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 پارت اول تا اخر رمان خدمتکار من 

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 

 سالم

 

 [۱۰:۳۵ ۱۰.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 �🄥�[  من هات خدمتکار پرطرفدارِ رمان آغاز] �🝁�

 

 ️♥۱_پارت#

 

 ..کنم فرار دستشون از کردم سعی و کشیدم بلندی جیغ

 ..میکردن پاره تنم تو لباسامو و میکرد حرکت بدنم روی دستاشون

 ...بودم کوچیک فنچ یه مثل بینشون من و داشتن هیکل هرکول یه ی اندازه هرکدوم

 ، دربیارم دستشون از دستمو دوباره کردم سعی

 :کردم التماس بغض با

 ..باشید نداشته کاریم،   کنید ولم خدا رو تو-

 ..اومد جلو جیب به دست و خندید محسن

 

 ...گفت چیزی لب زیر و انداخت برهنم نیمه و سفید بدنه به رو کثافطش از پر و هیز نگاه

 :زد داد بلند و گذاشت نم*سی روی دستشو چشمم ی گوشه ی شده جم اشک به توجه بی

 ؟!احمد پنجه هشتادو گفتم دیدی-
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 ، بیشتره نه گفتی هی

 ..رو شماره باال بیا پسر باختی شرطو

 

 ..سرازیر اشکم و شد بیشتر بغضم

 ..میکنم بگید هرکاری،   کنید ولم خدا رو تو  آقا-

 

 ...بدنم به چسبوند خودشو و گفت شویی خفه

 ..گرفت آرومی گاز و گذاشت هام نه*سی روی سرشو

 ..صورتم به بود شده خیره یکیشون و میلرزید لبام

 ...بودم افتاده سکسکه به ترس از

 ...کوبید نم*سی روی محکم و اورد جلو دستشو

 

 ..شد بلند گفتنشون جوون  صدای که کشیدم بلندی جیغ درد از

 برمیدارم سرت از دست آوردم گیرت اینجا که حاال کردی فکر؟!لعنتی کفتم تو وقته چند میدونی -

 ؟! هرزه

 :گفت بلند و خنده با یکیشون

 

 چه،  میاد بم*ا میبینمش..سیه*سک فیلم بازیگرای شبیه درست؟! پسر آوردی گیرش کجا از-

 ..نازش کوچولوی شت*به اون لمس به برسه

 ..شدم آشغالش صورت ی خیره و فشردم هم روی محکم دندونامو

 ...پشتم اومد و کرد تند قدم تندم نگاه به توجه بی

 

 ..برد فرو ش*داخل انگشتشو و کشید نم*باس به دستی
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 ..گفتم درد از اخی و بستم چشم

 

 ..بود صورتم ی خیره هنوزم یکی اون نگاه

 ؛ چرا نمیدونم و گرفتم گاز رو لبم

 

 ..خواستم کمک اون از عجز از شاید

 

 . ..ایستاد دوباره اما گذاشت جلو قدمی

 چشم و لرزیدم بود شدن لمس حال در کثیفشون دستای زیر بدنم که درحالی و قبل از تر امید نا

 ...بستم

 ..کشید شکمم روی دستشو محسن

 ..ریخت فرو چیزی دلم ته کردم حس و شد مورم مور

 

 ...گذاشت شتم*به روی و برد تر پایین و دستش

 ..رفت نفسم

 

 ..جسبوند بهم شدشو برجسته ونگی*مرد و اورد تر جلو رو خودش

 ..بست چشم و زد کنار رو شورتم

 :زد داد بلند

 

 ..بهشت شته*به احمد -

 ..شدم س.خی کردم حس

 ..چکید اشکم
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 ..شد خندیدنشون باعث این و لرزیدم که رفت لم.داخ وسطش انگشت

 :نالید گوشم زیر و مالید صورتم به رو شدش اصالح تازه صورت

 ؟!من برای افتادی پایین شت*به کجای از؟!دختر تو هستی چی -

 .. پیچید عمارت تو در زنگ صدای یهو که بگم چیزی خواستم و دادم تکون خودمو

 

 [۱۰:۳۵ ۱۰.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2_پارت#

 

 ..بکشم جیغ بلند میتونم تا کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ..پرید رنگشون یهو جیغم صدای از

 ..سمتم کرد تند قدم  میکرد نگاهم  خیره ک همونی

 ..زدن بیرون در از و چرخیدن بودن افتاده وال و هول به که بقیه

 ...کرد نگاهم خیره و ایستاد کمی

 

 ..آورد در رو کتش سریع خیلی و کشید عمیقی نفس

 ، بگیر اینو -

 ..کن فرار و بپوش

 ،، بیفتی اینا از بدتر گیر شاید

 ..میشه اروم من وجدان حداقل اما

 

 ..نکنم نگاهش کردم سعی
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 ..دویدم بالکن سمت و زدم چنگ دستش از رو کُت تر حقیرانه و شد بیشتر بغضم فقط

 

 ، برداشتم رو کولم چطور نمیدونم

 .. پریدم بالکن روی از چطور که نمیاد یادم حتی

 ..دویدم فقط،  سرما به،   درد به توجه بدون.. دویدم فقط

 ...رسیدم کجا به نمیاد یادم حتی که دویدم اونقدر

 ..پوشیدم و اوردم بیرون لباسی پورم پاره و قدیمی ی کوله از حقیرانه و شدم پنهان گوشه یه فقط

 

 ..جون دختر نکن گریه.. گذروندی سر از ایناشم از بدتر تو،، دختر نکن گریه، آیناز نکن گریه-

 ...نداشت فایده اما

 

 ...شد نمی خشک لعنتیم اشک چشمه این

 ..افتادم راه به دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 ..انداختم گوشیم ساعت به نگاهی

 ..بود گذشته دوازده از ساعت دو

 ..داشتم می بر قدم ترس با

 ..کرد می دیوونم این و بود ادم از خالی ها خیابون 

 

 چرا نمیدونم و میرفت بودن داده انجام باهام پیش ساعت چند تا که کاری آوری یاد از گاهی نفسم

 ...بهشتم روی و مرد اون دستای لمس حس نمیکردم فراموش

 ...شنیدم سرم پشت از بلندی فریاد صدای که ساییدم هم روی دندون

 

 ؟!اونجا میکنی چیکار تو هی-
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 .. زدم یخ ترس از

 

 ...دادم می تشخیص و مست انگله یه صدای من و زد یخ قلبم مثل درست بدنم سرد هوای اون تو

 

 ...بزنه لبخند بهم نمیتونه وقت هیچ زندگی این

 ...نمیتونه

 ،  نکردم صبر ای لحظه

 ..میکردم حس سرم پشت رو هاشون قدم صدای،  دویدن به کردم شروع

 

 بگیرش،  شهرام بگیرش-

 ..بدو پسر زده شانسمون، گوشتیه چه لعنتی

 ..شدم اصلی خیابون وارد که بودم آورده کم نفس دیگه

 ...میومد صداشون هنوزم

 

 صامت و بکشم جیغی تونستم فقط ماشینی ترمز صدای با که رسوندم خیابون وسط به و خودم

 ..بایستم

 

 [۱۰:۳۶ ۱۰.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳_پارت#

 

 ..شد متوقف ای لحظه برای چیز همه کردم احساس
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 عصبی پریدنم خیابون وسط وحشیانه اینطور از که مردی صدای اون از بعد و ماشین در صدای

 ..بود

 

 ؟!خیابونه وسط دویدن وقت شب نصف؟! کوری!!  تو هی-

 ..احمق توام با

 

 ...دویدم مرد اون سمت و چرخیدم میشدن نزدیک که پسری تا چند دیدن با و برگشتم

 ..بود قدش شدم متوجهش موقع اون تو که چیزی تنها

 ..نقصش عیب بی هیکل و بلند العاده فوق قد

 

 ..رسیدن ها پسر

 

 ..کردم هاش بازو بند و دستم ترس از

 نکردم ول دستشو اما.. چرخید سمتم متعجب نگاهش

 .. کن کمکم میکنم خواهش -

 

 ..نزد حرفی

 پسرا سمت چرخید

 ؟!آقایون اومده پیش مشکلی-

 

 ..داره هم گیرایی و گرم صدای شدم متوجه

 .. اومد تر جلو یکیشون

 ..کردیم پیداش اول خودمون،  داداش طرف این بیاد کن ردش -
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 ..فرستاد بیرون رو نفسش

 .شدم رخش نیم ی خیره

 

 ..نیست کاال میزنی حرف راجبش داری که این-

 ..چیزیم بد من کارت پی برو بزن دکمتو

 ..وسط نزار دختر یه سر الکی جونتو

 

 ..کردن نگاه بهم و چرخیدن نفرشون هرسه

 ...تنهایی تو،  نفریم سه ما-

 ..اینطرف بدش،، نکن درست شر

 ..کرد اخم

 ..افتاد تپش به قلبم

 

 ..من سمت چرخید و شد جیب به دست

 ..ماشین تو برو جون دختر-

 

 ..کردم نگاهش فقط

 ..کرد باز رو پشت در و گرفت رو بازوم

 ...خورد گره بهم نگاهمون که لرزیدم ای لحظه برای

 ..بود چی از نمیدونم متعجبش نگاه و حس این

 ..میداشتم دوستش ولی
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 ..زد قفلو و بست و در

 ..شد زدن حرف مشغول و رفت جلو

 ...شدن دور سرعت به و گرفتن رو روشون سریع اما گفت بهشون چی نمیدونم

 

 .. میترسیدم ازش

 ...زد استارت و شد سوار اومد

 

 ...پرسید بالخره و کرد حرکت مین چند  از بعد

 

 [۱۱:۳۸ ۱2.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥4_پارت#

 

 ؟!جون دختر کجاست خونت -

 

 کنم نگاهش و بگیرم باال و سرم شد باعث آینه از نگاهش سنگینی

 ... داشتم بدی حس

 

 :دادم جواب آروم حال این با

 

 .. برم ندارم رو جایی -

 ..کشیدم پوفی بودم معذب که این با،  داد تکون رو سرش حرف بی
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 فرو سکوت در عابری هیچ بی که شدم خیابونایی و کوچه ی خیره و دادم تکیه شیشه به رو سرم

 ..بودن رفته

 ..داشت نگه بزرگ در یه جلوی بالخره

 :کردم نگاهش چشمی زیر

 

 ..میکنم زندگی تنها اینجا من..بگذرونی اینجا امشبو میتونی -

 ..بگو نیستی راحت اینجا و میشناسی ای دیگه جای اگه

 ..گفتم ارومی نه و کردم کج رو سرم مظلوم

 برد داخل رو ماشین و کرد باز بود دستش که ریموتی با در

 ..کشیدم سرکی

 

 ..بود روم به رو رویاهام ی خونه

 ..زیبا و بزرگ قصر یه

 .زدم لبخند ذوق با

 

 شو پیاده-

 

 ..کردم حرکت اروم جوجه یه مثل پشتش و برداشتم و کولم و گفتم چشمی

 ...میزدم لبخند و میکردم نگاه اطراف به شگفتی با گاهی

 

 ..بشم داخل شد منتظر و کرد باز رو ورودی در
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 ..فشردم تر محکم رو کولم و دادم تکون براش رو سرم

 اومد بند تجمالت و زیبایی همه اون از زبونم،  گذاشم خونه تو که پامو

 میکردم سیر هپروت تو و بودم شده خونه زیبایی میخ فقط لحظه چند

 

 :پریدم جا از صداش شنیدن با که

 ..داخل بیا هست زیاد زنی دید برای وقت -

 

 ..گفتم چشمی دوباره

 ..رفتم پشتش جوجه مثل باز منم و کرد حرکت

 

 ..شد اتاقی وارد

 ..کردم پرت داخل رو خودم سریع

 

 .. شد گرد چشمام تعجب از دیدنش با؛  اورد در تنش از رو لباسش بالفاصله

 

 ..چرخیدم و کشیدم هینی

 

 شنیدم ملیحش ی خنده صدای

 ..برگردم که نشد باعث اما

 

 ، متاسفم -

 روزمه هر عادت
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 برگرد حاال.. اینجایی کردم فراموش ای لحظه

 

 ..برگشتم و پریدم جا از سرباز یه عین

 

 ..شد من تقصیر ببخشید،  اهم -

 ..زد لبخندی

 ..بود جذاب زیادی المصب

 

 [۱۰:22 ۱۳.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵پارت#

 

 ..کرد مرتب تنش تو رو لباسش من چرخش با همزمان

 ..رسوند بهم رو خودش قدم دو با و انداخت بهم نگاهی

 ؟!بودی بیرون شب وقت اون چرا -

 

 انداختم پایین رو سرم

 ؟!بگم باید-

 

 ؟!نه یا دادم راه خونم تو رو کسی چه بدونم باید، منه ی خونه اینجا-

 

 ..کردم مصلحتی ای سرفه و گرفتم دهنم جلوی دستمو
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 خب یه اونم حرفم وسط داشتم انتظار) خب...بود خوبی جای..میکردم کار ای خونه یه تو من،  من-

 ..(زد نیشخندی و پرید باال ابروهاش که شد لبخندم باعث همین...نگفت البته که بگه

 :دادم ادامه

 ..بمونم هم شبا بود داده اجازه بهم خانوم نداشتم رو جایی چون بعد

 

 ..پرید باال دوباره ابروهاش

 

 ..داره نظر روم خانوم پسر میکردم حس پیش وقت چند از -

 

 ...بگیرم نفس کردم سعی و شدم سرخ کمی

 

 ..کردن ترک کانادا مقصد به ایرانو دیشب آقا و خانوم-

 ... اما کردم آماده و چیز همه منم..داره مهمون گفت هم آقا

 ...آویزون لبم و شد مشت دستام

 ...نمیکرد رو کار اون پسرشون اگه..برم ندارم جایی واقعا.. بهتون نمیگم دروغ من خدا به -

 

 ...کرد تر نزدیک رو خودش و شد جیب به دست که زدم زل صورتش به، آورد باال دستشو

 

 ..دارم شرطی یه اینجا موندنت واسه اما..میکنم باور حرفتو من، بخوری قسم نیست الزم-

 ..باشم مسلط خودم به کردم سعی و کردم اخم

 

 ؟!شرطی چه -
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 ..زد شروری لبخند

 

 [۱۱:۰۱ ۱4.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶_پارت#

 

 ...کرد تخت روی به ای اشاره سرش با

 : گفتم کشیده و گیج

 

 ؟! چــــــــی -

 

 ...کنه مخفی رو خندش کرد سعی و کشید ریشاش ته به دستی

 

 ..بشینید بفرمایید،  منحرف خانوم -

 

 ...دادم وحشتناکی سوتی همچین که نیارم خودم روی به کردم سعی و گرفتم گاز رو لبم

 

 ..تخت روی نشستم

 

 ..نشست من از فاصله کمی با و برگشت

 ..بود مخم رو واقعا اتاق گوشه بزرگ ساعت تاک و تیک صدای
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 ..سمتش برگشتم و انداختم گرفته بخار پنجره به نگاهی

 ..گرفتم خیرشو نگاه مچ

 :پرسیدم شده معذب

 

 ؟!چیه شرطتون -

 

 : گفت سریع و مقدمه بی انداخت هم روی رو کشیدش پاهای

 

 ...شو صیغم -

 

 .. همین

 .. کردم می نگاهش شده مات

 کنم چیکار نمیدونستم من و بود صورتم ی خیره مصممی نگاه با

 ...بودم معنا تمام به احمق یه لحظه اون تو

 

 ..میخوام ازت آغوشی هم یه فقط االنت موندنِ برای -

 ..خودته با تصمیم،  شبا بقیه برای اما

 

 :نالیدم بغض با و کردم رها و شدم حبس نفس

 ...خیره قصدت کردم فکر -

 

 ...شد شخص اول یهو چرا نمیدونم حتی
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 ..خاصی تو بشم متوجه که این از قبل ولی،  بود خیر قصدم -

 

 گرفت رو دستم و شد خم که کردم نگاهش تعجب با

 ...نمیکنه تحریکم زنی هیچ که منی واسه،  خاصی من واسه تو -

 ... من واسه تو

 

 ،بده ادامه نزاشتم

 ..شد بلند اونم که پریدم جا از

 ..برم تر دور نزاشت

 ..کرد بغلم و انداخت دورم دستشو

 ..شدم خشک واقعا

 

 [۱۰:۳۶ ۱۵.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥7_پارت#

 

 دست بهم اونا که وقتی برعکس،،  کرد قفل کمرم دور دستشو و گذاشت شونم روی رو سرش

 ...بود خوب حالم بودم عجیب مرد این آغوش تو وقتی میزدن

 

 ..باشم اینجا نمیخوام کن ولم؟! میکنی چیکار-

 

 ؟!اونارو یا میکنی انتخاب منو،، جوونا همون پیش بری باید کنم ولت-
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 ..کردم نشینی عقب باترس

 

 ؟!..اونا به بدی ببری منو میخوای -

 ...خودش به کرد نزدیکم دوباره

 ..بود کرده متعجب رو خودش هم و من هم بدنش تگی*برجس

 

 :زد نیشخندی

 ...کردن دنبالمون همینجا تا باش مطمئن؟! شدن بیخیالت اونا میکنی فکر -

 

 :پرسیدم ترسیده

 ؟!میگیرن منو بیرون برم یعنی -

 .. انداخت باال رو فرمش خوش ابروهای

 ؟!اونا یا من حاال، نمیدونم -

 

 ؛کردم بغض

 ؟!رحمید بی انقدر چرا، یتیمم ی بچه من؟! آخه کنید می اذیتم چرا -

 

 ؟!بود خشک و احساس بی انقدر چرا..نکرد تغییری صورتش حالت

 

 ؟!اونا خشنه یا من محبت با آغوش -

 ..چکید اشکم

 ...کشیدم باال رو خودم و انداختم گردنش دور اراده بی رو دستم
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 ...کردم گرد عقب سریع و گذاشتم خیسش لب روی رو لبم

 

 ..انداختم بهش نگاهی چشمی زیر

 ...کردم اونکارو چرا نمیدونم..بود شده خشک

 ..مست جوونای اون ترس از شاید

 

 ..شد وحشی یهو اما

 ..تخت روی داد هولم افتاد عظیمش تگی*برجس به نگاهم شدم دور ازش تا..  گرفت رو بازوم

 

 ...اشکم از پر چشمای به زد زل لبخند با و بدنم روی کشید رو خودش بالفاصله

 

 ....ندارم ای چاره میدونستم اما، بزنمش خواست می دلم

 ...بدم دست از اینطوری رو نگیم*دخترو خواست نمی دلم وقت هیچ

 رشد وجودم تو زه*هر یه آخرش و بشم دست به دست هم کثیف مرد تا هزار دست نمیخواستم اما

 ...کنه

 

 ..کشید هی*آ و کرد رها بدنم روی رو تنش پایین،  انداخت بدنم به نگاهی

 .....داد می خوبی بوی،  بستم رو چشمهام

 

 [2۳:۵۸ ۱۵.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸_پارت#
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 ..شد قلقلکم که کشید نفسی و برد گوشم زیر رو سرش

 :پرسید میزد موج خنده توش که صدایی با که خندیدم وضعیت اون تو

 

 ؟!قلقلکین خانوم -

 

 ..بزنم زل چشماش به کرد وادارم لحنش تو صمیمیتِ همه اون

 .بگم چی بهتون دونم نمی -

 

 ..کشید عمیقی نفس و گذاشت موهام روی رو بینیش

 

 ...میدی خوبی بوی خیلی -

 ..خندیدم ریز

 

 ..کشید موهام روی دستشو و زد لبخندی

 ...کثیفم بازه س*هو ادم یه من نظرت به و میکنی بدی فکر راجبم میدونم-

 

 ؟!...یعنی بود این غیره

 

 ،نیستم بدی ادم من -

 ..نمیدونم اسمتو هنوز حتی که دختری

 .... و خاصی تو،  نیستم میکنی فکر که اونجوری من
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 ..بوسید عمیق و گذاشت لبم روی رو لبش،  کشید هی*آ

 ..زد جوونه وجودم تو حسی و اومد خوشم

 

 موهام بین...) بوت از،  کردنت لمس از من که هستی دختری اولین تو،  دختر خاصی من واسه تو -

 ...میبرم لذت گرمات از و نگاهت از(  کشید عمیقی نفس

 

 ...کرد نگاهم عمیق

 ؟! میفهمی -

 ..دارم ای العاده فوق حس من...نفری اولین تو..ندارم طاقت اما، نکنی درکم شاید

 ..کنم لمست میخواد دلم و خوشحالم

 ؟!کنی همراهی.. خاطرم به میتونی

 

 :دادم جواب عمیقی نفس بعد حال این با.. کردم بغض

 

 حس..) میزدن ها رابطه این از حرف دوستام دبیرستان تو که ها موقع همون.. ها دوره همون از -

 ...االن اما...باشم داشته عشق از پر بطه*را یه خواست می دلم( شدم سرخ کردم

 

 ..چکید گونم روی اشکم قطره و بستم رو چشمام

 ...ریخت دلم بوسید رو قطره اون که همین

 ؟!میدی اجازه -

 در رو لباسش سرعت به و رفت عقب کمی کرد جا به جا بدنم روی رو خودش که دادم تکون سرمو

 ..اورد
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 [۱۱:۰۰ ۱۶.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥9_پارت#

 

 ...کرد بلندم و گرفت باریکم تقریبا کمر از که برگردوندم سرمو خجالت با

 

 ..منی برای االن از،  نداره خجالت دیگه -

 

 منو بیشتر اون و کنم همراهیش کرد وادارام حسی...گرفت دندون به رو لبم وحشیانه و گفت اینو

 ..فشرد

 دختر خوبی خیلی تو -

 

 ..کرد نوازش کمی و برد لباسم زیر رو دستش

 ..کشیدم هی*آ ناخواسته

 ..داد جر تنم توی و لباس سریع حرکت یه طی و خندید

 ..روم زد خیمه و داد هولم که بکشم عقب رو خودم خواستم زده بهت

 

 ؟!کنی می چیکار -

 

 ..کن همراهی فقط،  نگو هیچی هییییش -

 ، شد خم لبم روی دوباره

 ..گفتم آخی دستش سرمای و درد از که گرفت دستش توی رو هام نه*سی جفت همزمان

 .. فشرد بیشتر توجه بی
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 داشتم عجیبی حس

 

 ..بوسید و تر پایین بعد،  گذاشت چونم روی رو لبش

 ..جا همه تقریبا و شکم،  بازوهام،  سینم قفسه،  گلوم

 ..کشیدم خودم سمت و گرفتم رو سرش کرده عرق

 

 ...میزد نفس نفس

 ..شد شلوارم دکمه کردن باز مشغول دیگه دست با و گرفت رو م*سین دستش یه با

 بستم چشم خجالت از و کشیدم هی*آ

 

 ..دختر تو داری چی اوفف -

 

 ..کشید تم*بهش روی زبونش و برد پام ن.بی رو سرش مقدمه بی

 ...بستم رو پاهام و کشیدم جیغی

 

 بیشتر رو خودش و گرفت رو نم*باس محکم که دستش بعد و اومد خندش صدای پایین همون از 

 ..داد جا پام بین

 ..شدم رها جیغ با و لرزیدم ای لحظه برای

 ...شد تر بلند خندش صدای

 ..شری*ح کوچولوی وارد نا -

 

 [۱4:۱۸ ۱7.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۱۰_پارت#

 

 ..برداشت دستمالی و کرد دراز رو دستش.. بستم چشم زده خجالت دوباره

 کرد تمیز رو پام ن.بی

 ..خوشمزست خیلی کوچولوت شت*به این -

 

 ..افتادم سرفه به و گزیدم لب بزرگش تگی*برجس دیدن با،  آورد در رو شلوارش و شد بلند

 خندید

 

 :گفت بامزه بعد و کشید رو لپم اول

 

 ...میده مزه انقدر داشتن بطه*را نمیدونستم _

 

  کردم نگاهش تعجب با

 ؟! نبوده کسی با حاال تا یعنی

 ..بشکنن دست و سر واسش دخترا که بود جذاب اونقدری کردم نگاهش شده ریز چشمهایی با

 ؟!گفت می دروغ داشت یعنی

 

 ..کرد بلندم زدم بهت قیافه به توجه بی

 ..میشدم جا به جا دستاش تو عروسک یه مثل

 ..گرفت رو نم*سی دست یه با و نشوند پاهاش روی منو

 ..فشرد آروم و برد پام ن.بی رو دیگش دست
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 ..گذاشتم شونش روی رو سرم

 

 ..گرفت دهن به رو نم*سی شیرخار ی بچه یه مثل و کرد متمایلم عقب به کمی

 بدن به رو شدم س.خی ی تنه پایین بیشتر لحظه هر  و بود اومده در هم*آ که میزد ک*م جوری

 ..فشردم می لختش

 نسبتا گاز میشد وارد بهم که فشاری خاطر به و گزاشتم بازوش روی رو دهنم خجالت بدون

 ..گرفتم ازش محکمی

 

  عقب کرد پرتم و خندید درد احساس جای به

 ..چشمام تو زد زل و روم زد خیمه

 ؟!سالمه رتت*بکا -

 

 ..دادم تکون آره معنی به رو سرم و شدم سرخ خجالت از دوباره

 

 ..کرد میزون شتم*به با رو تنش پایین و برد پاش ن.بی دستشو کشید عمیقی نفس

 

 ..کنه دم*وار تر سریع چه هر داشتم دوست بازم اما بودم کرده وحشت

 ..کرد دم*وار نرمشی هیچ بدون و یهو که گرفتم نفسی

 ..کشیدم جیغی بالفاصله و شد درهم صورتم

 

 ..کوچولو میخوام معذرت هیششش هیش -

 ..داشتم هم لذت اما میکردم حس تنم پایین تو زیادی درد...بوسید رو لبم
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 ..میزدیم نفس نفس هردومون

 

 [2۳:۵۰ ۱7.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱_پارت#

 

 رو هاش ضربه و کرد پاک مالفه با رو میومد ازم که خونی.. شد پایین باال آروم بعد و کرد صبر کمی

 ..کرد شروع

 ..میرسوندم اوج به اولش های ضربه

 ..میکرد لبام نثار بوسه یه فشاریش و محکم ی ضربه بار هر با اون و میکردم ناله

 ..رفت تر باال هردومون صدای و شد تر تند هاش ضربه بالخره

 ...میلرزید بدنم ی همه که میزد به*تلم سریع اونقدر و بودم گذاشته هام نه*سی روی دستشو

 

 ...شدم رها بلندی جیغ از بعد و کردم حسش

 ..گرفت گاز رو لپم خنده با و گفت بلندی جوووون

 

 ..میزد به*تلم سریع و تند هنوز اون و کشیدم نفسی گرفته گر

 

 خودش و کشید بیرون سریع بعد و کشید بلندی ه*آ بالفاصله که بردم فرو کمرش توی رو ناخونام

 ..کرد خالی شکمم روی رو

 

 ...انداخت بدنم به خسته نگاهی...موند خیره صورتم به دقایقی شد تموم که کارش
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 و بستم چشم که بود بخش لذت برام لبخندش اون اونقدر..رفت بین از دردم تموم که زد لبخندی

 ...آغوشش تو کردم پنهون رو خودم

 

 ..میکرد متعجبم این و نبودم پشیمون کارم از اصال داشتم اولش که حسی اون برعکس

 ...خوشحال البته و

 

 قلبم...شد منتقل بهم آرومی حس بالخره که زدم زل معصومش و زیبا صورت به چقدر نمیدونم

 ...شد گرم چشمام و گرفت منظمی ضربان

 

 ..کردم تجربه زندگی این تو که بود خوابی بهترین اختالف با داشتم که خوابی میکنم فکر

 

 گرم نفس... ابرام رو میکردم احساس

 ...میکرد لمسم که هایی لب و میشد پیاده صورتم روی که بخشی لذت و

 

 ...داشتم ای العاده فوق حس

 ..بخوابم بیشتر خواست دلم و کشیدم خودم روی رو مالفه...زدم غلطی و شد سردم کمی

 ...حموم دوش صدای بعد و اومد پایی صدای

 

 ..بخوابه نمیخواست دیگه ذهنم اما کنم باز چشم نمیومد دلم

 ..میکنه غرغر تو اون داره میکردم احساس

 ..خندیدم ریز

 ...بودم شده دیوونه انگار
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 [۱۱:۰4 ۱۸.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱2_پارت#

 

 ...شد گرم وجودم تموم گرمی صدای شنیدن با که بودم محو هنوز

 

 ...کنم باز رو هام چشم تونستم

 

 .بود العاده فوق صداش

 ..میخوند رو آهنگی حموم تو داشت

 ..بود گرفته ریتم و میزد تند قلبم

 ..زدم کنار رو مالفه

 

 ..شدمم سرخ بود پوشونده رو قسمتی که خونی دیدن با

 

 ..نداشتم درد وجه هیچ به چرا نمیدونم و بودم عریون و لخت

 

 زیادی درد حجلم شب فردای زیادم بسیار کمر گودی خاطر به میگفتن بهم دوستام همیشه

 ...میکشم

 ..نبود اینطور اما

 

 ..انداختم تیشرتش به نگاهی
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 ...زدم چنگش زمین روی از و شدم خم زحمت به

 ...میومد بهم اما بود ژولیده بلندم موهای

 ...نمیشد شکلی این وجه هیچ به عروسی برم میخواستم وقتی حاال

 

 ..ریلکسم انقد نمیشد باورم

 

 ..بود باسنم زیر تا حداقل..پوشیدم تیشرتو

 

 ..زدم زل خیابون به و کشیدم رو پرده،،  بود ابری هوا..رفتم پنجره سمت و شدم بلند جا از

 

 ..بود گرم هنوز صداش

 ..میکرد تحریکم صداشم حتی...میکرد طوریم یه

 ...بدم فشار بهم رو هام لب شد باعث دیشب یاد

 

 ..اومد وجود به درونم خواستنی خوبه حس یه و ریخت پایین هری دلم

 خودم به.. میکردم پردازی رویا داشتم حال این با و نمیدونستم و جذاب مرد اون اسم حتی من

 ..و خندیدم

 ..صداش از وای وای

 ...***سپردم گوش لذت با و بستم چشم

 

 ..تویی شاید،  من رویای ی شهزاده

 ...توییی آید من خواب در شب اونکس

 تووووووو
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 ...پریدم ناگه شیرین خواب از

 ..کنارم ندیدم اورا

 خدااا به

* 

 

 ..واسش رفت دلم و زدم لبخندی

 

 ...سحر وقت خواب  تو دیدم

 ..کمر زرین،  ای شهزاده

 ...سفید اسب رو نشسته

 ..کمند و کوه از میومد

 ....نگاهش.. میزد دلم به آتش و میرفت

 ..بشه رسوا دلم کاشکی

 ..بشه دریا

 ..آبم پر چشم دو این

* 

 

 [2۳:47 ۱۸.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳_پارت#

 

 ..ورچیدم لب...شد قطع صداش
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 ...میومد بیرون ازش صدا و بود گوشه اون که دری سمت کردم تند قدم فکر بدون

 

 ...بشه نثارم بود قرار که لبخندی اون واسه رفت دلم

 

 ..کرد باز رو در شد دستگیره بند دستم تا و شد تند نفسم

 

 ..نبود قبل شب نگاه اون نگاهش..شد چشماش ی خیره نگاهم

 

 ..نبود قبل شب لبخند اون لبخندش..زدم لبخند

 ..میشد پایین باال تولوپ تاالپ سینم تو قلبم

 ؟!!آیناز کردی چه

 

 ...شده چی فهمیدم تازه که انگار

 ...میخواستنشون خوبشون دهی سرویس واسه فقط بقیه که داشتم رو هایی فاحشه حس

 

 ...پرید سرم از الکل مثل خوب حس اون تموم

 ...بود پاک که آینازی.. بودم من این

 ..کرد خانومم قبلش شب که بودم ایستاده مردی روی به رو  بزرگ خیلی تیشرت یه با حاال

 

 ...میداد صدا مغزم
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 ؟!آیناز کردی چه "

 

 ؟!داشتم چی توقع؟! بودم کرده چیکار واقعا من

 ؟!بگه بخیر صبح بهم کنه بغلم بیاد که

 ...کرد تسلیمش خودشو راحتی به که دختری به

 

 ...میزد ریشخند بهم و ایستاده ذهنم گوشه بود کرده ویرانم که نفسی

 

 ...کشید کمرش دور حوله به دستی نمیدونستم هم رو اسمش حتی که مردی

 ..زدم یخ که بود سرد اونقد لبخندش

 

 ..بود نجس.. بود کثیف االن که پاکی آیناز برای رفت نفسم

 ..خواست می گرم آب دوش دلم

 ..بودم خواب کاش

 

 ..میکنم آماده صبحونه من.. پایین بیا بعد بگیر دوش توام..دارم سردرد کمی.. میخوام معذرت -

 

 ...ـ.نبودم خواب اصال بودم فهمیده تازه و پریده ازخواب من....نخوردم تکون

 ...افتاد اتفاق برام که بود کوتاهی ترین وحشتناک این

 

 [۱۰:۵9 ۱9.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۱4_پارت#

 

 منو ریشتری ده زلزله یه اندازه درست بود کرده وارد بهم که ای ضربه...ریختم فرو رفتنش از بعد

 ...ریخت بهم

 

 ..روحم درد...داشتم درد حاال...فشردم رو هام چشم انگشتام با

 ..، جسمم..قلبم

 

 ...رسوندم حموم به و خودم دیوار کمک با.. رفت می گیج سرم

 

 ..آب تو کشیدم دراز و زدم ریشخندی.. بود کرده آماده واسم رو وان

 

 ..برم میخواست دلم...بمونم اینجا زیاد نمیخواستم،،  کردم آرامش احساس کمی

 ...شده خیانت بهم میکردم فکر

 ..بودم عصبی شدت به بودم داده انجام که کاری از

 ....بود افتاده اتفاق اما،  بود بعید من از

 

 ..پیچیدم خودم دور و بود گذاشته برام که ای حوله خودم شستن از بعد و کشیدم آهی

 

 ...کشیدم آهی و انداختم شدم پوره پاره لباسای به نگاهی

 

 ...کنم تحمل نمیتونستم دیگه ولی بیارم در بازی سلیطه خواست نمی دلم
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 مسیر و رفتم بیرون اتاق از بودمش پوشونده حوله یه با فقط که بدنی و خیس موهای با همونطوری

 ...دویدم رو ته اون و بود اول طبقه که خونه آشپز تا اتاق

 

 ...ببخشید -

 

 ..داشت نم کمی اونم موی.. آورد باال رو سرش

 

 ..موند سفیدم های نه*سی روی اول نگاهش

 ..زد زل چشمام به و کرد اخمی بعد

 

 ..لباسام -

 

 ،،  همین

 ..بهش میدادم حق باید شاید.. بدم ای اضافه توضیح نمیخواستم

 ..نداشتم ای چاره منم اما

 

 ..کردم بغض میکردم نگاهش خیره که همونطور

 

 ای لقمه و کشید کمرش به دستی..شد بلند و داد عقب و میز..نشدم متوجه که گفت چیزی زیرلب

 ..برداشت

 

 [2۳:۳۵ ۱9.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۱۵_پارت#

 

 ..داد تحویلم و سرد لبخند همون و نزدیکم اومد

 ..گرفت مچم از و دستم تو گذاشت رو لقمه

 

 ..ها پله سمت کشوندم توجه بی که شد درشت چشمام

 

 دردت به شاید دارم لباس چندتا...زدم خسارت بهت حسابی...نبود حواسم میخوام معذرت -

 ..بخوره

 

 اتاقی وارد باهم که بخوره من درد به میخواد چطور دقیقا لباسش چندتا اون کردم فکر این به

 شدیم

 

 ...اطراف به زدم زل ذوق با شدم شل حوله به توجه بی که اتاق دکور واسه رفت دلم اونقدر

 

 ..شدم بامزش نگاه متوجه میچرخیدم وقتی وسط اون

 

 ...کشیدم عقب و گزیدم لب

 

 ؟!دخترونه خیلی خیلی اتاقه این بود کی برای

 

 ..کشید گردنش به دستی

 میده انجام و حرکت این که بودم دیده بار چندین دیشب از
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 ..بود عادتش انگار

 ...نشست حسرت انگار دلم تو

 

 ...میکرد جذابش " داشت قشنگی عادت "

 

 .کشیدم هوفی

 

 ..کن انتخاب بیرون لباس لطفا..هست لباسی نوع همه کمد داخل -

 

 تنم پایین به نگاهی نیم از بعد و کشید گردنش به دستی دوباره ای دیگه اضافه توضیح بدوت و

 ...بیرون رفت

 

 ...دستم تو لقمه یه و قشنگ دنیای یه و موندم من

 

 پوشیدم چیزی یه زود همین برای...بودم دیده واقعا چون...ندیدم چیزارو این کنه فکر نمیخواستم

 ....بیرون اومدم و انداختم شالی موهام بستن از بعد و

 

 ..بود در پشت

 

 ؟!بریم میخوایم کجا بگی میشه -

 

 [۱۱:۰۵ 2۰.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶_پارت#

 

 ..انداخت نگاهی پام تا سر به و شد جیب به دست

 

 : زد ای بامزه و وری یه لبخند

 

 ..خسارت جبران برای میریم -

 

 ؟!کنه ترمیم ارتمو**بک میخواست یعنی...ایستادم زده بهت

 

 :کرد زمزمه تری آروم صدای با بره که این قبل و پرید باال ابروهاش

 

 ..میکنی فکر که نبود اونی منظورم -

 

 ..انداختم باال ای شونه و گزیدم لب

 ..بود دستم تو هنوز لقمه

 ..کردم مفتخرش گازی زدن به و شکستم و طلسم بالخره

 

 ...شد جا به جا کمرم کردم حس که دویدم دنبالش

 ..ایستادم ای گوشه و بستم چشم

 ..شد خارج در از من به توجه بی و نبود حواسش

http://romankhoneh.xyz/


37 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ..نیاد دردم که برم آروم آروم کردم سعی و گرفتم نفسی

 

 ....دیشب من انگار نه انگار

 

 ...زدم می*تخ گفت بهش میشد تقریبا که زندگی نوع این به پوزخندی

 

 ...انگار بودن نوشته بد اول همون از رو ما سرنوشت

 

 ...رسیدم خروجی به بالخره و کشیدم آهی

 

 ..سمتش چرخیدم و بستم درو

 

 با و بود داده تکیه پنجره به رو آرنجش کرد می نگاهم متفکر و خیره که درحالی و بود رل پشت

 ..میخاروند رو لبش پشت ناخونش

 

 ...شد حرصی کنم فکر که میکردم حرکت وار جوجه،  آروم آروم همونطوری

 ..گزیدم لب

 ماشین در کوبیدن صدای

 ..فرش سنگ روی تندش های قدم صدای

 ..سنگینش ی سایه اون از بعد و

 

 ..نخنده کرد سعی.. کردم باز و نیشم و گرفتم باال سرمو
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 ...کولش رو کرد پرتم هوا بی و کمرم دور انداخت دست که بگم چیزی اومدم

 ..کشیدم فرابنفشی جیغ

 

 [۱۰:۵4 2۱.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱7_پارت#

 

 قصد از بخواد کسی که این از،،  متنفرم کشیدن انتظار از... نمیاد خوشم کردن فس فس از من -

 ..نمیاد خوشم اصال کنه اذیتم

 

 ...کردم اخم و ورچیدم لب

 

 تیر یه تا میشد آب یخم وقتی که بودم ام اونایی از من البته و...بشه باز یخم بود وقتش واقعا دیگه

 ..نمیگرفتم آروم نمیزدن زانوم به

 

 و کنم پیدا و خودم راه بلدم خودم کن ولم؟! توام محتاج کردی فکر،،  کن صحبت درست هوووو -

 ..کنم گم گورمو بتونم

 ؟!من به میگی میاد در دهنت از هرچی هستی کی کردی فکر

 ؟!آرههههههه؟!! کنم اذیت رو یابو توعه بخوام که دارم سادیسم من کردی فک واقعا

 

 ...(میشه رو هام دهنی بد از یکمم بگم رفت یادم) 

 

 ..ایستاد حرفم شدن تموم محض به
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 ...زمین رو کوبوند و کردم می پرت اونطرف و اینطرف پامو دستو ها کولی عین که منو

 .. چشمام به زد زل

 

 گوجه عین میگفتم هرچی که پیش دقیقه یه تا؟! موقع اون از بودی کرده قایم کجا و زبونت این -

 !!میشدی قرمز

 

 :زدم داد رفت در دهنم از

 ؟!شد خوب بودم کرده قایم اونجام -

 

 ..دیروزیا خنده اون از...شد باز خنده به لبش

 : آورد جلو سرشو شیطون،  رفت ضعف دلم

 ..نبودا چیزی،،  کردم افتتاح دیشب خودم من اونجارم -

 

 ..کردم نگاهش زده بهت و کردم گرد چشم

 ادبییی بی خیلیییی خیلی خیلی -

 

 ..ورچیدم لب دوباره

 از دستشو و برگشت سریع انداخته قلم از و کاری که انگار و رفت جلو قدم یه.. شد جیب به دست

 ..کشید سرم روی محکم انتهاری حرکت یه طی و دراورد جیب

 

 ..گرفت خندم

 ..رفت و برگشت دوباره و زد لبخندی اونم
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 :زد داد که افق تو برم اومدم

 ..گرفته درد زیادت سنگینی خاطر به کمرش یابو بیا خودت راهم بقیه -

 

 ... پیچید عمارت تو خندش خوش صدای که کشیدم جیغی زده بهت

 

 [۱۱:۳۸ 22.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۸_پارت#

 

 ..آوردم در رو اداش پشت از و گفتم ای کشیده ایش

 راهو همه این چرا ببریم اونجا تا کنی بلندم نمیخوای که تو مرتیکه بگه بهش نبود یکی خو

 ؟!اومدی

 

 ؟!رفتی خالی دست چرا اومدی راهو همه این که تو اصال

 ..شم سوار و برم زودتر کرد اشاره سر با که دادم تکون براش تاسف از سرمو

 

 رفت ضعف واسش دلم و کرد وری یه خنده اون از دوباره که بود غلیظ اونقدر چشمم پشت

 

 ..لعنتی بود خاص چیش همه

 

 ؟!میکنی تعریف خودت برای شبستری کرد حسن قصه داری دوساعته -

 

 :گفتم تند برداشتم نه گذاشتم نه
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 ؟! چه تو به -

 

 ..کرد ایجاد صدا و سر یکم کاپشنش که سمتم چرخید،،  خندید باز

 ..بپوشه چیزی همچین داشت حق..ابری و بود سرد هوا

 ..نو تقریبا جین شلوار یه و نبود خودم برای که طوسی بافت..کردن نگاه خودم به

 

 ...بودم خوب

 پیش ساعت یک همین تا رو پروت و خجالت بدون روی این و زبون این بدی توضیح کامل میشه-

 ؟!بودی کرده قایم کجا

 

 :گفتم میزنم حرف خدمتکارم با دارم که انگار شد کج لبم

 

 ..بهت میدم توضیح راه تو.. زودباش کن حرکت فعال-

 

 ..فشرد و استارت دکمه و کرد نگاهم چپ چپ

 ..شد باز در بالفاصله و گذاشت گاز روی پاشو

 

 ..هستم ایزدی آیناز بنده کههه بگم براتون جونم خب-

 

 پرید باال ابروهاش گفتم اسممو وقتی...کردم ادا کشیده رو که

 ..نمیاد خوشم اسم این از-
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  کجام افتاد یادم تازه که فالن و** تخم به بگم که زبونم سر اومد

 ..کردم مصلحتی سرفه

 ..نیست مهم -

 (کردم نگاهش هم چپ چپ) 

 ..بدونم کنجکاوم واقعا.. بگو بهم رو اسمت تو خب

 

 [۰۰:۰۳ 2۳.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱9_پارت#

 

 ..نیشخند اون زیر وجودم همه شد خورد کردم حس ـ زد نیشخندی

 ..دونستم نمی اسمشم حتی که بودم خوابیده کسی با من

 

 ؟!بامزت شخصیت این بود کجات بگو،  حافظ -

 

.. داشتم دوست اسمشو من اون برعکس..شدن پرت هوا به صورتم روی موهای که کشیدم هوفی

 .. نشه باز روش نگفتم البته

 

 کمک بهم که این خاطر به نمیگم.. میدونم خودمو حد اما..نیستم رویی کم و خجالتی آدم من -

.. بود تو به احترام خاطر به فقط دیشبم آروم لحن و سرخ روی اون اما..نیستم ممنون ازت کردی

 ..اتفاق اون بعد البته که

 :دادم ادامه دوباره و کردم مکث

 .. بودن زیاد اما.. بیام بر خودم پس از میتونستم بود کم آدما اون تعداد اگه -
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 ..وحشی و زیاد

 

 :کرد زمزمه. کشیدم عمیقی نفس

 ..شدم متوجه -

 

 ،  همین

 ..بودم متنفر آدما این از چقدر

 واسه داد نمی راه بهم کوتاهش فوقِ های جمله با و بود حرف کم اون بودم پرحرف من هرچقدر

 ..صحبت ادامه

 

 دوست ماشین به لحظه یه که داشت برخورد ماشین با نرم و کرد می رانندگی تمرکز با اونقدر

 ..کردم حسودی داشتنیش

 

 ..میرم خودم من..  داری نگه اطراف همین میشم ممنون -

 

 ..بمونم دیگه نمیخواستم اما بودیم نشده شهر وارد کامل هنوز که این با

 :دادم ادامه دیدم رو سردش نگاه نیم وقتی

 

 ..میارم براتون زودی به لباسارم این پول.. نمیخوام خسارت لباسا اون واسه من -

 

 ..قیافه تو میرفت بار یه میخندید بار یه..بود قطبی دو شخصیتش طرف
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 از خارج بودم نشده متوجه حتی که بودم خودم تو انقدر دیشب.. دیدم و شهر به ورود تابلوی

 ..شهریم

 

 ..راست به پیچید چپ به چرخیدن جای به

 

 ..سمتش برگشتم

 

 ..رفت باال قلبم ضربات... شد خاکی جاده یه وارد

 

 [۱۰:۵۳ 2۳.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2۰_پارت#

 

 ..کنه چیکار باهام میخواست نمیدونستم

 

 ..بودم کرده قفل

 ..بود گرفته خاک رو اطرافمون همه که میرفت تند اونقدر

 

 .. کردم نگاهش زیرچشمی

 ..ترسیدم ازش انقدر یهویی چرا نمیدونم

 

 ؟!کوچولو بری بشی پیاده میخوای -
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 ..نمیشدم خونش وارد میشکست پام کاش..سمتش چرخیدم ترس با

 

 ؟!جوجه دادم انجام کارو اون خدا رضای محض کردی فکر -

 

 ..بود مرموز زیادی االن خشگلش صورت.. لرزیدم بیشتر

 

 ..سمتم شد خم

 ..کرد مکث تنم پایین روی و.. میکرد رصد بدنمو نگاهش با

 ..داد قورت رو دهنش آب

 ..بود جذاب کارشم این

 

 :پرسیدم لرز با و دادم تکون سرمو

 

 ؟! خرید بریم نمیخواستیم مگه... مگه؟! اینجاییم چرا -

 

 .. گفت نچی

 ..من سمت شد متمایل و جاش سر برگشت

 خانوادت.. بگو خودت از؟! باشه خوش پایانش میتونه میری داری که راهی این کردی فکر چرا -

 ؟!کجان

 

 بکشم نمیتونم هم نفس داغش و سنگین نگاه زیر میکردم احساس

 

 ؟!داریم قرار توش االن ما که موقعیتی به داره ربطی چه چیزا این -
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 ..بودم ترسیده دوباره و میلرزید صدام

 ..زد پوزخندی،  کردم نگاهش زیرچشمی

 

 ...منو نپیچون میپرسم سوال وقتی -

 ؟!کجان خانوادت بگو بهم،  بده جوابمو

 

 ..بودن زده بیرون گردنش رگای و میزد نفس نفس.. پریدم جا از زد که فریاد

 

 ..کاااارم و کس بی یعنی... ین یعنی.. جا هیــچ چ هییــ -

 

 [2۳:۳2 2۳.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2۱_پارت#

 

 بود ترسناک چشماش.. کردم قفل بهم و لرزونم دستای

 

 ..جذابه اینجوریم حتی رسید ذهنم به موقعیت اون تو

 

 :زد پوزخند دوباره

 

 ..بری میخوای چرا؟! کردی میم*تر بار چند؟! ای آواره اینجوری وقته چند -
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 سمتش چرخیدم زده بهت

 

 :زدم جیغ تقریبا صدام کردن کنترل بدون.. بودم شده عصبانی

 

 که نفر اولین؟! میفهمی نفریی اولین تو.. بودم پاک من..  عوضی آشغاله نکردم میم*تر من -

 بودن کثافط.. کردم کار باشرافت و خونم اون و خونه این اواره دوساله من.. خورده بهم دستش

 ..من..احمق نده نسبت بهم خودتو

 

 ..کشید و گرفت یقمو و آورد جلو دستشو بدم ادامه که نشد یعنی.. بدم ادامه نزاشت

 ..بود خون از پر چشماش

 

 ؟!تو چرا -

 

 ..شدم وحشی دوباره بعد اما کردم تعجب لحظه یه

 

 :زدم جیغ و عقب کردم پرت دستشو

 

 ..دیوونه.. مرتیکه ای دیوونه تو.. کوفتیت خونه اون تو نمیزاشتم و پام و میمیردم کاش -

 

 ..زد ترسناکی ریشخند

 ..کنم جاش به جا کوچولو یه حتی نرسید زورم که کردم تقال کمی.. کشید و گرفت یقمو دوباره
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 ..میزدم نفس نفس تقالهام و هیجان و ترس از

 

 ..آورد بیرون رو گوشیش دیگش دست با

 ..کرد پایینش باال کمی

 ... بود زده زل صفحش به اخم با

 

 ؟!جون دختر بشی خالص من دست از این وجود با میتونی ببین،  ببین بیا...  بیا -

 

 ..صفحه رو چرخید ترسون نگاهم

 

 ..میکردم همراهی داشتم.. مرد این زیر.. بودم من اون..  اون... اون

 ..بودم من اون

 

 .میشدم س**خی داشتم فیلم اون دیدن با که بود اینجا جالب.. نمیگذشت زمان انگار دیگه

 

 [۱۰:۵4 24.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥22_پارت#

 

 ...کردم بغض و کشیدم آهی

 

 ..نفری اولین تو اما،  کنم اذیتت نمیخوام من -
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 :زدم فریاد حرفاش بین

 

 ..میدی زجرم داری آخه د،،،  میکنی اذیت داری کثافط -

 ؟!حقت در مگه کردم گناهی چه

 

 :چکید اشکام

 

 ؟! پول؟!! آره؟!!! میخوای پول -

 ..نبر رو ابروم فقط میکنم بگی کاری هر.. میدم بهت

 

 ..کشید عقب

 

 نمیخوام ازت زیادی چیز من.. من برای نشو وحشی -

 ندارم خودمم می**تخ زندگی دادن توضیح حوصله

 ..یا حشه*فا یه عنوان به.. کنی زندگی من با میخوام فقط

 

 ..دهنش تو کوبیدم محکم

 ..کشید شال روی از موهامو محکم و زد ریشخندی

 

 ..میکنی تر خراب و وضعیت که نشو وحشی گفتم -
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 میمیمرم میفتم کردم حس که گرفت درد اونقدر و خورد شیشه به محکم سرم که عقب داد هولم

 ..االن

 

 گرفتم نفسی

 

 ؟!برات کنم چیکار باید -

 

 ؟! میدونی.. نیست سخت اونقدرام کارت -

 باشی خوب کن سعی پس نفری اولین تو

 ...و تجربه بی و نخورده دست.. تی*ها تو

 ..زد لبخند و بست چشماشو

 

 :داد ادامه

 

.. شادم وقتی ناراحتم وقتی.. گفتم که هرموقع.. خواستم که هرجا.. بشی من برای فقط میخوام -

 ..باشی لحظه هر تو باید

 ؟! میفهمی دارم هیجان من

 ..باره اولین این

 

 [2۳:۵7 24.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2۳_پارت#
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 ...میکردم نگاهش زده بهت

 ؟!یعنی داشت چیزی بیماری

 ...بزنم زار خودم حال به خواست می دلم

 

 ..انداخت گوشیش به نگاهی

 

 ...منی برای تو بعد به االن همین از نه یا.. بعد به امروز از بگم باید.. ببینم ازت سرپیچی نمیخوام -

 ؟!فهمیدی...میفته بیفته نباید که اتفاقی وگرنه..من فقط و فقط

 

 ..کشید و گرفت و دستم و زد برقی چشماش

 

 ..جون دختر میشه شروع االن همین از تازه خوب های لحظه -

 

 ...کرد شکار رو لبم و کشید جلو خودشو تند و سریع بعد

 

 ...نبود من رویای این.. ریختم اشک و بستم چشم فقط

 

 ...کرد رد مانتوم زیر از دستشو و کشید من سمت کامل خودشو کرد بازی لبم با کمی

 

 مشتش تو رو هام نه*سی جفت سریع که کشیدم عقب رو خودم کمی دستاش سردی خاطر به

 ...گرفت

 

 رفت نفسم
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 ..رفت عقب و بست چشم که کشیدم هی*آ

 

 ..میکنه دیوونه منو صداتم حتی تو لعنتی،  جووون -

 

 ..سمتم کرد حمله باز که بشم زیر به سر اومدم و انداختم فشارش از شده قرمز صورت به نگاهی

 

 ..میکرد دیوونم داشت بود زده باال که ری*حش و سی*خی حس

 

 ..بیارم طاقت نتونستم

 ..فرستادم باباش گوره یه لب زیر و شدم غرور بیخیال

 

 ..خندید اون و شد حلقه گردنش دور اراده بی دستم

 

 ؛ کشید عقب

 :کرد زمزمه کشیده و خمار و داد تکیه پیشونیم به سرشو

 ؟!میفهمی باشی دارم دوست همینطوری من،  خوبی غ*دا همینطوری -

 

 [۱2:۰4 2۵.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥24_پارت#
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 هامو نه*سی ک*نو زورش تموم با که اوردم سرش به بالیی کارم این با انگار... گرفتم گاز لبمو

 ...فشرد

 

 حتی یا کنم فکر ای اضافه چیز به نزاشت اوردن حجوم سمتم به همزمان درد و سی*خی حس

 ..بدم چیزی فحشی بهش بتونم

 

 ..کشوندم خودش روی و کرد بلندم سریع

 

 ..انداختم اطراف به نگاهی

 

 ..نیست اطراف این هیچکس کوچولو نباش نگران -

 

 ..کشید عقب به و صندلی

 ..میترسیدم کم کم داشتم که بود شده بزرگ اونقدر تگیش*برجس

 

 ..کشید غلیظی ه*آ و شد درهم صورتش که شدم جا به جا کمی پاهام بد وضعیت خاطر به

 ...نبود اینطوری م**سک موقع دیشب حتی

 

 ..بده ادامه بخور ون*تک.. زیباس هم لباس زیر حتی بدنت،  بدنت اوف-

 

 صورتم قرمزی به توجه بی که بودم شده س*خی و بود بد حالم اونقدر اما کشیدم خجالت کمی

 ..خوردن تکون به کردم شروع آروم
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 ری*حش و تر وحشی لحظه هر اون صدای و میکردم حس و میشد خارج بدنم از که آبی ذره ذره

 ..میکرد ترم

 

 ..عقب داد هولم محکم و گفت اخی که خوردم محکمی تکون لحظه یه

 

 تو و هست قیمت گرون خیلی بودم مطمئن واقعا که جینی شلوار انگشتاش دوتا با که کشیدم جیغ

 ...داد جر تنم

 

 ..بود شده قرمز چشماش

 

 ...زد کنار و شورتم بالفاصله و آورد در تنم از و شلوارم

 

 ..میخندید قشنگ هنوز اما داشت خش صداش.. خندید و گرفت نفسی

 

 ؟! آره سی*خی همه این من برای -

 

 تو نبود بعید و میریخت خجالتم کم کم داشت ام مرحله این تو..انداختم باال ابرو و گزیدم لب

 ..نکشم فحش به بعدی رابطه

 

 ؟!آخه باشه ت*ها انقدر میتونه نخورده دست دختر یه چطور -

 

 ..کرد لمس رو نم*واژ کمی اشاره انگشت با که بستم چشم
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 [2۳:۱۵ 2۵.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2۵_پارت#

 

 دقیقا زبونش با و آورد جلو سرشو.. داد تکیه فرمون به رو کمرم و کرد بلندم که شد خالی دلم ته

 ... کرد لمس رو لم*چو*چو روی

 

 ..خوردم سختی تکون و زدم جیغی که شد وارد فشار بهم اونقدر

 

 ...بود کرده دیوونم که میزد س*لی و میمکید تر محکم اینبار خندید دوباره

 

 کرده عرق خوردنامون تکون خاطر به حسابی و میومد اب چشمام از.. فضام تو میکردم حس

 ..بودم

 

 زدم جیغی دوباره که کرد بهشتم وارد کامل رو زبونش لحظه یه.. اورده در رو شلوارش کردم حس

 ..کرد بیشتر رو زبونش دادن تکون سرعت میخندید که همزمان.. لرزیدن به کردم شروع و

 

 ...کنم چیکار نمیدونستم لذت شدت از و میکشیدم جیغ زده شک کامال

 

 ..گذاشتم لبش روی دستمو میزدم نفس نفس که حالی در و کشیدم هی*آ شد کم لرزشم کم کم

 

 وارد کامال چیزی یه کردم حس که پاش روی بنشونتم خواست و گذاشت لبم روی رو لبش سریع

 ..رفت سیاهی چشمام که داشتم درد اونقدر و شد وجودم
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 .. افتاد شونش روی سرم

 

 :کرد زمزمه لیسید*می که درحالی و گذاشت گوشم روی رو لبش

 

 میشه آروم االن؟! کردم شماری ثانیه روزا این برای چقدر میدونی.. ببخشید کوچولو هیششش -

 ...ببخشید

 

 ...میکردم هق هق درد از بریزم اشک که این بدون

 

 ...کرد پایینم باال آروم و کرد قفل شونم روی دستاشو

 

 ..آوردن هجوم بهم همزمان لذت و عادت حس..بود رفته درد.. گزیدم لب

 

 ..خندید اون و شد اشک از پر چشمام

 

 ..کنه ناله و بریزه اشک اینطور ت*زیر دیدی که دختری ترین ات*ه داره حسی چه نمیدونی -

 

 ..بوسیدم شدت به و گذاشتم لبش روی رو لبم خجالت بدوت و حرف بی

 

 [۰۰:2۶ 27.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2۶_پارت#
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 بخشیده بهم و کنم تجربه میتونستم که لذتی بهترین اون.. متنفر یا باشم ممنون ازش نمیدونستم

 ..بود زور با تقریبا البته کارش این و بود

 

 ..کوچولو میکنم درست چیزو همه زود خیلی -

 

 روی رو زبونم که درحالی و ندارم نا دیگه کردم حس اما..بشه ضا*ار میخواد چطور نمیدونستم

 ...شدم هوش بی تقریبا میکشیدم گونش

 

 ...کردیم تعجب بودن روشن همه که خونه چراغای دیدن با رسیدیم وقتی

 

 ...شد پیاده و کرد باز کمربندشو نشو پیاده تو گفتن با و شد درهم اخماش

 

 ..رفت می داشت اخم با.. کردم دنبالش نگاهم با

 

 .. میکردم سکته بودم من اگه حاال

 ...میاد بر پسش از باشه هرکی و هرچی بود مطمئن انگار که رفت می طوری یه

 

 ...بود شده حبس سینم تو که یکی من نفس

 ..نبود روشن چراغی هیچ رفتن وقت بودیم مطمئن هردومون

 

 ..نشستم منتظرش و چونم زیر گذاشتم دست و ورچیدم لب

 ..بودم نگرانش کوچولو یه
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 چیزی یه که درحالی و نگران تقریبا و درهم صورتی با حافظ و شد باز ورودی در که کشیدم هوفی

 ...من سمت دوید بود کرده گرد دستش تو

 

 ..وضعیت اون تو دیدنش از اومد می در داشت چشمام

 

 :گفت تند و پام روی انداخت شلواری.. کرد باز و در سریع رسید ماشین به تا

 

 ..تو بده موهاتم.. ببینم بدو... بپوشش باش زود زود -

 ..دستت بردار اونم هست هم نایلونی یه داشتبرد تو

 

 :کردم زمزمه زده بهت

 ؟!چیشده -

 

 زبون.. میکنی تایید برگشت برو بی گفتم هرچی نمیکنی سالمم..  نمیگی هیچی شدیم که وارد -

 ممنوع درازی

 .. میزنم گردنتو باشه باال سرت

 ..سرت بریزم میتونم خاکی چه ببینم شو هیس فقط

 

 [۰۰:27 27.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥27_پارت#
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 شکم تو من دید که وقتی

 ..شد مشغول خودش و چرخوندتم

 

 چشمام تو زد زل و کرد پام و شلوارم

 

 ؟!باشه آیناز گفتم بهت چی باشه حواست -

 

 میکرد ادا اسممو قشنگ چقدر.. شدم محو افق تو اصال

 ..بیرون میزد قلب چشمام از

 

 پریدم جا از دادش با

 

 ؟ حاال چته خو اع -

 

 روزا این بشه تموم تا چشم بگو گفتم هرچی،  توله نکن درازی زبون -

 

 بستم رو شلوار زیپ خودم و زدم پس بدنم روی از دستشو..  انداختم باال ابرو

 

 ؟!شده خبر چه بگی نمیخوای -

 

 بهم چسبوند خودشو و زد بدجنسی لبخند

 

http://romankhoneh.xyz/


60 
romankhoneh.xyz 

 

 کردم نگاهش و بردم عقب سرمو

 

 .. من واسه خوبه موقعیت یه -

 

 :کرد لمس بدنمو دستش با

 

 ...دارم دوست که اونطوری.. باشم باهات خلوت تو میتونم -

 ..قایمکی

 

 بودم صورتش محو،،  نداشتم حرفاش به توجهی.. میزد برق چشماش

 ..بست و ماشین در و گرفت دستمو

 

 ..بشی سوپرایز کلی قراره که بریم بیا -

 

 

 ..کرد باز رو در اون و فشردم دستم تو و بود گفته که نایلونی.. داشتم استرس چرا نمیدونم

 

 ؟!خب نکنی درازی زبون آیناز باشه یادت -

 

 ..کشیدم هوفی و رفتم براش ای غره چشم

 

 ...زدم جلو ازش و دادم گردنم سر به قری
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 ..کردم تعجب، بودن بهم شبیه که خانوم دوتا دیدن با شدم که پذیرایی وارد

 

 ..اونا کنکاش مشغول منم و شدن من کردن رصد مشغول خانوما

 

 [۱۱:۰2 27.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2۸_پارت#

 

 مرموزی البته صد و قدیمی های چهره کامال اما بودن پوشیده شیکی و تیره لباسای خانوما

 ...داشتن

 

 ..زیبان که این و هستن دوقلو شدم متوجه

 

 ..کنم سکوت کرد مجبورم حافظ بلند ی سرفه صدای که بزنم حرفی اومدم و کردم باز و نیشم

 ..نزنم حرف گفت افتاد یادم تازه

 

 .. اومدین خوش من جونای عمه -

 

 .. کردم تعجب کمی..  کرد نگاهشون عشق با بعد

 

 کرد نازک چشمی پشت یکیشون
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 ..جان عمه واال اولت برخورد از بود مشخص خیلی -

 نمیگرفتی که خبریم؟!  بودی کجا نیست معلوم

 

 کرد اشاره من به سر با و زد نیشخندی یکی اون

 

 ...بوده چی گرم سرش مشخصه خب میزنیآ حرفا جون خواهر -

 

 ..کردن تعجب بود مشخص اداهاشون این جدای البته و

 

 :گفت نیشخند با و کرد باز دهن حافظ بالفاصله

 

 ..نیست مهمی چیز.. جان عمه خدمتکارمه -

 

 ..شدم عصبانی البته صد و کردم وحشت.. ریخت هری قلبم تو از چیزی یه کردم احساس

 

 ...برگردوند روشو تفاوتی بی با اون و نشست صورتش روی خیرم نگاه

 

 [2۳:۵2 27.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥29_پارت#

 

 ... بزنه حرفی همچین نمیشد باورم.. میلرزید داشت دستام
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 ...بودم ایستاده سرپا و میکردم نگاهش خیره هنوز

 

 ..بود جوناش عمه با زدن گپ مشغول و کاناپه روی بود داده لم راحت خیلی انگار نه انگار که اونم

 

 بعدش و اومد چیزی شکستن صدای که اتاق در سمت برداشتم قدم درهم صورتی با و چرخیدم

 ..بودم من حرفشون مخاطب میکنم فکر که زن دو اون از یکی بلند صدای

 

 کن جمع اینارو بیا زود؟! هستی چی منتظر دختر هی -

 ؟!کنن گوشزد بهت باید هم رو وظیفت

 

 ..شدم سرخ عصبانیت از

 ..خرفت پیر دوتا اون و حافظ سمت چرخیدم

 

 ..بود سرد حافظ نگاه

 ..نره یادم دارم عمر تا که بزنه حرکتی یه شه بلند تا کنم رد درخواستشونو من بود منتظر انگار

 

 ..کردم بغض شدت به

 

 افتاده روش از شربت لیوان که عسلی سمت کردم حرکت و گذاشتم دستم کنار میز روی نایلونو

 ..بود

 

 ..کردم له قصد از رو حافظ پای شدت به میشدم رد داشتم وقتی و ساییدم هم روی دندون
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 بندش پشت گندش نیومدن در برای و کرد ای ناله سریع که اومد دردش اونقدری میکنم فکر

 ...کردن سرفه به کرد شروع

 

 ..میکردم حس چشمم توی رو اشک شدن جمع

 ..شدم بزرگ های تیکه کردن جمع مشغول و نشستم زانوهام روی میلرزید دستام که این با

 

 ..چکید اشکم از قطره یه

 ...شدم خم بیشتر و کشیدم عمیقی نفس

 

 ..کردم بغض اینطوری که میداد آزارم گذشته یاد

 .. بود قبل روزای به حواسم

 ..نبود دور زیاد که ای گذشته به

 

 ..اومدم خودم به ها عجوزه اون جیغ صدای و کردم حس که سوزشی و دستم بریدن با

 

 [۱۰:۵۸ 2۸.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۰_پارت#

 

 ...موندم نشسته همونطور العمل عکس بدون و دستم به  کردم نگاه فقط

 

 زد فریاد سرم تقریبا و نشست شونم روی بزرگی دست بالفاصله
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 ؟! دیوونه کنی می چیکار -

 ..کن گم گورتو پاشو زود.. احمق کردی ناکار خودتو زدی

 

 ..شد حبس نفسم

 

 ..میکرد درد قلبم... نزد دیگه قلبم انگار

 ..شکست قلبم

 ..گرفتم عسلی از دیگم دست با خودم که بشم بیهوش اومدم..رفت گیج سرم چشمشون مقابل در

 

 انداختم چشماش به نگاهی نیم

 

 ..میزد فریاد رو نگرانی چشماش انگار بود زده که حرفایی برعکس

 

 ...زدم داری صدا نیشخند کوتاهش قدم مقابل در و کردم حرکت شل و توجه بی

 

 ..دویدم رو بود دخترونه لباس کلی توش که اتاقی تا

 شاکی چی همه از.. بودم اشک از پر و نمیومد در نفسم

 

 ..تخت سمت برگشتم و کردم قفل رو در آلود اخم

 

 ..شد مشت دستم و روش نشستم
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 ..هام گونه روی میچکیدن دونه دونه اشکام

 

 ..گرفتم قرار توش که عنی زندگی این به دادم می ترجیح رو خودکشی و میموندم کاش

 

 ...انداخت شمارش به رو نفسام که دردی و رفت باالتر هقم هق صدای کم کم

 

 بستم رو چشمام

 

 [22:۳7 2۸.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۱_پارت#

 

 ..بیرون اتاق از برو؟امیر میکنی چیکار-

 

 گذاشت پیرهنش های دکمه روی رو دستش و چرخوند بدنم روی هیزشو و لعنتی چشمای

 

 ؟!عمو دختر تو جیغ جیغ یه واسه میگذرم لعنتی بدن این از کردی فکر -

 

 .شد تند نفسام

 ..نبود تنم هم مناسبی لباس و بودم شده بیدار خواب از تازه

 

 ..بود قرمز چشماش امیر

http://romankhoneh.xyz/


67 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ..آورد در تنش از کامل لباسشو و زد ترسناکی لبخند

 

 ..زدن جیغ به کردم شروع و ورچیدم لب

 

 ..گرفت رو هام نه*سی محکم بالفاصله و من روی انداخت رو خودش

 

 ..بودم موت به رو ترس از

 ...میکردم صدا تکشونو تک اسم

 

 ؛ بود شده دیوونه ولی امیر

 ..داد ر*ج تنم توی رو لباس زد کنار بدنم روی از رو مالفه

 

 ..زدن پا دستو و کردن گریه به کردم شروع

 

 ..کنه می چیکار داره نمیدونست که بود مست اونقدر

 

 ...بود باال نالش ه*ا و بید*میکو بهم محکم رو خودش بیاره در تنش از شلوارشو که این بدون

 

 

 ..بود نمونده تنم تو مقاوت واسه جونی دیگه
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 ..گرفتند قاب رو صورتم دستاش

 ....داد می الکل گند بوی

 

 ـ..زد گاز رو نم*سی و برد تر پایین سرشو

 ..دادم هولش محکم و زدم فریاد گریه با

 

 ..زد صورتم روی چنگی و فشرد بهم بیشتر تنشو پایین

 

 ؟!باز کردی پاره افسار چرا.. زه*هر چته -

 

 ..رفت نفسم

 

 ..شد بدنم به زدن زبون مشغول و شد وحشی دوباره

 ..شد بلندتر هام زجه و جیغا و گرفت شدت گریم

 

 ...شد باز شدت با در که میزدم هق هنوز

 

 [۱۰:4۸ 29.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳2_پارت#

 

 ..پریدم جام از در کوبش صدای شنیدن با
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 ..زدم زل در به تاریکی تو اشکی چشمهایی با

 

 ..کردم خیس زبونم با رو لبم و شدم بلند جا از سختی به

 

 ..بودم نیومده بیرون خواب اون شوک از هنوز و میخوردم تلو تلو

 

 ..دیدم رو حافظ در پشت که چرخوندم در تو قفلو

 ..نمیشد باز چشمام

 ؟!افتاده اتفاقی آیناز میزدی جیغ داشتی چرا چیشده -

 

 ..بودم نشده شل انقدر خواب یه خاطر به وقت هیچ

 گذاشتم سرم روی دست

 .. میره گیج سرم -

 

 ..کرد وارسیم نگاهش با و اومد جلو قدم یه.. شد نگران نگاهش

 

 ..اوردم باال دستمو و انداختم باال ابرو متعجب شد درشت چشماش دستم دیدن با

 

 ..کشیدم هینی و کردم نگاه میکرد چکه هنوز که خونی به زده بهت

 ..تخت سمت چرخوندم سرمو سرعت به

 

 ؟!کردم نمی حس دردشو چطور. بود قرمز دستم خون از تخت تموم
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 خورد سنم*با به محکم دستی که کشیدم جیغی.. هوام رو کردم حس بگم چیزی اومدم تا

 

 ؟!جونمون به بندازی کنی بیدار دوتارو اون میخوای؟!  چته هیش -

 

 ..انداختم بدنش رو خودمو بیشتر و ورچیدم لب

 اومد در اخش که کردم تر سنگین خودمو عبارتی به

 

 :زدم نیشخندی

 

 ؟!شونت رو میکنی پرتم زرت و زرت هی داری مرض کنی بلند منو نمیرسه زورت که تو -

 

 ..اومد دردم واقعا که سنم*با رو زد دیگه یدونه

 

 ..رفت عقب به رو موهاش که کشیدم هوفی

 

 ..چشمم جلوی کردم حایل رو دستم شد روشن که چراغ

 

 ؟!میکنی چیکار-

 

 [2۳:۱۸ 29.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۳۳_پارت#

 

 سرش رو ایرانو کله االن تا دستت وضعیت این با بود دختری هر؟! هستی دختری چجور تو واقعا -

 ..میذاشت

 

 ..انداختم دستم به نگاهی نیم و کردم کج لبمو

 

 ..نمیکردم حس دردی اما اومد می ازش خون هم حسابی و بود عمیقی زخم که این با

 ..انداختم باال ای شونه

 

 ..اومد در طلبکاریش حالت از و کشید هوفی

 ..ها کابینت از یکی سمت چرخید کمر به دست

 

 ..کنم درمانت میخوام جان خدمتکار بشین -

 

 .. گرفت حرصم آی

 ..چرخید نیشخند با که بزنمش تا جلو رفتم قدم یه همچین

 انداخت باال ابرویی

 

 میبرم زبونتو بزنی حرف -

 

 .. کردم اخم

 ..نشست کنارم خودشم و صندلی روی داد هولم توجه بی

http://romankhoneh.xyz/


72 
romankhoneh.xyz 

 

 ..شد پانسمانش مشغول بالخره و کرد وارسی دستمو دقت با کمی

 

 ..بردارم خیرم نگاه از دست نمیتونستم چرا نمیدونم

 ..بود خوب زیادی مرد این

 

 .کنم تحملش نتونم که نبود طوری اما سوخت می کمی

 بستم چشم و کردم مشت و دیگم دست

 

 ؟!میکرد داد و جیغ داشتی چی برای -

 

 ..دیدم بد خواب یه فقط -

 

 ..آورد باال سرشو

 

 ؟! بود خواب یه فقط مطمئنی -

 

 ؟!باشه میتونست ای دیگه چیز -

 

 .. داد تکون سرشو

 ..شد بلند جا از و زد دستم روی و چسب

 

 ..برد خونه آشپز گوشه اشغالی سمت اشغاالرو و آت و کرد جمع وسایالرو
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 ..افتادم ماشین تو حرفاش یاد

 ..داشتم رابطه مرد این با من انگار نه انگار

 ؟!بودم شده بند و قید بی انقد کی از

 

 ...داشتم رو زه*هر و خراب ادمای حس

 ..نشه اینطوری که کردم فرار من.. میشد اینطوری نباید

 

 [۱۰:۵۵ ۳۰.۱۱.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳4_پارت#

 

 ..بود دیده برام تری ترسناک خوابای سرنوشت انگار اما

 

 ؟!جوجه کجاس حواست -

 

 پرید باال ابروهام

 

 ..دستم واسه ممنون.. همینجا هیچی -

 

 کرد پرتم برنج کیسه یه مثل دوباره بدم نشون جدید العمل عکس که این از قبل.. زد نیشخندی

 ..سنم*با رو زد الکی یدونه و پشتشو
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 ؟!میزنی چرا بابا ای -

 

  نزن داد.. ساکت هیس -

 

 ..انگار نمیداد اهمیت بهم اصال.. همین

 

 ..برگشتیم رو اومده راه و کرد خاموش برقو

 

 ..بودیم گذرونده توش رو اول شب که شد اتاقی وارد

 

 خودمو و اورد در تنش از رو لباسش سریع.. گذاشت پایینم اونجا.. بودم کولش روی تخت دم تا

 ..تخت رو کرد پرت خودشو

 

 اخیـــــــش -

 

  سمتش چرخیدم تعجب با

 

 ؟!دیوونه میکنیییی چیکار-

 

 کرد تعجب انگار

 

 ..دیگه بخوابم میخوام نمیبینی -
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 ..لختش و بزرگ های سینه روی کوبیدم و اوردم در زور با و بود مونده زیرش که دستمو

 

 ..کبودم تو دست از کال ببین.. وحشی آخ آخ آخ -

 

 زدم جیغ تقریبا

 

 جهــــــــــــــــنممممم به -

 

 ..بازوش به کوبوند سرمو دوباره و زد چشمکی

 

 ..ندارم حرفی من میخوای اینو تو اگه اما.. نداره رو دیگه خوب  طه**راب یه تحمل کمرم عزیزم -

 

 ..گرفت هامو شونه محکم و پرید جاش از بالفاصله

 

 ..رفت هوا به خندش قهقهه که جونش به افتادم پام با و کشیدم جیغی

 

 ؟!نه داره صدا عایق اتاق این که خوبه -

 

 ..کشیدم هوفی و کردم نگاش چپ چپ

 ...کردم می صحبت باهاش باید

 

 [۰۰:۰2 ۰۱.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۵_پارت#

 

 ..کردم صاف رو صدام کمی

 

 ..حافظ آقا میگم،  اهم -

 

 ..خنده از ترکید بعد و کرد نگاهم خیره خیره کمی.. شد خیز نیم

 

 ؟!چته وا -

 

 ..چکید چشمش گوشه از اشکی

 

 انداخت بدنم به نگاهی

 ..حافظ آقا میگی بهم ها رابطه اون از بعد جدا -

 

 ..کشید و لپم و اومد جلو بیشتر.. شد شل نیشم

 عقب رفت بعد

 ..بگو جانم خب -

 ..بود صدا خوش و خوب خیلی.. جانمش اون از شد آب دلم تو قند من

 میکوبید وار دیوونه قلبم میزدم حرف باهاش اصال

 ..دیگه هیچی که گفت رو جادوئی کلمه اون که االن دیگه
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 ؟!کوچولو چیشد،  الو -

 

 شدم زیر به سر و فرستادم گوشم پشت موهامو

 ؟!بدیم دختر من بنظرت -

 

 ..شد درهم اخماش.. کرد تعجب

 ..میترسیدم ازش و میشد جذبه با خیلی

 

 ؟!بزنی حرفی نمیخوای -

 ..نشست تخت روی و شد بلند کامال.. اومد خودش به

 

 ؟!میگی چیزی همچین چرا -

 

 ..بگو میکنم خواهش،  بدونم میخوام-

 

 ..وجه هیچ به.. نیستی بدی دختر نه -

 

 ...چشماش به زدم زل و بردم باال سرمو

 ..بد اینقدر.. بند و قید بی اینقدر.. اینجوری دارم بدی احساس خیلی من -

 ؟!باشیم محرم کنی کاری یه باشی باهام میخوای اگه میشه.. میشه
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 ..شد مهربون نگاهش

 .بغلش تو کشیدتم و کرد حلقه  شونم دور دستشو

 

 ؟!نه مگه شنیدی من زبون از احتماال بار هزار اینو.. نفری اولین تو کوچولو دختر -

 چرا میگم بهت روزی یه

 ؟!میکنم ول نفرمو اولین من بنظرت

 

 زد لبم روی سریعی بوسه.. ورچیدم لب

 ..شد خالی دلم ته

 

 [۱۱:۰۵ ۰۱.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۶_پارت#

 

 ..میخونیم قانونی و کتبی صیغه یه میریم فردا-

 ..دارم پارتی کلی من نیست مشکلی ولی! نه هستی فراری دختر

 

 کردم اخم

 

 ..نباش اون نگران دستمه پدرم فوت برگه.. کردم فرار شرایطم خاطر به من -

 

 ؟!شرایطی چه؟! شرایط -
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 ..انداختم بابا شونه فقط

 

 ..میشیم خبر با هم مشکالت همه از که میرسه روزی یه -

 

 ..افتادیم تخت روی باهم و چسبید بهم بیشتر بعدم

 

 خستم خیلی بخوابیم -

 

 ..گرفت قرار موهام روی و اومد جلو دستی که میبستم داشتم رو چشمام تازه

 

 ..بودم مجبور. عصر واسه میخوام معذرت،  راستی -

 ..کنیم اجرا وقت چند و رل این باشیم مجبور شاید

 ..پس نشو دلگیر ازم

 

 ..نزدم حرفی

 ..چسبوندم بهش بیشتر و خودم اراده بی و دلیل بی فقط

 

** 

 

 ..کردم باز زور با و چشمام و کشیدم بلندی خمیازه
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 جا از و کشیدم بلندی تقریبا جیغ زاد مادر لخت اونم حافظ دیدن با که چپ سمت چرخیدم

 ..پریدم

 

 ؟!اینوار از کوچولو خرس به به -

 

 ..بدنش به بودم زده زل فقط

 

 ؟!هیز موشه اخه ندیدی قبال مگه -

 

 ..یارو این داد می نسبت بهم حیوونارو اقسام انواع.. کردم نگاهش خنثی

 

 ...؟! شدی زده شک -

 ؟! خانوم بزنی حرف نمیتونی

 ..دیگه بدیم انجام شمارو درخواست بریم پاشو

 

 ؟!من درخواست -

 

 ..اینا و بازیا محرم همین،  دیگه اره-

 

 ..کشیدم موهام به دستی و کردم نگاهش چپ چپ

 

 ...میشم حاظر االن -
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 [۱۰:۵۶ ۰2.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳7_پارت#

 

 سپردم بهشون..خدمتکاره پره اینجا هستن خانوما عمه وقتی تا.. نباش نگران نمیاد باال کسی -

 ..کنی مالحضه یکم خودتم کن سعی ولی کنی کاری نزارن

 

 ..انداختم باال ای شونه

 

 ..بریم راه باید کلی که بپوش کتونی.. خرید میریم بعدش-

 

 ؟!میکنم انتخاب سخت میکرد فکر

 

 ..در سمت رفتم خواب غرق و خوران تلو تلو و گفتم ای باشه

 

 ..شدم حاظر سریع خیلی

 ..دویدم ماشینش تا و بیرون زدم خونه از قایمکی

 

 ...میرفت ور موهاش با داشت

 

 ؟!خانم میزنی نفس نفس چرا چیشده -

 

 ..دویدم همین برای،  ببینتم کسی ترسیدم،  هیچ -
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 سمتم برگشت و خندید

 

 گوگولی حاال بشین نداره عب -

 

 .. زد استارت اون و نشستیم سریع

 ..ببند کمربندتو -

 

 ، چشم -

 

 ..کوچولو جوجه بال بی چشمت -

 

 تند قلبم مرد این برای چرا؟! میکردم فکر چی به داشتم.. بودم فکر تو و بودم زده زل مسیر به

 ..میزد

 

 ..؟!بشم عاشقش نکنه

 

 ..جدیدم خوده این از ترسیدم

 

 ؟!باشی دسترسم در میخوام گفتم که موقع هر گفتم بهت یادته کوچولو جوجه -

 

 کردم نگاهش تعجب با
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 ؟!چی یعنی -

 

 ...بده حالم یعنی -

 ..موندم زده بهت که گفت سریع اونقدر

 ..انداختم تگیش*برجس به نگاهی

 

 [2۳:۳۸ ۰2.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۸_پارت#

 

 :کرد زمزمه و زد بدجنسی لبخند

 

 !حسیه چه این نمیدونم.. موقعیتی هر تو لباسی هر تو،  دختر هاتی واقعا تو -

 ..دارم دوستش شدت به ولی

 

 :گفتم خودش از تر آروم که اومد شلوارم سمت دستش

 

 ؟!کنی صبر کمی نمیشه،  میشیم محرم بهم دیگه یکم -

 

 خندید

  باش زود،  کوچولو همینه به مزش -

 ..بدم ل*حا بهت بزار
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 ..شدم وسوسه کمی

 ..زد شتم*به به شلوار روی از محکم دستشو که بگم چیزی اومدم

 ..گرفت فرمونو دست یه با

 

 .تر نزدیک بیا -

 ..کردم می حسش شلوارم روی از حتی که بود داغ دستش اونقدر

 

 ؟!کوچولو خانوم شدی ریک*تح جووون -

 

 ..نبود مهم برام هیچی دیگه،  نمیشد باز چشمام... کشیدم هومی

 

 ..برد داخل دستشو و زد پس شلوارمو خواسته خدا از اونم

 ..کرد زمزمه.. کشیدم هی*آ

 ؟! کیه برای کوچولو شت*به این -

 

 ..بودم شده دیوونه

 توعه برای،  تو فقط -

 

 کرد لمس و حساسم قسمت انگشت با.. خندید

 

 ..دختر کن ناله،  آیناز برام کن ناله -
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 ..بود اومده در جیغم که داد می فشار بهم رو دستش اونقدر

 

 ..دختر باش زود،  همینه اره -

 

 ..کن تمومش،  ندارم تحمل،  حافظ -

 

 ..شدم بدتر که کرد دم*وار انگشتشو.. زد نیشخندی

 .رفت شلوارش سمت دستم اراده بی.. میخواستم دونگیشو*مر

 

 ..خندید

 

 ..کوچولو بکش دستتو -

 

 ..ورچیدم لب

 ..لرزیدن به کردم شروع بالخره و کرد بیشتر دستشو حرکت سرعت

 

 ..شدم خالی جیغ و ناله با

 

 [۱۰:۵۸ ۰۳.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۸_پارت#
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 ..بوسید پیشونیمو و شد خم کمی فقط اما.. اصلی لذت.. بودم بقیش منتظر

 

 کردم جور و جمع خودمو

 

 بدی خیلی -

 

 بدنم روی خودش عطر از هم کمی و کنم درست خودمو کرد کمک.. کرد پارک جایی و خندید بلند

 ..زد

 

 ..بشی من برای بریم حاال -

 

 ..بود بلد خوب و دلبری.. کردم نگاهش فقط

 

 ..کرد باز واسم رو در خودش بشم پیاده بخوام که این از قبل

 ...فشردم انگشتام بین بازوشو غرور با و انداختم باالش و قد به نگاهی

 

 ..کنارشم که بودم خوشحال

 ..میبردم لذت ازش اما حسیه چه نمیدونستم

 

 ..کنم فکر بهش ثانیه هر تو میکرد کاری که این

 ..بود بخش لذت برام کنه جا دلم تو خودشو بود تونسته کم مدت این تو که این یا
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 ..خندید وری یه و کرد نگاهم چشم گوشه از

 ..کرد می ترش جذاب حسابی که بودم صورتش وری یه ی خنده اون عاشق

 

 ..شدم شوکه جمعیت همه اون دیدن از شدیم که وارد

 

 :گفت بلند گوشم کنار و شد خم کمی که ورچیدم لب

 

 ..نمیشیم معطل زیاد ما داریم وقت کوچولو نباش نگران -

 

 کردم تعجب

 

 ؟!آخه کردی وقت کی -

 

 ..شد باز نیشش و انداخت باال ابرویی

 

 ..دیگه اینیم ما -

 

 ..بزنم جیغ خواست می دلم.. میزد تند قلبم

 

 ..نمیکردم درک رو خوشحالی حس همه این واقعا

 

 [۰۰:۳7 ۰4.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳9_پارت#

 

 ..شد انجام سرعت به کارامون

 ..کردم نگاهش فقط پرسید ازم مهریه برای وقتی.. شد خونده صیغه زود خیلی

 

 ..گفت چیزی عاقد گوش دم و شد بلند جاش از خودش

 

 ..ویالست یه شدم متوجه االن که

 

 ..ماهه شیش صیغه یه برای فقط ویال یه

 

 نمیشناختمش حسابی درست حتی که بودم شده مردی ی صیغه که بودم فراری دختر یه حاال من

 ..میدیدن خدمتکار یه چشم به خانوادش و

 

 

 ..کشید لپمو که کشیدم آهی

 

 ..کشید موهاش بین دستی لبخند با و زد استارت

 

 ؟!نه باشیم هم پیش تونیم می راحت خیال با دیگه االن از -

 

 ..شد باز نیشم
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 ..سمتم شد خم یهویی و گرفت خندش

 ..گرفت حسابی کام یه و گرفت دندونش بین رو لبم العملی عکس هر از قبل

 

 ..ها مثال بشی نزدیک بهم نزارم کارت اون برای میخواستم -

 

 ..زد نیشخندی

 

 و انداخت داشتیم قرار توش که آمدی و رفت پر خیابون به نگاهی؟! ) کوچولو خودته دسته مگه -

 (داد ادامه شهوت از پر

 ..خشگله کنم یکی و روت و زیر همینجا تونم می بخوام من

 

 ..کردم گرد چشم سریع

 

 :گفتم بلند

 

 ...میگیرم حالتو حسابی جا یه کارت اون واسه ولی،  ادبی بی خیلییی -

 

 .کرد حرکت و گرفت خندش

 

 [۱۰:۵2 ۰4.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥4۰_پارت#

http://romankhoneh.xyz/


90 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ..بودم شده خیره منه قانونیه همسر االن مرد این کرد می ثابت که بزرگی نیمه ی برگه به

 

 ..بودم داده انجامش اما.. نبود کردنی باور

 

 ..سمتش چرخیدم کمی و کردم مرتب رو شالم

 

 میکردم فکر بعدش به که هایی لحظه اون از همیشه بچگی از،  میترسیدم بعد ماه شیش از

 ..میترسیدم

 

 ..بود منتظرم همیشه از تر ترسناک آینده

 

 ...هایی قرمز خط چه و آرزوهایی چه.. داشتم رویاهایی چه

 

 ..بودم اینجا حاال و

 ؛ نداره وجودش به حسی هیچ و کنه می رَم بدنش دیدن با مردی هر که شده صیغه فراری دختر یه

 دستم روی تاول هر ترکوندن با هرشب که ارزوهایی و شدن شکسته دونه دونه که هام قرمز خط

 ..هوا رفتن و ترکیدن

 

 ؛ زدم نیشخندی

 ..بود ترسناک بود همسرم رسما که جذابی مرد این
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 برام چطور قراره مرد این دونستم نمی که بود ای اینده،  هرچیزی از تر ترسناک لحظه این تو

 ...بزنه رقمش

 

 !!ساکتی -

 

 ..باشم تنها خودم با کمی داشتم نیاز فقط،  خوبم -

 

 خندید

 

 ؟!میدن انجام کارا این از دخترا ی همه -

 

 ..پنجره به دادم تکیه سرمو و انداختم باال شونه

 

 ..خودشونن دخترا اسرار ی همه میدونم من که اونجایی تا اما،  همشون نه -

 

 پرید باال سریع هاش ابرو

 

 ..بودم نشنیده چیزی همچین تاحاال،  جالبه -

 

 دیگه اینیم ما -

 

 [2۳:42 ۰4.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥4۱_پارت#

 

 و پسندن سخت و میکنن غر غر زیادی که هستی هم خانومایی اون از حتما پس - زد چشمکی

 ..خرید عاشق

 

 ..شد باز نیشم

 

 نکرده تجربه و لبخند از پر و خوب خرید یه که این مگه نمیاد بدش خرید از دنیا تو زنی هیچ -

 ...باشه

 

 ؟!نادری خانوم هستین چیزی فیلسوفی،  کنم می شک بهت دارم واقعا اوووو -

 

 ..کردم نازک چشمی پشت

 ..زد دور رو میدون و چرخوند و فرمون عمیقی لبخند با

 

 ..بودم شده خیره اطراف به دقت با

 

 ..ریخت پایین هری دلم نظرش مد پاساژ دیدن با

 

 :کشیدم عمیقی نفس

 

 ؟!نکنیم خرید اینجا از میشه -
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 :کرد کج سر سنگدالنه

 

 ؟!کنی انتخاب رو هات وسیله خوب جاهای از و گرون چیزای نداری عادت متاسفم اوع -

 

 ..کرد باز برام و در و زد چشمکی

 

 ..بپوشه بد چیزای همسرم بزارم عمرا،  نباش پولش نگران بیرون بیا -

 

 ..بود ترسناکی جای..ساییدم بهم محکم رو دندونام

 ..سوزوند و دلم بیشتر گفت که همسرمی اون

 ..میشد تحقیر داشت آیناز

 ..که آینازی

 

 ..باشم ریلکس کردم سعی.. میبرد اونورم و اینور زور با

 

 ..انداختم ویترین پشت مانتوهای به نگاهی کشیدم عمیقی نفس

 

 ..داشتم دوسشون من که داشت رو چیزایی همون که جایی،  بود جا همون اینجا

 

 نلرزه صدام یا نکنم بغض کردم سعی،  سمتش برگشتم

 

 ؟!بردارم رو میخوام که چیزی هر میتونم -
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 ..کرد فرو مشکیش پالتوی جیب داخل رو دستاش و داد تکون سری

 

 [۱۱:۰۱ ۰۵.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥42_پارت#

 

 ..خوای می که هرچیزی و میخوای که هرچندتا،  البته -

 

 ..زدم سردی لبخند

 

 ..رفتم بود تر ریز همه از که دختری سمت و شدم وارد

 

 ..خواستم سایزمو و دادم نشون بهش رو بودم کرده انتخاب که مانتوهایی

 

 ..میومد در داشت چشماش خدا بنده

 ..ایستادم منتظر فقط حرف بی

 

 ؟!خانوم خواید می رو کدوم خب -

 

 ،  فشردم هم روی رو هام لب
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 ..کنید بندی بسته برام رو همش لطفا -

 

 ..شد خیره من به دوباره بعد و کرد نگاه مانتو همه اون به کمی اول،  شد چهارتا چشماش

 

 :غریدم کالفه

 

 ..کنید عجله میشم ممنون واقعا -

 

 داد تکون رو سرش سریع

 

 ..حتما چشم خانوم بله بله -

 

 ..کشید کارت کسی به کردن نگاه بدون و شد وارد حافظ،  کرد جمع برام همرو سرعت با

 

 ..زدم خودمون به نیشخندی

 

 ..آفرین،  کردی انتخاب سریع خیلی -

 

 ..انداختم باال شونه فقط

 

 برسه چه دیگه،  بشه پاساژ این وارد حتی تونست نمی کسی هر قطعا،  باشه شلوغ که نبود جایی

 ..خرید به
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 ..دادم انجام رو خریدام زدنی بهم چشم به

 ..خرید برای برمیگشتیم دوباره و ماشین داخل میچیدیمشون میرفتیم گاهی که بودن زیاد اونقدر

 

 ،  بگیرم لباس ماه شیش اندازه به گفت بهم خودش

 .پوشیدن لباس و کردن انتخاب لباس قاعده.. بودم بلد قاعدشو من

 ..کردم قبول رو همسرم حرف تعارف بی پس

 

 ..شد سوار و داد جا خریدارم آخرین

 

 ..کنه روشن رو بخاری کردم خواهش پس بود سردم

 

  بود شده حرف کم یکم

 

 ..دادم طولش زیادی خوام می معذرت -

 

 ..بودی العاده فوق میشناسم که خانومایی بقیه به نسبت -

 

 ..کرد حرکت و

 

 [۱۰:۳2 ۰۶.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥4۳_پارت#
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 ..بود دقتش بودم شده متوجهش که توجهی قابل چیز

 

 نگاه هیچکدومشون به میشد وقتی.. شد نمی بودن خانوم داخلش ادمای ی همه که جایی هیچ وارد

 .زد نمی هم پوزخندی حتی یا لبخند چه نیم توجهشون مقابل در حتی و کرد نمی

 

 

 ..نمیکردم باور نفری اولین میگفت وقتی

 ..کرد شکم واقعا،  رفتارش این اما

 

 ..کرد نمی توجهی میدادن هم طناب کنم عرض چه که نخ بهش که زیبایی دخترای به حتی اون

 

 ..کرد می حمل رو بارهام و گرفته دستش توی رو دستم مدت تمام

 

 ..میکنن نگاهمون ها خیلی شدم متوجه وسط اون تازه

 ..ذوق با مهربوناشون اون حسادت با خیلیا،،  حسرت با بعضی

 

 ؟!میاد بدش بشه نسیبش آدمی اینطور که این از دختری کدوم خب

  

 ..خونه رسیدیم که بود شده تاریک هوا تقریبا

 

 :چشمام تو زد زل و گرفت دستمو
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 ؟!نه دیگه کنی رفتار و کنم رفتار چطور باید که میدونی خودت -

 

 ..نباش خشن اونقدر لطفا فقط آره -

 

 ..شدم مظلوم و ورچیدم لب

 

 ..موقع اون میترسم خیلی -

 

 ..کشید لپمو و کرد رو و خوشگلش و وری یه لبخند

 ـ.بشم پیاده منم کرد اشاره و شد پیاده ماشین از

 

 ؟!نمیداریم بر هارو وسیله -

 

 ..خودمه اتاق بغلیه اتاق بعد به این از اتاقتم،  کنن جاشون به جا ها بچه میگم -

 ..اتاق یکی اون نرو دیگه

 

 ..کردم حرکت پشتش وار جوجه و گفتم چشمی

 

 ..بودن مشغول حسابی و تیوی روی به رو بودن نشسته خانوما عمه

 

 ..اومد در چشمام بود پهن وسط که قلیونی دیدن با

 

http://romankhoneh.xyz/


99 
romankhoneh.xyz 

 

 [۱۰:۳۳ ۰۶.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥44_پارت#

 

 ..زدن لبخند بهم دیروز رفتار برعکس که کردم نگاهشون تعجب با

 

 ؟!جون دختر چطوره دستت -

 

 :کردم خیس زبون با لبمو

 

 خوبه خانوم ممنون -

 

 .. انداخت باال ابرویی

 ..ها پله سمت رفت و کرد بوسی رو باهاشون حافظ

 

 ..دادم قورت دهنمو آب

 

 ..کن کمکشون برو باال بدن انتقال اتاقامونو خواستیم بقیه از -

 

 ..شد گرد چشمام

 

 ..بود زده خشکش ها پله رو که حافظ سمت چرخیدم
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 ..گفتم چشمی خوشحال و شد شل نیشم

 

 .بود دار خنده واقعا قیافش اون دیدن.. بود عروسی جام یه تو

 

 ..کردم کمک بهشون کمی و آوردم در مانتومو

 بزنم دست چیزی به نمیدادن اجازه هرچند

 ..باال رفتم سریع و کردم کمکشون کمی حال این با

 

 ..شدم بود گفته بهم که اتاقی وارد

 ..بودن تخت رو ها وسیله

 

 ..کردم تعجب عملشون سرعت از

 

 به و خوشگلم العاده فوق کسی*س سوتین و کردم خارج تنم از رو تیشرتم اونا به توجه بی

 ...آوردم در تنم از سختی

 

 ..بود شده تنگ خوابیدن برهنه واسه دلم

 

 ..کردم شورتم به نگاهی حسرت با و آوردم در شلوارمم

 

 ...میچسبید آدم به که بود همینش اما بود سرد هوا

 

 ..خواستنیش سرد نیمه هوای این و بود پاییز
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 ..زدم لبخند یادگذشته به

 

 [2۳:۱۸ ۰۶.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥4۵_پارت#

 

 ...سرماش از کردم لرز که تخت روی کردم پرت خودمو

 

 .. کشیدم لذت از جیغی

 

 ..کشیدم خودم روی و لحاف و چرخیدم کمی

 

 ..سقف به زدم زل

 ..بشم نزدیک بهش بیشتر خواست می دلم نامه صیغه شدن خونده از بعد ولی بود چم نمیدونم

 

 

 ..بریزه پایین هری قلبم شد باعث افتاد ماشین تو که اتفاقی اون یاد

 

 ..چرخیدم بغل به و کردم بغل خودمو

 

 ؟!آخه کردی چیکار من با تو پسر،   لعنتی -
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 ..کشیدم هام نه*سی به دستی

 ..میزد زبون بهشون و میکرد لمسشون که افتادم موقعی یاد

 

 سی*خی و هوت*ش حس روی از رو هام لب،  اون یاد به که بودم من این نمیشد باورم

 ..میفشردم

 

 ..بستم محکم رو چشمام

 ..خواست می وجودشو دلم واقعا اما بخوابم خواست می دلم

 

 ..کردم پریشونشون و کشیدم موهام به دستی..سرجام نشستم

 

 ..کشیدم هی*آ یادش به و کشیدم نم*سی به و راستم دست

 

 نمی غرور روی از و کردم می فکر هم ایی*ارض خود به داشتم حتی.. میترسیدم خودم از کم کم

 ...بزارم پیش پا خواستم

 

 ..بود هاش خانوم عمه وجود داشتم که هم ای دیگه بزرگ مشکل

 

 ..میرسید گوششون به قطعا صدامون میومد اینجا اگه

 

 رو هام چشم؛ میکرد ریکم*تح حسابی و میخوند گوشم تو رابطه وسط که هایی زمزمه یادآوری از

 ...بستم محکم
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 ...بهت لعنت،  حافظ بهت لعنت

 

 [۱۰:۵4 ۰7.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥4۶_پارت#

 

 ..سقف به زدم زل و کشیدم دراز دوباره

 

 ..نکنم فکر بهش کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ..نداشتم خبر ازش بود وقت خیلی که افتادم گوشیم یاد

 ..بود تخت راست سمت که میزی سمت شدم خیز نیم

 

 ..کردم خارج ازش و گوشی و کردم باز رو کشوش

 

 ..اومدم خودم به هشدارش با

 ...داشت شارژ درصد پونزده فقط

 ..ندارم شارژر افتاد یادم یهو

 

 ..برداشتم بودم کرده انتخاب که توری لباس و کردم باز کمدو.. پریدم جا از زدم خبیثی لبخند

 

 ..در سمت کردم تند قدم و فشردم دستم تو و گوشی..ایستادم اینه جلوی
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 ..نه یا هستن ها عجوزه ببینن کشیدم سرک کمی اول

 

 ..اتاقش در سمت برداشتم قدم تند بعد

 ..زدم در به ای تقه

 

 :شد بلند خفه صداش

 

 ..تو بیا -

 

 ..اتاق تو پریدم و کردم باز و در باز نیش با

 

 چشم به عینک و بود نشسته میزی پشت گوشه اون کردم دقت که بعد.. ندیدمش اول نگاه با

 ..بود کتابی خوندن مشغول

 

 ..سمتش رفتم و شد قلبی قلب چشمام

 

 "؟میخونی چی کتابه -

 

 داد ماساژ رو چشماش انگشت دو با کمی و اورد در عینکشو

 

 ؟!اومده پیش مشکلی،  فسقلی نمیخوره تو درد به -
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 ..نداره شارژ گوشیم،  اره اهان -

 ؟!داری شارژر

 

 تخت کنار به سر با و خفنش کتابخونه سمت چرخید.. شد بلند جا از و انداخت بدنم به نگاهی

 ..کرد اشاره

 

 [22:۵9 ۰7.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥47_پارت#

 

 ..ببرش بردار میخوای اگه یا شارژ بزن اونجاست -

 

 ..ندید کنم فکر که رفتم براش ای غره چشم

 ..کشیدم برق از و سیم

 

 ..بگو میشه اگه هم رو فای وای رمز -

 

 ..سمتم برداشت قدم و چرخید

 ..انداخت بهم نگاهی باال از

 ..بودم صورتش خیره

 

 میکرد م**داغ نگاهشم حتی

 ..گرفت حرصم خودم جنبگی بی همه این از 
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 .. نداره رمز -

 

 

 ..ساییدم هم روی دندونامو

 ..ببینم االغو این کردم جور بهونه که من سر بر خاک،  شعور بی الدنگه ی پسره

 

 فعال،  شارژر برای ممنونم،  اوکی -

 

 ..داشت خنده صداش ته

 

 بفرمایید،  بانو کنم می خواهش -

 

 ..شدم اتاق وارد سریع و کوبیدم بهم محکم کمی و در.. شدم دور ازش محکم قدمای با

 

 ..میخورد بهم داشت حالم که خودم جون به بودم زده غر انقد

 ..آینه به زدم زل و گرفتم مشتم تو موهامو حرص با

 

 ؟!تو نداری غرور ذره یه.. احمق ی دختره بهت لعنت -

 

  زد داد وجودم تو یکی

 جذابه خیلی -
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 زدم و برداشتم لباسی شارژ به گوشیم زدن از بعد و کشیدم هوفی.. شد بسته حرص از چشمام

 ...بیرون

 

 ..سرد کمی بیرونم و بود خفه خیلی خونه هوای

 داشتم دوست شدت به هواشو حال این با

 

 [۱۰:4۵ ۰۸.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥4۸_پارت#

 

 ..بود بزرگی عمارت خداروشکر

 ..عمارت پشت سمت چرخیدم ترس بی و زنون قدم

 

 ..نشه دیده قسمت این از عمارت میشد باعث کشیده فلک به سر و بزرگ درختای

 

 ..داشت میوه درختهای که شدم قسمتی وارد

 ..رفت ضعف دلم میزدن چشمک بهم حسابی و بودن آویزون که پرتقاالیی دیدن با

 

 ..درخت زیر پریدم و قلبم های موشه گوشه کردم گور و گم درونیمو حس و حافظ

 ..کردم باز هم از پاهامو و چیدم چندتایی یه

 

 ..میخوردمشون جیغ جیغ و صدا و سر و مولوچ ملچ با گاهی که بودن ترش اونقد
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 ...رفت توهم قیافم رفتارش یاداوری با که میخواست همراه یه دلم

 

 جونشون به افتادم ناخونام با دوباره و برداشتم رو جونام پرتقال

 

 ...نمیشد باز چشمام که بودم خورده اونقدر

 

 ..سوخت می زبونم و بود گرفته درد بودنشون ترش همه اون خاطر به دندونام

 

 ..العادست فوق خونش باشه بد هرچیزیش پسره این -

 

 ...دورش درخت کلی با بود بزرگ استخر یه که خودم از تر دور کمی به زدم زل ذوق با

 

 ..قرآن تورو ببین رو ویو،  نوچ نوچ -

 ..بیرون نیای ازش این تو بپری و تابستون تموم میده جون اصا

 

 ..زمین رو کشیدم دراز ابری هوا و بود سرد که این با

 

 ..فامیل از خوردم حرف چقدر... داد می عذابم روزا اون یاد

 ..عزیزم عموی

 

 ..خواست می رو عمو زن دستپخت دیگه بار یه دلم.. بود تنگ پدرانش نگاه برای دلم چقدر
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 ...بده هولم و بایسته پشتم که ارسالنی و خواست می تابمو دیگه بار یه دلم

 ..بیاره در بازی دیوونه پام به پا و بخونه و عالقم مورد آهنگ

 

 [2۳:۵9 ۰۸.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥49_پارت#

 

 ..زد چنگ دلم به غم دوباره و ساییدم هم روی و دندونام

 ...بود عوضی آشغاله اون تقصیر همش.. بود امیر تقصیر همش

 

 ..بستم نمی دل بهش وقت هیچ کاش

 

 ...شد خارج بخاری دهنم از که کشیدم هوفی

 

 ..کردم نمی ترکشون رحمانه بی اونقدر و کنارشون میموندم کاش

 

 ...شد نمی اما

 

 ..کنن انتخاب و یکی پسرشون و من بین بخوام ازشون و بمونم نمیشد

 

 یه خودش برای نمیتونه حتی و شده آواره چطور عزیزدردونت ببینی کجایی؟!  جون بابا کجایی -

 ..باش داشته ثابت خواب جای
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 به و اشک دوباره بیرون میکنه پرتم خونش از ماه شیش بعد حافظ میگفت که مزخرفی حس

 ..برگردوند چشمم

 

 ؟!کوچولو ساختمون از دور انقدر اونم ترسی نمی تنهایی -

 

 

 ..پریدم جا از و کشیدم فرابنفشی جیغ.. ایستاد حرکت از قلبم کردم احساس

 

 :زدم جیغ میزد سرعت به قلبم که حالی در و سمتش چرخیدم

 

 ..ترسوندیم احمق ی پسره -

 

 ..خوشگلش کت تو کرد آرنج تا دستاشو و خندید

 

 ؟! چیه میدونی ترسم مگه تو -

 

 :برداشتم عقب به قدمی و کردم کج لب

 

 ..چیه ترس میدونی تو فقط پس نه -

 

 ...زده یخ صورتم ی همه االن میدونستم.. صورتم به زد زل
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 ؟!کردی گریه چی برای،  شده قرمز چشماتم -

 

 :گرفتم قاب صورتمو دستام با

 

 ؟!بیرون اومدی چرا تو،  بود گرفته دلم هیچی -

 

 ...دنبالش بیام گفتم نیست شیطونمون فسقلیه از خبری دیدم -

 

 ..سمتم اومد و خندید وری یه که کردم نازک براش چشمی پشت

 

 [۱۰:۵۸ ۰9.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵۰_پارت#

 

 ..شد درشت چشمام و موند هوا رو دستام که آغوشش تو چپوندتم ای دفعه یه و محکم

 

 ..میپسندمت خجالتیت رویِ اون از بیشتر شیطون و میشی تخس طور فسقلی اینجوری وقتی -

 

 شد باز نیشم.. قفل دورش و شد مشت دستم

 

 ..مواقع این میشم خوب خیلی،  داری حق -
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 ...فشرد آغوشش تو بیشتر سرمو و خندید بلند

 

 ..دیگه میشم حساب مرد دیدم تورو که شبی از یا.. دیدم تورو وقتی از من ضمن در -

 ..آ دیگه بهم نگو پسر

 

 ..کشیدم عقب خودمو و شد درشت چشمام

 

 :زدم جیغ

 

 پروییی خیلی -

 

 ..کرد حلقه دورم دستشو و زد چشمکی

 

 ؟!هستی.. که نیستی دختر.. منی خانوم دیگه خداروشکر که توام -

 

 ..کردم اخم

 

 ...خواست تورو دلش بدنم دوباره که بریم بیا،  خانوم بریم بیا -

 

 

 ..زدم بازوش به ای ضربه و گزیدم لبمو
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 ...بزنم لبخند شد باعث حرفش یاد.. پرو ی پسره این

 

 ...پرو مرد این آها

 

 ..نزدیم حرفی ساختمون به رسیدن تا

 بپرم میخواست دلم که بود دلچسب برام اونقدر میکردن خش خش زیرپامون که برگایی صدای

 ..کنم ماچش

 

 ؟!..خواد می متفاوت ی ه*رابط یه دلت -

 

 پرسیدم تعجب با..کشیدم نمی خجالت ازش دیگه

 

 ؟!چطوری یعنی متفاوت -

 

 ...شونش رو کرد پرتم یهو و سمتم چرخید خبیث

 

 [۰۰:۰۰ ۱۰.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵۱_پارت#

 

 ؟!شونت رو میندازیم زرت و زرت هی برنجم گونی مگه بیشعور هییی -

 

 خندید بلند
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 ..میخوره بر وقت یه برنج کیسه به دختر نگو -

 

 ..پشتش به کوبیدم محکم

 

 ..ساختمون طرف اون رفتیم بار این و گذشتیم ساختمون جلوی از

 

 ..بود رفته راه خیلی.. زمین گذاشتم که بود گرفته درد شکمم

 

 ..شد کمر به دست و کرد نگاهم لبخند با،  ایستاد صاف و کشید هوفی

 

 ..بود شده جوری یه نگاهش

 

 برداشتم عقب به قدمی و کردم ای سرفه

 

 ؟!شرور ی پسره سرته اون تو چی -

 

 ..برداشت سمتم بزرگی قدم و انداخت باال ابرویی

 

 ..بود پشتم که بزرگی درخت به چسبیدم و دادم قورت و دهنم آب

 

 ؟!میکنی اینطوری چرا؟! چته -
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 ..کرد لمس صورتمو اشارش انگشت با و زد لبخندی

 

 ؟!ها لحظه این برای.. روزا این برای کردم صبر چقدر میدونی -

 

 ...گذاشت لبم رو لبشو و کرد خم سرشو مقدمه بی که کردم نگاهش تعجب با

 

 ..شد حلقه گردنش دور دستم و اومدم خودم به دقیقه چند بعد.. میبوسید و میمکید محکم

 

 ..کرد وسوسش بیشتر کارم این که کردم همراهیش لذت با

 

 ..کرد بلندم و گرفت کمرم از و فشردم خودش به تر محکم

 

 گذاشتم صورتش روی دستامو و کردم حلقه بدنش دور پاهامو

 

 ...چسبوندتم خودش به بیشتر و رفت گردنم پشت دستش

 ..زد می نبض بدنم

 

 ..چسبوندم بهش بدنمو و شدم تحریک که گرفت لبم از محکمی گاز

 

 [۰۱:۰۱ ۱2.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۵2_پارت#

 

 ..فشردمش خودم به محکم و گرفتم گاز و لبش

 ..بود خودم برای مغرور کوچولوی پسر این

 

 ..خودم فقط و فقط

 

 ..کنیم شروع نمیخوای -

 

 ..گذاشتم لبش روی لبمو دوباره و گفتم نوچی شده تخس

 

 ..میکرد دیوونم داشت بوسه این لباس بدون سرما اون تو

 

 ..کشید دراز و رفت عقب اروم خودش که دادم حولش نرم.. میخواست وجودشو تنم

 

 ...کردم جا به جا بدنش رو خودمو موش عین و رفتم پایین باهاش همراه

 

 ..شد مشت موهام تو دستش

 

 ؟!میکنی چیکار داری میدونی خانوم دلبر -

 

 ..بوسیدمش دوباره و زدم پس دستشو
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 ..کرد نگاهم خندون و کشید عقب

 

 ؟!چیشده -

 

 ..کردم بغض

 وجودش همه این دلم نبودش ترس از که بشم وابستش انقدر کم مدت این تو بودم تونسته چطور

 ..بخواد و

 

 ..بوسیدمش و گذاشتم صورتش روی رو دستام دوباره و شدم بلند کمی حرف بی

 

 ..میشم دیوونه دارم میکردم حس که عمیق و محکم اونقدر

 

 ..داشت فرق این اما ببوسم باز چشم با رو کسی نمیخواست دلم هیچوقت

 

 

 ..میتپید دیدنشم برای دلم که بود جذاب و خواستنی اونقدر.. نبینمش تونستم نمی

 

 ..چکید صورتش روی و خورد سر اشکم از قطره یه

 

 ..شد خیز نیم و شد باز چشماش بالفاصله

 

 کرد بغلم محکم
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 ؟!میکنی گریه چرا؟!  عزیزم چیشده -

 ؟!داری درد

 

 ؟!چی میخواست شدنش ضا*ار برای منو فقط اگه

 

 کردم بغلش محکم.. نمیومد بند اشکام

 

 ؟!فداتشم یهو چیشد آخه -

 

 ..خوام نمی -

 

 :شد متعجب چهرش حالت

 

 ...با فضای تو نداری دوست؟! برم قربونت نمیخوای رو چی -

 

 :کردم زمزمه خفه و کردم قطع حرفشو

 

 ..خوام نمی... خوام نمی،  بشم وابسته بهت خوام نمی -

 

 [۱۱:۰۰ ۱2.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۵۳_پارت#

 

 .. شد بلند هقم هق

 ..بودم کرده بغلش محکم و میزدم نفس نفس

 

 ..نزد حرفی و شد حلقه بیشتر دورم دستاش

 

 ..شکست قلبم چندم بار برای همونجا

 

 ..اومد بند اشکم یهو و گلوم تو موند بغضم

 

 ..میلرزید لبام

 ..بشی وابسته نمیخوای چرا میگفت کاش.. میزد حرفی کاش

 

 ..میکنه ولم میدونسم

 ..خواد می تختش برای منو فقط میدونستم

 

 ..شد قطع بهشون دندونم فشردن با لبام لرزش

 

  زدم نیشخندی

 

 ؟!داخل بریم میخوای -
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 ..بده ادامه نه -

 

 ..بود زده خیمه روم اون و بودم خوابیده زمین رو من بار این.. شدیم جا به جا

 

 ؟!خوبه حالت مطمئنی -

 

 اوهوم -

 

 اورد جلو سرشو و بست و چشماش

 

 ..متاسفم واقعا،  آیناز متاسفم -

 

 ..ببوسمش بردم باال و سرم و فشردم هم روی و دندونام

 

 ..بشم حقیر و خورد این از بیشتر نمیخواستم.. بیارم کم نمیخواستم

 

 ..بوسیدم و زد لبخندی

 

 ..خواست می شن*خ تقریبا و قوی خیلی ماراتون س*سک یه دلش میدونستم

 

 ..شد دم*وار آروم و فهمید خودشم.. نداشتم و توانش دیگه امشب اما
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 ...بودم خوشحال بزنم اک**س براش خواست نمی که این از

 

 ..اومد نمی خوشم اصال موقعیت این از

 

 [2۳:۵۳ ۱2.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵4_پارت#

 

 ..لذت به داد جاشو درد کم کم اما... داشت درد کمی دوباره اولش

 ..نبود مهم برام زیاد هرچند

 

 

 ..شد مکیدن مشغول و نشست هام ه*سین روی سرش

 

 ..شد قفل گردنم دور دست که شدم ری*حش دوباره

 

 ..زدن به*تلم سریع به کرد شروع و کرد جمع باال به رو پاهامو

 

 زیر من االن میفهمن شهر کله میکردم حس که بود بلند اونقدر هام ناله.. میومد بند داشت نفسم

 ..پسرم این

 

 ..نبود خودش حال تو اونم انگار
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 ..دلش اما بود خمار خمار چشماش و میزد بوسه بدنم جای جای رو لبش

 

 ..نبود اینجا دلش

 

 ..شد قفل کمرش دور دستم

 

 ..چرخوندتم و کشید تندی نفس

 

 نم*بک پشت از میخواد کردم فکر

 ..چرخیدم زده بهت که

 

 ..داد تکون نه معنی به سری و شد متوجه

 

 ..کرد دم*وار همونطوری و شد گاه تکیه سرم باالی دستش

 

 ..کرد شروع رو هاش ضربه تند بعد اروم اول

 

 ..میریختم اشک و میزدم جیغ همزمان میشد وارد بهم داشت که لذتی و فشار از

 

 ..داد حرکتش میزد به**تلم که همزمان و نشست ولم*چ*چو روی دستش.. داد باال و شکمم کمی
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 ..تر تند هاش ضربه و شد تند دستش حرکت... میخوردم تاب و پیچ مار مثل

 

 ..شد داغ وجودم همه کردم حس. و کشید طوالنی و عمیق نسبتا ه*آ

 

 ...کشید تندی نفس

 

 [۱۱:۰۰ ۱۳.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵۵_پارت#

 

 ..روم کشید دراز همونطوری

 

 ..گذاشتم زمین روی کامل سرمو و کشیدم هی*آ

 

 ..بوسید رو موهام روی

 

 ..دلم عزیز مرسی -

 

 ..گذاشت زمین روی سرم کنار سرشو و کرد بغلم کامل.. نزدم حرفی

 

 ...میکردم حس و خیرش نگاه اما بستم چش
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 ...بود بخش لذت العاده فوق برام که میشد پایین و باال وار نواز بدنم روی هنوزم دستش

 

 ..شد خمار چشمام

 ..بود گرفته خوابم

 

 ..بگم چیزی نتونستم.. نگم چیزی نمیخواستم -

 ..هستم وضعیتی چه تو که میدونی خوب خودت

 ..تورو من

 

 ..برد خوابم بالخره که بودم خسته اونقدر.. شد بسته چشمام

 

 ..بودم خودم تخت رو کردم باز که چشم

 

 ..بود سردم و سوخت می گلوم

 

 ..میکرد درد بدنم همه

 ..انگار بودم شده خشک

 

 ..رفت هوا به اخم که شدم خیز نیم کمی

 

 .بود پام راحتی شلوار و بود تنم کامال زیرام لباس دیشب برعکس
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 ..بود حافظ کار قطعا

 

 ..کشیدم دراز دوباره و کشیدم آهی

 ..بود سردم اما کشیدم باال گردنم تا رو لحافت

 

 ..اومد در صدای

 

 ..چرخوندم و چشمام

 

 ..شدم خیز نیم سریع خانوما عمه از یکی دیدن با اما حافظه میکردم فکر

 

 ..گذاشت جلو قدم

 

 ؟!بهت میدیم مفت پول و خواب جای کردی فکر؟! جون دختر نشدی حاظر کارت سر چرا-

 

 ..نبود مفت همچینم.. زدم نیشخندی دلم تو

 .میکردم پرداختش بدنم با داشتم من

 

 ..خوب خیلی حالم،  خانوم خوام می معذرت -

 

 ..گرفت سرفم
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 ..نمیومد در اصال لحظه یه ترسیدم صدام از

 

 [2۳:۱9 ۱۳.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵۶_پارت#

 

 ..دادم قورت و دهنم آب سختی به

 

 ..شد مهربون نسبتا صورتش که بگم چیزی اومدم

 

 ..میداری بر کاری اضافه شد خوب که حالت.. نیست مشکلی -

 

 ...مرخصی.. بخواب و امروز

 

 ..داشتن وجودشون تو وجدان کمی حداقل.. گفتم چشمی

 

 ..میرن هفته همین اخر تا بود گفته حافظ

 

 .کنم خرحمالی، انقد نبودم مجبور دیگه موقع اون،  دیگه روز دو یعنی

 

 .بودم رسیده کجا به ببین احمقانم کار اون با
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 ..زندگی این به داشت شرف میشدم امیر خواب زیر همون؟! برسم چی به کردم فرار

 

 .کشیدم سرم روی رو لحافت و عقب کردم پرت خودمو

 

 

*** 

 

 ..شد باز دوباره در کردم حس که خواب برای بود شده گرم چشمام دوباره

 

 

 ..بود خدمتکار دخترای از یکی.. شدم بلند دوباره سختی به

 

 ؟!تو به یهو چیشد؟!  خوبه حالت -

 

 ..میومد خوشم ازش،  بود خوبی دختر

 

 :کردم نگاهش سختی به اما میرفت گیج سرم

 

 ؟کشیدی زحمت چرا،  جون سمیرا خوبم -

 

 ..بزنما سر بهت نمیخواستم.. بده حالت گفت خانوم -
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 کشید پیشونیم به دستی

 

 ؟!خودت با کردی چیکار دختر تو داغی چقدر-

 

 ..داشتم و خراب زنای حس.. زدم لبخندی نیمچخ

 

 ... اون اما بودم صیغش من

 

 ..کشیدم آهی

 

 ..نکنه درد دستت حال هر به -

 

 [۱۱:۰2 ۱4.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵7_پارت#

 

 زد مهربونی لبخند

 

 حساب به.. خانومو بده خداخیر.. کنه می کار داروخونه تو خواهرش بیاره دارو برات صادق میگم -

 ..باال بیام اصال نمیخواستم بیرون رفتی اقا با باز االن که این

 گفت بهم شد خوب

 

 اخه که نیست چیزیم،  بابا نکش زحمت -
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 کرد اخم

 

 ..میسوزی تب تو داری جون بچه نزن حرف -

 ؟!میخوره سرما اتاق این تو و خوب هوای این تو کی وگرنه سوسوالیی اون از مشخصه

 

 

 ..نبودم اتاق تو دیشب من خوب ولی بودم سوسول هم واقعا

 

 ..بکشم دراز کرد اشاره و تخت رو گذاشت و بود اورده خودش با که تشتی

 

 ..این بابا خوبم سمیرا-

 

 تخت رو افتادم جون بی که عقب داد هولم و گذاشت پیشونیم روی انگشتشو دوتا

 

 ..شی روشن کنم تعویض روغنتو باید اال.. اسقاطی ماشین نزن حرف -

 

 ..کرد نگاهم چپ چپ ندارم لباس دید وقتی و کنار کشید روم از لحافتو.. خندیدم ریز

 

 ..بوسیدم و شد خم که کردم باز براش و نیشم مظلوم

 

 ..توام میشی مریض االن نکن اع اع -

http://romankhoneh.xyz/


130 
romankhoneh.xyz 

 

 

 زد چشمکی

 

 ..نکنم ماچت نیومد دلم،  آخه دلبری خیلی -

 

 ..گذاشت تشت تو پاهامو که کردم باز دوباره نیشمو

 

 خیلی که داشت نازکی ابروهای.. بود کوچیک و کوفته دماغش.. بامزش و کشیده صورت به زدم زل

 بودن کوتاه

 

 ..خودم مثل درست.. بود مشکی چشماش

 

 ..بودن خوشگل همونام اما داشت کوچیکی لبای

 

 ..بگیره گازش خواست می دلش کسی هر که بود دلبری دارای لپ اون از

 

 [۰۰:۱2 ۱۵.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵۸_پارت#

 

 ..بودن چشم تو واقعا لپاش اما بود کشیده صورتش که این با

 

 ..کرد نثارم چشمکی که بهش زدم لبخندی
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 ..بودن شده اشنا باهم حافظ خونه همین تو اینجا جفتشونم،  بود نامزدش صادق

 

 این مثل میکردن کار حافظ خانواده برای بچگیش از خانوادش کل تقریبا و بود حافظ شوفر صادق

 ..که

 

 ..گفت بهم میکردم کار باید حافظ گفته به که روزی دو یکی همون خودش اینارو

 

 ..شدم مچ زود باهاش اول همون از که بود شیرین انقدر

 

 ..داشت دوستش انقدر داشت حق صادق

 

 ..بود شیرین واقعا

 ..نخوندی درستو چرا سمیرا میگفتم بهش

 

 ..دیگه داره نیاز اشپزم و خیاط به جامعه میگفت

 

 بهترین عنوان به میخواستم که بود اومده خوشم ازش انقدر.. بود حالیش خیلی اما داشت سیکل

 کنم نگاه بهش دوستم

 

 ...میکرد کار اینجام داد می و خانوادش خرج چون ولی بود خوب خیاطیش

 

 .. خودش برای بود مردی
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 ..میگرفتم گازت میشدم بلند وگرنه مریضم حیف سمیرا -

 

 ؟!شدی وحشی یهو چرا چته اع -

 

 :گفتم میکردم سرفه که حالی در و خندیدم بامزش و متعجب صورت به

 

 ..بخورمت میخواد دلم شدیییی خوردنی خیلی اخه -

 

 کردم اویزون و قیافم کمی

 

 ..بودم صادق من کاش -

 

 :انداخت غبغب به بادی

 

 ..نمیشه من صادق هیچکس،  جون بچه نزن حرف -

 

 [۱۱:۱۳ ۱۵.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۵9_پارت#

 

 ..شکمش رو کوبوندم و اوردم بیرون تشت از پامو
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 ..خندید و زد چشمکی

 

 ..بیاره دارو هووش برا بگم عشقم به کن صبر -

 

 ..گفت کوفتی که کردم باز و نیشم

 

 ؟!کجایی دلم عزیز الو -

 

 ؟!داروخونه بری سر یه میتونی،  خوبه حالم برم قربونت آره -

 

 ..شده مریض دوستم خوبه حالم من نه نه؟! چرا نه وای ای-

 

 ..خب بخرین برین راه سر بگو آقا به -

 

 شد درشت چشمام

 

 ..فرستاد برام بابایی برو یه دستش باهمون که بهش نگه پریدم پایین باال

 

 ..نیست خوب اصال حالش بابا اره -

 ..نمیدم بوس بهت دیگه بکشه طول..فقطا زود
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 ..هست زیادتم رب یه،  دیگه رب یه خب -

 

 .شد فشرده لحظه یه دلم،،  گرفت خندم

 فکر اصال خوابم زیر یه فقط براش من که کسی به نبود الزم.. چیزی به کنم فکر نمیخواستم اصال

 ..کنم

 

 ..داشتم عشقی یه منم کاش که کنم فکر

 

 ..باشه شخص اون میتونه حافظ که کنم فکر این به نبود الزم

 

 ..مظلوم اما مغرور بچه پسر همون

 

 ..کشیدم عمیقی نفس

 

 ..بیام کنم اماده و ناهار برم من،  جونم ایناز میاد در خانوم صدای االن -

 

 ..فقط میکشم دراز یکم،  ندارم جون دیگه منم عشقولم برو -

 

 ..رفت و کرد خداحافظی

 

 [۱۱:۵4 ۱۶.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶۰_پارت#
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 ..کردم بازش و کشیدم بود برق تو دیروز از که و گوشیم

 

 ..داشتم و ارسالن شماره هنوزم اما بودم انداخته دور و قبلیم سیم

 

 ..کردم چک پروفشو و شدم تلگرام وارد

 

 ..بود سیاه هنوزم

 

 ..بود کرده سیاه پروفایلشو بودم کرده ترک اونجارو که روزی از

 

 همیشه خودش که رفیق یا دوست یه از بیشتر خیلی بودم مطمئن.. داره حس بهم میدونستم

 ..داره دوستم میگفت

 

 ..بگیرم کمک اونم از نمیخواستم همین برای

 

 ..باشم عاشقش نمیتونستم اما بود عزیز برام ارسالن...بیفته در برادرش با نمیخواستم

 

 ..نمیشد دیگه االن اما کنه عاشقم میتونست میدادم فرصت بهش اگه شاید

 

 ..بود حافظ االن چون نمیشد

 

 ..کردم خاموش و گوشی و کشیدم سرم به دستی
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 ...خورد دیور به محکم و شد باز یهو در که بخوابم دوباره کشیدم دراز

 

 

 گرفتم بغلم تو و لحافت محکم و پریدم جا از هول با

 

 

 ..تو اومد اینطوری که بود وحشی کدوم ببینم در به زدم زل وحشت با

 

 ..شد درشت چشمام نگران و اخمو حافظ دیدن با

 

 بهم خودشو بلندش های قدم با که کنم بارش چهارتا اومدم و فرستادم بیرون محکم نفسمو

 ..رسوند

 

 ..کردم نگاهش شُکه

 

 ؟!خبره چه حافظ چیشده-

 

 نیست خوب حالت نگفتی بهم چرا.. صداشووو من خدای -

 

 [۰۰:4۶ ۱7.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶۱_پارت#
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 :توپیدم بهش سریع

 

 ..ندارم توقعیم.. میری میذاری میکنی حالتو؟! تورو کرد پیدات میشه مگه -

 ..میکرد رفتارو همین زیرخوابش با بود هرکسیم

 

 ..گفتم اخی که گرفت محکم بازوهام از.. شد سرخ صورتش ثانیه صدم یک تو

 

 ؟!احمق میبافی بهم چیه اراجیف این -

 

 کردم اخم

 

 ؟!منی خواب زیر تو گفته بهت کی -

 

 اگه اونا با حداقل..شدی صاحبم خودت و دادی نجاتم ارازل چارتا دست از؟! بگه بهم باید کسی -

 ..میشد فروخته که بدن اعضای چهارتا و بود مرگ تهش.. نمیشدم تحقیر انقدر بودم

 ؟!مرگ از میترسیدم کردی فکر

 

 

 ..بود شده قرمز چشماش.. کشیدم تندی نفس

 سایید هم روی رو دندوناش

 

 .احمقید همتون زنا شما،  احمقید -
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 ..کشید گردنش به دستی معمول طبق و عقب داد هولم

 

 ..دیدنش واسه بود شده چشم وجودم همه

 

 ؟!میفهمی دختر نمیدونم خوابم زیر تورو من -

 

 ..کردم عصبیش بود مشخص.. میزد حرف خودش واسه لب زیر

 

 ..کشید تندی نفس اخر در و کرد رو قدم اتاقو عرض و طول کمی

 کرد نگاهم خیره و چرخید

 

 :گفت اروم اروم و آرامش با اومد می جلو که همونطور

 

 ؟!میفهمی..نیستی.. حشه*فا..  یک... تو،  میگم چی بهت ببین کن گوش خوب-

 ..بردم بین از رتتو*بکا خودم.. کردم خانوم تورو خودم من.. بودی دختر

 ؟!خواب زیر بگی خودت به میتونی چطور

 ..جون دختر قائلم ارزش واست من

 ...بودی مونده سالم بازم جامعه این تو کار و کس بی که تویی واسه

 ..منم اون باشه بد و خراب و حشه*فا کسی قراره اگه

 

 ..که نداشت دوسم حال هر به خب.. بگم نمیتونستم هیچی
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 ..کردم بغض باز

 

 ..کرد بغلم هوا بی و کنارم نشست

 

 [2۳:۵4 ۱7.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶2_پارت#

 

 ..نمیبینم خراب زن یه یا فاحشه یه تورو ولی.. فسقلی نباشم شیدات و عاشق شاید من -

 ..میدونم مشکال این ی همه مقصر خودمو من

 ؟!میگم چی میفهمی..نبینی اسیب تو که اینه برای فقط بریم پیش تند زیاد نمیخوام اگه

 

 کردم جا به جا شونش روی سرمو و ورچیدم لب

 

 ..نمیدیدمت وقت هیچ کاش.. اومدم باهات کردم اشتباه من.. خوبی خیلی تو -

 

 .کرد نگاهم عمیق و کشید عقب

 

 ..زد لبخند که کشیدم هوفی

 

 ..روما ریختی بود ویروس هرچی -
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 ..کردم تمیز صورتشو دست با و شدم خیز نیم سریع زده وحشت

 

 ..فقط بود عمیق نفس،  کنم کاری همچین نمیخواستم خوام می معذرت وای -

 

 ـ.کرد زمزمه که بودم مونده هوا به دست و متعجب..کرد بغلم و زد شیرینی لبخند

 

 ..دیدمت که خوشحالم زیادی من تو برعکس -

 

 ؟!بلرزه براش نداشت حق دلم واقعا.. شد باز نیشم

 

 

 ..گرفت آغوشش تو دوباره سرمو

 

 ..عاشقی برای بدم وقت خودمون به میتونم ولی نیستم عاشق من.. نیست رمانتیک خیلی میدونم -

 

 :کردم زمزمه و فشردم دندونام بین لبمو

 

 ؟!باشیم نداشته معقولی غیر ی رابطه موقع اون تا میشه.. میده دست بهم بدی حس خیلی-

 

 ؟!معقول غیر -

 

 ..بهش دادم تکیه و چونم و برداشتم سینش رو از سرمو.. کردم حس صداش تو تعجبو
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 ..باشه خاص شرایط تو داری دوست که هاییه رابطه اون از منظورم -

 

 [۱۰:۵4 ۱۸.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶۳_پارت#

 

 ..پرید باال ابروهاش

 

 حساب من قانونی همسر االن تو.. نیستی من خواب زیر تو،  آیناز باشه یادت اما.. بگی تو هرچی -

 ؟!میفهمی میشی

 

 ..گفتم اوهومی

 

 کشید لپمو و زد خوشگلی لبخند

 

 کردی حس اگه.. نداری تب که این مثل اما داغونه خیلی صدات.. بیاره دارو برات رفت صادق -

 ..درمونگاه بریم کن صدام داری درد ذره یک حتی

 

 ..گفتم ای باشه و کشیدم هوفی

 

 ..نکنه اصرار تا باشه گفتم البته

 ...بشه رو براش بود امپول از ترسم همین یکیش که ضعفام نقطه خواستم نمی عمرا
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 ..باشه گری استفاده سو ادم خورد نمی بهش

 ..بود شیطون ولی

 

 ؟!فکر تو رفتی -

 

 ؟!ها-

 

 کرد نگاهم باال از و شد جیب به دست

 

 ...بگیا آقاتون به چیزی جانم غیر نبینم -

 

 ...شد باز سرم پسِ تا نیشم

 

 ..کشید لپمو دوباره و گرفت خندش

 

 ..میام زود ولی دارم کار یکم -

 

 ..رفت بیرون و زد چشمکی

 

 ..عقبـ کردم پرت محکم خودمو و سینم رو گذاشتم دست رفتنش بعد
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 ای جنبه بی اینقدر که احمقت سر بر خاک -

 

 ..شدم خوب زود خیلی انتظارم برعکس

 

 ..بودم حافظ مهربونی و صادق های دارو و سمیرا العاده فوق سوپای مدیون هم رو همش البته

 

 لذت غرق رسید می بهم حسابی خدمتکارا کنجکاو نگاه به توجه بی و داشت هوامو اونقدر اینکه از

 ..میشدم

 

 [2۳:۵۸ ۱۸.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶4_پارت#

 

 کمک سمیرا به کارا انجام تو شدنم خوب تا اما بودن رفته گیر سخت خانومای عمه که این با

 ..کردم

 

 از بیشتر چیزی که باشه حواسم اما بدم انجام میتونم خواد می دلم هرکاری گفت بهم بار یه حافظ

 ..ندم انجام توانم

 

 ..رفتم ضعف و غش داشتنیش دوست لحن و خمار صدای اون واسه ام کلی

 

 

 ..در سمت چرخیدم و هوا کردم پرت و چیپس پاکت ورودی در صدای با
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 ..شد وارد پشتش کسی که بدم سالم اومدم و زدم بزرگی لبخند

 

 ...شدم شوکه شدت به و ایستاد حرکت از قلبم لحظه یه

 

 ؟!دختر کجایی جان ایناز -

 

 ..ها پله سمت دویدم و چرخیدم حافظ صدای به توجه بی

 

 ..کنم چیکار نمیدونستم

 

 ...بود عباس.. بود خودش

 

 ..بستم و در و شدم اتاق وارد.. بودم ترسیده

 

 ...میومد حافظ پاهای صدای

 

 ..کنم چیکار باید نمیدونستم و بودم افتاده سکسکه به ترس از

 

 ؟!کردی قفل و در چرا ایناز -

 

 ..میشد پایین،  باال که دری دستگیره به شدم خیره
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 ..کنم صاف صدامو کردم سعی و دادم قورت بغضمو

 

 ..بگیرم دوش برم خوام می میکنه درد بدنم یکم..  حافظ خوبه حالم -

 

 ؟!دیگه وقت یه به کنی موکولش نمیشه -

 ..کنم معرفیتون بهم میخوام پایین بیا عزیزم داریم مهمون

 

 ؟!ندی گیر بهم میشه حافظ -

 

 ..کردم تعجب خودم عصبی لحن از خودمم

 

 [۱۱:۰۱ ۱9.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶۵_پارت#

 

 شد بلند مکثی از بعد صداش که بودم حافظ جواب منتظر گرفته قلب تپش

 

 ..باشه شده تموم گرفتنت دوش موقع اون تا امیدوارم اینجاست شب تا... باشه -

 

 ..دادم گوش میشد دور که هاش قدم صدای به و بستم چشم
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 ؟میکنی باهام کاریه چه این "؟حاال کنم چیکار خدایا -

 

 ..حموم سمت چرخیدم و کردم پاک و چکید چشمم گوشه از که اشکی قطره

 

 ؟!باشه بدبخت میتونه چقدر ادم یه اخه

 

 ؟!باشه کوچیک میتونه چقدر لعنتی دنیای این

 

 ؟!یهو میشد سبز حافظ خونه تو و اینجا باید اینا عمو خانوادگی دکتر پسر چرا

 

 ..توش نشستم لباسام همون با و کردم آب از پر و وان..میشدم دیوونه داشتم

 

 ..بود تا سه ما بازی هم بچگی از عباس "

 

 ..خوند می پزشکی و بود داده ادامه پدرشو راه خودشم که راه به سر و متین پسر یه

 

 من مثل درست،  کشیدم آهی

 

 

 ..پایین برم تونستم نمی اما بود شده شب

 ..بدم نشون بهش و خودم تونستم نمی
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 ..حافظ العمل عکس از میترسیدم طرفم یه از

 

 و ارسالن پیش بره راست یه دیدنم از بعد عباس خواستم نمی.. کردم می صحبت عباس با باید

 ..نباید که بیفته اتفاقایی دوباره

 

 ..کشیدم خیسم نیمه و ریخته بهم موهای به دستی

 

 ؟!من کنم چیکار خدایا -

 

 ..باشم ریلکس کردم سعی و کردم تنم مناسبی لباس.. شدم بلند کنان ناله و بدبختی با

 

 ..ایستادم آینه جلوی

 

 [۰۰:۱۶ 2۰.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶۶_پارت#

 

 ..مهربونت کوچولوی دوست.. دیگه عباسه.. آیناز باشی ریلکس باید -

 

 چرخیدم و برداشتم و بود حافظ سلیقه که سبزی روسری.. کردم مرتب موهامو و کشیدم هوفی

 ..در سمت

 

 ..شنیدم می ها پله باالی از و صداشون
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 ..کرد صاف صداشو بعد و زد بلندی ی قهقهه حافظ که گفت چی عباس نمیدونم

 

 ..ندارما ازش خبری دیگه توچال بودیم رفته باهم که پیش هفته از؟!  ارسالن از خبر چه راستی -

 

 ..ریخت پشمام کلمه واقعی معنی به

 

 ؟!مصیبتیه چه این خدایا

 

 ..کنم حفظ و تعادلم تونستم سختی به و شدم آویزون پله کنار سرد ی میله از

 

 ؟!بود ارسالن گفت می برام ازش حافظ که دوستی اون

 

 ؟!میمیردن هم برای که فابی رفیق همون

 

 ..نداشتم تحملشو واقعا دیگه

 

 ..پیش راه نه داشتم پس راه نه صورت هر در

 

 میکنه پیدام که ارسالنه نرم اگه و میکنه بیچارم کردنم پیدا از بعد حافظ برم اگه میدونستم

 

 ..دادم ادامه و بودم رفته که راهی... نداشتم راهی دیگه
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 ..شد متوجهم حافظ آخر های پله

 

 ...زد وری یه جذابای لبخند اون از اومد باال نگاهش

 

 ..چرخید عباس نگاهش از

 ..شد عوض اول نگاه تو مهربونش لبخند

 

 ..شد سرخ آنی تو صورتش و موند باز تعجب از دهنش

 

 ..ابی-سفید کتونی یه و آسمونی ابی لباس.. بود تنش شیری شلوار کت

 

 ..بود شده غوغا تو اون.. بود اروم دلم عکس بر صورتم

 

 ..جذاب و آقا همونقدر.. بود تیپ خوش همونقدر هنوزم

 

 [۱۱:4۵ 2۰.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶7_پارت#

 

 ..ایستاد شد بلند

 ..انداخت باال ابرویی و کرد نگاهش تعجب با حافظ
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 ؟!خانوممو میشناسی عباس-

 

 ..بود ای مسخره موقعیت واقعا.. حافظ سمت چرخید زده بهت

 

 ...کنم گریه بیفته بود قرار که اتفاقایی خاطر به یا بخندم رفتارشون از نمیدونستم

 

 ..نکردم دوتا اون به توجهی

 

 ..ایستادم روش به رو

 

 ..عباس داداش سالم -

 

 ...کرد نمی باورم چشماش

 

 ...کرد نگاهم و گذاشت جلو قدم حافظ

 

 ؟!میشناسی کجا از رو عباس؟! آیناز میگی چی -

 

 ..میکردم کاری یه باید

 

 ..شد صورتش ی خیره التماس از پر چشمام
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 ..حافظ بودیم دانشگاهی هم عباس و من -

 

 ..پرید باال ابروهاش

 

 ...بود منگ هنوز عباس

 ..کوبید بازوش روی محکم و سمتشو چرخید حافظ

 

 ...آقا عباس داری دلبریم دوستای همچین بودی نگفته بهم..  کوچیکی دنیای چه -

 

 ..خندید الکی عباس

 ..سمتم کرد دراز دستشو و من سمت چرخید

 

 خواهری بود شده تنگ برات دلم -

 

 ..گزیدم لب

 

 ..کشیدم عقب و فشردم دستام تو دستشو

 

 .جان عباس میکنیم صحبت باهم بیشتر میام -

 ..آشپزخونه برم باید فعال
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 ..فرستاد واسم هوا تو بوسی چشمش از دور حافظ و داد تکون سری عباس

 

 ...خونه آشپز سمت کردم تند قدم شنیدم می قلبمو صدای که درحالی و زدم بهش چشمکی

 

 [۰۱:۱۳ 2۱.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶۸_پارت#

 

 اومد جلو دیدنم با سمیرا

 

 ..پریده انقدر رنگت چرا؟!  فسقلی چته -

 

 ..فشردم دستش رو سردمو دست و خندیدم الکی

 

 ؟!میدی بهم آب لیوان یه.. عزیزم خوبم -

 

 ..حتما اره اره -

 

 ..دیدم چشم به مرگو بار هزار برسه دستم به آب تا

 

 ..دیدم می عباسو نباید.. میشد اینجوری نباید
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 ؟!وضعیه چه این!؟ آیناز خوبه حالت -

 

 ..افتاده فشارم کنم فکر،  بابا خوبم -

 

 گذاشتم میز روی لیوانو و زدم نیشخندی

 

 میکنن شوکم زیادی، غریب عجیب و احمقانه اتفاقای روزا این-

 

 ـ.کشیدم لپشو که کرد نگاهم آلود اخم

 

 ..برات میدم توضیح چیزو همه وقتش به،  من تپلیه نشو دلگیر -

 

 کردم نگاه خالی خونه آشپز به تعجب با

 

 ؟!تنهایی چرا؟! بقیه پس کجان -

 

 ..کشید آب و لیوان و سینک سمت چرخید

 

 ..بیرون برید و شب قراره گفتش... مرخصن گفت آقا -

 

 ..داشتم کم همینو
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 ؟!بدم انجام نیست کاری.. جونم سمیرا مرسی -

 

 ..نداری صورت به رنگ هنوز.. کن استراحت برو من خوشگله نه -

 

 ...نشستم حرف بی و شدم اضافه دوتا اون به... اومدم بیرون و گفتم ای باشه

 

 و کنم پرت پرتقال کندن پوست به سرمو کردم سعی اما میکردم حس نگاهشونو سنگینی

 ..نشم چشم تو چشم باهاشون

 ..کرد می نگاهم سوال از پر که حافظی مخصوصا

 

 [۰۱:۱۶ 22.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۶9_پارت#

 

 ..شو حاضر برو شو بلند جان ایناز -

 ..بیرون بریم امشبو گرفتیم تصمیم عباس با

 

 ..گفتم ای اجازه با و زدم مصلحتی لبخند

 

 ..بشم اماده زود کردم سعی و اتاقم سمت کردم تند پا

 

 ..میکردم صحبت عباس با زودتر هرچی باید
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 بزنه حرف ارسالن با بتونه که میدادم وقتی بهش نباید

 

 ..بده نشون بهش جامو و بزنه حرف باهاش اگه میزاد دوقلو گاوم -

 

 ..نشست ابروم دو بین اخمی

 

 گندو این زودتر هرچی کن جمع،  ایناز میتونی تو -

 

 ..بزنم لبخندی استرس بدون کردم سعی و کشیدم هوفی

 

 ..پریدم بیرون دو با و سریع و کشیدم لبم روی رژی

 

 ...پرید باال ابروهاش دیدنم با حافظ

 

 ..کرد نوازش صورتمو و سمتم اومد

 

 ..خجالت از مردم عباس جلوی

 

 ..شدن حاضر تو کندن زیادی خانوما میکردم فکر -

 

 ..زدم بهش چشمکی و کردم ای خنده

 

http://romankhoneh.xyz/


156 
romankhoneh.xyz 

 

 ..خان حافظ خو میکردی اشتباه معمول طبق -

 

 گرفت کمرم از و انداخت باال بامزه و ابروهاش

. 

 

 ؟!شما ندارید شدن بلند قصد آقا عباسِ جناب -

 

 .زد نیشخندی و کرد حافظ دست به نگاهی عباس

 

 ..شباس اون از امشب که برادر بریم بفرمایید،،  ندارم چرا -

 

 ،، نکنم نگاهش کردم سعی

 .میکرد نگاهم سنگین

 

 [۰۰:۵۱ 2۳.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥7۰پارت#

 

 زده زنگ دوتایی و بود کرده رسوام حافظ پیش بار هزار االن تا نبود اولم مظلوم نگاه اون مطمئنم

 ..شم بدبخت و بزنم حرف بود کرده مجبورم و بود اومده ارسالن و ارسالن به بودن

 

 .رفتم میکردم پچ پچ عباس با داشت که خندون حافظ به ای غره چشم
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 ..دیگه بریم-

 

 ..سمتم چرخید حافظ

 

 ..عزیزم ترن مقدم خانوما -

 

 ..خروجی در سمت افتادم راه زودتر و کشیدم هوفی

 

 ..بودم کرده بینی پیش رو عباس رفتار بار هزار ذهنم تو

 

 ..میکردم تکرار حرفامو مدام و داشتم استرس هنوز اما

 

 ..بیان تا شدم منتظر و نشستم عقب

 

 ..گوشه یه بودم نشسته مظلوم و ساکت برسیم وقتی تا

 

 حافظ وت**شه از پر و بامزه های نگاه خاطر به دلم و بودم معذب عباس وجود خاطر به حسابی

 ...میرفت ویلی قیلی

 

 ..زد بهم چشمکی و کرد نگاهم هزارم بار برای

 

 ..زدم لبخندی و انداختم عباس به دزدکی نگاه
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 ..خندیدم دار صدا ها دیوونه عین که فرستاد بوسم یه

 

 ...کردم خوشی حس دل ته از و گذاشتم صورتم روی دستمو

 

 ..شدم رو به رو عباس متعجب نگاه با و کردم بلند سر نگاهی سنگینی حس با

 

 .اوردم بابا الکی گوشیمو و کردم ای سرفه سریع

 

 ...بود جک -

 

 ..نیفتاد اتفاقی هیچ مقصد تا دیگه و خندید بهم حافظ... گفت آهانی

 

 .. شدم پیاده زودتر من دوباره رسیدیم که این از بعد

 

 ..پارکینگ ببره و ماشین تا داخل بریم کرد اشاره حافظ و اومد من از بعد عباس

 

 [۱۱:۰۰ 2۳.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥7۱_پارت#

 

 ..بودم موت به رو استرس از
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 ..شد بلند صداش که بگم چیزی اومدم و کشیدم موهام بین دستی

 

 ...کردی ازدواج پس -

 

 ..نکردم نگاهش

 

 ..باشم تنها وضعیت این تو نمیخواستم،  شدم مجبور -

 

 ..زد نیشخندی که کنم نگاهش چرخیدم

 

 ..باشی تنها خواستی خودت -

 

 ..کردم اخم

 

 پرت خودمو بودم توش که بهشتی از که بود نزده دلم زیر خوشی من،  عباس نباش اینطوری -

 ...بیرون کنم

 .....کنی قضاوتم نکن سعی افتاده اتفاقی چه نمیدونی وقتی

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 

 ..شد جیب به دست و کشید پوفی

 

 ..شدیم وارد باهم و شد باز گارسونا از یکی توسط ورودی در
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 ؟!میکنی چیکار حافظ پیش بگی میتونی؟ بگی بهم دلیلتو حداقل میتونی -

 ؟!گذروندی چطور و دوسال این بگی میتونی

 

 

 .چشمام به زد زل برسیم میز به که این از قبل و برگشت

 

 ؟!نبودمون بود راحت برات چقدر بدی توضیح میتونی -

 

 ..شدم زیر به سر

 

 ...زد نیشخند دوباره

 

 ..بود ای شیشه ی دیواره به نزدیک که ای نفره چهار میز سمت برداشتم قدم کرده بغض

 

 ..شنیدم هاشو قدم صدای

 

 دنیا این تو هرچیزی از بیشتر،  داریم دوستت،  داشتیم دوستت ما -

 ؟!رفتی چرا بگو بهم دلت زیر نزده خوشی اگه

 

 ..ساییدم هم روی دندونامو
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 [۰۰:۵۳ 24.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥72_پارت#

 

 ..رفتم چرا بپرسی ارسالن از میتونستی -

 

 ..کودکیمون دوران داشتنی دوست رفیق

 

 ؟!ازش پرسیدی

 

 ..کرد نگاهم گنگ

 

 ..گرفتم اشاره انگشت با و چکید هوا بی که مزاحمی اشک قطره و کشیدم هوفی

 

 

 ..پریدم جا از حافظ متعجب و بلند تقریبا صدای شنیدن با یهو

 

 ؟!آیناز میکنی گریه چرا -

 

 ..زدم لبخندی و شدم بلند جا از سریع و هول

 

 .افتادیم ها بچه با خاطراتمون و روزا اون یاد هیچی -
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 ..شد مشت دستش و زد نیشخندی عباس

 

 ..نشستم و گردوندم هوا رو و چشمام

 

 بود مشکوک حافظ نگاه

 

 !داری خبر ماهرخت عمه از؟! خبر چه دادا خب -

 

 خندید عباس

 

 ؟!منه ی عمه دنبال چشت هنوز گرفتی زنم تو -

 

 ..شده رادار مثل گوشام میکردم حس..کرد نازک چشمی پشت حافظ

 

 .باشه دنبالشون چشمت همیشه باید رو داشتنی دوست ادمای -

 

 بهش دوختم نگاهمو و سمتش برگشتم خشمگین

 

 .دزدید نگاهشو و کردن سرفه به کرد شروع یهو

 

 ..داد دستش ابی لیوان خنده با عباس و زدم پوزخندی
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 ؟!داری خشمگینا نگاه این از هنوز -

 

 ..کردم نازک چشمی پشت

 

 خداروشکر اره -

 ...نزنن اضافه حرف دیگه بعضیا کنم استفاده ازش گاهی الزمه

 

 [۱۱:۰۰ 2۵.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥7۳_پارت#

 

 ...داره دوستش خیلی عباس میدونستم اما بودم ندیده وقت هیچ و ماهرخ عمه

 

 لب زیر که حافظی سر از دست و نشدم حساس زیاد همین برای داشت زیادی سن میکنم فکر

 ..برداشتم بود شده مظلوم مثال الکی و میخندید

 

 کرد گارسون به ای اشاره عباس

 

 ..سلطانی یه خانوم این برای و جوجه نفر دو برا -

  باشه سفارشی حتما ماست و زیتون

 

 ...زدم لبخند من و گفت چشمی یارو
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 ..من عالیق کردن فراموش واسه نبود کمی مدت دوسال خب

 

 ..رفت و گفت عباس به چیزی و شد بلند حافظ که زدم لبخندی

 

 ..سمتم شد متمایل سریع عباس رفتنش از بعد که کردم نگاهش تعجب با

 

 ..نگفته که گفت می بهم باید رو چی ارسالن؟! حرفا اون بود چی -

 

 ...جان عباس بپرسی نباید من از اینو -

 

 ..بپرسی خودش از باید فقط و این

 

 سوالو این زد حرف باهاش نمیشد که ارسالنی از میرفتم؟! آیناز گذشت بهت چی دوسال این تو -

 ؟!میپرسیدم

 

 ..کردم نگاهش گنگ من بار این

 

 ..شده دیوونه ارسالن،  آیناز شده دیوونه -

 نیمه از شب و کنه پیدات تا میره میشه بلند صبح اول روز هر..گوشه یه کنیم می بندش سختی به

 ..کنم می پیداش اپارتمانش گوشه پاتیل و مست من گذشته

 

 ..اومد درد به قلبم
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 ..نبود این حامیم و برادر و قهرمان،  من زندگی نجات ی فرشته حق

 

 ..آیناز حقش در کردی بد -

 

 ..کردم هقی هق

 

 ..نریزه بهم چیز همه تا رفتم من... عباس نکردم بدی بهش من -

 

 ..دادم ریزش اجازه اشکام به و بستم چشم

 

 [۰۱:۰۵ 2۶.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥74_پارت#

 

 ..ریخت برام ابی بود میز روی که بزرگی معدنی آب از و گرفت سمتم دستمالی

 

 ..نشدم متوجه من اوردن آب برامون کی

 

 کردم پاک اشکامو

 

 ؟!رفت کجا حافظ -
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 .شد خیره بود رفته که راهی به و انداخت باال ای شونه

 

 ..میگردم بر االن اومده پیش مهمی کار گفت فقط،  واال نمیدونم -

 

 ..گرفتم نفسی و شدم خیره حافظ ی رفته راه به خودش مثل

 

 ؟!نمیگردی بر کردیم پیدات که حاال -

 

 ..شد درهم شدت به اخمام

 

 ؟! بوده دلی زیر خوشی محض مگه رفتنم؟! عباس بودم شده گم من مگه -

 

 ..شد درهم اونم اخمای

 

 ..میدی تو دیوونگیشو جواب.. ارسالن با کنیم چیکار پس -

 

 ..شدم خشمگین واقعا دیگه

 

 ؟!کردم دیوونش من مگه؟! عباس میگی چی -

 ..کردم اواره تموم دوسال و دختر یه که بودم من مگه
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 ..شرایطی هر در اونم بوده من حامی ارسالن عباس

 ؟!میفهمی بگیرم خون خفه کرد کاری شرایط بدترین تو حامی همون اما

 

 

 ..داد تکون رو سرش کالفه

 

 اب بیشتر داره روز به روز رفیقم ببینم بشینم؟! کنم چیکار میگی پس.. میگی چی نمیفهمم که من -

 ..میشه

 

 ..شدم سرخ عصبانیت از میکردم حس

 

  داری نگه مخفی خودت پیش رو رازم فعال میخوام ازت فقط،  نمیدونم من -

 

 گفتم محکم که بزنه حرفی خواست

 

 اون به میدم قسمت،  ازت میکنم خواهش اما..خوام می ازت زیادی چیز میدونم،  سخته میدونم -

 .نکنی فاش کس هیچ پیش و رازم خوشیمون روزای

 

 ارسالن نه حافظ نه

 

 [۱۱:۵۸ 2۶.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥7۵_پارت#
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 ..گفت ای باشه و کشید آهی

 

 ..نداشتم ای چاره اما کنم اعتماد بهش نمیتونستم

 

 ..شدن چیدن مشغول و میومدن سمتمون غذا میز همراه که گارسونایی به شدم خیره

 

 

 ..شد رستوران وارد حافظ دیدم که کردم نگاه و اطراف یکم

 

 ..نیست جاش سر حواسش اصال بود معلوم و بود دستش گوشیش

 

 ..کنی شروع نمیخوای -

 

 ..دادم نشونش و حافظ و اوردم باال و دستم هوا بی

 

 ..کنیم شروع باهم میکنم صبر،  میاد داره حافظ -

 

 ..شد مشغول حرف بی و انداخت باال ابروهاشو

 

 ..شد نزدیک که بهش بودم زده زل مشتاق
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 :گفت تلفنش پشت مخاطب به که شنیدم و بود بلند کمی صداش

 

 ..بیام تا باشه حواست خودت،  میکنم قطع فعال جان پریا -

 

 ...کردم اخم و ورچیدم لب

 

 ؟! وسط این دیگه کیه پریا

 

 .. نشست و کرد قطع

 کرد بلند سرشو و کرد غذاش به نگاهی

 

 ؟!نکردی شروع چرا تو اع -

 

 ..گفتم همینجوری لب زیر و کردم درهم بیشتر اخمامو

 

 ...شد مشغول و گفت ای باشه

 

 ..بردم دهنم سمت قاشقو کردم می نگاهش چپ چپ که حالی در و کردم کج لبی

 

 ..خاصیت بی الدنگه ی پسره

 .تو نداری لیاقت؟! آره دیگه پریا
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 ..گذاشتم بشقاب تو قاشقو و کشیدم هوفی

 

 ؟!نمیخوری چرا دیگه االن -

 

 :کردم زمزمه و کردم نگاه عباس به

 

 ..شدم سیر.. ندارم اشتها -

 

 [۰۰:۵7 27.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥7۶_پارت#

 

 ..شدم سرخ حرص از من و نیاورد باال و سرش حتی

 

 ..بکشمش بزنم بشقابم کنار کاردِ همون با میتونستم که بودم شده عصبی اونقدر واقعا

 

 ؟!میدی ماشینو سوئیچ -

 

 کرد بلند سرشو داد افتخار بالخره

 

 ؟!چی -
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 ...عوضی کجاست حواسش نیست معلوم اصال،،  چی و درد،  چی و کوفت

 

 :غریدم هام دندون بین از

 

 ؟!میدی بهم سوئیچو گفتم -

 

 

 شدم بلند حرص با و کردم نگاش خشمگین.. زد لبخند

 

 .کردم نگاه عباس به و کشیدم دستش از سوئیچو

 

 ..میکرد کنترل خندشو داشت زحمت به

 

 ..انداخت پایین سرشو که کردم نگاه اونم به اخم با

 

 ..کرباسن یه ته و سر همشون

 

 ..گرفتم و پارکینگ سراغ نگهبان از و خروجی سمت کردم تند پا

 

 ..کردم تقدیمش و فحش اقسامِ و انواع ماشین به برسم تا

 

 .. احمقیم زنا ما که واقعا
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 ...نیستا گرامشونم ورِ یه به و میکنن بازی احساساتمون با چطور ببین

 

 لعنت،  زندگی این به لعنت ای

 

 ..کرد صدام کسی کردم حس بکشم رو ماشین دستگیره که این از قبل

 

 ..انداختم اطراف به نگاهی و چرخیدم تعجب با

 

 ..نبود کسی پارکینگ تو من جز

 

 ؟!نباشه بهترون ازما خدایا.. داشت برم ترس

 

 ..شد بلند صدا دوباره

 

 ،... خانوم -

 

 [۱۱:۰۳ 27.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥77_پارت#

 

 ..داد می تکون دست واسم داشت که دیدم رو پسری ور اون از که شم سوار اومدم وحشت با
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 ..گفتم لب زیر الهی بسم و کردم نگاهش شک با

 

 ..نیست جن..ادمه خداروشکر نه

 

 ..غریدم طلبکار و شدم پیاده دوباره

 

 ؟! کردنه صدا وضعه چه.. جناب ها خوبه ام مالحظه یکم -

 .آخه ترسیدم

 

 ..گرفت نفسی و سمتم کرد تند قدم

 زد مهربونی لبخند

 

 ..نداشتم مزاحمت قصد خانوم خوام می معذرت -

 

 ..انداختم چپکی نگاه پاش سرتا به

 

 ..کرد اشاره ماشین جلوی به دست با

 

 ..کرده برخورد شما ماشین با متاسفانه که میکرده پارک و ماشین داشته خانومم -

 ..کنم پیدا ماشینو صاحب منتظرم هست ساعتی یه
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 ..تو رفته ماشین قشنگ شدم متوجه که ببینم کردم دراز گردن

 

 ..یارو سمت چرخیدم

 

  همسرشم..نیستم ماشین صاحب من -

 

 ؟!بیاد بگید همسرتون بزنید زنگ کنید لطفی یه میشه خب -

 

 

 بزنم جیغ بود مونده کم که کردم ذوق گفت که همسری از انقدر

 

 ..اوردم در گوشیمو و گفتم ای باشه

 

 ..گرفتم و شوهرم بود گذاشته اسمشم و بود کرده سیو برام خودش که شمارشو

 

 .پیچید گوشی تو گفتنش جانم صدای بوق چند از بعد

 

 ؟!بیای میشه؟! نشد تموم ناهارتون -

 

 ؟!افتاده اتفاقی -

 

 ..کردن تصادف ماشینت با فقط نیفتاده خاصی اتفاق نه -
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 [۰۰:۵۶ 2۸.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥7۸_پارت#

 

 شد تر بلند صداش کردم احساس

 

 ؟!بودی ماشین تو توام -

 

 صداش تو نگرانی از کردم ذوق

 

 ..بود من اومدن قبل بابا نه -

 

 ..باش خودت مواظب،  میام االن خب خیلی -

 

 .. همینطور توام کردم زمزمه و شد قلبی قلب چشمام

 

 ..میکردم فکر حافظ و خودم ی رابطه به داشتم و بودم ایستاده زیر به سر بیان تا

 

 .واقعا بیارم باال بود مونده کم مرتیکه این ذلیلی زن از بارم هزار که نماند ناگفته

 

 ..رو بیچاره خورد می داشت تلفن پشت از زنش
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 ..کردم حافظ ماشین به نگاهی

 

 ..بمالم جا یه عروسکیو همچین من اگه واال

 ..میماله خودمو میاد باشه هرجا حافظ

 

 ..ایستادم صاف و کشیدم آهی

 

 ..خدا به دارن شانس مردم

 

 ..دادم نشون یارو به و حافظ و عباس دست با

 

 ..میان دارن اوناها -

 

 .. میدون دارن کردم حس

 بهم رسوند خودشو اخر دو تو همیشه عباس از زودتر حافظ که کردم کج سر تعجب با

 

 ؟!خوبه حالت؟! نشده چیزیت -

 

 سختی به و بکشم عقب خودمو کردم تالش میشدم وارسی داشتم بزرگش دستای زیر که درحالی

 ..گفتم

 

 ..من نبودم ماشین تو..  حافظ.. اع خوبم -
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 ..رفت جلو اخم با و یارو سمت چرخید کرد لمس و صورتم و کشید هوفی

 

 ..هیچی که خدا بنده اون ترسیدم شخصه به خودم من

 

 .. گرفت و حافظ بازوی سریع عباس

 

 ..اومد حرف به یارو بالخره تا بود چشمی و وحشیانه ارتباط دقیقه چند تا

 

 [۱۰:47 2۸.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥79_پارت#

 

 ....پردازم می کمال و تمام،  باشه هرچی خسارتش اقا متاسفم واقعا من -

 

 ..زد نیشخندی حافظ

 

 :غرید و انداخت بهش بد نگاه یه کرده اخم عباس

 

 داداش فرمون پشت میشینی میکنی غلط نیستی بلد رانندگی که تو -

 ..موقع اون نبود ماشین تو داداشم زن کن خداروشکر برو،  میگم خودت خاطر به
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 ..بود طوفانی هنوز حافظ نگاه

 

 ؟!کنم داغونشون بزنم برم بود جاش واقعا

 

 ..شد بلند واال حضرت صدای که بگم چیزی خواستم و رفتم جلو قدم یه

 

 ای بسته محیطای همچین تو بعد به این از کن جمع حواستو فقط،، آقا ازت نخواستم خسارت -

 ..نیای

 

 ..کرد هنگ پسره

 

 ..شدم حرصی که میگذرم خسارت از گفت جوری یه حافظ

 

 ..میشد خرجش تومن ده کمش کمه

 

 کرد اخم و چرخید که کردم صدا اسمشو کنان اعتراض

 

 ..ماشین تو برو آیناز -

 

 ..کردم نثارش وحشی یه لب زیر و شد اویزون لوچم و لب

 

 ..بود وحشی هم واقعا
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 ناراحته میشه دیر که قرارش برا این میدونم من

 ..برگشته بخت منه نه

 

 ..بودم خورده حرص زندگیم سال ۱9 این تموم اندازه امروز واقعا

 

 .بشم خاصیت بی یابوی این عاشق من خدانکنه

 

 [۱۰:2۱ 29.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸۰_پارت#

 

 ..بودیم ساکت همه راه تو

 

 ..داره نگه کارش محل جلوی خواست حافظ از عباس

 

 ..نزدیم حرفی دیگه ماهم.. شیفته شب گفت که پیشمون بمونه شبو که کردیم اصرار کلی دوتایی

 

 جلو برم کرد اشاره حافظ رفتنش از بعد

 

 ..نشستم جلو و شدم پیاده گفتش طبق

 

 ..بود فکر تو حسابی
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 ..داشتم حق،  شدم عصبانی خودم دست از

 

 ..بشم صیغش که کردم قبول چرا نمیدونستم حتی

 

 ؟! کردم اونکارو چرا واقعا

 

 ..چرا نمیدونستم خودمم حتی ولی بود احساسی تصمیم

 

 

 ؟!کیه میذاری عزیزم اسمش پشت تو و داره نام پریا که شخصی اون بپرسم میخواستم

 

 ..ترسیدم اما

 

 العملش عکس از ترسیدم

 

 ؟!صیغه یه خاطر واسه حسودی بگه؟! چه تو به بگه برگرده مثال که

 

 ..بودم صیغش من،  بگه داشت حق خب

 

 همیشگی ازدواج برای بیشترِ اشنایی خاطر به که ای صیغه نه...بودم ای صیغه زن یه من
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 ..باشیم باهم بتونیم که بودم ای صیغه من

 ..جسمی فقط

 

 ..کردم بغض روزا این معمول طبق

 

 می اشک زرت و زرت و بود مشکم دم اشکم روزا این گذروندم تنها که دوسالی اون برعکس

 ریختم

 

 ...دادم قورت بغضمو و کشیدم دلم ته از اهی

 

 ؟!خوبه حالت -

 

 ..کردم نگاهش و برگشتم

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸۱پارت#

 

 ..روزا اون به برد منو عباس دیدن،  نه -

 برام اینده تو قراره شومی اتفاقای چه نداشتم خبر و میگذروندم خوش دغدغه بی که روزایی

 ..بیفته

 

 پرید باال ابروهاش
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 ؟!شومم منم میگی یعنی -

 

 ..خندیدم تلخ

 

 ..ممکنی اتفاق بهترین تو بگم برگردم میگفت حسی یه

 

 ..میکرد بلغور چی حسه اون نمیدونستم خودمم حتی

 

 ..شومه روزا این چیز همه.. اینا و ارتباط این اما،  نه که تو -

 

 

 ..چرخوند سرشو

 

 ..اجراکرد رو پنجره به دادن تکیه ارنج معروف ژست و گرفت دست یه با فرمونو

 

 ... چرخیدم و نزدم حرفی منم

 

 گفت بلند یهو

 

 ؟!نه دیدی دانشگاه تو عباسو گفتی -
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 ..گفتم اوهومی و گزیدم لب

 

 ؟!دانشگاه بری دوباره میخوای -

 

 ..کردم زمزمه و سمتش چرخیدم زده بهت

 

 ؟!میگی جدی -

 

 ..خندید زدم هیجان و متعجب قیافه به میکنم فکر

 

 ..شد خیره مسیر به دوباره و گفت اوهی

 

 ..کنم چیکار نمیدونستم و بود رفته هزار روی قلبم ضربان

 

 ..زدم جیغ یهویی زیاد ذوق از

 

 پســــر خوبیی خیلییییی تو -

 

 ..پرید دستش از ماشین کنترل کمی کردم حس و پرید جا از یهو

 

 :گفت میمالوند گوششو کمی دستش با که حالی در و کرد ای بامزه ی خنده
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 ..شد کر گوشم جون دختر آروم یکم -

 

 [۱۰:۵2 ۳۰.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸2_پارت#

 

 ..پرید بود که بدی هرچیز و پریا و صیغه از ناراحتیم تموم

 

 ..کرد غرغری کنان خنده که شدم بازوش اویزون

 

 مرسیــ مرسی مرسی،  خوبیییییی خیلی خوبی خیلی -

 

 گفت مغرورانه یهو و شد پدیدار جذابش و وری یه لبخند

 

 ..اخه که میدونم -

 

 ..خندید و انداخت نگاهی نیم که براش کردم کج و قیافم

 

 شدم صاف شادی با

 

 ؟!خب دیگه بریم.. دارم مدارکمو همه من؟! بریم کی خب -
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 ببرمت شو بلند زود صبح فردا -

 

 ..کنه ارومم کرد سعی کنان خنده که زدم جیغی دوباره و زده بهت

 

 ..میمردم ذوق از داشتم واقعا

 

 ..شدنم دکتر خانوم واسه مامان آروزی،  بچگیم رویای

 

  

 بلند که دادم نشون بهش ظاهرمم تو و شادی این اراده بی کنم فکر و بودم خوشحال کلی دلن تو

 ..کرد نوازش سرمو و خندید

 

 ها بابا مثله

 

 

 ..رسیدیم دادم انجام مختلفش اهنگای با که رقصایی و داشتم من که شادی کلی از بعد

 

 ..بودمش خندونده حسابی

 

 

 ..بره میخواد افتاد یادم

 

 ؟!جایی بری نمیخواستی مگه راستی -
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 ..بوسید و گونم هوا بی و شد اویزون گردنم از

 

 ..کنسل کنسله.. خوشگله شد کنسل -

 

 ..پاییدم اطرافو نگرانی با و دادم هولش یکم

 

 ..میدنا لومون جونات عمه خبرچینای االن،  بچه دیگه اونور بـــرو اع -

 

 [۰۰:۵2 ۳۱.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸۳_پارت#

 

 ..کرد زمزمه و انداخت لبم به نگاهی خمار

 

 ..بگذرم خوشمزه کوچولوی این خیر از اونا خاطر به مگه میتونم،  همشون بابای گوره -

 

 ..کرد شکار لبمو که شد باز نیشم

 

 ..کردم همراهیش و گذاشتم کنار رو نگرانی

 

 ..دانشگاه خاطر به بودم خوشحال
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 بودم خوشحال وار دیوونه من و پیوست می حقیقت به دوباره داشت رویاهام

 

 ..زهرا بهشت میرفتم باید

 

 ..کشیدم جذابش صورت روی دستی و کشیدم عقب

 

 ؟!جایی یه میبریم نام ثبت بعد فردا -

 

 دلبرا وری یه همون از،،  خندید

 

 کوچولو حتما -

 

 ...عمارت سمت کردیم تند پا و گرفت دستمو

 

 ..میپرسیدم ازش رو چیزی یه باید

 

 حافظ میگم -

 

 ؟!حافظ جونه -

 

 ..نگفتم دروغ پاچم تو ریخت قلبم بگم
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 ..فشردم محکم دستشو و رفت هزار روی قلبم ضربان

 

 ؟!میشناسی وقته چند عباسو تو،  میگم -

 

 ..بودیم کوچیک وقتی از،  وقته خیلی -

 

 ..شدم اشنا عباس دوست با اول من البته

 عباس خود بعد

 

 ..گرفت گاز لپمو و کشید بازومو که کردم باز خودمو اتاق در شده کنجکاو

 

 ..همسر بخواب من پیش شبو نیستن اونا وقتی -

 

 شد شل نیشم

 

 ؟!بود کی عباس دوست -

 

 کرد لمس و بود گرفته گاز که جایی

 

 ؟..نیومد دردت -

 

http://romankhoneh.xyz/


189 
romankhoneh.xyz 

 

 [۱۱:۰۶ ۳۱.۱2.۱۸] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸4_پارت#

 

 :گفتم و کشیدم روش دستی هوا بی

 

 ...ار گرفت می گازم زیاد اخه نه -

 

 ..شد درهم اخماش.. بستم لبمو

 

 ؟!کی -

 

 ..کردم باز خودشو اتاق در و دادم تکون سرمو

 

 ..هیشکی -

 

 

 بود درهم اخماش همچنان اما گفت هومی

 

 ؟بود کی عباس دوست نگفتی -

 

 فسقله نمیشناسیش که تو -
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 گفتم خواهشانه و تخت رو نشستم

 

 شناختم شاید تو بگو خب -

 

 ...کرد باز سفیدشو پیراهن های دکمه و اورد در کتشو

 

 ..گذاشت نمایش به نقصو و عیب بی بدن اون و اورد در تنش از لباسو جذابا مدل عین

 

 ارسالن -

 

 ..رسید شیطونش چشمای به و رفت باال بدنش از چشمام

 

 .خبرش شوک از شد سفید لبام کردم حس

 

 ..بوده دور دورا کردم فکر اما میشناسه ارسالنو گفت

 

 ..کردم مصلحتی ی خنده و کشیدم سرم به دستی

 

 ؟!نه بودین رفیق باهم خیلی -

 

 ..ندارم ازش خبری چندسال این البته..زیاد خیلی اره -
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 .دارم هواشو همیشه اما میبینمش کم

 

 ..زندگیم دوران تموم تو بود رفیقم ترین صمیمی ارسالن

 

 : پرسیدم لرزون

 

 ؟..شدید دور هم از چرا -

 

 خندید که کردم نگاهش چشمی زیر.. اورد در شلوارشو

 

 [۰۱:۰۰ ۰۱.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸۵_پارت#

 

 ..افتاد براش اتفاقی یه -

 شیداشه و عاشق حسابی ارسالن و میکنه زندگی باهاشون عموش دختر میدونستم

 

 پرید رنگم

 

 ..عزیزش رو داشت غیرت خیلی،  گفت نمی ازش زیادی چیز ارسالن -

 

 ..ببینم دامادی لباس تو عشقش کنار ارسالنو بود ارزوم همیشه
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 ..کشید آهی

 

 ..چیشد بعدش خب -

 

 ..کنارم نشست اومد و پوشید و شلوارکش

 

 ..بگم برات بقیشو تا کن عوض لباساتو پاشو اول -

 

 ...کردم صدا اسمشو معترض و انداختم و بود شونم دور که دستشو

 

 ..شبه ی قصه مگه دیگه بگو حافظ اع -

 

 گفت اوهومی و داد هولم

 

 .کمد سمت من و رفت سرویس سمت خودش

 

 ..اخه میکنی بچه منو چرا نمیاد حرفم دارم جیش بگو خب -

 

 ..گرفت خندم حرفم از خودمم

 

 ..کردم عوض و بود خریده برام حافظ که عروسکی خواب لباس با لباسمو
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 ..کردم بوس لپشو و پریدم کرد باز و در تا و ایستادم سرویس در پشت

 

 ..شد بلند خندش صدای که بستم در و سرویس تو دویدم بیاد خودش به تا

 

 ..بیرون پریدم زدن مسواک از بعد و کردم کارمو

 

 ..بقیش چیشد خب -

 

 ..تخت رو کردم پرت خودمو و دویدم که کنارش به کوبوند دست با

 

 ...کرد نوازش سرمو و گذاشت سرم زیر بالشت جای دستشو

 

 ..قویه هنوز اما شده کم ارتباطمون.. هست و بود خوبی رفیق ارسالن -

 ..نکرد قبول اما کنم کمک بهش کردم سعی خیلی

 

 [2۳:۱4 ۰۱.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸۶_پارت#

 

 کشید آهی
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 ..میکنه ترک خونشونو دلیل بی شب یه عموش دختر -

 

 ..نمیاد بر دستم از کاری من و شده داغون ارسالن.. نیست ازش خبری دوساله االن

 

 ..کردم بغض و گزیدم لب

 

 ؟!کرد می چیکار دخترم همون من میفهمید حافظ اگه

 

 ؟!داری هواشو انقدر چرا -

 

 ..گذاشت پیشونیش روی دستشو یکی اون و چرخید

 

 ...اخه مدیونشم زندگیمو -

 

 ..اومدم در سکته حالت به واقعا دیگه

 

 ...فهمید می حافظ اگه وای

 

 ..سمتم چرخید سریع که کردم لرز احساس

 

 ؟!سردته عزیزم چیشد -
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 ..گفتم ای نه میلرزیدم که درحالی

 

 ..داد نسبت بهم دروغگویی فسقلیه لب زبر و خندید

 

 ..گرفت آغوشم در محکم و کرد مرتب بدنم روی پتورو

 

 ...میترسیدم میکردم پیدا حافظ به نسبت داشتم که حسی از اما.. میشد چی تهش نمیدونستم

 

 

 .پرید باال ابروهام ساعت دیدن با و کردم باز چشم،  داشتم خوبی حس

 

 

 ..بودم نخوابیده زیاد اونقدرام... بود ده

 

 ..شدم دپرس حافظ ندیدن خاطر به و انداختم اطراف به نگاهی

 

 نمیکنه وقت امروز که گفت بهم حرفاش وسط میزدم چرت داشتم وقتی دیشب یادمه میکنم فکر

 ...خونه بیاد زود

 

 ..زدم نیشخندی

 

 .پریاست پیش االن که افتادم این یاد

 

http://romankhoneh.xyz/


196 
romankhoneh.xyz 

 

 ..گرفتم دوشی و رفتم حموم سمت زده ماتم

 

 [۱۱:۰۰ ۰2.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸7_پارت#

 

 ...میاد دیر یکم امروز سمیرام میدونستم

 

 ... نداشتم لباس ی حوصله

 ..رسوندم خونه آشپز به خودمو وارفته و شل و برداشتم رو بود تخت رو که حافظ سفید لباس

 

 

 ؟!بخوریم چی خب -

 

 ..انداختم خوراکیا کابینت به نگاهی

 

 می اما جهنمه واسم زندگی هفته یه تا لواشک مخصوصا بخورم خوراکی صبح اول اگه میدونستم

 ..ارزید

 

 تا سه دو و خانواده چیپس تا سه برداشتن از بعد و انداختم ترشکا و لواشکا بسته به خبیثی نگاه

 ..پذیرایی سمت چرخیدم زحمت به کاکائویی بستنی و پفک و ماست
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 ..نداشت حد که بخورم خوراکی سیر دل یه خوام می دوسال از بعد که بودم خوشحال انقدر

 

 ..بودم شده بزرگ قو پر تو که منی بودم محتاج شبمم نون به روزا اون

 

 ..کردم پیدا و انیمیشن شبکه و برداشتم رو تیوی کنترل

 

 ..ترانسیلوانیا هتل کارتون پخش خاطر به شد باز نیشم

 

 ...نکنم فکر ای دیگه چیز هیچ به کردم سعی و کردم باز و لواشک بسته ذوق و شادی با

 

 

* 

 

 ..نداشتم جا دیگه اما بودم خورده چقدر نمیدونم

 

 ..بود میز گوشه ترشک تیکه یه به چشمم هنوز حال این با

 

 ..اطراف به میشدم پاچیده میترکیدم بمب یه عین مطمئناً میخوردم دیگه یکم

 

 

 ..برداشتم رو تیکه یه اون و کردم غنچه لبمو حال این با
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 ..شد بلند سرم باال از کسی متعجب صدای که دهنم تو بزارم میخواستم

 

 ؟!آیناز میکنی چیکار داری دقیقا -

 

 [۰۰:۵9 ۰۳.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸۸_پارت#

 

 .کردم نگاه متعجب حافظ به و کردم بلند سر که برم حال از بود مونده یکم

 

 ..نالیدم خمار و سمتش گرفتم و ترشک باشم مست که انگار

 

 ؟!میخوری -

 

 ..میومد در داشت چشماش

 

 جیغی و کاناپه به کوبوندم خودمو بودنش ترش شدت از...دهنم تو کردم پرتش و خندیدم

 ..کشیدم

 

 کنارم نشست خندون حافظ

 

 ؟!من به بدی خواستی نمی مگه -
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 کردم غرغر اخمو و انداختم باال شونه

 

 

 ..نمونده برات دیگم،،  خوردم خودم.. بودی هپروت تو دوساعت -

 

 ..خندید و کرد نگاهی آشغال از پر میز به

 

 ..مشخصه کامال -

 

 میخوام بازم هوووووممم -

 

 ..کرد خودش نزدیک سرمو و گرفت بازوهامو

 

 ؟!کردی مست مگه؟! کوچولو شلی انقد چرا حاال -

 

 دادم تکون واسش نه معنی به انگشتمو و خندیدم قش قش

 

 داره نگهم جا یه کرد سعی و پرید باال ابروهاش

 

 زیادددد.. خوردم زیاد -
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 انداخت لبم به نگاهی و داد تکون سرشو

 

 

 خواد می ترشک دلم منم -

 

 ورچیدم لب و انداختم میز به مغمومی نگاه

 

 !که نمونده -

 

 زد چشمکی

 

 باشی نداده ترتیبشو تو که مونده کوچولو یه هنوز،  چرا -

 

 ..کشید دهنش تو لبمو و کشید جلو خودشو که کردم نگاه میز به دوباره تعجب با

 

 [۱۱:۰2 ۰۳.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۸9_پارت#

 

 ..خشک هوا تو دستام و شد درشت چشمام

 

 ..زد لیس لبمو اطراف هاش لب با و بوسید لبامو لذت با
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 زد لب شیطون کشیدم عقب که خودمو

 

 فسقل بخوری همشو داشتی حق -

 ..بود خوشمزه زیادی

 

 ..خندیدم و گرفتم دهنم جلو دستمو و شد باز نیشم

 

 چشماش ثانیه از کسری و انداخت بود ریخته چیزمو همه تقریبا و بود رونم تا که لباسش به نگاهی

 شد خمار

 

 

 ؟!بخورم خودتو ندادی ترشک بهم که حاال چیه نظرت -

 

 ..شونش رو انداختتم دوباره زیرمو انداخت دست سریع که کردم کج سر تعجب با

 

 کرد زمزمه گوشم زیر و داد نشونم دندوناشو که کردم نگاهش چشم بغل از

 

 بشی تموم که بگیرم گازت میخوام انقدر -

 

 ... کشیدن جیغ به کردم شروع که کنه چیکار خواد می فهمیدم تازه

 

 ..کرد باز و در و زد ای قهقهه
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 ..پایین کرد پرتم باال از و رفت تخت سمت

 .روم زد خیمه کنم فرار پاشم و بیام خودم به تا

 

 ....رفت نفسم

 

 ..گذاشت گونم روی دستشو و کرد نگاهم خبیث

 

 شدم خمار.. بود داغ دستش

 

 کشید جلو خودشو

 

 ؟!نه نمیدن من به میخورن ترشک خانوما خانوم که خب -

 

 گذاشتم خوشگلش صورت روی دستمو مظلوم

 

 ..اخه که میای دونستم نمی،  ببخشید خب -

 

 .. خانومم برام داشتی می نگه باید ولی -

 

 .گرفت گاز و گونم شد خم که انداختم اطراف به نگاهی
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 ..کشیدم بنفشی فرا جیغ

 

 [۰۱:۰۰ ۰۵.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥9۰_پارت#

 

 ..کنم چپت لقمه یه خوام می که کوچولو نکن جیغ جیغ -

 

 ..چسبیدم بازوش از و خندیدم

 

 بدنمو رو کرد ول خودشو خواسته خدا از اونم و خندیدم قش قش که پهلوهام رو گذاشت دست

 ....لبم بوسیدن به کرد شروع

 

 ...بزرگش کمر دور شد حلقه دستم و نشست لبم رو لبخند

 

 داد تکون سری و خندید که نرسیدن بهم پشت از دستام

 

 باال چشمشو یکی اون ابروی و بست چشمشو یه پوکر اون مثل و کشید عقب رو خودش کمی

 ..فرستاد

 

 ..بوسید پیشونیمو هوا بی که خندیدم بهش

 

 کوچولو خوبه خیلی حالم روزا این -
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 :گفتم خندان و جناب به حق و گرفتم ژستی

 

 .خوشه حالش منه پیش هرکس.. خب داری حق -

 

 ..رفت نفسم و دراومد حدقه از چشمام کردم حس.. روم کرد پرت خودشو دوباره و خندید

 

 ..گذاشت نم*سی روی سرشو و خندید ک کوبیدم بازوش روی محکم

 

 ؟!میدی شیر بهم کی -

 

 بزنم کنارش کردم سعی و دادم هولش

 

 ..شدیا شخصیت بی خیلی؟!  گاوم من مگه -

 

 ...گذاشت نم*سی روی دستشو اروم و کرد بلند سر

 :کرد زمزمه اروم و گزید لب

 

 ..خدانکنه،  عزیزم اع -

 

 ..کشیدم جیغی عصبی بعدیش جمله با و رفتم براش ای غره چشم
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 ..اخه گاو بالنسبت -

 

 و هوا بی و کرد پاره تنم تو لباسو سریع خیلی که بزنم پسش اومدم.. ساییدم هم روی دندونامو

 ..دهنش تو بلعید راستمو نه*سی کل یهویی

 

 [۰۰:49 ۰۶.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥9۱_پارت#

 

 ..نگفتم دروغ سوختم گرماش و لذت حس از بگم

 

 ..نبود خودم دست کشیدم که اهی

 

 ..میکرد کارو این هی و حساسم میدونست

 

 ..کرد مکیدن به شروع و چرخوند سینم کله روی زبونشو کنه بدتر حالمو که این برای

 

 ..شدم ضا*ار حرکتش همین با میکردم احساس

 

 ..کرد بلند سرشو که بودم افتاده نفس نفس به

 

 ..دهنش تو رفت چپم سینه که بزنم حرفی اومدم و بستم و خمارم چشمای
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 ..لرزید وجودم همه شدنم ریک*تح خاطر به و کشیدم جیغی ک بود یهویی اونقدر

 

 نه*سی رو حساسیتم خاطر به من و بودیم شده تی*شهو هردومون..نبود خودم دست کارام دیگه

 ..بود بد واقعا اوضام هام

 

 

 ..بود هوا نالم و جیغ و میکشیدم اه.. میزدم ناجور حرفای و بودم بسته چشمامو

 

 

 ..کشید بیرون  تنم از کامل لباسو و کرد بلندم کمی

 

 ..کردم نگاهش و شد باز چشمام

 

 ..گرفتم دندون به لبمو که زد گرمی لبخند

 

 رسید لبم به چشمام از و شد گرم دوباره نگاهش

 

 کوچولو مسکنه لبات -

 

 ..لبم سمت کرد حمله دوباره که نرسید ثانیه به و شد بسته حرفش ذوق از چشمام

 

 نکردنی باور سرعت به و کشید عقب کمی..فشردمش خودم به محکم و کردم همراهیش لذت با

 ..شد لخت
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 ..خندیدم بلند و گرفتم دهنم جلوی دستمو

 

 ..گذاشت گردنم گودی بین بینیشو رومو پرید دوباره

 

 ..خندید بایدم مست ی بیچاره ادم به،  بخندی داری حق خب اره -

 

 ..شد هیز چشماش و کشید پایین و شلوارم.. انداختم باال ابرویی

 

 [۱۰:4۵ ۰۶.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥92_پارت#

 

 ...اومد باال گیج نگاهش که شونش به زدم پام با

 

 !!فسقلی بخورمت میخوام -

 

 ؟!باشم فسقلی میاد من به -

 

 : کرد تنم پایین به ای دیگه نگاه هیز و خمار

 

 ..نیستی فسقلی اونقدرام نه میبینم،  میکنم فکرشو که االن -
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 ..خودش رو کشید منو بار این و کنارم کرد پرت خودشو که کردم صدا اسمشو کشون جیغ

 

 ..کشیدم دست خوشگلش بدن به ذوق با و شد باز نیشم

 

  زد لبخندی

 

 ؟!چیه برا بنظرت،  باالست زیادی قلبم ضربان -

 

 ..کردم کج سر دلخور و رفتم براش ای غره چشم آنی به

 ؟!چیه از بنظرت"  میگه تازه بغلش خوابیده عریون و هلو و ورگل ترگل دختر یه،  وری یه مرتیکه

 ..کوفته از اینه من نظر

 

 نمکی بوس یه و اورد باال سرشو چیه منظورم باشه فهمیده که انگار اما خوند چی نگاهم از نمیدونم

 :کرد زمزمه اروم و نشوند لبم رو

 

 ترشک و پرت و خرت کلی با و شلوغ فسقلیِ یه و شدم وارد خونم در از که موقع اون حتی -

 ..بودم اینطوری دیدمم

 

 ..میکرد دیوونم داشت ضربانش

 

 :زدم لب خوشگلش چشمای ی خیره
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 ؟!میگی و بود کثیف کلی لبم دور و بودم شلخته که موقع اون -

 

 

 فشردم خودش به محکم و خندید

 

 ..میگم رو موقعه همون دقیقا،  بله -

 

 .لرزید لبام

 

 ؟!کرد می گیجم چرا،  میخوادم تختش برای فقط میکردم فکر

 

 ...کشیدم تندی نفس

 

 [۰۱:۰۶ ۰7.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥9۳_پارت#

 

 ..بودم زشت و شلخته خیلی تازه،  نبودم لخت که موقع اون

 ..رسیدم می بنظر خنگم و شکمو

 

 ...بود کرده بغض درونیمم " منه" اون حتی
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 ؟!بود زده تند قلبش چرا موقع اون

 

 ...کردم نگاهش خیره و اوردم باال سرمو

 

 ..باشه رفته ضعف واسم دلش که انگار اشکیم چشمای دیدن با

 

 :گفت بلند و فشردتم خودش به محکم

 

 ..لوس ی دیوونه فسقلیه اخه که برم قربونت -

 

 ..بوسیدم سینشو هوا بی.. خندیدم اشک بین

 

 ؟!حرکت این با میاره دووم دیگه قلب این بنظرت -

 

 ..کردم خودم برای لبشو و کشیدمش جلو که حرفش از بودم شده مست و خل اونقدر

 

 ...کرد همراهیم لبخند با و گرفت لختم کمر از

 

 

 ..فشرد بهم خودشو محکم و کشید عقب که بود نمونده برام نفس.. کشید طول زیادی بوسیدنمون

 

 ..کنم پنهون گردنش بین سرمو و بکشم صورتش روی دستی شد باعث یش*برجستگ حس
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 ..میزد نفس نفس خودم مثل

 

 ..رفت پایین و کرد باز پامو اروم

 ...شدم ریک*تح سرعت به که بود بخش لذت اونقدر حرفا اون وجود با بدنم رو دستش لمس

 

 ....نشست پاهام بین لبش کردم حس و کرد نوازشم شصتش با

 

 ..فشرد بهم بیشتر سرشو و گرفت پاهامو محکم که خوردم تکونی

 

 به حالش بودم مطمئن که بدنمو میمکید و میبوسید محکم اونقدر...نبود خودم دست دیگه هام ناله

 ..بده شدت

 

 ....اوردمش باال و گرفتم سرش طرف دو از

 

 نیست الزم که دادم نشون و فشردم بهش بدنمو محکم اما نمیشد باز خماری شدت از چشمام

 کنه ا*ارض منو اول

 

 ...بوسید هامو ینه*س بین و رفت پایین سرش و زد لبخند

 

 [۱۱:۵۶ ۰7.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥94_پارت#
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 ..کرد تنظیم بدنم با و نگیش*مردو و کرد باز رو پاهام چشمام ی خیره

 

 ..بودم اماده و میکوبید دیوار و در به خودشو محکم قلبم

 

 ..کردم صدا اسمشو ناله با و شدم حرصی میداد لفتش که این از

 

 که حسی و درد از که کرد دم*وار سریع اونقدر و هوا بی و کشید تندی نفس.. چشمام به زد زل

 ..کشید صورتم روی اشکی قطره و کشیدم بلندی جیغ شد وارد بهم

 

 ..شد بلند گوشم کنار خشن و بم صداش

 

 

 ،،نکن صدا اونطوری اسممو زیرمی که زمانی.. وقت هیچ -

 ..میشم دیوونه

 

 ..کرد شروع اروم اون و چکید صورتم از ای دیگه اشک. کرد دیوونم مکثش

 

 ..شد سرازیر بدنم به زیادی لذت حس هاش ضربه باشروع و بود کرده عادت بدنش به بدنم

 

 ..شد دیوونه شنیدنشون از انگار که گفتم رو هایی جمله گوشش کنار و فشردمش خودم به محکم

 

 ..تر وحشیانه هاش بوسه و شد تر تند هاش ضربه
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 ..میاد دیر امروز سمیرا که بودم خوشحال و میکشیدم جیغ دیگه.. بود گذشته ناله از کارم

 

 ..اومد پایین گرفتن لب برای سرش و کرد تر اروم و ضرباتش،  بود شده یکی نفسامون

 

 ...بودم مردونش های ناله و اه ی دیوونه

 

 ..کردم می دیوونش کارام و حرفام با که میشدم خطرناک و ری*حشـ اونقدر شنیدنشون از 

 

 ..میرفت پایین اروم اروم دستاش و میبوسید لبامو

 

 ...میخورد حساس جای به دستش اگه مطمئنن

 

 ..میشدم دیوونه.. بود شده یکی باهام خودش که این وجود با

 

 ...شد نوازشم مشغول شصتش با و زد شتم*به به چنگی که بود همین قصدش انگار

 

 ..ابرام رو کردم حس که کرد زیاد و سرعتش رفته رفته

 

 [۰۰:۵4 ۰۸.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 9۵_پارت#
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 ...میریزه بیرون تنم پایین از داره وجودم تموم کردم می حس و میکشیدم جیغ

 

 ..گم جیغام بین هاش ناله صدای و میشد ️♥تند دستش حرکت هربار با هاش ضربه

 

 ..کشید بیرون خودشو و کرد ای ناله که بود گذشته چقدر نمیدونم

 

 ..بود پام بین هنوز دستش ولی بود شده ضا*ار

 

 سرعت میشدم خالی که بار هر و نبود بردار دست اما میشدم ضا*ار که بود بار چندمین این

 ..میرفت باالتر دستش

 

 ...برداشت دستشو و زد بهم محکمی ی ضربه که کشیدم عمیقی نفس

 

 ..انگار شدم ازاد

 

 ..گرفتم اروم گرمش بغل تو و لرزید و لرزید بدنم

 

 ...بود رابطمون ترین احساس با و بهترین این گفت میشد

 

 ..کرد اروم هردومونو انگار و نبود غریب عجیب قبلیا مثل

 

 ..شد بلند خفه صداش و گذاشت دستش روی سرمو
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 ..اروم ی دیوونه یه،  کردی دیوونم که کوچولو مرسی -

 

 ..گذاشتم سینش رو سرمو و خندیدم ریز

 ..ربود رو روحم خواب نبسته رو چشمام که بودم شده خسته اونقدر

 

 

 ..کنه می صدام کسی کردم حس که بودم بیداری و خواب بین

 

 ..کردم باز چشم خمار و مست شخص اون صدای شنیدن از.. نبوده آیناز اسمم تاحاال انگار

 

 ..کردم مخفی گلوش تو سرمو زده خجالت و زدم لبخندی شیطونش و خندون نگاه دیدن با

 

 ..منآ ی بیچاره گلوی این به کردی عادت فسقلی -

 

 ..دادم نشونش دندونامو و کشیدم عقب

 

 ..خوابیدی ساعته دو -

 

 شد درشت چشمام
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 ؟!دوساعت؟! جدی -

 

 [۰۰:4۰ ۰9.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥9۶_پارت#

 

 رفت باال ابروهاش

 

 ؟!زیاده دوساعت -

 

 چشماش به زدم زل شده خیز نیم و گرفت خندم

 

 ..شدم بیدار زود کردم تعجب.. بیشتره شبم خواب از ظهرم  خواب معموال من.. زیاده کجا بابا نه -

 

 فشردم خودش به و چسبوند بدنش به سرمو و خندید بلند

 

 ؟!نخوابیدی تو -

 

 شد چشمام ی خیره نگاهش و زد لبخندی

 

 نتونستم..  نه -
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 ..ورچیدم لب و کردم کج دوباره سرمو

 

 ..بوسید لبمو و شد خم که کردم نگاهش سوالی

 

 نکن نگام اونطوری -

 

 ..شد بلند و خندید که کشیدم عقب زده بهت

 

 ..زد چشمکی و کرد گیرم قافل که افتاد لختش بدن به نگاهم

 

 ..کرد بلندم محکم و شد خم

 

 زمین یا بخورم تکون حتی که این از کردم حس که گرفتتم محکم طوری و فشردم خودش به

 ..داره ترس بیفتم

 

 ..کرد زدم هیجان خیلی ولی بود خودم حس

 

 ..کردم زدن پا و دست به شروع و کشیدم جیغی میره حموم سمت دیدم وقتی

 

 ...شدم اویزون گردنش از و کشیدم بنفشی فرا جیغ.. کرد پرتم باال یکم خندید

 

 حسابیییی بکشه کیسه پشتتو میخواد جانت همسر که بیا و نیار در بازی چموش -
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 نداشتمش االن همین از که انگار.. دلتنگی از پر و خیره..  کردم نگاهش

 

 باشم باهاش کردم قبول چرا که این جواب به و میترسیدم بود نیومده که بعدی ماه شیش از هنوز

 ..بودم نرسیده

 

 ؟!بشم صیغش کردم قبول بود چی دلیلم واقعا

 

 [۱۱:۵4 ۰9.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥97_پارت#

 

 بی هیچ بودم نداده اجازه و بودم داشته نگه پاک خودمو بود که هرجور تموم دوسال که منی اونم

 ..کنه لمس کوچیکمو انگشت ناموسی بی و رو و چشم

 

 ..رفتم فرو گرمی جای تو یهو که کشیدم اهی

 

 ..کرد قفلم پاهاش با و زد کمرم به چنگی که پریدم جا از

 

 ؟!بشورمت نمیخوای؟! فسقلی دوساعته کجایی -

 

 سینش به زدم محکم و کردم نگاهش چپ چپ

 

 ..کمرم به زدی چنگ چی برا وحشی -
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 گرفت گاز لپمو هوا بی و کشید هینی

 

 غرید کنان نچ نچ اون و رفت هوا جیغم

 

 ..داری زن به دست و جیغویی جیغ نمیدونستم -

 ..نمیگرفتمت وگرنه

 

 ..کشیدم جیغ و شد بلند صدام دوباره

 

 ..کـــــــــردی غلط -

 

 .. داره نگهم اروم کرد سعی و خندید

 

 .. بپاشه بدنم روی اب نمیذاشتم و میخوردم وول

 

 با منم و بیرون رفت گرفتن دوش از بعد که بشه خالص دستم از اب زیر بکنه سرمو بود مونده کم

 ..شستم خودمو راحت خیالت

 

 ...شده سابیده پوستم میکردم حس که بودم کرده حموم انقدر مدت این

 

 ..اورد جا حالمو داشتم که حمومی
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 ..دادم جا کالهش تو موهامو سختی به و بستم رو حوله کمربند

 

 ..ندیدم حافظو که پریدم بیرون

 

 بود مونده کم که شدم اویزون جوری قسمت اون از و دویدم اسب عین و بود نرده که قسمتی تا

 ..پایین بشم پرت

 

 ..احمق میفتی االن عقب برو -

 

 ..نبود تصویر ولی بود صدا،،  کردم نگاه اطرافو تعجب با

 

 ..شد خارج اشپزخونه از که کردم نگاه دوباره و کشیدم عقب

 

 ..بود ریخته نوشابه توش که انگار و بود جام تا دو دستش تو

 

 ..شد بزرگ لبخندم رفته رفته

 

 [۰۰:44 ۱۰.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥9۸_پارت#

 

 تگری ی نوشابه حموم بعد که اینم عاشق.. تابستون یا باشه زمستون نداره فرقی بودم گفته بهش

 ..بخورم
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 ..شدم مرگ ذوق بود یادش که این از

 

 سمتش رفتم و چرخیدم که اومد باال های پله از

 

 ..عا بشی اویزون ها نرده این از نبینم دیگه -

 

 ..گفت چی نفهمیدم و بود دستش ی خیره نگاهم

 

 کردم زمزمه و زدم زل چشمش به متعجب

 

 ؟!هوم -

 

 ..من به برسه تا شد خم کمر تا هوا بی و کرد نمایی رو هاش کش ایناز خنده اون از

 ..کوتاه قد بودن نگفته بهم وقت هیچ افتاد یادم من و بوسید و پیشونیم

 

 ..بود نردبون زیادی داشتم حس بهش که اونی انگاری

 

 ...کوچولوش یخای به زدم زل ذوق با من و داد دستم جامو

 ...زد لبخند بهم و کشید سر و لیوان کله نفس یه با و یهویی که اوردم باال سرمو

 

 ..نشد وجه هیچ به که باال برم ای دفعه یه لیوانو کل خودش مث کردم سعی من و گرفت کمرم از
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* 

 

 ..سمتم چرخید و برداشت میز رو از سوئیچشو و پوشید کتشو

 

 ؟فداتشم کردی بغض طوری اون چرا برگردم زود میدم قول-

 

 که دادم تکون سری فقط سینه به دست اما میرفت صدقم قربون اینطوری وقتی میگرفتم جون

 ..سمتم کرد تند قدم

 

 ؟!اخه نباشه رئیس میشه،  خب اومده پیش کار -

 

 رفتم براش وحشتناکی ی غره چشم

 

 ..میترسیدن همه نگام این از،  ایستاد صاف و کرد ای سرفه

 

 امروز بودی نگفته مگه؟! بری باز بخوای که اومدی زود چرا اصال؟ میری دوباره چرا اومدی وقتی -

 ؟!اصال میای دیر

 

 [۰۱:۰۳ ۱۱.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥99_پارت#
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 سمتم شد خم کامل و زد چشمکی

 

 ؟!گذشت بد مگه حاال -

 

 ..بستم چشم و کشیدم سرم روی مالفرو حرف بی و کشیدم هوفی

 

 کال  به بود شده تبدیل اومدنش دیر بود نیومده هنوز سمیرا که ای خونه تو بود چی تکلیفم حاال

 4؟نیومدن

 

 

 ..میداد رفتنش از نشون در صدای

 ..نشستم شدم بلند و زدم کنار رو مالفه

 

 ..میکنه اقدام دانشگاه کارای و نام ثبت واسه زودی به بود گفته بهم

 

 خودم به کارارو خواستم ازش همین برای بشه متوجه میترسیدم..بود کامل دانشگاهم مدارک

 ..کرد قبول خداروشکر که بسپره

 

 ..پریدم جا از گوشیم ویبره شنیدن با و کردم ساعت به نگاهی

 

 

 سعی..میزنیم حرف راجبش بیشتر شب،،  کوچولو دانشگاهتو کارای نکردم فراموش بگم خواستم -

 ..دارم قرار قدیمی دوستای از یکی با..برقصی کلی میتونی بیام تا برگردم زود میکنم
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 ..نشست لبم رو شادی لبخند پیامش باخوندن

 

 ...بود شده گرم گرمش پیام خوندن از وجودم همه و میکردم خوبی احساس قلبم تو

 

 ..پایین دویدم و کردم باز و اتاق در پریدم جا از و کردم باز نیشمو

 

 ..برقصم میتونستم

 

 ..میاوردتم ذوق سر بهشم کردن فکر حتی

 ..بیاره در لرزه به رو منطقه این کل تونست می قطعا که بودم روم به رو صوتی سیستم این عاشق

 

 ..سن سمت چرخیدم کنان جیغ جیغ من و شد پخش اهنگ

 

 ..شدم چرخیدن مشغول پاهام با و دادم سنم*با به حرکتی.. بود خوشگلی و اروم اهنگ

 

 میتونستم عالقم خاطر به و داشتم قشنگی رقص میرفتم سالگی ۱۳ تو که رقصایی کالس لطف به

 ..بشم هماهنگ اهنگی هر با

 

 ...دادم سرم و کمر به قری و کردم زمزمه خواننده با

 [۱۱:4۸ ۱۱.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۱۰۰_پارت#

 

 الهی الهی الهی من برم قربونت که آخ

 الهی بخواهی بخواهی بخواهی تو منو  فقط که میشه چی

 

 ...ببار من مثل بیا بزار من پای پشته

 

 ؟!کجایی اخه،  معلومه دیگه بیا

 

 

 ..بود باحال واقعا.. داشتم دوست خیلی ریتمشو.. تر ذوق پر حرکاتم و شد باز نیشم

 

 ...گرفتم قرار در روی به رو باز نیش با گفتن الهی اخرین با و چرخیدم

 

 ..بودم کرده عرق و میکردم زیادی گرمای حس

 

 ..کردم باز چشمامو و فرستادم هوا فوت یه با موهامو

 

 ...شد خشک لبخندم

 

 ..کنم زمزمه تونستم فقط زدش بهت چشمای مقابل در و افتاد پایین سرم کنار از دستام
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 ارسالن -

 

 .. بود رفته هردومون بدن از حس انگار

 ..بود خواب یه فقط بینی پیش قابل غیر دیدار این انگار

 

 ..بود شده قفل من مثل زبونش انگار.. بود بهت از پر نگاهش

 

 ..میکنم نگاهش خیره و ایستادم همینطوری که زیادیه مدت میکردم حس

 

 

 کاریو هیچ انجام دستور مغزش که شده گیج اونقدر که میفهمم و میزنه موج بهت نگاهش تو

 ...نمیده

 

 ..میشد سخت برام داشت کشیدن نفس

 

 ..میترسیدم حافظ از ارسالن سنگین العمل عکس از بیشتر.. بود افتاده کار به من مغز حاال

 

 ..بودم مسکنش که حافظی

 

 ..میکرد پیدام زود انقدر نباید.. میشد اینطوری نباید

 

 ؟!اینجایی چرا -
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 ..ببینه دوستش بهترین خونه تو منو نداشته انتظار مطمئناً

 

 ..بود دیده رفیقش خونه تو منو ارسالن و بود می نباید این دوسال از بعد العملش عکس مطمئناً

 

 

 جونش از ارسالن کار جبران برای بود گفته که رفیقی.. مدیونه ارسالن به بود گفته که رفیقی

 ..میگذره

 

 [۰۰:۵۳ ۱2.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰۱_پارت#

 

 ..باشه همخوابش میتونست که کسی تنها.. بودم خوابش هم من.. نبودم جونش من

 

 ؟!اینجایی چرا گفتم بهت -

 

 ..شد مشت دستام

 

 ..کنم زندگی آرامش تو بتونم تا اینجام -

 

 ..شد مشت خوشگلش موهای بین دستاش

 

 ؟!اینازی تو اصال؟! مطمئنی؟! اینجایی؟! اینجا -
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 کردم بغض

 

 ..کنه دفاع خودش از نتونست و گرفت خون خفه خاطرت به که همونیم من،  آینازم من اره -

 

 

 ..شد خم کمی و گذاشت سینش رو دستشو.. شد درهم صورتش کردم حس

 

 ..بکشه دست ازش نمیتونست دختری هیچ که بود جذاب اونقدر

 ..بزنه پس رو لعنتی این نمیتونست دختری هیچ

 

 ..نیست خواب و رویا که بگو آیناز -

 

 ..سمتش کردم تند قدم و پریدم جا از فریادش با

 

 ..گرفتم یقشو محکم و چکید اشکم از قطره اولین

 

 

 پشت بهم رفیقم و حامی و شد پسر یه هوس گرفتار که یتیمیم و بدبخت ایناز من،  اینازم من -

 ..کرد

 ..ارسالن نیستم رویا من؟ کردی باور؟ شناختی

 

 ..بکشم نفس نمیتونستم بود اومده بهم که فشاری از و میچکید تند تند اشکام
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 .. بود درد از پر دادم بی و داد و میزد تند قلبم

 ..کشیدم ازشون دوری دوسال تو که منتی همه اون از بودم پر

 

 دوسال که گرسنگی از و حقارت حس از بودم پر.. کردم فرار ازشون که تجاوزایی از بودم پر

 ..میگرفت یقمو هرشب

 

 [۱۱:2۸ ۱2.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰2_پارت#

 

 ..میترسیدم همین از علی به،  خدا به -

 

 ..نشست مشتام روی و اومد باال دستاش

 

 .. نداشتم غمشو دیدن طاقت و دیدم اشکشو

 

 و میزدی حرفارو همین خوابام از لحظه هر تو و هرشب.. بودی خوابام همه تو..  رویاهام همه تو -

 ..میشدم خفه وجدان عذاب از من

 ...بودم در به در دوسال.. کشیدم درد دوسال من و بودی اینجا

 

 

 ..کشیدم عقب قلبم سوزش به توجه بی و زدم کنار دستشو
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 .. کردم پاک اشکامو

 

 :دادم جواب کنان زمزمه و اروم 

 

 ..کیم من نمیدونه حافظ.. اینجا اومدم نیست ماهم یک.. نبودم اینجا -

 

 .. تو؟! نیومدی و میدونستی تو یعنی -

 

 ..زدم تلخی نیشخند و بستم چشم

 

 ..خاطرات اون از امیر از تو از..کردم فرار ازت من -

 ؟! میگشتم بر دوباره بعد

 

 درد بار هزار ترس از و شدم دیوونه کنی پیدام که این از  گفت برام تو از حافظ که روزی هر

 ..کشیدم

 

 ..کنی باهام کارو این نمیتونی -

 

 خشم از پر.. بودم خشم از پر

 

.. دیدیم کنی فراموش و بری بهتره.. میتونم االنم.. دادم انجامش پیش دوسال که همونطور -

 ..میرم اینجام از وگرنه
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 جلو اومد

 

 ؟!رفتنی فکر هنوزم بگی میخای -

 

 ..نشست صورتم روی و اومد باال دوباره دستش

 

 ..حفظم و صورتت اجزای تک تک دیدم عکسارو اون انقدر من -

 

 [۰۰:۵۸ ۱۳.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰۳پارت#

 

 ..شد دستم قفل دستش

 

 ..رفتم دیوونگی مرز تا که بودم آغوش این و دست این دوباره لمس حسرت اونقدر -

 ؟!بری میخوای باز

 

 ..انداختم پایین سرمو

 

 کشید فریاد
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 بی و برادرش دختر خاطر به میمیره روزشو هر داره بابا میدونی؟! حالیه چه تو مامانم میدونی -

 و کردم رسوا و امیر خاطرت به میدونی؟! گشتم دنبالت کجاها من میدونی.؟ بودنش لیاقت

 ؟رفت فرستادمش

 

 .بود پایین هنوز سرم و بودن شده جاری سیل مثل اشکام

 

 بودم زده رقم براشون که روزی حال از.. حرفاش از میلرزید بدنم

 

 ..بود تو تقصیر.. ارسالن بود تو تقصیر -

 

 فریاد.. چنگ خودم صورت به و زدم سیلی اون صورت به.. سمتش کردم حمله و کشیدم جیغ

 میکشیدم خجالت هم بهشون کردن فکر  از حتی که زدم حرفایی و کشیدم

 

 .میلرزیدم بید مثل.. کردم جور و جم خودمو و زدم هقی

 

 ارسالن برنگرد دیگه و برو -

 

 .ریخت اشک و داد تکون طرف دو به سرشو

 

 ..نمیرم کنی راحتم و بکشیم اگه حتی.. نمیرم بزنیم بار هزار اگه حتی.. نمیرم -

 ..کردم پیدات تازه من

 ..شده اروم تازه دوسال از بعد قلب این

 ..نمیرم ایناز نمیرم..نمیرم
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 ..بودن کرده دیوونم که دردایی برای ریختم اشک و گذاشتم پارکت روی سرمو کنان هق هق

 

 .نداشتم طاقت من و رفیقش به داد می تحویلم دستی دو میفهمید اگه که حافظی واسه

 

 اگه میکردم دق و نگاها و حرفا و کالما تیکه اون به صدا اون به صورت اون به بودم داده دل من

 ..باهام میکرد اینکارو

 

 ..بگو علی بابا جون تورو.. ایناز میکنی چیکار اینجا بهم بگو خدا تورو -

 

 [۱۰:۵۶ ۱4.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰4_پارت#

 

 .. چکید اشکم،  ضعفم نقطه رو گذاشت دست

 ..کردم بلند سرمو و گرفتم قلب تپش

 

 .. چشماش به زدم زل

 

 ..ایش صیغه زن،  زنشم -

 

 ..درد از پر گفت که ای نداره امکان اون و بود عصبی قطعا خندش
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 کردم تاکید سر با

 

 برو.. نیستم پاک.. نیستم نجیب.. نیستم قدیم منِ اون دیگه من،  ارسالن برو -

 

 اگه علی بابا جون به.. برم اگه خدا به ولی.. برم که میگی دروغ داری،  میگی دروغ سگ مثل -

 ..برم

 

 

 ..نمیرفت واقعا یعنی نمیرم گفت وقتی و بود اونم ضعف نقطه علی بابا

 

 عاشقانه خواب دیگه یعنی برد که و اسم اون.. بود تموم کارم دیگه و بودم شده بدبخت واقعا یعنی

 ..عاشق ی دیوونه یه جسد مثل.. کنم چال و دارم بهش که احساسی این و ببینم نباید

 

 چیکارت کردی چیکار کردش عزیز با بگم بهش اگه نمیدونی و میخوری قسم رو علی بابا جون -

 ..میکنه

 

 

 بودم دیده دوبار فقط عمرم تمام تو من و ریخت اشکش دوباره.. شد درمونده و داد تکون سرشو

 ..بریزه اشک مرد این

 

 نگاهم دیگه و نکنه دعام دیگه و نبخشه منو اون و بگی بهش نیست مهم.. نیست مهم دیگه -

 ..نکنه

 که ادمایی بین باشه تو برگشت شدن تنها و شدن عاق و فهمیدن این ته قراره وقتی نیست مهم

 ..میزنن له له دارن دوبارت دیدن واسه
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 :گفت دوباره و کشید نفسی

 

 خیلی.. ایناز رحمی بی خیلی -

 

 پسری هیچ نزاره.. بشه حامی..  بشه بزرگ داد قول بود سالم پنج وقتی که بود پسری رحم بی -

 ..کنه اذیتم

 ..میداشت بر و عالقم مورد خرسی عروسک فقط سالگیم پنج تو روز اون مثل امیر کاش

 ؟!میفهمی.. خندید می و میکشیدم جیغ بدنش زیر وقتی کشت روحم امیر

 

 [۰۱:۱۱ ۱۵.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰۵_پارت#

 

 ؟داشت رحمش بی برادر از که حمایتی از بود پشیمون

 

 ؟!کنم چیکار.. بشه جبران کنم چیکار -

 

 کردم نگاهش سرد

 

 ..نزاشتی تو و بگم همه به رفتم من که کنی جبران میتونستی روزی اون فقط -

 ..نبرم داداشتو ابروی گفتی.. ایناز نگو گفتی بهم

 ..کردی سکوت امیر رفتار مقابل در هربار اون از بعد و میکنی حمایتم گفتی

http://romankhoneh.xyz/


236 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ..بود مریض قسم خدا به ایناز بود مریض امیر -

 

 ..ریختم اشک هرکسی از تر بیچاره من و بود شده درمونده کنارم

 گفتم براش ممکن حالت ترین مظلومانه با و گذاشتم چشمم روی دست

 

 ؟!ارسالن میفته من گیر جنسیِ مریض هرچی چرا -

 

 انداخت پایین سرشو

 

 ..در سمت کرد تند قدم و شد بلند سریع که کنه تحمل نتونست دیگه انگار

 

 جلوی ارسالن قیافه دیدن با که شد نمایان در چارچوب تو حافظ لبخند از پر قامت که کرد باز و در

 ..افتاد دستش از خرید های کیسه در

 

 و من سمت چرخید نگاهش

 .. شد خیره بهم بهت با

 

 ..گرقت بازوهامو و سمتم کرد تند قدم

 

 ؟!کردی گریه چرا؟!  خوبی؟!  آیناز اینجا خبره چه -

 

 کرد ول منو و ارسالن سمت چرخید
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 ؟! زده حرفی ایناز؟! افتاده اتفاقی؟! داداش چیشده -

 ..خانومم نداره گناهی داداش منه تقصیر

 

 ..نیفته زد زور انگار و گرفت در به دستشو.. ارسالن قلب تو رفت که بود خار خانوممش

 

 خندید بدبختی به

 

 ..ارسالن یا باشه حافظ پی حواسم! کنم چیکار نمیدونستم و میکوبید تند قلبم.. بود بدی وضعیت

 و وضعیتی همچین داره نمیکرد باور انگار که حافظی و بود نمونده سقوطش تا چیزی که ارسالنی

 ..میبینه

 

 [۰۱:۰۰ ۱7.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰۶_پارت#

 

 :رفت باال یکم صداش

 

 ؟!غریبس کردی فکر؟! ترسیدی ارسالن از؟!  ایناز خبره چه اینجا -

 

 ..نداشتم زدن برای حرفی.. نگفتم هیچی

 

 ..رفت بود شده خیره من به که ارسالن سمت و چرخید عقب
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 ..شد مشت دستاش ارسالن رفتار از کردم حس

 ..شد عصبی کردم حس

 

 ؟! چیشده،  چتونه بگین آخه د؟! بگی چیزی نمیخوای داداش -

 

 

 ..هق هق به کردم شروع و شد شکسته اشکام سد

 

 اشک زندگیم سخت ی لحظه این برای وجودم تموم با و میکرد سنگینی روم هردوشون نگاه

 ...میریختم

 

 

 ؟!کردم اینکارو مریضه میدونستم که کسی با چرا،  شرمنده من و بود درمونده حافظ

 

 ..دختر شده خبر چه بگو داری دوست هرکی جون تورو ایناز -

 

 زد نیشخندی که کردم نگاهش نگران.. شد صاف ارسالن

 

 ..داداش کردی ازدواج دختر این با بودی نگفته -

 

 رفت باال ابروهاش حافظ
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 ؟! میشناسین رو همدیگه شما -

 

 دختر گفت ارسالن وقتی که کنه باور نمیخواست حافظ انگار..بود سخت،  بود کاری زیادی ضربه

 ..کرد تکرار دوباره سوالشو عمومه

 

 

 ؟!داداش همو میشناسین-

 

 ....لرزوند قلبمو صداش لرز

 

 ..بدم انجام نمیتونستم ریختن اشک جز هیچکاری.. چشمام تو زد زل و وایستاد دیوار کمک با

 

 ..نبود خوب هیچکدوممون حال

 ..ارسالن سمت میکنه پرتم و میگیره و دستم حافظ میدونستم

 

 [۱۰:۵9 ۱7.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰7_پارت#

 

 کردم باز هم از کردمو قفل توهم دستای

 

 برو ارسالن -
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 پریدم جا از فریادش صدای با

 

 ؟!کجــــــــا؟! بره باید کجا -

 

 کردم نگاهش التماس با و کشیدم عقب

 

 ..نمیخوام،  برم نمیخوام،  کنه اذیتم نمیخوام،  برم باهاش نمیخوام،  باشه اینجا نمیخوام -

 

 ..خندید

 

 نشست شونش روی و رفت باال دستش،  ارسالن سمت رفت و داد تکون سرشو

 

 

 میخوایش که همونه نمیدونستم،  داداش بشه اینطوری نمیخواستم -

 

 

 کردم نگاهش ناباور

 

 .. نه،  حافظ نه -

 

 ارسالن سمت چرخید دوباره و کرد نگاهم چشم گوشه از
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 ..بده انجام میخوای هرکاری -

 

 ..گذاشتم دهنم روی دست و دادم تکون سرمو

 ...من با کارو این نکن،  حافظ نکن

 

 ..در سمت چرخید و گرفت فاصله ازش ارسالن

 

 ..ببره منو نمیخواد میگفت باید،،  میگفت چیزی یه باید،  کردیم دنبالش نگاهمون با

 ..بزاره راحتم میخواد میگفت باید

 

 شد بلند چاه ته از که انگار صداش و برگشت اخر ی لحظه

 

 

 ..دنبالش میایم خانوادم با فردا -

 

 ..خندیدم

 

 ..باشم شنیده اشتباه که انگار

 

 ..رفت و کرد باز و در انداخت سمتم نگاهشو اخرین

 

 حافظ سمت چرخیدم ناباور.. رفت منم نفس
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 ..بود زیر به سر

 ..شد روونه گونم روی دوباره اشکم سیل و افتادم که نداشت رو بدنم وزن تحمل دیگه هام زانو

 

 [۰۱:۰۰ ۱۸.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰۸_پارت#

 

 ..بود شده خشک انگار و بود ایستاده همونطوری هنوز.. بود شده طوالنی زیادی بینمون سکوت

 

 ..حرکتی بی همه این و سکوت همه این واسه بود زیادی زمان ساعت دو

 شدم می نگرانش داشتم کم کم

 

 انداخت سمتم دلخوری نیمه نگاه و چرخوند سمتم سرشو بالخره که کردم فینی فین

 

 ..انقدر دیگه نه اما،  نیستم مهم برات میدونستم -

 

 ..شد درهم اخماش

 

 ندارم دروغگو یه با حرفی -

 

 ..بشم بلند جام از زمین کمک با کردم سعی و فشردم هم روی دندونامو

 ..میکرد درد و بود شده خشک پاهام
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 ..گفتم بهت دروغی چه؟! دروغگوعه کی!!!  دروغگو هه -

 

  گرفتم ها پله سمت دستمو

 

 ..خودم اینم،  صیغه ی برگه اون رو بزرگم و کوچیک اسم اون -

 بهم اول بودی تو.. کردی کمکم که بودی تو و کردم فرار ناموس بی مشت یه دست از که خودی

 .کردی صیغم بودی تو.. گذروندی باهام و شب یه اول بودی تو.. دادی پیشنهاد

 ؟!بهت گفتم دروغ کجاشو

 

 ..برگردوند سرشو و زد پوزخندی

 ..منه با حق میدونست انگار

 

 ؟!گفتی دروغ بهم دیدی و عباس که بعدش چرا.. نگفتی فهمیدی که بعدش چرا -

 

  برداشتم سمتش چندقدم

 

 

 ..بود تو تقصیر اینم -

 

 

 ..گرفتم بازوش از و رسیدم بهش
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 میخوای گفتی که بود تو تقصیر..دستش میدی و میکنی پیدا رفیقتو عشق گفتی که بود تو تقصیر -

 ..بدی تحویلش و کنی پیدا و دختر اون

 

 [۰۱:۱۸ ۱9.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۰9_پارت#

 

 ...بود درمونده خیلی.. بود درمونده.. شد درهم صورتش

 

 ..لعنتی داداشمی عشق نمیدونستم که من آخه د -

 

 دادم قورت و بغضم

 

 ؟!ببرنم بیان گفتی چرا؟! چرا دخترم اون من فهمیدی که حاال،  چی حاال -

 

 .. نمیدونم غم یا بود عصبانیت از صورتش

 

  قرمز زیادی.. بود قرمز

 

 این بگم و کنم نگاه مدیونم بهش که ارسالنی چشمای تو نمیتونم،  دختر دارم نگهت نمیتونم -

 ...کردم صیغه رو میدی جون داری دوریش از و بستس جونش به جونت که دختری
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 کردم ول بازوشو و زدم نیشخندی

 

 ..نیست مهم -

 .. نیست مهم اصال برام

 ..نمیمونم خونه اون تو من ببرنم اینجام از،  کنی نگران خودتو نمیخواد

 ..نمیمونم ارسالن پیش من

 

 گذاشتم عقب قدم و کشیدم اهی

 

 

 نیمه نصفه که دختری کشی پیش با مدیونیتو اون و کنی میخوای کاری هر راحت خیال با میتونی -

 ..کنی رفع زنته اما

 

 

 پریدم جام از فریادش صدای با

 

 ..بود سنگین واسش زیادی حرفم انگار

 

 ..رفتم ها پله سمت لنگون همونطوری و چرخیدم

 

 ...نمیبرم خونت از چیزی بود همراهم شب اولین که پشتی کوله اون جز -

 ..شوهر ببینمت نمیخوام میرم که فردا تا
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 افتادم صیغه مدت یاد تازه

 

 ببینمت دوباره رفتنم بعد نمیخواد.. بشه باطل خودش لعنتیم برگه اون بزا -

 

 این از بیشتر تا کردم تند پا فقط توجه بی من و داشت غم زیادی کرد صدا اسممو وقتی صداش

 ...نشم خورد

 

 [۱۰:۵۶ ۱9.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱۰_پارت#

 

 .. نکنم فکر بهش میکردم سعی شب طول تمام

 ..بودم موفق حدودی تا که ذهنم های موشه گوشه اون بفرستمش داشتم سعی وجود تموم با

 

 ؟!داشت خواهند برخوردی چه عمو زن و عمو نمیدونستم

 ...بدم جوابی چه رفتی گذاشتی چرا بپرسن اگه نمیدونستم

 

 ..بود همین رفتنمم دلیل تنها اصال و کنم ناراحتشون نمیخواستم

 

 ..میشدم رو به رو باهاش باید حال این با

 

 بود همراهم اینجا اومدم بار اولین برای که وسایلمو چندتیکه اون و کوله عصبانیت و حرص روی از

 ..در کنار گذاشتم دقیقا و برداشتم اول و
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 کردم گریه و رفتم راه صبح خود تا

 

  بودم قرار بی

 

 گذاشتم بیرون اتاق از پامو بالخره که بود شیش دقیقا ساعت

 

 عجب چه -

 

 ..چرخیدم صدا دنبال زده بهت و پریدم جا از وحشت و تعجب با

 

 اتاقم پشت که اشفته اونم حافظ دیدن با و اتاق سمت چرخیدم و گذاشتم سینم روی دستمو

 ..بود تر قرمز هم من از چشماش و نشسته

 

 ؟!میکنی چیکار من اتاق در پشت؟  شده چیزی -

 

 بود خاکی کمی لباساش.. شد بلند جاش از و زد نیشخندی

 

 ..رفت ضعف دلم که کشید بود شده ول پیشونیش روی شلخته که موهاش بین دستی

 

 نکنم توجه قلبم امان بی تپش به کردم سعی و گرفتم مشت تو لباسمو
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 در داره دردم هم درمونه هم که فسقلی ی جوجه یه واسه جونم میکنم حس فقط،  نشده چیزی -

 میاد

 

 

 ؟!میگه منو یعنی

 

 [۰۰:۵9 2۰.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱۱_پارت#

 

 .. افتاد بدنم کنار صامت و شد ول دستام

 میشد باعث هم پشت هی که نبود پا و دست بی احمق منه دست کنترلش انگار لعنتی بدن این

 ..بشه ول نگاهم از نگاهش

 

  خواستی خودت -

 

 که باشه کسی خونم به شده باز پاش نیست دوروزم که فسقلی جوجه اون قرار نمیدونستم من -

 رفیقم به کنم تقدیمش دستی دو باید

 

 ..خودته برای دلی و قانونی و شرعی جوجت وقتی کنی رفیقت کش پیش جوجتو نیستی مجبور -

 

 ..دیوار تو رفت مشتش و شد مشت دستاش

 ..شد اشکی دوباره چشمام و رفت زخمیش انگشتای واسه دلم
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 اینطوری نگو.. کش پیش،  کش پیش نگو هی دِ -

 ؟غیرتم بی من مگه اخه

 

 ..نگفتم که بود مونده سوال پر نیستیِ یه.. کردم بغض

 

 ..بشه زخم این از بیشتر دستاش میترسیدم چون نگفتم

 

 ..باال میاد داره افتاب دیدم پنجره از و چرخید اشک قطره اولین با سرم

 

 .میکردم ضعف احساس

 ؟شدن کش پیش اول قسمت اون به بچسبه کنه ول اعترافمو ی تیکه اون تونست چطور

 

 ؟!گرفته درد دوباره باز معدت؟! بودی بیدار شبو -

 

 و اورد قرص برام خانوما عمه چشم از دور داشتم درد معده وقتی یواشکی قبل بار چند افتاد یادم

 ..پیشم موند شبو

 

 ..زدم نیشخندی

 

 .. نیست مهم دیگه کنه دردم -

 

 ..گرفت چشمام از نگاه و کشید سوزناک اهی

http://romankhoneh.xyz/


250 
romankhoneh.xyz 

 

 

 .. رفتم و برم میخواستم اول از که راهی و چرخیدم بره که این از قبل

 

 ؟!چی که بود نیومده و بود نشسته اتاقم پشت شب اول از

 

 ؟!بشه اروم قلبش صدای شنیدن با رفیقش امانت نکرده خدایی نکنه که

 

 [۰۱:24 2۱.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱2_پارت#

 

 ..اومد شکستنی صدای باال از که رفتم پایین یکی دوتا رو ها پله

 

 "نیست مهم دیگه باشم داشته دردم " بگه بهم کنم ابراز نگرانیمو و برگردم ترسیدم

 

 ..بود ادمام همون از اتفاقا

 ..موند نمی تنش تو جون نمیکرد تالفی تا که همونا از

 

 ..بشه چیزی جونش نکنه خدا البته

 

 ..باال کشیدم سر یه و سرد اب لیوان دوتا حال این با بودم فکر تو
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 ..خوردم معده قرص دوتا خالی شکم و کردم پر لیوانو سومین

 

 به خم و انداختم لعنتی بدن این به نسبت رحمی بی با اما میشم بدتر باشه خالی شکمم میدونستم

 ..نیاوردم ابرو

 

 دادم گوش پاهاش شدن نزدیک و شنیدن به و کشیدم عقب و میز

 

 

 ؟!کردی جمع وسایلتو -

 

 ؟! بود شده اینطوری که من مثل بود قرار بی

 

 نزدم حرفی

 

 بود عادی غیر خواستن داغ چیز یه یخ اب لیوان تا سه یه بعد البته.. بخورم داغ چیز یه داشتم نیاز

 ..میشد دوز اوور موجب چون

 

 ؟!کنی جمع وسایلتو نمیخوای -

 

 گفتم نچی و لیوان گوشه به زدم زل

 

 میکردم حس نگاهشو سنگینی
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 .عموت زن و عمو یعنی.. میاد خانوادش با گفت -

 ؟!کنی عوض لباساتو نمیخوای

 

 

 کشیدم هوفی و انداختم بودم کولیا شبیه که خودم به نگاهی

 

 ..میشن رو به رو باهام چطور نبود مهم برام که البته

 

 ..میترسیدم یکم بخورمم عمو از بود قرار که سیلی از البته.. بود علی بابا ترسم تنها

 

 ؟!بزنی حرف باهام نمیخوای -

 

 باهام زدن حرف واسه نبودی مشتاق انقدر قبال -

 

 ..نشست تند و کشید عقب و میز

 بود دلخور نگاهش

 

 [۰۰:47 22.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱۳_پارت#

 

 ؟!بزنم حرف باهات نمیخواستم من؟! نامرد من -

http://romankhoneh.xyz/


253 
romankhoneh.xyz 

 

 

 همدیگه به وقتام بیشتر.. بود دلم ور همش بعدش اما،  بود وحشی شاید اوایل اون،  میگفت راست

 ..میدادیم پیام

 

 ..شدم جمالش عاشق زرتی که بود زدنا حرف همین تقصیر اصال

 

 "شدا تنگ غرغرات واسه دلم مسکن" میده ام پی دور راه کلی از و گوشی پشت کی

 

 نره دلش و ببینه و اشفتس حسابی که کوچولوعه استیکر اون بعدش و بخونه پیامو این میتونه کی

 ؟!گوشی پشت مرد اون واسه

 

 میگرفت بغضم داشت دوباره

 

 

 ..ولی نگیم چیزی صیغه از گفت ارسالن،  گفتم هزیون،  بیخیال -

 

 نباش نگران،  نمیگم -

 

 ، ساییدم هم رو دندون

 

 کنم قایمش ازشون بخوام که نکردم کبیره گناه -

 

 انگار بود مصمم
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 ..بهتره هردومون برای نفهمن اگه پس،  نفهمن گفت ارسالن -

 

 گنده مرد زنی بهم حال که بس کلت پس بزنم محکم میخواد دلم وقتا بعضی -

 

 

 ..نبود دیدمش که اولی شب وحشی و سنگی و مغرور حافظ اون این و شد اویزون لباش

 

 میکنه پارم تیکه االن گفتم حرف اون زدن بعد

 

 ..قیافش بود شده نادم خطاکاره های بچه پسر شبیه تقریبا اما

 

 بدنی تیکه و ژست اون و وریا یه خنده برای دلم بگم بچلونم دستم تو لپشو بشم خم خواست دلم

 لعنتی شده تنگ معروفت

 

 ..گرفتم و خودم جلوی دستم کف به بلندم چندان نه ناخونای فشار با و زحمت به ولی

 

 .طرفا اون نیا دیگه بعدش -

 

 شد سوال عالمت شبیه قیافش

 

 ماه شیش بعد شدم خر شاید،  کردم فرار دوباره شاید،  برم میکنی شوتم داری که طرفا همون -

 شاید،  عاشقت رفیق به دادم رو بله جواب
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 ایناز خدا رضای محض شو خفه -

 

 [۱2:۰۰ 22.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱4_پارت#

 

 ...سینک رو بزارمش تا شدم رد پشتش از و برداشتم لیوانو،  شدم بلند جا از و زدم نیشخندی

 

 میتونستم وجودم تو که دلبری تموم با رحمی بی کمال در بار این و شدم رد پشتش از دوباره

 ..شد صورتم بغل روونه دلبرانه بسیار بسی موهام که شدم خم باشم داشته

 

 

 دنیا رفیق بهترین میذارم تنها هات درگیری با شمارو -

 

 ..مشت دستاش و شد تند نفساش... باشم زده اتیشش انگار

 

 ..شدم خارج خونه اشپز از و چرخیدم و زدم پشتش به ای ضربه

 

 

 ..رو اخر ساعت چند این باشم دور چشمش جلو از نمیخواستم

 ..میکردم خداحافظی ام سمیرا با باید
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 واسه بود نمونده وقتیم دیگه و نمیدونستم بود رفته براش دلم که پسری این راجب چیز کلی هنوز

 ..شکلی این جوابای سوال

 

 انقدر که برده ارث به کی از پولو و جذبه و گیری سخت همه این که بود این سوالم بزرگترین اما

 ..بزرگاس و خان شبی زیادی

 

 

 ..جلوم نشست اومد دوباره و شد خارج اشپزخونه از اونم

 

 

 ..میرم پشتت منم امروز بعد،  نمیام دیگه،،  اونورا دیگه نیام گفتی -

 

 ..بگیرم رو عصبیم زدن پا جلوی نتونستم اما دادم قورت بغضمو زحمت به.. ریخت قلبم کردم حس

 

 ؟! کجا -

 

 ..بشی اذیت نباشه نیاز که هست دور اینجا از اونقدری،  نباش نگران -

 

 ؟!برنمیگردی اینجا دیگه؟! میری همیشه واسه؟! کشور از خارج میری -

 

 

 ..داد تکون طرف دو به سرشو
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 .. بود سخت برام همینم البته.. دیگه شهر یه بره میخواست شاید

 

 

 .انداختم پایین و سرم

 ..میخواست اعتراف بعد ی عاشقانه کلی دلم

 

 بریم نمیزنه پرسه تهران های کوچه پس کوچه تو بشری بنی هیج وقتی شبی نصف میخواست دلم

 ..بزنیم قدم

 

 [۱۱:۰۰ 24.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱۵پارت#

 

 ..شدن خیس و زدن قدم کلی و میخواست بارون کلی دلم

 

 .. داره برق چشماش کردم حس اوردم باال سرمو وقتی که بود تلخ اونقد و اومد خندم

 

 ؟!میکنی چیکار بیماریت با من بعد -

 

 شد منقبض یکم فکش

 

 میکردم اومدنت از قبل که کاری همون -
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 انداخت متعجبم قیافه به نگاهی

 

 صبر فقط،،  هیچکاری -

 

 

 و بود نوشته سخت من برای انقدر که سرنوشتی این کنه لعنت خدا و صداش لحن واسه رفت دلم

 ..بماند زد عر بغلم تو سمیرا چقدر که این

 ..بود دلگیر هم بقیه نگاه

 

 ..کنه مرخصشون میان اونا تا بودم کرده خواهش حافظ از و بود نمونده وقتی حال این با

 

 کردم بغلش پشت از و شدم وارد که میکرد فین فین آشپزخونه تو سمیرا

 

 ..تر اونور میرم یکم فقط.. که بمیرم نمیرم جونم دوست -

 .بزنیم سر بهم میتونیم کلی

 

 .سمتم چرخوند سرشو

 

 ؟!اخه بری میخوای کجا اصال؟! ای دفعه یه انقدر چرا -

 

 ..نیست زیادی وقت االن.. حاال میگم بهت بعدا -
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 فشردم دستم تو دستشو،  کنارش نشستم و کردم نگاهش التماس با

 

 سمیرا بدی بهم قولی یه میخوام فقط -

 

 کشید بینیش به دستمالی دوباره

 

 ؟!عزیزم بدم قولی چه،  جانم -

 

 

 .کشیدم عمیقی نفس

 ایران از بخواد که این مگه و رانندشه شوهرت میدونم.. باهاش بری رفت هرجا حافظ بده قول -

 ..باهاش بره نتونه تا بشه خارج

 ؟!باشه بری باهاشون رفتن هرجا میخوام

 

 

 ..کشیدم صورتم به دستی کالفه و کردم ای خنده تک که کرد نگاهم باز دهن با

 

 [۱۱:۰۵ 2۵.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱۶_پارت#

 

 ..کشیدم صورتم به دستی کالفه و کردم ای خنده تک که کرد نگاهم باز دهن با
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 ؟!سمیرا میدی قول -

 

 

 بلند دوباره اش گریه صدای که کشیدم اغوش تو سرشو.. داد تکون سر تند و دوباره کرده بغض

 ..شد

 

 خیلی،  آینازی بدی خیلی -

 

 کشیدم آهی

 

 دیگه میومد بر دستم از همین فقط -

 

 ..کرد نگاهم چپ چپ و کشید عقب سرشو

 

 ..کشیدم لپشو و خندیدم ریز

 

 ..رفتنمه وقت دیگه که باش خوش و بگرد  اقاتون با برو پاشو،  پاشو -

 

 

 ..شد خارج دو با و برداشت کیفشو.. نکرد نگاهمم حتی دیگه و پرید جا از
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 ...گذاشتم میز رو سر سرخورده و غمگین

 

 

 ..پریدم جا از ورودی در صدای با که بود دو ساعت

 ..بودم نشسته اونجا ساعت چند نمیدونم دقیقا

 

 ..بود گرفته عمو زن صدا

 ..بود سنگین بیرون اون مطمئنم که جوی و میگرفت سراغمو حافظ از

 

 بودم کرده عرق استرس از و میزد دودو چشمام

 ..میکنه نثارم آبدار ی کشیده یه عمو نداشتم شک و کشیدم گونم روی دستمو

 

 ..سمتم میومد که بود خودش های قدم صدای و بشینه خواست عمو زن از حافظ

 

 ..شدم خیره بلندش قد به و اوردم باال سرمو

 

 بیای وقتشه کنم فکر -

 

 سقوط میخواستم دوباره شدن بلند موقع و بود شده خشک پاهام..دادم خودم به تکونی حرف بی

 ..گرفت بازومو زیر سریع که کنم

 

 ..برم راه دیوار کمک به کردم سعی و زدم پس دستشو خشونت با
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 ..داشتم و معلول ادم یه حس

 ..دیدمشون شدم خارج که خونه آشپز ورودی از

 

 ..زیاد خیلی،  بودن کرده فرق خیلی

 

 ..شدن بلند جاشون از و شد خیس ورودم با همشون نگاه

 بر قدم از قدم دیگه و شدم سرخورده که رفت علی بابا دلخور و دلتنگی از پر نگاه واسه دلم

 ..نداشتم

 

 [۰۰:۵۵ 27.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱7_پارت#

 

 میچکید جهت بی و خود بی اشکام

 

 ..کنم کمکت بزار -

 

 بود شده نزدیکم کمک واسه که بود ارسالن،،  نبود حافظ

 

 ..میتونم خودم،  نمیخوام -

 

 ..شد بلند عمو زن ی گالیه و گریه صدای شدنم نزدیک با

 ..حجاب با پوشی خوش عین در و بود پوش خوش هنوزم
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 ..خانواده اون تو بود رفته کی به آشغال امیر اون نمیدونم واقعا

 

 ..وایستادم رسیدم که متریشون چند به

 

 ..کرد بغلم محکم و اومد جلو عمو زن

 

 وقت هیچ میومد سرت بالیی اگه میدونی؟! زهرا امانتِ بودی کجا،  جونم به دردت بودی کجا -

 ؟!نمیبخشیدم خودمو

 

 صورتم به زد زل و کشید عقب

 

 ..دخترکم ای خسته چقدر!!  آینازم شدی الغر چقدر -

 

 ..میریختیم اشک هردو

 ..دلخور نهایت بی عمو زن و بودم شرمنده نهایت بی من

 ..میومد در داشت همه اشک جدی جدی دیگه

 

 ..قند آب دنبال رفت که انگار و کرد گرد عقب عمو زن حال دیدن با حافظ

 .. دارم نیاز شیرین چیز یه به میکردم حس

 نبود خوب حالم و میاوردم کم نفس داشتم
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 کشید عقبش و گرفت عمو زن بازوهای از ارسالن

 

 ..آینازت اینم،  ببین،  من مادر اخه دیگه نکن گریه انقدر -

 ..برم قربونت اخه میشه بد حالش اونم میکنی اینجوری،  بالخره شد پیدا

 

 ..میشنیدم بودم نزدیکشون چون من اما میگفت اروم صدای با اینارو

 

 .شدم سرخ شرم از اومد جلو که علی بابا

 

 ترین خسته و بهترین بغل تو شدم گم و شد پیچیده بازوهام دور مردونش و کش زحمت دستای

 دنیا پیرمرد

 

 جان بابا بود شده تنگ شیطونیات واسه دلم -

 ؟پیرمرد منه میکنم دق دوریت از نگفتی خبر بی رفتی

 

 ..اشکیش و ریز چشمای به زدم زل و بردم باال سرمو

 

 ..ببخشید باباجونم ارواح تورو،  باباعلی ببخشید -

 

 [۱۱:۵۸ 2۸.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱۸_پارت#
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 ..آغوش این حسرت و دوری دوسال به دادم پایان و کردم بغلش محکم.. نیاوردم طاقت دیگه

 

 ..بود شده گم عمو زن زاری و گریه صدای تو بلندم ی گریه صدای

 

 ..بود زنش عاشق که و مردی اون میکردم درک من و نبود خوب حالش انگار واقعا

 

 ..کنم جان نوش سیلی یه باید جانش خانوم اشکای واسه نباشه دوسالم این واسه میدونستم

 

 ..بوسید پیشونیمو و کشید عقب علی بابا

 

 ..بهم هی میدادن پاسم داشتن انگار

 ..عمو سمت برم نمیتونستم واقعا

 

 ..شد قدم پیش خودش که فهمید انگار

 

 ..گیره سخت چقدر میدونستم ولی بود نگفته تو بهم عمو وقت هیچ.. بودم موت به رو ترس از

 

 عمو که بشم ادمایی جزء خودمم که نمیکردم تصورشم حتی وقت هیچ و بودنش جدی بودم دیده

 ..میکنه نگاهشون خشم با

 

 ؟!دیدین دلتنگی روی از خشمِ

 

 ..  میدیدم اینو چشماش تو
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 ؟!چرا میپرسید ازم وجود تموم با داشت که انگار

 

 "؟چیشده؟ چرا" نپرسه که رفتم همین برای من اتفاقا و

 

 ..بودم نکرده کمک بهشون اونقدری رفتنمم با انگار ولی میشه تباه چیز همه بفهمن اگه میدونستم

 

 ..بود شده پیر زیادی انگار دوسال این تو عموم، موهاش سفیدی به زدم زل

 

 ..نمیومد در هیچکدوممون از صدا و بودیم نشسته همه.. بود شده اروم جو

 

 ..شد بلند جا از ارسالن گذشت که دقیقه چند

 شدیم صورتش ی خیره و رفت باال همراهش هممون نگاه

 

 ؟!امادس وسایلت جان ایناز.. میریم دیگه ما،  افتادی زحمت به وقتم چند این،  داداش دیگه خب -

 

 

 ..برم نمیخوام بگم میترسید انگار.. داشت لرز انگار صداش

 ..بشه مشخص صیغه قضیه میترسید میدونم

 

 ..باالس اره -

 

 ..شید بلند شمام بیارمش میرم من تا پس باشه -
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 [۰۰:۵۱ 29.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۱9_پارت#

 

 خندید مصلحتی انگار و کشید لباساش به دستی.. پرید جا از حافظ

 

 دیدم تدارک ناهار؟! داداش زودی این به کجا -

 بگو چیزی یه شما عمو

 

 ؟!بابا حاج

 

 ؟!بابا حاج میگفت من علی بابا به حافظ

 

 راحت خیال با و رفتم سمتش علی بابا گرم نگاه خاطر به شدم بلند حال این با میلرزید لبام

 گرفتم دستشو

 

 

 ؟!میلرزی چرا بابا ایناز -

 

 فشردم دندونام بین و لرزونم لب.. باشم عادی کردم سعی

 

 افتاده فشارم کنم فکر،  سردمه یکم،  باباجون نیست هیچی -
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 ..انداختم حافظ به نگاهی نیم و کردم کج سرمو

 ..میزد برق چشماش

 

 ..شد فشرده سینم تو چیزی یه

 

 رفتیم باهم و کشید دستمو که فهمید حالمو علی بابا انگار اما بودن نشده بلند هنوز عمو زن و عمو

 ..خروجی سمت

 

 ..نداشتیم باهم خالیم و خشک خداحافظی یه حتی

 

 رو میشد وارد بهم که زیادی فشار از میکردم حس که بودم داده قورت بغض و داشتم گریه انقدر

 ..بودم موت به

 

 

 ...چکید صورتم روی قطره یه رفتنمون بیرون با همزمان و انداختم ابری اسمون به نگاهی

 

 ..ریختم فرو بارون همراه و شکست اشکم سد بالخره

 

 ..شد کمرم مالش مشغول و فشرد سینش تو سرمو علی بابا

 

 ...قشنگم دختر باش اروم،  میشه درست،  باباجان نیست هیچی -
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 ..فرستادم لعنت بود دخترونه احساس هرچی و خودم به و کردم هقی هق

 

 نگاهشو سنگینی من و شد خارج در از ماشین وقتی حتی.. نکردم نگاه پشتمو دیگه لحظه اخرین تا

 ..نکردم نگاه پشتمو بازم کردم حس

 

 ..کنم نگاهش وجودم تموم با و برگردم میرفت ضعف دلم و بود شده مشت دستم مدت تموم

 ..کنم ثبت رو مونده باقی های لحظه ی همه و بشم چشم تماما داشتم دوست

 

 [۱2:۵9 ۳۰.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱2۰_پارت#

 

 گرفت دستش تو دستمو عمو زن

 

 ..سالمتیت واسه کردم نذر مدت این تو چقدر نمیدونی -

 اون خانواده این دیگه رفتی وقتی از،  جان ایناز گرفتی ازمون و خوراک و خواب رفتی وقتی از

 ..نشد قبل خانواده

 

 کشید اهی

 

 دیروز وقتی نمیدونی..دخترم باشی سالم فقط هستی جا هر میکردم التماس خدا به روز هر -

 .. شدیم حالی چه کرده پیدات گفت بهمون اشفته وضع اون با و خونه اومد ارسالن
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 ..بگم چی محبت همه این مقابل در نمیدونستم و شدم زیر به سر

 

 چیکار چیزاس این ی همه باعث  تغاریشون ته،   عزیزشون امیر بفهمن اگه بدونم میخواستم

 ؟!میکنن

 

 ..داشتم حرف عمو با کلی

 

 ..منه با حق نمیدونست اون ولی میدادم حق بهش.. بود ناراحت خیلی،  میترسیدم ازش اما

 

 

 نیست گالیه وقت االن،  اس خسته چقدر ببین،  اخه دخترمونو نکن اذیت انقدر جان مامان -

 ..بگیریم جشن االن باید

 

 سمت حواسش تموم بودم متوجه و میکرد رانندگی داشت،  کردم بلند سرمو صداش شنیدن با

 ..منه

 

 زد بهش محکمی ی ضربه علی بابا.. کرد زیاد صداشو و گذاشت شادی اهنگ شد تموم که حرفش

 ..خندید و

 

 ..شد مشغول زنان بشکن و اورد باال دستشو ارسالنم

 

 ..بود بد خیلی حالم ولی زدم لبخندی نیمچه
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 ..گذشت شونم رو سرشو عمو زن

 ..شدم چشم تو چشم عمو با که انداختم بهش مهربونی نگاه و چرخیدم

 

 ...بود حرف عالمه یه چشماش تو

 

 ...بودم ندیده اشفته انقدر وقت هیچ رو عمو نه،  بابارو نه من و بود بابا مثل

 

 

 بود بس برام همونم اما بود کوتاه..زد لبخند بهم بالخره

 ..داشتم وجدان عذاب و شدم مرتکب حقشون در بزرگی ظلم میکردم حس

 

 

 کرد ترمز بود شده تزئین کوچیک های شیشه با که رنگی ای قهوه اهنی در جلوی ارسالن

 

 ..بود در همون

 ..بودم کرده له رو ارسالن دماغ باهاش تر بار هزاران و بودم گذشته بینش از بار هزاران که همونی

 

 میبستم محکم و در هوا بی من و باشه داشته صدایی و سر که این بدون میومد پشتم همیشه جدا

 ..صورتش رو

 

 ..زدم لبخند روزا اون اوری یاد از

 

 [۰۰:۵۰ ۳۱.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱2۱_پارت#

 

 درگیرش من که میکرد فکر چیزی همون به انگار اونم و کنم نگاهش شد باعث نگاهش سنگینی

 ..بودم شده

 

 ..میدادم تشخیص نگاهشو تو عشق دیگه حاال

 

 .. میخوندم میخوندم نگاش از حالشو حاال و بودم شده رد عاشق یه خودم

 

 گرفتم چشماش از که پاکی حس اون از انگار شدم شرمنده و گزیدم لبمو

 

 

 خاتون آیناز بفرمایید خب -

 ..خونه اینم

 

 

 ..کشید رو دستگیره عمو و کرد بلند سرشو عمو زن

 

 ..بود کرده پیدا افزایش شدت به معدم درد و میکردم ضعف احساس

 

 ..شدم پیاده و دادم نشون اروم و خودم سختی به
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 ..بودیم کرده سکوت هممون دوباره

 

 ..بود گرم همیشه ام عمو خونه

 خونش به خودش وجود تموم با و نداشت خدمتکار داشتن به ای عالقه داشتنی دوست عموی زن

 ..میرسید

 

 ..میکشید کار پسرا منو از چقدر ها موقع اون یادمه البته

 

 ..نمیدادیم تحویلش کاری خراب جز چیزی البته

 

 ..میکرد سرگرممون دوباره و میزد بهم بازیامونو همیشه زیادش مهربونی با حال این با

 

 

 بود نشده عوض چیز هیچ

 

 ..بشین بیا،  دلم عزیز بیا -

 

 

 ..نشستم عمو کنار اما بودم معذب خیلی که این با و گفتم چشمی

 

 

 انگار بود شده هول عمو زن
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 .. نخوردیم ناهار،  ناهار وای -

 ..کردم سرخ بادمجون واستون صبح از

 ..کنارش کنم سرخ زمینی سیب رفت یادم بریم گفت ارسالن وقتی که داشتم ذوق اونقدر

 

 

 .. شدم خیره رفتنش راه به و زدم لبخند

  میداشت بر قدم تند هنوز

 

 ؟!لحظه یه اتاقم میای جان بابا ارسالن -

 

 

 دارن سعی همشون نمیفهمید که بود خنگ انقدر و انداخت علی بابا به نگاهی متعجب ارسالن

 ..کنن خالی عمو واسه و میدون

 

 [۱2:۰۰ ۳۱.۰۱.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱22پارت#

 

 سمت کرد تند پا و داد نشون خودی یه پایینش کیوی ای بالخره باباعلی اومدنای ابرو و چشم با

 ..خونه پایین به میرفت که هایی پله

 

 

 ..میرفتم ور ناخونم با و بود پایین سرم
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 ..بود بابا مثل عمو

 

 ..میگرفت ضرب زمین رو پاهاش با و میکشید عمیق نفسای بود کالفه وقتی ام بابا

 

 ..بزنم حرف نمیخواستم

 

 ..داد تکون دست برام دستش تو ی مالقه با و انداخت بهم نگاهی طرف اون از عمو زن

 

 شدم مواجه نگاهش با که چرخوندم سرمو و زدم لبخند

 

 ..بود شده تنگ معرفتم بی ی زاده برادر شیرین ی خنده این واسه دلم -

 

 اومد باال بغضم و شد خشک درجا لبخندم

 

 میلرزید صداش

 

 ..بره یادت رفتن راه که میزدمت جوری نمیخواسمت اینقدر و نبودی داداشم یادگار اگه -

 

 ..اوت ناک

 

 کردم تهی قالب کلمه واقعی معنی به

 

http://romankhoneh.xyz/


276 
romankhoneh.xyz 

 

 دختر میخوامت بیشتر خیلی بابات از من و میخواستت خیلی بابات که کن خداروشکر برو -

 

 خریدم جون به رو بابام به شبیه ی غره چشم و کردم نگاهش مظلوم

 

 .. دختر کردم دق،  ایناز دوریتو دوسال کردم دق -

 

 .شد سرازیر دوباره اشکم احمقا مثل

 

 ..داد بهم دستمال و شد خم که کردم فینی فین

 

 ، دوسالو این کردی چیکار کن تعریف -

 .بگو و شد هرچی

 ..دخترم پشتتم اخرش تا من

 

 ..بگم صیغه از میترسیدم

 ..نگم بهش چیزی نمیتونستم حال این با

 

 ..و بار سر شدم دادم دست از و مامان و بابا وقتی از،  عمو ببخشید -

 

 ماسید دهنم تو حرف ترسناکش نگاه با

 

 ببخشید -
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 ..افتادم حافظ یاد،  زد نیشخند

 

 [۰۱:۱۵ ۰۱.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱2۳_پارت#

 

 بَرم از حرکاتتو تموم،  جون بچه نکن نمایی مظلوم انقدر-

 

 

 گفتم هم چشمی و کردم نگاهش چشمی زیر.. نیومد دیگه.. شد خشک اشکم اصال

 

 

 نمیخوام رمانم و داستان نمیخوام مفید مختصر.. کن شروعش مزخرفات این بدون ولی بگو -

 چقدر ببینم کنم کتاب حساب بتونم تا و دوسال این بهت گذشت بد چقدر بدونم میخوام فقط

 ..خودتم و علی بابا و مادر و پدر نگاه ی شرمنده

 

 

 ..کرد پرتم نگاهاش اون از باز که بگم چیزی کردم باز دهن

 ..میترسیدن نگاهم این از خیلیا که احتماال بودم رفته خودشون به منم

 

 

 رفتم خونه از بگم نمیتونم که دالیلی خاطر به -
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 .بود خواهین و هستین و بودین من خانواده واقعا شما

 بمونم که نشد اما

 

 شما و بابام مامان لوس منی کشیدم سختی خیلی.. گذروندم و دوسال اون بود هرجوری و رفتم

 بودم

 ..عمو ارزید می اما

 ؟!چرا نپرسید ازم

 ..ندم جواب اما بشم در به در دوباره و بیفتم پاتون به حاضرم

 

 از اما کردم درک چیزارو خیلی و بود سخت خیلی.. میگذروندم سختی به روزامو.. ارزید می ولی

 ..کردم محافظت خودم

 

 ..اوردم پایین صدامو و زدم زل چشماش تو

 

 .وجودم تموم با کردم محافظت شرفم از.. عمو موندم پاک اما -

 

 ی همه کردم خراب که اخرشو ی تیکه کنم سانسور نمیخواستم.. چشمام تو بود زده زل حرف بی

 ..دوسالو اون

 

 .شدم کار به مشغول ای خونه یه تو که بود پیش چندماه همین

 ...بهم میخواستم نفر چند نبود کسی وقتی شب یه
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 کنم تموم حرفمو تونستم اما مُردم و شدم زیر به سر

 

 

 ..عمو بود سخت خیلی.. بود سخت.. کنن تجاوز بهم میخواستن -

 تونستم اما

 ...ناجیم شد حافظ راه تو و کردم فرار

 

 ..بودم زده گند من و میشد گرم کم کم داشت نگاهش

 

 ..داد کار بهم اونجا خونشو برد منو حافظ

 ..ما که افتاد اتفاقا سری یه حال این با..  بود نشناخته منو

 

 [۱2:۵7 ۰۱.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱24_پارت#

 

 سمتم شد براق

 

 ؟!چی شما -

 

 شرمنده منه و مزاحم اشکای دوباره
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 ..نیفتاد اتفاقی؟! خب نگو چیزی کسی به میکنم خواهش اما.. عمو شدم صیغش -

 

 باغ توی ی رابطه اون یاد و زدن پوزخند بهم بدنم اعضای همه انگار اخری جمله اون ادای موقع

 ...افتادن

 

 ؟!باباجان کردی چیکار؟!  ایناز میگی داری چی... چ -

 

 مدت کوتاه صیغه یه.. بود الکی همش.. نگید کسی به چیزی توروخدا عمو -

 ..اصال نشد هیچی

 

 کردم درمونده رو روم به رو ی بیچاره مرد دوباره

 

 ؟!جونم به دردت اخه کردی چیکار؟! دختر تو کردی چیکار-

 

 بگه نیومد کس هیچ و داد تکیه مبل پشتی به سرشو.. شد بلند هقم هق که گفت سوز با اونقدر

 !!!!شما شد چتون

 

 ..گذشت سکوت تو ای دقیقه چند

 ..بودم شرمنده شدت به و بود پایین سرم

 

 .میکنیم صحبت مسائل بقیه راجب فردا،  کن استراحت یکم برو پاشو،  باباجان پاشو -

 

 گفتم چشمی و پریدم جا از سریع
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 ..میشدم مطمئن باید قبلش اما برم کجا باید میدونستم

 گوشه یه بود زده زل و میز رو بود نشسته که عمو زن به اروم و کردم کج اشپزخونه سمت به راهمو

 ..کردم نگاه

 

 زد لبخند دیدنم از بعد و کرد بلند سرشو که گفتم اهمی

 

 ؟!دخترم جانم -

 

 !!کنم استراحت برم باید کجا بدونم میخواستم،  میخواستم -

 

 ..بوده اتاقت گیری گرد و کردن تمیز کردم که کاری تنها رفتنت از بعد -

 میدونی خودت که جا همون برو

 

 ..بود پایین سمت به که هایی پله سمت برگشتم و گفتم چشمی قبل از تر زده شرم

 

 ، بود من اتاق اتاق اخرین

 

 ..بود شده تقسیم پسرا و من بین که هم کنار اتاق تا سه

 

 ..کردم بازش و بردم جلو و لرزونم دست

 

 ..بودم گذاشته پیش دوسال که بود همونطوری چیز همه،  میگفت راست
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 [۰۱:۱4 ۰2.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱2۵_پارت#

 

 ..داشتم اتاق این تو که هایی خنده و اشکا.. بد و خوب های خاطره.. اطراف به زدم زل و بستم و در

 

 

 ..چرخوندم بودم کرده درستش خالقانه که داشتنیم دوست تحریر میز سمت و سرم

 

 ..بودم دیده فیلم و نشسته میز این پای چقدر

 ..بودم کشیده طرح و بودم کرده ثبت و خاطراتم

 

 

 ..شد باز در بعدش و خورد در به ای تقه

 

 سراغم میاد زود خیلی ارسالن میدونستم،  نکردم تعجب زیاد

 

 عمو دختر خونت به اومدی خوش -

 

 فرستادم گوشم پشت موهامو
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 بود تو لطف به،  مرسی -

 

 فرستاد بیرون سخت نفسشو و برد باال و سرش

 

 کنی درمون به در سال دو خاطرش به که نبود مهم اونقدرا -

 

 سوختم وجود تموم با

 

 ؟!نبود مهمی زیاد چیز بهم کودکیم دوران دوست تجاوز -

 

 میدونستی اینارو تو،  آیناز بود مریض امیر -

 

 

 چکید اشکم بدبختا عین دوباره

 

 ؟!نمیکرد رحم ادم و عالم به و بود شده دیوونه نامزدش مرگ از بعد عموم پسر که چه من به -

 

 ؟!ارسالن بود چی من گناه

 

 از و من قبل از بیشتر و تو بیاد بشکنه و در این یهو که این از،  داشتم ترس کردن زندگی از من

 میترسیدم کنه متنفر خودش

 

 بود شده شرمنده
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 ..میکردم مخفی درمانشو نباید،  بود من تقصیر همش -

 

 کشید اهی

 

 نمیشد اینطوری وقت هیچ میگفتم و چیز همه بابا به اول همون از اگه -

 

 ورچیدم لب

 

 حال این با،  حرفا این واسه دیره -

 ؟!خوبه حالش امیر

 

 شد سرد بدنم ی همه لحظه یه که بود چشماش تو عشق و شیفتگی اونقدر،  شد گرم نگاهش

 

 ؟!شدم مهربونیت همین ی دیوونه میدونی هیچ -

 

 [۰۱:۰4 ۰۳.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱2۶_پاره#

 

 شدم سرخ خجالت از
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 گذاشت گونم روی رو دستش و اومد جلو قدم یه

 ..نداشتم و بود کنارم حافظ وقتی که حسی اون

 ...میخواستم و حس اون من فقط من اما

 

 داشت مدت اون تو که رفتارایی تموم شده بهتر وقتی از،  میشه خوب داره تقریبا،  خوبه حالش -

 ..و میاد یادش

 

 کرد نوازش و گونم شصتش با

 

 آیناز بود افتاده پام به استرالیا رفتم دیدنش برای بار اخرین وقتی،  میشه داغون خیلی -

 

 نکنه گریه میکند جون داشت انگار و میفشرد روهم و دندوناش

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 ..کنم پیدات میکرد التماسم و بود افتاده پام به -

 

 بشم زیر به سر تونستم فقط

 

 ..فرستاد بیرون نفسشو و کشید صورتش به دستی

 

 میام باهات ام بری هرجا.. پشتتم من بیفته اتفاقیم هر بگم اومدم فقط صورت هر در -

 

 گذاشتم بازوش روی دستمو و برداشتم سمتش قدم یه پرید باال ابروهام
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 ؟!مگه برم میخوام کجا؟!!! بری جا هر چی ینی -

 

 دادم تحویلش وحشیم نگاهای از که کرد نگاهم خیره خیره

 گرفت خندش و رفت عقب قدم یه

 

 میترسم نکن نگام اونجوری حاال خب -

 

 اومد حرف به که بود ساز کار غرم چشم

 

 گفت بهت بابا کردم فکر -

 

 ؟!!میگفت بهم باید عمو چیو -

 

 ..کشور از خارج بری که یا علی بابا پیش بفرستنت یا دارن تصمیم -

 کنی انتخاب دوتارو این از یکی میتونی خودت البته

 تو خیلیا که میدونی،  کنه اذیتت ممکنه یهویی اینقدر برگشتنت االن دوری دوسال بعد میگه بابا

 برسونن اسیب بهت میخوان که هستن فامیلمون همین

 

 افتادم افروز عمه یاد و شد مشت دستم

 

 داشتن برام هایی نقشه چه میراثم و ارث دوهزار قرون یه واسه سریا یه،  دارم خب اره -
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 شد بامزه صورتش

 

 خندید که انداختم باال شونه

 

 دوهزار قرون یه میگی مونده برات که ارثی همه اون به و داری مایه فهمیدیم باشه -

 

 [۱۱:۰۳ ۰۳.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱27_پارت#

 

 شد باز هردومون یخ انگار بالخره که کردم باز براش و نیشم

 

 ..رفت لپم سمت دستش عادتش طبق و سمتم کرد تند قدم سریع

 

 خندید خوشگل شد بلند که اخم

 

 بامزههه کوچولووووی فندوق ای -

 

 زدم دستش رو و کشیدم اهی

 

 میشه کبود االن وحشی -
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 !!بری میخوای کجا شوخی از جدا ولی،  نداره افت بم بادمجون -

 ؟میکنی انتخاب کدومو میگم یعنی

 

 اتاق ته بزرگ ی پنجره سمت چرخیدم و ندادم جوابشو

 

 دوسال این تو حال این با؟! بگم باید چی شنیدم ازت تازه نکردم فکر راجبش هنوز،  نمیدونم -

 ؟کردین توجیح چطور نبودمو

 

 سمتش برگشتم متعجب که شد طوالنی سکوتش

 

 قیافتو کردی اونجوری چرا -

 

 بود اقتدار با ایستادنش نوع همچنان اما افتاد سرفه به

 بگه میخواست چی انگار حاال

 

 اب اونور راحت خیال با فرستادمت منم،  من با کردی نامزد گفتیم -

 

 اومدم جلو و خندیدم قش قش،  گرفت خندم

 

 باهام کن شوخی اینطوری بعد بگذره برگشتم از روز یه بزار،  احمق ی پسره -

 

 کشید پر لبم رو از لبخند من و رفت سقف سمت چشماش
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 ....!من که نداره خبر هیچکس یعنی -

 

 نمیکرد نگاهم هنوزم

 

 تخت رو کردم پرت خودمو و چرخیدم بدبختی با

 

 !!! اری میگی دروغ -

 

 اری زهرمار -

 

 رفتم بهش ای غره چشم

 

 ؟!نکردن شک،  نبودم من دوسال االن یعنی؟! کردیم نامزد کردن باور -

 

 ..کردم جمعشون خودم اما زدن پشتت حرفا خیلی،  باشی اینجا نمیخواد بابا که همینه برای -

 

 خندیدم سخت بود گرفته که ای قیافه به

 

 ؟!کردیم ازدواج االن تو منو میکنن فکر همه یعنی -

 

 انداختم سمتش وحشتناکی ای غره چشم دوباره که کرد پایین باال سرشو
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 [۰۱:۰7 ۰4.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱2۸_پارت#

 

 بود بس دوری دوسال،  میشی خودم برای دیگه وقت چند تا که بالخره،  نشد دروغ زیادم البته -

 ..برام

 

 ..رفت و کرد تقدیمم شیفتشو نگاه گفتو اینو

 

 بودم مونده مات جدا

 

 ؟!:/ میشی خودم برای -

 

 بسته در به زدم زل و گرفتم خودم سمت دستمو بهت تو

 

 ؟!پسره این االن گفت منو -

 

 ارامش از پر خواب یه،  داشتم خفن خواب یه دوسال از بعد

 

 ..بود شده تاریک هوا شدم بیدار وقتی

 بخوابم راحت گذاشت و نکرد صدام ناهار واسه که میبودم ممنون عمو زن از باید خیلی

 

 ..میمیردم گشنگی از داشتم االن هرچند
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 ..شدم شوکه بود داخلش که نااشنایی لباسای دیدن با و کردم باز و کمد

 

 ..ارسالنه کار اینم شدم متوجه بود درش روی که کوچیکی یادداشت از بعد اما

 

 شدم سرخ نو لباس کلی دیدن با و کشیدم بیرون زیرامو لباس کشوی کنجکاوانه

 

 ..میرسیدم حیارو و شرم بی ی پسره این حساب باید جدا

 

 ..رفتم بیرون یواشکی و پوشیدم لباس خوبی به

 

 ..ها پله سمت رفتم پام انگشت روی حال این با نمیومد صدایی پایین از

 

 گرفتم پناه دیوار گوشه و رفتم باال ازشون

 

 ..زدم لبخند بودن شده جمع تیوی روی به رو که همشون دیدن با

 

 ..اس گشنه االن میدونم نخورده ناهارم،  دخترمو کن صداش برو پاشو مادر اری -

 

 رفت باال اعتراض با صداش ارسالن و خندیدم ریز

 

 ؟!شد شروع توام گفتن اری اومد جونت دختر باز خانوم مامان بابا ای -
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 میاد بهت خیلی اری منم بنظر،  دیگه کن گوش مادرتو حرف جون بچه نزن حرف برو پاشو -

 

 ..کرد اخم و شد سینه به دست ها بچه عین ارسالن

 

 شد بلند جاش از عمو و خندید علی بابا

 

 خان اری کن بحث هی اینجا بشین توام. میکنم صداش میرم خودم،  نمیخواد اصال -

 

 [۰۰:۵۶ ۰۵.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱29_پارت#

 

 ..پریدنم بیرون با شد همزمان ارسالن بلند گفتن بابا صدای

 

  همگی به سالم -

 

 بود نگرانی کلی چشمش ته،  روم به زد لبخند عمو

 

 .عزیزم بشین بیا،  جانم ایناز شستت ماه روی به سالم -

 میکنم اماده و شام االن

 

 اشپزخونه سمت کردم تند قدم و شدم مانع سریع
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  صبح از کشیدی زحمت کلی،  عمو زن نه نه -

 ..کنم جبران منه نوبت االن

 

 ..شدم مشغول و تو پریدم بگه چیزی که این از قبل و

 

 میکردم ذوق همش قلبم ته و بودم خوشحال زیادی

 ..میکرد دیوونم داشت دردسر بی داشتنشون دوباره حس

 

 ..اومدم خودم به بود سویشرتم جیب داخل که گوشی لرزش با

 

 ..اوردم بیرون و گوشی و گذاشتم میز روی و دلستر و نوشابه

 

 ..داشتم پیام تا سه ناشناس شماره یه از

 

 کردم بازش و کردم کج لبمو

 

 بری نمیذاشتم کاش -

 

 برگردی باید -

 

 .میرم دارم -
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 ..بست نقش ذهنم تو جذاب وری یه لبخند اون و داشتنی دوست ی چهره اون و شد تند نفسام

 

 کردن تایپ اراده بی دستام

 

 نرو -

 

 تو داشتیم کم مدت اون تو که هایی خاطره و ها رابطه تموم و گوشی صفحه به بودم شده خیره

 ..بود ذهنم

 

 ..شد وارد ارسالن که زدم لبخندی نیمچه

 

 ..جیبم تو گذاشتم و کردم خاموش و گوشی شده هول

 

 ؟! شده چیزی -

 

 ..دهنش گذاشت و برداشت میز روی ساالد از خیار تیکه یه

 بود جیبم روی هنوز نگاهش

 

 ..سیاه نخود پی پیشت فرستادنم،  بزنن حرف مهم چیزای راجب میخواستن فقط،  هیچی -

 

 [۱2:۰۱ ۰۵.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۱۳۰_پارت#

 

  زدم لبخندی

 

 پذیرایی تو میز رو یا بچینم اینجا -

 

 نشست و کشید باال اپن روی خودشو

 

 کرده گل فضولیم یکمم،  بهتره اونجا بنظرم ولی میخوریم اینجا معموال -

 

 ذاتته تو فضولی کال تو خب اره -

 

 رفت بهم ای غره چشم

 پایین شد پرت که کشیدم دستشو و رفتم جلو

 

 ..تو و میدونم من وگرنه بچین خوشگل  ببر بردار بشقابارو این -

 

 داشت وقتی و برداشت بشقابارو که زدم دستش رو محکم برداره ای دیگه خیار که این از قبل

 غرید میرفت

 

 اخه میزنی چی برا،  وحشی هنوزم -

 

 یخچال سمت برگشتم و ندادم محلش
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 لرزید گوشیم دوباره همزمان

 

 اوردم بیرون گوشیمو سریع و شدم هول دوباره،  انگار بود گرفته لرز دستام

 

 ..بیاد پیش برات مشکلی نمیخوام،  گرفتم وقت ترمیم واسه؟! بیرون بیای فردا میتونی -

 

 زدم یخ کردم حس

 

 ..میکردم تحمل داشتم و گوشی وزن سختی به

 

 سمت بردم هجوم و زدم پس لرزونم دستای با و سختی به و میشد روون داشت دوباره که اشکی

 سینک

 

 ..خانوما خانوم بشوری اونجا دستاتو نمیاد خوشش مامان که میدونی -

 

 خوردم سختی تکون

 

 ؟!ایناز ببرم چی دیگه -

 

 بترکه بغضم و بشکنه اشکم سد بزنم حرف میترسیدم

 

 ..بردم فرو اب زیر کامل سرمو و دادم تکون هوا رو دستی
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 نشست بازوم روی که دستی و قدماش صدای

 

 ؟!خوبی،  آیناز شده چیزی -

 

 ..خودش سمت چرخوندم و گرفت کمرم از

 

 ..ببینه و چشمام سرخی نمیخواستم،  پاهام به زدم زل

 

 زیاد خیلی،  میسوخت خیلی

 

 [۰۰:۵4 ۰۶.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳۱_پارت#

 

  کن نگام ایناز -

 

 کرد دستی پیش خودش که نکردم توجهی

 

 ..برد باال و صورتم و نشست چونم روی دستش

 

  نمیکردم نگاهش حال این با
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 ایناز کن نگام گفتم -

 

 ترسیدم و شدم هول بلندش صدای از

 

 اینجا میریزیشون االن خبرته چه هیس -

 

 گذاشت صورتم طرف دو دستاشو،  بود درهم شدت به اخماش

 

 !!!شدی اینطوری که چیشد اومدم و رفت کوتاه ی فاصله این تو! شدی اینطوری چرا -

 

 .زدم پس دستشو و کشیدم عقب خودمو

 

 ؟!کردی شلوغش چی واسه نیست چیزی -

 

 بود شده سرخ عصبانیت از صورتش

 

 ..سرخه انقدر چرا!  شده اینطوری چشمات چرا نیست چیزی اگه -

 ..چیشده بگو نکن دیوونم

 

 اورد در ازش گوشیمو و جیبم تو انداخت دست هوا بی و سریع،   اومد یادش چیزی انگار بعد
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 ..زد نیشخندی که پرید رنگم

 

 ..رمزش -

 

 زدم پس دستشو

 

 نداره ربطی تو به این،  ارسالم کن ولم -

 

 ..رمزش گفتم -

 

 ..رفتم عقب قدم یه و ترسیدم فریادش از

 

 ..بیام خودم به شد باعث عمو و عمو زن ی چیشده صدای

 

 ..کشیدم سرم به دستی ورودی تو دیدنشون با

 

 ..بود شده دیوونه انگار ارسالن

 خودش سمت چرخوندم دوباره و گرفت کمرم از محکم حضورشون به توجه بی

 

 آیناز بگو صاحابو بی این رمز گفتم بهت -

 

 کردم نگاهش کرده بغض و ترسیده
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 ..دخترمو کن ولش میکنی داری چیکار مادر ارسالن -

 

 کرد عصبیم نیشخندش صدای

 

 [۰۱:۱۱ ۰7.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳2_پارت#

 

 ..گرفت دستمو و اومد جلو عمو

 

 ؟!خبره چه اینجا،  جان عمو چیشده -

 

  جون عمو نیست چیزی -

 

 ..شد گوشیم با رفتن ور مشغول خودش و رفت عقب قدم یه ارسالن

 

 ..موند باز تعجب از دهنش که زد چی نمیدونم

 ..کرد نگاهم خیره و اورد باال سرشو

 

 ؟!اون تولد تاریخ -
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 ..کشیدم دستش از و گوشی و سمتش گرفتم خیز.  پرید رنگم

 

 انداختم صفحه به نگاهی

 

 دیددد خدایا،  دید خدایا

 

 رفتم عقب و کشیدم دستش از گوشیو

 

 ؟!چیه بچگانه رفتار این؟  ارسالن چیشده -

 

 ..چشمام به بود زده زل

 ..ببلعه منو بشه باز زمین باید میکردم حس

 

 ..بشه اینطوری نبود قرار اما بودم شرمنده،  میزد موج غم و ناامیدی نگاهش تو

 

 .. ورودی سمت کردم تند پا و کشیدم عمیقی نفس

 

 ..اتاق به رسوندم سختی به خودمو و نکردم بقیه زدنای صدا به توجهی

 

 ..شام از اینم،   ناهار از اون

 

 ..کردم نگاه اخرش پیام به و اوردم بیرون و گوشی
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 ..کردم حسش کلمه واقعی معنی به،  قلب شکستن

 ..شد دردسر برام بدجوری امروز کوچولو لعنتی اون

 

  کردم پاک و گوشی صفحه روی شده ریخته اشک

 

 ..کردن تایپ به شروع دوباره اراده بی دستام

 

 قیامت به دیدار،  نیست الزم -

 

 عاشق و میخندید خوشگل که جذابی پسر اون و من پایان شد کلمه چندتا همین فقط،  همین

 ..بودم بدنیش تیکای

 

 ..ریختند گونم روی مزاحم اشکای این دوباره و شد تند نفسام

 

 .واقعا میکردم حس رو چشمام شدن سو کم که بودم کرده گریه وقت چند این اونقدر

 

 ..تخت رو خوابیدم و کنار کردم پرت و گوشی

 

 ..بودم کرده تلف رو زندگیم از دوسال من،  میکردم جور و جمع خودمو باید

 عمو با شدن رو به رو از دیگه طرف از و نداشتم و ارسالن به شدن نزدیک جرئت طرف یه از

 ...میکشیدم خجالت
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 [۱۰:۵۶ ۰7.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳۳پارت#

 

 ..بکشم عقب بازم نمیخواستم حال این با

 

 ..میکردم و تالشم تموم باید

 

 ..میزدم حرف عمو با باید بود هرجوری اما برام بود سخت شاید

 

 ..شدم خیره اطراف به و کردم باز چشم سختی به

 

 ..بود خودم اتاق

 

 ..زدم نیشخند دیشب یاداوری با اما بوده خواب ای خورده و دوسال اون تموم کردم حس لحظه یه

 

 ..بپرم جا از سریع شد باعث تصمیمم یاد

 ..کردم باز و در عمیقی نفس کشیدن از بعد و شدم اماده

 

 ..اومد نمی بیرون از صدایی هیچ

 

 ..گرفتم سنگر و رفتم دیوار سمت یواشکی
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 ..نبود خبری

 

 گرفت شکل لبم روی لبخندی عمو زن دیدن با که اشپزخونه سمت کردم پاتند

 

 ..برم قربونت سالم -

 

 کرد باز برام دستاشو و شد باز لبخندی به لبش،  سمتم چرخید

 

 دختر خدانکنه،  دلم عزیز سالم -

 

 ..کشیدم عمیقی نفس و کردم جا گرمش بغل تو خودمو

 

 ..داد می زندگی بوی،  بود مامان مثل عمو زن

 

 فشردمش خودم به سخت

 

 ؟! عمو زن کجان بقیه -

 

 ..صندلی روی بشینم کرد مجبورم و کشید عقب

 

 ..زد لبخند روم به میز رو چایی گذاشتن از بعد و کرد اماده رو صبحونه وسایل تند تند
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 بزنه قدم یکم خیابون سر پارک تو رفت ام علی بابا،  داشت کالس ارسالن -

 

 زدم ازش گازی و برداشتم ای لقمه

 

 ؟!چی عمو -

 

 سمتم شد خم و انداخت خونست کتاب میدونستم که اتاقی در به نگاهی نیم

 

 جونش حافظ با سرش و اتاق اون تو رفته خورده صبحونشو که صبح از،  مادر چشه نمیدونم -

 ..گرمه

 

 ..گرفتم خندمو جلوی سختی به

 

 [۰۱:۰2 ۰9.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳4_پارت#

 

 ..بود گذشته نه از که بود نیمی و ساعت یه همین میکنم فکر صبح از منظورش

 

 ..نمیاورد تاب دوریشم لحظه یه و بود عمو عاشق جدا

 

 .. میکرد حسودی حافظم به لعنتی
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 بردم لبم نزدیک رو چایی لیوان و زدم لبخند

 

 عزیزم نسوزی باش مواظب -

 

 چشم -

 

 ..کتابخونه سمت کردم تند پا میز کردن جمع و عمو زن زوری ی صبحونه خوردن از بعد

 

 باشم ریلکس کردم سعی و زدم در به ای تقه

 

 ..نشستم صندلی رو و رفتم جلو متین خیلی،  میخوند حافظ داشت چشم به عینک عمو

 

 ..زد لبخند و کرد نگاهم عینک باالی از

 

 ..بود شده تنگ زدنت حرف واسه،  گذاشتنت پیش پا و شدنت مظلوم اینطور برا عمو دل -

 

 کردم صاف صدامو و زدم لبخندی نیمچه

 

 گفت بهم ارسالن راستش -

 

 ؟!گفت بهت چیو -
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 خودمه برای همش که گفت اینم البته،  گرفتین برام تصمیمایی یه که گفت -

 

 ، خوبه -

 

 ..کرد تعارف سمتم و ریخت ابی لیوان پارچ از،  گذاشت کنار و بست و کتاب

 نوشید ای جرئه که کردم ردش لبخند با

 ،  بیاری دووم اینجا نمیتونی میدونست خوب.. داد و پیشنهاد اولین علی بابا -

 

 دادم تکون سرمو

 

 انجام روز یه تو دانشگاهتم انتقال کارای بخوای اگه،  پیشش بری بدم اجازه خواست ازم -

 ..میشه

 

 موند باز دهنم

 

 ؟!دانشگاه -

 

 ...فرستاد برام رو مدارکش و گرفت تماس باهام حافظ -

 ..بده رو نامت ثبت خبر میخواسته اومدن ارسالن با که روزی گفت

 

 بود ننوشته هیچی پیامم جواب در اومد یادم و هزار رو رفت قلبم ضربان
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 [۱۱:۵9 ۰9.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳۵_پارت#

 

 دوم پیشنهاد،  خب -

 

 ..شد بلند صندلی روی از و برداشت و عینکش

 بوسید و موهام روی و اومد جلو

 

 ..میدونستم خودم دختر تورو هم اومدی دنیا وقتی از،  خودمی دختر،  ایناز نیستی برادرم دختر تو -

 

 ..گذشت هام شونه روی دست و کشید عمیقی نفس

 

 بودم شرمنده

 

 ..هستی عاقلی دختر و هست چیز همه به حواست میدونم خوب،  دخترم دارم اعتماد بهت -

 

 دادم تکون سرمو

 ..میشی حمایت هم جوره همه،  بری کشور این از که اینه دوم پیشنهاد -

 

 کردم نگاهش تعجب با
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 ؟!خارج؟! جدا

 نمیخواستمش حاال اما،  بود رویام زمانی یه،  زدم خودم به نیشخندی

 

 .داره و ازادی و رفتن خارج رویای که سالم ۱7 دختر همون هنوز میکنی فکر میدونم عمو -

 ... اما

 .باشم علی بابا پیش و بدم ادامه و تحصیالتم همینجا میدونم صالح اما

 

 از یکی کردن زندگی قشنگم روستای یه تو و باباعلی پیش اما،  بود رویام رفتن اینجا از شاید

 ..بود ارزوهام

 

 ..بوسیدم دوباره و شد خم؛ زد لبخند

 

 ..کردم بغلش و پریدم هوا بی

 

 ..میزنیم سر بهت هفته هر هممون،  میکنم محیا و چیز همه زود خیلی -

 کنی تنهایی احساس نمیزارم

 

 زدم چشمکی

 

 ..کنم حس چیزی همچین نمیزاره علی بابا مطمئنا -

 

 زد لبخند

 

http://romankhoneh.xyz/


310 
romankhoneh.xyz 

 

 ؟!کنم زندگی کجا باید برم که اونجا،  عمو اما -

 

 ..اونجا کنن زندگی میتونن دیگه نفر سه اما هس کوچیک علی بابا جای،  نباش اون نگران -

 

 ؟!جان

 

 ؟!نفر سه -

 

 ..رفت کتابخونه سمت و برداشت و کتابش و چرخید

 

 [۰۱:۰۸ ۱۰.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳۶_پارت#

 

 ارسالن و علی بابا و تو،  جان عمو دیگه اره -

 

  شد درشت چشمام

 

 ؟!چرا ارسالن -

 

 زد لبخندی و کرد باز و کتاب
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 راضیه رفتنتون به حافظم،  بفرما -

 

 ؟!کجا ارسالن؟!  چیه قضیه بگو..عمووو اع -

 

 اونجا به تصمیمت اگه گفت البته.. میمونه پیشتون مدت یه که گفت بهم فقط،  عموجان نمیدونم -

 ..میکنه و کار این باشه رفتن

 ..پیشنهاد این از بود عصبی چرا نمیدونم البته

 

 ..کردم تعجب

 

 !عموجون نداری کاری -

 

 دیگه هفته تا یا برید فردا که داره بستگی خودت به اینم،  برمیگرده فردا تا علی بابا،  عزیزم نه -

 کنی صبر

 

 ..برم شهر از زودتر هرچی میخواد دلم عمو نه -

 

 ..داد تکون سری و زد لبخندی

 در سمت چرخیدم و شدم بلند جا از

 کنم سرگرم دانشگاه با خودمو میتونم حداقل که بودم خوشحال

 

  نبود رو به رو به حواسم

 ؟!شده عصبی علی بابا پیش برم که این از ارسالن چرا یعنی
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 ..دیوار تو رفتم که بودم فکرا همین تو

 

 گرفتم و دماغم و شدم خم و گفتم بلندی اخ

 ..بود ارسالن احتماال

 

 ...شدم رو به رو دیوار با واقعا که انداختم رو به رو به نگاهی چشمی یه و بردم باال سرمو

 

 ..مارو شانس کی دِ

 

 وایستادم صاف و دادم تکون خودم برا سرمو

 رفتم بود اشتباهی جای که دیواری به ای غره چشم

 

 ..گرفت و دستم کسی که برم خودمو راه اومدم

 

 چرخیدم

 

 ؟!میکنی چیکار ارسالن -

 

 ..رفت ها پله سمت و کشید دستمو اخم با کنه نگاه بهم که این بدون

 

 [۱2:۰7 ۱۰.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳7_پارت#

 

 نبود کن ول اما بشم رو به رو باهاش میکشیدم خجالت

 

 توام با دیوونه هی -

 

 ایستاد یهو

 

 !!بدی توضیح بهم باید،  ایناز نباشه حرف،  هیسسس -

 

 ؟!بدم توضیح چیو،  پرید رنگم

 ؟!بگم براش هام رابطه از میخواد

 

 کن ولم میکنم خواهش،  ارسالن میگی چی -

 

 

 کرد باز و اتاقش در و رفت بهم ای غره چشم

 

 ..کرد قفلش در بستن از بعد و تو داد هولم

 

 نکنم نگاه چشماش به کردم سعی
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 ؟!میکنی قفل و در چرا؟! چیه حسابت حرف -

 

 میخوام توضیخ -

 

 گرفتم لکنت

 

 ؟!میگی چی میفهمی هیچ! بدم توضیح باید چی درباره؟! چی توضیح -

 

 بود عصبی،  گرفت هام شونه از و جلو اومد

 

 ؟!ها؟! نکردی انتخاب و کشور از خارج چرا؟!  علی بابا پیش بری میخوای چرا بگو بهم،  بگو بهم -

 

 کشیدم عقب تعجب با

 

 ؟!علی بابا پیش برم نباید چرا -

 

 کردم نگاهش دفعه این و بردم باال سرمو،  دادم تکون هوا تو دستمو

 

 ..میای داری خودتم خوبه؟! داره اشکالی چه اونجا به رفتنم؟!  چرا بدی توضیح میشه -

 

 کشید عمیقی نفس
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 بود کالفه انگار.. کشید سرش پشت به دستی،  جدا بود اور عذاب خیرش نگاه

 

 ..میترسم چون،  نگرانم چون میام دارم -

 ..بدم دستت از نمیخوام چون میام دارم

 

 کردم کج سرمو

 

 ؟!اونجا هست چیزی گرگی؟! بدی دستم از؟! پسر میگی چی -

 ..جنگل نه کنم زندگی خونه تو برم میخوام

 

 داره بغض کلی کردم احساس

 

 ؟!نداری خبر تو بگی میخوای یعنی -

 

 [۰۱:۰۱ ۱2.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳۸_پارت#

 

 ؟ندارم خبر و باشم داشته خبر ازش باید من که هست چی؟! ندارم خبر چی از -

 

 کشید ای کالفه هوف
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 من بدونی میخوام اما نیست مناسبی وقت،  کنی فکر منم به اونجاییم وقتی بده قول بهم ایناز -

 ..بخوره بهت دیگه کسی دست نمیزارم بدونی میخوام.. دارم دوستت

 دردی چه و زدم پا و دست جهنمی چه تو خوندم رو لعنتی پیام اون که دیشب از من نمیدونی

 ..بکشم رو لعنتی حافظ اون نرم و بگیرم خودمو جلوی که کشیدم

 ..نشد اما.. کنم خالص تامونو سه هر داشتم قصد

 ... تو و رفیقمه ترین عزیز حافظ.. بشه نمیخواستم

 

 برد موهاش تو و دستاش جفت و کشید عقب

 

 ؟!میفهمی.. کسمی همه تو ایناز،  تو -

 

 ..جدیش صورت به بودم زده زل بهت با و بود مونده باز دهنم

 

 ..گفته جدی بکشه تامونو هرسه میخواسته گفت وقتی مطمئنم

 

 نمیتونم من ارسالن،  من اما -

 

 کرد نگام مظلوم

 

 ..کردم پیدا شانسی یه شاید،  کنی فکر بهم بده قول -

 ..بشه تشدید حس این رفتنمون با نمیخوام اما داری حس حافظ به چقدر نمیدونم

 کنی انتخاب و کشور از خارج بودم امیدوار
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 اونجا خبره چه مگه؟! نه شمال میگی هی چرا ارسالن -

 

 کرد نگاهم خیره خیره

 

 ؟!نمیدونی یعنی -

 

 ارسی نمیدونم مامانم و بابا روح به -

 

 زد کمرنگی لبخند

 

 اونجاست حافظم -

 

 ..شد شل زانوهام کردم حس

 دادم تکون دست سمتم کرد تند پا نگران که ارسالن واسه و افتادم زمین رو

 

 ؟!میدونه اونم؟! میگی جدی،  خوبم خوبم -

 

 ..زد تلخی لبخند که پرسیدم عجز با اونقدر

 گرفت دستمو و نشست کنارم و اومد جلو

 

 ..اونجا نریم میتونیم بخوای اگه ولی،  نمیدونه -
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 ..میاوردم کم نباید،  دادم تکون طرف دو به سرمو

 برامون بود دوباره فرصت یه این شاید

 

 ؟!میکنه چیکار اونجا -

 

  کشید اهی

 

 ..اوناس مال سرایداره توش علی بابا که ای خونه اون -

 

 [۱۰:۵۸ ۱2.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۳9_پارت#

 

 دوم شوک

 

 ؟!ممکنه چطور،  اما -

 

 زدم نیشخند

 

 ..باشم ندیده و حافظ میشه چطور،  گذروندیم اونجا بچگیمونو همه ما،  نمیشه باورم -

 

 کرد نگاهم حرف بی
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.. قائلن زیادی خیلی احترام خانوادشون واسه هنوزه که هنوزم،  بوده منطقه اون خان بزرگش پدر -

 ..خانوادشونه عهده به هنوزم روستا چندتا اون اداره جورایی یه

 

 اوضاعشون به دادن سامون و سر واسه اونجا بره باید حافظ حاال

 

 میخریم دیگه خونه یه و میکنم استفاده اون از،  مونده برام که ارثی از -

 

 ..نمیکنه قبول باباعلی که میدونی خودت -

 

 ..کردم تایید و فشردم سرم روی دستمو

 ؟!میکردم چیکار باید

 

 .زد بیرون و شد بلند ندارم خوشی حال دید که ارسالن

 حافظ با رابطم بود شده خری تو خر چه جدا

 

 میکردم جمع وسایلمو باید

 کنم ناراحت رو باباعلی نمیخواستم

 

 دستم دم هرچی پس کنم جمع وسواس با وسایلمو کلی بخوام که نبودم اراسته و مرتب اونقدرام

 تخت رو کردم پرت و خودم و بود اتاق گوشه که چمدونی تو ریختم و بود

 

 بود فرستاده برام که پیامایی به زدم زل و برداشتم و گوشی
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 ؟!بد پسر باشی سنگدل انقدر میتونی چطور -

 

 خاطراتمون اوری یاد از شد اویزون لوچم و لب

 ..خواست گرمشو بغل دلم

 نمیکردم فرار شب اون اصال کاش

 

 حافظ نمیدیدمت کاش

 ..نمیکردم تجربه باهات ارامشو همه اون کاش

 نمیرفت جذابت های خنده واسه دلم کاش

 

 میکرد کورم اخر اشکا این،  بالشت تو کردم پنهون سرمو و گوشیه یه کردم پرت و گوشی

 

*** 

 

 ..ارسالن دست سپردم و چمدونم و کردم بغل و گریون عموی زن

 

 بشم فدات من دیگه نکن گریه جونم عمو زن -

 

 کردم پیدا تازه من دوباره تورو؟! نمیدی ادامه درستو همینجا چرا،  برم قربونت میری کجا اخه -

 

 بوسیدم سرخشو گونه و دادم قورت بغضمو
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 ..پیشتون میمونه دلم که نباشین من نگران..  پیشتون میمونم همیشه برای میام دوباره زود زوده -

 

 [۱۱:۵7 ۱۳.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱4۰_پارت#

 

 تو گذاشت کارتی و کرد اکتفا ساده بغل یه به،  اومد جلو عمو بار این و گرفت اوج هقش هق دوباره

 دستم

 

 چی همه به حواسم من.. نباش مسائلم بقیه نگران،  بخر خواستی هرچی،  هست نقد پول توش -

 ..هست

 

 ..گذاشت پیشونیم رو لبشو لبخند با که بوسیدم دستشو شدم خم

 

 کنم نگاهش خنده با و بکشم عقب شد باعث ارسالن اعتراض صدای

 

 سرما خیر میرم دارم منم؟! ورپریده این یا منید بابای ننه شما،  بابا ای -

 

 سرمون اواری دیگه روز دو تو،  نکن لوس خودتو انقدر،  خبه خبه -

 

  کرد نگاه عمو زن به تعجب با ارسالن
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 ؟!ماماننن -

 

 بشه کنده سرش از مو یه.. دخترم به باشه حواست،  میدونی خودت که نگم دیگه،  یامان -

 ؟!فهمیدی عزرائیله دسته و دار با حسابت

 

 گفت بلند و عمو سمت برگشت دفعه این ارسالن

 

 !!!!کن نگاش بابا -

 

 ..شد ماشین سوار و رفت کنان غر غر،  خندیدیم هممون

 

 گفت اروم و کشید بازوم به دستی که بوسیدم رو عمو زن دیگه بار یه

 

 سوسوله چقدر میدونی خودت،  مادر باش ارسالنم مواظب -

 

 ..دستم داد و قران و خندید که کردم باز براش و نیشم

 

 ..دادم پسش و بوسیدم قران

 سوار و رفتیم علی بابا همراه و انداختم برام بود خاطره از پر توش که ای خونه به و نگاه اخرین

 ..شدیم

 

 ..میکرد دیوونم داشت اینه از ارسالن گاه بی و گاه های نگاه
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 ..داشتم خاطره قسمتش به قسمت تو و بودم حفظ از و راه این تموم

 

 ..بود گرفته شکل راه همین تو هام خاطره بهترین و بدترینا

 

 ..نه یا دارم و باهاش شدن رو به رو طاقت نمیدونستم

 

 ..نبودم موقعیتی همچین تو تاحاال

 ..بود مخم رو ارسالن لعنتی اهنگ

 

 ..باشم تفاوت بی نگرانیش از پر های نگاه به نسبت کردم سعی و اوردم در هندزفریمو

 

 [۰۱:۰2 ۱۵.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱4۱_پارت#

 

 ..کردم باز رو چشمام که بودیم روستا نزدیک

 ..رو به رو به بود زده زل جغد عین و میپیچید گوشم تو قلبم ضربان صدای

 

 ..میاد در رومون به رو از مطمئنم،  ندارم شانس من

 ..بیرون وایستاده االن لعنتی این میدونم من،  میدونم من

 

 ؟!خرید خونه برای بریم ایناز با بعدش برسونم شمارو میخواین علی بابا -
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 خورد تکونی جاش تو علی بابا

 

 به حواسشون خونه اهالی سپرده حافظ اقا خود برمیگردم بیان موقع هر،  نمیخواد پسرم نه -

 ..باشه منم خونه تمیزی و یخچال

 

 کردم خارج گوشم از کامل هندزفریارو و کشیدم جلو خودمو تعجب با

 

 ؟!هست اونجا حافظ اقا جز ام کسی مگه؟!  خونه اهالی -

 

 ؟!پسرارو دختر بقیه و نسترن مگه نیست یادت،  جان بابا اره -

 

 انداختم ارسالن به نگاهی تعجب با

 

 خانوم،  باباعلی میگن بچگیتو دوران دوستای -

 

 ؟!جدی؟! میکنن زندگی اونجا هنوزم یعنی -

 

 ..صندلیش به بودمش داده تکیه که دستم رو گذاشت و پشت اورد دستشو و خندید علی بابا

 

 ..ها نکرده تغییر زیادیم چیز نبودی شما که دوسالی این تو باباجان -

 

 شد باز نیشم
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 ؟!ورا این بودم ندیده و حافظ وقت هیچ چرا من پس علی بابا راستی،  بهتر چه -

 

 ..داشت مشکل پدرش با یکمی حافظ اقا پدر باباجان -

 ..من خونه نیومدین تابستون تاحاال وقت هیچ شمام که جا این میومدن تابستونا بیشتر اونا

 

 گفتم اهانی

 

 خانوم عمه خونه.. بودیم اردبیل همیشه تابستونا،  یادمه اره -

 

 ..کرد تایید لبخند با

 سمتم چرخید و ترمز رو زد ارسالن موقع همون

 

 جانتت علی بابا خونه اینم،  بانووو بفرمایید -

 

 [2۳:۵7 ۱۵.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱42_پارت#

 

 ..شدم پیاده لبخند با و کشیدم سرکی

 

 ..هام خاطره خونه
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 و خونه این بزرگ در به میزد زل،  میکرد صبر ای دقیقه چند رسید می که اینجا به بابا همیشه

 ..باشه همیشه باید،  منه ی گذشته "خونه این میگفت همیشه

 

 علی بابا میگفت همیشه بابا،  شغلش به،  درکش به،  وجودش به،  باباعلی به میکرد افتخار بابا

 ..دنیاست بابای بهترین

 

 ..بوده سالش هفت.. داد دست از زود مادرجونشو میگفت

 ..بود مادرجونش عاشق بابات میگفت همیشه باباعلی

 

 خودشون بودن تونسته که موفق اونقدر.. بودند شده موفق پسراش هردو ولی بود سرایدار باباعلی

 ..بزرگ ادمای از جزئی بشن

 

 رو علی بابا میکرد سعی وجودش تموم با و نمیکشید خجالت بود سرایدار باباش که این از بابا

 ..نکنه کار دیگه کنه راضی

 

 ..اس خانواده این مدیون میگفت همیشه علی بابا اما

 

 ..حافظ خانواده به علی بابا و مدیونه ارسالن به حافظ،  بود شده جالب جدا

 ...سرنوشتی عجب که جدا

 

 

 اومدم خودم به ماشین در شدن باز با

http://romankhoneh.xyz/


327 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ایستاد می اینجا همیشه اونم،  جان ایناز میمونی بابات مثل -

 

 ..داشتیم باهم که ای خاطره هر و بابا و شما یاد من،  میفتاد شما با خاطراتش و شما یاد بابا -

 

 اومد جلو و بست و در

 

  بشه درست چیز همه امیدوارم اما،  بوده بینتون چی نمیدونم -

 

 ..اهنی بزرگ در به رسیدم و گرفتم و نگاهش رد تعجب با

 

 ..دیدم خودشو در های میله بین از

 

 ، ببینمش میخواستم همزمان و ببینمش نمیخواستم که کسی

 .. عاشقش هم و بودم متنفر ازش هم که کسی

 ..داشتم موردش در رو حسا تمون

 

 دادم قورت و دهنم اب

 

 علی بابا -

 

 که باشی داشته رفتاری کن سعی،  میگذره روزا این ی همه،  دخترم نباش نگران؟! بابا جانم -

 ..نشی پشیمون روزا این اوردن یاد به از آخرش
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 کردم بغض

 

 ..داشت بستگی جمله همین به زندگیم ی همه من،  میزدین بهم تر قبل خیلی و حرف این کاش -

 

 ..شد باز حافظ توسط در رفتنش جلو با همزمان و زد لبخندی

 

 [۱۱:۵9 ۱۶.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱4۳_پارت#

 

 گرفت قرار صورتم جلوی کسی یهو و کرد بغل رو علی بابا حافظ

 

 ؟!میکنی نگاش چی که -

 

 برداشتم عقب به قدمی و کردم درشت چشمامو

 

 ؟!اخه میکنی همچین چرا بزنم گره کفنتو خودم،  بشر سیاه سقط -

 

 رفت بهم ای غره چشم

 

 نمیکنیا نگاهشم اصال -
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 ورچیدم لب

 

 اخه که نمیشه خو -

 

 ..بود خودم ترسناکای نگاه اون از نگاهش،  کردم جور و جمع خودمو که کرد نگاهم غره چشم با

 

 ..کرد بلند چمدونم تا سه هر همزمان دستش یکی اون با و گرفت دستمو مچ

 

 ..دیدم خیرشو نگاه اخر لحظه و شدم کشیده دنبالش مونده باز دهنم

 

 .. باشه خورده صورتم به بهاری باد که انگار

 کردم جور و جمع خودمو سریع اما شدم خود بی خود از لحظه یه

 

 ؟!نکن نگاش نگفتم مگه -

 

 ؟!داری چشم سرتم پشت -

 

 ؟!حرفیه دارم بله -

 

 ..کردم نگاه و اطراف دوباره چشمی زیر و رفتم بهش ای غره چشم
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 ..نبود فاصله زیاد در تا علی بابا ی خونه از

 

 رو لحظه این بار هزار اینجاست اونم بودم فهمیده وقتی از اما نداشتم بوسه و ماچ و بغل انتظار

 ..بودم کرده تجسم خودم برای

 

 شد افتضاح تقریبا

 ..داشت تفاوت مرگ تا زندگی از میکردم فکر که چیزی اون با بگم میتونستم

 

 نکن فکر بهش هی -

 

 اوردم در دستش از بازومو

 

 ؟!سنگینه همونقدر هنوزم من دست که کنم گوشزد بهت باید ارسالن -

 

 کرد ول دستمو خودش و کرد ای سرفه

 

 بودن زدن حرف گرم،  کردم نگاهشون و چرخیدم

 

 ؟!باشه عوضی انقدر میتونه ادم یه چطور،  ماسته واقعا -

 

 ؟! میکنی غر غر چی -

 

 ..رفت عقب قدم چندتا بامزه که سمتش چرخیدم اتیشی
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 [۰۰:۰۱ ۱7.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱44_پارت#

 

 ..نشو وحشی چخه خب خیلی -

 

 کردم نازک براش چشمی پشت

 

 ..کن خبرم بود ام کسری و کم اگه ببین،  خونه تو ببر اینارو،  نزن حرف انقدر -

 ..توش بزاری و کی چمدون و باشه کی مال باید جنگل به رو اتاقه نره یادت

 

 ببینم نرو تند جون دختر هی -

 

 میرم تند -

 

 رفتم جلو کمر به دست

 

 ؟!وقت اون بکنی میخوای چیکار -

 

 ..رسوند اسمون به چشمام از نگاهشو و کشید گردنش پس به دستی

 گرفت خندم
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 میرسیم بهم ولی،  باشه بابا خب خیلی -

 

 جون عمو پسر لحظه اون واسه میکنم شماری لحظه -

 

 ..رفت و کشید راهشو بالخره و زد نیشخندی

 

 کشید فریاد تقریبا میکرد باز و در وقتی

 

 بزار ناهار بیا گشنمه! ها بیای شب بشی تابت سرگرم نری -

 

 زدم جیغ

 

 بود سیاه بابات نوکر،  گشنه نکبتِ خونه گمشو -

 

 زد داد

 

 داشتم دوسش همین واسه -

 

 کشیدم جیغ تر بلند

 

 بابـــــــــاااات ی عمه گوره -
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 عصبانش نیمه و خندون نیمه نگاه دیدن با و علی بابا سمت چرخیدم،  گفتم چی فهمیدم تازه بعد

 عمارت این کوچولوی بهشت سمت چرخیدم تند فقط

 

 ریخته بهم زیادی درختا برگ و شاخ چون باشم سرم مواظب کردم سعی و زدم دور و استخر

 ..بودن

 

 ..اومده در وضع این به عمارت این که بوده باباعلی نبود خاطر به احتماال

 

 ..بود خودم مخصوص،  بزرگ تاب یه توش که بازی فضای ذره یه اون به رسیدم بالخره

 

 ..اورده اینو واسم رئیسش میگفت باباعلی

  بودم شده مرگ ذوق کلی من

  عمارت داخل برم تشکر برای بود خواسته ازم بابا

 

 برقرار ارتباط بقیه با خودت بگیری یاد باید میگفت بابا،  نیومد باهام هیچکس برم میخواستم وقتی

 کنی

 

 ..بود کرده دعواش مامان

 

 و دستم داد بود تر بزرگ خودم از که شیرینی جعبه یه و کرد و خودش کار معمول طبق اما بابا

 ..کرد راهیم
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 [2۳:۵۵ ۱7.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱4۵_پارت#

 

 ..جعبه به بودم زده زل برسم وقتی تا

 

 ..کردم بازش و زمین رو گذاشتم رو جعبه ورودی به رسیدم وقتی نیاوردم طاقت اخرشم

 

 ..خوردم تند تند تاشم سه و کردم جدا و بودم گذاشته پرتقال روش که خوشگلشو تا سه

 

 ...نشست لبم روی لبخندی

 

 ..بود خامه کال لبام دور شدم که عمارت وارد

 

 خندید چقدر اون و باشم داشته مالقات باهاش بود قرار که پیرمردی همون دست دادم و شیرینی

 ..دید وضعیتمو وقتی

 

 ..خوردم شیرینیش از که کردم تشکر ازش منم

 

 .. نمیره یادم رو بهم شیفتش و شیرین های نگاه هیچوقت

 

 ..یادمه هم رو داشتم کاریم شیرین اون خاطر به که محکمی بغل حتی
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 ..دادمشون دست از زود که مادری و پدر بهترین یاد به بخاطر گرفت دلم و گذاشتم قلبم رو دست

 

 ..میخواست شدید بارون یه دلم.. بود تیره و ابری.. اسمون به زدم زل و کشیدم اهی

 

 ..چکید چشمم رو قطره اولین که بستم چشم

 

 ..شدم تاب نزدیک و کردم بازشون اروم

 ..اینجا داشتم خاطره کلی بابا با

 

 ..نداشتمشون که بد چقدر،،  بود تنگشون دلم چقدر

 ..نمیدونستم قدرشونو که بد چقدر

 ..جدابشم ازشون زود اینقدر نمیکردم فکرشم وقت هیچ من

 

 دردناکه خیلی..نیستن واقعا اما نمیشه باورم هنوزه که هنوزم،  نمیشه باورم،،  نبودن اونا اما

 

 ..میومد نم نم بارون،  تاب رو نشستم

 ..میشنیدم و برق و رعد صدای

 

 ..گرفتم ضرب زمین رو شده ریخته برگای روی پام با

 

 ؟!میگذره خوش -
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 ...شد مشت زنجیر روی دستم

 

 شما لطف به -

 

 به میکنی صحبت باهاش وقتی و بشی بلند جات از بزرگتر یه پای جلوی میکنه حکم ادب -

 ..کنی نگاه چشماش

 

 شد ظاهر لبم روی نیشخندی اراده بی

 

 الزم نمیکنم فکر..ازم باشین نداشته ادبی با انتظار پس هستم ادبی بی دختر من خوشبختانه -

 ..ندارم گردنش به دینی هیچ که کنم نگاه مردی چشمای تو باشه

 

 [۱۳:۱۵ ۱۸.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱4۶_پارت#

 

 کرد سکوت

 

 شدم خودم دادن تکون مشغول اروم بسته چشم همون با من و نداد جوابمو

 

 بود ارسالن دست چمدون -

 

 بدم توضیحی نمیبینم الزم -
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 میکنن امد و رفت توش کسایی چه بدونم میدونم الزم من و منه ی خونه اینجا -

 

 نکردم باز رو چشمام بازم

 

 بپرسین علی بابا از برین میتونین -

 

 منی ی صیغه هنوزم تو،  ایناز نبند جمع منو -

 

 پریدم جا از حرص با و فشردم هم روی و دندونام

 

 ی صیغه اون،  نکنید نهی و امر من برای،  میکنم تکرار دوباره،  لطفا نکنین عوض و بحث -

  میره میشه تموم زودی به هم مسخره

 

 ؟!ایناز مسخرست صیغه اون؟! مسخره ی صیغه هه -

 

 ..میلرزوند و دلم و میدرخشید گربه یه چشم مثل چشماش،  چشماش به زدم زل حرص با

 

 ..شد مسخره صیغه اون بزنی حرف نکردی جرئت و کردی کشم پیش وقتی از -

 

 زدم سینش به ای ضربه ام اشاره انگشت با و رفتم جلو
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 دختر یه به باشه درست نمیکنم فکر،  حافظ جناب کنید فراموش من راجب و چیز همه بهتره -

 ..کنید فکر کردید ولش که ای صیغه

 

 ..گرفت رو مچم یهو که برگردم تا چرخیدم و گفتم اینو

 

 .سینش تو شدم پرت و دادم دست از و تعادلم که کشیدم عقب محکم

 

 ....افتادم شدنامون آغوش هم ی همه یاد و شد حبس سینم تو نفس

 

 ..امنش و گرم بدن

 .بگیرم و خودم جلوی کردم سعی و بستم چشم

 

 ..بیرون بزنه میخواد میکردم حس که میکوبید دیوار و در به خودشو چنان قلبم

 

 میکنی چیکار،  کن ولم -

 

 ..بیرون بیام بغلش از کردم تقال

 

 کرد محوم خودش تو تقریبا و شد حلقه کمرم دور دستش

 

 ؟!بری میزارم میکنی فکر؟!  کجا -

 

 ؟!شی ارضا میخوای؟! هوم؟!  میخوای منو بیماریت واسه -
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 ..بردار سرم از دست،،  باش دنبالش و بگرد.. هست دیگم یکی بودم من وقتی

 

 [۰۰:۱9 ۱9.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱47_پارت#

 

 ..کشید هومی و کرد نثارم وریاش یه لبخند اون از،،  بود خونسرد

 

 بودم طاقت بی که بود عطرت همین تنگ دلم،  همینه -

 

 ..بودم طاقت بی منم لعنتی

 بدم هولش دوباره کردم سعی و گوییش زور از کردم بغض

 

 ؟!نمیکنی توجه حرفام به اصال چرا؟! چیم من کردی فکر،  عوضی کن ولم -

 

 شد حبس نفسم واقعا داد تکیه سرم به که و پیشونیش.. گرفت بازومو محکم دستش یکی اون با

 

 ..بینمونه االن که احساسیه این مهم،  محضه چرت همشون چون -

 

 .کن ولم،  حافظ زورگویی -

 

 ؟!باشه ارسالن دستای بین دستات میخوای؟! باشی پیشم نداری دوست؟!  چرا -
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 ..کردم فرار شیفتش نگاه از و چرخوندم سرمو

 .میکرد تحریک منو نگاهشم حتی

 

 ..زدی پسم حرف بی خودت،  خواستی خودت -

 ..نمیومدی سمتم دیگه نمیدیدیم اینجام اگه مطمئنم؟! االن میخوای چی

 

 ..شد غمگین نگاهش

 ..میسوخت واسش دلم میشد اینطوری وقتی

 

 ..داشتم دوستش چقدر،  من خدای

 ؟!کنم نگاهش و بایستم اینجا زدنم پس همه اون بعد میتونستم چطور

 

 ایناز میکنی اشتباه -

 

 ..کرد خفم واقعا که بزنم پسش خواستم دوباره

 

 ..نمیذاشت غرورم اما کنم همراهیش میخواست دلم،،  لباش طعم

 

 ..میشدم دیوونه داشتم که میبوسیدم عمیق و محکم اونقدر

 

 ، شد گرد چشمام پایی صدای شنیدن با
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 کنم جور و جمع خودمو کردم سعی و دادم هولش عقب به

 

 شد طوفانی نگاهش

 میکرد صدام که بود ارسالن صدای

 

 ؟!ایناز کجایی -

 

 گذشتم درختا بین از و کردم تند قدم سریع ببینه و حافظ و بیاد که این از قبل

 

 میام دارم برو،  اومدم -

 

 کرده تعجب فهمیدم صداش از

 

 ؟!میزنی داد چرا؟! حاال چته بابا خب -

 

 ادب بی شدی خلوتم مزاحم -

 

 دیدمش بالخره

 

 ..اومد جلو دیدنم با و کرد نازک چشمی پشت

 گرفت دستمو محکم و کرد دراز سمتم دستشو
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 نیا تنها اینورا دیگه -

 

 [۱۱:۵9 ۱9.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱4۸_پارت#

 

 ..گرفت محکم دستمو و انداخت باال هاشو شونه که کردم نگاهش تعجب با

 

 بیام تنهایی نباید چرا نفهمیدم اصال و رفتم دنبالش حال این با،  کردم کج سر و دادم جلو لب

 ؟!داره جن؟! اینورا

 

 ..داد بهم خوبی حس و خورد بهم اتاق داخل گرم هوای کرد باز که و در

 

 .کشیدم جیغی بربری و املت دیدن با و شدم وارد باز نیش با

 

 ..داغ بربری با باباعلی املت وایــــــیییی -

 

 خندید مهربون باباعلی و زد بهم نیشخندی ارسالن

 

 جونن نوش بشین بیا،  دخترم بیا -

 

 اخه کشیدی زحمت چرا شما،  باباعلی کنه درست چلفتی پا و دست این بود قرار -
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 بشینم کرد اشاره دستش با

 

 ..سمت اون دویدم و کردم شویی دست به اشاره یه

 

 ..دادم گوش حرفاشون به یواشکی و شستم دستمو

 

 طرفا اون و حافظ گفت علی بابا به ارسالن وقتی زمین تو برم بشم اب خواست دلم لحظه یه

 ..دیده

 

 ..گفت اونطوری موقع اون همین برای پس

 ..اوردم در و شالم و اومدم بیرون

 ..باشم عادی کردم سعی و کردم اویزون بارونیمو

 

 ..داشت خبر وایسادنم گوش کرم این از و بود تیز زیادی باباعلی

 

 ..بخورم املت سیر دل یه قرار دوسال بعد،  املتی چه،  به به -

 

 ..گرفت بزرگ لقمه یه بشینم که این از قبل و کرد نوچی نوچ ارسالن

 

 ..خوردم املت صبح هر دوسال من عوضش،  بسوز -

 

 بوفالو مرتیکه برسه منم به تا بخوره کم بفهمونم بهش قیافم با کردم سعی و کردم جمع و صورتم
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 بخورم زیاد میخوام،  جونمه باباعلی پخت دست؟! چیه ها -

 

 کردم اعتراض و نشستم

 

 گودزیال کرد تموم همشو،  ببینش باباعلی -

 

 .گرفت لقمه برام خودش و خندید علی بابا

 ..اوردم در زبون ارسالن برای و گرفتمش باز نیش با

 

 [۰۰:۰2 2۰.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱49_پارت#

 

 سریع خیلی ترتیب این به و گرفت لقمه اونم برای اقا حضرت حسودی از جلوگیری برای علی بابا

 ..کردیم تمومش

 

 خدا بنده که کردم انتخاب ظرف شستن واسه و ارسالن داوطلب یه عنوان به و شدم داوطلب من

 ..موند مبهوت و مات

 

 ..بخوابه که رفت بالخره و خندید بهش کلی باباعلیم

 

 ..زدم بهش ازش گازی و برداشتم میز روی از و سیب
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 ..میخوام سیب منم اره که فهموند نگاهش با و کرد دستش دستکش ارسالن

 

 ..خورد نصفشو گنده گاز یه با و گرفتم دهنش سمت سیبو همون

 

 گاو گاوه،  که نیست مرد

 

 کرد باز برام ته تا نیششو پرو پرو که رفتم بهش ای غره چشم

 

 ؟!نمیخوابی اتاق تو علی بابا پیش چرا -

 

 کرد نگام چپ چپ

 

 ؟!نمیخوابم اونجا چرا من نمیدونی تو -

 

 دادم تکون براش سرمو و خندیدم

 ..ایستادم کنارش و پاشدم که کرد مظلوم و قیافش

 

 ..نمیاد بهت نکن اینجوری قیافتو،  گوگولی خدااااا ای -

 

 ..گرفتم لپشو و انداختم دور سیبو مونده ته که خندید

 

 ..افتاد پنجره به چشمم که بودیم حال و حس همون تو
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 ..رفتم عقب قدم یه زده بهت و شد گرد چشام قرمز چشم جفت یه دیدن با

 

 چشم اون دیدن با اونم و چرخید ارسالن که بیرون بیاد ازش فرابنفش جیغ یه که شد باز دهنم

 ..من پشت پرید و گفت خدا یا یه بلند

 

 ..بکشم فرابنفشی جیغ بود قرار رفت یادم اصال که شدم زده بهت چنان

 

 ..زد شیشه به ای تقه و اومد باال دستش که چشما اون به بودیم زده زل جفتمون

 

 ..چیه اون فهمید نمیشد اصال که بود تاریک اونقدر بیرون

 

 جلو دادم هولش و کردم قفل ارسالن بازوی دور دستمو

 

 اخه اون چیه ببین برو بکش خجالت گنده مرتیکه -

 

 کرد می نگاه داشت تو به اولم از،  جلو برو خودت نترسی خیلی،  بابا کن ولم اهه -

 

 [۱۱:۵9 2۰.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵۰_پارت#

 

 ..رفتم جلو لرزون لرزون و کردم نگاهش چپ چپ
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 ..میکرد نگاه و بود وایستاده ماست عین

 ..کشیدمش عقب و گرفتم پنجره چوبی قسمت از

 

 خورد گوشم به اشنایی صدای شد که باز

 

 ؟!میکنید چیکار -

 

 ارسالن صورت تو زدم زل و برگشتم و شد کج لبم

 

 رفیقته بیا،  مرد قوی جلو بیا -

 

 ..اومد جلو باز نیش با ارسالن و کرد ای سرفه حافظ

 

 ..نیست دوستانه بهش اصال نگاهش میفهمیدم البته

 

 کشیدم عقب نامحسوس و ایستاد کنارم

 

 ؟!اخه میزنی زل میای یهویی چرا،  داداش ترکید زهرمون  -

 

 ..دیدمت حجاب بی دیگه ببخشید -
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 ..رفت عقب لبخند با حافظ که سرش تو بزنه کرد دراز دست ارسالن و خندیدم ریز من

 

 ..پاییدمش زیرکی زیر و کردم روشن رو پنجره کنار چراغ

 

 کشید عمیقی نفس و کرد نگاه اطراف به کمی لبخند با

 

 حسابی درست قلیون یه واسه میده جون هوا این.. نیست خبری هیچ،  زمستونه انگار نه انگار -

 

 نمیشی بلند صبح بخواب برو،  سرتا به زده شبی نصف داداش -

 

 داداش باشه گفته عباس یا امیر به حتی دل ته از و عمیق انقد ارسالن نمیاد یادم

 

 ؟!نمیاد عباس راستی اره -

 

 ..شد سرخ جفتشون صورت اوردم که عباسو اسم

 

 کردم نگاهشون اخم با و گرفتم گارد سریع

 

 کنید اذیتش کرده کمک بهم چون نیست قرار،  شما نه من نه ابروعه چشمش باال بگین بهش -

 

 ..کرد گوش بهت که بود رفته یادش و من وضعیت کنم فک.. بود فروش ادم اولم همون از -
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 زدم نیشخند

 

 ..میپره کی به کی میبینیم بعدا حاال،  من به داد و حق اتفاقا نه -

 

 حافظ سمت برگشت و داد تکون سرشو

 

 ..خونمونا دم بیای شبی نصف دیگه نبینم -

 ..ببینیم اینجوری میشه شاکی اقامون؟! ندارم حجاب نمیبینی

 

 ..اینورا نیاد شبا گفت جدی جدی انگار ولی بود شوخی

 نیاورد خودش روی به حافظم البته

 

 ، شبم تنهای مرد من میدونی خودت،  نمیشه -

 

 کرد نگام چشمی زیر و داد باال و ابروهاش

 

 ..میشم اقاتون حریف.. هست حواسمم -

 

 ..میجنگیدن لفافه تو داشتن انگار و گزیدم لب

 

 [۰۰:29 2۱.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۱۵۱_پارت#

 

 ..شد دور جیب به دست و زد حرفشو حافظ

 ..میکردیم نگاهش و بودیم وایستاده شد محو نگاهمون رس تیر از کامال دیگه وقتی تا جفتمون

 

 بخواب برو بیا بکش اب ظرفارو -

 

 سمتم چرخید و کشید هومی بیرون باشه پریده دیگه عالم یه از انگار

 

 ؟!میشه چی اخرش -

 

 رفت باال قلبم ضربان

 چیه منظورش فهمیدم

 

 زدم بیرون اشپزخونه از و کردم گرد عقب و انداختم باال ای شونه

 

 دانشگاه بریم باید فردا بخواب زود،  بخوری چرخ رختخواب تو نری ایناز -

 

 گفتم ای باشه و دادم تکون هوا تو و دستمو

 

 بخوابم نمیتونستم شبو اصال شاید

 بودم شده ارسالن حرف درگیر

http://romankhoneh.xyz/


351 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ؟!دختر میشه چی اخرش جدا

 

 بزنم لبخند کردم سعی و انداختم اینه تو خودم به نگاهی

 

 ایناز تویی بازی این ی برنده میدونم،  نمیبازی تو بشه هرچی -

 

 ..زدم عمیقی لبخند داد حسابی درست قلب قوت بهم درونم منِ که این از

 

 ..افتادم حافظ نرم و گرم تخت یاد و انداختم رختخواب به نگاهی

 

 تخت همون یا بخوابم میخوام سنگ و خاک رو نداشت فرقی بود وقتی خودش،  درک به تختش

 ..میلیونی چند

 

 ..میبود باید خودش فقط

 

** 

 

 کردی باز چشم بهشت تو انگار.. قشنگه شمال صبحای

 

 مستقیم تابش اجازه که بودم بزرگی درخت ی خیره پنجره از و بودم کرده قفل سینه رو و دستام

 ..نمیداد و اتاق به خورشید
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 ..دشواره لعنتی خواب این از کندن دل وقتا اینجور

 مثل داره صبح هفت از که ارسالنه مخه رو حسابی و بلند و نکره صدای تره دشوار که چیزی ولی

 ..میکنه صدام چی

 

 ..میکنه هوار و داد اینجوری که داده قورت بلندگو چهارتا سه انگار

 

 نیست باباعلی ندارم شک البته

 کلش پس بندازه صداشو اینجوری نداشت جرئت وگرنه

 

 ..شدم بلند جا از خوران تلو تلو و شدم جهنمی فوق صدای اون تسلیم بالخره

 

 [۱۱:۵۸ 2۱.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵2_پارت#

 

 بیرون اومدم خودم کردن تمیز و تر از بعد و شدم سرویس داخل

 

 اتاق تو برگشتم هلو،  داخل رفتم لولو عبارتی به

 

 ..پوشیدم سفیدی بافت لباس و کردم عوض یخی جین شلوار یه با و شلوارم

 

 از مختصر خیلی ارایش یه از بعد و اوردم بیرون چمدون داخل از خوشگلمو اسمونی ابی پالتوی

 شدم خارج اتاق
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 ایــــــــــنآز -

 

 مرگه ناقوص انگار لعنتی

 

 اومدم در گردنش پس خجالت از حسابی دستم کف تف و ها یه از بعد و رفتم جلو

 

 ؟!صبحی اول وضعشه چه،  ایناز زهرمار -

 

 سمتم چرخید شاکی و کشید دادی

 

 ..فقط بندازه چپ نگاه داشت جرعت

 

 زدم دستبرد خوشگلش ی لقمه به و کردم نازک براش چشمی پشت

 

 منه برای اون خپل هی -

 

 زدم نیشخند و انداختم خودم به نگاهی

 

 ..پزشک چشم یه پیش برو بعدم،  بنداز اینه به نگاهی یه اول -

 میبینی اشتباه رو چیزا خیلی جدیدا

 

http://romankhoneh.xyz/


354 
romankhoneh.xyz 

 

 بود گردنش پشت هنو دستش

 

 بریده گیس ی دختره،  فقط نزن حرف -

 

 من سر باال نکنی قد قد خروس مثل صبح هفت از باشی تو تا -

 

 گرفت خودش برا دیگه لقمه یه و کرد باز نیشش جانب به حق

 

 طوریم این روز هر من؟! اونوقت  داشتم تو چیکار من -

 

 ..خندیدم الکی و دادم قورت رو لقمه

 رفتم جلو قدم یه و کشیدم لبام بغل به دستی ها سلیطه مثل

 

 ؟!نه باخبری همچین خواب به نسبت من ارادت از که حضورت به عرضم -

 

 ظرفشویی به چسبوند و دایناسورش به شبیه هیکل و رفت عقب قدم یه

 

 داری تشریف کواالیی چه میدونم،  بله بله -

 

 [۰۰:2۳ 22.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵۳_پارت#
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 باشی خوبی بچه کن سعی پس،  میدونی که خوبه،  همینه درستشم -

 

 ..چیه من به ربطش نفهمیدم فقط -

 

 ..خندیدم

 

 ..شدم حلقش وارد تقریبا دیگه و برداشتم رو قدمم اخرین

 

 کردم زمزمه خونسرد و شکوندم دستمو قلنج

 

 ..میشی رو به رو داری دوسش هم حسابی که ایناز روی اون با وقت اون -

 

 سقف ترکای شمردن پی رفت چشماش و داد قورت و دهنش اب

 

 ؟!پسرم شدی شیرفهم -

 

 ..داد تکون سرشو مظلوم و داد قورت خندشو

 

 ..پرید عقب و کرد رم یهو گونش به نرسیده و گونش سمت رفت دستم

 

 زد فریاد تقریبا و کرد دراز پشتم به دستشو که کردم نگاهش تعجب با
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 ؟!کوفتی ی خونه این به میزنی زل میای یهو جن عین چرا کنه لعنتت خدا حافظ -

 

 .میکرد نگاه داشت همچنان حافظ

 

 پیداش اباد ناکجا از و میکشید بو بچه میشدم ارسالن نزدیک وقتی انگار و دادم قورت خندمو

 ..میشد

 

 ..نه یا میشه پیدا کلش سر و میده جواب ببینم میکردم امتحان رو نزدیکی این دیگم جاهای باید

 

 رفت پنجره سمت و برداشت لقمشو غرغرکنان ارسالن

 

 بخور صبحونه بیا گشنه بیا -

 

 ..بود قفل من روی عصبانیت از پر همچنان نگاهش و گرفت رو لقمه حرف بی

 

 زدم پوزخند نگاهش به رو فقط و افتادم نکنم کش پیش حافظ گفتم وقتی که حرفایی اون یاد

 

 کردم مرتب سرم روی شالمو من و زد گاز حرص با رو لقمه

 

 ؟!ارسالن بریم -

 

 ؟!دوتایی برید میخواید کجا -

http://romankhoneh.xyz/


357 
romankhoneh.xyz 

 

 

 اوالَ بازم دوما،  چه تو به اوالً

 پرو ی پسره

 

 قرار سر بریم میخوایم انگار دوتایی میگید جوری یه خان حافظ جناب -

 

 [۰۰:۱4 2۳.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵4پارت#

 

 کرد اخم حافظ و شد باز نیشش ارسالن

 

 بخواید شاید گفتم بارم و کار تعطیله روز چند این چون؟! برید میخواید کجا خب اینه منظورم -

 بیایم باهاتون منم

 

 رفتم غره چشم براش من و برداشت دیگه لقمه یه لبخند با ارسالن

 

 دونه یه از بهتره دوتا.. بریم بیا داداش اره -

 سمتش برن نمیکنن جرئت دیگه میبینن دانشگاه تو باهاش مارو همه طوری اون

 

 گفتم کمر به دست و کردم درشت چشم

 

 بشم اشنا یکی با اونجا خواست دلم من اصال شاید؟! چی یعنی وا -
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 ..کردم غلط انگار واقعا که کردی غلط گفتن هماهنگ و بلند چنان جفتشون

 

 زدم بیرون اشپزخونه از دلخور و ورچیدم لب

 

 ..بشه اماده بره خواست حافظ از که اومد ارسالن صدای

 

 ..زمین به زدم زل و ایستادم در جلوی سینه به دست

 

 .. خودش بعد و اومد ارسالن پای صدای

 

 دارم خبر بوده بینتون هرچی از که میدونی خوب -

 لحظه اخرین تا نمیخوام حال این با و منه خاطر واسه کشیده دست ازت حافظ اگه میدونم خوبم

 ..بکشم عقب

 

 رفت عقب قدم یه و کشید اهی

 

 خودش حضور در میتونم که وقتی تا اما عمیقه بهش چقدر حست نمیدونم،  کنم گیجت نمیخوام -

 بیارم دستت به تا میکنم سعیمو

 

 صورتش به بودم زده زل اروم

 

 فرستاد بیرون نفسشو کالفه و کشید موهاش بین دستی
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 ایناز نمیتونم ولی بشی اذیت نمیخوام -

   کنم هرکاری اوردنت دست به خاطر به که هستم خودخواه اونقدر من

 

 دیوار سمت چرخوندم سرمو حرف بی

 

 ..علی بابا اتاق سمت رفت و کشید اهی دوباره

 

 ..دادم قورت بغضمو و کشیدم سینم به دستی

 

 و شو بیخیالش بگیریش دوباره نتونستی و شد خارج دستت از هرچیزی وقتی میگفت همیشه بابا

 ..زمان به بسپار بقیشو

 

 [۱۱:۵9 2۳.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵۵_پارت#

 

 یه گرفتن نجاتت راه تنها و افتادی گیر داخلش تو که موجه از پر دریای یه زندگی کن باور میگفت

 ..نزن پا و دست شد رها دستت از طناب تیکه اون اگه و طنابه تیکه

 ..سمتت اومد خودش طناب اون و داد جهت تغییر باد شاید،  زمان به بسپرش

 ساحل اغوش تو سپردنت و شدن اروم موجا شاید یا

 

 ..میزدم پا و دست نباید من و بود شده رها دستم از طنابه..بودم وضعیت همون تو االن
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 ..بودم گرفته یاد خوب و نزدن پا و دست و

 ..بودم داده یادگیریش واسه هم سختی بهای

 بود مهم این و بودم گرفته یادش بالخره اما

 

 

 ..فرستادم بیرون نفسمو سختی به و کردم باز و در

 

 زدم داد کتونیام پوشیدن هین همونجا از و شدم عادی

 

 ..بریم سریع بیا بپوش چیزی یه نیستی دختر نده طولش ارسالن -

 

 بپرم جا از شد باعث بوقی صدای

 

 

 چون بود قوی خونیش لب انگار که کردم نثارش لب زیر بدی فحش و چرخیدم عصبانیت با

 ..خندید

 

 مشکیش بلند شاسی سمت کردم تند پا و گرفتم ای قیافه

 

 ..پریدم باال و کردم باز و پشت در

 کرد نگاهم همونجا از و اینه تنظیم سمت رفت دستش
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 ..انگار داری دوست بغلشو،  نداره صبحم اول و شب اخر،  هستی صمیمی ارسالن با خوب -

 

 نیست و نبوده ماشین تو کسی من جز انگار که بهش کردم محلی بی جوری یه

 در به زد زل و بوق رو گذاشت دستشو چون سوخت خیلی کنم فک ولی ماتحتش

 

 ؟!بهم نمیدی محل -

 

 اوردم در گوشیمو و گزاشتم جواب بی حرفشو

 

 پشه اون اخر و اول بچرخه مذکر ی پشه سمت نگاهت کوفتی دانشگاه اون تو ایناز قسم خدا به -

 ..میکنم یکی رو

 

 

 بردم باال سرمو و کردم خاموش گوشیو خونسرد

 

 چون ندارم کار این به نیازی اطالع محض ولی بدم پس جواب شما به باشه نیازی نمیکنم فکر -

 ...دارم خونه همین تو خوبشو یدونه

 

 که خونه این تو هست یکی بگم کردن تعیین قلبم ضربان نفهمید و شد قرمز سرعت به چشماش

 ..ماشینه این تو االن نفر یه اون و براش میمیرم

 

 ببینی و ارسالن ریخت حتی نمیخواستی دیروز همین تا،  جالبه -
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 ..شدم سینه به دست و زدم سرخش ی قیافه به نیشخندی

 

 [۰۰:۳۸ 24.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵۶_پارت#

 

 ..میکردم اشتباه فهمیدم تو از تشکر با -

 

 هارو شیشه که شد تنگ زیادی نفسش انگار و رفت هاش دکمه سمت دستش،  سوخت زیادی

 ..داد پایین

 

 دلم طرفی از و بخوره سرما نکنه شدم نگران من و کرد باز هاش سینه وسط تا لباسشو دکمه

 دادن تکیه واسه مردونه و محکم زیادی های سینه اون لمس واسه رفت ضعف

 

 ..کشیدم هوفی و فرستادم بیرون محکم نفسمو

 بشم ذوب لباسا این بین که االنه میکردم حس چون حافظ از بیشتر حتی شد گرمم

 

 فرستادم ارسالن به لعنتی و انداختم در به نگاهی

 ..بپوشه و کنه انتخاب لباس یه تا میمرد و میداد طولش دخترا عین

 

 ..اومد بیرون و شد باز در موقع همون

 

 ..بود خوشتیپم زیادی لعنتی
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 ..بود سخت یکم خوشتیپ جنتلمن دوتا بین انتخاب جدا و انداختم حافظ به نگاهی

 بود کرده انتخابشو دله این ولی

 

 با رابطم اولین از و نفری اولین تو بود گفته بهم که میخواستم و پسری،  بود ناجور انتخابش

 ..میزد پسم و میره برام دلش میگفت و داشت فیلم خودش

 

 ..برگردوندم پنجره سمت سرمو کنان اخم من و شد سوار شنگول و شاد ارسالن

 

 بگذرونه بخیر اینا با و امروز خدا

 

 ..داشتم دوسش خیلی که عشقا اهنگ اون از،،  بود سلیقم بود کرده پلی حافظ که اهنگی

 

 ، میپسندم و اهنگ مدل این بودم گفته بهش بار یه یادمه

 احساسی و اروم

 

 ، بردم بیرون دستمو و کشیدم پایین و پنجره

 پریدم جا از که شد بلند نفر دو فریاد صدای بالفاصله

 

 

 ترسیدم؟! بابا خبرتونه چه هی -

 

 ؟!میشه چیزی نمیگی،  ایناز تو بیار و دستت -
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 تو اوردم دستمو و کردم نگاهش تعجب با

 

 ؟!بیاد من دست سر میخواد بالیی چه دقیقا روستا جاده تو -

 

 شدم متعجب که گرفت رو ازم حرص با

 ؟!این شده چش

 

 ؟!واقعا شده چت،  گردنتا پس میزنم واقعا ارسالن -

 یهو بیروت دادم و انگشتم بند یه اال،  بود ماشین تو انگشتام نوک فقط پیش دوسال همین تا من

 ؟!شد اخ

 

 [۱2:4۳ 24.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵7_پارت#

 

 کرد ای سرفه و داد باال ابروهاشو

 داد خودش به تکونی

 

 باشی مواظب گفتم حال هر به -

 

 ؟!باش مواظب میگن فریاد و داد با جدیدا -

 

 اصال پروندم همینجوری چیزی یه،  بابا دیگه کن ول اهه -
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 بردم بیرون کامل دستمو حرص با و کردم نگاهش چپ چپ

 

 اصال دراد چشمت تا -

 

 ..زد لبخند و انداخت بهم نگاهی نیم حافظ

 

 ؟!موقع اون زد داد چرا این

 

 ، شدن عجیب همه جدیدا

 مدت این تو داده دست از هم رو داشت که ای تخته نیمه یه که ارسالن از اون

 میزنه خوشحال که حافظ از اینم

 ..فامیلی ازدواج حاصل مشخصه قشنگ

 

  شد باز نیشش یهو

 نخورده مخمو تا بگم خودم کرد اشاره چشم با و کرد گل فضولیش معمول طبق ارسالن

 

 ؟!فضولی بخندم داشتم دوست الکی هیچی -

 

 ؟!میکنی سوال میدونی که چیزی راجب چرا -

 

 ؟!فضوله میدونستم وقتی پرسیدم چرا،  بود حق جدا دیگه حرفش این
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 افتادم خاطره یه یاد خوب -

 

 میشنویم -

 

 نشست اینه روی و چرخید نگاهم

 ..بسته پشت از ارسالنم دست که یکی این اوه اوه

 

 ..گرفتن اطرافمو فضول مشت یه

 ..بشه اینا قاطی بیاد عباسم که روزو اون نیاره خدا

 

 ..میکنه پوستمو نگم مطمئنم که میشنویم گفت جور یه اصال

 ..کشیدم جلو خودمو یکم و کردم صاف گلومو

 

 ..بود رو به رو به نگاهش حافظ

 ، بود قشنگی منظره خیلی اش جاده

 ..بود بهشت راه انگار

 

 ..بودیم شلوغ خیلی ما موقع اون.. نیومد شد مریض معلممون مدت یه،  بودم که دبستان -

 فسقلی زامبیِ مشت یه

 ..بود اخالق بد خیلی که اومد اقایی یه معلممون این جای

 ...اونم مدیون و بلدم که فحشایی نصفه اصال،  بود دهن بد خیلیم
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 گرفت خندم که میکرد نگاهم اشتیاق با و بود چرخیده جوری یه ارسالن

 

 نه،  شکر خدارو داشتن و مشخصات این معلمامون همه که ما،  معلمی چه به به،   خب خب -

 ؟!حافظ

 

 [۰۰:۱7 2۵.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵۸_پارت#

 

  کرد تایید خنده با حافظ

 ،  میگفتم همینو داشتم اره -

 .بود شر خیلی داشتیم دختری یه کالسمون تو ما

 کرم برا یهو که بود اونایی از ولی بود چش واقعا نمیدونم،  بود مریض کال،  منا مثله نه میگم که شر

 ..میشاشید کالس سر ریزی

 

 خندید و کرد عوض رو دنده حافظ و شد ام قهقهه باعث ارسالن باز دهن

 

 دنیا این تو داریم بدترم تو از پس،  جالب چه واو -

 

 کردم نازک براش چشمی پشت
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 بدتر یکی برداشت نه گذاشت نه اینم،  داد فحش این به رفت در دهنش از معلممون این بار یه -

 ،داد جواب

 زد داد یهو برگشت شد عصبانی معلممونم

 ..وضعته این که فامیلی ازدواج حاصل فسقلی تو

 

 ..بدتر همه از دوستم خود،  کردیم کپ یهو هممون

 ؟!چی یعنی فامیلی ازدواج حاصل اقا پرسید کرد فراموش و فحش اصال

 

 ..تو خوده یعنی گفت برداشت نه گذاشت نه معلممونم

 

 ..بود خوب خیلی،  یعنی پاچیدیم ما

 

 ..کردم جمع و خندم من و کرد نگام اینه از حافظ

 ..میخندید داشت اما ارسالن

 

 ؟!اخه اس بچه وضعه چه،  گفته خوب -

 ..شیطنتات و خودت فقط فسقل

 

 ..کشید سرم رو دستی که کردم باز نیشمو ذوق با

 

 

 ..شیشه تو بودم شده پرت نبود خودش دست اگه که ترمز رو زد چنان حافظ یهو
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 ؟!کو افسارت؟!  پسر چتههه -

 

 ..بردم پایین سرمو و خوردم و خندم

 

 ..گرفت خندم اول هام نه*سی رو حافظ دست دیدن با

 ..شد رگ به رگ که کردم خم سر زده بهت چنان بعد

 

 پشماش وضعیت دیدن با اونم و من سمت برگشت و گرفت حافظ از عصبانیشو نگاه ارسالن

 ..ریخت

 

 ..کنم گریه یا بخندم واقعا نمیدونستم

 

 ..زد پس و حافظ دست و اومد خودش به یهو

 صندلی به کوبوندم محکم خودمو و کشیدم عقب کنان سرفه من

 

 ..شد پیاده خندون،  نیمه و مختصر ببخشید یه با و کرد جمع بازشو نیش حافظم

 

 [۱2:۰۳ 2۵.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۵9_پارت#

 

 ..ها بگذرونه بخیر خدا گفتم اولش همون
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 ..فشردم دندونام بین لپمو و گرفتم ارسالن عصبی نگاه از نگاه

 

 ..زد زل بود ماشین بیرون که حافظ به و چرخید و گرفت چشم ازم غره چشم یه با

 

 ..تربیت بی بازه نیششم چه -

 

 ..کنم کنترل خودمو نمیتونستم و میشد خندم باعث بامزش عصبانیت

 

 ..دیگه کردی ترمز اونجوری بود خودت تقصیر المصب خو بگه بهش نبود یکی

 

 ؟!بنظرت نشده دیر ارسالن خب،  اهم -

 

 بود زده زل حافظ به نگاه همون با همچنان

 

 ..شو پیاده،  میشه چرا -

 

 ..شدم پیاده و کردم باز و ماشین در شاد و خندون

 

 نمیتونستم واقعا اری از اخمی همچین وجود با اما میکرد جوریم یه دستاش لمس حس اوری یاد

 ..کنم کاری

 

 نداشتم شک خودم حیایی بی در،  میشدیم شوهر و زن دوباره قطعا بودیم تنها اگه
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 ؟شدین پیاده داداش اع -

 

 ؟!شما به گذشت خوش،  ماشینیم تو هنوز پس نه -

 

 بامزش و تخس نگاه اون واسه رفت دلم من و دزدید نگاه حافظ

 

 نزن حرف انقدر بریم بیا -

 

 ..کردن حرکت جلوتر و کرد قفل اری گردن پشت دستشو

 

 شدم ذوق از پر و رفت باال ضربانش قلبم دانشگاه ورودی دیدن با

 

 !یعنی میدن رام؟! ها بریم کجا باید -

 

 ؟!خودشونه دست مگه،  ندن راه کردن غلط -

 

 ..پاچم تو میروزونه قلبمو میزنه وقتیم،  نمیزنه نمیزنه حرف لعنتی

 

 اسمون از نگاه نچرخید سرش وقتی تا و کردم کنترل خودمو ارسالن نگاه مقابل در زحمت به

 نگرفتم

 

 که بشیم وارد راها سری یه از شد نیاز شاید..برگردیم تا بمون همینجا،  نام ثبت برای میریم -

 ..بگیری یاد تو نیست درست
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 ورچیدم لب و کردم اخم مشتاق

 

 ..میشه الزم باشم بلد میخوام بابا کنار بکش،  بگیری یاد نیست الزم چیو چی -

 

 [۰۰:۳۳ 2۶.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶۰_پارت#

 

 ..پیچید بهم وجودم همه و نیمکت رو رفتم فرو که داد هلم تقریبا و شد مانعم حافظ بار این

 

 ..نزن حرف ام کسی با بیایم تا بشین..نیست الزم یعنی یادبگیری نیست الزم میگه وقتی -

 

 و کردم نگاه رفتن که راهی به تعجب با،  رفتن و گفتن اینو

 !!!ریخت پشمام

 ؟!دادن انجام مرد دوتا که بود زشتی حرکت چه این

 

 "؟!!واقعا کنن رفتار پرنسس یه مثله باهام نباید اومدن دونفری االن

 ها عجیبه

 ...واقعا زمونه این تو میبینیم چیزا چه

 

 ..بودم کرده چک برگشتارو و رفت تموم من و بود گذشته رفتنشون از ربع یه تقریبا
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 بسی گاهی و شلخته گاهی و دست تو دست گاهی که دانشجوهارو بقیه و بودم نشسته فضوال مثله

 ..میکردم نظاره و میرفتن و میومدن جذاب بسیار

 

 خوبی دانشگاه چه جدا؟! اینا به نمیده گیر حراست

 

 ..سمتم میاد داره دیدم جذابا همون از یکی که بودم فکرا همین تو

 

 ..گرفت درد دهنمم و ترسیدم خودم که کردم باز چنان و نیشم

 

 ..تره جذاب دور همون از شدم متوجه شد نزدیک که یکم

 ؟!اخه مک و کک

 

 ..ان بامزه مکاشم و کک،  بابا خوبه نه که شد نزدیک بیشتر دوباره

 ...خدا بنده میشد دیده زشت میومد که راه وسط از

 

 ..نشستم موقر و صاف و کشیدم ام مقنعه از زده بیرون موهای بین دستی

 

 ..نشست حرف بی یهو و شد نزدیک نزدیک نزدیک

 

 اورد در گوشیشو یهو که میکنه باز و صحبت سر االن گفتم

 

 ..رسیدم برم قربونت اره؟! جانم الو -
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 ..مجنونم بید زیر جانم اره،  همیشگی جای همون نشستم عزیزم باشه

 

 ..شکست و کمرم اخریش جمله

 

 ..داره خوبی ویوی همچین یه اینجا بودم نشده متوجه اول از اصال و رفتم براش ای غره چشم نیمه

 

 ..میره قربونشم طرف نگو،  شد جور اول کیس گفتم باش منو

 

 اقا شد حسودیم،  برم قربونت گفت احساس با چقدم

 

 ..بدم رشوه نگیرم یاد یهو که میرن میدن هل منو چلمنگ دوتا اون اونوقت

 

 ..خوبی اون به هام نمره؟! رشوه به نیاز چه اصال

 

  کفشام به زدم زل زیر به سر و ورچیدم لب

 

 ..شنیدم عجیبی و خفن خیلی صدای یه یهو که نبود اطراف به اصال حواسم و بود پایین سرم

 

 [۱2:۰۱ 2۶.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶۱پارت#
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 ..دیدم حافظ دست تو رو داشت مک و کک که پسر همون ی یقه و کردم بلند سر متعجب

 

 کشیدم جیغ دوم ضربه از قبل و گفتم ابوالفضل یا یه

 

 ؟!!!!دیوونه میکنی چیکار -

 

 کرد حلقه یارو یقه دور دومش دست و کرد نگام چپ چپ

 

 ...کنم سرویس منتو دهن بزنم؟! عوضی میشی مردم ناموس مزاحم چی واسه -

 

 اقا رفتار و کالس با لحن اون و کار محافظه همیشه حافظه،  بیاد در بود مونده چشمام،  دیگه اره

 ؟!عجیب دهنی بد این و منشانه

 

 ..میشه نزدیک وار بروسلی داره دیگه یکی دیدم دور از

 

 ..اینجا میومد داشت باد عین که ارسالن به زدم زل زده بیرون چشمای با

 

 ..میزدم نفس نفس داشتم فقط که بود افتاده اتفاق سریع اونقدر،  اومدم خودم به تازه

 ...بودم کشیده عربده حافظ مثله شکلی اون یا بودم خورده کتک من انگار

 

 

  جدا طرف یقه از حافظو دست میکردن پچ پچ که ادم همه اون چشم جلو و رفتم جلو خجالت با

 کردم
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 ؟!مردم به میپری چرا؟! شدی دیوونه،  احمق میکنی چیکار-

 

 کشید عقب حرف بی و برگشت

 

 ؟!بود نشده مزاحمت مگه -

 

 ؟!رو بیچاره زدیش چرا؟!اخه بود کجا مزاحم نه -

 

 که بود شده شوکه طفلی،  بیچاره سمت چرخیدم نگرانی با و کردم خرجش ام غره چشم یه

 ..زمین افتاد فقط کرد ولش حافظ که همونطوری

 

 ابروش گوشه به زدم زل و شدم خم شرمنده

 

 میاد خون داره وای؟!  نشده چیزیتون،  اس دیوونه این اقا ببخشید خدا تورو -

 

 پیشونیش رو گذاشت و برد باال دستشو و گفت اخی،  اومد خودش به تازه

 

 ..خانوم میاد پیش،  خوبم نیست چیزی -

 

 صدای یه بوده تفاهم سو میشد قانع حافظ توسط داشت که ارسالنی صدای اون اوضاع اون تو

 ..رسیدن سر حراست محترم اقایون و شد بلند مانندی ناقوس سوت
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 بودم گرفته درد سر واقعا

 

 ؟!دانشگاه محیط تو چیه بازیا وحشی این؟! اینجا خبره چه -

 

 دختراشون دوست حلق تک پیش دقیقه دو تا که همونا. گرفت خندم و افتاد بقیه به نگام لحظه یه

 ...بودن ایستاده فاصله متر ده با هرکدوم حداقل عزیز محترمای این وجود با االن بودن

 

 گیر طرف که ایشاهلل و شد حراست نگهبان به توضیح مشغول ارسالن،  دادم قورت و خندم

 ..نباشه

 

 ..کنیم بلندش کردیم سعی و کردیم پسره کمک شرمنده حافظ با

 

 [۰۰:2۶ 2۸.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶2_پارت#

 

 ..اصال میزد گیج پسره

 

 زده بیرون رگاش اون با مردونه و بزرگ دستای به افتاد نگاهم

 ..داد نشون قراریشو بی دوباره کنان تاالپ تاالپ دلم

 

 ..بزنه گیج داشت حق،  بود خورده کتک دستا این با بدبخت پسره
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 پام اولی روز خداروشکر و اومد راه باهامون یکم نداره شکایتی یارو دید وقتی حراستی اقای

 دانشگاه جهنم به نشد کشیده

 

 ..بدحال بیمار یه و موندیم ما و شدن پراکنده کم کم ام بقیه رفتنش از بعد

 

 ..درمانگاه ببریمش کن بلندش اقارو کن کمک اری -

  

 ..گرفت بازومو و اومد جلو اخمو حافظ پسره به بزنم دست که این از قبل

 

 ..کشیدم عقب خوش زبون با خودم و دادم قورت دهنمو اب

 

 به کرد شروع گوشیش که میکردن پانسمان سرشو داشتن،  درمانگاه بردیمش دوتا اون کمک با

 ..زدن زنگ

 

 ؟!بدین جواب منو تلفن میشه خانوم ببخشید -

 

 ..برداشتم گوشیشو و رفتم دوتا اون ی خیره نگاه جلوی و دادم تکون سری تردید با

 

 کردم برقرار و تماس و اومد لبم روی لبخندی بغلش قرمز قلب یه و خانومیم دیدن با

 

 ..بیدم زیر االن من؟ کجایی بهزادم -

 

 کنم صاف صدامو کردم سعی و گرفتم گاز لبمو

http://romankhoneh.xyz/


379 
romankhoneh.xyz 

 

 

 خانوم سالم -

 

 تندش فوق و بلند صدای بعد و سکوت لحظه چند

 

 ؟!دادین جواب منو همسر گوشی چرا شما،  سالم -

 

 برای مشکلی یه،  دانشگاهم درمانگاه تو اینجا من،  شده تفاهم سوء که این مثل ببخشید -

 دادم جواب من همین برای.. اومده پیش همسرتون

 ؟!اینجا بیاین میتونین

 

 گرفت نگرانی رنگ و اومد پایین صداش

 

 ؟!چیشده بگین خدا تورو؟! چرا درمانگاه؟! بهزاد..بـ -

 

 درمانگاه بیاید ببینیدش میخواین اگه شما،  عزیزم خوبه حالش -

 

 میام االن باشه باشه -

 

 ..کرد تشکر و زد لبخندی خان بهزاد،  کرد قطع زرتی بعدم

 

 تخت کنار برگشتم و گذاشتم میز کنار گوشیشو
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 [۱2:4۳ 2۸.۰2.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶۳پارت#

 

 تخت کنار برگشتم و گذاشتم میز کنار گوشیشو

 

 فقط عجوله یکم ما حافظ این،  توروخداها ببخشید -

 

 زد لبخند و کشید اش شده پیچی باند سر به دستی

 

 ..میکنم درکش،  دیگه میاد پیش،  نداره ایرادی خانوم نه -

 

 زدم لبخند

 کردم نثارش ای غره چشم که اومد ابرویی و چشم و کرد ای سرفه حافظ

 

 تربیت بی ی پسره

 

 میومد خوب بنظر،  کردم وارسیش خوب اومدن که محترم خانوم دختر

 بود خوب واقعا یعنی

 

 اون ولی،  نبودم بلند چندان خودمم البته،  فنچن و بغلی حسابی که بود اونا از،  فسقلی و بامزه

 ..بود اورده در و بودن فسقلی شور دیگه
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 ..شد قلبی قلب چشمام من که بوسید و بهزاد موهای روی اول

 

 ..کرد نگاهم بامزه و کرد خم کمی سرشو بود وایستاده کنارم که ارسالن

 

 ..شستم موهامو صبحم همین تازه،  من سر این خواست دلت -

 

 نگاه بود وایستاده حافظ که جایی به االمکان حد کردم سعی،  خندیدم و زدم پسش دست با

 ..نکنم

 

 خانوم ببخشید -

 

 گفتم جانمی و کردم جمع حواسمو

 

 یکی عزیز که کنید مشخص رو چی همه بعد به این از کنید سعی ولی،  بهزاده خود با تصمیم -

 ..نبینه اسیب دیگه

 

 ..انداخت بهم زیرکی زیر نگاه و شد زیر به سر که حافظ سمت چرخیدم عصبانی و شدم سرخ

 

 خسارتش، نکنن کارا این از دیگه دادن قول،  گفتم خودشونم به،  شرمندم بازم من،  بله -

 ..میپردازیم باشه هرچقدر

 

  فشرد دستش تو محکم و بهزاد دست،  گرفت بغضش یهو
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 میریختم سرم تو خاکی چه من میومد سرش بالیی اگه، سرم فرق تو بخوره خسارت خانوم -

 ؟!اخه

 

 ، براش شد کباب دلم که گفت مظلوم انقدر

 

 کرد نوازش دستشو بهزاد

 

 میریزی اشک دیگه بار یه ببینم،  اخه که نشده چیزی،  اشکتو نبینم دیگه نگفتم من مگه فسقلی -

 ..نمیبخشمت واقعا

 

 [۰۰:۵۰ ۰۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶4پارت#

 

 ..ببخشید خوب -

 

 کردم بغل و دختره و رفتم جلو

 

 ..ان همراهم که ماستی دوتا این طرف از هم،  خودم طرف از هم،  میخوام معذرت بازم -

 

 زد لبخند و کشید عقب

 

 باشین ما مهمون ناهار جبران برای و امروز باشین موافق اگه خب -
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 ..راضین که شدم مطمئن و کردم نگاه همشون به

 

 .. رفتم غره چشم براش دوباره و بیرون اومدم حافظ همراه بقیه از جلوتر

 

 گفت تخس و کرد اخم

 

 دختر نکن نگام اینطوری،  بابا ای -

 

 ..پریدم بهش

 

 ..نمیکنی خواهیم عذر یه کردی ناکار و مردم پسر زدی؟!!! کنم نگاه چجوری پس -

 

 انداخت باال شونه

 

 حساسم من،  نشینه کنارت میخواست -

 

 بد غرغرو حافظ همون روم به رو ی بچه پسر این انگار نه انگار و کردم اخمش به نگاهی تعجب با

 میشناختم که بود اخالقی

 

 کن خداروشکر برو،  هستی طلبکارم پرو پرو کردی داغون و درب و بدبخت پسره زدی که واقعا -

 ..میبریدم گوشتو وگرنه،  نرفتم حراست
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 شد جیب به دست و داد تحویلم وریا یه خنده اون از

 

 بودم پشتت میرفتی اونجام -

 

 .گرفتم دندون به و لبم و گرفتم گرمش نگاه از نگاه

 ها شده مصیبتی چه

 

 بیایم تا کن روشن ماشینو برو،  باشه خب خیلی -

 

  اورد در جیبش از دستاشو

 

 بسه خندیدی که همین -

 

 ، رفت و برگشت و داد تکون بامزه سرشو

 جذاب کثافته

 

 بیاره ماشینو رفت که کردم اشاره حافظ به من و اومدن خانومش و بهزاد و ارسالن پشتش

 

 در جلوی بریم بیاد تا -

 

 ..سمتم اومد دختره و کرد بهزاد کمک ارسالن
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 ندیدمت تاحاال؟! میخونی درس اینجا -

 

  زدم لبخندی

 

 ..کردم نام ثبت امروز تازه،  اینازم من،  کنم معرفی خودمو نشد وقت میخوام معذرت -

 

 انداخت باال و ابروهاش

 

 دیر چقدر -

 

 رفت لپش سمت دستم اراده بی

 

 ..داشتم مرخصی دوسالی یه -

 

 ..بودم کنکور پشت ولی نداشتم مرخصی من،  همسنیم پس اووو -

 

 زدم لبخند

 

 [۱2:۳۰ ۰۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶۵پارت#
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 بهم نگفتی اسمتو -

 

 جونم ایناز خوشبختم لیالم من؛  شرمنده راستی اره،  اهان -

 

 گرفتم دستشو و زدم لبخند

 

 ..کردم درست که دردسری واسه ببخشید بازم -

 

 گفت اروم تقریبا و گرفت باال سرشو کمی و خندید

 

 اینه کارش کال،  نیاریا خودت روی به حاال -

 

 ایستادم و شد درشت چشمام

 

 پرسیدم زده بهت

 

 ؟! میشینه دخترا کنار میره یعنی؟!!! ها؟! اینه کارش چی یعنی -

 

 ..گرفت نشگون بازومو خودمونی خیلی و کرد نگاهم چپ چپ

 

 ..که نداره سادیسم،  چیزیه مریضی مگه عشقم،  نخیرشم -
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 .. چیشد پرسید بهزاد که گفتم اخی

 

 خندیدم و برگشتم

 

 بی ناهار شدیم حساب بی اصال.. اورد در سرم کارمونو تالفی خانومتون لیال فقط، بهزاد اقا هیچی -

 ..ناهار

 

 اومد در دوتا اون چشم که دستم پشت زد دیگه یدونه

 

 ..نخوردم هیچی اس دوهفته یکیم مهمون ناهار امروز میدونستم بودم گرفته فال من نخیر -

 

 کشیدم بامزشو لپای دوباره و خندیدم

 

 ؟!کارشه چی نگفتی..میگی راست که تو اره -

 

 افتاد راه و کرد نازک چشمی پشت

 

 ..کردنه درست دردسر کارش کال که بود این منظورم -

 ..نمیشه شب روزش نیاره خودش سر بالیی یه روز یه

 

 ، خندیدم و گفتم اهانی

  دادیم تکون براش دستی حافظ دیدن با
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 ..پشت تا سه ما و نشست جلو بهزاد

 

 ؟!برم کجا خب -

 

 زدم چشمکی و گرفتم بود رفته جلو اینه تنظیم واسه که دستاش از نگاه

 

 دیگه بریم کجا بگین شما،  استادین شما -

 

 [۰۰:۱۸ ۰2.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶۶_پارت#

 

 ..گفت کشیده چشمی و زد لبخندی

 سمتش چرخیدم و پریدم جا از که گرفت نیشگون بازومو ارسالن

 

 کندی دستمو،  چته -

 

 ، نمیاد سرت بالیی تو،  جون سگ نترس -

 ..؟!نباش صمیمی باهاش انقدر نگفتم مگه

 

 مالیدم نیشگونشو جای و ورچیدم لب
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 وحشی،  حاال خب -

 

 داشت نگه و کرد پیدا رستوران یه سریع خیلی

 

 ؟!حاال هستن خوشمزه غذاهاش -

 

 بیرون پرید ماشین از خوشحالی با لیال

 

 ..اوردتمون جایی خوب راننده اقای،  جون ایناز میکنم تضمین -

 

 شد بلند ارسالن داد که پریدم بیرون خودش مثل منم و کردم باز نیشمو

 

 ..میفتی نکن -

 

 ..رفتم رستوران داخل به لیال همراه و دادم تکون براش بابا برو نشونه به دستی

 

 ..میارتمون جایی خوب میدونستم -

 

 دهنش تو گذاشت و کند نونی تیکه.. نشست و کشید بیرون صندلی

 

 ؟!چطور -
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 غذاس عاشق که اوناس از،  شکموعه خیلی اخه -

 ..باشه کوره ده تو اگه حتی،  میشناسه خوبشو رستورانای بگی که و کشور این هرجای

 

 خندید

 

 انقدر نه ولی،  شکموعه بهزادم،  جالبه -

 

 بردم گوشش نزدیک سرمو

 

 بعد میکنه وارسی اول جدو همه جونش مامان و من غذای جز،  وسواسه ارسالن فقط بینشون -

 ..میان زیاد اینجا ندارم شک و داره زیادی اعتماد حافظ به البته،  میکنه انتخاب غذا

 

 ..شد گفتم که همونطور

 

 صدا و سر به کردن شروع پشت اون از نفر چند که شدن وارد تایی سه و کردن باز و در

 

 سهیل های ستاره اینجان کیا ببین به به -

 

 گلل ارسالن اقا افتخار به بزن -

 

 محلن همین جوونای بود معلوم،  کردم نگاه هاشون قیافه به تعجب با

 

 ؟!حافظ میشناسینشون -
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 داد جواب ارسالن جاش به

 

 ..میومدیم اینجا زیاد،  پاتوقمونه اینجا -

 

 [۰9:۵9 ۰2.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶7_پارت#

 

 ..شنیدم گوشم زیر رو لیال صدای که گفتم اهانی

 

 !!چیه باهاشون نسبتت -

 

 کردم پچ پچ 

 

 ..زیاد خیلی،  باشه زیاد،  میخوام کباب من ارییی،  بعدا برات میگم،  اس پیچیده یکم -

 

 خندید و گفت چشمی

 

 ..بده سفارش رفت و پرسید هم بقیه و حافظ  از

 بود خوشگل خیلی ولی،  نبود بزرگی جای زیاد
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 ..بود کرده باحالش واقعا بسته نه بود باز نه فضاش که این

 

 کشیدم عمیقی نفس و کشیدم بود کنارم دقیقا هاش شاخه که درختی به دستی

 

 کردم نگاش تعجب با که داد قرد مخاطب منو بهزاد

 

 ؟!خانوم ایناز -

 

 ؟!بله -

 

 ؟! اومدین نام ثبت واسه گفتین امروز -

 

 اومد که حراستی اون واسه ترسیدم کلی همین واسه،  درسته اره -

 

 کردم نگاش تعجب با که زد نیشخند لیال

 

 ..قسمت اون تو داره طرفدار کلی ابجیت شوهر؟! ابجی کردی فکر چی جدا -

 

 ؟!میکنه درست دردسر زیاد که این واسه -

 

 ..خندیدن حافظم و ارسالن و گرفت خندش بهزاد
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 رفت بهم ای غره چشم لیال

 

 حراسته رئیس عموش،  نیست اون واسه نه..دستش کف بزاری بری که نگفتم،  بگیری کوفت -

 

 شد باز نیشم

 

 ..میکنیم میخواد دلمون غلطی هر پس،  ایول -

 

 شد باز لیالم نیش

 

 میده حال خیلی واییی.. بپیچونیم کافیه فقط،  اره -

 

 ..سردیه جو کردم حس یهو که فشردیم همو دست ذوق با

 

 ..برزخی چشم تا شیش سمت برگشتیم و شد خشک هردومون لب رو خنده

 

 شدم بلند جا از کنان سرفه من

 

 دارم دستشویی راستی اع -

 

 شد پا سریع لیالم
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 ..دارم کاری یه منم بریم باهم بیا اره اهان -

 

 [۰۰:۰۱ ۰4.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶۸_پارت#

 

 خنده زیر زدیم پقی دوتایی شدنمون داخل با و،  رفتیم اروم اروم دستشویی خود تا

 

 ؟!دیدی هاشونو قیافه وای وای -

 

 وایستم صاف کردم سعی خنده با

 

 ..ترسیدیم مثال ما االن؟!کردن فکر چی واقعا -

 

 ..ریخت پشمام که من،  نگو اع -

 

 ..خندیدیم دوباره

 

  لیال شدم خوشبخت اشناییت از خیلی-

 

 ..شدم اشنا تو با که خوشحالم،  اینجا بودم تنها خیلی،  منم اره -
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 فشردم دستشو و زدم لبخندی

 

 ..واجبه حسابی که دستشویی برم من اوه اوه -

 

 ..بستم و در و پریدم سریع که داد هولم و خندید

 

 واقعا میترکیدم داشتم

 

 ..اومدیم بیرون دستشویی از باهم و شستیم دستامونو

 

 ..موندیم متعجب ثانیه چند دیدیمشون که دور از

 

 ..کشیدم خجالت دوما،  شد گشنم اوال که میخوردم داشتن تند تند اونقدر

 

 ؟!هارو زده قحطی این نمیشناسیم انگار که کنیم رفتار طوری چیه نظرت میگم -

 

 دادم نشونش شصتمو انگشت و سمتش برگشتم

 

 ...بریم بیا موافقم حله -

 

 ..برداشتی غذامونو سینی صدا و سر بی خیلی و میز سمت افتادیم راه
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 کرد بلند سر ارسالن

 

 ؟!برداشتین اونارو چرا؟! کجا -

 

 ..رفتم براشون ای غره چشم نیمه و شد درهم صورتم

 

 ؟!کردین فرار سومالی از مگه؟! خوردن ناهار وضعه چه،  واال داره خجالت -

 

 .. نشستیم لیال با،  شدن تر جور و جمع یکم و کردن بهم نگاهی هرسه

 

 پرسیدم و حافظ به کردم رو

 

 ؟!اومده باهاتون سمیرام،  حافظ راستی -

 

 ..بود بعید بودن شکمو همه این واقعا،  غذاش به بود زده زل

 

 [۱۱:۵9 ۰4.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۶9_پارت#

 

 شد جویدن مشغول ارامش با و دهنش تو گذاشتش،  کرد پرش و برداشت قاشقی
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 ..پرسیدم سوالی ادم این از من انگار نه انگار و میکردم نگاه داشتم و کاراش تموم

 

 لبشو گوشه دستمال با و گذاشت کنار قاشقشو خودش بگم چیزی و کنم باز دهن که این از قبل

 کرد پاک

 

 ..باشن اونجا نیستم که مدتی تو قراره،  عمارته به خانوادش انتقال درگیر،  نه هنوز -

 ... میاد صادق خود با دیگم هفته دو یکی

 

 ..شدم مشغول بقیه مثل و زدم لبخندی ذوق با

 

 بود خوشمزه واقعا

 

 ..نکنم نگاه بقیه به دیگه کردم سعی و شدم اش ادامه خوردن مشغول لذت با

 

 ؟!زحمت بی بدین و نمک اون میشه خانوم ایناز -

 

 که ریختم خودم غذای رو یکم قبلش.. برداشتم نمکدونو و کردم نگاه و گفت اینو که بهزاد به

 ..نکنم نگاهشون کردم سعی من و شد بلند دوتا اون اعتراض صدای

 

 کشیدم کنار خودم و دادم بهزاد به و نمکدونو

 

 ؟!نمیخوری دیگه -

 !!!!!شدم سیر نه -
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 ،  خودش غذای رو کرد خالی و برداشت بشقابمو حرفم شدن کامل از قبل

 میخورم من،   نخور تو -

 

 بود شکمو یه واقعا اون و کردم نگاهش بهت با

 

 اونارو لیال و خودم بین شماره بدل و رد از بعد.. اومدیم بیرون اونجا از و کردن حساب پسرا

 ..ان خونه هم دوتا این فهمیدم تازه من و رسوندیم

 

 کردم بهزاد سر به ای اشاره و زدم لیال به چشمکی خداحافظی از قبل

 

 بچه داره احتیاج تو بوسای به فقط االن،  کنیا خوبش -

 

 ..خونه برگردیم که شدم سوار من و خندیدم جفتی

 

 ..گوشیش تو بود کرده و سرش ارسالنم،  بود فکر تو حافظ

 

 ..بود شده انجام کارام که بودم خوشحال خیلی

 

 پریدم جا از حافظ صدای با که زدم لبخندی و کردم نگاه و کالسیم برنامه

 

 ؟!ایناز بیارتت ببره روز هر میخواد کی -
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 [۰۰:۰۸ ۰۵.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱7۰پارت#

 

 شد جلب ارسالنم توجه.. رفتم براش ای غره چشم،  پریدم جا از صداش شنیدن با

 

 ؟!بیام و برم و شهر تا اینجا از نتونم که چیزیم شلی مگه،  خودم که معلومه -

 

 سمت مخصوصا،  تاریکه تاریکه هوا اینجا هفت ساعت؟! کالسیت های برنامه به کردی نگاه یه -

 ..جنگله داخل تقریبا که روستا

 

 بودم نکرده دقت موضوع این به اصال ورچیدم لب،  افتاد کالسام پایانی ساعت به نگاهم تازه

 

  دانشگاه برم باید که بالخره؟! چی که خب -

 

 ..برمیگردم ها موقع همون تقریبا شب میرم ها صبح من،  بیای من با میتونی خب -

 

 ..کردم نگاهش رفته باال ابروهای با

 مخالفه بودم مطمئن،  کنم نگاه ارسالن به نبود الزم

 

 هم رو خالی روزای،  میبرمت وگرنه دارم کالس خودم من،  بری تنها که نمیشه،  موافقم اره -

 ..میام خودم
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 زدم نیشخند و کشیدم جلو خودمو جملش شدن تموم از قبل

 

 ؟!میکنین ریزیم برنامه دارین حاال که کرد قبول کی -

 

 ؟!راهو این برگردی تنها شبی نصف میخوای یعنی؟! چی یعنی -

 

 ..بود شب نصف دوازده انگار اما،  بود نشده هم پنج هنوز ساعت،  کرد اشاره روستا راه به چشم با

 

 ..میرسید نظر به ترسناک واقعا تاریکی نظر از

 

 کردم جور و جمع خودمو بالخره و موندم روم به رو ترسناک فوق ی جاده به خیره لحظه چند

 

 بیام بر خودم پس از میتونم من صورت هر در -

 

 اومد حرف به بالخره بود فکر تو که ارسالن

 

 ..بگیری تنها که نیست تصمیمی این -

 

 بگیرم تصمیم براش تنها میتونم من و منه زندگی این اتفاقا -

 

 ..میکنم صحبت باباعلی با موردش در -
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 ، شدم خفه

 کشیدم عقب سینه به دست و گزیدم و لپم داخل از

 

 [۱۱:۵7 ۰۵.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱7۱پارت#

 

 ..کردم شکار شیطونشو نگاه که کردم اینه به نگاهی

 

 ....نگاهش همین و شیطونیاش،  افتادم خلوتامون یاد لحظه یه

 

 ..کنی فکر بهش نباید ایناز نه،  نه ' فشردم هم رو لبامو

 

 ..کنم پرت حواسمو کردم سعی برسیم تا و دادم تکون طرف دو به سرمو

 

** 

 

 ..بود املت شام بازم،  فکر تو و بود ساکت علی بابا

 

 ..شدن اضافه بهمون حافظم جناب دفعه این

 

 اینو گفت فقط اون و دیدن تدارک براش کلی خدمتکاراش االن که بهش زد غر کلی ارسالن

 ..میده ترجیح
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 ؟!دور بریزنشون نیست حیف،  بیارشون ما برای برو پاشو حداقل احمق خب -

 

 ..برداشتم گاز رو از رو ماهیتابه و خندیدم بامزش قیافه به

 

 کشیدم لپشو شدم بلند و گذاشتم سفره روی

 

 ..میپزما املتی همچین بار یه سالی من نیار در بازی بامزه -

 

 ..شد دور ارسالن از که من دست و حافظ ی سرفه صدای

 

 کردم نگاهش چشمی زیر

 دستام به بود شده خیره

 

 شدم علی بابا منتظر و نشستم،  خوردم فرو خندمو

 

 ؟!جان بابا -

 

 : گفتم بهش جانمی

 

 دخترم خطرناکه خیلی راه این؟! بیای و بری تنهایی میتونی مطمئنی -

 

http://romankhoneh.xyz/


403 
romankhoneh.xyz 

 

 ..بیام بر خودم پس از میتونم،  بودم تنها دوسال من،  میدونین که شما باباعلی -

 

 داد تکون طرف دو به سرشو

 غرید شدش قفل دندونای الی از و فشرد محکم نون روی قاشقو ارسالن

 

 اینا،  خطرناکه راه این؟! کنی میخوای کاری هر خودت برای تو که میشه دلیل کوفتی دوسال اون -

 خودته برا همش

 

 ندادم اهمیتی

 باباعلی به کرد رو حافظ

 

 ..دارم کار اونجا دانشگاه برای شهر میره ایناز که روزایی منم -

 ، بیارمش و ببرم میتونم

 ..بده انجامش میتونه نیستم من که روزایی ارسالنم

 

 [۰۰:۰۵ ۰۶.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱72پارت#

 

 ..چیه برای اصرار همه این نمیدونم دقیقا،  حافظ اقای گفتم بهتون نظرمو من -

 

 شدم زیر به سر که انداخت بهم عصبی نگاه
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 اون از جدا؟! الکیه کردی فکر،  کنی عبور جنگل از باید روستا به رسیدن برای،  داره گرگ اینجا -

 ..هست زیاد بد ادم اینجا وحشی حیوونای

 

 ..شکست سکوتشو بالخره باباعلی

 

 ؟!این متوجه..  کنید مجبورش کاری به نمیتونید،  بیاد و بره تنها میخواد ایناز،  پسرا -

 

 ..شدم خیره باباعلی به لبخند و ذوق با که گفتن ای بله هردو

 

 شد جدی دوباره و داد جواب و لبخندم

 

 ..نمیدم بهت و رفتن تنها اجازه دیگه بیادم پیش برات کوچیک اتفاق یک،  بار یک فقط اگه اما -

 ..بری کسی با باید رفتنم حیاط تو واسه حتی

 

 ،  موند باز دهنم

 بست دهنمو که کنم اعتراض اومدم

 

 ..شد سرد بخور شامتو،  گفتم که همین -

 

 ..انداختم نگاهی دستم تو کوچیک ی لقمه به،  ورچیدم لب

 

 بودن مشغول اشتها با پسرا

 بیخیال پس،  بیفته برام اتفاقی که نبود قرار خب
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 ..شدم مشغول منم کنم تمومش که این از قبل و گذاشتم دهنم تو رو لقمه

 

 

 ...بیرون زدم خودم و پسرا گردن انداختم ظرفارو

 

 ،  بود خوشگل واقعا ولی بود سردی هوای

 ..تابم سمت برداشتم قدم و برداشتم زمین روی از برگی،  بودن ریخته کامال دیگه برگا

 

 ؟!باشه ریلکس انقدر میتونست چطور،  بوسش سمت بود رفته فکرم

 

 ..بود زده پسم اون

 ..ارسالن پیش گردوند برم خودش اصال،  برو بود گفته بهم

 

 ؟!برگردم میخواد ای کلمه گفتن بدون حاال

 

 ؟!چی غرورم

 

 شدم خیره بود شده خارج دهنم از که بخاری به و کشیدم اهی

 

 ..شدم اسمون ی خیره و کردم رها تاب روی خودمو
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 پاشه که میزدم غر داشتم و بودم کنارش االن همین انگار نه انگار،  کنه گیرم غافل امشبم کاش

 ...بکشه اب ظرفارو

 

 ..بود شده تنگ واسش دلم واقعا

 

 [۱2:۰۰ ۰۶.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱7۳پارت#

 

  دوسال این تو بودم شده نترسی دختر واقعا،  کردم نگاه اومدم که راهی به

 بودیم مخالف قطب دوتا تاریکی و من وگرنه

 

 ...نداشتم ترس دنیا این تو ای دیگه چیز هیچ از میترسیدم ارتفاع و تاریکی از که اونقدری

 

 ..نداشتم ترسی تاریکی از دیگه واقعا،  نبود اینطور حاال اما

 

 صدامم و بمونم تنها درندشت خونه یه تو و شب کل بودنم خدمتکار واسطه به بود شده وقتا خیلی

 ...نیاد در

 

 رو زندگی از ای دیگه روی و کرد جدا ارزوهام از خیلی از،  کرد دور چیزا خیلی از و من دوسال اون

 ...داد نشونم

 

 ..کنم دفاع حقم از و بمونم میتونستم من
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 ..نبود این بود نذاشته کم برام ای ذره حتی و بود کرده بزرگم که عمویی حق،  نبود عمو حق اما

 

 ؟!فکری تو چیه -

 

 نترسیدم،  نپریدم جا از

 

 ..منه قضیه،  درخته خود از کرم میگن

 

 ..میاد میدونستم،  بیرون اومدم که داشتم کرم

 

 میشه پیدا کلش و سر االن ارسالن میدونستم خوب،  کمه وقت که میدونستم اینم

 

 ؟!شستی ظرفارو،  نیست چیزی -

 

 ..چسبوند بهم اشارشو و شصت انگشت

 

 میزنن برق،  شدن عالی -

 

 زدم دست براش و خندیدم

 

 پرنسسا عین،  کرد خم برام خیالیشو دامن و شد خم زانوهاش روی

 ..نمیومد یخیش و جدی و سرد قیافه به اصال بامزش و شیطون روی این
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 ..میپسندیدم من حال این با

 ..دیگه بیاد شیرین بزی دهن به باید که علفم

 

 ..بخوریم اتیشی چای و زمینی سیب کنیم روشن اتیش قراره،  میاد االن ارسالنم -

 

 پریدم جا از و زد برقی چشمام

 

 مرسی،  جون اخ -

 

 ...بود بلند خیلی قدش،  اومد جلو

 

 و گذاشت موهام روی دستشو و کشید عمیقی نفس که کرد کاری دلش با انگار مظلومم نگاه

 ...زد بهمشون

 

 [۰۰:۰7 ۰7.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱74پارت#

 

 ..اومد خوشگلتون کنار بکشید،   خب خب -

 

 ..کشیدم عقب و زدم نیشخندی
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 ..کرد داری صدا ی خنده نیم جیب به دست و نموند دور حافظ چشمای از نیشخندم

 

 ..شدن جیب به دست جای کن کمک بیا -

 

 ..رفت باال ابروهاش

 

 ...کرد دست به سینی ارسالن نثاره کشیده چشمی و شد استینش سر های دکمه کردن باز مشغول

 

 ..خورد ارسالن صورت به چشمم که میکردم نگاهش خیره

 

 ..نمیکردم درکش که بود چیزی یه نگاهش تو

 

 ..میکرد نگاهم غمگین و بود نشسته پاهاش روی

 

 هردوشون از بدزدم چشم و باشم عادی کردم سعی

 

 نباشه کم چیزی،  میخواما زیاد زمینی سیب من -

 !!!بیار نمکم برو حافظ

 

 ؟!گرفتی اشتباه خان زبل با حافظو شما عزیزم -

 

 صداش وای،  صداش لعنتی
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 فشردم هم روی لبامو

 

 ؟!حرفیه،  اره -

 

 ..کرد باز طرف دو به دستاشو و شد بلند جا از

 ؟!باشه خواستنی و جذاب حالتی هر تو میتونست چطور

 

 ..شنیدم صداشو که میکردم نگاه بود رفته که راهی به

 ..سمتش چرخید سرم

 

 ...شدی جدا ازش که روزی اون حتی...تاحاال بودم ندیده شیفته اینقدر و نگاهت -

 

 ..میگرفت جون داشت کم کم که اتیشی به بود زده زل،  نمیکرد نگاه بهم

 

 [۱۳:۰۵ ۰7.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱7۵پارت#

 

 منی رفیق تو،  ارسالن کنم ناراحتت نمیخوام -

 

 داشت خش صداش

http://romankhoneh.xyz/


411 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ..شدنتو عاشق،  بوسیدنتو،  کردنتو بغل تمنای،  داره تورو تمنای قلبم،  باشم رفیقت نمیخوام -

 

 ..شدم زیر به سر و گزیدم لب

 

 ..سمتم چرخید و کرد رها دستشو تو چوب

 

 ..میکردم حس قلبشو تند ضربان صدای که شد نزدیکم اونقدر

 

 ..کشید عمیقی نفس و کرد خم سرشو

 

 ..گرفت بغضم،  تنمو عطر کشید بو انگار

 ..داشت حق

 

 دیوونم هم بشه دیگه یکی عاشق حافظ که این تصور حتی،  میکردم درکش بودم عاشق که منی

 ، میکرد

 بود مرد واقعا ارسالن

 

 ..نرسه بهت دستشم کس هیچ که ببرمت جایی میخواد دلم.. ببرمت و بدزدمت میخواد دلم -

 ..اس بوسه هرچی از بشی خسته دیگه که ببوسمت اونقدر میخواد دلم

 

 شد بغضم باعث که داشت غم زیادی صداش.. شد عمیق نفسش
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 ..نمیشه اینا زا هیچکدوم،  داری اون به تو و دارم بهت من که حسی این وقتی،  نمیشه ولی -

 دارم تمناتو من که تو از،  تو از کشید دست و کشید عقب حافظ که چیشده نمیدونم

 ..میکنم تالشمو لحظه اخرین تا ولی

 

 .موهام میون شد گم سرش انگار و کشید ای دیگه نفس

 

 دارم بهت من که باشه حسایی شبیه داری اون به که حسایی تموم اگه حتی -

 

 ..میزد برق قشنگش و روشن چشماش،  بردم باال سرمو

 ..داشت اشک انگار

 

 تو اشک خاطرم به که بود شده احساسی و حساس اینقدر کی رفیقم،  من شاد و شیطون ارسالنه

 ؟!میشد جمع چشماش

 

 ؟!کشید کنار چرا -

 

 کردم فینی فین

 

 ؟!ارسالن چیه تو به دینش -

 

 ..پرید رخش از رنگ کردم حس

 

 ..شد عصبی،  شد رنگی،  شد سرخ
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 بازوش رو گذاشتم دست نگران

 

 ؟!ارسالن -

 

 چشمام رو نشست سرخش نگاه

 

 ؟!ازت کشید دست اون واسه؟! اون واسه -

 

 [۰۰:۰۳ ۰۸.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱7۶پارت#

 

 ..کرد  دیوونه و ارسالن انگار حافظ پای صدای

 

 بازوی روی که من دست ی خیره دست به نمک و شد پدیدار درخت پشت از زنان سوت حافظ

 ..شد بود ارسالن

 

 ؟!باز چیشد -

 

 ....کشید خشم روی از که نفسی و ارسالن ی قرچه دندون صدای

 

 خورد تکون حافظ چشم جلوی تهدیدوار انگشتت
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 ؟!کشیدی دست عشقت از کوچیک دین یه خاطر به "؟شکستی دلشو من خاطر به -

 

  شد ساکت لحظه یه

 زد منو دل حرف بعدش

 

 ؟!عاشقی تو اصال -

 

 ..نبود خوبی وضعیت،  بود شده مشت دستاش حافظ

 

 ...داداش -

 

 ترسوندم فریادش صدای

 

 ..داداش نگو نامردم انقدر کردی فکر که منی به،  داداش نگو من به،  هیسسسس -

 !؟؟؟؟؟کنم مدیونت که کردم برات کارارو اون من کردی فکر و داداش گفتی بهم تو

 

 ..میلرزوند دلمو که بود غمگین اونقدر ارسالن صدای

 ..نداشت توقع حافظ از انگار،  بود بغض از پر صداش

 

 شد حلقه ارسالن دستای دور و اومد باال دستاش.. بود زیر به سر حافظ
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،  بیاد بدت ازم نمیخواستم،  روام و چشم بی کنی فکر نمیخواستم،  باشم نامرد نمیخواستم -

 ...و زدم دست ناموست به کنی فکر نمیخواستم

 

 ..کشید عقب زیر به سر شد جدا یقش دور از که ارسالن دستای،  کرد سکوت

 

 ..توعه ایناز نمیدونستم،  داداش میخوام معذرت -

 

 باشن کرده دیوونه و ارسالن انگار

 :داد جواب

 

 به نمیخوام؟!!! میفهمی داره انتخاب حق ایناز،  نیست کاال یه اون،  حافظ نیست من برای اون -

 ؟!!!میفهمی بکشه عذاب من خاطر

 

 بود اومده در اشکم.. کشید می فریاد و بود گرفته سمتم به دستاشو

 

 .. شعور و فهم با انقدر،  بود همینطور همیشه اون،  عزیزم ارسالن

 

 ..داشتم زندگیم تو اونو که بودم دنیا دختر ترین شانس خوش من

 

 [۱۰:۰۰ ۰۸.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱77_پارت#
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 گوشه یه خورده شکست سرباز دوتا مثل دوتا اون،  بودم خسته بحث و دعوا و اشوب همه این از

 ...بودن نشسته و داده تکیه درختی به ای

 

 به بیشتر درصد و نیست من خاطر به فقط حافظ به نسبت ارسالن ناراحتی شدت این بودم مطمئن

 ..حافظ خود رفتار خاطر

 

 احساس سر بخواد که احمقه و فکر بی انقدر ارسالن کنه فکر حافظ نداشته انتظار اون قطعا

 ..کنه پا به قشقرق دوستشم

 

 هیچی شدنم غیرتی الکی و بازی دیوونه با،  کرد نمیشه کاریش،  دیگه عشقه باباعلی قول به

 ...نمیشه درست

 

 ..بود افتاده اتفاق این صورت هر در

 

 ..بیچاره های زمینی سیب به شدم خیره و ورچیدم لب

 

 ..بخورمشون میخواستم،  میشدن زغال نباید

 

 ..بودم خودم اخالق این عاشق چیزی هر از بیشتر

 ..بکشن همو نمیخواستن دوتا این و نبود جنگ اینجا پیش دقیقه ده همین تا انگار نه انگار

 

 ..رو بچه بکشه میخواست ارسالن بیشتر البته

 ..بود وایستاده فقط دست به نمک و شده شوکه خدا بنده حافظ
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 برداشتم زمین از چوبی و کشیدم عمیقی نفس

 

 اومد باال جفتشون نگاه

 

 شدم خوشگل های زمینی سیب وارسی مشغول و شدم خم توجه بی

 

 میسوزی عقب بکش -

 

 نداشت اعصاب بود مشخص،  کردم نگاه ارسالن به اخم با

 

 میخوام اونو،  گشنمه،  نمیخوام -

 

 ..شد بلند زمین رو از راستش دست کمک با و سختی به

 ..بود فکر تو هنوز و سرگرم چوب تیکه یه با حافظ

 

 ببره بین از و روشون خاک تا زد بهم دستاشو

 

 [۰۰:24 ۰9.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱7۸_پارت#
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 عقب بیا تو بیرون میکشمش خودم -

 

 ؟!داری دعوا،  حاال خب -

 

 ..رفتم غره چشم بهش توجه بی که انداخت سمتم اتیشی نگاه

 

 ؟! خو چه من به

 

 حافظ خونه از سر بعد و بودم در به در دوسال و بیرون رفتم خونه از من بود خودش تقصیر همش

 بود این وضعشون حاال و اوردم در

 

 بیرون اورد در یکیشو بالخره و کرد وارسی و زمینی سیب کمی دقت با

 

 شدم باال به پرتابش مشغول و گرفتمش ازش ذوق با

 

 ؟!مجبوری مگه دیوونه میکنی چیکار -

 

 کردم باز نیشمو،  بود زده لبخند بالخره

 

 ؟!نه یا بشه سرد باید -

 

 ..کشید دستم از و زمینی سیب و گرفت دستم مچ از،  شد تر رنگ پر لبخندش
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 شد نزدیک خودشم و بود حافظ نزدیک که سنگی تخته سمت کرد شوت تقریبا جفتمونو

 

 ..میخورن اتیشی زمینی سیب چطوری بدم یاد بهت بشین -

 

 ..اورد در ازش کلیدی دسته و جیبش تو کرد دست،  کاراش به زدم زل و نشستم ذوق با

 

 کرد تقسیم مساوی تقریبا قسمت سه به و زمینی سیب

 

 ،  کنی فوتش کافیه حاال -

 

 فوت به کرد شروع بزنه دست بهشون که این بدون و برد پشتش دستاشو،  رفت باال ابروهام

 ..کردن

 

 ..داشت لب به لبخند حافظم،  کردم نگاهش خنده با

 

 ..بود برگشته سابق حالت به بالخره جو

 

 کنه نگاه حافظ به که این بدون یکیشو اون و من به داد یکی و برداشت هارو تیکه دقیقه چند از بعد

 سمتش گرفت

 

 بود داشتنی دوست و مهربون واقعا ارسالن،  زدم لبخندی

 

 [۱۰:27 ۰9.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱79_پارت#

 

 ، کلبه سمت چرخیدیم همگی و ریخت اتیش روی و اب ارسالن

 عمارت سمت کرد کج راه و گفت ارومی خداحافظی حافظ

 

 ..میرفت داشت که راهی به بودم زده زل

 

 ..کنارشی وقتی حتی بشه تنگ براش دلت همش و بزنه تند کسی برای قلبت که این

 بگی بهش رو میکنه خوشحالت و ناراحت که چیزی همه بخواد دلت و

 ؟!عشق میگن این به

 

 آیناز نیستم زندگیت ی قصه ی بده ادم من -

 

  سمتش چرخیدم

 اسمون به بود زده زل و برده فرو شلوارش جیب تو دستاشو

 

 بهت و جونم لحظه همین میتونم که دارم دوست اونقدر،  باشم میخوام نه،  ام بده ادم نه من -

 ..دارم دوسِت خودم از بیشتر تورو.. نیستم خودخواه اما..بدم

 

 نبود گفتن برای حرفی،  میکردم نگاهش فقط
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 بازمّ گفتم بار یه،  هستی و بودی عشق بهترین و رفیق بهترین،  دوست بهترین من برای تو -

 میگم

 ..میجنگم وجودمی همه که تویی داشتن واسه باشه توانم در و بتونم وقتی تا من

 

 ... نمیکرد نگاهم هنوزم،  کرد مکثی

 

 باشم من دلیلش یه فقط شاید کشیده عقب حافظ اگه،  باشم نمیخوام بده ادم ولی -

 موضوع اون با مشکلی من که گفتم بهش خودت چشم جلو امشب من،  مربوطه خودش به بقیش

 ..باشه داشته دوست میتونه اون و ندارم

 

 بگه اینارو بود سخت خیلی انگار،  مکث دوباره

 

 ..نیستم من مقصر نکنه کارو این اگه ولی،  بجنگه داشتنت برای میتونه -

 ..قیمتی هر به نه ولی میخوام ارامشتو و خوشی لحظه هر و دارم دوست من

 

 ...ولی خوبی خیلی تو ارسالن -

 

 اورد باال کنم سکوت که این معنی به دستشو

 

 میخوای که اونی دیدی روزی اگه،  دارم دوست من بدونی میخوام،  نمیخوام جواب ازت االن من -

 کنی فکر منم به کن سعی نیست حافظ

 

 پرسیدم هوا بی
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 ؟!مدیونه بهت حافظ چرا -

 

 [2۳:۱۱ ۰9.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱۸۰_پارت#

 

 کرد نگاهم بالخره و سمتم برگشت

 

 ..بری خونه از میزاشتم وقت هیچ نباید -

 

 کردم نگاهش تعجب با

 

 ....آیناز باشه یادت،  میگه برات بخواد خودش اگه -

 

 ..دارم و داشتم دوست خیلی خیلی خیلی تورو بچگیم از من -

 

 ..شد دور و زد غمگینی لبخند،  گرفت بغضم

 

 ، قلبم و عقل بین جدال و موندم من

 ..بود کرده انتخاب رو داشتنی دوست و مهربون ارسالن این یکی اون و حافظ میگفت یکیش
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 ...  کنم تمرکز کردم سعی و کشیدم اهی

 ؟!عشقی مثلث این به رسیدم یهو اوارگی از که چیشد

 

 ...خوابه اس غصه از پر که دلی دوای تنها،  میخوابیدم باید

 

*** 

 

 اومد نمی ارسالن صدای،  نبود دیروز مثل

 

 ..رفتم سرویس سمت و شدم بلند جا از سختی به

 

 ..کرد می دیوونم داشت اومد می اینجا تا که چایی بوی و سماور صدای

 

 علی بابا بخیر صبح سالم -

 

 ،  قشنگم دختر سالم -

 

 ..ریختم چایی خودم برای و زدم شیرینی لبخند

 

 نمیشنوم صبح اول ناقوصشو از بدتر صدای باره اولین برای؟! کجاس ارسالن -

 

 ...زد شیرینی لبخند
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 تهرون رفت،  باباجان نیست -

 

 ..شد خشک هوا رو دستم

 

 ..موندم مات لحظه چند و خالی لیوان به زدم زل

 

 ؟!افتاده اتفاقی عمو زن و عمو برای؟! شده چیزی؟!!  چرا -

 

 کشید هورتی چاییشو ارامش با

 

 ؟!خودتو میکنی نگران خودی بی چرا،  باباجان نه -

 اصال نخوابید دیشبو بچه،  بود اومده پیش فوری کار یه

 رفت پاشد اونم زدن زنگ بود صبح پنج اخرشم،  میکرد رو قدم خونه این تو همش

 

 !! اینجا اومده داده انجام کاراشو همه گفت خودش "؟ چرا اخه -

 

 [۱۰:۰4 ۱۰.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱۸۱_پارت#
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 داریم کار کلی امروز که بخور صبحونتو بشین بیا،  باباجان دیگه کاره -

 

 ؟!کاری چه؟! کار -

 

 باغ واسه دارم نیاز وسیله سری یه،  خرید میرین اقا حافظ با -

 

 کنارش نشستم تعجب با

 

 ؟!اخه حافظ آقا با چرا -

 

 بخورم صبحونمو کرد اشاره چشم با و رفت ای غره چشم

 

 ؟!میدی تشخیص بد از و خوب های وسیله؟! بلدی رو جایی؟! بری میخوای تو -

 

 ..رفت پاشد و داد تکون تاسف با سرشو که انداختم باال شونه

 

 ..نیاد عباس اگه البته،  امروزه باشیم تنها قراره دوباره که روزی اولین،  جالب چه

 

 ..باشم موقر و شیک خیلی کردم سعی

 بود دهنم تو قلبم

 

 داشتم دوست باهاشو شدن تنها دوباره
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 ..رفتم بیرون در از و برداشتم کیفمو شنیدم که و بوقش صدای

 

 شدم سوار جلو بار این

 

 ؟!خوبی -

 

 دادم سالم و زدم لبخندی

 

 ؟!خوبی تو مرسی -

 

 ..میگذرونیم ای -

 

 بود خوشتیپ خیلی،  انداختم بهش نگاهی چشمی زیر

 ..کردم زمزمه اروم رو خوبه" ی کلمه و شدم جا به جا کمی

 

 ..خوبی که خوبه بزنم داد میخواستم واقعا ولی

 

 ..بودم خوشحال نبود ارسالن که این از انگا،  شدم شرمنده لحظه یه

 

 ..بیچارم قلب جون به بودن افتاده منطقم و عقله،  شد پا به جنگی وجودم تو
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 زیبا و خوشگل ولی  سنگ و خاک از پر،  میومد خوشم واقعا روستا این مسیر از

 

 [۱۰:۱۱ ۱۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️❤ ۱۸2_پارت#

 

 ..شد گرم دستم کردم حس که بودم فکر تو

 

 ..صورتش به زدم زل و چرخیدم متعجب و گرد چشمایی با

 

 بود جاده به نگاهش

 

 جان همسر بود شده تنگ تنت لمس واسه دلم -

 

 ..این نبود دروغ و میشد کنده جا از داشت قلبم

 

 شده خیس بودم کرده که عرقی از دستم کردم حس که بودم شده زده هیجان اونقدر

 

 دارم دوست هرچیزی از بیشتر نگاهتو هیجان،  زدم هیجان منم -

 

 ؟!بود چی االن این

 ؟!اعتراف
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 ،  میکرد دیوونم داشت لعنتیم قلبه این

 فشرد تر محکم دستمو

 

 آیناز بود شده تنگ لذت حس این واسه خیلی خیلی دلم -

 

 صدااااش لعنتی،  صداش

 

 ..نبینه صورتمو تا برگردوندم رو و زدم لبخندی

 

 ؟نشد باطل مگه صیغه -

 

 محرممی.. زنمی هنوز،  منی برا هنوز نه -

 

 دوباره االن ببینمشون نیست قرار وقت هیچ دیگه میکردم فکر که اونایی،  نیست درست این اما -

 .. اینطوری نمیتونم من و زندگیمن مرکز تو

 

 باعث و کرد سکوت فقط که بشم کنیزت و بشی غالمم میخوام که ببر بگیر منو بیا گفتم لفافه تو

 ..شد قلبم ناراحتی

 

 ..سوزوند دلمو دله بیشتر و اورد در زبون مغزم انگار

 

 ..میسوزوند خیلی خیلی دلمو میکرد رو حساس های لحظه تو بار هر که سکوتی این
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 ؟المصب چیه دردت اخه دِ بزنم داد برگردم خواست می دلم

 

 ؟!چیه اداها این بازم داری دوستم اگه،  چیه اداها این نداری دوستم اگه

 

 نذاشت که بکشم بیرون دستش از دستمو خواستم و کشیدم هوفی

 

 دوستش که مردی این و بود دستش تو دستم گلخونه به رسیدن ی لحظه اخرین تا حرف بی

 ..بود نامرد خیلی داشتم

 

 [۰9:۵4 ۱2.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️❤ ۱۸۳_پارت#

 

 ... دستش تو دستام بازم و بود یارو حرفای پی حواسش

 

 نداشتم حرفاشونو به دادن گوش حس،  بود رفته سر حوصلم

 

 جان حافظ شده خسته خانومت میکنم حس -

 ..هست سفاراشات پی حواسم خودم من کنید عشق و بگردید گال این بین یکم برید شما

 

 کوبید باشه نه و بیست حداقل میخورد بهش که پسری ی شونه رو چپ دست با حافظ
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 میشه جبران،  جون علی گرم دمت -

 

 براش زد چشمکی علی

 

 کردی برام که کارایی هنو نرفته یادم،  قبله ی دفعه جبران خودش این -

 

 ..شد جدا ازمون علی و زد لبخند متواضع حافظ

 

 جون رفیقاشون واسه که بود خوبی رفیقای اون از بود مشخص کامال،  رخش نیم به زدم زل

 ..میدادن

 

 ..دیوونه دوتا این بودن خورده هم پست به خوب،  بود همین ارسالنم

 

 کنم سوپرایزت کلی میخوام که بریم بیا،  بیا -

 

 ؟!سوپرایز -

 

 کشید گال روی دستی

 

 ؟!نه میاد خوشت که گل از،  حسابی سوپرایز یه،  اوهوم -

 

 ..لطیفن،  دارم دوسشون -
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 خندید

 

 توان مثل -

 

 واسه بودم دلخور هنوز البته و لرزوند دل اش قهقه،  افتادم سرفه به و گرفت رنگ هام گونه

 سکوتش

 

 ..میکرد دیوونم این و نبود معلوم دلش با تکلیفش

 

 ..ببند چشاتو -

 

 که منی و گوشم کنار درست صداش بعد و نایلون یه رفتن کنار بلند صدای،  موندم منتظر و بستم

 قسمت اون به بودم حساس

 

 ..کن نگاه -

 

 ..اغراق بدون دیدم زمین رو و بهشت و شد باز چشمام

 

 [2۳:۳۵ ۱2.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱۸4_پارت#
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 نمیدونستم حتی که گالیی تعداد و مکان اون بزرگی و ها پرنده صدای،  جا همه،  بود گل جا همه

 ؟!نه یا هستن شمارش قابل

 

 خندید شادی با

 

 ؟!نه یا هست قشنگ -

 

 حافظ -

 

 حافظ جان -

 

  نشم زده هیجان کردم سعی و گرفتم و خودم جلوی..میچسبه عجیب بوسه مکان این تو

 

 ..العادست فوق این -

 

 این تو بوسه میدونست اونم انگار و نشست صورتم طرف دو دستاش،  اومد جلو و خندید تکبر با

 ..میچسبه عجیب مکان

 

 ..بوسیدمش وجودم تموم با و اغوشش تو شدم حل خواسته خدا از،  میدونستم معلومه که منم

 

 ..میداد عشق طمع بوسمون

 

 ؛ بودم محوش
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 ..زیباییش،  صورتش،  لباش محو 

 

 ..شد باز خنده به لباش و صورتم تو زدم زل..کشید عقب ثانیه چند از بعد

 

 ..جان همسر مکانو این تو بوسیدنت بدم دست از نیومد دلم

 

 ..نزنم حرف کردم سعی و فشردم بهم لبامو

 ..بود نکرده مشخص تکلیفمو هنوزم

 

 ، بود اون انتخابم شک بی

 بودن شده خواستارم که مردی دوتا این بین از

 ..میکردم انتخاب و حافظ شک بی

 

  نباشم باهاش اگه میدونستم و میخواستمش وجود تموم با

 نمیشم بخت خوش

 

 ..بوسید و گونم بار این و اومد جلو دوباره سرش

 

 ..میکرد دیوونم داشت بوسش گرمای

 

 ..عاشقش،  بودم مرد این عاشق من
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 ..شد دستام قفل دستاش و زد لبخندی

 

 بدم دستت از نمیتونم من،  دختر نیست شکی دیگه -

 

 [۰9:۳۱ ۱۳.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱۸۵_پارت#

 

 ..بود پیچیده گوشم تو قلبم ضربان صدای

 ؟؟؟نبود دارم دوستت از بهتر حرفش این

 

 ..شد باز خنده به لبم

 

 !!!گرفتیا تصمیم زود خیلی -

 

 ..خندید کش ایناز

 ..موندم خیرش شیفته و منتظر و رفتم مهربونش اما خشن فیس ی صدقه قربون دلم تو

 

 ؟!چیه مثبتت نظر؟!  داری تصمیمی چه تو؟! جان همسر چی تو -

 

 ..بودنت کیوت همه این فدای جانت همسر ای
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 روم به رو همیشه از تر نزدیک و شد کمرم قفل دستاش که شدم خم عقب به رو و خندیدم ریز

 ..ایستاد

 

 ؟!اوکی،  دور بریزیم ببد ناراحتیارو و حرفا اون،  رفتارا اون،  کوچولو کنیم فراموش گذشترو باید -

 

 ..بیام عشوه براش کردم سعی و کردم کج سرمو

 

 ..جان همسر که چشم -

 

 ...شد اب دلش تو قند انگار و کرد وریا یه خنده اون از

 

 ..کرد بغلم محکم و جلو کشیدتم

 

 دختر بشه فدات جانت همسر -

 

 ..زدم بازوش به ارومی مشت

 

 ..شدم جدا ازش سریع کسی ی سرفه صدای با

 

 ..کرد دستم قفل دستشو و کشید دستمو بشم دور کامل که این از قبل

 

 ..بود نشده اروم هنوزم قلبم و بودم قفلمون دستای ی خیره
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 ..داشت لب به لبخند مشکوکی جور یه علی

 ..بودیم نکرده و بودیم کرده ها چه بود دیده انگار

 

 نکنم نگاهش مستقیم کردم سعی و شد گرم صورتم

 

 ..امادست ها وسیله داداش جان حافظ -

 

 ..بزرگش دستای بین کرد قفلشون دوباره اما کرد رها دستمو علی دست گرفتن برای

 

 ..میشدیم هم برای دوباره داشتیم الکی الکی چقد.. بودم زده ذوق واقعا

 

 ..ببوسمش میخواست دلم

 ..دوباره و دوباره و دوباره

 

 [2۳:۰7 ۱۳.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۸۶_پارت#

 

 

 شدیم خارج گلخونه از خندان و شاد و خوشحال

 ..خودم به دادم قوالیی چه راجبش بودم کرده فراموش اصال
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 ..کرد رفتار چطور باهام بودم کرده فراموش

 

 رو اون به رو این از گفت اونطوری گردنش به داشت که دینی راجب ارسالن وقتی از میکردم حس

 ..شد

 

 ..میترسیدم و بودم پشیمون بابت این از کمی و بودم اومده کوتاه زود خیلی من حال این با

 

 ، بزنه پسم این واسه میترسیدم

 ..اویزونم خیلی کنه فکر یا 

 

 ..باشم اروم و نیارم خودم روی به کردم سعی

 ..کنه شک عقلم به که کنم رفتار جوری االن بود ضایع خیلی

 

 ؟!خوبه حالت -

 

 ؟!؟!ها -

 

 ..زد لبخند روم به که کردم نگاهش گیجی و تعجب با

 

 ؟!کوچولو کجاست حواست -

 

 زدم لبخند و دادم تکون سرمو
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 ، همینجا هیچی -

 

 ،  ایناز کردم حس وجود تموم با نبودتو من،  کنارمی دوباره خوشحالم خیلی -

 ..شدم پشیمون اول ی لحظه همون از رفتی وقتی

 به نمیخواستم،  بشی اذیت نمیخواستم که این هم،  ارسالن واسه هم بیام جلو نمیتونستم ولی

 ..بربیام پسش از نتونم و کنم وابستت خودم

 

 ..واقعا،  بود جذاب واقعا،  بودم دیده که بود چیزی ترین زیبا چشماش،  چشمام تو زد زل

 

 ؟!کنی تحملم میتونی،  میپرسم ازت بار اخرین برای و حاال همین،  ایناز خودخواهم خیلی من -

 

 ..کردنا تحمل این از باشه تا

 

 یه با واقعا من،  بگیرم تصمیم زود نباید میگفتم داشتم پیش لحظه چند همین انگار نه انگار

 ..بود بد خیلی این،  بود بد این و میشدم خر نگاهش

 

 گرفت بغضم

 

 خیلی،  حافظ بدی خیلی تو -

 

 [۱۰:۰۶ ۱4.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۸7پارت#
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 ..نکنم گریه کردم سعی و شدم زیر به سر که شد گرم اونقدر نگاهش

 

 کرد نزدیکم خودش به و شد حلقه کمرم دور دستش

 

 میکرد دیوونم چشماش،  چشمام تو زد زل

 

 تحمل داری و اینجایی حاال اگه،  بزنی پسم حتی یا،  بدی عذابم کلی حقمه کردم بد باهات اگه -

 ..میکنم جبران ولی،  دلته کار میدونم،  مجبوری میدونم میکنی

 

 ورچیدم لب

 

 ...حافظ دارم دوستت خیلی من،  بشی خسته ازم میترسم،  میترسم -

 

 نگاهش،   خدا نگاهش

 

 ...شنیدم استخونامو شکستن صدای که فشرد بهم خودشو محکم چنان

 

 ؟!دیوونه میکنی چیکار -

 

.. باشمت نداشته نمیتونم،  منی زندگی ی معجزه تو،  دختر عاشقتم من داری دوستم تو اگه -

 ..ریشتم بیخ همیشه که نترس هیچوقت
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 ..شد لبخندم باعث،  دارش خش صدای

 ..گرفتم محکمی گاز و کردم فرو بازوش تو دندونامو

 

 نگفت اخم حتی

 

 ..بشه خنک دلم من بیاد دردت االن باید -

 

 داد باال ابرو و کشید عقب

 

 ؟!من اوصاف این با میفهمم چه درد.. یاری دیگه که تو،  نیکوست رسد دوست از هرچه -

 

 کنه دلبری خوب انقدر میتونست چطور،  کنم ماچش میخواست دلم

 

 ؟!نیستم سرکار "؟نبودی دختر کامیون یه با قبال مطمئنی واقعا تو -

 

 کردم بغلش دوباره و کوبیدم سینش روی دست با که زد چشمکی

 

 زندت بهم گفتی چاخان و کردی لمس و دختری بفهمم،  حساسما خیلی موضوع این رو -

 چیزو همه بگی بهم حتما باید..نمیزارم

 

✅ 

 

 [2۳:۳2 ۱4.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۸۸_پارت#

 

  پسرم بود سرخوش صداش

 

 کنم کاری همچین خواستم هروقت میدم قول شخصه به من بانــــــووو چشم بــــــه ای -

 ..ازت بگیرم اجازه حتما

 

 ..کمرش تو کوبیدم محکم ولی شد باز نیشم

 

 ... نشو پرو،   ادب بی هی -

 ..نیستما بکن اشتی دیگه کنم قهر،  ها روزمونه اولین امروز 

 

 داشت نگاه بازوهام روی دستشو ولی کشید عقب دوباره

 

 کرد نگاهم شیطون

 

 ..میکنی اشتی که نمیرسه اپ دیقه پنج به ولی بکن میکنی قهر -

 

 شدم سینه به دست و کردم کج لب

 

 ؟!گفته کی،  نخیرشم -
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 شد جیب به دست و ایستاد صاف

 

 ..میشی خوبی خر کاکاعو چارتا میوه اب یه بگیرم بستنی دوتا برات من،  کوچولو میگم من -

 

 ..انفجاره مرز تو بود معلوم و بود شده سرخ صورتش،  کردم نگاهش حرف بدون لحظه چند

 

 ..رفت هوا قهقهش که کشیدم بلندی جیغ،  اومدم خودم به یهو

 

 گمشوووو برو،  احمـــــــق احساسه بی؟؟؟ خرم من بیشعوووور -

 

 باال به کرد شروع و میخندید که درحالی که زدم زانوش روی کفش با محکم،  میخندید همچنان

 .پریدن پایین

 

 شکستی شوهرتو پای،  دیوونه ای -

 

 ..اون و خودتی خر،  رو و چشم بی ی پسره،  کردم خوب  -

 

 میخندید همچنان اما نشست دهن روی دستش

 

 ..نده فوش هی هی -

 

 ..میدادم فوشم همچنان ولی کنم فرار دستش از کردم تقال
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 حرصی بدتر من و میشد خندیدنش بیشتر باعث و میومد بیرون دهنم از نامفهومی اصوات البته

 ..میشدم

 

 [۱۰:۱۵ ۱۵.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱۸9_پارت#

 

 بوسید و گونم خنده با

 

 ، چیه گرفتی دنیا این تو که ای هدیه بهترین بگن اگه -

 ..ایناز میگم 

 

 رفت باال ابروهام

 

 ..کوچولو من واسه خدایی طرف از هدیه یه تو -

 نمیکنم ولت من 

 

 ..نیاوردم خودم روی به اما شد باز نیشم

 

 منتظره ام باباعلی،  ندارم حال اصا بریم سوارشو بیا -

 

 ..ایستادم در کنار و زدم دور و ماشین

 ..میکردم حس نگاهشو سنگینی ولی نمیکردم نگاهش
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 ...میکردم حسش وجود تموم با،  شیفته و بود تیز نگاهش،  میکرد نگاه تیز

 

 بیارم در دلت از میخوام که بریم بفرمایید،  بانو بفرمایید -

 

 زدم نیشخند

 

 ؟!نه کاکائو و بستنی با احتماال -

 

 بشم سوار کرد اشاره و خندید ریز

 

 بیاد جا حالت بگیرم خوشمزه خیلی بستنی یه برات بریم،  دختر تو شدی ای کینه چقدر -

 

 برگردوندم رو

 

  نکرده الزم،  نمیخوام -

 

 شنیدم خندشو صدای ولی نشست حرف بی

 ..کوبیدم بهم محکم و در و نشستم

 

 ، رفت باالتر خندش صدای

 ..دادنم حرص واسه بود بلد هارو راه بهترین 
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 ..فشردم دست تو کولمو و کشیدم پوفی

 

 ..گذاشت ضبط دکمه روی دستشو همزمان و کرد حرکت

 

  قربون صداتو اومدی

 قربون وفاتو همه این

  

 یـــــــآره قلب تو جات که میدونی

 

  بهـــاره دلم تــــو پیش

 روزگــــاره عاشق

 

 نــــــداره وفـــا روزگــار امــــــا

 

 [2۳:4۱ ۱۵.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۱9۰پارت#

 

 ..کنم قطع صداشو تا بردم دست و ورچیدم لب

 میگرفت خندم داشت که میکرد اشاره بهم ابرو و چش و دست با و میکرد خونی هم چنان
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 ؟!کنی خرم کردی پیدا جدید راهای پرو بچه -

 

 ..خندید وری یه و شد باز نیشش

 

 ..نداشتم منظوری میدونی که تو،  دیگه نباش دلخور گل دختر -

 

 کردم نگاهش چشی زیر

 

 ؟!پس چیه اهنگه این -

 

 بکشه لپمو تا اورد باال دستشو و کرد عوض دنده

 

 ..بخونما برات تا کردم انتخاب گذاشتم وقت کلی اینو -

 

 ..شد باز نیشم

 

  وقت اون بستنی بعدشم کاکائو بعدشم بگیر طالبی اب برام بعدشم زنده بخون برام اول خب -

 ..میبخشمت

 

 داد دستش و سر به قری و زد بوقی

 

 ؟!میخوری گول همینا با گفتم دیدی ولی،  کوچــــــولو چَشـــــــم -
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 کردم نازک چشم پشت

 

 میشیییییی خر خودت؟! میشـــــــــی خر گفتی چی یعنی،  درکه قابل باز این -

 

 خندید و رفت توهم صورتش

 بزنی جیغ بودم ندیده -

 

 بازوش تو کوبیدم بود خیابون و رو به رو به که نگاهش به توجه بی و بردم باال و کولم

 

 میبینیییی بعد به این از -

 

 خداروشکر خب -

 

 ..بشنوم صداشو بودم مشتاق.. کرد اهمی که انداختم باال شونه

 میشد بار دومین این

 

 ..سردش رفتار اون و بود رابطمون از بعد روز بار اولین

 

 ...نکنم فکر بهش کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 

 [۰9:۵۳ ۱۶.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥۱9۱_پارت#

 

 ..شد نظرش مورد اهنگ کردن پیدا مشغول و برد دست

 

 ؟!خو بخونی زنده نمیخوای مگه -

 

 ..میکنم عرض خدمتتون االن،  دقیقه دو کن صبر شما -

 

 بود جلو به نگاهش

 ..بود ضبطم به حواسش حال این با

 

 ؟!میکنی باز و داشبرد اون جان ایناز -

 

 داشبرد سمت بردم دست و کردم جا به جا کولمو و دادم تکون سری

 

 زحمت بی بده اونو هست سفید فلش یه -

 

 ..بود کاغذی دستمال ی جعبه روی دقیقا

 

 کرد وصلش و گرفت فلشو

 

 ..رسید نظرش مورد اهنگ به بالخره تا کرد عوض پوشه چندتا
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 زدم لبخند

 

  کرد کم صداشو

 ...زد بهم چشمکی و گفت اهمی

 

 زیبـا ماه ای تو لیال تو عاشق من

 

 دریا تو ابرم من آنجا تو اینجا من

 

 نابی ی باده عجب،  شرابی جام آن تو

 

 ..میبردم لذت صداش شنیدن از و بود گرفته خندم اداهاش دیدن با

 

 ..میدادم تکون و سرم و گرفته ضرب پاهام با

 

 ..میشدم عاشقش بیشتر و بیشتر داشتم اینطوری

 

 خرابی حال عجب یار ای تو مست منم

 

 چشمانت ی بیچاره و آواره منم

 

 فرمانت به گوش درِ به در آن منم
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 برده مرا قلب این تو چشم ی سرمه

 

 مهمانـــت بشوم گر شود چه

 

 : خوند برام و گرفت سمتم اشارشو انگشت

 ...نابی ی باده عجب شرابی جام ان تو -

 ...خرابی حال عجب یار ای تو مست منم

 

 کردم باز براش و نیشم

 کرد قطع کامل و اهنگ صدای

 

 [2۳:۱۱ ۱۶.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱92_پارت#

 

 ؟!شرابی جام شما گفتم دیدی -

 

 دادم تکون سر خنده میون

 

 ؟!کردنمه خر برا جدیدت روش اینم -
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 فشرد و گرفت دست تو دستمو

 

 ..دلبریه واسه جدیدم روش این،  جانا نه -

 

 .کشیدم هومی و فرستادم باال و ابروم تای

 

 بدجور که کن اجرا بار یه وقت چند هر نشست دلم به حسابی دلبریت روش این دستت قربون -

 ..شدم عاشقش

 

 ..فشرد دستمو و زد لبخند

 

 ..گذروندیم سکوت تو و راه بقییه

 ...بردیم لذت هم وجود از حرف بدون

 

 ..بخشه ارامش زیاد خیلی،  کمکه خیلی سکوت وقتا گاهی

 ..ببری لذت هست که سکوتی از و کنی حس یارتو وجود میتونی که وقتایی خصوصا

 

 بود منتظرمون در جلوی باباعلی

 

 کردم نگاهش نگران و اوردم در دستش از و دستم

 

 ؟!بگی باباعلی به میخوای چی -
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 هم لحنش.. بود جدی صورتش 

 

 رو میکنیم حسش و داره وجود بینمون که چیزی -

 

 گرفت دستمو که کردم نگاهش گنگ

 

 میکنم حل چیزو همه خودم عزیزم نباش نگران -

 

 ..شد پیاده نفس به اعتماد با و کرد نثارم جذابی وریه یه لبخند که زدم لبخند استرس با

 

 خو میگفت میومد بعد تو میرفتیم میکرد صبر الاقل

 

 ؟!در جلو؟! اخه وضعش چه این

 

 بهشون زدم زل استرس با و کشیدم ای کالفه هوف

 

 [۱۰:۵۸ ۱7.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱9۳_پارت#

 

 

 ..نشد دستگیرم هیچکدوم صورت حالت و نگاه از چیزی
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 کردم می حس دهنم تو خونو مزه که بودم فشرده دندونام بین لبمو پوست اونقدر

 

 بود رفته هزار رو قلبم ضربان ماشین سمت علی بابا افتادن راه با

 

 پیاده و کشیدم رو دستگیره میلرزید دستم که حالی در و کردم ای سرفه گلوم کردن صاف برای

 ..شدم

 

 ایستاد ماشین  نزدیک علی بابا

 

 حافظ صورت روی چرخید نگاهم

 موقعیت این تو کنه ریلکسم بتونه که اونقدری نه ولی داشتم اعتماد بهش

 

 کرد باز و بست چشماشو

 سمت بردارم قدم و ببندم و در شد باعث که زدنش پلک یه همون داد بهم اطمینانی حالت یه

 باباعلی

 

 ؟!جان بابا میگه راست حافظ -

 

 شدم سرخ یکم

 

 "؟مگه میگه چی -
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 ..درم به در فامیله و فک و خودمم خر شدم متوجه خودم که کرد نگام جوری یه

 

 کنم دور خودم از استرسو کردم سعی

 انداخت بهم بدی نگاه باباعلی که بردم دندونام سمت انگشتمو

 

 ببخشید -

 

 درون سر از میدهد خبر رخساره رنگ ولی باباجان نیست جاش اینجا -

 دارم حرف کلی که داخل بریم باید ولی مشخصه چیز همه تو والی و هول این با

 

 پشتش نشم اب خجالت از و ندم نشونش کمرنگمو لبخند میکردم سعی که حالی در و زیر به سر

 ..افتادم راه

 

 و کرد نگاهش چپ یه علی بابا که میزد لبخند و بود ایستاده جیب به دست که حافظی به رسیدم

 بیفته را جوجه عین پشتمون اونم زد اشاره

 

 : زد لب

 

 ؟!چیـــشد -

 

 : زدم لب و گرفتم دماغم جلو هیس معنی به دستمو

 

 برااااات میگم بعدا -
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 " دارم دوستت " زد لب زنان چشمکی

 

 ..شدم سرخ و کردم گم پامو و دست آی،  پاچم تو افتاد قلبم آی

 

 [۰۰:۱4 ۱۸.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱94_پارت#

 

 

 حافظ و من ترتیب یه بعد و تو رفت علی بابا اول

 میدادم قورت و دهنم اب تند تند و بود حلقم تو قلبم

 

 بخورم اب برم هست اجازه باباعلی -

 

 برم کرد اشاره و پشتی به داد تکیه و نشست،  نزد حرف

 

 ..بشینه خواست حافظ از که شنیدم رو باباعلی صدای و آشپزخونه سمت کردم تند پا

 

 ..بترسم که نبود بد اونقدرام ولی نبود خوبی جو

 

 ..سمتشون کردم حرکت اروم قدمایی با و خوردم و اب
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 باباعلی پیش نشستم

 

 بهم گفتن چیزایی یه حافظ اقا بابا ایناز -

 

 باباعلی بله -

 

 ..بود شده موش حافظم.. بود تیز نگاهش

 

 بخونم و بهم زیادشون لشق میتونم نگاهشون از که جوونی دوتا پای جلو نمیندازم سنگ من -

 ..ولی

 

 اومد باال سرمون هردو

 

 جان بابا نگرانم ولی -

 

 کرد باز لب حافظ

 

 میکنم سعیمو تمام و میدم قول من ولی،  باشین نگرانش دارین حق شماست ی نوه ایناز بالخره -

 بخوره تکون دلش تو اب نزارم که

 خودتون میکنم فکر،  ندارم مشکلی هیچ من بازم ولی بابا حاج چیه من مشکل میدونین شما

 ..کنم رسمیش میخوام من حاال و بوده چیزایی یه ایناز و من بین که میدونید

 

 ؟!یکم نرفت تند،  گزیدم لب
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  بود اروم علی بابا نگاه

 

 باباجان نیستی تو من مشکل..دارم دوستت امیر بعدم و ارسالن همین عین تورو من،  جان حافظ -

 دخترم تنها تا کنم اعتماد بهت میتونم که میدونم خوبم و شدی بزرگ ای خانواده خوب تو میدونم. 

 باباجان دیگست چیز یه مشکل اما بسپرم بهت و

 

 کردیم نگاهش تعجب با هردو

 

 ک بیارم اب برم پاشم خواستم کرد خشک ی سرفه چندتا و گرفت دهنش جلوی جیبیشو دستمال

 بشینم کرد اشاره

 

 ..هاست خانواده از مشکل،  باباجان هاتون خانواده -

 

 [۱۰:۳2 ۱۸.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱9۵_پارت#

 

 

 کرد سکوت اما باباعلی بگه بیشتر تا زدم زل کنجکاو و مشتاق خبر بی جا همه از من

 

 بود درهم کمی که صورتش و حافظ سمت چرخید نگاهم
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 تره مهم همه از برام شما رضایت ولی،  زیاده مشکل -

 

 ؟!مشکلی چه؟! اینا میگفتن چی،  بودم گیج من

 

 پاکین گل دوتا عین،  میاید بهم که ایشاهلل پیرشین،  باباجان حاللت مادرت شیر -

 

 هنوز بودم درگیر من

 

 ؟!چیه میگین که مشکلی جون اقا -

 

 سمت رفت کوتاه خداحافظی یه با و پاشد جا از درجا حافظ و حافظ سمت چرخید نگاهش باباعلی

 در

 

 میکردم نگاه غریبشون عجیب کارای به منگال عین و بودم نشسته واج و هاج

 

 باباعلی سمت چرخیدم میشدم خفه داشتم فضولی از که درحالی من و بست سرش پشت و در

 

 ؟!خبره چه؟! اخه چیشده -

 

 میکردم نگاهش خیره و مشتاق من،  قالی به زد زل و کشید عمیقی نفس

 

 بود فکر تو حسابی و نمیکرد نگاهم
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 ..بگم بهت باید ولی نه یا داره تاثیری تصمیمت گرفتن تو این نمیدونم ایناز باباجان -

 

 ورچیدم لب

 

 ؟!خبرم بی ازش هنوز من و میدونه حافظم که چیه -

 

 ..همیشگیه کینه ولی،  باباجان نیست مهمی زیاد چیز -

 

 ؟!واقعا بود خبر چه،  نمیاوردم سردر

 

 [۰۰:2۱ ۱9.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱9۶_پارت#

 

 

 و کتاب تو سرش حسابی و میخوند درس کنکور برای پدرت وقتی،  پیشه سالها به مربوط قضیه -

 ..بود درس

 

 نکرد بلند سر و موند قالی ی خیره نگاهش و کشید اهی

 ، روزا اون به رفت انگار

 

 ارث به مادرش از و مشکیش چشمهای و شرقیش و خوب ی چهره،  بود خوبی پسر خیلی پدرت -

 بود برده
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 بخونن درس ارومی محیط تو بتونن هام بچه که میکردم و تالشم تموم من

 ..نمیشد قافل درس از ولی بود بازیگوش پدرت

 

 این داشتن و رفتار بهترین دخترا و پسرا و ما با ولی بودم عمارت این سرایدار من که این بای

 ، خانواده

 بود خوبی مرد حافظ بزرگ پدر

 بادرایت و عاقل

 

 

 میمردم کنجکاوی از داشتم،  کشید صورتش به دستی

 ؟!بود کرده نگران و حافظ اینطوری حاال که گذشته اون تو بوده چی

 

 بشه دامادم باید پسرت میگفت اول همون از -

 

 ، شد چهارتا چشمام

 

 ؟!!!!!علی بابا -

 

 پرید جا از که کردم صداش تعجب با جوری

 

 ؟!خبره چه "؟ شده چی -

 

 کردم درشت و چشمام
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 فرار بابام با زیادش عشق خاطر به؟! ها؟! بودهههه خانواده این واقعیه ی بچه مامانم نکنه -

 ؟!کرده

 

 هوا رفت قهقهش بعد و کرد نگاهم العملی عکس هیچ بدون اول

 

 !!چل خلو دختر ای -

 

 کشید لبش به دستی و شد جا به جا که ورچیدم لب

 

 ؟!اخه هندیه فیلم مگه..  نبود خبرا این از،  دخترم نه -

 

 داد تکون سری که کردم باز و نیشم

 

 ..دانشگاهی چه اونم،  شد قبول دانشگاه پدرت تا گذشت و گذشت -

 بشه دکتر میخواد،  شده دانشجو اقا دوماد میگفتن،  روستا تو میکردن افتخار بهش همه

 

 [۱۱:۳7 ۱9.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱97_پارت#

 

  کردم نازک چشمی پشت
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 باباعلی دارنا چشم ماها به کال خانواده این -

 

 خندید ام علی بابا

 

 ی روحیه انتخابش برعکس،  نمیداد اهمیتی حرفا این به پدرت،  میشد باید که نشد اونی ولی -

 ..میگشت واقعی عشق دنبال،  داشت لطیفی

 

 زیاد خیلی،  بودم نگران من،  بود بابات شیدای و عاشق ولی عمارت این دختر

 

 لرزید دلم و دست و شد گرد چشمام

 

 ؟!داشت ام دوقلو خواهز عمارت این دختر جون اقا -

 

  پسر یه داشت دختر تا سه اقا،  جان بابا نه -

 ..که ام اخری اون و نیستن اینجا دوقلوها اون که دختراشم و داره و حافظ همین فقط که پسرش

 

 کشیدم پوفی

 

 دیگه بگین فضولی از کردم دق خوب د،  نمیگینا داستان خوب اصال باباعلی -

 

 خندید

 شما بده گوش،  خانوم فضول چشم -

 

http://romankhoneh.xyz/


463 
romankhoneh.xyz 

 

 میخواد.. شده ادم خورده سنگی به سرش کردم فکر،  میخوام زن بابا گفت اومد روز یه بابات -

 بگیره رو اقا دختر همین

 بابا کردم پیدا رو زندگیم عشق گفت که کردم قبول خوشحال

 ..ببین و بیا شد جنگی اون از بعد

 

 و خواستگاری رفتیم صدا و سر بی ام ما نزد حرفی خدا بنده،  زدم حرف حافظ بزرگ پدر با من

 ..میدن جوابمونو تحقیقات بلد گفتن اونام

 

 ؟!!!بود مامانم اون -

 

 بود مادرت،  باباجان اره -

 

 ؟!شد چی بعدش!  جالب چه خببب -

 

 یکی خواستگاری رفته پسره که داره عیب اقا دختر حتما میگفتن،  شد پا به بلوایی روستا این تو - 

  دیگه

 سرش به زد و کرد قاتی یهو بود نجیب اقا دختر خدا بنده

 بشم عموم پسر زن میخوام بال و اال گفت

 مادرت خانواده بودن نداده جواب ما به هنوز و کردن ازدواج اونا،  کرد قبول،  نزد حرفی پدرشم

 

 ؟!چرا اخه -

 

 [۰۰:۱۵ 2۰.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱9۸_پارت#

 

 

 بود ترسیده چشمشون خداها بنده و بودن شده چیز همه متوجه تحقیق برای بودن اومده وقتی -

 

 گفتم اوپسی

 

 ..زندگیشون خونه سر رفتن اونام و گرفتن رضایت شده هرجور،  بود بابات لیالی مادرتم ولی -

 شد عوض ما با حافظ ی خانواده رفتار اون از بعد ولی

 ..تندن باهات کمی هات عمه که همینه برا

 

 کردن رفتاری بد باهامون چون؟! باباعلی داره ربطی چه اینا همه حاال،  لجن من با همه کال -

 ؟!نگرانین

 

 دل ته از کشید اهی و نگرانی از شد پر دوباره چشماش

 

 ..تو با رفتاراشون از،  میترسم حافظ ی عمه از  جان بابا نه -

 

  رفت و کرد ازدواج که اون؟! چرا اخه -

 

 شد غمگین نگاهش
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 ..اوردن همسرشو فوت خبر که بود مادرت و پدر ازدواج از بعد ماه یه -

 

 ، گفتم هینی

 

 ؟!منه بابای تقصیر اینم میکنه فکر و؟! لجه ما با اوشونم حاال یعنی پس -

 

 ؟! بختیه چه این خدایا

 

 ..افتاد فشارم کرد تائید که باباعلی

 ؟!میشه چی االن یعنی -

 پیشه در سختی روزای،  باباجان کنید فکر بیشتر باید همین برای -

 ؟!علی بابا هست هم ای دیگه چیز -

 

 بهش بردم پناه پس اغوشش به داشتم نیاز،  کرد باز دست و زد ای کننده دلگرم لبخند

 

 این عروس بفهمن وقتی هات خاله و ها عمه زبونای زخم،  باباجان بکشی ممکنه سختی خیلی -

 ..دردسره یه خودش نامزدین ارسالن و تو میکنن فکر اونا که این کنار به شدی خانواده

 

 کردم بلند سر و گفتم وایی

 ؟!کنیممم چیکار اونو باباعلییییی -

 

 فشردم اغوشش تو بیشتر و شد دار غصه دوباره نگاهش
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 مشکالته همه حالل صبر،  کن صبر ولی،  باباجان نمیدونم -

 کن عوض لباساتو برو و نباش نگران

 بخوری میکنم داغ چیزی ای گرسنه احتماال

 : گفتم و بوسیدم دستشو هوا بی و 

 

 بعدا هست اجازه،  که نداره غذا واسه جایی دیگه غصس پر که دلی   نکنه درد دستت باباعلی نه -

 ؟!کنم صحبت حافظ با

 

 حاال کن استراحت برو،  باباجان اره -

 

 [۱۱:۱۱ 2۰.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۱99_پارت#

 

 

 ..ها مشکل افتاد ولی اول نمود اسان عشق که میگن،  شدم اتاقم راهی بغض و غصه و غم از پر

 ؟!وضعشه چه این،  که ریخته مشکل اول همون از که ما برا

 

 ...شب تاریکی به زدم زل و وایستادم پنجره کنار

 

 ،، باهم کنیم حل مشکلو همه این چطور؟! کنیم چیکار باید

 

 کشیدم دلم ته از اهی
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 ..برداشتم تخت کنار از رو گوشی و کردم باز رو پنجره

 

 .بود انالین حافظ،  انداختم تلگرام به نگاهی

 .. رفتم گوشی ی صفحه به ای غره چشم

 نمیداد پیم و بود انالن

 

 حافظ اقا بهت میگم االن -

 

 ..گذاشتم رو داشتم که مشتی اما قدیمی عکس یدونه و کردم عوض پروفایلمو

 

 ..فرستاد پیام شدم خارج تنظیمات از که همین

 

 ،  کردم ذوق دلم ته

 داد نشون العمل عکس بالفاصله که من صفحه به بوده زده زل انگار

 

 ؟!بیداری -

 

 رفتم اتاقش چراغ به ای غره چشم

 

 ؟! نیست معلوم -
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 کرد تایپ سریع

 

 ؟!ندادی پیام چرا شدی انالین -

 

 اصا داشتم دوست

 

 ؟!ندادی پیام بودی انالین چرا خودت -

 

 گذاشت خنده پوکر

 

 ؟!میخندی چیه،   مار زهر -

 

 !!! کردی رفتار ساله چهارده دخترای عین -

 

 ..رفت صدقم قربون که گذاشتم ناراحت استیکر

 

 ؟!بزنم زنگ -

 

 ..گرفت تماس بالفاصله که گفتم ای اره

  کردم صاف و گلوم

 بزنه حرف شدم منتظر و دادم جواب

 میکرد دیوونم داشت ضربانش  که منی قلب و بود نفساش صدای فقط
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 [۰۰:۳۶ 2۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 2۰۰_پارت#

 

 

 ؟!دلم عزیز خوبی -

 

 کشیدم اهی

 

 میشم دیوونه دارم شنیدم که حرفارو اون؟! باشم خوب باید بنظرت -

 

  نمیکشم دست ازت من میدونی که تو؟! دیوونه چرا اخه -

 ؟!چیه ات غصه و غم دیگه،   داری منو تو

 

 تخت رو نشستم و چرخیدم

 

 ! ارسالنم نامزد من میکنن فکر اونا،  چی من خانواده،  نیست اون فقط حافظ اما -

 بیارم طاقت نمیتونم که میدونی خودتم

 

  نکن فکر چیزا این به انقدر؟! هستی چی نگران عزیزم -

 

 ؟!نکنم فکر میتونم چطور،  میزنمتا میام حافظ -
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 شد قرار بی که منی دل و خندش صدای

 میخندید داشت اروم

 

 ؟!بزنی منو میخوای چطور وقت اون -

 

 ؟!بزنم میخوام چطور،  ادم ی بچه مثل -

 

 بزن بیا فقط تو،  که جوننن -

 لعنتی بیا فقط بکش بیا تو،  چیه زدن اصا

 

 گفتم زهرماری،  گرفت خندم

 

 ..ارومش و مردونه صدای،  ارومش و ملیح های خنده

 

 ؟!مرد یه باش داشتنی دوست و کننده دیوونه میتونست چقدر

 

 !بیرون بیای میتونی -

 

 ؟!داری چیکارم -

 

 خندید دوباره
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 ؟!دارم چیکارت میکنی فکر -

 

 بود خوابیده باباعلی یعنی پس بود خاموش حال چراغ،  کردم نازک چشمی پشت

 

 نمیام نخیر -

 

 [۱۰:42 2۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰۱_پارت#

 

 سرده بیا زود،  بیرونا اومدم -

 

 نیـــــــا حافظ نمیام گفتم -

 

 سرده دختر ها بدو،   بیرون بیا پاشو نزن غر -

 

 ،  کرد قطع

 بودما خواسته خدا از حاال

 

 لی شلوار و کردم عوض بود موس میکی عکس روش که سفید تیشرت یه با رو لباسم سریع

 ..پوشیدم
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 پوشیدم لباسم روی و اوردم در کمدم از خشگلی ابی قرمز سوشرت

 

 ..شدم جذاب نظر به هوم -

 

 ..انداختم باال خودم واسه ابرویی و زدم قرمزی رژ

 ..کشیدم سرکی و رفتم در سمت

 

 ..شد خندم باعث علی بابا پف و خر صدای

 ..در سمت رفتم پام انگشتای روی و خندیدم ریز

 

 ..شدم خارج و کردم باز و در که بود پشت به حواسم

 

 بغلش تو گرفتتم که میفتادم داشتم و کشیدم هینی پشتم دیدنش با که بچرخم اومدم

 

 خندیدم ریز

 

 ..باز بغلت تو گرفتیم چیه،  حافظ کن ولم -

 

 ..کنم دور ازت ناراحتیارو میخوام بریم بیا نمیشه نخیر -

 

 ؟!کنی چه میخوای مثال -
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 زد باسنم به اروم ای ضربه و انداختم دوشش رو کامال قدیم یاد به

 

 میفهمی خودت بریم -

 

 بودیم شده دور خونه از کامال

 

 دردم میفتم یادش هنوزه که هنوزم،  پشتم میزدی چقد ها موقعه اون یادته میکشمت حافظ -

 ..میگیره

 

 

 که میچسبه چقدر نمیدونی ولی عزیزم شرمندم -

 

 حافـــظ پایین باال این از نیام فقط -

 

 خو نکش جیغ دختر شد کر گوشم -

 

 [۱۰:4۳ 2۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰۱_پارت#

 

 سرده بیا زود،  بیرونا اومدم -

 

 نیـــــــا حافظ نمیام گفتم -
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 سرده دختر ها بدو،   بیرون بیا پاشو نزن غر -

 

 ،  کرد قطع

 بودما خواسته خدا از حاال

 

 لی شلوار و کردم عوض بود موس میکی عکس روش که سفید تیشرت یه با رو لباسم سریع

 ..پوشیدم

 

 پوشیدم لباسم روی و اوردم در کمدم از خشگلی ابی قرمز سوشرت

 

 ..شدم جذاب نظر به هوم -

 

 ..انداختم باال خودم واسه ابرویی و زدم قرمزی رژ

 ..کشیدم سرکی و رفتم در سمت

 

 ..شد خندم باعث علی بابا پف و خر صدای

 ..در سمت رفتم پام انگشتای روی و خندیدم ریز

 

 ..شدم خارج و کردم باز و در که بود پشت به حواسم

 

 بغلش تو گرفتتم که میفتادم داشتم و کشیدم هینی پشتم دیدنش با که بچرخم اومدم

 

http://romankhoneh.xyz/


475 
romankhoneh.xyz 

 

 خندیدم ریز

 

 ..باز بغلت تو گرفتیم چیه،  حافظ کن ولم -

 

 ..کنم دور ازت ناراحتیارو میخوام بریم بیا نمیشه نخیر -

 

 ؟!کنی چه میخوای مثال -

 

 زد باسنم به اروم ای ضربه و انداختم دوشش رو کامال قدیم یاد به

 

 میفهمی خودت بریم -

 

 بودیم شده دور خونه از کامال

 

 دردم میفتم یادش هنوزه که هنوزم،  پشتم میزدی چقد ها موقعه اون یادته میکشمت حافظ -

 ..میگیره

 

 

 که میچسبه چقدر نمیدونی ولی عزیزم شرمندم -

 

 حافـــظ پایین باال این از نیام فقط -

 

 خو نکش جیغ دختر شد کر گوشم -
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 [۰۰:۵4 22.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰2_پارت#

 

 

 ..کشیدم جیغ تر بلند قصد از و خندیدم

 

 شد ریلکس

 

 ..میشیا اب خجالت از خودت بشه بیدار خواب از علی بابا،  درک به من گوش -

 

 گفت ای خنده از پر اخ که زدم ضربه شکمش به پام با محکم و کشیدم حرص از هوفی

 

 ؟!وایستی نمیخوای -

 

 بشی خوشحال حسابی که جا یه ببرمت میخوام،  نوچ -

 

 گذاشتم چونم زیر دست و ورچیدم لب

 

 ..کش پیش کردنم خوشحال پایین بیارم شما -
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 ، چشم به ای

 

 ..گذاشتم پایین زدن هم به چشم یه تو و گفت اینو

 

 ..بود بدنم ی خیره،  رفتم بهش ای غره چشم و چرخیدم

 

 شد باز نیشم

 

 دارمممم دوست اینا از چقدر من خدایا ونااا این از،  اینجارووو حافظ وای -

 

 کرد قفل بازوم دور دستشو و خندید

 

 تو کنم بغلت کلی میخواد دلم که اتیش کنار بریم بفرمایید،  شد اورده بر که ارزوهات از یکی اینم -

 قشنگ فضای این

 

 

 حافظی کردی خوشحالم واقعا چشمممم به ای -

 

 کشید پشتم و برداشت نازکی پتوی که نشستیم اتیش کنار،  زد مهربونی لبخند

 

 برداشت ون کنار از و بود داغ هنوز که ای قهوه و کرد بغلم

 

 ؟!بودی بیرون موقع اون از -
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 اینجاهارو کنم درستش بتونم کردم سعیمو تموم،  بله -

 

 ..دادم فوشت کلی اتاقتی تو کردم فکر،  خوب هم چقدر هوم -

 

 ریخت بهم کالهمو از زده بیرون موهای خندید

 

 ..بود متین و داشتنی دوست چقدر،  بهش زدم زل

 

 کشید گوشم بغل عمیق نفسی

 

 میشماــ دیوونه کنی نگام اینطوری -

 

 ـ. دورم شد تر محکم دستاش که خندیدم ریز

 

 [۱۰:۰۸ 22.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰۳_پارت#

 

 

 ..برات بمیرم میخواد دلم هم میکنی نگام اینطوری وقتی که دارم دوست اونقدر من -
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 ..بود مزه ته،  خوردم قهوه از قلوب یه

 

 خوشمزسسس چقدر این،  دیوونه خدانکنه -

 میخواما بازم

 

 ..میدم بهت بازم تونستی اگه،  کن تموم اینو اول شما -

 

 دادم تکیه سینش به و سرم و خندیدم

 

 ؟!بزنیم حرف نمیخوای -

 

 ..کرد گرم و وجودم موهای روی لبش حس

 

 موند باقی همونطوری بود طوالنی برام که ای چندثانیه

 

 ؟!بسازیم خاطره چیه نظرت،  زیاده خوردن غصه و زدن حرف واسه وقت -

 

 سمتش چرخیدم یکم و خندیدم ریز

 

 نمیشه خاطره پشتم زدی محکم که وقتی همه اون حساب به بریزدم داغ قهوه روت االن -

 ؟!برامون

 

 رفت باال قلبم ضربان و شد تند نفسم،  اورد جلو جلوی سرشو
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 ..نامردم گفتم اخ اگه،  برات بشه خاطره بکش بزن تو -

 

 ..داشتنی دوست لعنتیه

 

 کردم حلقه گردنش دور اروم دستامو و گذاشتم پام کنار و پایین و لیوان

 

 ؟!میچسبه چی یار بغل تو و اتیش کنار،   شبی نصف -

 

 بود زده ذوق صداش

 

 بوسه -

 

  بازوش تو زدم و خندیدم

 

 ..میچسبه عمیق خواب یه،  نخیرشم -

 

 ؟!میشه چی بیاد باباعلی بشه فردا اونوقت بد -

 

 کردم پنهون شونش تو سرمو و ورچیدم لب

 

 ..همش میاد در دماغمون از میشیم بدبخت میره ابرومون،  هیچی -
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 ، فشردم خودش به محکم و خندید دوباره

 صدای که بشه فشرده محکم اونقد یارش بغل تو که ای لحظه اون ادمی هر ی لحظه بهترین

 ..بشنوه قلنجشو شکستن

 

 [2۳:۵۶ 22.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰4_پارت#

 

 ، حافظ -

 

  حافظ جان -

 

 کردم پنهون بغلش تو دستمو

 

 ..بریم کنیم فرار میخواد دلم،  سرده خیلی -

 

 ؟بریم کنیم فرار سرده خیلی چون -

 

 ..بریم کنیم فرار هست مشکل همه این چون،  خدا خنگ نه -

 

 .میکنیمـ حل باهم همشو،  دلم عزیز نباش کدوم هیچ نگران -
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 کشیدم اهی

 

 میاد خوابم -

 

 ؟؟کنم خاموش اتیشو میشی بلند،  میریم االن عزیزم باشه -

 

 شدم بلند و گفتم اوهومی

 

 ..میاد بدم بمونم خواب،  نخوابیدم هنوز صبحه سه،  روزمه اولین،  دارم کالس فردا -

 

 ..میکنم بیدارت میام خودم نباش نگران -

 

 ..کوبوندم پا و مالوندم دست با و خمارم چشمای

 

 میاد خوابم کلی،  نمیخوام -

 

 ؟!نری فردا میخوای -

 

 گرفت رو دستم و سمتم اومد و خندید،  گفتم ای نه کالفه

 

 ..نمیرسی جا هیچ به میدارم نگهت بیدار صب تا من کنی بخوای اینطوری،  فسقلی بریم بیا -
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 ..گفتم هومی و دادم تکیه بازوش به سرمو

 

 ،  روم به رو وایستاد که کلبه به رسیدیم

 

 ؟!خب نشی اذیت کن عوض رو لباسات حتما -

 

 گرفت و مچم که بخوابم برم چرخیدم و گفتم ای باشه

 

 نالیدم

 

 میاد خوابم،  حافــــــــــــظ -

 

 ،  رفت عقب سریع و بوسید لبمو و کشید جلو

 

 ..نشدم پیشمون تا برو بدو -

 

 ..شدم داخل و خندیدم

 

 [۰9:۳9 2۳.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰۵_پارت#
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 ..پتو زیر شدم پنهون بود سردم خیلیم که حالی در و کندم لباسارو فقط که میومد خوابم اونقدر

 

 ..نمیچسبه متو زیر شدن پنهون و سرد هوای تو خوابیدن لخت اندازه به هیچی

 

*** 

 

 

 ..بودم عصبی و میومد خوابم،  نداشتم حوصله،  میومد در صدای

 

 ؟! باباجان بیداری -

 

 برو باباعلی اره -

 

  سگم ها موقع این چقد که اخالقمو میشناخت،  نیومد صداش

 ..دارم گندی اخالق واقعا بخوابم نتونم وقتی

 

 ..بستم چشم زنان لبخند و رفتم پتو زیر دوباره لذت با

 

 ..میزنن در باز کردم حس که بود گذشته چقدر نمیدونم

 

 بردم بالشت زیر سرمو و گفتم اهی
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 ... اومد در شدن باز صدای

 

 ؟!!! میدیدم لخت و میکشید رو پتو اگه االن باباعلی

 

 ..پریدم جا از زنان جیغ من و شد کشیده روم از پتو بیام خودم به تا،  شد درشت چشمام

 

 ..اوردم باال و سرم زده بهت

 

  حـــــــــــافظ،  من خدای -

 ؟!میای یهوی چرا بیشعور دادی سکتم

 

  بدنم بهر تو شایدم،  بود هپروت تو

 کشیدم دستش از رو پتو و گفتم هینی

 

 احمق مگه داری مرض -

 

 کرد نگاهم چپ چپ

 

 کن خواهی معذرت باش زود،  احمق بگی شوهرت به میتونی چطور،  اوهـــــــــو -

 ..انداختم باال شونه

 کرد باز نیششو

 ؟!دیدم چی بگم کنم صدا رو علی بابا میخوای -
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 [2۳:۵۰ 2۳.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰۶_پارت#

 

 پرید رنگم

 

 ..نگو هیچی دیقه دو  خب خیلی خب خیلی -

 

 بخواه عذر سریع تند زود -

 

 رفتم براش ای غره چشم

 

 ببخشید -

 

 نشنیدم "؟چی -

 

 ..ببخشید گفتم -

 

 تخت رو انداخت خودشو و خندید

 

 ..تنهاییم کلی گلخونه رفته باباعلی -
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 بازوش تو زدم محکم که کرد باز برام نیششو

 

 ..حافظ بدی خیلی -

 

 کشیدــ و گرفت و دستم که بزنم کنارش اومدم،  زد چشمکی

 

 بدنش رو شدم پهن و کشیدم جیغی خبر بی جا همه از من و شد یهویی کامال

 

 کرد نگاهم شیطتنت با

 

 ..اضافیه وسط این چیزی یه میکنم حس -

 

 ؟!اونوقت چی -

 

 ...من لباسای -

 

 ..فشردم خودش به تر محکم و خندید.. بزنم پسش کردم سعی و زدم نیشخندی

 

 رو شدنمون یکی.. اغوششو،  میخواستم لمسشو من،  بدم وا نمیخواستم 

 

 ..کنیم عبور موانعی چه از باید و افتادیم دردسرایی چه تو میدونستم که االن نه،  حاال نه ولی
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 ..میکرد شیطنت حافظ ولی

 

 حافظ نکن -

 

 ..بکنم دارم دست زنمی -

 

 ..زد کنار رو پتو دستش،  نخندم کردم سعی

 

 ..کنم نقاشی و بدن این و گوشه یه بشینم جک مثل میخواد دلم -

 

 خندیدم

 

 میاد باباعلی االن عقب برو کثافط -

 

 ..گلخونه رفت تازه،  نمیاد که گفتم -

 

 برسم دیر نمخوام روزمه اولین امروز،  دارم کار کلی حافظ -

 

 ؟!هستی چی نگران،  شوفرتم،  نوکرتم خودم -

 

 [۱۰:۰۳ 24.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥2۰7_پارت#

 

 

 ..اخه داشته سابقه،  نکنی ولم نکرده خدایی شما که اینم نگران -

 

 ؟!میگذره بدن این از کی،  اخه دارم حق خب -

 

 ..کردمـ لوس خودمو

 

 ؟!رسمش اینه؟! هوم؟! میخوای بدن این واسه منو یعنی پس -

 

 کرد اخم

 

 ،  میخوام وجودتو همه که میدونی خوب،  نکن شوخی چیزا این با -

 

 کرد هجی واسم و اورد جلو سر که کردم نازک چشمی پشت

 

 میخوام رو وجودت ی همه...  وجود...  ی همه...   همه -

 

 کرد نگاه فقط و نشد مانع بار این،  شدم بلند و زدم لبخندی
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 بودم معذب یکم

 

 ایناز -

 

 ؟!هوم -

 

 ؟! جانم بگی یار به باید؟! دختر چیه هوم -

 

 نکنمــ توجهی داغش نگاه به و باشم ریلکس کردم سعی و خندیدم

 :دادم جواب کشیده 

 

 ؟!جانـــــــــم خب -

 

 !/ها میشکنه دلم؟! نمیدی بوس یه حواقل،   بال بی جونت -

 

 سمتش برگشتم

 

 ..میشه شروع جاها همین از بزرگ اتفاقای همه -

 

 و گرفت کمرم از محکم و رسید بهم خودشو که رفتم عقب و ترسیدم،  پاشد یهو و زد ای قهقه

 ..سرم پشت دیوار به کوبوندم

 

 ..کردم نگاهش شده درشت چشمای با و گفتم اخی
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 ؟!جلوم وایستی اینجوری دلبری اینقدر وقتی میتونی چطور -

  نمیگذرم ازت وقت هیچ که ام ای درنده گرگ من،  کوچولو بترس من از

 

 دادم قورت و دهنم اب

 

 "؟چه من به،  میکردی نگاه بودی نشسته خودت،  هرچی حاال خب،  اهم -

 

 اورد جلو سرشو و زد شیرینی لبخند

 

 ..کن ارومم   چه من به نگو -

 

 [2۳:۵۱ 24.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥2۰۸_پارت#

 

 .گرفتـ قرار لبم رو محکم لبش و چسبوند بهم کامال رو بدنش

 

 ..کردم  ضعف احساس لحظه یه که بوسیدم می  محکم اونقدر

 

 ..میرفت باالتر لحظه هر قلبش ضربان و میرفت پایین باال تنم روی محکم دستش

 

 ..میکرد دیوونم داشت واقعا حافظ و بود گذشته خیلی رابطمون اخرین از
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 بد ممکنه و نمیریسیم خوبی جای به اخرش میدونستم،  بده ادامه خواستم نمی هنوزم حال این با

 بشه تموم

 

 

 ..میدادم وا داشتم که میبوسید عمیق اونقدر

 

 دادم هولش یکم و کشیدم نفسی

 

 گذاشتم هاش سینه روی دست که بیاد سمتم دوباره خواست و کردم نگاهم خمار

 

 حافظ نیست وقتش االن -

 

 ..میدم قول،  عزیزم نمیشه دیرت -

 

 ، چشماش تو زدم زل

 

 بریم این از فراتر خواستم نمی و بودم مصمم واقعا

 

 ؟!باشه کافیه همینجاشم تا،  تورو هم میشناسم خودمو هم من جان حافظ -

 

 بوسید و پیشونیم و شد خم یکم،  زد لبخندی
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 توعه با حق،  دادم دست از و کنترلم عزیزم ببخشید -

 

 .رفتـ بیرون اتاق از عقب عقب و گفت اینو

 

 بفرستم بیرون شدمو حبس نفس تونستم موقع اون تازه

 

 ؟!دیگه وضعشه چه این خدایا -

 

 ..کردمـ ای ساده ارایش و پوشیدم لباسامو سریع بیاد دوباره که این از قبل

 

 .رفتم بیرون و زدم چنگ و کولم

 

 بود دستش سیگاری و کاناپه روی بود نشسته

 

 حافظ -

 

 ،  شد بلند جا از

 

 ؟!نگفتم بار هزار اینو،  نه سیگار -

 

 ـ.میاد خوشم سیگاری مردای از گفتی بار یه -

 

http://romankhoneh.xyz/


494 
romankhoneh.xyz 

 

 کشیدم و گرفتم و دستش و رفتم بهش ای غره چشم

 

 ..نکش پس،  نمیاد خوشم سیگاری مردای از گفتم،  شنیدی اشتباه -

 

 بوسید و پیشونیم دوباره و گفت چشمی

 

 [۰9:۱4 2۵.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۰9_پارت#

 

 

  داشتم استرس یکم

 گاز رو گذاشت پاشو موزیک کردن پلی از بعد حافظ و شدیم ماشین سوار

 

 ..زد نمی حرف اصال ولی بود راه کلی برسیم تا

 ..داشتم حق ولی شده ناراحت زدم پسش که این واسه کردم حس

 

 ..گرفتس حالش یکم فقط میکنه درکم خوب میدونستم

 ..میکردم همراهیش خواسته خدا از باید منم میکنه حس و برخورده قباش تریج به باز احتماال

 

 کردم نازک براش چشمی پشت الکی الکی

 بودم کرده تنش و بریده و دوخته خودم برا خودم
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 !!حافظ ساکتی -

 

 !!نگرانم یکم؟! خانوم بگم چی -

 

  شد فراموشم قبلی مسئله

 

 ؟!افتاده اتفاقی،  حافظ نگرانی چرا -

 

 بودم رسیده زودتر رب یه خداروشکر و بود نزدیک،  کرده عوض دنده و خندید نرم

 

 نگران یکم کنیم مقابله باهاشون باید تو و من و بیفته قراره که اتفاقایی از جدا،  دلم عزیز نه -

 ..دانشگاهتم

 ..نباشم من و بیاد مشکل برات اونجا میترسم

 ..دیگه چیز هر یا

 

 فشردم و گرفتم بود دنده روی که دستشو،  زدم شیرینی لبخند

 

 ..میذاریم هم پشت باهم همشو...هست چی همه به حواس،  عزیزم کنم اعتماد بهم -

 

 کرد بهم ای بامزه نگاه نیم و انداخت باال ابرو
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 میام کالسات از بعد گرفتم اجازه باباعلی از؟!  باشم نداشه میشه مگه،  عزیزم دارم اعتماد -

 ؟!باشه بگذرونیم خوش و بگردیم و شهر بریم دنبالت

 

 ؟!گذاشت اوردی ای بهونه چه -

 

 شد خندم باعث که انداخت غبغبش به بادی

 

 ـ.خودش بهت میگه بعدا،  باباعلیه و من بین دیگه اون -

 

 حافظـــ بگووووو -

 

 ..بشیم اشنا بیشتر بزنیم حرف باهم یکم میریم گفتم بهش -

 

 خندید خودشم که خنده زیر زدم پقی

 

 [2۳:۱7 2۵.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱۰_پارت#

 

 ؟!نبود بس اشنایی واسه باهم زندگی مدت همه اون -

 

 گرفت ای قیافه شاد و خوشحال
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  نمیدونه که باباعلی خب -

 

 ..حرفیه اینم -

 

 بوسید و گونم شد خم و کرد ترمز

 

 ؟!!باشه بیام بگیر تماس کارات شدن تموم از قبل ساعت نیم،  رب یه فقط عزیزم برو -

 

 ..اینه تو کردم درست مغنعمو و برداشتم و کیفم

 

 ... هستن هم لیال و بهزاد نباش نگرانم،  چشم باشه -

 ..اومده خوشم ازشون و کردم اعتماد بهشون انقدر چرا نمیدونم

 

 گفت هومی

 باشه حواست باز ولی اومدن می خوبی های بچه بنظر -

 

 ..رفت دلم و کردم خوشگلش چشمای به نگاه

 ..کنم ولش و پایین برم نمیتونستم

 

 کرد باز و در و شد خم خنده با

 

 ..که جایی میبرمت و گاز رو میره پام نری دیگه دیقه پنج تا -
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 ..بستم محکم هم و در و شدم پیاده سریع جملش کردن تموم از قبل

 

 ..میشنیدم و بشم دور کامل وقتی تا خندش صدای

 

 ..کردم حافظ به نگاه یه برگشتم و کشیدم عمیقی نفس ورودی در دم

 ..زد بوقی

 

 ..برخوردم چیزی به محکم بیفته ساختمون به نگاهم که این از قبل و برگشتم

 

 ..گرفت مچمو دستی که بودم سقوط حال د

 

 ..کردم بلند سر ترسیده

 

 ..افتادم سکسکه به بود گرفته و دستم که پوشی خوش و بلند قد پسر دیدن با

 

 ..نداشت حد که بود داده جدیت و جذابیت سفیدش صورت به اونقد گندمیش جو موهای

 ..بود کرده خاصش کامال مشکیشم ابرو و چشم حتی

 

 [۱۰:۱۰ 2۶.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱۱_پارت#
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 ، اومدم خودم به تازه

 ..حافظ سمت چرخوندم سر و کشیدم بیرون دستش از و دستم سریع

 

 ..تو پاش یه بود بیرون پاش یه و بود کرده باز و ماشین در

 

 ؟!خوبی زد لب نگران

 

 ..روم به رو جذاب مرد سمت چرخیدم،  کردم تائید سر با و..زدم گرمی لبخند

 

 ..شد پرت حواسم متاسفم -

 

 انداخت چشمام به عمیقی و خیره نگاه

 

 ؟!خوبه حالتون،  نیست مشکلی،  میکنم خواهش -

 

 ..کردم تشکر و کشیدم عمیقی نفس

 

 کرد جا به جا دستشو تو سامسونت کیف و گفت ای خوبه

 

 ..گذشتم ازش لبخند با و دادم تکون براش سری
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 ..نکردم توجهی اما کرد نگاهم و چرخید کردم حس

 

 ..نبود خبری اما بودم لیال یا و بهزاد از اثری دنبال نگاهم با

 

 ..میکردن نگاهم تعجب با داشتن سریا یه چون کردم تعجب یکم و کشیدم هوفی

 

 ..نمیشناختن همرو مشخصا و بود بزرگی دانشگاه

 ..بود ای دیگه چیز برای نگاه این مطمئنا

 

 ..بودم مطمئن خودم به،  نکردم توجهی و انداختم باال ای شونه

 

 ..گشتم کالسم دنبال و کردم مراجعه بیلبرد به

 

 روانشناسی_مدرس استاد ۱۰9 کالس سوم ی طبقه -

 

 ..اول کالس و اول روز واسه بود خوبی درس نظر به،  کشیدم هومی

 

 [۰9:۵۵ 27.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱2_پارت#
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 ..بود نشده پر هنوز کالس و بودمن نشسته دانشجو توک و تک،  بود باز کالس در

 

 ..انداختم کالس به کلی نگاه و شدم وارد

 ..سمتشون رفتم و زدم لبخند میزدن بال بال داشتن که هم بغل تو بهزاد و لیال دیدن با 

 

 ؟!دوستان خوبین،  دوباره سالممممی -

 

 زد لبخند بهزاد

 

 ؟!خانوم آیناز خوبی تو خوبیم -

 

 گذاشتم میز روی و کولم و دادم تکون سری براش لبخند با

 

 ؟!چطوری جون لیال؟! خوبین شما،  خوبم مرسی -

 

 کرد نازک چشمی پشت

 

 شما پرسیای احوال از خوبم -

 

 برات میگم حاال،  نپرس و نگو که بودم درگیر انقدر من،  میزدی زنگ خودت خو -

 ؟!بشه شروع کالس تا مونده چقدر
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 خندید

 

 ..نیومدی  ام نیای سرکالسش اومدنه دیر استاده،  استاد این،  میفهمی اولشی تازه -

 

 کوبیدم بهم دستامو

 

 نیست سختیم زیاد درس،  پیچوند کالسشو میشه،  خوب چقدر -

 

 ..خوبیه موقعیت شکر خدارو خوبه خیلی اره -

 

 بلند قد ی ساله سی مرد یه که بود گذشته ساعت نیم تقریبا،  ریختن برنامه به نشستیم دوباره

 ..شد وارد عجله با باشه سالش سی میخور که الغر دراز

 

 ...نشستن و پاشدن جاشون از احترامش به توک و تک و دادن سالم عادی خیلی بقیه

 

 ..میز رو کرد پرت کیفشو و کرد سری سر سالم که میکرد نگاهش داشتم گرد چشمای با من

 

 ..نوشت باال اون اهلل بسم یه و اورد در ماژیک یه جیبش از

 

 مطلب اصل سر میریم سریع خیلی رفقا کردم دیر شرمنده -

 

 [2۳:۳۱ 27.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥ 2۱۳_پارت#

 

 

 ...بود خوب استادای همه ته یعنی،  باهاش کردم حال بگم میتونم

 

 ...بودم مونده دهن به انگشت واقعا که کم مدت اون تو کرد تدریس جوری یه،  مفید مختصر کوتاه

 

 ..رو دانشجو با اومدن را و تدریس بود بلد و میکرد اداره رو انرژی پر کالس که بود اونا از

 

 ..نیومد در جیکش تدریسش موقع هیچکس،  کردم کیف خیلی

 متوجه ما تا میکرد و تالشش همه و ور اون میپرید ور این از و میکرد کار شلوغ خیلی خودش

 ..نمیومد در صداشم هیچکس واقعا ولی. بشیم موضوع

 

 میرفت نامزدش صدقه قربون داشت که لیال بازوی به زدم

 

 ؟!زد نمی حرف تدریسش موقع کسی چرا لیال میگم -

 

 برداشت میز رو از گوشیشو و بست کولشو زیپ

 

 به گوش و تخته به چشم تدریس موقع فهموند همه به بار اولین همون،  خواد می خودش -

 ..باشیم فرمانش

 ..میکنه بدتا باهامون کنیم تا بد گفت
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 همرو کامل ترم یه ها بچه زدن حرف دوبار یکی با وقتی ولی نگرفتیم جدیش اول ی دفعه ما

 ..نیست بمیریا تو اون از بمیری تو این فهمیدیم انداخت

 

 ،  کن بهزاد کمک -

 نمیدم دست از کالساشو جدا،  نوبره خوبی این به استاد یعنی،  خوب چقدر

 

 خندید و گرفت و بهزاد دست

 

 ..پیچوندنا برا ریختیم می برنامه داشتیم کالس قبل همین خوبه -

 

 ، بود گرفته خارش بینیم

 ..شد بدتر که خاروندمش کمی و کردم ریز چشمامو 

 

 بود مسلط ای حرفه واقعا، باشه عالی انقدر نمیکردم فکر بابا -

 

 دارن دوسش همه اره -

 

 [۱۰:۵7 2۸.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱4_پارت#

 

 

 ؟!داریم وقت چقدر بعدی کالس تا -
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 کرد برنامش و ساعت به نگاهی

 

 ؟! داری برنامتو -

 

 ..کشیدم بیرون کولم از رو برنامه و گفتم اوهومی

 

 ..شد باز نیشس و کشید سرکی

 

 ..داریم باهم تایم دوتا فقط فردا ولی باهمه امروزمون کالسای-

 

 ؟!هست وقت چقدر،  قنیمته همینم -

 

 زد غر بهزاد

 

 ..گشنگی از میمیرم دارم سلف بریم کردن وقت وقت جای -

 

 خندیدم من

 ..میکردم فکر غذا به داشتم االن اتفاقا،  ها داره دوست زنت مادر -

 

 ..بخورم زیاد باید مصدومم من،  دیگه بریم خب -
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 : اومد در لیال صدای

 

 ؟!اخه میخوری چقد میاری در شکم داری بهزاد -

 

 .کرد ماچ پیشونیشو و برگشت

 خندیدم ذوقم از

 

 ..برات میکم ابش میکنم ورزش میرم عزیزم سرت فردا -

 

 نودل دوتا خودمون برا و فود فست سمت کرد شوت و بهزاد،  افتادم راه جلوتر و خندیدم بلند

 داد سفارش

 

 ؟!لعنتی میکردم چیکار  بای نداشتم تورو یعنی -

 

 برداشت نودالرو شد خم و زد چشمکی

 

 میخوردی ساندویچ میرفتی میومدی -

 

 واقعا کرد کاری کتک بهزاد با حافظ شد خوب،  میگی راست واال -

 

  رفت بهم ای غره چشم

 

 ..کردین ناکار و نامزدم زدین اره -
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 ..دادیم ناهار بهتون گرونی این تو عوضش -

 

 ..میخندید بامزه،  خندید و گفت کصافطی

 

 :پرسید که بودم خوردن مشغول

 

 [۰۰:۰۸ 29.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱۵_پارت#

 

 

 ..داشتن باهات نسبتی چه دوتا اون نگفتی راستی -

 

 دادم فشار محکم دستمو تو چنگال و شد کمرنگ لبخندم

 

 رفیق،  بود حافظ شد دعواش بهزاد با که اونیم،  اومد دیر که اونی..بود عموم پسر یکیش -

 من نامزد تقریبا و ارسالن صمیمی

 

 ..کشوند سمتمون بقیرو نگاه و کرد کر و گوشم جیغش صدای

 

 ؟!نگفتی و داشتی نامزد تو کصاااااافط ی دختره -
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 چتهــ دیوونه هیس -

 

 سمتم گرفت و چنگال،  بود اومده در حرصش

 

 ..چشمتا تو میکنم همینو بیشعور نخند -

 

 ..دیوونه بردی ابرومونو بشین باش اروم،   خب خب -

  فقط خودمونه بین،  نشده رسمی هنوز

 ..نیست وقتش االن ولی افتاده برام اتفاقایی چه که میکنم تعریف برات بعدا حاال

 

 ؟!چرا -

 

 ..بگم بهش چیزمو همه سریع انقدر خواستم نمی،  بخوره کردم اشاره و دادم تکون سری

 ..میرم درستو راه دارم میکردم حس و میکردم اعتماد همه این زود انقدر نباید

 

 ؟!پزشکی اومدی چرا تو میگم -

 

 ..بودم کوچیک خیلی موقع اون،  دکترا بدن نجات و بود عزیز برام که یکی نتونستن -

 بی رو ای خانواده هیچ تا بکنم و تالشم تمام و بشم دکتر شدم بزرگ وقتی کردم عهد خودم با

 ..نکنم بزرگتر

 ..بدم نجات و موندن ادما برای که کسایی تنها و ببینه فرزند غم مادری هیچ نذارم

 

 فشردم دستاشو
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 ..میتونی که میدونم،  لیال ای اراده با خیلی تو،  عزیزم متاسفم -

 

 ؟!کردی شدن دکتر هوس چرا تو؟! چی خودت -

 

 ..بودن دکتر جفتشونم مادرم و پدر،  داشتم عالقه بهش بچگی از -

 ، بیارم در پول که بشم دکتر میخوام میگفتن همیشه من،  میپرسید ازم همیشه اونم

 ؟!شدی دکتر چرا خودت پرسیدم ازش شدم که بزرگتر،  میخندید بهم کلی مامانم

 

 [۱۰:۱۱ 29.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱۶_پارت#

 

 

 ..میکنم حس دستام رو لطیفشو دستای گرمای هنوز من و فشرد دستامو،  زد لبخند بهم موقع اون

 ..بدم نجات رو بقیه تا شدم مامور خدا طرف از میکنم حس گفت،  ام واسطه من گفت بهم

 

 بود کوتاه ی جمله یه،  خندیدم کلی من

 گفت وقتی جملشو اون هنوز یادمه ولی نکردم گوش حرفاش بقیه به

 ...باشی شدنش عشق از پر یا زندگی یه نابودی باعث میتونی تو نره یادت وقت هیچ -

 

 ..میشه زندگی یه نابودی باعث دکتر یه که میشه چطور دیدم چشم به و شدم بزرگ من
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 عزیزم خوبی -

 

 ..بگم نبودشون از بودم نتونسته بود وقت خیلی،  اینارو بدم توضیح یکی به داشتم نیاز واقعا

 ..داشتم و میکردم حس که بود دردی بدترین نبودشون

 

 ..دنیاست حس بدترین نکنی حس و مادرت تن عطر که این

 ..مردگی ته یعنی نشنوی پدرتو صدای که این

 

 ی تجربه ای دیگه کوچولوی ی ساله ۱۱ دختر هیچ نذارم تا بودم مونده زنده و نداشتمشون من

 ..کنه حس مادرو و پدر دادن دست از تلخ

 

 ؟!ایناز شدی متوجهش که دادی دست از کیو -

 

 نه یا میکنه ترحم ببینم خواستم می،  چشماش تو زدم زل و زدم پس و نودل ظرف

 

 ..خانوادمو -

 

 ..ریخت بهم صورتش بعد،  شد غمگین بعد،  شد گرد چشماش بالفاصله

 

 ..دنبالش به ریملش خط و ریخت پایین اشکش بندازه نگاه بهم که جایی به،  گرفت خندم

 

 ؟!چته،  بیخیال دختر هی -
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 !!!اجییییی الهی برات بمیرم -

 

 کردم بغلش محکم و چرخیدم اراده بی و کردم حس قلبم ت زیادی خنکی یه،  خوب حس یه

 

 لیال میگم -

 

 [2۳:۰۸ 29.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱7_پارت#

 

 صورتش با زدم زل خنده با و کشیدم عقب که کرد فینی فین 

 

 ؟!لیال جان -

 

 ..ذوق از مردم که اجی بگو بهم بعد به این از فقط کنی گریه خواد نمی،  گل خانوم بال بی جونت -

 

 شد درخشان چشاش

 

 !بهت بدمشون میخوای دارم خواهر چهارتا سه من؟! داری دوست واقعا!؟ جدیی -

 

 .بابات مامان به ماشاهلل؟! تا چهاااااار سه،  من خدای -
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 ..خندیدیم جفتمون

 

 منه نوبت بعد ی دفعه،  کردیا حساب تو نمیره یادم -

 

  کرد نازک چشمی پشت

 

 عزیزم بخرم جهازیه کنم جمع پول باید بدبخت من؟! منه با روز هر کردی فکر؟! چی پس -

 ..ازم دیدی ولخرجیا این از بود بارت اخرین و اولین

 

 بازوش به زدم و خندیدم

 

 اجی بم بگو تو فقط همش من با قبول باشه،  دیوونه -

 

 کرد باز نیششو

 

 ..کن تامین و ناهار فقط تو اجی میگم بهت انقدر امروز همین از خودم جان -

 

 زد غر و کشید بیرون گوشیشو لیال زدیم بیرون سلف از باهم و کردم قبول

 

 بشر این دست از خدایا،  شد گور و گم کردم ولش باز -
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 ..میشه خشک شیرت نخور حرص -

 

 ؟!مگه اونجا نبود پیش دیقه پنج همین مگه،  باز نیست ببین،  ایناز سرتا تو میزنم -

 

 

 خورد می و سرم وگرنه واسش میزاشتم وقت کلی باید،  کشیدم دستشو

 

 میاد خودش بریم بیا تو -

 

 اونم و میداد رکیک فحشای بهزاو به داشت که میکردم نگاهش زده بهت،  شد وصل موقع همون

 ..خندید می

 

 ..کرد نثارش من دهن بد جونم ای یه اخرشم تازه

 

 لیال -

 

 گشت اطرافو نگاهش با و چرخید و ها گفت

 

 ؟!میدی بهش فوشا این از نمیشه ناراحت -

 

 کرد کاریش نمیشه دیگه بوده همین اولش از،  کرده غلط بابا نه -

 

 [۱۰:۰۰ ۳۰.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱۸_پارت#

 

 ...بخندیم کلی شد باعث که پیچوند گوششو یکم و کرد پیدا و بهزاد

 

 شدم شکه یکم کالس داخل موجود جمعیت از شدم که کالس وارد

 

 ؟دانشگاه این تو خبره چه لیال -

 

 گفتم اخی که صندلی رو کوبوندتم و کشوندم و خندید

 

 عزیزم میگی اومد استاد وقتی رو واقعی اخ -

 

 کشید لپشو و خندید که کرد صدا اعتراض با بهزاد

 

 نمیشه خودم مینگل فینگیل هیچکس ولی خدااا ای -

 

 خندیدم و میز رو گذاشتم سرمو

 

 بالخره خانومت یا مامانته لیال این بهزاد -

 

 رفت دلم که کرد لیال نگاه محبت با اونقدر
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 منه عشق لعنتی این -

 

 گفت اخی که گرفتم پاش از نیشگونی و زدم لبخند

 

 نکن وحشیییییی -

 

 کرد همچی یهو چرا بهزاد این؟اخ میگم چرا بگو،  هست که همینه -

 

 اورد نزدیکم سرشو و کرد بود گوشی سرگرم که بهزاد نگاه زیرکی زیر

 

 میاد در اخت که میشه کالس این وارد وحشی همچین جیگر یه دیگه ربع یه دیقه بیست یه -

 

 ...نخندم گرفتم گاز و لبم

 

 دیوونه بکش خجالت زهرمااار -

 

 ... میدونی اخ اون رو اخی هر میکنی اخ اخ حافظ برا هی تو چه من به،  منحرف گمشو -

 

 کصافط -

 

 بهزاد سمت چرخید باز نیش با و گرفت ای قیافه
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 . انداختم بهش نگاهی و اوردم بیرون جیبم از رو گوشیم

 

 خاک استیکر یه خوبه حالم بشه مطمئن میخواست که پیامش جواب در و زدم زیبایی لبخند

 ..فرستادم بغلی بغل برسری

 

 .ندادم جواب که بود داده پیام هم ارسالن

 ...تلفن پشت نه اما..  کردم می صحبت باهاش باید

 ..میشد تر پیچیده اوضاعمون فقط اینجوری

 

 [2۳:۳۶ ۳۰.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۱9_پارت#

 

 

 خیلی همشون که کردم نگاه بقیه به تعجب با... شد خاموش ها همهمه یهو..  کشیدم عمیقی نفس

 ...رو به رو به بودن زده زل صدا بی و اروم

 

 ..پرید باال ابروهام روم به رو شخص دیدن با و چرخیدم تعجب با

 

 ؟؟؟بود برخوردم بهش صبح که جذابی اقای همون

 

 ...بود عادی واقعا نگاه اما داشت مکث کمی من رو،  کرد همه نگاه جدیت با
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 . انداختم باال ای شونه

 

 کشید بیرون بود دستش صبحم که کیفی تو از ماژیک یه و کرد بلندی و رسا سالم

 

 ؟؟داره اعتراضی کسی،  کالس باشه داشته ارومی جو روزا ی بقیه مثل امروزم امیدوام _

 

 ؟؟هن کلمه واقعی معنی به

 

 ؟میگفت داشت چی دیگه این

 

 مشغول و اوردم در رو بودم گذاشته وقت انتخابش برا کلی که خوشگلم و بزرگ دفتر کولم تو از

 .شدم

 

 ..بود وحشی واقعا...  داد می درس خوب،  داشت ارامش،  بود مسلط،  بود نفس به بااعتماد

 

 ..شد قتلی مرتکب کسی انگار و پیچید کالس تو گوشیم زنگ صدای یهو که فهمیدم وقتی و این

 

 ...کرد نگاهم نیشخند با و چرخید

 

 کردن می نگاهم ترس با بقیه و بود پوزخند از پر سریا یه نگاه

 

 ... زدم لبخند حافظ اسم دیدن با و اوردم در گوشیمو...  نکردم توجهی
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 .. رفتم بیرون در از و گفتم ای اجازه با و شدم بلند جا از

 ...بود ظوفان از قبل ارامش یه مثل این ولی بود زده خشکش انگار

 

 ؟؟عزیزم جانم -

 

 .. بود شاد صداش

 

 ؟تمومه کالسات تایم کس،  که بشه فدات عزیزت -

 

 ورچیدم لب و انذاختم ساعتم به نگاهی

 

 ؟؟عزیزم داری کار جایی، هست دوساعت هنوز نمیشه باورم -

 

 ...بشه دیر ترسیدم بیارم و ارسالن برم میخواستم.  فداتشم نیست مشکلی -

 

 [۰9:۳۵ ۳۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 22۰_پارت#

 

 

 ؟؟؟گفتم می ارسالن به باید چطور،  کشیدم عمیقی نفس
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 ..میگیرم تماس شد تموم...  میبنم و جفتتون،  باشه -

 

 فعال عزیزم باشه -

 

 ...انداختم کیفم تو و گوشی و کشیدم عمیقی نفس

 

 ...شدم وارد در به ای تقه از بعد و برگشتم کالس در سمت

 

 برداشت نوشتن از دست دوباره

 ...شد بلند عصبی صداش که جام سر برم خواستم و دادم تکون براش سری

 

 بود شیر غرش مثل

 

 ؟؟؟بشینی داری اجازه گفت کی -

 

 ؟؟بود من با

 

 ...انداختم کردن می نگاهم نگران که بهزاد و لیال به تعجب با

 

 ..کردم نگاه اطرافو و چرخیدم پام ی پاشنه روی
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 ...بود وحشی کلمه واقعی معنی به واقعا

 کردم اشاره خودم به

 

 ؟؟؟؟بودین من با ببخشید -

 

 ، کرد باز هم از دستاشو و زد نیشخند

 ؟کرد می مسخرم داشت

 

 ؟؟ریخته بهم و کالس نظم ای دیگه کس -

 

 ؟؟؟بود زدن حرف وضع چه...  ساییدم هم رو دندون

 

 ؟؟شده کالستون نظم خوردن بهم باعث که کردم چیکار دقیقا،  نمیشم متوجه -

 

 شد درهم اخماش

 

 کردن صحبت طرز چه این واقعا اما کنم خیر به ختم رو قائله خواهی معذرت یه با میتونستم من

 ؟؟؟بود

 

 [2۳:۱۶ ۳۱.۰۳.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 22۱_پارت#
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 ؟؟؟؟کالس اون سر بشینید نمیدونین و کالس یه قوانین وقتی تونین می چطور شما خانوم -

 

 رفتم جلو قدم یه و زدم پوزخندی

 

 ؟نه دیگه بزنین بهم رو حرف این میتونستین ترم مودبانه کنم می فکر -

 

 کنید نمی مشخص شما اینو -

 

 ..نترسیدم بازم ولی،  میشد ترسناک داشت قیافش

 ..بودم متنفر بشنوم زور که این از

 ...بودم کرده تباه نشنیدن زور همین سر رو زندگیم از دوسال من

 

 ؟؟؟مثال وسط این گفت می چی یارو این حاال

 

 یه به احترامی بی نه.. تدریسه وظیفت شما،  همینه کنم می مشخص من که چیزی تنها اتفاقا -

 ...خانوم یه مخصوصا دانشجو

 

 عصبیم زیرلبیش زمزمه و کرد دیوونم نیخشندش

 

 !! خانوم هه -
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 واسه استادش که باشم کالسی تو میدم ترجیح من...  باشه اینجا دیگه من جای نمیکنم فکر -

 .....میدم که ترجیحی از مستثنایی شما،  باشه قائل احترام خودش اللخصوص و دانشجو

 

 کرد ارومم شدنش عصبی

 

 بمونید نمیتونستین هم میخواستین اگه حتی -

 

  کوبید میز روی رو ماژیک محکم..  میلرزید دستاش

 

 ...بیرون برید من کالس از -

 

 ...کرد بیشتر چشمشو قرمزی تمسخرم از پر ی خنده

 

 رفتم وسایلم و کوله سمت ریلکس و چرخیدم

 

 ؟؟؟واقعا وحشیه طرف چه من به...  بود بهت از پر بقیه سنگین نگاه

 

 ؟؟میکردن سکوت و میشده رفتار باهاشون اینطوری اینا یعنی

 .....تری غریب عجیب دانشجوهای چه،،  غریبی عجیب دانشگاه چه

 

 [۱۰:۱۵ ۰۱.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 222_پارت#

http://romankhoneh.xyz/


523 
romankhoneh.xyz 

 

 

 

 ...ایستادم اخر ی لحظه و رفتم در سمت تر ریلکس

 

 ...روم به رو فرد و قرمزم ی پارچه یه میکردم حس

  

 ...خوردم فرو رو لبخندم

 ...کنه سکته بود مونده کم جدا..  کردم نگاهش شیطون

 

 هم میکنه که کاری واسه که استادی یه فقط شما،  نیست شما کالس اینجاست که کالسی این -

 .. میگیره پول تومن خدا

 

 ...زدم تری پررنگ لبخند

 

 ...دانشجوهاست این برا کالس این -

 

 زدم پوزخند دوباره زدش بهت چشمای مقابل در و فشردم هم روی دندونامو

 

 ...هیچیی...  اقا نیستی هیچی شما ها دانشجو این بدون -

 

 ...بیرون زدم و گفتم اینو

 ...پریدم بیرون مارتون ی مسابقه یه از کردم می حس
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 ...میشه منفجر درد از داره سرم کردم حس و فرستادم بیرون شدمو حبس نفس

 

 ؟باشه شعور بی و شخصیت بی انقدر میتونست چطور

 

 .... رسوندم درخت یه به خودمو و کردم فینی فین...  بودم کرده بغض

 

 .....کنم حس میتونستم و نبودن کالس داخل که دانشجویی توک و تک نگاه

 

 ؟؟؟اینجا میکردم سر باید چطور

 

 ...بکشم سرش بلندم و بزرگ داد یه برگردم خواست می دلم

 

 ؟،کرد اونکارو باهام چرا ادم همه اون جلوی

 

 ...کردم پاک محکم و صورتم روی لعنتی اشک قطره

 

 خواست می گریه دلم حسابی

 

 ؟ساعتو دو این کنم چیکار حاال -

 

 بود حافظم کاش...  گریه زیر بزنم بلند خواست می دلم واقعا

 

http://romankhoneh.xyz/


525 
romankhoneh.xyz 

 

 [2۳:۱7 ۰۱.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 22۳_پارت#

 

 خیلی مسکن یه خودش بدم حال دیدن با مسئولش و رسوندم داروخونه یه به خودمو بدبختی به

 ...دستم داد قوی

 

 ... بگیرم تماس حافظ با حال این با تونستم نمی

 

 ..کرد می سکته ترس از بودم مطمئن

 

 ...نشستم پارکی یه داخل و برگشتم

 

 ....بود چشمم گوشه هنوز اشکی نمه

 ؟برسم ارزوم به وضعیت این با خواستم می چطور واقعا

 

 ...گرفتم تماس باهاش بالخره و اوردم در رو گوشیم

 

  حافظ کجایی -

 

 ؟؟شده چیزی،  میگردیم بر داریم کردم سوار رو ارسالن عزیزم -

 

 بمونم اینجا نمیتونم میکنه درد یکم سرم؟؟؟ دنبالم بیای میشه -
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 ؟؟؟خوبه حالت؟؟ چرا چیشده - 

 

 دانشگاهم کنار پارک تو من...بیا سریع فقط حافظ خوبم -

 

 ...چ پارک تو -

 

 ...بود بعید من از رفتار این وگرنه بودم شده عصبی جدا،  کردم قطع

 

 ..برام بشه داستان مرتیکه این اولی روز نمیشد باورم هنوزم

 

 ...خواست می حسابی کاری کتک یه دلم واقعا

 ....خواست می گریه

 ...خواست می و حافظ اغوش

 

 ؟کنم چه و ارسالن؟؟؟ چی ارسالن خدایا

 

 برام میریخت طرفی هر از که بود مشکل

 

 ...باشن همه برای همیشه کاش.... بودن بابا و مامان کاش

 

 ..داره چیزارو این کسی بی
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 بگم قلدر دوتا اون به مردک این راجب میترسیدم واقعا

 

 ...رو عوضی کصافطه نمیذاشتن براش پوز و دک قطعا

 

 ..بودم رحم دلم که حیف

 

 ...نشست شونم رو دستی که کشیدم عمیقی نفس

 

 ..نشستم سیخ ترس از

 

 ؟؟یعنی بود رسونده رو خودش سریع انقدر حافظ

 

 [۰9:۵۳ ۰2.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 224_پارت#

 

 

 ..برگردم میترسیدم

 

 ..پریدم جا از یهو و کشیدم عمیقی نفس

 شد گرد چشمام لیال خندون صورت دیدن با و چرخیدم اخم با
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 ؟؟؟بیرون اومدی سر سه دیو اون کالس از چطوری؟؟دختر کنی می چیکار اینجا تو -

 

 انداخت غبغبش به بادی

 

 قیافه اون حیف در به بود زده زل فقط دیقه چند تا رفتی که تو... گرفتی کم دست رفیقتو عزیزم -

 ...واقعا داده بیشعور این به خدا که

 

 ؟؟کرد چیکار یارو؟؟ چیشد بهزاد؟؟؟ بیرون اومدی پاشدی من واسه جدا -

 

 شد باز نیشش و خاروند و چونش

 

 ...بیرونا کلش و سر از میزد دود..  بود شده مسابقه گاوای این شبیه قیافش دیگه هیچی -

 ، قرمززززز

 ...جری و تام کارتون تو بود شده تام عین 

 

 خندیدم حرکاتش به

 

 ... خالصه اره -

 ...کشش نفسس زدم داد پریدم جا از کرد همچین دیدم منم

 ...مونم نمی شده خراب این تو دیگه من؟. من رفیق به زدی بود چی حرفا اون

 

 خنده زیر زدم و پیشونیم رو زدم

 دیوونه... بود دیوونه

http://romankhoneh.xyz/


529 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ؟؟کرد چیکار بهزاد -

 

 ... بریمممم بیا بهزااااااد گفتم سمتش کردم دراز دستمو اخر ی لحظه باو -

 ...میکنم گرم سرشونو میمونم من برو تو نمیام نه گفت

 

 ..کردم نگاهش تعجب با

 

 ؟؟لیال زدی چیزی -

 

 ...بگه ادامشو که گرفت قیافه شوق و ذوق با دوباره و انداخت باال شونه

 

 [22:2۱ ۰2.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 22۵_پارت#

 

 

 ...نمیرم جا هیچ تو بدون من نهههههه که گفتم من بعدش -

 پرتممم تیپا یه با گرفت گوشم از استاد که کنه بغلم بپره خواست شد جوگیر بهزاد وسطش یهو

 ..بیرون کرد

 

 :گفت خانومش حرفای ادامه در که برگشتم بهزاد سمت و زدم بزرگی لبخند
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 ..بزنه دست من خانوم به مفنگی مرتیکه کرده غلط -

 

 کاشت پیشونیش رو ماچم یه و لیال گردن دور انداخت دستشو و چرخید

 

 دنبالت گشتیم رو محوطه کل؟ ایناز بیرون اومدی چرا -

 

 بشینن کردم اشاره و دادم نشونشو و دستم تو قرص ورقه

 

 ...بشینم اینجا بیام گفتم..  میکنن بازی دارن ها بچه و خوبه هوا دیدم بگیرم اینو اومدم -

 .میشد دیوونه داشت انگار واقعا... کرد کنسل و کالس استاد -

 ..بودمش ندیده اینجوری تاحاال

 رفتم بود بسته خالی کلی که لیال برای ای غره چشم

 

 ..کنه اونطوری دادن جواب گوشی یه واسه نمیشد باورم.. رفتارش از کردم هنگ اصال -

 بهمون پرید یهو تذکر بی باز ولی واردما تازه بود فهمیده خودشم

 رعایت ها بچه خب ولی میشه خل و عصبی حرکتی کوچکترین با... عصبیه خیلی خب اره -

 ...میکنن

 کشیدم پوفی

 ..کنم تحمل اینجارو واقعا نمیتونم.. دنبالم بیاد حافظ زدم زنگ -

 

 گرفتم گاز انگشتشو نوک و خندیدم که کرد ناز رو صورتم بامزه خیلی و شد خم لیال

 نیومده بهش محبتم...  وحشیییی نکن اع -

 کننن نیگاش بهزاد
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

#part1 

 ❌❌ �� دوممون_چنل# ❌❌

 

 ..گرفتم دست تو دونگیمو*مر 

 زد جیغ

 کارووو این نکن.. هرزه کثافطه دخترم من -

 ..کشیدم شتش*به روی دونگیمو*مر.. کردم خمش بیشتر و کشیدم هوفی

 .. لرزید هردومون بدن باهم تماسشون از

 ..کردم دش*وار ای دفعه یه و هوا بی و کشیدم شهوت روی از عمیقی نفس

🏃♀🏃♀🏃♀🏃♀ 

https://t.me/joinchat/AAAAAFRiEsmhY8GmRHjRKA 

https://t.me/joinchat/AAAAAFRiEsmhY8GmRHjRKA 

 

 [۰9:۰۶ ۰۳.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 22۶_پارت#

 

 

 نگو نامزدت به چیزی قضیه این راجب بنظرم ولی خودته با تصمیم...  کردی کاری خوب -

 

 شدم پوستش جویدن مشغول استرس با و گرفتم  دندون به و لبم
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 ..میترسم برخوردشون از خیلی بهش نگید چیزی شمام... بودم فکر همین تو خودمم اره -

 

 ؟؟هست عموتم پسر -

 

  کشیدم عمیقی نفس

 

 نگذشت روزم یه..  برگرده دیگه هفته دو یکی بود رفته مثال...  برگشت امروز اره -

 

 بیاد حال جیگرتون بدم چیزی یه بریم پاشید بیان تا -

 

 سمتش برگشتم پرو

 

  میخوام بستنی من -

 

 بازوم تو زد لیال

 

 ؟؟کنی حساب تو و چیز همه نبود قرار مگه خانوم پرو هو -

 

 انداختم باال ابرو

 

 ... نمیتونم خوردم روحی ضربه االن من...  نوچ -
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 رفت بهش ای غره چشم

 

 بگیر معجون ام دوتا بهزاد -

 

 برید جایی نپیچونید کنید سعی برمیگردم تا فقط... عزیز های لیدی بچشم ای -

 

 براش شد لوس لیال

 

 ؟؟؟باشم بد دختالی اون اژ میاد من به بهزادی -

 

 سمت برگردوند سرشو و بیرون اورد در برام زبونشو که براش کردم کج و قیافم و گفتم ایشی

 ...بود رفته بهزاد که راهی

 

 بدبخت ذلیل شوهر -

 

 خودتی -

 

 [2۳:۵4 ۰۳.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 227_پارت#

 

 

 ...روم به رو رنگی ی سرسره به بودم زده زل
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 ...داد هولم باال اون از امیر بار یه

 

 ...نبود کسی ارسالن و امیر و من جز و بود بزرگی اهنی ی سرسره

 

 ....سمتم دوید ارسالن

 

 ...بود کرده فرار ترس با امیر و بود خون از پر پیشونیم

 

 ..دوید رو زیادی مسافت و کرد کولم ارسالن یادمه

 

 ...دوید راهو کل مکث بدون فسقلی ارسالن حال این با ولی بودم خپلی یکم ها موقع اون یادمه

 زده بهت گرفت گردن و چیز همه ارسالن چشمم جلو دیدم وقتی ولی بودم ندیده بدی اسیب

 ...شدم

 

 ... نبودم زبونی بی دختر

 ...کرد عصبانیم سکوت واسه التماسش از پر نگاه ولی

 

 ...کرد تکرار و کار اون بار هزار کردنمون اشتی از بعد ارسالن ولی نزدم حرف باهاش ماه چند تا

 

 ...میگرفت گردن میکرد امیر کاری هر

 ...میکرد درست براش و چیز همه

 ..اومد نمی بر دستم از کاری من و میکرد ماستمالی اشتباهشو کارای همهدی
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 کشیدم هوفی

 

 ؟فکری تو -

 

 هام خاطره شده انگیز غم خیل...افتادم ها گذشته یاد -

 

 گذاشت شونم روی رو دستش

 کرد لوس خودشو دوباره

 

 ؟؟باشهههه بهت بدم یکیشو بشتنیمو میدم قول نباشی ناالحت بدی قول اجه -

 

 فشردم و گذاشتم دستش رو سرمو و خندیدم

 

 ...من کنم محبت بهت کنم غلط... وحشییییی اخ -

 

 صندلی سر نشست و کشید عقب خودشو بعدم

 

 [۰9:49 ۰4.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 22۸_پارت#
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 ...خندیدم بامزش قهر به

 ..میومد داشت پر دست با دور از بهزاد

 

 ...افتادم امیر یاد دوباره

 دادن نشون خودشونو وجودم تو همزمان بغض و اخم

 

 ..کنترل قابل غیر و وحشی... بود وحشی امیر

 ...میکرد نگاهش پشیمونی وبا بود نگرانش اونقدر چرا ارسالن نفهمیدم وقت هیچ

 

 ...بود عصبی نفهمه وحشیه پسر یه امیر که بود اون تقصیر انگار

 

 

 . .خانوما بفرمایید -

 

 بود گرفته معجون منم برای... کردم تشکر

 

 بودم کرده هوس خیلی بهزاد نکنه درد دستت -

 

 ؟نگفتی بهم چرا خب -

 

 حافظ سمت چرخیدم

http://romankhoneh.xyz/


537 
romankhoneh.xyz 

 

 

 . ..شدیم بلند جا از احترامشون به و لبخند با

 

 ؟؟؟ایناز شده چیزی... ها بچه بشینید -

 

 رفتم میکرد نگاهم باز نیش با که ارسالن واسه مالتی پر غره چشم الکی الکی و گفتم نوچی

 

 

 بیشعور ببند نیشتو... مار زهر -

 ..رفته گذاشته خبر بی اقا هست خوشانشم خوش چه

 

 . خندید دار صدا و شد تر باز نیشس

 کرد حلقه دورم دستشو و سمتم اومد

 

 ؟؟،بود شده تنگ دلت... عزیزم اخییی -

 

 [22:۵7 ۰4.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 229_پارت#

 

 

 زدم پسش و گفتم ایشی
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 ؟،چیه خره دلتنگی بود خوشانمم خوش تازه... ایکبیری گمشو برو -

 

 زد نیشخند کردم حس

 

 ...نیست چیزی که روز یه این نمیشه تنگ دلت نبینی مارو دوسالم دوسال شما.. متوجهم بله -

 

 ؟،زد کنایه

 زدم داری صدا پوزخند اشکار زد کنایه نامحسوس که خودش برعکس

 

 نبینم هفته دو و حافظ ولی نمیگزه ککم نبینم دوسالم تورو مثال.... ادما رو محبت داره تاثیر بالخره -

 خون چشمم یه میشه اشک چشمم یه

 ...واضحه دلیلشم

 

 دادم ادامه و بردم جلو سرمو

 

 حالیشه احساسات...ادمه... نمیکنه گندکاری طرفم اخه -

 مسئوله یتیم دختر یه مقابل در

 ؟میگم چی که میفهمی

 

 . خجالت از شد سرخ کردم حس

 کردم بغض خودمم
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 ...بود حقش ولی میکردم کوچیکش بقیه جلوی نباید.. میزدم حرفارو اون نباید میدونم

 

 ...بود کرده فراموش چیزو همه معمول ظبق ارسالن و بود یادم چیز همه هنوز من

 

 نگاهم واج و هاج که لیالیی و بهزاد سمت برگشتم و زدم نیشخندی که کرد بلندی ی سرفه حافظ

 کردن می

 

 ...ها بچه میبینمتون فردا..  بودین پیشم ممنون عزیزم مرسی -

 

 ..شدم دور ازشون دو حالت به و چرخیدم سریع هم خیلی

 .. نکردم بود شرمنده و زیر به سر که ارسالنی خرج نگاهم نیم حتی

 

 ...میموند باقی هی نیمش و قورت دو جبران جای ولی بود شرمنده

 

 [۰9:۵۳ ۰۵.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳۰_پارت#

 

 

 . .میومد پشتم که میشنیدم و حافظ قدمای صدای

 

 . .نشستم بالفاصله من و زد برام و ماشین در
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 ....نرفته یادم هنوز من میدونست باید ارسالن

 

 

.... 

 

 

 .بخوابم داشتم نیاز.. ساکت و بودم بغض از پر راه تو

 

 ...میکرد دیوونم داشت واقعا اعصاب جنگ همه اون فعالیت همه اون

 

 .. اونجا شدم حبس و رسوندم اتاق به و خودم رسیدیم تا

 

 میکرد دیوونم داشت اعصبانیت و کینه و بغض همه این؟،، میکردم چیکار باید

 

 ...بسپرم خواب به خودمو کردم سعی

 

 فاصله جسمیم های خستگی و جهان این از کردم سعی وجود تموم با،  رویاهام شیرین دنیای به

 ...بگیرم

 

 .. .باشم رها میخواستم بود هم هرطوری

 

 ..عصبین و ناراحت من مثل هردو میفهمیدم و میشنیدم رو صداشون
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 بشنوم خواستم نمی حال این با

 ...میکردم سنگینی احساس

 

 

 ...نمیکرد ولم وگرنه نبود علی بابا خداروشکر بازم

 

 میشناختم هم رو کن چغلی دوت این خوب

 ...کن بار باقالی و بیار خر حاال و داشتم عظیم داستان یه بود اگه

 

 . .دارم مخفی های چیز چقدر من میکنم فکرشو که حاال

 

 ..زندگیم تو دارم راز چقدر

 

 ...دور جای یه بریزم ببرم بزنم باز همشونو میتونستم کاش

 .....بودم خسته بدبختی و نشدن درک و کاری مخفی همه این از

 

 [۱۰:۰7 ۰۶.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳۱_پارت#

 

 

 ...شدم بیدار منگ و گیج خواب از
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 ام کجا فهمیدم تازه و اطراف به زدم زل یکم

 

 گرفت خندم...  بود شیش ساعت

 افتادم بچگیام یاد

 ..مدرسه برم باید زوده صبح کردم می فکر میشدم بیدار که عصر و میخوابیدم ظهر

 

 ..شدم بلند جا از و زدم کنار موهامو

 رفتم در سمت

 

 .. میومد باباعلی و ارسالن و  صدای

 خونش بود رفته حافظ احتماال

 

 گوشیم سر رفتم و کشیدم هوفی

 

 پیام چقد اوووو -

 

 حافظ از پاسخ بی تماس و پیام تا ده حداقل و داشتم بهزاد و لیال از پیام تا سه دو

 

 تخت لب نشستم و ورچیدم لب

 

 ؟؟؟کجایی -
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 ؟؟؟خوابیدی -

 ؟؟بدی توضیحی نمیخوای -

 ؟؟؟افتاده اتفاقی -

 ؟؟؟فهمیدی بدی جواب بهم حسابی باید -

 ؟؟؟؟؟؟آیناز -

 

 ندادم جواب ولی کردم سین و کشیدم هوفی

 ...کردم تشکر بهزادم از و خوبه حالم نوشتم لیال برا

 

 زد زنگ حافظ بالفاصله

 دادم جواب و کردم صاف گلومو

 

 بیرون بیا زود؟؟؟نمیدی جواب میکنی سین -

 

 رفتم دستم تو گوشی به ای غره چشم

 

 اصال ندارم حوصله و حال...  نمیخوام -

 

 .. کرد متعجبم واقعا امروزت رفتار،  اعصبانیم دستت از خیلی...  ایناز -

 بیاری در بازی بچه همه این نمیکردم فکر

 

 کالفه و شدم عصبی
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 : شد هم در اخمام

 

 [2۳:۰۳ ۰۶.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳2_پارت#.

 

 

 ؟؟؟بدونی میخوای االن؟؟؟دارم اخالقی همچین نمیدونستی؟؟ اینطوریه؟؟؟  اع -

 لجباز و شعور بی همینقدر....  بچه همینقدر..  اخالق گند همینقدر... همینم من عزیزم ببین

 ؟؟؟؟میفهمی باشی داشته دوستم نکردم مجبورت من

 

 

 ...بگه بهم اونارو نمیشد باورم،  شد کالفه صدا

 

 من به کن گوش دیوونه ی دختره،،،  ایناز ایناز -

 

 دادی جواب صبرمو همه این خوب،  حافظ نمیکنم گوش -

 نخواه نمیخوای  بخواه میخوای،  همینم من گفتم بهت

 منم این

 شده عاصی اطرافش ادمای دست از که عصبی دختر یه

 ؟؟؟؟میکنی اینطوری که افتاده اتفاقی چه میدونی تو
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 عزیزم،  جان ایناز -

 

 ،  حافظ نگو -

 .... نگو

 ، نمیشم خر من 

 نمیشم خر الفاظ و حرفا این با دیگه

 ؟دنبالت میفته دمت عین همیشه که ذلیلم دختر یه کردی فکر واقعا

 

 کنم دور گوشم از رو گوشی شد باعث دادش صدای

 

 ، ایناز -

 حاج و ارسالن جلو میام خودم وگرنه بیرون میای حاال همین،  شو خفه دودیقه خدا رضای محض

 ؟؟؟فهمیدی میبرم میگیرم دستتو بابا

 

 کرد قطع بگم چیزی که این از قبل

 بیرون زدم و انداختم دوشم روی پالتو یه و کشیدم هوفی

 

 [۰9:۵2 ۰7.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳۳_پارت#

 

 

 ندادم محلش که کرد صدا رو اسمم و شد بلند جا از دیدنم با بود نشسته کاناپه روی ارسالن

http://romankhoneh.xyz/


546 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ...کوبیدم بهم محکم سرم پشت و در و رفتم بیرون

 

 سمت این میومد داشت عصبی خیلی

 

 زدم دور رو استخر و نکردم صبر براش

 تاب روی نشستم بیاد تا و رفتم درختا پشت

 

 ؟؟ایناز بود حرفایی چه اون -

 

 :غریدم کنان نازک چشم پشت و کردم نیگاش چشمی زیر

 

 کن شروع بعد برسی بزار؟؟؟  حرفایی چه -

 

 حرکتش این برا میمردم یعنی،  موهاش بین رفت دستش

 

 نکن دیوونم،  لعنتی نکن دیوونم،  ایناز ایناز ایناز -

 ریختی بهم یهو تو،  داشتی ارسالن با رفتارو اون چرا گفتم بهت کلوم یه من؟ شدی اینطوری چرا

 

 ،..نمیپسندم و زدنت حرف طرز اون چون ریختم بهم -

 ؟؟؟؟میکنی قضاوتم چرا نمیدونی چیزی وقتی
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 .. کرد درشت و چشماش

 ...صورتم رو شد خم و ایستاد قدمیم یه

 

 گردوندم رو و کشیدم عمیقی نفس

 

 نکنم قضاوتت تا چیه قضیه بگو بهم،  بگو بهم -

 

 روی  صدام تاحاال که منی اونم کردم صحبت باهاش اونطوری دیدی وقتی؟ بود گفتن به الزم -

 ؟؟هست وسط  این چیزی یه میفهمیدی نباید بود نشده بلند بزرگترم

 ....کن ندارم حق؟؟؟ باال ببرم صدامو ندارم حق من نمیدونی چیزی تو چون،  دخترم چون یعنی

 

 ...گذاشت نصفه رو حرفم نشست لبم رو که لبی

 

 [2۳:۵۸ ۰7.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳4_پارت#

 

 

 زده زل من و بود بوسیدنم مشغول احساس با خیلی،  بودم مونده زده بهت و بود مونده باز چشمام

 خوشگلش و بلند های مژه و بسته چشمای به بودم

 

 خودم سمت به بیشتر و شد قفل گردنش دور دستم ناخوداگاه و اومدم خودم به کم کم

 ...کشیدمش
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 ..اومد کمرم سمت دستاش و زد لبخند کردم حس

 

 منو و نشست خودش و چرخید کنه قطع لبامونو بین تماس که این بدون و کرد بلندم اسون خیلی

 . .نشوند پاهاش روی

 

 ...بوسیدمش و گرفتم مشت تو لباسشو ی یقه

 زیاد خیلی،  بود شده تنگ خیلی برای دلم

 

 ..شد باز چشماش و کشید عقب

 ...ایش گربه های تیله اون میزدن برق

 

 ؟؟؟بود چی االن این -

 

 اورد جلو کامال سرشو و زد کجی لبخند

 

 ... دلفریبانه روش یه به دهنت بستن کن فکر تو -

 

 خندیدم و فشردم هم روی لبامو

 

 ؟؟؟؟ارومی حاال -

 

 کوبیدم بازوش تو محکم و کردم نازک چشمی پشت

http://romankhoneh.xyz/


549 
romankhoneh.xyz 

 

 

 ؟؟؟بودم چی قبلش یعنی -

 

 نزنمش دیگه کرد حلقه دورم دستاشو و انداخت باال شونه

 

 ...دیگه بودی وحشی -

 

 میزنمتتتتااااااا حافظ -

 

 از محکم رحمی بی با و نذاشت که بکشم عقب خواستم و کشیدم جیغی.  اومد جلو سرش و خندید

 گرفت گاز گونم

 

 خببببب میشه کبود حاااااافظ -

 

 [۱۰:۳2 ۰۸.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳۵_پارت#

 

 

 اعصبانی همه اون چرا؟  چیه جریان ببینم بگو،  نگیرم گازت منم ننداز پنجول دیگه خب خیلی -

 ؟بودی

 

 یقش به زدم زل و دزدیدم چشم

http://romankhoneh.xyz/


550 
romankhoneh.xyz 

 

 

 .... نبود چیزی -

 

 ؟؟؟بودی ریخته هم به همه اون که بود چیشده بده توضیح برام و کن نگاه من به -

 

 کردم بغض و ورچیدم لب

 شده رفتار باهام چطور دانشجو همه اون جلوی انگار بود افتاده یادم تازه

 

 ؟؟؟نمیشی عصبانی بگم اگه -

 

 ؟چیشده مگه -

 

 دزدیدم نگاه دوباره و کردم جمع توهم لبامو

 

 یهو خودش نبودا منم تقصیر خدا به،  شد دعوام استادا از یکی با اولی روز همین،  میدونی خب -

 بدم جواب تو تماس به بیرون اومدم کالس از دیقه دو فقط من..  پرید بهم

 

 ؟؟؟؟اجازه بی هم حتما -

 

 ؟وحشیه طرف میدونستم چه من؟؟؟میده اهمیت کی اخه -

 

 نخنده کرد سعی

 

http://romankhoneh.xyz/


551 
romankhoneh.xyz 

 

 وحشی میگی بهش تو که چیه اون ببین -

 

 خندید صدا با و گرفتم تر محکم که بشم بلند خواستم و کردم صداش اعتراض با

 

 ...میگیرما گازت دوباره حاال نکن قهر -

 

 میکنی غلط خیلی -

 

 ...شدم انداختن تخته شیلنگ مشغول و کشیدم جیغ که اومد جلو سرش

 

 ...بود هوا خندش صدای

 

 میخندید بهم و بود گرفته دستامو جفت دست  یه با بودم ماشینی جوجه براش انگار

 

 [2۳:۳۶ ۰۸.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳۶_پارت#

 

 

 میزنمتا اعصبانیم خیلی من حافظ -

 

 براش میگفتم جوک داشتم انگار،  رفت باالتر خندش صدای
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 که شو اعصبانی فقط تو،  بامزه کوچولوی هاپو -

 

 ...چرخوندم قهر نشونه به سرمو فقط بیچارگی رو از و ساییدم هم رو دندونامو

 

 ؟؟؟کرد قهر اعصبانی هاپوی -

 

 ..فشردم و بود بیرون دمپاییش از که پاهاش محکم کفشم ی پاشنه با ولی ندادم جواب

 

 ...میخندید داشت باز ولی گفت اخی

 

  شدم اعصبانی بیشتر

 

 ...توها نه من نه دیگه نکنی ولم حافظ -

 

 ..دیگه چیشد ببینم بده ادامه،  اصال کردم غلط باشه باشه -

 

 ..شدم سینه به دست و کشیدم بیرون دستاش از دستامو 

 روی سرمو و شدم خم پرو خیلی...  بودم تر نزدیک بهش اینجوری،  بودا نیومده بدم زیادم حاال

 تاب دادن تکون به کرد شروع اروم و شدم قفل کمرم دور بار این دستاش که گذاشتم شونش

 

 ؟؟کرد اذیتت خیلی شوخی از جدا -
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 همه اون جلو بود زشت خیلی بازم ولی مرتیکرو کردم پهنشم شستمش خودم،  نه که اونقدام -

  اخه ادم

 

 ؟؟؟کردی رفتار ارسالن با زشت خیلی نمیکنی فکر شما کنار به اینا ی همه -

 

 لباسش ی دکمه دور انداختم دست و انداختم باال شونه همونطوری

 

 بدی حقو شاید بدونی اگه،  که نداری خبر چیزا خیلی از هنوز خودت تو بودم اعصبانی خیلی خب -

 ..نیست وقتش االن که میدونم ولی من به

 

 [۱۰:29 ۰9.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳7_پارت#

 

 

 تا داریم الزم وقت خیلی هنوز تو و من،  عزیزم کن رفتار درسته میکنی فکر خودت هرجور -

 ؟؟درسته بشناسیم کامل همدیگرو

 

 گفتم اوهومی

 

 ...نمیکنم ولت دیگه وگرنه بری وقتشه االنم -

 

 ...کشیدم عقب و گزیدم لب
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 پریدم جا از و کردم ای سرفه

 

 جنبه بی ی پسره -

 

 اوردم باال خداحافظی نشونه به دستمو و زدم لبخند که اورد در برام زبونشو بامزه خیلی

 

 میبینمت فردا،  کوچولو موشی برو -

 

 ..برگشتم اومدرو راه و چرخیدم و زدم لبخند

 

 ...کردم باز دردو بعد و کردم مکث کمی در پشت

 گرفت خندم لحظه یه

 ..بود کرده پرت حواسمو کال ماهرانه خیلی حافظ

 

 خودم سر تو زدم یدونه نیست کسی دیدم تا و کردم سالن تو نگاهی

 

 ...میفته جلو داره اون کنی خرش تو که این جای به،  ایناز کنن بیجنبت سر تو خاک -

 

 خونه اشپز سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 

 گرفت خندم میخورد غذا تند تند و بود نشسته که ارسالن دیدن با
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 باش اروم خودته برا همش -

 

 سمتم چرخید و پریدم جا از

 

 ؟؟؟عزیزم خوبی؟؟؟ اومدی اع -

 

 رفتم جلو و گفتک اوهومی

 به کارش که میخورد اونقدر بود نارحت یا اعصبانی وقتی ارسالن،  هست چیزیش یه فهمیدم

 میکشید بیمارستان

 

 ؟؟؟میخوری -

 

  بشینه خودشم کردم اشاره و کنارش نشستم

 

 ؟؟؟کردی درست خودت -

 

 برام گرفت لقمه و گفت ای اره

 

 ؟؟؟قبلش اورژانس بزنم زنگ الزمه پس -

 

 ببینمش اینجوری نداشتم طاقت اصال،  خندید غمگین

 بغض پر و ناراحت اینقدر
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 [2۳:4۰ ۰9.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳۸_پارت#

 

 

 ؟؟؟؟اری خوبه حالت -

 

 برد دهنش سمت و کرد پر قاشقشو و گذاشت کنار دستشو تو نون

 

 ..گرفتن ازش بازیشونو ماشین که بود شده هایی بچه پسر مثل چهرش

 

 ..باشم اینجا نیست الزم دیگه میکنم حس فقط نشده چیزی -

 

 ...باشی اینجا نباید چرا؟؟؟ چی یعنی -

 

 سمتم چرخید کامل و کرد پرت قاشقو

 

 ؟؟؟میکشه تو از دست حافظ؟؟؟میکشی حافظ از دست تو؟؟؟ میشه چی تهران برنگردم مثال -

 ول چیزمو همه و زندگی و کار چی واسه؟؟؟روستا این تو من دارم چیکار کردی فکر؟؟؟ میشه چی

 ؟؟؟اینجا اومدم کردم

 

  شدم زیر به سر

 ؟؟؟چیه تصمیمون بود گفته بهش باباعلی احتماال
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 ؟؟؟اری -

 

 داشت بغض کامال صداش

 

 ،  اری بهم دیگه نگو -

 ..شرمندم بهت بگم بیفتم پات به که گشتم دنبالت تموم دوسال

 ...متاسفم گذروندی من خاطر به که سختی های لحظه اون تموم برا

 

 بودم گرفته و خودم جلوی بدبختی با ساال اون تموم من

 ..کنم بازی باهات میگفتی میومدی بغل به عروسک که وقتی همون از،  داشتم دوستت من

 

 ...بودم من مقصرش چون بگیرم و امیر جلوی بازم نمیتونستم ولی

 

 ...بود وجودش تو که اختالالیی اون مقصر،  بودنش عصبی مقصر

 ...دادم دستت از و کنم کاری نمیتونستم

 ..نمونده فرصتی،  ندارم وقتی دیگه حاال

 چیز همه شد تموم و کردی انتخابتو تو

 بخوادش دلت حافظ دیدن با دوباره تو نذارم بودم اومده

 خودم سمت بکشونمت بودم اومده

 ...نشد که این مثل ولی
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 [۱۰:۰۳ ۱۰.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۳9_پارت#

 

 

 ..بشقابش سمت برگشت و داد قورت سختی به بغضشو

 

 ....کشیدم پشتش دستی و شدم بلند جا از

 

 ...میسوخت براش دلم،  اتاقم رفتم و برگشتم

 ..بود دنیا برادر و رفیق ترین داشتنی دوست و بهترین ارسالن

 

 .. نکردم نگاهش ای دیگه دید به هیچوقت ولی داشتم دوستش خیلی من حافظم دیدن از قبل حتی

 داره نگه دور خطری هر از منو میتونست که بود قوی حسابی داداش و رفیق یه برام همیشه اون

 ...بود امیر مقابل باشه داشته هوامو نتونست که جایی تنها

 که زدم کاری بدترین به دست کرد خالی پشتمو وقتی که ازش داشتم انتظار خیلی من شاید

 .. .میتونستم

 

 ...تخت رو خوابیدم بغض با و اوردم در لباسمو

 

 ..میزد بهم و حالم داشت،  واقعا بود کصافطی روز چه

  دلمو حال

 ..ریخت بهم هم جسمیمو حال حتی،  روحیمو حال
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 .. .بود نوبر واقعا روز یه تو بد اتفاق همه این

 ...داشتم ارسالن با صبح که رفتاری واسه گرفت دلم

 

 ...بشه بد انقد حالم بغضش دیدن با قراره شبش؟؟؟ میشه این اخرش میدونستم چه

 

 ؟داشتن امد و رفت زندگیم تو بدبختی انقدر واقعا چرا

 ...میومدن و میرفتن راحت خیال با اونا و بود باز بدبختیا تموم به رو دری انگاریه

 

 [2۳:۱۸ ۱۰.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 24۰_پارت#

 

 

 کردم وحشت تقریبا اینه تو خودم دیدن از بعد و بودم حوصله بی یکم،  شدم بیدار زود صبح

 

  بود شده پهن که ارایشی و کردم پف صورت

 ...بخورم درسته و گاو یه میتونستم مطمئنم که بود گشنم اونقدر

 

 سرویس سمت چرخیدم و شدم بلند جا از سختی با

 

 ...دیشبه اشکای واسه صورتم پف این،  افتادم دیشب یاد تازه
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 ...کنم خوشحالش نمیتونستم و داشتم دوستش و بود رفیقم که ارسالنی واسه میسوخت دلم انقدر

 

 ..ببینم ناراحتیشو نمیتونستم ولی بود حافظ به متعلق کمال و تمام حسم هنوزم

 

 ..بیرون زدم مناسب لباس یه پوشیدن از بعد و کشیدم هوفی

 

 ..نبود خونه کسی یعنی این و نمیومد صدایی و سر..  شد گرد چشمام ساعت دیدن با

 

 ...بشینه صورتم روی سرماش تا بردم جلو سرمو و رفتم یخچال سمت

 ..میشد صورتم پف خوابیدن باعث سرماش

 

 ..ببینتم اینطوری میذاشتم نباید ازدواج از قبل تا...  نمیگرفتم دیگه میدیدم اینطوری حافظ

 

 ..خندیدم افکارم به

 

 ...گاو تازه شیر و شیرین تافتون،  بود گذاشته کنار صبحونه برام باباعلی

 

 .... خوردم تافتون همراه و شیر لذت با

 ..اومد در صدای که میشستم صبحونرو ظرفای داشتم

 

 بود حافظ احتماال،  زدم لبخند
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 [۱۱:۰۳ ۱۱.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 24۱_پارت#

 

 

 ..کشیدم روم و سر به دستی قبلش و در سمت کردم پاتند

 

 ..کشیدم سرکی و کردم باز و در اروم

 

 !نبود هیچکس

 بیرون بردم بیشتر سرمو و شد درهم اخمام

 

 نبود کسی بازم

 

 میکشتمش کرده و کردنم اذیت قصد حافظ باز میفهمیدم اگه یعنی

 

 دیدم در دم چیزی که ببندم و در اومدم و ورچیدم لب

 

 ..داشت چرمی های مربع مربع روش که بود مشکی ی جعبه یه

 

 بود قدیمی طرح که داشت ای نقره و خوشگل قفل
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 بستم رو در و تو اومدم ندیدم و کسی و انداختم نگاهی دوباره

 

 ..میکردم حس رو نگاهی سنگینی البته

 داشت برم ترس یکم

 

 ؟بود وضعش چه دیگه این

 از کارا این بودم مطمئن خب ولی دادن براش پول خیلی بود معلمون و بود خوشگل زیادی جعبش

 برنمیاد حافظ

 نداشت اخالقی اینجور ارسالنم

 

 کاناپه رو نشستم و دادم قورت و دهنم اب

 

 ...چرخوندم توش کلیدو و بردم قفل سمت دستمو استرس با

 

 ...ببینم میکنم سکته ترس از که حداقل نباشه بریده سر توش امیدوارم

 

 ...کلمه واقعیییی معنی به میدم جرش کرده باهام کی کصیفو شوخی این بفهمم

 

 [2۳:۰9 ۱۱.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 24۳_پارت#
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 ... حسابش به میرسیدم بود هرکدومشون کار،  نکنم توجه کردم سعی

 

 ..کردم بازش ک رفتم جعبه سمت اعصاب بی

 

 خوشگل و بود براق،  شد گرد چشمام ابی رز گالی دیدن با

 

 کردم لمسش و بردم جلو و دستم

 

 خدایا خوشگله چقدر -

 

 خوبش بوی از شدم مست و کردم بوش کمی بردم جلو سرمو

 

 ..بودن زده روش که انگار بود خاصی عطر یه،  نبود گل خود عطر

 

 نکردم پیدا چیزی و گشتم اطرافشو کنجکاوی با

 

 کردم نگاه اونجارم و کردم بلند جعبرو

 داشتم برش و شدم خوشحال بود چسبیده زیرش که ای برگه دیدن با

 

 ...کیه کرده غلطو این که کسی اون بفهمم که این واسه سرنخ یه
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 ...شد هوا ام قهقه و برگه دیدن از شدم زده بهت

 

 میشد جنایی داشت داستان دیگه

 

 ..عزیزم سالم بود نوشته روش روزنامه از شده کنده های کلمه با

 

 نبود ای دیگه چیز هیچ،  همین

 

 [۱۰:47 ۱2.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 244_پارت#

 

 

 کنم اماده  ناهار تا رفتم شدم بلند و گوشه یه کردم شوتش،  ها مسخره

 بازیاشونو بیشعور باباعلی به نمیگفتم اگه نبودم بابام دختر

 

 خو میترسه ادم واال

 شدم نترس و تنهایی همه این به دارم اشنایی من حاال

 میکرد سکته واال بود دیگه یکی

 

 شدم اشپزی مشغول و رفتم خورد اعصابی با
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 ...نمیدن نشون ادم عین احساساتشونم،  ادب بی های بچه -

 نفهم سرای بر خاک

 

 ..اومد در صدای بالخره تا و کردم اشپزی سرگرم خودمو

 

 ..میرسید همینجا تا هاشون شوخی و خنده صدای

 

 در جلوی وایستادم و رفتم دست به کفگیر و اخم با

 

 ...بود برده ماتش خدا بنده،  اونجا بود وایستاده ماست عین؟؟؟ باغبونرو دیدی اره -

 

 ..خندیدن و گفتن اینو

 ..کردن بلند سر تایی سه که بهشون زدم زل

 

 داد سالم و کرد نگام لبخند با باباعلی

 

 مطبخت از میاد خوبی بوی چه،  نباشی خسته،  باباجان سالم -

 

 زدم لبخند

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 ...امادس بشورید دستاتونو تا کردم اماده براتون خوشمزه ناهار یه -
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 [۰۰:۰2 ۱۳.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 24۵_پارت#

 

 

 .. شدن نزدیک دوتا اون و رفت باباعلی

 ..معذبه و سرسنگین کمی ارسالن کردم حس

 رفتم بهشون ای غره چشم

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 ؟! بود کدومتون کار -

 

 ...سقف باالی رفت چشماشون و شد باز جفتشون نیش

 

 ؟!میکنم سکته میترسم نگفتین -

 

 زد چشمکی حافظ

 

 جان خانوم دیگه نباش جنبه بی -

 

 ..کردم اشاره بود شده زیر به سر یهو که ارسالن به و گزیدم لب
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 از دوری تحمل خودم مثل میدونستم اینم خب ولی براش سخته میدونستم،  افتاد دوزاریش تازه

 ..نداره و هیچکدوممون

 

 ..من مثل درست

 

 ها خوبه سلیقتون ولی -

 

 شد درشت چشماشون

 

 ..بیرون جارو با میکنی پرتش االن گفتین ما؟! اومد خوشت -

 

 براشون رفتم غره چشم

 

 ؟!چرا اونجوری بستین چرا و در،  نیستم جنبه بی دیگه اونقدام -

 

 !!!نبستیم در -

 

 رفت و اینوگفت

 

 ؟!!!!وا

 

 ارسالن با رفتار تو باشم عادی کردم سعی و انداختم باال ای شونه
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 ..باشه چی تنبیهتون حاال میگیرم تصمیم بعدا ناهار بیا -

 

 خندید لب زیر و شد زیر به سر

 

 چشمممم -

 

 [۱۰:۰9 ۱۳.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 24۶_پارت#

 

 

 ...بیاریم در عذا از دلی خوری املت مدت یه از بعد بودم کرده درست حسابی پلوی زرشک یه

 

 ..کردم صداشون و گذاشتم میز روی ترشیارو

 

 کردی چه خانومم ایناز به به -

 

 ..میشنون میان االن ساکت حافظ اع -

 

 انداخت باال شونه
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 ؟!خب نیست خیالی بشنونم شد رسمی رسمیه رسمیه که دیگه دوروز -

 

 بد پسر،  زهرمار -

 

 ...ماست و ترشی به زد ناخونک و زد چشمکی

 

 ..اومدن ارسالنم بعد و باباعلی

 

 ..سرجاش بیاد حالتون بخورید بفرمایید -

 

 ..انداختا مادرت یاد منو غذا این باباجان،  کرده چه دخترم ببین -

 

 ..زدم لبخند که گفتن خدابیامرزی یه خوب های بچه مثل ارسالن و حافظ

 

 ..بشه من به شد چیزیم اول خودم بخورم بزارید -

 

 ..رفت غره چشم باباعلی و کرد نگام چپ چپ حافظ

 

 ..ا بسم،  پسرا بخورید شده عالی هم خیلی -

 

 ...شدم مشغول و نشستم خودمم
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  برنج تا میخوردم ترشی بیشتر

 

 پرسید ارسالن یهو که بود پایین سرم

 

 ؟؟!چیه قضیش میز رو ی جعبه تو گالی اون ایناز راستی -

 

 [2۳:۰۸ ۱۳.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 247_پارت#

 

 

 زدم نیشخند

 

 ؟!چیه قضیش چی یعنی منا با نکن شوخی -

 

 .شد بدل و رد بینشون نگاهی

 

 ؟!شده چیزی؟! چیه شوخی!  جان ایناز میگی چی -

 

 میترسیدم داشتم واقعا دیگه

 

 ؟!اونارو نیاوردین شما مگه -
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 .میکردن نگاهم واج و هاج تاشونم سه،  بود گرفته بغضم

 

 .که بودن من پیش برگردیم وقتی تا دوتا این،  جان بابا نه -

 

 .پلکم پریدن و عصبی تیکه،  چشمام

 

 ؟!موقع اون شما میگفتین چیو پس؟!  چی یعنی -

 

 کرد ارسالن نگاه چپ چپ حافظ

 

 ، بابا هیچی -

 تختت پایین بودیم گذاشته اونو بود خریده پالستیکی سوسک تا دوسه ارسالن

 

 .بود بدتر فوش صدتا از براشون باباعلی نگاه

 

 .داد بدی و بلند صدای و افتاد عقب به میز که پریدم جا از جوری

 

 .پشتم اونام و اتاقم سمت دویدم

 

 .چکید اشکم و شد حبس نفسم سوسکا دیدن با
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 سمتشون چرخیدم

 

 ،،، باباعلی،،، با،،،،  با -

 

 .،بود پریده رنگش خدا بنده

 گرفت بازومو و سمتم اومد 

 

 ،  باباعلی جان -

 ؟!بودن چی گال اون؟! چین سوسکا این!! ترسیدی چرا،  بابا چیشده

 

 ترکید بغضم

 

 ،،،باباعلی -

 .بوده اینجا یکی 

 

 [۱۰:2۱ ۱4.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 24۸_پارت#

 

 

 بودم ترسیده خیلی،  نمیومد در دیگه نفسم
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 ..نمیکنن کاری همچین که اونا خب ولی عمارت ت بودن حافظ خدمتکارای میدونستم

 

 ؟!عزیزم سالم بنویسه زیرشم در پشت بزاره برام جعبه یه بیاد کسی چی یعنی

 

 ؟!چی یعنی این

 

 ..نشست کنارم خودشم و کاناپه رو بشینم کرد کمکم حافظ

 

 ..بود درهم حسابی اخماشون

 

 ؟! چیشده بهم میگی اول از جان بابا -

 

 اشپزخونه اومدم شدم بیدار من علی بابا -

 حافظه کردم فکر،  زدن در که میخوردم صبحونه داشتم

 ..برداشتمش و در جلو دیدم جعبه یه بعدش،  نبود کسی و رفتم

 

 ..کنن شوخی باهام میخوان حافظن یا ارسالن کردم فکر

 ..زدن در دوباره که درشو کنم باز اومدم

 

 نبود خبری بازم اما رفتم بار این

 ..شد بسته خود به خود در تو برگشتم وقتی اما
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 ..نبود کسی بازم اما ببینم رو کسی شاید پنجره سمت دویدم موقع اون

 

 همچین عقلیم کم انقدر ارسالن و من؟! تو نترسیدی؟!!!!! بگی بهمون باید االن تو وقت اون بعد -

 ؟!کنیم شوخی

 

 ورچیدم لب

 

 ..شماست کار کردم فکر،  کنم چیکار خب -

 ..ساختمون این تو شماها غیر هست کی اخه

 

 برگردوند روشو و انداخت بهم بدی نگاه

 

 ..بود شده عصبانی خیلی

 

 [2۳:2۰ ۱4.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 249_پارت#

 

 

 ؟؟!ندیدی رو کسی؟؟ چیشد بعدش خب -

 

 فشردم رو مبل ی دسته و کشیدم عمیقی نفس

 

http://romankhoneh.xyz/


575 
romankhoneh.xyz 

 

 ها اونا،  بود برگه ی زیرشم کردم باز جعبرو و تو اومدم،  میکردم حس رو نگاهی سنگینی نه -

 ... اونجاست

 عزیزم سالم نوشته روش

 

 شد سینه به دست و رفت توهم وحشتناک حافظ اخمای

 برداشت برگرو و شد خم ارسالن

 

 ؟!!!!روزنامه تیکه با؟! وضعشه چه دیگه این -

 

 ..کنم اعصبانیش این از بیشتر نمیخواستم، فرستادم پس بغضمو و گفتم هومی

 

 ؟!باهم بودین کجا شماها -

 

 رفتیم ام ما،  باشه داشته گذاری سرمایه یه اینجا و بگیره باغی یه میخواست حافظ باباجان -

 کمکش

 

 ..شریکشم منم -

 

 ...زد چشمکی که رفتم ارسالن به لبخندی

 

 ؟!کنیم چیکار باید حاال -

 

 ...بودم کرده احتیاطی بی خیلی...بودم زده خجالت یکم،  فکر تو رفتن هرسه
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 ؟!چی میومد سرم بالیی اگه

 

 ؟!ایناز میش بمونین خونه میتونین شلوغه ارسالن و من سر که وقت چند این بابا حاج -

 

 کشید زانوش به دستی باباعلی

 

 ..شما دست بسپرم و باغ باید فقط؟! این از بهتر چی،  باباجان بشم بازنشست باید دیگه -

 ؟!خودمون با ببریم اینازم وقت چند این

 

 ؟!هست متوجه کسی دارماااا کالس من -

 

 ؟!نه یا شکایت برم فردا بنظرتون..میارمت میبرم خودم اونو -

 

 [۱۰:4۰ ۱۵.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵۰_پارت#

 

 

 نشست اومد ارسالن

 

 بریم شکایت برا امشب همین و نکنیم ریسک میگم که من -

 ؟!باباعلی چیه شما نظر
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 ،بهتره برین فردا ولی،  پسرم همینه منم نظر -

 ؟!فردا داری کالس شما جان ایناز،  میشه چی ببینیم کنید تنظیم شکایت یه 

 

 ..نیست مشکلی،  کنم حذف کالسو این میخوام ولی باباعلی دارم امروزم -

 

 خیلی، بود درگیر ذهنم خیلی،  اشپزخونه رفتم و شدم بلند

 

 ...بودم نخورده چیزی که بودم من فقط،  بودن کرده تموم غذاشونو خداروشکر

 

 باباعلی شویی ظرف ماشین به زدم زل و کردم جمشون

 ..یعنی خونش بود مجهز انقدر میکردم عشق

 

 پشتم ای سایه دیدن با که بزارم یخچال تو غداهارو چرخیدم و گذاشتم ماشین تو ظرفارو لبخند با

 ..کشیدم هینی

 

 فرستادم بیرون محکم و نفسم حافظ دیدن با و اومد باال سرم

 

 ؟میای اینجوری چرا حافظ کردم سکته -

 

 ؟!ترسیدی -

 

 ..ترسیدم که معلومه،  ببندا نیشتو -
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 ..کنم خواهی عذر خانومم از اومدم -

 شد حلقه دورم دستاش که چرخیدم و کردم نازک چشمی پشت

 

 ببینمت برگرد،  نکنا قهر اع -

 

 ؟!چی تو بیاد ارسالن االن حافظ نکن -

 

 میبخشیا،  کنه صحبت بابا حاج با رفت -

 

 ..رفتم در دستش زیر از و گفتم ای باشه

 

 [۰۰:۱۶ ۱۶.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵۱_پارت#

 

 

 سمتش چرخیدم هوا بی که گرفت مچمو

 

  حافظ -

 

 سینک سمت کشوندتم و انداخت باال ابروهاشو
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 ؟! بری اینجوری میذارم کردی فکر،   هنو نخوردی شام شما

 

 ؟!جان حافظ -

 

 ریخت برنج قابلمه توی از و برداشت بشقابی،  نکرد نگاهم

 

 جانم -

 

 ؟!شکستیش نمیکنی فکر،  کنی ول دستمو اول میشه -

 

 برنج رو ریخت هم رو خورشت و گفت نوچی خونسردی کمال با

 

 ..میز رو گذاشت و برداشت بودم برداشته که شیرازی ساالد از و چرخید

 ..موند توجه بی وحشتناکمم ی غره چشم به و کرد ول و دستم تازه

 میدادن دست از ابهتشو داشتن هام غره چشم این شدم بدبخت

 

 ..بدم هام بهتون میخوام که بشینید بفرمایید حاال -

 

 کردم ای خنده تک و شد گرد چشمام

 

 ؟؟؟! بدی چی -
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 به به،  قاقا،  دیگه هاممم -

 

 بشینم کرد کمک و خندید که کردم صدا اسمشو اعتراض با

 

 شدــ باز اشتهام خوردم که و اول قاشق

 ..پیشونیم تو زد یکی قاشقم یکی اون با و کرد نوچی نوچ که بخورم خودم خواستم

 

 ؟!عزیزم میخواد دلت کتک جان حافظ -

 

 ..داد ساالد بهم دفعه این و گفت نوچی دوباره

 ...خوردم و عمر غذای ترین خوشمزه و کردن صدا و سر به کرد شروع قلبم

 

 [۱۰:۱2 ۱۶.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵2_پارت#

 

 

 کردم خوابیده و بود گذاشته میز رو سرشو که حافظ به نگاهی.. پروندتم جا از گوشیم زنگ صدای

 دادم جواب سریع و

 

 ؟!بله -

 

 ؟!بیای نمیخوای؟! کجایی،  بال و بله -
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 کشیدم هوفی

 

 ؟! بهم پرید چطو یارو ندیدی؟! بیام کجا بابا نه -

 

 کالسشو نکنی حذف بگیم بهت،  گفت بمون،  برعکس اتفاقا -

 

 شدم بلند جا از تعجب با

 

 ؟!چشه؟! لیال داره سادیسم یارو -

 

 میکرد کاری انداختن بر عالوه خداحافظی و سال یه سر بقیرو یادمه که جایی تا،  باره اولین واال -

 ..بره کنه ول خودش طرف

 

 بیخود چیز یه سر داره  ای عقده یه ببینم وایستم که نبودم اونا مثل من،  اومدم کوتاه منم،  هه -

 ..بگیرم حقمو دادن یادم..بهم میکنه توهین

 

 رفتم بهش ای غره چشم که اومد بیرون کشان خمیازه ارسالن

 

 وایستاد تعجب با خدا بنده

 

 ..نمیذاشت بهزاد بهش برینم بار یه بود مونده دلم تو،  کردی خوب -
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 ؟!کالس شروع تا مونده چقدر،  براش میکنم فکری یه حاال باشه -

 

 بیای سریع اگه میرسی،  مونده ساعتی نیم یه -

 

 کردم خداحافظی لیال با و وایسته کردم اشاره ارسالن به

 

 ؟!بود کی؟! دختر چته -

 

 شدم کمر به دست و رفتم جلو و کردم قطع

 

 ها خونه این تو افتاده اتفاقی یه مثال.. شکایت بری خواستی نمی تو مگه،  بود لیال -

 ..خوابیدین گوشه یه رفتین کدوم هر

 

 [2۱:۵۱ ۱۶.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵۳_پارت#

 

 رفت شد رد کنارم از و کرد باز نیششو پرو پرو

 

 ..نیستم نگران زیاد منم میای بر خودت پس از تو نباش نگران -

 میکنن پوستمو،  بگیا من بابای ننه به نزنی زنگ وقت یه
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 ارسالن اقا کن نوش ضربتی ضربتی زدی،  کردم باز نیشمو من دفعه این و زدم چشمکی

 

 رفت شدی بدبخت..باشه ام عمو که میزنگه شب گفت،  بزنه زنگ میخواست باباعلی اتفاقا -

 هاهاهاها،

 

 کرم حافظ برا که رفتم و اوردم در براش ادایی ذوق و بدجنسی کمال با من و کرد نگاه فیس پوکر

 دانشگــــاه ببرتم بیدارشه باید.. بریزم

 

 شنیدم پشت از و ارسالن صدای

 

 بدجنسی خیلی -

 

 بهش زدم زل و اوردم باال اشارمو انگشت و گفتم لب زیر میدونمی

 

 ..سیخونک میگن این به -

 

 ..زدن ضربه بهش انگشتم با محکم به کردم شروع

 

 پرید جا از بالخره اما اورد در خودش از عجیبی صداهای اولش

 

 ؟!خبره چه چیشده -

 

 کردم اخم سینه به دست
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 ؟!ما خونه پالسی همش چیه،  خونتون برو پاشو حافظ اقا -

 

 کردم فرار زنان قهقه و کشیدم جیغی که پرید جا از و اومد خودش به تازه بعد کرد نگام گیج اول

 

 بدجنس کرمکیه ی دختره وایستا -

 

 خودتونید،  بدجنسسس میگین بهم همش امروز چرا اع -

 

 بود توهم حسابی اخماش

 

 ؟!داری شکایتم تازه بعد بریده گیس ی ورپریده کردی کوفتم و خواب -

 

 اوردم در براش زبونمم و در سمت رفتم و پریدم مبل پشت از

 

 هست که همینه -

 

 [۱۰:4۸ ۱7.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵4_پارت#

 

 ..برداشت کچلم سر از دست بالخره تا زدیم دور عمارتو دور یه
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  کنارم وایستاد اومد و کمرش به زد دستاشو میزد نفس نفس درحالی

 

 ..میکردم نگاه خونش به داشتم و بودم ایستاده

 ..شکوه با قصر یه به شبیه و سفید نمای با

 

 باال بودن زده بزرگی اون به خونه از که بودن بزرگ اونقدر بودن اطرافش که بلندی درختای

 

 ؟!خوشگله -

 

 خدا بنده میزیخت عرق داشت،  گفتم ای اره

 

 ؟!اینجارو دارین کی از -

 

 کرد خونه اون به قشنگی نگاه یه و زد لبخندی

 

 ..ساخت اینجارو خودش اومد و رسید ارثی یه بهش مدرکش گرفتن بعد اقاجونم وقتی از -

 ..کشیده خودش اینجارو نقشه

 ..شگفتیه از پر خونه این

 

 ؟!ساخته مخفیم زمینای زیر،  قشنگ چقدر -
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 ..خندید دار صدا و سمتم برگشت

 

 زانوش به کوبوندم پام با که بریزه بهمشون تا رفت موهام سمت دستش

 

 ..نکن -

 شد خم و گفت اخی

 

 .گفتم کی ببین،  میرسم تورو حساب من -

 

 چرخیدم و انداختم عمارت به و اخر نگاه

 

 ..خدمتتون در هستم -

 کرد نثارم پرویی

 

 اینااااز،  من بگیرم دوس یه برم بشی حاظر تو تا -

 

 سمتش برگشتم غره چشم با

 

 ؟!میزنی داد چته نیستم دور اونقدر هنو-

 

 کرد نثارم خوشگلی لبخند دوباره
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 ؟!عزیزم داخل نمیارین تشریف -

 

 [2۳:۰7 ۱7.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵۵_پارت#

 

 

 افتادم سرفه به بالفاصله و کردم میکرد چکه ازشون شرارت که چشماش به نگاهی

 

 گر سواستفاده منحرفِ ی پسره

 

 ..میشم دیرم بیا زود،  برو خودت نمیام نخیر -

 

 نرسه بهم دستش وقت یه که دویدن به کردم شروع وجود تموم با بعد

 

 میومد امیزش شرارت ی خنده صدایی پشتم از

 ..خنده خوش تربیته بی ی پسره

 

 بهش زدم زل تعجب با،  جلوم پرید ارسالن کردم باز و در تا

 

 ؟!اری چته وا -
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 ؟!بودی گوری کدوم تو گفت اگه بگم چی بابام به نظرت به میگم -

 

 اومد دنبالم که زدم پسش خنده با

 

 بگه بهشون نره باباعلی کن مردی جوون و بیا ایناز میگم -

 

 نباش نگران تو،  خودم با گفتن چیزیم اگه نترس -

 ..بریدس گوشت میکشی حرفا این و سوسک ی نقشه من واسه بعد به این از بفهمم فقط

 

 ..اشپزخونه رفت زیر به سر و گفت چشمی

 

 من اطراف و دور مردای بودن شکمو انقدر چرا،  کشیدم پوفی کالفه

 

 ؟!هرکول نخوردی ناهار پیش ساعت دو همین تو مگه -

 

 بود پر دهنش و رسید گوشم به نامفهوم صداش

 

 ..میشه گشنگی باعث استرس،  خب ش گشنم -

 

 برم کنم فرار کجا اینا دست از نمیدونستم جدا،  کشیدم اهی

 

 [۱۰:2۶ ۱۸.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵۶_پارت#

 

 

 بود منتظرم حافظ بیرون رفتم وقتی و شدم اماده سریع خیلی

 

 نکرد توجهی هم اوردم در خودمم از که هینی صدای به و گرفت گازشو نشستم تا

 

 ؟!شما هستی خوب -

 

 داد پایین رو پنجره و گرفت ای قیافه

 

 ..نمیشم این از بهتر،  عالی -

 

 روم به رو خوشگله ی جاده به زدم زل و چرخیدم

 

 حافظ اقا مشخصه کامال -

 

 دیدم چشم گوشه از لبخندشو

 

 کرد شکار انگشتامو هوا بی و اورد نزدیکم دستشو

 کرد نگاهم سریع لحظه یه که کردم کج براش سرمو و خندیدم ریز
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 ها خونه برمیگردم موهاتو کنی اینجوری -

 

 گفتم لبخند همون با

 

 ، ها میکنی غلط شما -

 

 فشرد محکم دستمو و رفت بهم ای غره چشم

 

 ..شدیا پرو خیلی شما -

 

 ..روش کردم پرت خودمو هوا بی و انداختم باال شونه

 

 ..کشیدم عقب زنان قهقه من و داد فراری و جنگل توی های پرنده همه فریادش صدای لحظه یه

 

 ؟!گرفتی گاز چی واسه،  وحشی -

 

 کنه نگاه رو به رو به کردم اشاره سر با و شدم مظلوم

 

 .رسید می نظر به خوشمزه خو -

 

 ؟!جان دختر کنم چیکار تو دست از من ایناز خدا ای -

http://romankhoneh.xyz/


591 
romankhoneh.xyz 

 

 

 انداختم باال شونه

 

 میاد دلت اصال.. میشم بدبخت که کنی چیکار دستم از بدونی اگه،  همینه درستش خو -

 

 شدم مرگ که کرد خرجم وری یه لبخند یه دلبرونه

 

 ؟!اخه میاد دلش کی -

 

 ..میگذشتیم بینش از داشتیم که جنگلی سمت چرخوندم سرمو و خندیدم ریز

 ..کرد می خرجم لبخند دلبرونه و نشسته کنارم که عشقی این زیبایی به،  بود زیبا

 

 [2۳:۱۳ ۱۸.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵7_پارت#

 

 

 ..زدم زل دستش حرکات به پیچید ماشین تو که اهنگ صدای

 

 بودم دیوونش که منی برای دستشو خوشگل رگای و باال بود زده ارنج تا سفیدشو لباس استینای

 نمایش به بود گذاشته

 

 ؟!اخه میاد گیرت چی کنی می دلبری همه این -
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 : گفت هوا بی و گرفت ضبط از نگاه متعجب

 

 "؟هان _

 

 گذاشتم شونش رو سرمو و خندیدم ریز

 

 مرگ اندازه دستات رگ اون و صورت این واسه لبخندات واسه،  بازیات وحشی واسه تورو من -

 ..دارم دوست

 

 فرستاد بیرون نفسشو یهو ولی چیشد نمیدونم

 

 ؟!بدی نشونم قدرتتو کنی می دلبری داری بستس پام و دست االن میدونی -

 

 بستم چشم و خندیدم

 

 که کنم تموم امروزمو برسیم زود بگیر سرعت فقط گرفتم عاشقونه فاز االن من نزن حرف انقدر -

 .بود احمقانه خیلی

 

 بود شیطون صداش

 

 ؟!احمقانس بران ام لحظه این -
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 انداختم بهش نگاهی نیم.. نشستم صاف و گفتم نوچی

 

 همین برای فقط کنم نمی فراموشش که احمقانس و کننده خسته روزای اون از امروز،  نوچ -

 لحظه

 

 سمتم شد خم هوا بی و گفت جونمی ای

 

 بوسید و گونم

 

 ..انتظارته در چی کنی دلبری بگم بهت برسیم تا فعال باش داشته اینو -

 

 کردم ناز

 

 ؟!نداری دوست دلبری -

 

 عشق از پر و بود درمونده صداش

 

 ..ایناز -

 

 [۱۰:2۵ ۱9.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵۸_پارت#
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 ..کردم نثارش ای عشوه از پر جونم و خندیدم

 

 صورتم رو شد خم ها شیشه نبودن دودی به توجه بی و داشت نگه ورودی روی به رو

 

 کیه دست دنیا بهت میگفتم وگرنه دیره حیف -

 

 شدم پیاده و زدم چشمکی

 

 ؟!چی ای توعه دست بدونم نیست خدام از کردی فکر -

 

 صدا درمونده اسممو که شنیدم بلندشو داد صدای و فرستادم زدش بهت صورت برای چشمکم یه

 ..کرد

 

 ،  خب الزمه شیطونی وقتا گاهی

 

 میدادن تکون دست برام داشتن شیطون که دیدم رو دوتا اون شدم که وارد

 

 گرفت بازوم از نیشگونی رومو پرید لیال رسیدم بهشون تا

 

 ؟!وحشی چته هین -

 

 اومد ابرویی و چش
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 بازی برسری خاک هست ولی نیست اقاتون گفتی که اقاتون اون با مقدسی این به مکان جلوی -

 ؟!میکنی

 

 بازوش به زدم و خندیدم

 

 زدم تشر میخندید داشت اونم که بهزاد به رو

 

 ..ببند چشاشو شد اینجوری وقتی،  ها میده دستت کار میشه زده هیجان بچس این -

 

 رو نگاهی سنگینی که اصلی ساختمون سمت چرخیدم و نکردم توجهی ویشم و جیغ صدای به

 ..کردم حس خودم روی دوباره

 

 ..سمتشون برگشتم و گذاشتم سینم روی و دستم

 کردم بغض و گرفتم پناه لیال پشت

 

 اینجاست اون، لیال -

 

 زد خشکش خدا بنده

 

 ؟!اینجاست کی چیشده؟! عزیزم چرا کردی بغض اع اع؟! دختر یهو چیشد -

 

 [2۳:۳4 ۱9.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

http://romankhoneh.xyz/


596 
romankhoneh.xyz 

 

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۵9_پارت#

 

 

 نکنم نگاه اطراف به کردم سعی و ورچیدم لب

 

 تو بریم لیال،  برام بود اورده گلم،  خونمون بود اومده دزدکی که همونی -

 ..میکنم خواهش تو بریم باهم

 

 نبود خودم دست رفتارام،  ترسید خودشم کردم حس

 

 اومده من از زودتر که دانشگاه امروز میام من میدونسته کجا از یعنی

 

 ..بگیری اب شیشه یه میری بهزاد؟! خوبی جونم ایناز -

 

 گرفتم مشکیش کاپشن از و چرخیدم زده وحشت

 

 کرد اذیتمون اومد دیدی یهو،  نره بگو نه نه -

 

 ..باش اروم تو نمیره باشه باشه -

 

 گرفتم و حافظ شماره و  گوشیم کردن پیدا از بعد جیبم تو کردم دست سریع
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 وروجک جونم -

 

 !!!حافظ -

 

 ؟!خوبی؟!  ایناز چیشده؟!  جانم -

 

 کرد اذیتم امروز که همونی اینجاست اون حافظ -

 ..اینجاست مطمئنم،  کردم حس نگاهشو حافظ

 

 بیام تا باشن پیشت بگو بهشون؟ اونجان دوستات،  خب برمیگردم االن باشه اروم عزیزم باشه -

 خب

 

 اینجا هستن بهزاد و لیال،  هستن اره -

 

 بهزاد دست بده گوشیو -

 

 ..گرفتم بهزاد سمت و گوشی و گفتم چشمی

 بشینم بود که صندلی روی و برگردم کرد کمکم لیال

 

 ؟!شد چت یهو؟! اینازی اخه چیشده -

 

 کرد بسته و باز و در،  بود اورده گل واسم یکی امروز لیال -
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 بود شده خونه وارد اجازه بدون،  کرد نگاهم نمیشد دیده که درحالی

 

 [۱۰:۱۱ 2۰.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶۰_پارت#

 گرفت دندوناش بین لبشو

 ..ترسناک چقدر من خدای -

 بهزاد به زدم زل

 بهشون هست حواسم نیست مشکلی نه،  داداش باشه -

 فعال، نوکرتم،  بهم بده خبر اومدی،  قربونت

 گرفت سمتم گوشی

 تره امن اونجوری،  داخل بریم و ایناز کن کمک جان لیال -

 ..میکنه بازی داره دختر یه احساساته با که بیخبریه خدا از کدوم نیست معلوم

 

 بشم بلند کرد کمک بازوم گرفتن با و کشید اهی لیال

 کنم اذیتشون این از بیشتر نمیخواستم اما بود گرفته درد معدم شدن عصبی خاطر به

 ..بودن ترسیده همینجوریشم خدا بنده

 کنم اروم و جو کردم سعی

 ..دردسرما روزش هر شدیم دوست باهم وقتی از خوب میگم -

 ؟! نیستین پشیمون

 خندید بهزاد

 اضافه شمام االن میکرد اذیت و میریخت کرم تنهای خودش لیال این دیروز تا جان ایناز نه -

 ..شدی
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  میشیم اشنا شما دردسرای با داریم فعال

 ..بشین همدست جفتی که رو روزی نیاره خدا

 ..اومده در باهم حافظ این و من پدر

 خندیدم من و کرد نازک براش چشم پشت لیال

 ..داریم برنامه کلی هم موقع اون واس اتفاقا -

 ..نشستیم بود هم کنار تا سه خالی صندلی که وسط و شدیم کالس وارد

 ؟!شد عوض نظرش یهو چیشد،  بگو رو یارو این -

 

 [2۳:۳۰ 2۰.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶۱_پارت#

 

 باال انداخت شونه و کرد بهم نگاهی لیال

 

 ...زده شانست که خالصه،  امروز شده بلند راست دنده از کنم فکر،  واال نمیدونم -

 

 ..گفتم اوهومی

 اومد خودشم بعدش دقیقه پنج شد پر کامال که کالس

 

 ..کرد داغونم جذبش لعنتی. سکوت تو رفت کالس شد وارد تا

 

 تبر یه با ترسناک فیلمای این عین و بپره طرف آن هر بودم منتظر و من بود پنجره به حواسم یکمم

 ..بشه ظاهر پنجره پشت
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 مکث من رو کمی حاضر گفتن از بعد،  غیاب حضور به کرد شروع دستکش دفتر اوردن در از بعد

 ..کرد

 

 میکردن نگاهمون تعجب با که بودن کرده تعجب حضورم از انگار هام بچه بیشتر

 

 به نگاهی کارش شدن تموم از بعد و تخته کردن پر به کرد شروع کارش شدن تموم از بعد

 انداخت ساعتش

 

 ..بنویسیدشون میدم وقت وقیقه ده -

 

 از گرفتم حسابی درست عکس یه و اوردم در رو گوشیم نبود حسش چون که شدن مشغول همه

 ..تخته

 

 پایین رو گوشیم که رفت بهم ای غره چشم و سمتم چرخید سرش شد بلند گوشیم چیک صدای تا

 ..اوردم

 

 و کرد پاکشون دقیقه ده سر بود گفته که همونطور و کردن کارو همین من مثل دیگم نفر سه دو

 ..شد دادن توضیح مشغول

 

 وحشی و جذبه به داشتم واقعا من و نکردن اعتراضی هیچ اما بودنش ننوشته کامل هنوز خیلیا

 ..میاوردم ایمان بودنش

 

 ..بود سایلنت گوشیم خداروشکر
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 ..بمونه منتظر و ایم وحشیه یارو این کالس سر نوشنم براش لرزون ترسون حافظ پیام دیدن با

 

 [۱۰:24 2۱.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶2_پارت#

 

 بهونه تا تدریسش به بدم رو حواسم تموم کردم سعی من و نوشت چشمی یه پیامم جواب در

 ...باشه نداشته

 

 ..میرسید بنظر وحشی هنوزم ولی میداد توضیح مسلط و خوب خیلی

 

 ..میکرد پر تخترو کل بارم هر و نمیداد وقت ها نوشته واسه بیشتر دقیقه ده

 ..نوشتن به میکردن شروع تند تند و نمیاوردن در گوشی اسکوالم این

 

 ..فقط خوندشون به میکردم شروع انداختن عکس از بعد و بودم کرده راحت خودمو خیال که من

 

 میکشیدم  خمیازه به بار یه دقیقه ده هر که بود خشک اونقدر ولی بود خوب کالسش

 

 ..کرد جمع رو هاش وسیله که بشه تموم کالس بود مونده دقیقه ده تقریبا

 

 جلسه برای بمونه بقیش کنفرانس واسه باشن اماده نفر سه دو گفتم که موضوعی اون مورد در -

 اینده
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 ..نباشین خسته

 

 ..رفت بیرون و انداخت من به نگاهشم اخرین

 

 ..باشن اماده باید کالس کل یعنی این و بدن کنفرانس کیا نگفت

 

 ..نمیومد خوشم ازش اصال،  بود وحشیا عین واقعا

 

 دیدم حیاط داخل و حافظ که زدیم بیرون بهزاد و لیال همراه

 

 حافظیییی -

 

 ی خیره نگاه که بوسید و پیشونیم و کرد حلقه دورم دستشو رسید تا،  سمتمون اومد و زد لبخندی

 کردم حس دانشجوهارو

 

 ..زشته حافظ میکنی چیکار اع -

 

 [2۳:29 2۱.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶۳_پارت#

 

 

 ؟!خوبه حالت،  دختر دهنم تو میومد داشت قلبم -
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 ورچیدم لب

 

 تره وحشتناک همه از این و کیه اون نمیدونم،  حافظ میترسم ولی اره -

 

 عقب سمت برگردیم شد باعث کسی ای سرفه صدای که بگه چیزی خواست حافظ

 

 ؟! نادری خانوم -

 

 سمتش چرخیدم تعجب با

 

 که بود وحشیه یارو این اوهو

 

 استاد بله،  سالم -

 

 پوزخند به بود شبیه بیشتر که زد لبخندی

 

 پیش دیگه اتفاقا این و بگذاریم سر پشت رو ارومی ترم امیدوارم،  متاسفم دیروز اتفاقات بابات -

 نیاد

 

  دادم تکون براش سرمو

 

 ..کنم رعایت میکنم سعی،  نداشتم کالستون قوانین از اطالعی البته، متاسفم منم،  همچنین -
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 ..رفت بود اومده که همونطوری و گفت ای خوبه

 

 ..جذابه،  نیست بد اونقدام میکنم فکرشو که حاال

 

 سمتم کرد خم سرشو حافظ که بود رفته که راهی به بودم زده زل

 

 ؟!شد تموم بازی هیز -

 

 گرفت بازوم از ارومی نیشگون که کردم باز براش نیشمو

 

 میترکوندن الو داشتن که دوتا اون سمت چرخیدم و رفتم بهش ای غره چش

 

 ..ها بچه -

 

 بهزاد چشمای به بود شده خیره کنه نگاهم که این بدون لیال

 

 ؟!چیه ها -

 

 بود لیاقت بی واقعا

 

 چرخید و گفخ اخی که اونو گرفتم نیشگون من باز این
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 [2۳:۱7 22.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶4_پارت#

 

 

 کردم باز و نیشم من و خندید بهزاد

 

 ؟!ما خونه بریم میاین،  عزیزم نشو وحشی -

 

 شد قلبی قلب چشماش یهو

 

 باید خودت ها نمیسازه بهم بیرون غذای من؟! میذاری چی شام،  بیا بریم بیا،  نمیام چرا اره وای -

 ـ.بپذی

 

 و کرد بلندش هوا رو و گرفت لباسش یقه از که بهزاد دست با شد همزمان حافظ قهقه صدای

 کشید عقبش

 

 کارو همین ایشون زدن تعارف که اونام،  دعوتیم جایی امشب ولی جان ایناز نکنه درد دستت -

 ..کرده فراموش اونارو حاال کرد

 دیگه وقت یه ایشاهلل

 

 خندیدم
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 بودم هجدی جدی نکردم تعارفم،   چیه مزاحمت بابا نه -

 

 بیارم در کرد بلند هوا رو لیالرو وقتی اداشو کردم سعی

 

 ؟!شد اینجوری اینجوری؟! ها نمیشه؟! اینجوری کردین بلند اونو چجوری بعدم -

 

 براش کردم گرد و چشمام که کرد همونکارو اونم و خندید حافظ

 

 ؟!بلدی توام وا اع -

 

 نبر و ابرومون بریم بیا -

 

 بهزاد سمت کرد رو بعد

 

 .بشنـ اشنا باهاتون هم بابا حاج که بیاید فرداشبم ایشاهلل،  نبودا تعارف -

 ..ازتون میپرسه هی بابا حاج کرده لیال لیال خونه تو دختر این اونقدر

 

 خداحافظی سریع و نزاشت بهزاد که سمتم بیاد خواست و شد قلبی قلب لیال چشمای دوباره

 ..کردن

 

 رفتم حافظ به ای غره چشم رفتنشون بعد
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 [2۳:۱7 2۳.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶۵_پارت#

 

 

 ؟!نه زدم کتک و بهزاد اول روز شد خوب میگم -

 

 شد گرد چشمام

 

 تو وحشی میکنن فکر اال؟! شد خوب چی واسه وا -

 

 دورم کرد حلقه دستشو و خندید

 

 ..تره راحت خیالم هستم که االن،  نمیشدیم اشنا باهاشون نمیزدمش اگه که اینه منظورم ن -

 

 کشیدم لپشو و زدم لبخندی

 

 ..جان وحشی کردی ناکار و مردم پسر زدی شد خوب منظورت اونه اگه اره -

 

 گرفت دستمو زد بهم لبخندی

 

 االن از اینم میومدی عشوه و ناز هی که اولش از اون -
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 ..؟!کنی تموم و بردن و من دل و بودت کیوت نمیخوای

 

 کشید لپمو اون دفعه این که گفتم نوچی چشمکی با

 

 دارم باهات خداته از که کارا همون از امشب که بریم شو سوار -

 

 زدم چشمک پرو پرو

 

 بیفت راه حافظ بیفت راه..خدامه از که گفتم،  پس که جووون واییی -

 !!!!سرییی بر خاک کارای سوی به پیش

 

 فشرد گاز روی پاشو و رفت هوا قهقهش

 

 ..شدم همصدا بود پخش حال در که شادی اهنگ با و گفتم بلندی یوهوی

 

 

 بـــــــــری میخوای خـــودتـ -

 میـسوزه دلتـ اما،  شی خاطـــــره

 عاشقمیییی ــ.کنیـ می تظـــــــاهر

 

 نتــــــــرس هروزه بازیی این

  میگیـــــــرههه دلشوره همش رفتن دمـ ادمـ
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 میــــــــــره خاطرت از ها دلشوره این بگذره دوروز

 

 (بردم باالتر صدامو و زدم لبخند میخونه باهام و میزنه لبخند داره دیدم) 

 

 نیستـــــ سخت میدم قول بهـــــــــت -

 باش راحتــ تو بـرای الاقـــــــل

 تو دنیــــای تـــــــــو از دورم

 

 تـــــــــو جای نمیاد هیچــــــکس باش راحت

 

 ...تــــــــــــو فــــردای واسه،  مــــــن دارم دلشــــــــوره

 

 [2۳:۰۸ 24.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶۶_پارت#

 خونه سمت دویدم و شدم پیاده ذوق با رسیدیم که این از بعد

 ؟!!کجاییی باباعلـــــــی -

 سمتش چرخیدم باتعجب که گرفت دستمو حافظ تو برم که این از قبل

 ؟!چیشده -

 بشن نگران ممکنه،  بود دانشگاه تو امروزم اون نگو بهشون -

 ؟! ای خسته

  کنم درست شامم باید،  خیلی اره -
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 کالنتری بریم بیاد بگو ارسالن به پس باشه -

 بهش زدم زل ترس با

 ؟!چی واسه کالنتری -

 دیگه خونه اومده که اونی واسه شکایت،  جان خنگول -

 داخل چرخیدم و گفتم اهانی

 اشپزخونه تو رفتم و دادم میکرد نگاه اخبار داشت که باباعلی به بلندی سالم

 نمیشد چاق وقتم هیچ و میذاشت خوردن واسه وقتشو همه شکمو اون

 کالنتری برید که بیرون بری بگم بهت گفت حافظ،  ارییی -

 .. گفت ای باشه و خندید بهم

 رفت و کشید راهشو یخچال از بستنی برداشتن از بعد

  یخچال سر رفتم باز نیش با

 اخه که نداشت دوست نمیشد و ارسالن

 ؟!میخری دارم دوست بستنی -

 راحتی لباس که رفتم کردنشون اماده و شام های وسیله برداشتن از بعد و زدم غمگینی لبخند

 ..بپوشم

 

 [۱۰:2۰ 2۵.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶7_پارت#

 ؟!میدی بهم قرص یه بابا جان ایناز -

 سمتش رفتم و کشیدم هوفی

 بشینا بیدار باید شام واسه،  ها بخوری یکی بده قول -

 خندید
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 ببره خوابم حداقل بخورم یکی بیار میکنه درد خیلی زانوهام این،  باباجان چشم -

 کردم بغض و زدم غمگینی لبخند

 برگشتم اب و قرص برداشتن از بعد و اشپزخونه سمت چرخیدم

 ..ببینمش اینجوری نداشتم طاقت

 ..شد قهرمانم  بابا از بعد که بود مردی تنها باباعلی

 مهربونم و خوب بابای،  شد بابام تنگ یهویی دلم

 داشتم دوست خیلی اونو من،  داشت دوستم خیلی اون

 ...گرفتیش ازم که بدی خیلی خدایا

 خورد و کندن پوست مشغول گریه واسه باشم داشته ای بهونه که این برای و برداشتم و پیاز

 شدم کردنش

 ..رفتن فهمیدم و اومد حافظ ماشین صدای دیقه پنج از بعد 

 ..خنگوال بیرون اون میکردن چیکار داشتن نبود معلوم دوساعت

 پذیرایی تو برگردم شد باعث گوشیم صدای

 دادم جواب و کشیدم خوشحالی از جیغی سمیرا شماره دیدن با

 ؟؟؟چجورههه حالت عزیززز االغ سالم-

 ؟کجایی هست معلوم،، معرفت بی ایناز مار زهر-

 نداشتا خبر هیچی از خدا بنده

 ؟چی یا بودم سپرده تو به و حافظ من؟کجایی خودت،  خوووبم جایه یه-

 ..ها نیستی پیشش که رسوندن خبر کالغا

 

 خندید

 

 [2۳:4۰ 2۵.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶۸_پارت#

 

 

 پیشش میرن دیگه هفته..کالغال اون بترکن -

 کردیم عقدی یه و شد تموم کارامون

 دیگس سال اونم که عروسی میمونه

 

 سمیرااا خوب چقدر وایییی -

 دارما خوب خبر کلی که حافظ پیش برو زود پس

 

 خبرم بی که هست چی،  ایناز هست مرگیت یه -

 

 خندیدم

 

 ..بگم بهت میزنم زنگ من پیشش برو تو -

 

 ..که فضولی از میمیرم،  دختر نکنه خفت خدا وای -

 

 ...میکنیا چیکار ببینم برو،  داره هواتو اقاتون نترس -

 

 ؟!نداری کار دیگه قربونت،  اصال میکنم گلستون،  چشمممم -
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 فعال،  برات میگم بعد هفته عزیزم نه -

 

 ..کرد قط تماسو و خندید

 

 ..کنیم شکایت اگه میکنن چیکار ببینم بودم کنجکاو خیلی

 

 ..باشه ولی پیشته کسی ندونی تنهایی وقتی ترسناکه واقعا

 ..بپادت یکی ترسناکه خیلی،  باشه و نترسه ام هیچی از

 

 ..انداحتم باباعلی به نگاهی اشپزخونه از

 

 ..بود کرده خاموش هم رو تیوی و بود خوابیده

 

 ..اوردم براش پتو یه و اتاقشون تو رفتم

 

 ..خدا بنده میشد سردش

 

 ..ندارنا کوچیک های بچه با فرقی هیچ پیرزنا پیرمرد میگن راست جدا

 

 من برم قربونش،  بود خوابیده کوچولو ی بچه یه عین
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 [۰9:۵۵ 2۶.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۶9_پارت#

 

 

 ..میکنم اشپزی دارم خودم خونه تو میکردم حس،  شدم مشغول و برگشتم دوباره

 

 افتادم بودم شده خدمتکار که وقتا اون یاد

 نکنن بیرونم که میکردم هرکاری که وقتا اون

 ..بمونم زنده تا بدن پول بهم که میکردم هرکاری

 

 گرفت بغضم دوباره

 

 خیلی،  کشیدما سختیا خیلی رفتنت بعد؟!  بابایی میبینی -

 

 دوباره کنم درست ساالد یکمم گفتم برنج کردن دم از بعد و کشیدم اهی

 

 واال بود بهتر بیکاری از

 

  بود هشت ساعت

 ..میومدن پسرا مطمئنا دیگه نه تا
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 ..ترس از میکردم سکته وگرنه بود خونه باباعلی خداروشکر

 

 ..افتادم خورد باباعلی که اوری خواب قرصی یاد لحظه یه

 

 پذیرایی تو پریدم و گرفتم فاصله اشپزخونه ی پنجره از زده بهت

 

 ..کنه بیدارش نمیتونست میشد در توپم که بود خواب غرق اونقدر

 

 ترسیدم واقعا

 

 ،، میکردم چیکار باید حاال

 

 کنم ریسک نمیتونستم بازم ولی پسرا میشدن نگران

 

 ، بود اشپزخونه تو گوشیم

 ..پنجره به دادم و حواسم تمام و رفتم ورودیش سمت 

 

 ..نمیشه چیزی ایناز نمیشه چیزی -

 

 ..رفت نفسم حیاط فرش سنگ روی پایی صدای شنیدن با که دارم برش شدم خم

 

 پذیرایی تو برگشتم و انداختم و گوشی
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 ..شنیدم در نزیک پارو صدای که کردم قفل و در سریع

 

 ..گذاشتم در جلوی و کشوندم زورم تموم با و سریع ک بود نزدیکش که مبلی

 

 [2۳:۱۵ 2۶.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 27۰_پارت#

 

 

 

 کشیدم رو پردش و بستم اونم پنجره و اشپزخونه سمت برگشتم سریع

 

 میفرستادم صلوات و میلرزدیم

 

 ..بودن چفت و بودم بسته رو اتاقا پنجره بود یادم

 

 ..میزدم نفس نفس

 

 ..گرفتم رو ارسالن شماره و برداشم رو گوشی

 

 کالنتری بودن رفته اونا وای،  بود خاموش
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 ..ندارن گوشی که معلومه

 ..میکردم چیکار باید،  میکردم چیکار باید،  دوباره بود گرفته گریم

 ..باره چندمین نمیدونستم حتی که بودم گرفته شمارشونو اونقدر

 ..گذاشتم دهنم روی دست در نزدیک کفشاش تق تق شنیدن با

 .دره پشت دقیقا بودم مطمئن،  بود در پشت

 ..چکید اشکم و خورد تکون دستگیره

 کرد پایینش باال بار چند

 ..ببینم صورتشو تا جلو برم نداشت ام چشمی

 ؟!اینو نمیدید کسی یعنی،  نبود حافظ خونه کسی یعنی

 .خورد در به محکمی ی ضربه که دادم قورت و دهنم اب

 میومد در کاسه از داشت چشمام

 میکردم سکته داشتم

 ..افتادم بودم دیده که ترسناکی فیلم یه یاد

 ..خونه اهالی جون به بود افتاده تبر و تیر با که قاتلی

 ...میکنم خواهش،  میکنم خواهش خدایا،  کن کمکم میکنم خواهش خدایا -

 

 [۱۰:۰۸ 27.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 27۱_پارت#

 

 من واسه بود عذاب بدترین این و چیه قصدش نمیدونستم، کیه نمیدونستم
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 ..در به زدم زل و در جلوی بودم کشیده که مبلی روی نشستم

 ..رفتم عقب که خورد در به ای تقه یهو

 ..شد دور خونخ از پا صدای دقیقه چند از بعد

 ..رفته واقعا که کنم فکر کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ..میکنم خواهش باش زود حافظی،  پس میای کی حافظ -

 ..اومد ماشینشون صدای که بود نیم و هشت ساعت

 ..کردم باز و در و عقب دادم هول ولی زور کدوم با نمیدونم و مبل

 ..بودن خودشون اونا،  بودن خودشون

 ..رفت ترس از نفسم روم به رو ی جعبه دیدن با و انداختم پام جلوی به نگاهی

 ..بود غمگین و عبوس تقریبا قیافشون،  شدن پیاده هردو

 .سمتم دوید ارسالن و کردن بهم نگاهی در جلوی دیدنم با

 پشتش حافظم

 ؟!شکلی این چرا؟! عزیزم چیشده؟!   ایناز -

 تو برگشتم و برداشتم ها پله روی از جعبرو

 ..میلرزیدم داشتم تو از

 ...بودم کردن سکته مرز تو واقعا

 ؟!کجاس باباعلی؟! بود اومده باز اون؟!  توام با ایناز -

 تو اومدن هردو

 باباعلی کنار رفت و گفت خدایی یا ارسالن

 ؟!باباعلی با کرد چیکار؟ ایناز چیشده -

 ترسیدم خیلی،  نبود بیدار اومد اون وقتی،  خوابیده خورد قرص -

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 
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 [۱۰:۱2 2۸.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 272_پارت#

 

 

 اومدن خودشون به تازه

 

 ؟! بود اومده -

 

 .بود شده قرمز  چشماش انداخت اطراف به نگاهی حافظ

 

 ؟!قیافشو دیدی؟! کرد اذیتت؟! داخل اومد -

 

 دادم تکون سرمو

 

 ترسیدم خیلی،،، پشتش گذاشتم مبلم،  کردم قفل و در -

 

 .. ترکید بغضم

 

 من سر بدبختی هرچی چرا زدم هق و گذاشتم شونش روی سرمو کرد بغلم و اومد جلو حافظ

 ؟!میاد
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 ...میخوام معذرت،  میخوام معذرت،  باش اروم،  عزیزم باش اروم -

 

 ..اومد جلو و کرد ای سرفه ارسالن

 

 ؟!دستت چیه اون -

 

 کردم فینی فین و کشیدم عقب

 

 ..هنو نکردم بازش قبلیه همون شبیه،  نمیدونم -

 

 بشینم کرد کمک

 

 انداخت بهم نگرانی نگاه و گرفت ازم جعبرو

 

 ؟!نکنی نگاه تو میخوای -

 

 ازتون شم دور میترسم،  حافظ نه -

 

 ...زد لبخند

 

 ..شد توهم اخماش و کرد باز جعبرو در

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 
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 ..چرخوند جعبرو و کشید اهی

 

 ...خونی بریده سر عروسک یه

 

 کردم بغض

 

 هست برگه باز زیرش ببین -

 

 برد باال جعبرو

 

 روزنامه ی تیکه بازم،  هست -

 ..کردی شروع رو بدی بازی،  دیوونم یه من

 

 گرفت اغوشش تو سرمو و میز رو داد هول و صندوق حافظ که ورچیدم لب

 میترسم خیلی،  من میترسم -

 

 [2۳:۱۶ 2۸.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 27۳_پارت#

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 ..شد بیدار باباعلی بعدش ساعت یه بالخره شدنم اروم از بعد
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 بغل واسه گذاشتم جلو قدم و شد اب براش دلم که کرد نگاهم مظلوم اونقدر چیشده فهمید وقتی

 کردنش

 ..کالنتری بربم کردیم کاله و شال همگی که بود یازده ساعت

 ...اومد می کش حد از زیاد داشت دیگه موضوع این

 ..گرفته بخار ی شیشه به دادم تکیه سرمو و شدم ماشین سوار

 اطراف های منظره به نگاهی و بزنم کنار بخاراشو تا ببرم باال دستمو که نداشتم حال اونقدر حتی

 ...بندازم

 ..شدم می خسته داشتم اومد می من سر فقط بال همه این که این از

 ..میشدم راحت من میشد تموم زندگی این کاش

 ..داشت نگه حافظ که نشستم صاف و کشیدم هوفی

 ؟بریم بیمارستان یه قبلش خوای می؟ ایناز خوبه حالت -

 پریده رنگم کردم می حس

 کردم باز و در و دادم تکون هوا رو و دستم

 خستم خیلی..کنیم روشن اینو تکلیف بریم بیاید فقط،  نیست الزم بابا نه -

 ..کردم می حس نفرشونم هرسه نگاه سنگینی

 ..رسید می راه از داشت زمستون و بود کرده باریدن به شروع نم نم بارون

 بود پاییز اخر هوای،  هوا این

 اتاقی سمت برداشتیم قدم دار تفنگ چهارتا عین ها وسیله تحویل از بعد و شدیم وارد باهمدیگه

 بودن گفته بهمون که

 .بود پر توپم خیلی بشخصه خودم

 ..کردم جور و جمع و خودم یکم روم به رو اخموی و جدی مرد دیدن با شدیم که وارد
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 تنهام اصال نباید که توپید محکم و بهشون کرد رو اعصبانی خیلی شد تموم حافظ حرفای وقتی

 ..میذاشتن

 ...بوده موافق باهاشون که کرد دعوا هم رو باباعلی

 ؟؟میاد بر پیرمرد به دست از کاری،  بوده پیشم اونم که مثال حاال گفت می

 نیست میگین شمام که اینجورا ولی سرهنگ جناب ببخشید -

 ..داشته نگهبانی ی تجربه سال چهل ولی باالست سنش درسته من باباعلی

 ؟نه مگه.. ای حرفه خیلیم

 

 [۱۰:۵9 29.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥274_پارت#

 

 

 بنشونتم تا گرفت بازومو ارسالن و داد تکون سرشو و خندید باباعلی

 

 و نیستی بیخیال وسطه جونتم پای وقتی حتی که داری دوست پدربزرگتو زیادی معلوم قرار از-

 کنی می طرفداریشو

 

 کردم اخم

 

 نه اونم.. گرفته باغو به میزدن که دزدایی جلوی بار هزار باباعلی.. گفتم جدی اونارو ی همه من -

 ..گروهی های دزدی،  نفره تک دزدی
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 صندلی رو داد لم یکم و زد لبخندی سرهنگه

 

 '؟افتاده در تاحاال ای حرفه خیلیم قضا از که ای زنجیره ی دیوونه قاتل یه با شما باباعلی احیانا -

 

 توهم زد گره دستاشو و کشید عمیقی نفس،  گزیدم لب و سرجام نشستم ساکت و اروم

 

 ..نفری نهمین شما طرفش از سکوت ماه شیش از بعد -

 داره رو کردنش اذیت قصد که دختری نهمین

 

 فشرد دستمو ارسالن که گرفت بغضم

 

 

 شخص اون از خبری دیگه قربانی اخرین از بعد،  کردیم تالش خیلی پرونده این حل برای ما -

 ..باشه شما به حواسمون خیلی باید ما حاال و بود نشده

 ..نیست معمولی ادم اصال چون داریم نیاز خودتون کمک به خیلی هرچند

 

 گزیدم لب شدش سرخ صورت و درهمش اخمای دیدن با و حافظ سمت چرخید سرم

 

 ..پیشش برو.. ببین حافظو،  ارسالن -

 

 ..بزنه لبخند کرد سعی کرد نگاهم و باال اورد سرشو گفتم که اینو
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 ...بیرون رفت اتاق از و شد بلند جا از سریع بعدم

 

 ..دنبالش رفت پاشد ارسالنم

 

 ؟؟؟؟کردم می چیکار باید،  بود نوبرش دیگه واقعا این

 ؟؟نباشن نگرانم دیگه که کنم کاری میتونستم چطور

 

 سرهنگ سمت برگشت جدیت با باباعلی

 

 برامون هرچیزی از نوم امنیت اما نظر مورد شخص از کردیم شکایت،  نگرانیم ما سرهنگ جناب -

 ..تره مهم

 

 هم نوتون کمک به و کنیم حل پروندرو این بار این میکنیم تالشمونو تموم ما.. میفهمم درسته بله -

 ..داریم نیاز خیلی

 

 ؟کردم می چیکار باید،  شدم زیر به سر من و کرد نگاهم نگرانی با باباعلی

 

 [2۳:24 29.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 27۵_پارت#

 

 

 روستا این تو اومده که نشده ماهم یک هنوز من ی نوه سرهنگ جناب-
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 ؟؟بشه ماجرایی همچین وارد زودی این به میتونه چطور

 

 فشرد دستمو و سمتم برگشت

 

 ؟؟؟جدیدا شدی اشنا کسی با روستا تو شما باباجان-

 

  گفتم ای نه

 ..سمت اون چرخید سرامون و شد باز در موقع همون

 

 ..نبود ارسالن از خبری ولی تو اومد حافظ

 

 ؟خوبه حالت -

 

 نشست و گفت ای اره و سمتم برگشت

 

 ؟؟بمونن امان در ایشون تا کنیم چیکار باید -

 

 زدم گرمی لبخند و براش رفت غنج دلم

 

 چرخید حافظ سمت اینبار سرهنگه

 

 داخل چه،  عمومی فضای تو و منزل از بیرون چه.. نذارید تنهاش حداالمکان میخوام ازتون -

 ..خونه
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 ..بشه تموم برامون بد خیلی میتونه غفلتم لحظه یه حتی

 داخل میتونن باشین راضی اگه حتی و میدن پوشش رو منزلتون اطراف و منطقه من مامورای

 بدن نگهبانی خونتون

 

 گرفت نفسی حافظ

 

 ..باشین پیگیر خیلی میخوام ازتون ولی.. هست ای کلبه یه عمارت ته،  نیست مشکلی -

 ..بیاد خانوادم سر بالیی خواد نمی دلم واقعا

 

 ..زد لبخندی یه بالخره سرهنگه

 

 ..کشورم مردم واسه دنیا این کردن بهتر و مردم مال و جون حفظ،  جان پسر همینه شغلم من -

 ..کنیم می سعیمونو وجود تموم با

 .کنیم راحت و ادم کلی خیال و کنیم دستگیر رو مریض ادم این بتونیم بار این امیدواریم

 

 داد تکون سرشو حافظ

 

 '؟کنم تکمیل الزمه رو نامه شکایت.. سرهنگ جناب ممنون -

 

 ..کمکتون میفرستم هم هارو محافظ و همکارا.. ببرید تشریف شما پسرم نیست الزم -

 

 ..بیرون اومدیم و شدیم بلند همگی

 بود حیاط تو ارسالن
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 ..... و ماشین به بود داده تکیه

 

 ؟!کشید می سیگار

 

 [۱۰:42 ۳۰.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 27۶_پارت#

 

 

 ..کرد می نگاه عادی خیلی حافظ اما شد درشت چشمام که من

 

 نبود حواسش باباعلی

 ..کشید موهاش بین دستی و انداخت دور سیگارو چشمش از دور دید مارو تا

 

 

 واقعا داشت حق،  بود اشفته خیلی

 ..باشه کالفه و اشفته داشت حق واقعا،  من کارای درگیر شب سر از و بودن کار سر صبح از

 

 ؟!سیگار اخه ولی

 

 داد تحویلم الکی ی خنده یه که رفتم غره چشم واسش

 ..نبود خوش زیاد حالش انگار
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 ؟!بگیم عمو به بنظرتون،  باباعلی راستی -

 

 دادم ادامه و زدم ای ترسیده لبخند

 

 ؟هوم..نگفتیم که بشن ناراحت ازمون بشه چیز یه بعدا میترسم -

 

 پرید رنگش تاریکی اون تو ارسالن دیدم من و فکر تو رفت باباعلی

 

 ؟پریده رنگت چرا؟ خوبی؟ اری -

 

 نشست و راننده کمک سمت چرخید و کرد اخم

 

 ..وقته دیر بریم بیاید.. خوردم قرص میکرد درد معدم یکم،  خوبم خوبم -

 

 ..شدیم سوار همگی و انداختم باال شونه من

 

 ..بودن ساکت ارسالن و حافظ

 

  فکر تو ام باباعلی

 

 ..بشن نگران ممکنه هرچند،  میدم خبرارو میزنم زنگ یه فردا باباجان -
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 کشید اهی

 

 ..نگم بهشون چیزی نمیتونم ولی -

 

 ..ترمز رو زد ارسالن یهو

 ..شیشه تو میرفتم کرد نمی کمکم موقع به باباعلی اگه که جلو شدم پرت جوری

 

 شد بلند هردو حافظ گفتن حسین یا و باباعلی داد صدای

 

 ..ارسالن -

 

 [2۳:2۳ ۳۰.۰4.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 277_پارت#

 

 

 چه شدم جمع خودم تو بودم نکرده کاری که من.. جذبه ته یعنی باباعلی گفتن ارسالن همین

 کار خطا ارسالنه به برسه

 

 ..چیشد یهو نمیدونم واقعا شرمنده '؟خوبی ایناز -

 

 ..حافظو به اشارش و دیدم رو باباعلی ی غره چشم
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 ..بودن محکم ته،  جذبه ته یعنی

 .بود باباعلی ولی جذبه همه این و فریاد این پیرمرد یه از بود بعید

 ..داشتم دوستش عاشقانه که پیرمردی ترین عاقل.. جذبه از پر و داشتنی دوست ساده مهربون

 

 حرکت اینه از من سمت غمگین نگاه یه انداختن از بعد حافظ و شد عوض حافظ و ارسالن جای

 ..کرد

 

 ؟بود چشون اینا

 

 ..ماشین ی شیشه به دادم تکیه سرمو و انداختم باال ای شونه

 

 غمگین و ناملموس همینقدر ادما ی همه زندگی،  میکنه کجی دهن بهم داره روزگار کردم می حس

 ؟؟بود سخت و

 

 ..میشد تموم داشت دیگه طاقتم واقعا دیگه من؟ گرفتن می خودشونو جلوی چطور اونا

 

 ..خونه سمت برداشتم قدم حوصله بی و شدم پیاده بقیه از زودتر رسیدن محض به

 

 .رسوند بهم خودشو حافظ که کنن باز و در بیان تا در به بودم داده تکیه

 

 ؟!اومدی زودتر که داری کلید تو مگه -
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 ..کرد ارومم نگاهش

 ..داد نشون بهم و کلید و اورد باال شدشو مشت دست لبخندی با

 کرد زمزمه شدنم وارد از قبل و کرد باز و در که زدم لبخندی ذوقش و اروم نگاه خاطر به

 

 ..دختر کنم بغلت خواد می دلم -

 

 به داشت که شنیدم پشت از رو باباعلی صدای که شدم وارد و گزیدم لب،  کشیدم خجالت یکم

 ..زد می تشر ارسالن

 

 عقب برگشتم تعجب با

 

 ؟؟باشی محکم یکم خوای نمی؟ ببازی رو خودت سریع انقدر قراره؟ وضعشه چه این،  ارسالن -

 

 ..شد زیر به سر ارسالم دیدم

 ..ستمون اومد ما به نگاهی انداختن از بعد و کرد قفل کمرش پشت دستشو علی بابا

 

 اوضاع شدن درست تا وقت چند این نداره اشکال اگه ولی مزاحمیم دونم می بابا جان حافظ -

 ..باشیم جا یه همگی

 

 

 کرد باز دهن سریع بده ادامه باباعلی که این از قبل

 

 ..چشمام جفت روی قدمتون؟! بابا حاج حرفیه چه این -

http://romankhoneh.xyz/


633 
romankhoneh.xyz 

 

 ..کردیم می کارو همین اولم از باید

 نبود تنها دیگه اینازم اونوقت خونه تو خدمتکارای وجود با

 

 [۱۰:۱۱ ۰۱.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 27۸_پارت#

 

 

 ..کنم پنهون خندمو کردم سعی

 ..باشیم جا یه باهم همه که خداشه از بود معلوم قشنگ

 بود دلخور ارسالن از هنوز انگار باباعلی

 

 ..کنن اماده اتاق بگم برم من کنید جمع رو هاتون وسیله شما تا پس -

 ..دنبالتون میام دیگه ساعت نیم

 

 گرفت خندش باباعلی

 

 ..دنبالمون بیای بخوای که نیست راهی بعدم،  جان پسر نباش هول انقدر -

 ..میایم خودمون

 

  باباعلی جلوی وایستاد رو پرو پرو
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 ..بیارتشون اونجا تا که نمیتونه، زیاده اینازم وسایل،  بیام خودم کنید صبر باباعلی نه -

 

 گم درختا بین و چرخید ارسالن به چیزی گفتن از بعد و چرخید محکم اجازه با یه از بعد و گفت اینو

 ..شد

 

 کرد صدام که برم اومدم زده خجالت و خندون باباعلی سمت چرخیدم

 

 ، بابا جان ایناز -

 

 نکنم نگاهش کردم می سعی البته،  ایستادم و گفتم جانمی

 

 ؟بشینی میای وسایلت کردن جمع از قبل،  دخترم دارم حرف باهات یکم -

 

 نشستم و گفتم چشمی

 

 اما کن دوری ازش بگم نمیخوام،  تورو به عالقش شدت خونم می حافظ چشمای از باباجان -

 ..نمیشه ام اینجوری

 ..بدم و چیز همه شدن رسمی و خواستگاری اجازه نمیتونم ام ماجراها این وجود با

 محرمیت ی صیغه یه ازش میگیرم اجازه ماجراها این گفتن از بعد و عموت به میزنم زنگ امشب

 ..باشه خونده بینتون ساده

 ..باباجان اما

 

 داد ادامه و کشید عمیقی نفس.. یعنی خجالت از شدم کبود
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 دختر بشی خوشبخت و ببینی خیر امیدوارم... باشه حواستون خودت،  تنده اتیشش پسر این -

 ..عزیزم

 

 ..میومد باال داشت جونم

 ...اتاق سمت دویدم چشمی گفتن با و پریدم جا از

 

 ..داخل بیاد کرد می صدا ارسالنو داشت که باباعلی و در صدای شنیدم هم موقع همون

 

 ؟؟؟باشیم داشته اروم زندگی یه میشه مشکل همه این با -

 

 [2۳:۱۶ ۰۱.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 279_پارت#

 ..شدم هام وسیله کردن جمع مشغول و نشستم اتاق رسیدم تا

 ..موند باز دهنم شد جمع که چمدونی دوتا دیدن با و شد تموم کارم سریع خیلی

 ؟؟بودم خبر بی و داشتم وسیله همه این

 صحبت باهاش ما راجب داره دونستم می.. میومد پذیرایی تو از باباعلی و ارسالن پچ پچ صدای

 ..کنه می

 ..بیرون زد خونه از و برداشت و تلقن باباعلی دیدم اما بود نیم و دوازده ساعت

 ارسالن با مشترکش اتاق سمت دویدم و کشیدم سرکی

 ؟؟؟؟اری -

 شد بلند جا از دیدنم با و کرد کج سرشو
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 ؟!دختر تو میای دزدا عین چرا -

 ؟میزنی حرف اینجوری چرا چیشده

 ؟بهت میگفت چی داشت باباعلی -

 خندید

 ..عمو دختر مبارکه،  حافظ و تو برای گرفته تصمیمی چه گفت می داشت هیچی،  شدیا فضول -

 ..زدم تلخی لبخند

 ...کردم حس چشماشو غم اما،  شاد کمی و بود عادی لحنش

 کردم تشکر و کشیدم عمیقی نفس

 ؟!عمو به بزنه زنگ رفت -

 شد درهم چهرش

  خیره که ایشاهلل،  بگه بهش میره گفت بهم،  اره -

 بخور چیزی یه برو نباش نگران تو،  کردم جمع هم رو باباعلی های وسیله

 کنه فراموشم زود خیلی ارسالن بودم امیدوار.. چرخیدم و گفتم چشمی

 ..میاد داره حافظ دیدم بیرون به ها وسیله بردن از بعد

 ..نمیاورد پیش برامون مشکلی عمارت روشن چراغای اما بود شده شب نصف

 بود برنگشته هنوز باباعلی

 رفت غره چشم بهم تارسید

 ؟!مگه کردم چیکار وا -

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 

 [۱۰:۵2 ۰2.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸۰_پارت#

 

 بودم اورده بیرون که چمدونایی به کرد اشاره

 ؟!اوردی تو اینجا تا اینارو -

 رفت غره چشم دوباره که گفتم اوهومی

 ؟!خب کنیم صحب باهم باید حافظ -

 بوسید اروم و پیشونیم و سرم کنار گذاشت دستشو یهو و زد لبخند

 ...زنیم می حرف اونجا بریم باشه،  نباش ناز انقدر -

 زدم لبخندی

  هست خوبیم خیلی خبر -

 بوده رفته کجا پرسید حافظ و اومد بیرون درختا پشت از باباعلی موقع همون،  پرید باال ابروهاش

 دیگه بزنیم حرف میخواستیم همین راجب -

 انداخت باال دوباره و ابروهاش

 ؟!اع -

 ..اره: گفت و زدم چشمکی

 بود درهم یکم چهره بهمون رسید باباعلی موقع همون و خندید

 ..میایم سریع،  دارم حرف یکم ارسالن با من برید شما باباجان -

 ؟بودن نزده حرف مگه تازه کردم نگاهش متعجب من و گفت چشمی حافظ

 ..وقته دیر بیان زود گفتم باباعلی به من و برداشت منو های وسیله حافظ

 ..کشید می سیگار که بود بد اونقدر ارسالن،  فکر تو بودم رفته یکم

 بود شده نگران عمو با زدن حرف بعد باباعلی و داد می دلداریش حافظ
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 ؟دوباره بود خبر چه اینجا

 ..کردم نگاه رخش نیم به و برگشتم

 ..فکر تو بود رفته من مثل و بود درهم اخماش

 شد جلب بهم توجهش که کشیدم هوفی

 ؟بود زده زنگ کی به باباعلی بگی خوای نمی -

 ضیغه هنوز نمیدونه البته،  بخونه محرمیت صیغه بینمون خواد می گفت عمو زد زنگ،  میگم چرا -

 ...نشده تموم قبلی

 ؟میگی خودت بگم بهش نشد روم

 

 زد خوشحالی لبخند

 

 [2۳:۱۳ ۰2.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸۱_پارت#

 ؟بود چی تماس ولی میگم خودم عزیزم اره،  عالی که هم خیلی -

 ..تورو و من هم بگه عمو به قاتلرو یارو این موضوع هم زد زنگ باباعلی -

 فشردم بهم دندونامو و شدم نگران بیشتر،  پرید رنگش کردم حس

 ؟!حافظ -

 کرد نگاهم برگشت

 ؟حافظ جانه -

 ؟!کنید پنهون من از خواین می افتاده اتفاقی -

 ؟شد عوض حالش سرهنگه اتاق از بیرون رفت ارسالن وقتی از چرا

 ؟دادی می دلداری چرا تو
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 ..شدیم وارد و کرد باز و عمارت در

 ..باالس من و تو اتاق،  کنیم می صحبت باال بریم -

 بازوش به زدم محکم و کردم نگاه شیطانیش ی خنده به

 ..کرد باز رو اتاقی در و رفتیم باال ها پله از

 عزیزم بفرمایید -

 ..اومد پشتم خودشم و شدم وارد لبخند با

  گذاشت زمین روی و چمدونام

 مشخصه اینجا از عمارت جای همه؟ داری دوس -

  زدم لبخند

 ؟شده چیزی،  میگفتی داشتی خب،  خوبه اره -

 ..بودم کوچولو ی بچه یه مثل کنارش،  گرفت و دستم و کنارم اوند

 فشرد دستمو و زد گرمی لبخند

 ؟خب بندازی راه جیغ جیغ نخوای امیدوارم،  باشی نگران نیست الزم عزیزم -

 شد پر چشمام کردم حس و ورچیدم لب

 ؟!اخه چیشده -

 ..میترسیدم عصبانی حافظه از واقعا من و شد درهم اخماش

 چندسالته؟! گریه زیر میزنی کوچولوها عین یهو چی واسه،  نشده هیچی میگم بهت دارم خوبه -

 ؟کوچولو اخه

 کشید اغوشم به و گرفت هام شونه از که گفتم ببخشیدی

،  بیمارستان رفتن اومده پیش مشکل هاش کلیه برای یکم جان عمو فقط،  نیست چیزی هیچ -

 ..میشه مرخص فردا و خوبه خیلی حالشم

 ..ترکید بغضم
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 [۱۱:۰9 ۰۳.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸2_پارت#

 

 

 پشتم به زد شوخی به که کردم فینی فین

 

 ؟میکنی دماغیم چی واسه چیه کارا این،  میدما بهت بخوای اگه دستمال جون دختر ای -

 

 خندیدم گریه بین و گرفت خندم

 

 ؟حافظ خوبه حالش -

 

 ..هست دردی چه ببینن رفتن داشته درد یکم فقط،  خوبه خوبه عزیزم اره -

 

 ..فشردم خودش به بغلش تو بیشتر که گفتم خداروشکری

 

 ؟کوچولو کردم می چیکار نداشتم تورو -

 

 ..شدم پنهان بغلش تو راحت خیال با و زدم لبخندی

 

 ؟؟باشه کنم راهنمایی و ارسالن و بابا حاج برم من کن استراحت یکم -
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 ..رفت بیرون و بوسید رو گونم روم ی ملحفه کردن مرتب از بعد و شد بلند که گفتم ای باشه

 

 ..میترسیدم ولی میومد خوابم خیلی،  ببره خوابم بودم منتظر و سقف به بودم زده زل

 

 ...بودم ترسیده اومد می که ام بادی صدای از حتی،  میکنه نگاهم داره یکی میکردم حس

 

 ..میشدم خسته داشتم دیگه بودنم ترسو همه این از،  دوباره بود گرفته بغضم

 

 

 حافظ پیش برم نمیشد روم دیگه حتی

 ..ازم بشه خسته میترسیدم

 

 ..رفتم پنجره سمت لرز و ترس با و شدم بلند جا از

 

 ..داد می صدا شکمم

 

 ...خوردم می چیزی یه و میدادم گوش ارسالن حرف به کاش

 

 ..باشن خوابیده بودم امیدوار،  بگذره ساعتی یه کردم صبر

 

 رفتم بیرون و کردم باز و در
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 ..پایین رفتم می داشتم پا های پنجه رو

 نباشه کسی بود حواسم

 

 ..بشم سیر تا بخورم و کنم پیدا غذایی یه بودم امیدوار

 

 ..بود تاریک تاریکه جا همه

 

 ..رفتم سمتش خوشحالی با یخچال کردن پیدا از بعد و شدم اشپزخونه وارد اروم

 

 ..دیدم ساالد بزرگ شیشه یه روم به رو دقیقا کردم باز درشو تا

 

 خندیدم

 

 [2۳:4۰ ۰۳.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸۳_پارت#

 

 

 روی هارو وسیله عقب برگشتم سس برداشتن از بعد و خندیدم ذوق از که شدم خوشحال اونقدر

 ..گشتم چنگال دنبال و گذاشتم میز

 

 تو تاحاال من انگار خوردم می غذا جوری،  شدم خوردن مشغول و نشستم کردنش پیدا محض به

 نخوردم غذایی هیج عمرم
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 ..بودم شده دار خنده واقعا

 

 برق یهو که میجویدم بودم داده جا دهنم تو که ساالدی همه اون لذت با داشتم و بود پایین سرم

 ..پریدم جا از ترس با و شد روشن

 

 

 ..شد گرد چشمام اخمو حافظ دیدن با

 ..کرد تعجب اونم انگار

 

 ؟آیناز -

 

 و افتادم سرفه به،  گلوم تو پرید کاهو تیکه یه یهو که بدم قورتشون اومدم،  بود پر پره دهنم

 ...اومد خودش به تازه عاقا که بشم خفه بود نزدیک

 

 

 االن میشی خفه دختر کنی می چیکار -

 

 شد باز تنفسیم راه که پشتم زد چندتا

 گرفته خندش میکردم حس،  باال کشیدم یهو همرو که اورد اب یکم برام

 

 ..باشم گفته میکنم درست پالتو خودم برا باهاش میکنم پوستتو بخندی -

 

 ..کرد حلقه دورم دستاشو جاش به نخنده کرد سعی
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 ..کنه گرمت نخواد دلش که بگو اینو یکی به،  که جوووووووون -

 

 گزیدم لب..بوسید و گوشم زیر و برد گردنم تو سرشو

 

 ؟کوچولو خانوم نمیگم راست؟! هوم -

 

 .افتاد خنده به اون و شد چپ چشمام کردم حس که رفتم بهش ای غره چشم

 ؟نکردی صدام چرا بود گشنت وقتی -

 

 ..شدم انگشتام با رفتن ور مشغول و انداختم پایین سرمو

 

 ..نمیشد روم هم،  بودم ترسیده هم -

 ..شد جدا ازم و کرد اخم

 ..خودش سمت گردوند برم و گرفت هام شونه از و ایستاد کنارم

 ..کن نگاه چشما این به -

 

 [۱۱:۱2 ۰4.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸4_پارت#
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 ..کنم نگاهش کرد مجبورم و گرفت چونم از خودش که بردم پایین بیشتر سرمو

 

 ..بزنی بهم حرفارو این میتونی چطور؟ کنی اذیتم میخواد دلت خیلی -

 

 !!!آیناز

 

 واسش رفت دلم که کرد صدام عجز با اونقدر

 

 ؟میفهمی نداشتم احساسی همچین تاحاال من،،،  من.. من وجود ی همه،  منی خوده تو -

 ؟میفهمی..میمیرم اشکت هر با،  ناراحتیت هر با من ولی کنم توصیفش نمیتونم واقعا،  نمیتونم

 

 

 کمرش دور کردم حلقه و دستم و رفتم جلو که شدم احساساتی اونقدر

 

 ..فشردم خودش به بیشتر و خندید بهم

 

 وقتی،  میکنی ناز وقتی،  میخندی وقتی نمیدونی تو،  کنم چیکارا میخواد دلم من نمیدونی تو -

 ..لعنتی کنم چیکار باهات میخواد دلم میکنی شیطونی

 

 ..خندید بیشتر که فشردم سینش تو کامل سرمو

 

 ..جز بهم میمالی داری هرجی امشب،  بودا سسی کال دهنت دور -
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 کشیدم عقب و گفتم هینی

 

 تربیتییییی بی خیلیییی -

 

 ،  بوسید رو گونم و خندید

 

،  کنمت خودم برا میخواد دلم چطوری بدونی اگه،  میگیرم خودمو جلوی چطور بدونی اگه -

 ...نمیکردی اینجوری

 

 صندلی رو بشینم کرد مجبورم که انداختم باال شونه

 

 ،  بخور بشین -

 

 ..شدم مشغول دوباره و گفتم ای باشه

 کنارم نشست و کشید عقب رو بغلیم صندلی خودشم

 

 ؟باشی پیشم همیشه میشه کی -

 

 کشیدم اهی

 

 ..شد تموم بالها این ی همه هروقت -

 

 [۱۰:4۶ ۰۵.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️❤ 2۸۵_پارت#

  کرد اخم و شد مشت دستاش

 ..کنم می حروم براش رو زندگی.. میکنم بیچارش،  کنم پیدا و آشغال اون کافیه فقط -

 ..فشردم و گذاشتم دستش روی دستمو و کشیدم خوردن از دست

 ..بیاد سرم بالیی نمیذارم نرسیدیم بهم وقتی تا،  کنیم می پیداش دیگه باهم -

 

 زد لبخند

 ..بعدش چه قبلش چه،  نرسیم چه برسیم بهم چه -

 ..باشه ای زنجیره ی دیوونه یه اگه حتی،  برسونه آسیبی بهت کسی ذارم نمی که منم این همیشه

 ..دختر میدم قول بهت

 ..بخورم کرد اشاره که کردم نگاهش عشق با

 ..کردم جمع هارو وسیله شدم بلند و خوردم دیگه یکم

 ؟حافظ خوردی شام تو -

 داد تکون سرشو

 ..نبود گشنم زیادی،  خوردم چیزی یه کنیم اماده اتاقارو اومدم وقتی -

 ..گفتم ای خوبه

 گرفت و دستم و شد بلند جا از خمیازه کشیدن از بعد

 بخواب بریم بیا،  بشوری ظرف خواد نمی -

 بازوش به دادم تکیه سرمو

 ..بودم شده بازاری یه مثه دقیقا و بود شده سنگین شکمم،  میومد خوابم دیگه حسابی

 ..دهنشون کنن می خاللم یه میشینن و غذا خوردن از بعد جلو میدن شکماشونو که اونایی از
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 .. خندیدم فکرم به

 ..کرد همراهیم اتاقم تا و کرد خاموش برقو حافظ

 ..کردم باز رو موهام کش و تخت رو نشستم

 میکردم حس خیرشو نگاه

 ..میشه سه داره ساعت؟ جناب بخوابی بری نمیخوای -

 ..کنارم نشست و کرد مرتب دوباره رو ملحفه توجه بی

 چشمام تو زد زل

 ..که نمیمیرم،  روز یه بخوابم کمتر یکم،  فسقلی سرت فدا -

 .. خندیدم ریز

 عقب داد هولم و اومد جلو هوا بی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ..کردم دش*وار ای دفعه یه و هوا بی و کشیدم شهوت روی از عمیقی نفس

 ..نخورد تکون دیگه و کشید بلندی جیغ

 ..خندیدم مستی با

 ..نمیکرد کاری دیگه که بود شده ناامید انگار

https://t.me/joinchat/AAAAAFRiEsmhY8GmRHjRKA 

https://t.me/joinchat/AAAAAFRiEsmhY8GmRHjRKA 

 

 ✅کانال لینک

 

 �👆�شید عضو

 

 [۱۰:۰۶ ۰۶.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸۶_پارت#

 

 

 

 ..میچسبه خواب قبل،  کنی شارژم یکم میخوام ازت قبلش ولی -

 ..شد بوسیدنم مَشغول و رومو انداخت خودشو کامال که بدم هولش اومدم

 ..کردم همراهیش و زدم لبخند

 کرد کج سرشو و گرفت نفسی

 

 ؟بدیم ادامه نمیشه -

 ورچیدم لب

 ..نکنم خطا پا از دست دادم قول باباعلی به ولی حافظ متاسفم -

 ..پاشد و زد ارومی لبخند

 ..در سمت چرخید و بوسید و پیشونیم

 ..بشی پشیمون حسابی که میرسم خدمت به اونقدری ازدواج بعد،  ها اینروزارو باشه یادت ولی -

 ..براش انداختم باال ابرو

 ..ببین حاال -

 ..رفت و کرد خاموش برقو،  فرستاد برام هوا رو بوسی که خندیدم

* 

 

 ..شدم بیدار میومد بیرون اون که زیادی صدای و سر از
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 شدم بلند زحمت به و کردم غرغری

 ؟جونمون از خواستن می چی واقعا

 ..شدم خم ها نرده از و رفتم بیرون بندازم خودم به نگاهی که این بدون

 ..انداختم باال شونه خونه وسط خدمتکارا دیدن با و کردم نگاه یکم

 ؟نه دیگه بود عادی احتماال

  دیدم رو عمو که حافظ دنبال چرخوندم سر

 گرفت خندم

 هنوز بودم خواب احتماال

 دادم مالش رو چشمام و شدم صاف یکم

 بود عمو،  بود خودش،  شد درشت واقعا چشمام کردم نگاه که دوباره

 ..گفت چیزی و رفت سمتش نگران ای چهره با عمو زن

 کردم صداشون بلند

 ؟عمو زن؟ جون عمو -

 ؟ خوبی، دلم عزیز بخیر صبحت؟ بگردم دورت اومدی -

 

 [۱۰:۰2 ۰7.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸7_پارت#

 

 گفتم ببخشیدی و دادم دست عمو با رفتم پایین متعجب

 ..نشستم و صورتم هنوز..شدم شوکه زیادی جون عمو شرمنده -
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 کشید و گرفت بازومو عمو زن یهو

 ببینم بغلم بیا عزیزم فداسرت -

 عمو سمت برگشتم بوسید و گونم بعدش که بغلش رفتم خنده با

 ..بود شده تنگ براتون دلم؟ اینجا اومدین چرا پس؟ بودین بیمارستان؟ خوبه حالتون عموجون -

 بوسید رو گونم عمو

 و تو،شماست برای اومدنمونم یهویی این..خوبم خوبه حاال و داشتم مشکل یکم خوبم عزیزم -

 حافظ

 ..خجالت از شدم سرخ

 ؟باهم کنیم صحبت میشه عموجون -

 با صحبتی یه برم اونم از قبل،  کنیم صحبت بشینیم تا پایین بیا شو اماده برو،  میشه که البته -

 ..باشم داشته حافظ

 گفتم چشمی

 ها پله سمت کرد راهیم و گذاشت کمرم پشت دستشو

 ..رسوندم پایین به خودمو بدو خودم کردن مرتب از بعد و پوشیدم لباس سریع

 سمتش پریدم دیدم که و ارسالن

 

 ؟کنیم چیکار حاال وای،  اومده عموام زن؟ دیدی و جون عمو؟؟؟؟چطوری اری -

 کرد باز برام نیششو،  بازوش به زدم دیدم که خندشو

 

 مرخص از بعد گرفت تماس بابا با باباعلی که دیشب همون،  دختر بکش عمیق نفس باش اروم -

 ..کنین گناه حافظ و تو ترسیدن،  اینجا اومدن افتادن راه شدنش

 رابطه حافظ با من دونست می اون دونستم می غمشو،  طعنشو کردم حس من ولی خندید خودش

 ..بود سنگین زیادی این و داشتم
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 میگی راست اره اها -

 بود سنگین واقعا دیگه این،  شدم رد کنارش از و زدم لبخندی

 بودما افتاده گیری چه

 

 [22:۰۱ ۰7.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸۸_پارت#

 

 

 ..بودم ندیده بودیم اومده وقتی از،  میگشتم نسترن دنبال

 ... بودمش ندیده ولی اینجان هنوزم بود گفته علی بابا

 بود شده تنگ براشون جدا دلم،  بودن کودکیم دوران دوست داداشش و نسترن

 کرد می صحبت همراهش با داشت و نبود بهم حواسش،  سمتش کردم تند پا حافظ دیدن با

 ..میفرمایید درست،  جان عمه بله -

 ..خواستمه تنها این،  داری دوسم چقدر که میدونم من عمه

 ...دلم عزیز پاکه دلت چقدر میدونم

 

 بایستم منتظرش کرد اشاره و گفت عمش به اروم چیزی دیدنم با

 ..تر اونور یکم رفت چرخید بعدم

 گرفت خندم

 ؟عمش به میگه چی نفهمم خواست می مثال خنگ ی پسره
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 ..شدم هیکلش ی خیره و کردم کج سر و فرستادم گوشم پشت موهامو

 ..داشتم ارزوشو همیشه که بود همونی لعنتی،  بودما کرده تور چیزی خوب

 ..خبیثم افکار این از شد باز نیشم

 

 ؟نذاشتم منتظرت که زیاد؟؟؟ خوبی،  خوام می معذرت عزیزم -

،  بشی ناراحت گفت چیزی اگه خواستم نمی ولی بشی ناراحت خوام نمی؟ خوابیدی خوب

 ؟متوجهی

 

 زدم پلک و کردم نگاهش اروم

 داشتم سوال یه فقط،  کوچولو پسر بدی توضیح نیست الزم -

 برام قشنگه موندنم منتظرت،  خوابیدم خوب هم خیلی،  خوبم خیلی بله

 بشی اذیت نمیخوام چون نشدم ناراحتم

 ؟کجاست نسترن فقط

 ببوسه و گونم تا شد خم کلی و سمتم اومد جیبش تو گوشی گذاشتن از بعد و زد شیرینی لبخند

 کردم بازوش نثار مشت دونم یه..کاویدم اطرافو چشمام با و شدم سرخ سریع

 ؟؟چی ببینه کسی اگه دیوونه -

 

 زد چشمکی

 عزیزم نیست مدتی یه نسترن،  جمعه حواسم فسقلی نترس -

 برگردن تا میکشه طول یکم میکنم فکر،  مشهد رفتن خانوادش با

 کردم چونم گاه تکیه دستمو،  پرید باال ابروهام

 !!!هنوز اینجان گفت باباعلی اما-

 

http://romankhoneh.xyz/


654 
romankhoneh.xyz 

 

 اونجا خانوادشون همه و همونجان اهل که میدونی،  رفتن مشکلی یه حل برای فقط،  هستن بعله-

 ؟درسته میکنن زندگی

 ..بوسیدم و گونش کامل بررسی یه از بعد و گفتم اهانی

 تونست نمی جا یه،  بود اشپزخونه تو االن احتماال،  کنم پیدا رو عمو زن تا برگشتم من و خندید

 که بشینه

 

 [۱۰:۱2 ۰۸.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 2۸9_پارت#

 

 

 ؟کجایی جون عمو زن -

 بیرون اورد اشپزخونه از سرشو

 ..کنم اشنات باهاشون بیا،  بیاعزیزم،  خداها بنده این کمک اومدم،  مادر اینجام بیا -

 شدم وارد متعجب

 میکرد نگاهم خیره و بود ایستاده وسط اون فرز اما افتاده جا تقریبا خانوم یه

 ..متاهلن میکردم فکر که خانومی تا سه دو یه و بودن جوون تقریبل دختر چندتام

 ؟خوبین،  سالم عاممم -

 

 بریم کنیم اماده اتاقارو گفتن اقا دیشب؟ اقا مهمون شمایی،  جان خانوم ماهت روی به سالم-

 خدمتتون کردیم می عرض سالم میموندیم وگرنه

 کردم بغلش من و کردم باز دستاشو،  لحجش به زدم لبخند

  بود عالی خیلی چیز همه،  نکنه درد دستتون -
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 کرد اشاره بقیه به عمو زن

 

 تو حافظه اقا همراهه وقته خیلی ایشون،  نمیاد یادت و نمیشناسی و خانوم مرجان تو جان مادر -

 خونه این

 ایشونو یادمه خوب من ولی بود کم سنت شما

 

 رو داشتن معصومی و ساده ی چهره که دختری دوتا،  بوسید رو عمو زن ی شونه خانوم مرجام

 .دختراشن گفت و کرد معرفی بهم

 ..داشتن قشنگی لحجه و بودن بامزه

 یکم و بود دختر همراه به که ساله سی خانوم یه عالوه به،  بیرون از بودن اومده کمکی بقیشونم

 کردن رفتار باهام سنگین سر

 ..کرد معذبم همین

 

 ..رفته سر حوصلم خیلی من؟ جون مرجان خواین نمی کمک -

  کرد بود سنگین باهام یکم که دختری همون به رو

 و کم چیزی نباید امروز گفتن اقا،  کنین درست ساالد باهم کن خانوم کمک مادر جان پرستو -

 باشه کسر

 پرسیدم عمو زن از اروم و کردم خیس زبون با لبمو

 ؟میگن رو حافظ،  اقا میگن -

 ..خندید بامزه و کرد بسته و باز واسم چشماشو جفت عمو زن

 ..ازش گرفت خندم

 ..روم به رو گذاشت هارو گوجه و خیار پرستو

 ..کنیم می درست براشون بیاد مهمونم وقتی ما،  دارن دوست خیلی شیرازی ساالد حافظ اقا -
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 گرفتم ازش رو چاقو لبخند با و شدم خوشحال

 نمیدونم اسمتونو من ببخشید؟ خانومِ ندارن دوست،  نکنید ریزش زیاد لطفا فقط -

 

 ..سمتمون چرخید بود عمو زن با صحبت گرم که خانوم مرجان بگم چیزی من که این از قبل

 نمیگم درست،  بهتره ما برای کنیم صداشون خانوم همون،  ایشون خانومن ایناز جان پرستون -

 ؟دخترم

 شد عصبی دختره کردم حس

 مرجان سمت چرخیدم لبخند با،  سوخت براش دلم

 

 [۱۰:4۵ ۰9.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 29۰_پارت#

 

 

 ..عزیزم کن صدام ایناز همون،  نیست مشکلی،  جون مرجان ن -

 عمو زن سمت دوباره چرخید و گفت صالحه هرچی یه جون مرجان

 میز روی کوبوند رو نمک ی جعبه میشد رد داشت وقتی مادرش و زد نیشخند پرستو دیدم اما

 ..کنارم

 

 ؟بود چشون،  پریدم جا از و ترسیدم یکم

 شد باز نیشم دیدمش تا،  تو اومد حافظ که بودم کارم مشغول

 نبود من به حواسش
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 نمیبینمش میگردم هرچی؟ ندیدین و ایناز جان عمو زن -

 زدم چشمک بهش من و داد نشون بهش منو ابرو و چشم با عمو زن

 

 ؟کنی می چیکار؟ اینجایی ایناز اع -

 کرد دخالت خانوم مرجان

 

 ..بدن انجام کارو این گفتم بهشون من بود رفته سر حوصلشون خانوم ایناز اقاجان -

 شد ناراحت حافظ کردم حس

 

 کردین فراموش رو دیشبم صحبتای که این مثل خانوم مرجان -

 ..پاشو اینجا کنی کار نیست الزم عزیزم جان ایناز

 

 ؟کرد اینجوری چرا!!  شدم متعجب جدا

 

 ..میذاشت حافظ این اگه بودم مهربون،  بودم شاد امروز،  شد درهم اخمام

 کنم کمک گذاشتن کردن لطف جون مرجان و بود رفته سر حوصلم،  جان حافظ نیست نیازی -

 ..رفتاری همچین نیست نیازی

 کردم بهش هم غلیظی اخم

 کرد می نگاهم نگران عمو زن.. سمتم اومد و کرد ای سرفه

 اورد گوشم نزدیک سرشو و سمتم شد خم

 کرد اخم بهم و شد مشت پرستو دست دیدم

 ؟کنیم صحبت بیرون بریم بیای میشه؟ رفتاریه چه این عزیزم -

 ساییدم روهم دندون
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 ..بدم انجام کارمو بدی اجازه و بری میشم ممنون،  نمیشه نخیر -

 درستش دارم من چون بخوری عالقت مورد شیرازی ساالد از بتونی امروز نکنم فکر ولی متاسفم

 ..میکنم

 

 شدم تفاهم سو دچار من میکنه فکر کردم حس

 ..بریم شو بلند لطفا،  ایناز نیست میکنی فکر که اونجور -

 

 کشیدم عمیقی نفس

 حافظ نشدم عصبانی این از بیشتر تا بری میشم ممنون -

 شد درهم حسابی اخماش

 شد جیب به دست و ایستاد صاف

 ..رفت بیرون و کرد خونه اشپز اهالیه نثار معروفشو نیشخند

 سمتم اومد سریع عمو زن

 

 ارزوم،  کنم دخالت زیاد نمیخوام،  خبره چه بینتون عموت از شنیدم،  میرفتی باهاش جان مادر -

 عزیزم خانزادس یه اون بدونی باید انتخابت اینخ که حاال ولی بشی عروسم بود

 همینه دستاش زیر با رفتارش

 ..شده تربیت اینجوری چون نیست هم خودش دست

 

 [2۳:27 ۰9.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥29۱_پارت#
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 کردم مشت رو دستم

 بودم دست زیر یه منم دوسال ولی شرمنده جون عمو زن -

 میشه تربیت چطور و داره رفتاری چه اصیل خانزاده یه میدونم چون بگین نیست نیازی

 ..داره بستگی خودشون به ادما بودن القلب قصی ولی

 

 ..شدم کارم مشغول و برگشتم و کشیدم عمیقی نفس

 زدم حدسایی یه حرصش همه اون از و باهام داره مشکل پرستو کردم حس

 ..چیدیم و ناهار میز و کردم کمک کار اتمام از بعد

 ..نشستیم همه و بیاره اقایونو تا رفت دخترا از یکی

 بلند جا از که بشینه سمتم اومد و زد لبخند دیدنم با.. شد وارد حافظ که بودم نشسته عمو زن کنار

 ..زدم دور و میز و شدم

 

 ؟نمیخوای مهمون؟ بشینی میخوای کجا عموجونی -

 کشید عقب صندلی برام و خندید عمو

 بود این اگه،  کرد می نگاهم نگران که عمویی زن و دیدم و حافظ درهم ی چهره لحظه یه برای

 بیام کنار باهاش خواستم نمی رویاهام مرد اون

 ..هیچی یا میشد درست یا

 کردم حس دستشو شدن مشت،  نیشست دیگم سمت اومد که ارسالنم

 دور ازش کم یه هم رو کاسش،  حافظ جز ریختم همه برای رو بودم کرده درست که ساالدی

 رفتم بهش هم ای غره چشم نشستن از بعد و گذاشتم

 گرفته خندش کردم حس

 ؟بمونیم اینجا باید حتما؟ خونه برمیگردیم امروز باباعلی -
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 افتاده اتفاقی یه فهمیدن هم بقیه کردم حس

 داد و جوابم ارسالن

 

  امنیتی تو شلوغه خونه این نیستیم ما وقتی،  دخترجون اینجاها اومدیم شما برای -

 ؟؟؟بشیم حافظ مزاحم و بیایم کنیم جمع چمدون کلی باید شب یه واسه فقط کردی فکر چرا

 

 زدم نیشخند من و کرد صدا اسمشو اعتراض با حافظ

 صاحبخونه نیستن راضی حضورمون از زیادی مشخصه که اینطور اما -

 ترسیدم یکم،  درهم اخماش و شد مشت دستاش

 ؟زده سر من از خطایی چه بگی میشه خانوم ایناز-

 باشن خونه این مهمون نمیدونن قابل نوتون انگاز ولی شرمنده جام بابا حاج

 

 ..کنه کم شرشو باید مزاحم،  همینه دقیقا اره-

 

 عمو به کردم رو

 ..بگیرین خونه یه دانشگاهم نزدیک و شهر تو واسم میشم ممنون جون عمو -

 ..بشم ای دیگه هیچکس مزاحم نمیخوام

 

 بود بلند زیادی یکم صداش

 ایناز -

 

  کرد اخم بهم باباعلی،  نکردم توجهی
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 تنهات میکنه اذیتت یارو این وقتی تا نمیدم اجازه که میدونی ولی،  عزیزم مایلی طور هر -

 ..نمیذاریم

 

 انداختم باال شونه

 عمو ازخدامه -

 

 [۰9:۰2 ۱۰.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 292_پارت#

 

 

 شدم بلند جام از

 بود خوشمزه خیلی جون مرجان ممنون کنم جمع رو هام وسیله میرم من اجازه با -

 ..نیست بودنم اصیل غیر و دست زیر نشونه کردن ترک رو میز اینطوری اگه البته

 ..میسوزوندمش داشتم قشنگ

 میشدما همین زن حافظ لج از میرفتم ای،  بود مبهوت ارسالن و بود کرده سکوت باباعلی

 رفتم باال ها پله از و برگشتم

 گرفت اجازه عمو و باباعلی از و کنم صحبت باهاش میخوام گفت که شنیدم و حافظ صدای

 خواستم می همینو اهاااان

 لباس دوتا و گذاشتم توش و بودم کرده خارج ازش مسواکی،  برداشتم چمدونمو و اتاق تو رفتم

 ..داخلش بذارم تا کردم تا و بود بیرون راحتی

 گرفتم رو سریع و انداختم نگاهی نیم شد باز که در

 ؟چی یعنی رفتاز این بگین میشه خانوم ایناز -
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 ندادم جوابشو

 نادری خانوم کنم می صحبت شما با -

 کنم صحبت باهاتون و بشینم مجبورم نمیدونستم،  بزرگ ایزدی جناب میخوام معذرت-

 

 کردم باز و نیشم من و بست حرص از رو چشماش

 لجبازی که هستیم موقعیتی تو کردی فکر؟ چی یعنی رفتارت اون؟ میکنی اینکارو باهام چرا ایناز -

 ؟کنی

 ..طرفیم قاتل یه با ما

 انداختم باال شونه

 کنه فرار بسه جدا زندگیش خونه از میکنه مجبور و دختر یه که زندگی یه قاتل یه از تر ترسناک -

 ..کنه و مردم کلفتی بره

 ها زاده اصیل خونه اونم

 میکنن رفتار سنگ مثل ادم و عالم با،  میان بار گیر سخت یکم هام زاده اصیل

 ..میگم چی که میدونی

 ...نبودی تو منظورم من جان ایناز -

 

 زندگی خونتون تو ساله بیست که زنی اون با ولی میکردی صحبت تند من با کاش،  بدتر دیگه-

 ..نه میکنه کار وجود تموم با براتون داره و میکنه

 ؟هستی کی کردی فکر واقعا

 هستن من مادر جای ایشون،  دارم دوست و جون مرجان من،  ایناز ایناز -

 ..بودن اونجا غریبه ادمای چون اونجایی شدم ناراحت من

 شد مشت دستام

 ؟کردی صحبت اونطوری مادرته جای که زنی یه با بود اونجا غریبه چون -
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 بود اقتدار با ایستادنشم طرز

 .نشست کنارم و جلو اومد

 کنار داد هل رو چمدون

 شدی متوجه اشتباه،  من عزیز کنیم صحبت بشینیم بیا-

 ؟باشه آیناز کن تمومش میکنم خواهش،  نیستم بد میکنی فکر که اونقدرا من

 

 [۱۰:۰۳ ۱۱.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 294_پارت#

 

 

 پایین رفتیم خوشحال و سالنه سالنه شد برقرار که صلح

 کردم پنهان حافظ پشت خودمو یکم زده خجالت که خندید و کرد نگاهم چشمی زیر عمو

 نبود دوستانه همچنان پرستو نگاه

 یکم،  بود عاشقانه چطور بود کنارم که حافظ به نگاهش میدیدم و بودن ازمون پذیرایی مشغول

 بهش که این البته صد و بازی بیشعور نیاوردن در و جفتمون ارامش خاطر به ولی بودم عصبی

 ..رو دختر اون بگیرم نادیده کردم سعی داشتم اعتماد

 کنن اماده براتون اتاق ها بچه گفتم،  نیست خوش زیاد حالتون میدونم جان عمو -

 ..استفادست بدون اتاقای از پر خونه این میدونین خوب خودتون

 ..کنین استراحت بتونین کردیم اماده براتون بهترینشو

 

 ؟میکنی کمکی یه بابا ارسالن،  پسرم نکنه درد دستت -

 سمتمون اومد ارسالنم و شدم خیز نیم سریع من

 کنار اومدیم تخت رو نشوندنش از بعد و بود پایین اون که اتاقی سمت بردیم رو عمو هم کمک با
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 و میگیره درد یهو اما،  کنم حرکت میتونستم خوب هم صبی که دیدی،  عزیزم خوبه حالم -

 بخوام کمک مجبورم

 دادم تحویلش الکی لبخند و خوردم فرو بغضمو

  میشین خوب زود زوده ایشاهلل جون عمو نیست مشکلی -

 .. ناخوشه یکم میبینه وضعیت این تو پدرشو که این از اری کردم حس،  پاشید روم به لبخندی

 نمیکنه کمکی بهش حضورم میدونستم،  بذارم تنهاش کردم سعی

 ...باشه کنارش کسی ناخوشه وقتی خواست نمی دلش وقت هیچ،  بود همین بچگی از

 ..جون مرجان پیش رفت دوباره عمو زن و شد بلند جا از دیدنم با حافظ

 فکر تو بود رفته تو و بود نشسته باباعلی

 ؟اومدن بودن گفته سرهنگ که محافظایی اون پسرم -

 نشست صاف حافظ

  کردیم درست براشون خوبیم جای،  بابا حاج بله -

 اطرافو کنیم کنترل بتونیم تا ها بچه بذارن گفتم اطراف این دوربینم چندتا یه

 و بریم باهاش ارسالن یا من داره کالس که میون در روز یه قراره که میمونه دانشگاه مشکل فقط

 ..گردونیم برش خودمون با

 برات کنم جبران ایشاهلل،  نداریم چاره اما مزاحمیم میدونم،  گرفتین خوبی تصیمیم باباجان خوبه -

 

 خندید بهش باباعلی و کرد اخم حافظ

 ..نداشتیما بابا حاج -

 انداخت میکردم نگاهشون ساکت که من به نگاهی شد بلند باباعلی

،  بشه رسمی چیز همه تا هست بینتون صیغه این فعال،  جان ایناز کردیم صحبت عموت با -

 ؟باشه نره یادت حرفام باباجان
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 خندید باباعلی و شدم کبود دوباره

 

 [2۳:2۸ ۱۱.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 29۵_پارت#

 

 

 بیرون رفتم

 شده تنگ براش دلم و بودمش ندیده دیگه شدنم پیدا از بعد،  بزنم حرف عباس با میخواست دلم

 بود

 نبود خبرب اصال ولی پیشمون بیاد قراره میگفتن اری و حافظ

 حساس موضوعا این رو ارسالن از بیشتر همیشه عباس ولی نه یا باخبره قضایا این از نمیدونستم

 بود

 کرد می ارومم میپوشوند و امیر کارای ارسالن وقتی همیشه عباس

 .. شده تنگ کوچیکیمون دوران ساده و پاک دوستی اون واسه زیادی دلم

 ..بود نیومده ولی زندگی این راجب بهش بدم توضیح کلی بود قرار

 

 ..قدیمی خاطرات به رفتم دوباره و نشستم تاب روی

 ...امیر و ارسالن و من

 خفگی مرز تا من و میزنه گردنم پس محکم امیر،  میخوردم موز و بودم نشسته تاب روی من

 ..میرم

 میگیره خندم

 .. میکرد اذیتم هم عادی مسائل تو حتی
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 ..میکنه ترکمون غرغرکنان امیر و میکنه برخورد باهاش ارسالن بار اولین براب

 

 ..زد کی و بود چی و چیشد میره یادم من و میبوسه رو ضربه جای ارسالن

 .میخونه مریم نازنین برام ارسالن و میخندم

 ..میخندم ریز ریز هی من و شده دورگه بلوع خاطر به صداش

 

 ...میره هوا به دادش پشتت میبرم سرمو وقتی

 

 میفتی میخوره بهم تعادلت ایناز نکن -

  کرده طرفداری ازم امروز خوشحالم من،  نگرانمه

 میری وقتی میشم ناراحت خیلی من؟؟؟خب کن کمک میکنه اذیت امیر وقتی همیه اری-

 ..میخنده غمگین

  میپیچه توهم معمولشه حد از بزرگتر بلوغ خاطر به که دماغی و استخونیش و کشیده صورت

 ..میشه تر زشت هست زشت

 ..بود داده یاد منم به،  میزد دست جوشاش به همیشه

 ..میکرد دعوا ولی عمو زن

 هنوزه که هنوزم اون و کند ته از و گوشش کنار جوش حافظ،  میگفت راست،  میمونه جاش میگفت

 ..میشه پاک هی میاد در هی خودش واسه

 ..بذاریم اسمم جوشش واسه میخواستیم

 ..کنه میگفت امیر

 ..آزاره مردم اون مثل اخه،  امیر بزار اسمشو گفتم بهش و دادم هولش من

 

 بیرون میشم پرت خاطرات اون از و میکشم اهی
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 خانوم ایناز شد این اخرش -

 ...شد این

 بدم انجام که هست کار کلی،  تو برگردم که میشم بلند و میخندم تلخ

 باهاش زدن حرف و عباسه کردن پیدا یکیش

 ببینمش میخواست دلم واقعت

 ..بودم مدیونش زیادی

 

 [۰9:۵2 ۱2.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 29۶_پارت#

 

 

 ؟نداری دانشگاه امروز -

 ..نیست که نیست گوشیم ولی کنم می رو و زیر کیفمو

 ..نشد چیزیش ولی افتاد دستم از که این با روز اون خداروشکر

 ؟مگه روزا این خرید گوشی میشه وگرنه

 ..ادم از میخوان باباشونو خون قیمت

 ؟دختر میگردی چی دنبال -

 ؟واقعا کنم چه دیگه دارم کرم ولی میخوره حرص میدونم،  نمیدم جواب دوباره

 یکم کن صبر جان حافظ -

 زانوش تو میزنم کفش با که منی و کالفشو هوف صدای،  میرم غره چشم میگم اینو

 ..زمین روی از کن محو رو خاکی ی کره این ذلیالی زن خدااا ای -
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 میخندم من و میکشه و گوشم که میگم آمینی

 دارم خرید ولی ندارم کالس امروز -

 باال میپره ابروهاش

 ؟گردش بریم میخوایم بابا جون -

 

 ..میماله بهم دستاشو مگس مثل که میگم اوهومی

 ..میشه دلقکی خوب بشه دلقک وقتی ولی جدیه جدیه این نشه بلند قهقهم صدای تا میگزم لب

 ..کرد باز حساب روش میشه

 

  میگیره درد دستت دیوونه نکن -

 ...میگه چشمی

  میگیره درد دستت دیوونه نکن -

 میداره بر مدارکشو و سوئیچ عسای رو از و میگه چشمی

 ؟نداری الزم ای دیگه چیز -

 میکشم هوفی

 ؟اخه کنم چیکار،  نشد که نشد پیدا گوشیم -

 ؟اخه حاال مگه مهمه-

 ..بگیره تماس باهام میاره در گوشیشو و بوده مسخره سوالش میفهمه خودش نگاهم از

 میچرخونم سر متلجب میشه بلند که گوشیمزنگ صدای

 ؟اینجا خبره چه،  نیست تصویر هست صدا عجیب جلل حافظ -

 میره اشپزخونه سمت و میذاره کمرم پشت دستشو میخنده که درحالی

 ؟؟ها زمینه این تو میکنه عمل ای حرفه زیادی بودم گفته قبال
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 عالین همشون لعنتیش حسای

 ..بچم کور حسوداش چشم،  ایشاهلل البته نخوره چشم

 ..میبینمش میز روی میشیم که اشپزخونه وارد

 میشه چهارتا چشمام

 نشدم وارد اصال گوشی همراه اشپزخونه تو بخورم قسم حاضرم -

 میکنه قطع و میکشه هوفی

 ..کرد اعتماد نمیشه اداما این به میگم همینه واسه -

 من عزیز زنن تیغ بیشتریاشون

 

 [2۳:۰۸ ۱2.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 297_پارت#

 

 

 ..میشه همراهم ماشین به رسیدن تا و میخنده که میدم تکون تاسف روی از سری

 ..میبوستم اون و میزنم بهش چشمکی میکنه باز که و در

 دوس ماشین بغل بوسه

 میره ور گوشیش با یکم و میفته راه

 بشه دیر کنم گم راه میترسم،  دادن تغیر هارو جاده یکم -

  بشر نترس بابا داریم ازاد وقت کلی -

 ...میده فشار و ضبط ی دکمه و میخنده
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 بگذرونیم خوش قراره کلی خرید بر عالوه چون بیرون اوردمت،  نداریم عزیزم نداریم -

 ..ببین و کن صبر حاال

 میکنم ذوق دلم ته

 

 ؟حافظ میبریم ام شهربازی -

 داره کاربرد هم واقعا و نظر مورد پاساژ به میرسونه مارو مپ،  میکشه لپمو و میخنده

 ..کردنش پیدا واسه نچرخیدیم خودمون دور ساعت یه حقیقتا

 این از اینم و سراغش اومدیم راست یه

 

 من و میاد راه کنارم خندان و جیب به دست حافظ، کنم چیکار نمیدونم ذوق از میشم که وارد

 روش میکنم حس نگاهارو

 جذابه واقعا اون

 ؟تو میشدی زشت یکم نمیشه -

 میگیرم دهنشو جلوی و باله میپرم،  میزنه قهقه خنده جای دفعه این

 ؟میشدم زشت چی واسه؟ حرفیه چه این دیوونه ی دختره -

 

 میکنه حلقه بازوم دور دستشو و میاد جلو که ورمیچینم لب

 ..باشی خوشگل انقدر همش باید چرا   کرد نمی نگات کسی دیگه االن بودی زشت اگه -

 ؟ای خواننده؟ بازیگری تو مگه

 دیگه شو زشت

 ..میگه چشمی و میخنده

 ..میخنده بازم اون و میام در خجالتش از نیشگون با که انداخته دستم میکنم حس

 هاشو خنده دارم دوس چقدر
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 میکنه اینجوری خنده نوع این با میشممرگ میدونه احتماال

 

 ذوق دیدنشونم از که بخرم جدید کفش و لباس نوع چند یه تونستم گشتن کلی از بعد خالصه

 ..پوشیدنشون ب برسه چه میکردم

 ..داشتم دوست سلیقمو

 

 که میشدم ذوق خر انقدر بهم داد می نشون حافظ همزمان هم رو میکردم انتخاب که چیزی وقتی

 ..نداشت حد

 تفاهم یعنی این

 ..هماهنگه تقریبا هامون سلیقه فهمیدم که داشتم دوست

 ..اومد حال جیگرم که بود خنک اونقدر و داد طالبی اب بهم بعدش

 ..پالتین گردنبد یه و خریدم شلوار و کت براش

 ..کرد حساب خودش همشو حال این با خرپول میگفت بهم

 ..پولدار همسر کردن تور مزایای از یکی است این و

 

 [۱۰:۱۸ ۱۳.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 29۸_پارت#

 

 

 دادم انجام همرو و داشتم خرید کلی

 بگذرونیم خوش کلی امروز خواستیم می خودش قول به
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 تقریبا میز سر چون بود گشنم خیلی،  فروشی بستنی رفتین و شدیم ماشین سوار خرید از بعد

 بودم نخورده هیچی اصال

 حافظ آقا لطف به البته

 کنه می درهم صورتشو میکنم تعارف بهش وقتی و میخره بزرگ معجون یه برام خودش

 ندارم دوست شیرین چیز که میدونی-

 میگیره خندش،  میکنم نگاش خیره خیره و دهنم تو میزارم و قاشق

 دونستم نمی نه -

 میخندونتم غرش چشم

 ؟چیه اقاش سلیقه بدونه نباید خانوم،  بدتر دیگه خب-

 ..میگم نوچی پرو پرو دوباره

  میخنده دفعه این

 ..میبره هوشی بی مرز تا ادمو مزش که اونا از،  خریده فالوده خودش برای

 سرم رو میکشه دست که میدزدم فالودش از یکم روشو میشم خم

 بچشم انگار

 ؟بیاد کنی دعوت و عباس خوای نمی حافظ -

 ؟تو داری عباس با چیکار-

 دوست دلتنگ سوما،  دارم حرف باهاش یکم داشته هوامو دوما،  نگرانشم اوال،  دوستمه خب وا -

 ..کوچیکیمم دوران

 

 اون دونم می من،  داره مشغله کلی،  نیست کوچیک دیگه االن کوچیکیت دوران دوست عزیزم -

 شلوغه سرش چقدر االن

 میخنده بهم بعدشم

 ..ادب بی ی بچه گفتنمو کوچیکی کرد مسخره،  میرم بهش ای غره چشم
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 سر اصال؟ کنین شراکت قراره مثال،  میکشین ارسالنم و تو میکشه زحمت کلی عباس وقت اون -

 ؟باغتون اون به میزنین

 میزنه لبخند

 گذاشتم سرمایمو از نیمی من؟؟؟؟باغ همون واسه میکشه زحمت داره چقدر اقاتون میدونی شما -

 ..اونجا واسه

 .نیست میوه محصول چهارتا با کوچیک باغ یه فقط اون

 ..بازار به کنیم عرضه مستقیم قراره

 ..محصولمونو کنیم صادرش و بزنیم شرکت یه میتونیم حتی

 ..باشیم داشته محصولو بهترین خوایم می

 ..واسش دارم برنامه کلی من

 میشه باز بناگوش تا نیشم

 ؟بشه شریک میخواد عباسم،  دارما دوست کاری اقای من بابا جون-

 

 دارم برمی فالودش از دیگه یکم

 باشه باهامون که نمیرسه وسعش اونقدری فعال گفته،  باغ تو نه ولی اتفاقا چرا -

 دادیم بهش شرکتو تو شراکت قول اما

 حسابی درست ی نفره سه شراکت یه

 

 [۰۰:۵۳ ۱4.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 299_پارت#

 کارتون واسه باشین داشته برنامه انقدر کردم نمی فکرشم -
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 قهقش..ازش میکنیم خانوادگی استفاده ازش اخرشم که جوره و جمع باغ یه فوقش میکردم فکر

 چقدر میدونی؟؟؟ ارزه می چقدر زمین اون اصال میدونی هیچ -بهش میرم غره چشم من و میره هوا

 میهنگه مخم،  بدونم ندارم دوست واقعا دهنم میذارم هم قاشقو اخرین و میکشم باال بینیمو؟بزرگه

 ..میخنده بهم..میبینما لیوانو خالی نیمه همش

 زد استارت و کرد تموم فالودشو خودشم

  میکوبم بهم دستامو ذوق با؟؟نه شهربازی سوی به پیش -

 دیگهههههههه بریم ارههه وای -

 شد کالفه که کردم وورجه ورجه اونقدر راه تو،  میکنه حرکت و میگه چشمی

 کرد می رانندگی دست یه با فقط و بود داشته نگه منو دستش یه با

 ..نایسه خیلی میاد قرم،  دیگه کن ولم حافظ -

 بچه نکن وورجه ورجه اینقدر -

 غریبه نکن شلوغ میگی خونه میریم،  نکن وورجه ورجه شلوغه میگی اونجام میریم االن بابا -

 ..میگی تنهاییم،  ندارم تمرکز میگی ماشینیم تو..هست

 داد ادامش خودش و کرد قط و حرفم

 نمیشم البته که.. دیدنت از بشم سیر من که بده قر و برقص اونقد میگم -

 بخورم فرو رو اومده لبم پشت تا که لبخندی میکنم سعی

 بود دستش تو که دستمو و کرد بهم بدی اخم بگی اینجوری اگه آیناز جون به،  الکی اره -

 فشردم رو لبم..فشرد

 بیارم در و اداش کردم سعی

 کردم کار خیلی خستم من اما برقصی داری دوست میدونم خانومی عزیزم ایناز -

 ...بمیر ایناز،  بتمرگ ایناز، بل ایناز،  ال ایناز،  میکنه درد سرم و ضبط صدای کن کم عزیزم ایناز

 رفتم بهش ای غره چشم..نترسوندتم ولی بود محکم ازصداش اینا-

 ؟هم بقیه بیان بگم یا داری دوست تنهایی،  عزیزم نگم میدم قول من-

 ؟بیاد کی،  ها گردشمونه اولین بابا نه -
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 لبخندش و زیرکیش زیر نگاه واسه رفت قش دلم و شدم بازوش اویزون

 ؟نه مگه کنه زیاد گردشا این از خدا،  گردشا میایم باهم اولمونه دفعه این -

 عادی میکنم سعی ولی میکنم ذوق خر عین..دخترمون تو من..بیایم جمعی دسته ایشاهلل اره -

 ..دنیا این تو نیست دختر من از تر جلف واقعا..باشم

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 [۱۰:۳۰ ۱4.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰۰_پارت#

 شدیم پیاده باهم رسیدنمون از بعد

 بود شده تر راحت خیالم همین واسه بود شلوغ زیادی یکم

 یهو بشه پیداش یارو اون میترسیدم

 از بودم فهمیده دیگه حاال و کردم ذوق برامکلی خرید بزرگ دار طرح پشمک یه و بردتم اول

 واسه فقط انگار بوددلم داشتنی دوست واقعا وریش یه های خنده..نمیاد خوشش شیرین چیزای

 ...بود رفته بدنش از تیکه یه همین

 میفهمیدم ازش بیشتری چیزای باید

 می منم و بشناسه منو تا کرد می و تالشش ی همه داشت حافظ،  بیارم کم ازش نمیخواستم

 ، بشناسمش خواستم

 ؟؟دارم ارتفاع از ترس میگفتم بهش باید...خودش از بیشتر حتی

 بودم راضی بازیم ماشین و صبا کشتی همین ب خطریاشمن اون سراغ میرفت راست یه داشت

 خدایی

 ؟؟نشیم سوار اونا از میشه حافظی میگم،  اهم -

 سمتم برگشت تعجب با و فشرد دستمو

 ؟نیومدیم اینا واسه مگه،  عزیزم چرا-
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 ؟؟میشدم خنگ چرا؟؟میشدم ضعیف چرا؟؟؟میشدم لوس پیشش چرا

 شدم میکنن بغض مامانشون برای که لوس های بچه عین

  ترسناکن اونا خب -

 کردم باز و نیشم و خطراش بی اون سمت چرخوندم دستمو

  دارم دوست اینا از من -

 دارمممنگاه عجایبمدوست سرزمین های بازی عامممم،  ام پایه داره بعدیم چند سینما اگه

 ..زندگیم تو بود اومده که خوب چه و کرد اب دلم تو قند مهربونش

 از..داره دوست و دار دوسش که کسی کنار بودن حس،  کرد آرزو ادمی هر واسه باید رو روزا این

 ..باشه عاشق مهربون شعوره با یه طرفت اگه نمیشه بهترم این

 ..گذاشت لبم رو بوسه یه هوا بی و کشید لپمو که همینی مثله

 ..رفت صدقم قربون حافظ و شدم رنگ به رنگ نگاهشون و کشیدنشون او و ادم همه اون بین

 این پس بود کردن زندگی اونم اگه؟؟؟بود زندگی اسمش کردمم می که کارایی اون این از قبل

 ؟؟چیه

 فسقلی که بخواه جون تو -

 فشرد بزرگش دستای تو دستمو

 ..سینما میبرمت بعدش،  میشیم سوار ماشین میریم اول -

 ..عجایب سرزمین اخر در و شام بعدش

 ..یهوییتو ریزیای برنامه دارم دوست،  خوبه هووووم-

 ..بهم برسه تا کرد تند قدم کنان تجدید اون و رفتم در که بزنتم اومد و خندید

 داری عرضه اگه وایستا،  سوخته پدر وایستا -

 اوردم در رو نمیشنون صدایی که کسایی ادای الکی

 نمیشنوما؟؟ عزیزم میگی چی -

 برام میداد تکون سرشو
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 ..شدیم سوار ماشین و رفتیم بدو بدو کلی از بعد

 [۰۰:۰2 ۱۵.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰۱_پارت

 

 نداشت حد ک داشتم ذوق اونقدر

 حاال اونا و بودن نداده نشون روانم و روح به رو گذرونی خوش همچین رنگ بود سال سه تقریبا

 ..بودن زده هیجان

 زیاد خیلی

 ..شد تسلیم اخر که ماشینمو کوبوندم بهش اونقدر

 کرد قبول اون و گرفتم ساحل لب گرفتن کولی شرط براش

 پسرررر گرمه دمت،  حافظ ایول -

 

 ..ریخت بهم موهامو دستش یکی اون با و گرفت گردنم از خنده با

 بود اومده وجد به کیوتم و شاد روی این دیدن با اونم انگار

 ..میگذروند خوش و میخندید و دوید می پام به پا

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 بودیم ایستاده صف توی وسایال از یکی سر

 ..بگیره میوه اب واسم رفت همین برای بود شده خشک گلوم یکم

 تموم تا حافظ سینه تو میکردم سرمو فوقش میبود اگه ترسناکم،  نمیومد ترسناک زیاد بنظرم

 ..بشه

 برگشتم لبخند با نشست شونم رو که دستش
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 .ها جیزه اومدن اینجا تنهایی خانومی  -

 ..کردم نگاه نبود حافظ دست که دستی به تعجب با لحظه چند

 ..دقیقا چیشده ببینم میکردم تحلیل داشتم فقط و بودم کرده سکوت

 رسیدم خندوندش صورت به و گرفتم و بود شونم رو که دستش رد

 فاکتور رو بود برداشته ضایع خیلی که ابروهایی اگه بود خوشتیپم تقریبا،  داشت معقولی ی چهره

 ..رسید می بنظر خوب میگرفتی

 .بود شونم رو هنوز دستش

 

 بود کرده تعجب سکوتم از انگار

 ..بری بیرون منطقه این از سالم نمیدم تضمین وگرنه برداری دستتو دم می هشدار بهت -

 ..شد بلند دوستاش و خودش قهقه صدای

 ...زدم نیشخند من و فشرد بیشتر دستشو

 ..کردم خیس لبم با و زبونم

 و بودتش دیده چطور حافظ که نفهمیدم حتی من و کنارم بود نشسته بهزاد که افتادم وقتی یاد

 کتک به بودتش گرفته بود اومده باد عین

 ؟؟میده جواب معووس شمارش -

 بود تمسخر از پر نگاهش

 ،.. دو،  سه -

 ..داد رخ ثانیه چند تو و شد متمایل عقب به دستش که انداختم باال شونه نگفته و یکم

 ..کرد بلندش کاه پره مثل و شد حلقه گردنش دور که حافظی دست

 ..رفیقاش فریاد و پسر تعجب و ترس از پر نگاه

 ..شکمش رو نشست و زمین رو داد هولش برداشت نه گذاشت نه حافظ

 ..بود بزنی بزن چه حاال
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 ..میکشت طرفو داشت کلمه واقعی معنی به

 ..میکشمت اشغال ناموس بی -

 ..اومد دردم من که زد یارو از جایی یه محکم زانوش با یدونه

 ..جلو بیان نمیکردن جرئت خداها بنده دوستاش

 ..شدن رو به رو فریادش با که کنن جداش تا اومدن چندنفر

 

 [۱۰:۰7 ۱۵.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰2_پارت#

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 

 ..ولی بودم داده هشدار بهش من

 گذاشتم هاش شونه روی دستمو و رفتم جلو پیروز و سرد چشمایی با

 ؟؟عزیزم نیست بس -

 کرد نگاهم ملتمس چشمای و خونی دماغ با پسره

 ..گفتم بهت که من -

 ..کرد می نگاه هردومون به اخم با حافظ

 ..کردم بلندش و گرفتم بازوش از

 ، شدم بازی بیخیال

 و گفت چیزی یه پسره به رو و چرخید قبلش اما بود دورتر ها وسیله از که نیمکتایی سمت برگشتم

 ..برگشت دوباره

 کردم نگاهش چپ چپ تقریبا و کشیدم هوفی
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 داد تحویلم کشیده ی چیه یه و انداخت باال شونه پرو پرو

 ..ببره بین از و سنگین جو این خواد می کردم می حس درواقع،  بود شده دخترا عین

 ؟؟؟ناراحت یا باشم خوشحال باید اال -

 کرد می نگاهم جانب به حق

 برات کرد مزاحمت رفع اقاتون،  خوشحال صد در صد -

 ؟؟نه مگه مشکلو کنه رفع تر اروم یکم تونست می اقامون -

 ؟؟حرف یه واسه کردی داغون و درب طرفو

 کرد اخم سریع

 ..شونته رو دستشم دیدم،  نبود حرف یه فقط نخیر -

 رفت تر جلو زنان سوت و شد جیب به دست خیال بی بعدم

 ..حافظ تو دست از بکشه منو خدا -

 کرد نگاهم چپ چپ و ایستاد

 ..دیگه نشونم -

 یکم و وحشی زیادی خوی و جنگجو روحیه این نمیدونستم،  دادم تکون طرف دو به سرمو

 جدیش نیمه و پذیر مسئولیت فوق روی اون یا بپذیرم اصلیش شخصیت عنوان به رو بیخیالَش

 ..رو

 ...شدم همقدم باهاش و کشیدم هوفی

 

 ..میایا بودم مطمئن ولی -

 کرد برام ها خنده اون از و شد کج سرش

 ؟نباشم عاشقش میتونستم چطور

 به لبخندشم حتی که باشم داشته حس کسی به نسبت همه این میتونم کردم نمی فکر وقت هیچ

 ..بیارتم وجد
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 ..سمتش چرخیدم و بیارم طاقت نتونستم ولی

 ..شدمم آغوشش وارد و شد حلقه گردنش دور خودکار دستام

 داشتم نیاز خیلی،  بهش داشتم نیاز

 شاد کمی و بود زده بهت صداش

 ..دکتر خانوم میبودیم خدمت در زودتر میگفتین -

 کردم فین فین یکمم و خندیدم

 ؟آیناز میکنی گریه -

 بود گرفته صدام

  خوشحالم،  نه -

 ببینم تورو تا کشیدم سختی همه اون کنم می حس،   خوشحالم زندگیمی تو که این از

 بشم زنده و بمیرم بار هزار اگه حتی

 ..کنم می انتخاب و امشب به برسه تهش که راهی بازم

 

 [2۳:۵۳ ۱۵.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰۳_پارت#

 

 ..کرد می ارومم گوشم زیر قلبش تپش صدای

 شده دورگه صداش کردم می حس

 ؟نکردی انتخاب دلبری واسه مناسبی مکان نمیکنی فکر -

 

 ببینمش تونستم می حاال ولی بودم آغوشش تو همچنان،  کشیدم عقب یکم و خوردم فرو خندمو
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 ..حیا بی بودی کرده تموم منو تااالن تو که بودیم خونه اگه،  مناسبیه مکان که معلومه خو -

 نچ نچ،،،  نشه رسمی وقتی تا گفته باباعلیم

 فشردتم خودش به و خندید

 ها طرفی خودم با ونی اذیت طوری اون رو کسی دیگه بار یه ولی -

 ...داشت گناه زدیش بد خیلی

 رفت بهم ای غره چشم

 .....)( ناموس بی.. بود حقش که خدا به -

 انداخت باال شونه دوباره و گزیدم لب

 ؟؟من تربیت بی خیالِ بی این با کردم می چیکار

 ..کردیم برگشت قصد

 ..بود جنگل نزدیک میشدیم رد ازش که جایی

 داشتم دوست انقد

 زندگیم بود شده امریکایی سریاالی و فیلم مثل

 ..منگال جنگل این تو همش

 ؟؟میمونیم اینجا ازدواج بعد میگم حافظ -

 کرد می نگاه رو به رو به

 عزیزم میکنیم زندگی داری دوست تو که جایی هر -

 ..تهران برگردم دیگه خواد نمی دلم،  دارم دوست خیلی اینجارو من -

 باشیم همینجا

 ..شد حلقه شونم دور دستش و زد مهربونی لبخند

 ..قلقلکی یکم دونستم می و رفت پهلوش سمت اراده بب دستم

 ..کرد نگاهم کج لبی و درهم اخماش با و رفت هوا فریادش
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 جذاب مرتیکه این بود کشنده ژستشم این حتی

 

 .. کرد حرکت و کرد نثارم غره چشم که خندیدم بهش

 ..شدم مرموزش لبخند متوجه که میخندیدم بهش داشتم

 ..گرفتم نگاهشو رد و پرید باال ابروهام

 جوش به خونم بود حافظ جمعه حواسشون و نشسته نیمکتی یه روی که دختری دوتا دیدن با

 ..اومد

 ..زدم جلو ازس و کردم تند پا

 بود ضایع نیشخندم

 کنسلش خوای می اگه و کن نگاه بیشتز بشی محروم دیدنم از اینده ماه چند تا خوای می اگه -

 ..ببوسم عجوزه دوتا اون جلوی حاال همین کنم

 ..کشید فلک به سر اش قهقه صدای یهو و کرد نگاهم زده بهت لحظه چند

 میکردم حس خوبی به رو دوتا اون نگاه سنگینی،  شدم کمر به دست عصبی

 حافظ-

 ؟اونور کردی شوتم ضعفم نقطه از استفاده سو یه با نبودی شما حاال همین؟ حسودی آی آی -

 ..فرستادم باال و ابروم تای یه و ایستادم جانب به حق

 ..میدم انجام.. میتونم،  میاد بر ازم که چیزیه اینم -

 ..کن نگاه میتونی تو اگه حاال

 ..میگیره خندش داره میکردم حس،  کردم اشاره اونا سمت دستم با

 

 [۱۰:۰۵ ۱۶.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰4_پارت#
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 بوسید محکم لبمو و صورتم رو شد خم یهو

 ریخته بهم زندگیشو نفر یه که این از کسی داریم مگه؟ کنم چیکار فسقلی تو دست از من -

 ؟؟؟باشه خوشحال

 ..میرسم حسابتو کنی نگاشون میشیم رد خانومم عنتر دوتا اون جلو از،  بخواد دلت خیلیم -

 ؟داری غیرت فقط خودت کردی فکر

 قد هم تا بود شده خم کلی پیش ی لحظه چند تا، ایستاد صاف و انداخت باال و ابروهاش اونم

 بشیم

 .. اصال بکنم غلط من -

 کورم من،  منو ببر بگیر دستمو بیا شما

 

 گفتم ای خدانکنه و خندیدم

 ..بود من خود به فقط حواسش ی همه که بود حواسم و گرفتم دستشو لبخند با

 ..شدیم رد هیز دوتا اون دید جلوی از و دادم جلو سینه غرور و لذت غرق

  کثافطا نمیرفتن ام رو از

 بود گذشته خوش ولی بودم شده خسته خیلی

 شد اینه کردن درست مشغول حافظ و شدیم ماشین سوار

 ؟؟؟اخه زد دست اینه این به کی -

 گرفت خندم

 ؟دارم چیکارش من اخه؟؟؟؟ زدمم دست من کردی فکر واقعا -

 اینه به کرد اشاره انگشت با و سمتم چرخید یکم

 ؟؟نه برنداشتی رو کوچولو اویز اون توام،  نزدی دست اینه به تو اتفاق حسب بر -
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 شد محو لبم رو از لبخندم

 ؟؟ داشتن چیکازم.. بزنم سکته دوباره که االنه کردم حس

 میخواستن چی؟؟ بودن کی

 ؟؟؟اینازم؟؟؟؟ ایناز؟؟؟ ،عزیزم چیشد -

 ..داد تکونم وجودش همه با و هام شونه روی نشست دستاش

 دوختم بهش اشکمو در غرق چشمای و اومدم خودم به

 ؟؟بالها این میشه تموم کی -

 ؟؟جاییت گرفت درد؟؟ چیشده نمیگی چرا؟؟ایناز چیشده -

 ؟؟عزیزدلم شدی ناراحت

 ..چیه فگقضیه فهمید انگار اینه سمت چرخید که نگاهش

 سمتم کرد باز کامل دستاشو و فشرد بهم محکم و چشماش

 ترسیدی انقدر چرا؟؟شدی رنگی این چرا؟ جونم به دردت اخه اینجا بیا،   کوچولو اینجا بیا -

 ؟خانومی

 ؟؟اخه نیستم اینجا من مگه

 و خود به خود.. شده ورچیده لبام میکردم حس و میسوخت چشمام هنوزم اما خوردم فرو و بغضم

 عادت روی از دیگه

 ..نمیمونه تنم تو جون و میپره رنگم که میترسم همین از،  میترسم همین از -

 گرفت تعجب رنگ چشماش

 ؟؟میترسی من از؟؟ چی یعنی -

 شدم زدنش لبخند باعث و کردم پاک بینیمو دست پشت با

 گرفت اروم دلم

 نمیترسم تو از نخیر،  نه -

 ..بیاد اون پیشم باشی تو وقتی یه میترسم
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 کنه اذیت تورو و بیاد اون

 ببینم دارم طاقت کردی فکر

 

 [2۳:۰7 ۱۶.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰۵_پارت#

 

 

 برا میره دلشون عاشق مردای وقتی دیدین؟؟ بگیره عشق زنگ کسی چشمای دیدین حاال تا

 ؟؟میشن شکلی چه معشوقشون

 ...ازش گرفتم جون که بودم من و برام مرد انگار حافظ

 ؟؟لحظه هر میکنی دیوونم چرا -

 شدم محو بازوهاش بین کامال که جلو کشیدتم هوا بی

 ؟؟اخه میکنی دلبری انقدر چرا -

 ؟؟؟؟بچه تو گرفتی یاد اینارو کجا از

 بازوش به زدم و کشیدم لباسش به بینیمو

 نگرانم خیلی،  نگرانم من؟؟؟حافظ چیه دلبری اخه -

 گلوم به زد چنگ بغض دوباره

 ؟؟بیاد سرت بال من خاطر به اگه؟ کنن زخمی من جای تورو اگه؟؟ کنن اذیتت اگه -

 ؟؟؟بریزم سرم به خاکی چه من اخه د

 میچلوندتم داشت فقط حرف بی

 

 ..براش میگم امروزو بود روز کدوم عمرت روز بهترین گفت بهم کسی روزی یه اگه -
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 ..نگرانته وار دیوونه عاشقشی که کسی ببینی خوبیه حس

 ..بشه چیزیم نمیزارم میترسی تو چون و نگرانتم وار دیوونه منم باشه یادت

 ..برسن زار حالش به اسمون مرغای که میرسم رو عوضی اون حساب جوری و نمیشه هیچیم

 

 تازه شد دار جون لبخندم

 فشردمش خودم به و کردم بغلش محکم منم

 ...همیشه تا بمونی کنارم سالم که این،  نشه چیزیت بدی قول که این،  میخوام همینو -

 ، اع

 گفت جونمی و کشید عقب

 ..گشنمه حافظ -

 کرد مهمون بوسه یه رو پیشونیم و فرستاد یارو اون به لعنتی لب زیر

 کرد خراب و شبم که عوضی اون به لعنت -

  عالی رستوران یه میریم االن،  که بشه چیزی نمیزارم

 ..شیشه به دادم تکیه سرمو و کشیدم هومی

 نکردم توجهی من و خورد زنگ گوشیش

 داد جواب و شد خم ولی خودش

 بخورید شما داداش اره.. بیرونیم -

 ..بیرون از بیارم بخرم نیست چیزی اگه

 ..برم قربونت باشه باشه

 ؟؟اتفاق

 گرفتمش ندید اما سمتم چرخید سرش لحظه یه که دیدم

 اهالی و خونه به باشه حواست فقط.. میکنیم صحبت خونه میام،  نیست چیزی -
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 بپان جارو همه چارچشمی بگو نگهبونام به

 بوده اینجا اونم انگاری و بودیم ادرس این تو بگو بزن سرهنگ به زنگم یه زحمت بی

 

 ..شده نگران بود معلوم اما میگه چی ارسالن نمیشنیدم

 کنه ارومش کرد سعی حافظ

 خوبیم،  نیست هیچی داداش جون به -

 بیایم تا خونه و خانواده به باشه حواست شما

 نباش نگران،  داداش اره

 ..خداحافظ،  قربونت

 

 [۱۰:2۱ ۱7.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰۶_پارت#

 

 

 نشد بدل و رد بینمون حرفی برسیم وقتی تا

 شدیم پیاده هردو و داشت نگه بزرگ رستوران یه جلوی

 ..نشه چیزیم بود حواسش و بود گرفته رو دستارم محکم

 زدم بهش قشنگی لبخند

 بودم نگران و ترسیده انقدر چرا نمیدونم من و زد بهم خوبش لبخندای اون از اونم

 مغزور و وحشی نگاه این با بود زمین روی مرد ترین قوق انگاز مرد این

 ؟اخه بزنه اسیب بهش میخواست کسی چطور
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 ..قیمه حافظ و دادم سفارش برگ من بود خلوتی و خوب رستوران.. شد باز نیشم

 شکشمش به کشید دستی باخنده و انداخت باال شونه دیدم که و خندم

 ؟؟؟اخه کنم چه دیگه کرده حوس لعنتی این -

 ها بدی باید منم به ولی باشه -

 تو برا همش اصال میدم که معلومه -

 خندیدم

 ای جوجه انگار که تو،  میشه خوبی چیز ولی -

  غذا به میزنی توک فقط

 ..میشم چله،  میشم چاق اونوقت میخورم خودم همشو

 میکنه گل شیطنتم

 ..که شو چاق فقط تو جوون -

 ..میاد ریزی قر یه ابرو و چشم با و بهم میخنده

 ..میره هوا ام قهقه

 حافظ ی خنده از پز هیس و میکنم حس و نفر چند نگاه

 زیاد خیلی،  بود خوشمزه غذاش

 خوردم همشو درواقع ولی میزنم توک گفت حافظ

 بمونه نداشتم میز رو چیزی تقریبا ولی بود زیاد هم خیلی

 ..بلعیدم بشقابو کنار ریحون اون خوده تا بگیر نوشابه و ساالد و زیتون از

 بود شده گشنم خوردن حسابی غذای یه بعد من و میکرد نگاهم باز دهن با حافظ

 ؟؟ام قیمه از میخوای -

 کنم برقرار ارتباط قیمه با کردم سعی و کردم ریز و چشمام
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 میکنه دیوونم داره بوش -

 ؟؟فسقلی خوردن واسه داری ام جایی هنوز -

 براش انداختم باال ابرو

 ؟میزنم توک غذام به من -

 گرفت دستم مچ از.. کشید جلو خودشو و شد گرد چشماش

 خوردی همرو اون من لج از که نگو -

 سرم خیر بودم نخورده که ناهارم..خو بود گشنم؟؟ کنم لج چی برا؟  وا -

 ؟؟نمیشنیدی و شکمم صدای

 کرد ول و دستم و زد لبخند فقط

 نمیشد روم یکم،  بود گشنم بازم ولی چرا نمیدونم

 میگما،  اهم -

 بدم سفارش دیگم چیز یه میشه حافظی

 ..دستم داد رو منو گارسون کردن صدا از بعد و خندیر مهربونی با

 ..شما کن انتخاب دوتا اصال -

 ..بکشم برات میخوای اگه هم قیمه از،   بگو میخوای هرچی

 غدا به زدم زل و کردم حلقه چونم زیر دستامو گارسون به سفارش گفتن بعداز و گفتم نوچی

 خوردن

 ..میدونست رو خوردن غذا اداب خوب خیلی و میجوید حوصله با،  میخورد اروم

 

 [2۳:۰7 ۱7.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰7_پارت#
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 خورد و ریخت اب لیوان یه کنه بلند سرشو حتی یا کنه نگاهم که این بدون

 ؟؟نمیکنم تالفی بلدا سنگینتو و خیر نگاهای این میکنی فکر -

 .نیاوردم کم اما ورچیدم لب

 ..کنم نگات هی بشینم میخوام... خودمی مال،  شوهرمی؟؟ مگه کردم چیکار -

 ..اصال دارم دوست

 شدم چشماش برق متوجه نگاهم نیم همون تو که انداخت بهم نگاه نیم یه

 ..داره عوارض کردنم دلبری همه این نره یادت ولی -

 ..نمیزارم من ولی باشه حواست و باشی دور ازم میدی قول علی بابا به هی حاال

 ؟؟بمونی سالمم میخوای و بار یه دیقه ده هر میکنی دلبری اینجوری

 خندیدم ریز

 ..میکنم چیکارت ببین کن پلوغ شلوغ داری عرضه،  پله رو هنو خرت که فعال -

 کرد خبیث و قیافش

 ..ننداز،  دختر ننداز لج سر منو ایناز -

 میکنه کاری یه میدونستم

 شد بلند خندش صدای که گرفتم رو و دادم قورت و دهنم اب

 ؟؟؟نه میخندیدا قشنگم

 ..گرفت خندم که انداخت بهم بامزه نگاه یه رفتن موقع و چید و میز گارسونه

 ؟؟؟بودم من این واقعا

 خوردن به کردم شرو و ننشستم عقب حال این با

 خوشمزسسس خیلی حافظ وای -

 ؟؟باشه اینجا بیایم همیشه

 ریخت بهم موهامو و اومد جلو دستش

http://romankhoneh.xyz/


692 
romankhoneh.xyz 

 

 که میگرفتم گازت اونقدر خوشمزگیت همه این برای وگرنه،  دختر بستش بالم و دست حیف -

 ..بشی تموم

 ..دیگه میشدم چیزی خاری ادم،  زامبی یه فوشق

 ..داشتم خودم تو همیشه دیگه تورو عوض در ولی

 دستش رو کوبوندم و خندیدم

 ..وقتش به چی همه،  پسر نیار در بازی دیوونه انقدر -

 ؟؟بعله شمام یعنی بابا جووووون -

 ..شیفتش نگاه واسه رفت دلم و کردم نازک چشمی پشت

 ..همیشه تا،  میموند من برای باید شیفته نگاه این

**** 

 

 بود شب یازده ساعت،  کرد قفل رو در و زد و ریموت

 میومد خوابم و بودم شدخ خسته خیلی

 ؟؟کنی صحبت ارسالن با امشب موضوع راجب فردا بزاری میخوای حافظی -

 ..خوابه میکنم فکر

 کرد حلقه کمرم دور دستشو و نزدیکم اومد

 ....نه که چرا بشم اتاقت مهمون امشبو بدی اجازه شما اگه -

 کشید و گرفت و دستم ها بچه مثل که کردم صداش اخطار با

 ؟؟؟خب،  باشم خوبی پسر میدم قول -

 چیه و کیه لحظه یه رفت یادش انگار که انداختم باال ابرو

 شمردن به کرد شروع و اورد باال دستاشو

 ..میرم بشن بیدار بقیه که این قبل صبح،  نمیکنم صدا سرو،  نمیکنم اذیتت -

 نمیکنم پلوغ شلوغ
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 دستتتت زیراااآت لباس به،  نمیکنم تحریکت

 ..میزنم اینو

 ..لباسا با باشی بغلم ندارم دوس

 

 [۱۰:۳۸ ۱۸.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰۸_پارت#

 

 بازوش به زدم محکم و براش کردم درشت و چشمام

 حافظ حیایی بی تو چقد -

 گوشم نزدیک اورد سرشو و دنبالم اومد پرو پرو

 ؟؟؟خب بغلما بیای بده قول،  دیگه میگم راست خو -

 ؟؟؟کنی پنهون هست چی؟؟ چیه مگه تازه

  بدجنسی و شد غرور از پر قیافش

 ..بپوشی چادر شوهرت واسه بخوای کن فکر،  دیگه دیدم همشو -

 شد بامزه چهرش و گرفت دندونش بین لبشو

 ؟؟میگن چی مردم،  دختر خدا به عیبه -

 خونه سمت افتادم راه خندون و حرف بی

 ؟؟پیشت بیام؟؟ باشه -

 ؟؟؟بیام؟؟ باشما خوبی بچه میدم قول

 کردم اشاره خونه به چشم با و رفتم بهش ای غره چشم

 پایین اورد صداشو
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 نکنیا درم به راه از.. میام حله دیگه خب -

 ..بگیرم دوش میرم

 ..کردم بدرقش خنده با

 سمتم چرخید قبل و ها پله سمت رفت من از تر تند

 طرفم چرخوند تهدید برای انگشتسو

 ..بکشیا نقشه کردنم در به راه از واسه اتاقت تو نری ورپریده -

   میام زودی

 بیام تا بپوش خوشگل لباس فقط و باش خوبی بچه

 ؟؟؟باشه

 کرد فرار و چرخید سریع که کنم باز دهن اومدم

 دستش از بخندم سیر دل یه بشینم و بگیرم و شکمم میخواست دلم

  بود بامزه واقعا اون

 ؟؟؟چطور باشم نداشته دوستش میتونستم چطور

 

 ..میگرفت خندم میفتادم یادش هی

 بود نکرده درد دلم هنوزم ولی بودم خورده زیاد

 بود نرفته باال ثانتم یه حتی شکمم

 ؟؟غذا همه اون بودن رفته کجا نمیدونم واقعا

 ..ببرم باال اب شیشه یه تا رفتم اشپزخونه سمت

 بودم خسته خیلی

 خورد تکونی شخص که بزنم جیغ شد باز دهنم صندلی روی کسی دیدن با شدم که وارد

 ؟؟تویی اری -
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 منم نه -

 کیه طرف ببینم کردم سعی تعجب با

 ..میزد تند تند قلبم

 ..بود زن که این

 ..خانوم ایناز منم -

 ..پرستو اها،   بود اشنا صداش

 سینم روی گذاشتم و دستم و کشیدم هوفی

 ؟؟نشستی تاریکی تو چرا عزیزم ترسیدم -

 شنیدم و نیشخندش صدای

 ؟؟فالن و خرم که مهربونام دختر اون از من میکردم فکر واقعا

 ..انگاری هام سلیطه اون از من نمیدونست

 کلمه اون گفتن از گرفت خندم خودم

 ؟؟خوبه حالت -

 ؟؟؟؟گذشت خوش -

 کردم خیس لبم با و زبونم

 ؟؟بدم نشون بهش رومو اون بود الزم

 ...کرد نثارم لب زیر چیزی و کشید هوفی کنم باز دهن که این از قبل

 فسقله این روی کردن کم واسه بود زیاد وقت

 ..رفت بیرون بهم تنه یه زدن از بعد و گفت بخیری شب

 ..میشدم سگ کم کم داشتم

 

 [2۳:۱۸ ۱۸.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۰9_پارت#

 

 

 باال برگشتم و برداشتم و اب

 تخت رو کشیدم دراز شارژ به گوشیم زدن از بعد و شدم اتاقم وارد

 زد اتیش باید رو ها خاطره این اصال

 ..رفتم حافظ پیش شارژر گرفتن واسه که افتادم شبی اون یاد

 ..اتفاقا اون و شب اخر

 ؟؟؟بودم داده انجام کارارو اون چطور،  میکشیدم خجالت خودم از

 ..اتاق تو اومد شورتک یه با عوری و لخت حافظ و شد باز در یهو که کشیدم هوفی

 ..عزیزم سالم -

 ..میکرد نگاهم شیطون

 کردم پرت سمتش میبرم کار به عصبانیم وقتی خیلی بود فهمیده که نگاها همون از،  نگاها همون از

 کرد ای سرفه که

 گرممه؟؟ مگه خو چیه -

 ؟؟؟گرمته هوا این تو -

 تخت رو کرد پرت و خودش و اومد سرش پشت در کردن قفل و بستن از بعد و کرد باز و نیشش

 ؟؟؟؟؟حافظ -

 خورد ازش یکم و برداشت رو بودم اورده من که بطری

 حافظ دله جونه -

 ..شود می اب دل تو قند

 خوردم خندمو
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 حیا بی ی پسره میره ابروم اینجوری ببینتت یکی؟؟ بشی ادم نمیخوای،  مار زهر -

 ..کنارش خوابوندم گرفت شونم از حرفام به توجه بی

 ..بشم جدا ازش نذاشت ولی زدم پا و دست کلی

 بود شده خمار و دار خش صداش

 خستم بچه بخواب -

 گفتم بلندی تقریبا صدای با

 ..کردییی خفم کن ولم،  نمیخوااام -

 ..کنه محارم میکرد سعی و بود گرفته دندونش زیر لبشو

 ..میگرفت خندم داشت واقعا دیگه

 ..جدت سر بخواب..میگیرم گردن خودم اصال گفت چیزی هرکی -

 ..فرستادم بیرون نفسمو و رفتم بهش ای غره چشم

 سقف به زدم زل

 ؟؟سنگدل یا مهربونه   شوخ یا جدیه نمیدونستم که پسری این دست از میکردم باید چیکار

 هوا رفت دادش که زانوش تو کوبیدم پام با محکم و فشردم بهم لبامو

 میکشی منو اخر تو،  ای دختررر ای -

 میکنم خوووب -

 ..بردار دورم از درازتو دستای و شیکمم رو از پاتو حافظ کردی خفم

 ....بهم چسبوند خودشو بیشتر و گفت نوچی

 شد خارج دهنم از ناله به شبیه چیزی

 خداااا دستش از کنم چیکار

 ..داد خالی جا دفعه این که بزنمش اومدم دوباره

 تابوتم تو میکردم حس
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 ..میکرد سرویس و دهنم یهو میزد بودم نزدیکش چون بگم بهش و چیزی همچین نمیکردم جرئتم

 بردم باال سرمو زحمت به و کشیدم پوفی

 میکرد نگاهم داشت باز چشم یه با و بود باز ته تا نیشش

 ؟؟نمیکشی خجالت -

 ..نوچ -

 .؟میکنه فکری چه ببینه وضع این تو مارو کسی بنظرت -

 شد کنده صورتم از نگاهش یهو

 گفت خیره همونجوری و بود اتاق سمت اون که ای پنجره به زده زل

 ..خوووب فکرای -

 ..بگیرم خودمو جلوی نتونستم و کرد طاق و طاقتم دیگه کشیدش خوب اون

 ..که بگیرم گاز محکم اونقد اونم سینش از نمیخواستم وگرنه

 

 [۱۰:2۵ ۱9.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱۰_پارت#

 

 بازوش از دفعه این و دوباره شد باعث ولی برسه پایینیا به که نبود بلند اونقدر دادش صداش

 بگیرم گاز محکم

 ؟؟چی ببینه کسی نکنه لعنتت خدا؟؟؟ اخه شدی وحشی انقدر کی تو دختر ای -

 کنم خنک خودمو فوت با میکنم سعی و میندازم باال شونه

، میومد بدم حس این از چقد و کنم عرق حسابی بود شده باعث بودن دستش زیر و تقال همه اون

 داشتم الزم دوش یه خواب از قبل

 من تخت رو نیای لخت اینطوری میخواسی؟؟؟؟؟چه من به -

http://romankhoneh.xyz/


699 
romankhoneh.xyz 

 

 کرد می نگاه حرکاتم به فقط خنده با

 نکنم گریه کردم سعی و کردم بیچارگی از ای ناله

 دستتو کن باز یکم شدم خفه حافظ -

 شد مهربون نگاهش

 میبینی بد که نری ولی،  چشم -

 افتادم باسن با عوضش ولی کردم راحت دستش از خودمو کرد شل دستاشو تا و گفتم بابایی برو

 زمین رو

 ..شد هوا خندش قهقه دوباره

 من؟؟چه من به معنی به کرد باز طرف دو از دستاشو که کردم نگاهش چپ چپ و ورچیدم لب

 ؟؟کردم چیکار

 ..زدم کنار و کردم عرق و خیس موهای و کشیدم هوفی

 ؟؟فهمیدی نکن شلوغ حموم میرم من  -

 سرش زیر گذاشت دستشو

 ؟بیام منم -

 نخیر -

 دیگه بیام -

 نه گفتم -

 میام -

*** 

 

 بشم بلند جام از نمیخواست دلم

 ندیدم و حافظ اما اتاق تو چرخوندم چشم

 لبم رو نشست لبخند
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 بود رفته نزده افتاب همون بود داده بهم که قولی طبق احتماال

 شدم بلند جا از زحمت به و کشیدم ای خمیازه

 دانشگاه میرفتم امروز باید

 بیاد پیش بینمون جنگی باز که بدم آتو یارو اون دست نمیخواستم

 بود کم تختش یه واقعا مرتیکه

 دیگه باشه خوشگل اخالقشونم باید خوشگل ادمای

 میگرفت پاچه سگ عین؟؟اون بود وضعش چه

 قیافه اون حیف

 پایین رفتم سرحال و شاد و دادم انجام کارامو

 بود صبح ده نزدیک ساعت

 ..جون عمو سالم -

 ..بود شده حلقه گردنش دور دستش و عمو زن کنار بود نشسته

 زدم لبخندی

 ؟؟؟میگذره خوش -

 برداشت چاییشو و گذاشت میز روی بود داشته نگه دست یه با که رو روزنامه

  کرد اشاره عمو زن به ابرو و چشم با خودم مثل

 ؟؟نگذره چرا،  جان عمو که میبینی -

  خندیدم

 ؟؟؟خوردین صبحونه -

 نذاشت عمو که بشه بلند خواست عمو زن

 ؟صبحی اول کجا خانوم بشین اع -

 ...برات هست اشپزخونه تو جان ایناز
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 [2۳:۱7 ۱9.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱۱_پارت#

 

 خندیدم

 میخورم میرم خودم جون عمو زن بشین -

 ؟؟ندیدین و حافظ

 حیاطن تو بابا و ارسالن با -

 شد تعجبم باعث این و نبود کسی..اشپزخونه سمت برگشتم و دادم تکون سری

 ؟؟میشد چی ناهار پس

 یخچال تو دیدم شیرکاکائو و کیک یکم دیشب،  نبود چیزی میز روی

 شنیدم پرستورو صدای که دارم برشون خواستم و کردم باز و یخچال در ذوق با

 ؟؟؟میکنی چیکار -

 سمتش برگشتم تعجب با

 پا و دست بی و زبونن بی که اونام از میکنه فکر میکردم احساس

 ؟؟؟هستم خری چه میدادم نشون باید

 خودم به داشتم لطف واقعا؟؟خودم به توهین همه این اخه

 ؟؟؟نمیبینی -

 سمتم اومد جدی و کرد جدا کمرش از دست

 ..گذشته صبحونه وقت از -

 گذاشتم میز روی هارو وسیله بهش توجه بی و بستم و یخچال در
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 خندیدم و گذاشتم بینیم روی دستی

 ؟؟؟ارتشی اردوگاه یا نظامیه حکومت -

 داد باال ابرو

 بدتره دوجا اون از داره من مثل ای گیرنده تصمیم وقتی تا خونه این -

 ؟؟؟تاحاال دیده کسی و شدنم سلیطه

 خو نباشی گیرنده تصمیم میخوام -

 ؟؟بگیره تصمیم میخواد اونوقت کی -

 زدم کنار و صورتم جلوی شده ریخته موهای و زدم نیشخند

 آزار بی و مهربون نه میکردم نگاهش جدی

 ..باشم خونه این خانوم دیگه وقت چند تا قراره که منی -

 جون دختر ندارم کاریت من باشه خودت کار تو سرت وقتی تا

 میبینی بد که من به نپیچ ولی

 .. طوالنی و تمسخر با،  خندید

 بهم نسبت میکرد چکه نفرت چشماش تو از

 ؟؟میشی خونه این خانوم تو گفته کی وقت اون -

 میشدم عصبانی واقعا داشتم دیگه

 جون دختر من عصاب رو نرو -

 برو بکش راتو

 ..بخورم و عزیزم شیرکاکائوی و کیک تا میز پشت نشستم و گفتم اینو

 ؟؟بشه صاحب رو منه برای که چیزی و بیاد سرایدار یتیمه ی نوه میزارم کردی فکر -

 

 ؟؟؟گفتی چی -

http://romankhoneh.xyz/


703 
romankhoneh.xyz 

 

  گفت و چشمام تو زد زل

 .بگیری ازم اونو نمیتونی یتیم توئه گفتم -

 ساییدم هم روی دندون

 دیوونه یه عین

 ..میز به کوبیدم محکم پام با و پریدم جام از یهو دیوونه یه به شبیه درست

 ریخت پایین روش های وسیله و خورد تکونی

  اشغالل گفتی چی گفتم بهت -

 ..ازم ترسید انگار

 

 [۱۱:۱2 2۰.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱2_پارت#

 

 

 بکنم ته از شرابیشو گیسای اون بگیرم برم که االنه میکردم حس و میزدم نفس نفس

  شد برعکس که دادم هول و میز محکم دستام با

 بود شده گرد چشماش

 گرفتم یقشو

 کنم چالت همینجا تا بگو... عوضی کن تکرار دیگه بار یه داری جرئت -

 ..چرخوند اونا سمت سرشو عمو زن جیغ صدای شنیدن با شدن وارد که عمو زن و عمو

 خودم سمت برگردوندم سرشو و گرفتم چونش از توجه بی اما شنیدم هم رو ورودی در صدای

 .نسناس زدی زری چه کن تکرار دیگه بار یه -
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 ؟؟؟؟ایناز -

 بود حافظ بهت از پر و متعجب صدای

 نکردم نگاهشم حتی

 خانواده بی.. پدر بی ینی یتیم.. یتیم بود گفته بهم اون خاطر به

 ؟؟میزنن بهش انگی چه خانوادس بی که اونی

 ؟؟چی ینی یتیم

 ....ینی

 دادم تکونش دیگه بار یه و خوردم فرو بغضمو

 ..خراب زنیکه بگو دیگه بار یه.. گفتی چی بگو بهم -

 ..میلرزه داره میکردم احساس

 بزنمش میخواست دلم

 کنه جدا خودشو خواست و باال اومدن بالخره دستاش

 ؟؟؟میخوای جونم از چی،  کن ولم -

 ؟؟خانوم میزنی تهمت بهم چی واسه؟؟هرته شهر اینجا کردی فکر

 دیوار به چسبوندمش و دادم هولش یکم میریخت که تمساحی اشکی به توجه بی و کشیدم هوفی

 برنمیداشتن قدم از قدم ک بودن کرده تعجب من روی این دیدن از همشون انگار

 ..چون؟؟زیردستم چون؟؟میکنید باهم و اینکار جرمی چه به خانوم -

 کرد هقی هق

 ..کنن اینکارو بودم دیده خیلی.. بودم بلد،  شگردو این میدونستم

 ..بود روشی خوب زدن نارو واسه

 دستی که کنم نثارش و هست الیقش و میاد در دهنم از هرچی کردم باز دهن و رفت باال دستم

  گرفت بازوهام از محکم

 ؟؟شدی اینجوری چرا؟ ایناز میکنی چیکار -
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 ..اومدن ام باباعلی و اری و پرستو مامان موقع همون

 بود مونده باز دهناشون

 تو اومد مامانش که میکرد هق هق داشت پرستو

 روش به رو وایستاد

 ؟؟اینجا خبره چه؟؟عزیزم چیشده -

 اومد باال پرستو نگاه

  مامان -

 ..زمین رو نشست کنان هق هق و گفت گریه با اینو

 ..میکنه ناکارم میزنه االن گفتم که سمتم چرخید برزخی همچین

 بود گرفته بازومو محکم هنوز حافظ

 نیفتادیم که اصل از افتادیم اسب از؟؟ اینجا چیشده اقا -

 ..داشتیم بیایی و برو چه زمانی یه یادتونه خودتون

 ؟؟میکنید ادم یه غرور با درسته کار این

 

 ..نمیشنیدم و حافظ صدای میشد کر گوشام کاش

 

 [2۳:۱9 2۰.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱۳_پارت#

 

 

 ..کردیم اشتباه شماست با حق بله،  چیشده نمیدونم رضایی خانوم -
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 ..کنم حلش میدم قول ولی چیشده نمیدونم

 ..دخترتو

 ؟؟حافظ چیشده گفت بلند ارسالن

 کرده پیدا مشکل گوشام کردم حس من

 ..بود دستاش بین هنوز دستام

 ..برم بزارم فقط حرف بی خواست می دلم

 

 کرد باز بازوم دور از و حافظ دستای و اومد جلو اری

 ..سمتش برگشتم

 میکرد نگاهم اخمو و طلبکار،،  چشماش به زدم زل

 ..بود عصبانی

 ..میومد هنوز پرستو هقه هق صدای

 ..فقط میکردن نگاهم ساکت همشون که بودن کرده تعجب سکوتم از انگار

 ؟؟؟نکشیدی خجالت؟؟؟ایناز اون با کردی بود کاری چه این -

 کردم بسته و باز و چشمام ارامش با

 ؟زدیش چی واسه؟؟ چیشده عزیزم ایناز؟؟؟ اخه چیشده ببینیم اول بزار حافظ -

 بودم بدی خیلی ی بچه من بود بازی بچه این اگه

 عمو سمت برگشتم

 ..میشه عوض نظرم هی که احمقم خیلی میکنید فکر،  بچم خیلی میکنید حس میدونم عمو -

 .. میشید دلخور و عصبی ناراحت دستم از میدونم

 ..دارم درخواستی یه ازتون اما

 ...کرد نگاهم تعجب با عمو
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 ؟؟جونم به دردت روزت و حال اینه چرا؟؟ عزیزم چیشده،  جان عمو بگو -

 قلبش روی بود گذاشته و دستش

 حافظ سمت برگشتم و کشیدم عمیقی نفس

 ..زیاد خیلی بودم جدی خیلی

 ..بزنم بهم حافظ اقا با و نامزدیم من بدین اجازه اگه -

 ...میکردم فکر اشتباه ولی چیزه مهمترین عالقه میکردم فکر

 میکرد نگاهم داشت فقط حافظ

 ؟؟چیه مشکل بدونه میخواست معمول طبق

 واقعا بود خودش مشکل

 ..باشه داشته باید کجا و رفتاری چه نمیدونست که خودش

  بود گیج انگار

 ناهار میز سر روز همون مثل

 میزدم باید که بود حرفی اخرین این میکردم حس

 کرد اخم اما عمو

 درسته حرفات اون ی همه -

 ..چیه دلیلش اما کوچیکی ی بچه یه میکنم فکر.. عصبانیم ' شدم دلخور

 .کنیم صحبت باهم بشینیم بریم تا بیای باید

 

 رفتم بیرون باباعلی و عمو پشت و کشیدم بیرون دستش از محکم و دستم

 بود شکه عمو

 ایناز بشین -

 ؟؟اول بزنم حرف باها من میدین اجازه باباجان
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 داد تکون سر باباعلی

 نشستیم همه

 دوتا اون پیش موند اما عمو زن

 ..میشه عوض نظرت هی چرا بگی بهم الزمه؟؟داری رو رفتار این چرا بدی توضیح میخوام -

 ..میداد گوش سکوت در و بود نشسته روم به رو درست حافظ

 هاش چشم تو زدم زل

 نیست زدن حرف جای دیگه میکنم فکر،  کنم سکوت میدین اجازه اگه -

 

 [۱۰:4۸ 2۱.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱4_پارت#

 

 ،  ایناز نیست بازی بچه زندگی -

 کنم سکوت بدین اجازه اگه میگی گریه با میای دوسال بعد و میری

 ..کنم سکوت بدین اجازه اگه میگی و میکنی ازدواج خود به خود و میری

 کنم سکوت میخوام میگی و میکنی قهر نامزدت با کوچیکی بحث هر سر

 ؟؟بازی؟؟چیه زندگی این کردی فکر

 زمین به دوختم نگاه فقط حرف بی

 دخترم بگو،  اینازم باباجان -

 ؟؟؟؟کنی اینکارو میخوای چرا؟  چیشده

 نزدم حرفی

 ..نمیشد اینجوری حاال بگی و رفتنت دلیل میخواستم ازت موقع اون اگه -
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 بود زیر به سر که کردم نگاه ارسالن به

 ؟؟بود کرده که کاری و ارسالن به میرسیدم تهش میشد هرچی چرا

 بود خودم تصمیم رفتن،  بود خودم تصمیم

 بود خودم تصمیم شدن صیغش و بردن پناه بیچارگی از

 ؟؟بشه شرمنده تا میکردم نگاه اون به همش چرا

 ..کارات بودن اشتباه کنی باور نمیخواد دلت شاید گفت درونم از صدایی یه

 ؟؟بره بین از خانوادگیشون روابط و بشه بد حالش عمو نخواستم که بود اشتباه این اما

 کشیدم اهی

 ..بود شدن زیر به سر بدم انجام تونستم که کاری تنها

 رو حافظ موندن واج و هاج کنم حس میتونستم

 ..میکرد نگاهم زده بهت و باباعلی کنار بود نشسته

 ؟؟چمه؟؟چیشده بدونه که بود این دنبال معمول طبق

 ..دارم درد معده که نیارم خودم روی به کردم سعی و دادم مالش رو چشمام

 ..کنید اعتماد بهم اینبارم میخوام فقط،  نکنم کاری همچین وقت هیچ دیگه میدم قول عمو -

 بود کرده سکوت عمو

 ایناز -

 نکردم نگاهش

 ؟؟؟کنیم صحبت باهم میشه -

 کردم نگاهش حرف بی

 ؟؟میدین اجازه عموجان -

 نبود خوبی اوضاع

  کشیدم عمیقی نفس
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 بی یا خانوادگیته تربیت این نیست مهم برام دیگه،  نه یا داری بهم حسی نمیدونم حافظ -

 ..فکریت

 ..باهات بدم ادامه دیگه نمیخوام

 میشد عصبانی داشت

 

 [۰۰:۰۳ 22.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱۵_پارت#

 ؟؟کنیم صحبت باهم بریم بیای بشی بلند بازیا بچه این جای به میشه -

 بودن کرده سکوت بقیه

 افتاد راه من از بعد اونم و شدم بلند حرف بی

 ها پله سمت رفتم

 ..کنیم صحبت تنهایی تو بود الزم شاید

 میخواستم پشتیبان من

 میخواستم همراه

 بدم نشون واکنش رفتاراش به نسبت روز هر که این به میدادم ترجیج رو تنهایی

 داشتم اعتماد بهش من

 بود همین من بحث

 ..نمیدونست راجبم چیزی..نداشت دوستم انگار،  نمیشناخت منو اون

 ..نشستم تخت روی من و بست و در

 ..بشم چشم تو چشم باهاش نمیخواستم ولی میکردم حس رو نگاهش سنگینی

 ؟؟شدی بچه؟؟ایناز چیه کارا این -

 کشید عمیقی نفس
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 ؟؟؟داری دوستم اصال؟؟؟نمیزنی حرف باهام چرا-

 ..برخورد بهم

 کدوممون هیچ تا کنم رهاش میخواست دلم که داشتم دوستش ونقدر من..داشتم دوستش من

 ..نکشیم عذاب

 ..باشه نداشته دردسر همه این تا

 ؟؟چی اون ولی

 .. میپرسیدم باید من؟؟داشت اعتماد بهم

 ؟؟؟داشت دوستم واقعا

 ..میشه تموم گرون واسم میزنی حرف ازش داری تو که بازی بچه این -

 ؟؟میفهمی میشم تباه

 ؟؟میفهمی میکنی دیوونه منو نشنونم صداتو روز یه..نبینمت روز یه که این فکر

 کرد اخم و شد کمر به دست

 ؟؟؟داشتم دوستش انقدر چرا

 

 [2۳:4۰ 22.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱۶_پارت#

 

 ؟کنی عوض رنگ سریع انقدر میتونی چطور اخه،  ایناز نمیفهممت من -

 ؟؟چیه مشکل نمیدونم اصال؟؟کنم باور حرفتو کدوم

 ..خانوادیم تربیت میگی میشه چی هر؟؟کنم حل باید چیو

 ..نیستم کودن ولی بودم محروم خانواده داشتن و ها لذت از خیلی من

 ؟؟میفهمی
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 کشیدم عمیقی نفس

 ؟؟داشتم چی انتظار ازش کجاست از مشکل بگم بهش که این بدون،  دادم حق بهش یکم

 بود بچگانه حرکتم واقعا

 بوده احمقانه واقعا کجاست از مشکل نگفتم که این ولی تصمیمم تو نکردم روی زیاده میدونستم

 ..کجاست مشکل میگفتم باید،  میگی درست اره -

 ..میخوای چی تو نمیدونم اینه من مشکل

 داری دوستم میدونم

 ..داره درد واسم داری دوستم نمیدونم میگی بهم اینکه

 ..میشم دیوونه نداری اعتماد بهم وقتی

 حافظ چی یعنی اصال داشتن دوست

 ؟؟چیزی همچین میشه؟؟نداری اعتماد بهم و داری دوستم

 موهاش بین کرد دست و بست چشماهاشو کالفه

 بود پنجره این پشت که باغی به زدم زل و برگردوندم رو

 میداد عذابم سکوتش

 ؟؟؟میکنی اینکارو نه یا داری دوستم نمیدونم گفتم بهت چون،  من دل عزیز -

 رفتم بهش ای غره چشم

 ؟؟بچم انقدر؟؟؟؟ چی یعنی -

 گرفت خندش

 ؟؟فکر بی انقدر..بزنیم بهم باهم میخوای گفتی عموت به تو،  هستی که خدا به -

 ایستادم روش به رو شدم بلند و زدم نیشخند

 ؟؟؟شده عوض نظرم کردی فکر ارومم و میکنم صحبت باهات عادی خیلی دارم چون -

 ..نیست مهم برات چیزی دیگه داری اعتماد نفر یه به مرگ حد تا وقتی میدونی
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 ..هست که کوفتی هر و مکان و زمان به میسپری خودتو

 ..اینی من برای تو

 ..نمیترسم هیچی از وجودت خاطر به که دارم اعتماد بهش اونقدر و عاشقشم که کسی

 ؟چی تو اما

 

 [۱۰:۵۸ 2۳.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱7_پارت#

 

 ..سمتم شد خم یکم و شد حلقه بازوم دور دستاش

 چشمام تو زد زل کامال

 ؟؟؟ندارم اعتماد بهت میکنی فکر چرا؟؟ چیه منظورت -

 به چی دادم دست از و کنترلم و میکنم دعوا زن اون با دارم من دیدی پایین اون وقتی حافظ -

 ؟؟اوردی زبونت

 شد گرد چشماش

 نزدم حرفی که من؟  من -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟مادرش به گفتی چی تو -

 ؟؟؟چیه منظورم نمیدونست،  بود کرده تعجب انگار

 ؟؟گفتم بدی چیز،  اتفاق این واسه متاسفم گفتم بهش خب -

 میکرد عصبیم داشت

 فشردم سرمو محکم دست با و عقب دادم هولش

 ؟؟؟؟میکردی عذرخواهی ازش باید چرا -

 ؟؟؟؟کنی عذرخواهی باید چرا چیه قضیه نمیدونی وقتی بگی میشه
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 .میزدیش داشتی تو؟؟چیه نمیدونم که چی یعنی -

 ..کردم نگاه عصبیش ی خنده به و ساییدم هم روی دندوم

 ؟؟دیوونم من که -

 من مثل شد عصبی،  باال رفت صداش

  ایناز،  ایناز،  ایناز -

 ؟؟ای دیوونه گفتم کی؟؟ای دیوونه گفت بهت کی

 شدم دیوونه واقعا

 بر بازیا وحشی این دیوونه ادم یه دست از فقط چون دیوونه گفتی،  دیوونه گفتی بهم االن همین -

 ..میاد

 ؟؟؟نه دیوونگیه نفر یه به بپری جهت بی و دلیل بی یهو که این

 ..کرد تعجب بلندم صدای از

 ..تو ریختن همه و شد باز در موقع همون

 میزدم نفس نفس زیاد عصبانیت از

 ..دیوونه میگع بهم -

 ..دیوونه میگه بهم،  اری باش شاهد

 ..سمتش رفتم کنان هق هق و گرفت گریم

 میکردن نگاهم فقط زده بهت همشون

 ..داشتم حق ولی شدم دیوونه واقعا میکردم احساس

 ؟؟موضوع این سر نداره حق کی

 بود شده داده نصبت بهم چیزی هر و بودم خفت و تنهایی تو دوسال

 ..فاحشس تنها دختر،  میشه هرزه یتیم

 ..خانواده بی دختر

 ..زمین رو نشستم
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 گذاشت بازوم روی دستشو و نشست کنارم ارسالنم

 کشیدم تنهایی دوسال من،   گفت بد اون -

 ...میگفت نباید اونو

 ؟؟؟نه مگه وایستم جلوشون باید،  دارم شمارو من االن،  میگفتن بهم همش اونا

 

 [2۳:2۸ 2۳.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱۸_پارت#

 

 حافظ به داشتم نیاز االن من

 میکرد نگاه دیوونه من به و ایستاده واج و هاج که حافظی

 ..کنارمون نشست اومد و زد کنارشون عمو زن

 ..بغلش تو کشیدم و گرفت بازومو

 ..میداد و مامانم بوی و بود کرده برام مادری که زن این آغوش به داشتم نیاز

 ؟؟؟شدی اینجوری چرا..اخه جونم به دردت چیشده -

 ..بمیره برات مادر گفتم بهت چی

 ..رفت باالتر هقم هق و شد مشت لباسش روی دستم

 ..نمیتونستم اما بزنم حرف میخواستم

 .میکنن نگاه دیوونه یه به دارن که میدیدم جوری اونارو واقعا انگار

 ..میداد عذابم داشت این

 ..بودن زده بهت همشون

 داشتم که بودم فشرده هم روی دندونامو اونقدر و میکرد دیوونم داشت ترحمشون از پر نگاه این

 ..میلرزیدم

http://romankhoneh.xyz/


716 
romankhoneh.xyz 

 

 میلرزیدم خیلی

 ..کشیدن جیغ به کرد شروع عمو زن و سمتم اومد زده وحشت  حافظ که اونقدری

 ..شدم تموم کردم حس اما ندیدم رو بقیشون

 ..نبود دیگه هیچی

 نبود مزخرف سردرد اون

 ..تنهایی بده حس اون

 ..بودم شده دچارش که دیوونگی اون

 عالی،  بود عالی این،  نبودن دیگه هیچکدوم

 

*    *    * 

 

 ؟؟عموجان خوبه حالش

 ؟؟باباجان میگفت کی به،  بود باباعلی صدای

 ..میومد نااشنایی صدای

 کنم باز چشمامو کردم سعی

 

 [۱۰:47 24.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۱9_پارت#

 

 کردم کج سر میکرد نگااهم و ایستاده سرم باالی که جوونی مرد دیدن با

 بود کی دیگه این
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 ..میشدم کی دامن به دست باید نبودی اگه نمیدونم پسرم نکنه درد دستت،  جان حسین مرسی -

 ..بشم بلند کردم سعی

 میکرد نگاهم داشت هنوز پسره

 خدا به وظیفس،  بابا حاج کنم می خواهش -

 ..من خواهر جای ایشونم

 ..انداخت باال رو ابروهاش بعدم

 بود کجا حافظ

 ؟؟باباجان خوبی -

 باباعلی سمت برگشتم

 ..بیفتم پس دوباره که االنه میکردم حس،  بود سنیگن چشمام

 ..میاد خوابم،  باباعلی دارم درد -

 داد جواب پسره باباعلی جای

 کردم تزریق بهتون قوی مسکنای،  عادیه -

 ..کنید استراحت دیگه یکم

 ..بکشم دراز کرد مجبورم و فشرد هام شونه روی دستشو و شد خم

 بهتره نشین بلند -

 ..دادم فشار چشمام روی دستمو برد عقب که دستشو

 ببینم رو جایی نمیتونم میکردم حس واقعا

 ؟؟باباعلی کجان بقیه -

 پایین رفتن بقیه و کردن کمکت اقا حسین،  باباجان هستن-

 ..باباجان بودن ناراحت خیلی

 کشیدم هوفی
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 ؟؟؟درد این برداره سرم از دست نمیخواست

 ..حافظ یا باشم نیمم و نصف حرفای و بازیام دیوونه و خودم نگران نمیدونستم

 ..رفت بیرون و گفت حسین به چیزی باباعلی

 کنارم نشست اما،  میره اونم میکردم فکر

 

 [2۳:۱۱ 24.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳2۰_پارت#

 

 اینطوری میکشیدم خجالت یکم

 ..چیزیه دکتری انگار یارو این که شدم متوجه،  رفت کرد ول چرا باباعلی

 انداخت بهش نگاهی و اورد در جیبش از رو گوشیش

 میکردم نگاهش خیره خیره و نبود حواسم

 بود اشنا خیلی

 ؟؟نشستم اینجا معذبی -

 ..گرفتم ازش نگاه و اومدم خودم به

 رفت باال ابروهام من و چرخید من سمت سرش دیدم چشم گوشه از

 ..کنجکاوم یکم فقط؟؟معذبی چه نه -

 زد نیشخند کردم حس

 حسینم من -

 شدم متوجه که اونو-

 خندید
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 ؟؟؟بدونی ازم بیشتر میخوای یعنی -

 

 بخورتت موش تو شیطونی چه

 ؟؟چیکارست و کیه گذاشتن تنها باهاش منو اطرافیانم همه که یکی بدونم باید بالخره -

 انداخت باال رو هاش شونه

 ..حسینم گفتم که من -

 و نرم خیلی داشت حاال بست می جمع اولش بود باحالی جور یه،  کشیدم پوفی و شدم کالفه

 ..میزد حرف باهام خودمونی

 ..میشناستم ساله چندین انگار

 ؟؟؟نشناسه همسرشو ی پسرعمه ادم خوبه بنظرت -

 پرید دهنم از و نبود حواسم واقعا،  نبود حواسم

 ..پشماااام -

 بودم بلد که هایی تیکه این واسه خودمو کردم لعنت که منی و بلندش ی خنده صدای

 

 [۱۱:۰۳ 2۵.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳2۱_پارت#

 

 نکنم نگاهش کردم سعی و گزیدم رو لبم

 ندارم مشکلی من،  نیست چیزی -

 ؟؟دارم تو به چیکار،  داداچ دارم مشکل من بگم میخواستم

 کشید هوف اون دفعه این

 ؟؟؟میکنی مطالعه -
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 گاهی-

 زد لبخند و دادم تکون رو سرش

 میخندید خوشگل

 حافظ شبیه چهرش ته،  اشناس چرا میگم

 داره خوبی ی پسرعمه جون

 ..داشتم قاطعیت تصمیم تو و بودم عصبانی واقعا من،  کنم صحبت حافظ با داشتم نیاز

 بیاد حافظ بگین میشه-

 افتاد گوشی روی و پایین وار اتوماتیک سرش دوباره

 نوچ -

 شد درشت چشمام

 ؟؟؟؟نوچ چرا -

 . بخندی باشه... بگم داشت جا؟؟داشت خنده االن کجاش،  خندید هر هر دوباره

 حافظه مخالف قطب دقیقا اخالقش بود معلوم

 بود یبس اول اون حافظ

 شدم خرش منم،  میکرد دلبری فقط

 شب اون بودم مست شاید

 ؟؟؟بزنی حرف من با عموم پسر جای نمیخوای -

 شدم عصبی یکم

 میرفتم در کوره از کوچیکی هرچیز واسه،  بودم شده اینجور جدیدا ینی

 ؟؟؟بزنم حرف شما با پسرعموتون جای باید چرا نمیفمم واقعا -

 حرفمو نشنید انگار

 فامیلیم بالخره،  باش راحت من با -
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 [2۳:2۵ 2۵.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳22_پارت#

 

 داره رو ازارم قصد بود مشخص شیطونش و ارامش از پر نگاه اون از،  میداد حرصم داشت

 نمیبینم نیازی -

 ؟؟؟دیدنیه نیازم مگه -

 فامیالش این با حافظم،  نمکدون نکنی یخ هرهر

 خودمون اری و عباس بلورین پای و دست قربون

 ؟؟؟اینجا بیاد یکی بگین نمیشه -

 ..برداشت تخت بغل از کیف یه

 باز کتابو صورتش به عینک زدن از بعد و اورد در کتاب یه کیف داخل از و صندلی روی داد لم کامال

 ..کرد

 میکردم نگاهش خیره داشتم مدت تموم

 داشت گوشی مشکل

 باشمام -

 خیلییی،  اینطوری میشد حافظ شبیه خیلی،  کرد نگاهم عینک باالی از

 ...بگیرتم نظر زیر دقیق اینقدر شما مثل محترمی لیدی که باشم جذاب انقدر نمیکردم فکر -

 واضح و بود بلند نیشخندم

 میرفت گیج داشت سرم

 ؟؟کنید صدای و یکی میشه نیست خوب حالم من -

 سمتم چرخید بعد و کرد نگاه اطرافو کنجکاوی با یکم
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 ؟؟اینجان نفر چند؟؟؟ کنید نگاه -

 ..بشه ضایه بیارم در حلقم تا براش و زبونم بلندشم داشتم دوست

 ؟؟رو یکی کنی صدا میشه -

 کرد باز کتابو و داد تکیه راحت خیال با دوباره و گرفت رنگ لبخندش

 ..نمیاد باال این کسی نگفتم من وقتی تا،  کن استراحت میخوای منو نظر -

 تخت رو داد هولم و کرد اقدام زودتر که بشم خیز نیم کردم سعی و کردم درشت و چشمام

 هستیا لجبازی دختر عجب -

 ..نداریم مالقاتی وگرنه کنی استراحت باید،  دیگه بخواب

 ..بیرون میزد دود بینیم از،  شدم مسابقه گاوای شبیه میکردم حس

 ..برگشت قبل حالت به لبخند با دوباره و برداشت دستشو که دادم تکون خودمو یکم

 

 [۱۰:۱4 2۶.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳2۳_پارت#

 

 فرستادم بیرون دار صدا و محکم رو نفسم

 کرد می اینکارو که بیاد در من حرص میشه باعث کارایی چه بودن گفته بهش انگار

 ؟؟بخوابم بذاری تنهام بیرون بری حداقل میشه -

 انداخت باال ابرو دوباره

 کنه اذیتم میخواست انگار و کرده اخم مصنوعی

 ؟؟بشی کسی مطالعه مزاحم نباید نمیدونی،  دختر میکنی صدا و سر چقدر -

 ...دارم چیکار تو خواب به من
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 داره میشد وارد بهم که حرصی و فشاری از پام و دست میکردم حس،  بکشم جیغ داشتم دوست

 ..میشه فلج

 ببینه رو العملم عکس تا میکرد کارارو این قصد از انگار و بودم نظرش تحت کامال

 کردم خروپف یهو من شاید -

 ..میکنه بیدار ترو اونور خونه هفتا پفم خرو صدای خودم من، عادیه امر یه -

 ...گرفت می گریم داشت

 بود چی دیگه این،  حافظ به رحمت صد

 ..کنم لج باهاش میخواست دلم

 همینطور هم بودن گذاشته تنها نفهم زبون احمق این با منو که همشون با

 ..معرفت بی کصافطای

 ..مطمئنم ذاشت نمی تنهام بود اینجا اگه،  داشت هوامو همیشه اون،  خواست و عباس دلم

 ..همجنس دوست صدتا به ارزه می باشه همدمت که مخالف جنس دوست یه داشتن گاهی

 ..پنجره به دوختم و نگاهم و فرستادم بیرون و بغضم و اه از پر نفس

 ..نداشتم رو ادم این تحمل قدرت،  بخوابم تا بستم چشم

 ..میومد بدم ازشون من که داشت اخالقا اون از

 بود کنه

 

 [۱۱:۰۰ 27.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ ۳2۵_پارت#

 

 اونا ظاهرا.. باش راست رو باهام بندازم راه خانوادت تو بزرگ جدال و بحث یه نمیخوای اگه -

 ..تو به عمارت این تو هرکسی از بیشتر من و دارن اعتماد من به تو از بیشتر
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 میدونم من،  کرد می خرم داشت

 میکرد خرم واقعا داشت

 چی از..کردم لج زندگیم با،  کردم لج خودم با،  کردم لج ادما ی همه با زندگیم تموم من میدونی -

 ؟؟میترسونیم

 ؟؟چیه مشکلت بدونم میخوام فقط،  بترسونمت نمیخوام من -

 ؟؟فضولی تو مگه -

 نبود داری خنده موقعیت اصال،  خندید

 تو کنکاش و مردم حرفای پای نشستن و فضولی،   همینه کارم،  چیزایی همچین یه اره -

 ..زندگیشون

 زد چشمکی

 ..زندگیاشون تو میکنم دخالتم وسطا اون گاهی -

 ..بودن اعتماد بی بهم واقعا اونا،،  فشردم هم رو حرص از رو دندونام

 ؟؟میدونستن دیوونه و من

 ..روانشناسه طرف نمیفمیدم تا بودم خر باید که این مگه

 بزنم حرف نمیتونستم دیگه حتی..گرفت رو گلوم عجیبی بغً

 کردم باز دهن سختی به

 ؟؟دیوونم من میکنی فکر توام -

 ..شدم ابر من و شد مهربون نگاهش

 ..شد منقلب اشکام دیدن با انگار اون و بودم نکرده گریه مظلومانه انقدر ادمی هیچ جلوی تاحاال

 .. بود بزرگتر حافظ از مشخصا،  کرد نگاهم جوری یه

 ..بود شده سفید شقیقش اطراف موهای

 .داشتم دوست رو نگاهش

 ..نبود بد نگاهش
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 ..میریختم اشک داشتم مظلوم و صدا بی،   کرد تر سنگین و بغضم

 ..اومد یادم رو نگاهش

 ..دیدم کجا و نگاه همین پیس سال نه اومد یادم

 ..دخترشه به پدر یه نگاه،  نگاه این

 ..قلبم

 ..میکردم حس توش رو عمیقی سردی

 

 [2۳:۵7 27.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳2۶_پارت#

 

 ..شدن تند نفسام

 ..نگاه همین،  بودن همین اره

 ..میکنه گریه داره وقتی میندازه بچش به پدر یه که بود نگاهیاین

 ..میره مظلومیتش برا دلش وقتی

 ..بودم محروم خودم به نصبت نگاهی همچین دیدن از سال نه من

 .کنه بغلش خواست وجودم تموم لحظه یه

 ..میزد تند قبلم

 میکرد نگاهم باباها شبیه مرد این و میخواستم بابامو من

 ..اغوشش تو رفتم متعجبش چشمای مقابل در و کردم باز و دستم

 بود همون

  بود بابا مثل اونم،  بود بابام انگار
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 ..کرد پیدا افزایش بود صدا بی  مظلومانه موقع اون از که هایی گریه شدت اروم اروم

 ..رفت باال صدام

 ،  کردم هق هق

 ..داد تکونم بغلش تو باباها مثل و شد حلقه کمرم دور دستش کم کم دیدم

 ..بود مامانم کاش

 ..بشنوه صدامو دوباره تا نداشت شانسی وقت هیچ احتماال انداخت نمی بهم و نگاه اون اگه

 ..ونه قمار هم زندگیشو لجبازیاش سر میتونه و لجباره خیلی دخترش میدونست بابا فقط

 سال همه این من چون میدادم اوانس بهش داشتم من و نمیدونست بابام به شبیه مرد این

 ..بود کرده مهمون پدرونه ی عاشقونه نگاه یه و پدر نگاه از محروم

 

 ؟؟میگفتم بهش باید چی؟؟میکردم تشکر ازش باید

 نگاهش اون اما،  بزنه پسم االن میتونست اون

 

 [۱۰:۵7 2۸.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳27_پارت#

 

 ؟؟میکنن نگاهتون گریونید و لرزون وقتی چطوری باباهاتون کردین دقت تاحاال

 ..نگاهاون میکنید حس بازم باشین بچه بدترین براشون اگه حتی

 به نصبت نگاه ترین ترحم بی میتونه میکنه خرج واستون درونشون از که دردی از پر نگاه اون

 ..باشه کردنتون گریه

 میام بیرون آغوشش از و میکشم عمیقی نفس

 ..لبشه رو ای بامزه و عجیب لبخند
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 گرفتس صدام

 ؟؟چندسالته بپرسم میتونم -

 میکنه نگاهم شیطون و میزنه لبخند

 متاهلم من ولی -

 مزهه بی بگم بهش و کنم مهمونش ضربه یه خودمونی خیلی میخواد دلم،  میخندم بالخره

 ..سالمه ۳۸ -

 ..بودن همسن تقریبا االن بود بابا اگه

  جوونمرگم بابای

 ..چشمام تو شد پر اشک و کردم بغض دوباره

 پره دلت چقدر تو دختر هی -

 ؟؟نریختی اشک اینطوری چندوقته

 میدم جوابشو کنان فین فین و میکنم پاک اشکمو دست پشت با

 ..میاد در اشکم زرتی میخوره توقی به تقی تا،  نازکم دل خیلی من -

 میزنه مهربونی لبخند و میخنده حرفم به

 ..اشکه این منظورم -

 ..من مثل،  بهش میزنه زل و میگیره زدرو بیرون چشمام از خنده وسط که اشکی و میاد جلو دستش

 ..وقته چند -

 ..موندم سالگی یازده تو هنوزم من شاید

 ..شدم مواجه عمرم صحنه بدترین با و برگشتم عزیزترینام خاک سر از که سالگی یازده

 .....خانوادگیم عکسای شدن پاره

 بودن شده تیکه تیکه

 نابود
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 ..بود نمونده باقی ازشون عکسم یه حتی

 ..بود نمونده باقی هیچی داشتم که هایی خاطره اون از

 

 [2۳:۳۸ 2۸.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳2۸_پارت#

 

 چشمم کاسه تو میاره حجوم اشک دوباره

 ؟؟ریختم کی رو اشکی همچین واقعا

 ؟؟بودیم بیمارستان تو که شبی اخرین

 ؟؟قبرستون تو

 ،  نکردم گریه اونجا نه نه

 وقت هیج نبود قرار دیگه و بودن عزیزترینام که اونایی همراه خودمو کردم سعی چندباری فقط

 ..ساله یازده منه کنم خاک ببینمشون

 ..شاید

 شده نابود ازشون دارم هرچی فهمیدم که موقع همون،  موقع همون اره

 هیچ،  نداشتمشون دیگه من و بودن شده تیکه تیکه چشمم جلوی که فیلمایی و عکسا ی همه

 ..وقت

 ، میریزن اشکا

 ..میریزن سال یازده بعد اشکا این

 ساله یازده -

 بد حس از پر،  جوریه یه لبخندش

 ..گنده مرد کنه گریه زار زار ساله ۱9 منه با بشینه میخواد انگار
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 هر بعد همیشه که عباسی به دارم نیاز اینجا من و میگیرم قرار ترحمش مورد دارم بالخره انگار

 ..میکردیم گریه باهم حیاطشون تو بزرگ درخت پشت بدبختی

 ؟؟بدی اب بهم یکم میشه -

 تشنمه واقعا من،  خنک خیلی اب

 ..البته البته -

 بیرون میره و میشه بلند

 ...میگیرم اتیش دارم چون بیاره خنک اب لیوان یه امیدوارم

 ..برمیدارم تخت کنار میز روی از رو گوشیم و میشم خیز نیم

 ..حافظ با دونفرمون عکس شد صفحم عکس کی

 ..خنکه که معلومه دستش تو بزرگ لیوان و میشه وارد

 ..باال میکشم سر یه همشو لبخند با

 ..میگیرم دوباره جون میکنم حس

 کامیپوتریا بازی عین

 اب نوشیدن با فقط جدید جون

 ؟؟نشده خبری وحشی ازار مردم اون از -

 داره خبر چی همه از انگار

 ..نیست خبری نه -

 ..گرفتن تماس امروز دوستاتم

 میگم اهانی

 ؟؟داری قصدی چه؟؟اینجایی چرا؟؟ای چیکاره بگی بهم ترم نرمال که االن میشه -

 ..میشینه و میشه جدی

 ..نمیزنه برقو که میاد خوشش تاریکی از انگاری

 ..میاد خوابم بازم ولی خوابیدم ساعت یازده اینکه با
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 ؟؟اینا سرم اوردن بالیی چه

 

 [۱۱:۰2 29.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳29_پارت#

 

 خودشو داره پایین اون حاال و دادی سکتش تقریبا امروز که همسرت ی عمه پسر،  حسینم من -

 توعه به کردن کمک قصدم و میکنه خفه سیگار با

 ؟؟؟،کنی کمکم گفت بهت کی -

 ..کرد نگاهم جدی

 کشید جلو یکم و شدن قفل توهم دستاش

 ..کنم کمکت خواستم خودم -

 ..پریدن باال جفتی ابروهام

 افتاده اتفاقی یه شدم متوجه دیدم بقیرو اوضاع و اینجا اومدم وقتی -

 اینجا خبره چه میدونستم و بودم ارتباط در حافظ با دورادور

 نیست درست وسط این چیزی یه فهمیدم دیدم رو خودت وقتی اما

 ..کردن قبول اونا و دادم پیشنهاد بهشون خودم

 ؟؟ارومی ریختی که اشکی اون واسه واالن

 ورمیچینم لب

 شاید،   یکم،  نه -

 میکنه تر ریخته بهم ریختمو بهم فوق موهای راستش دست با و میخنده

 ؟؟بگیره تو مثل فسقلی زن یه حافظ میکرد فکرشو کی -

 ..نمیشه پاک شب یه تو سال یازده غم،  داری حق
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 ..میخندم و میشم غمگین

 میزنه تشر

 میکنم تاکید،   وقت هیچ -

 ..نشو غمگین خنده وسط وقتم هیج و نخند گریه وسط وقت هیج

 ؟؟میفهمی روحتو و روان میکنه نابود این

 میدم تکون سر مطیع

 حاال بخواب،  میاد خوابت هنوز میدونم -

 ..میخوابم و خودم رو میکشم رو پتو سریع خواسته خدا از

 ..میشه خندش باعث این و میاد خوابم واقعا

 داری حق

 سرم خیر خوابیدم ساعت یازده

 

 [2۳:۱2 29.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳۰_پارت#

 

 .تره عمیق خواب یکی این

 ..میپرم خواب از وحشت با ولی اینبارم

 ..نیست اتاق تو کسی

 ..میشم بلند و میارم در شدرو وصل بهم که سرمی

 ..ندارم گیجه سر دیروز مثل

 ..گشنمه ولی بهتره حالم
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 ..کردن وصل بهم هم خوراکی سرم و میندازم اخری سرم به نگاهی

 گشنمه ولی بالخره

 ..میخوره بهم سنگینی این از داره حالم و متنفرم نظمی بی از،  بگیرم دوش باید

 ..کنم فکر بهش باید که چیزیه اخرین احمقانم و سختی و ماجرا از پر زندگی

 ..کنم سبک خودمو و بگیرم دوش دارم نیاز فعال

 میفته راه سریع کارم

 ...میپوسم راحتی و گشاد لباسای

 ولی میاد بهم

 ..میاد صدا پایین از و میکنم باز و در

 پایین میرم صدا بی

 بلنده زیادی صداش حافظ

 ؟؟کنی کنترلش میتونی میکنی فکر چرا؟؟ مگه کردیم چیکار؟؟عباس چیه منظورت -

 میاد عباس صدای

 ..نیست خوب حال اون احمق؟؟نه نمیکنی درک و دختر اون شرایط واقعا تو -

 میزنن حرف راجبم دارن نیست مهم برام

 ..سمتش میدوم دیدنش با و میکنم پرواز

 میکنم بغلش حیا بی روزا این منه و برگرده میشه باعث حافظ نگاه

 ؟اره اومدی اینا سمیرا با،  معرفت بی بود تنگت دلم چقدر -

 میکنه بغلم و میخنده

 ؟جونت سمیرا یا خوشحالی انقدر من واسه بیشتر -

 ..میشه باز نیشم

 ،،،، که ملومه خب -
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 ..میندازه باال ابرو

 میکشم لپشو باال میپرم و میکشم عقب

 ..رفیق تو -

 میخنده

 ..خانوم ایناز سالم علیک -

 حافظ سمت میچرخم و میشم اخمو

 ..علیک -

 !!! دیدی بفرما میگه انگار که میکنه نگاهش طوری یه عباس

 

 [۱۰:47 ۳۰.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳۱_پارت#

 

 میگیرم عباس استین گوشه از و نمیکنم توجهی

 ؟؟،خوردی صبحونه -

 میفتن حسین یاد،  میندازه ساعتش به نگاهی

 ؟؟رسیدی کی -

 میکشه رو لپم و میخنده

 ؟؟ایناز خوبه حالت،  میشه ساعتی یک -

 میخندم

 نمیدونم -

 .میخنده اونم
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 بگذرونیم وقت باهم نشد وقت شدنت پیدا از بعد -

،  بگذرونیم وقت باهم بیام کنم ازاد دوهفترو یکی این بتونم تا کشیدم دردسر چقدر نمیدونی

 قدیم مثل درست

 کنممی ذوق و میشه باز نیشم

 عالی هم خیلی -

 میکنم اخم نشسته روس روبه پریده رنگ که پرستویی و حسین دیدن با،  میشم اشپزخونه وارد

 ..عباس بشین -

 ..میپره بیشتر رنگش پرستو

 ..یخچال کنار دیوار به میده تکیه و میشه وارد پشتمون حافظ

 ..نشست و داد دست حسین با عباس

 ..رفت در و پرید جا از سریع اونم و کرد پرستو به ای اشاره حسین

 احمق وحشی ی دختره

 ..کنم پیدا خوردن واسه چیزی یه کردم سعی و رفتم یخچال سمت

 ..میکردن پچ پچ اروم عباس و حسین

 ..جاییم یه به البته که نکرد نگاهمم حتی دیروز برخالف حسین

 ..میشد فراموش زودی به اونم که بود خوشایند برام دیروزش نگاه فقط

 شد فراموشم زود خیلی که چیزاهایی ی همه مثل

 

 [۱۰:4۶ ۳۱.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳۳_پارت#

 

 بشی بیدار تا برات کرد صبر کلی،  بزنن دوری یه اطراف این رفتن صادق با -
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 ..میگم اهانی

 میشه گذاشته میز روی دستم بغلم لیوانی

 .. پرتقال اب

 میخنده حسین

 ؟؟اینجا شما نمیبینی مارو حافظ اقا -

 میذاره سرجاش و پاکت و میچرخه حرف بی

 ..نه -

 میکنم پنهون باز و خندم

 ..میخندن بهم دوتا اون که میشه باز نیشم رفتنش با،  میره بیرون و میکنه اخم

 کوچولویید های بچه مثل دوتا شما -

 خوشمزه همینقدر اتفاقم این از قبل تا پرتقال اب،  میشم پرتقالم اب سرگرم و میندازم باال شونه

 ؟؟؟بود

 میره دنبالش و میگه ای اجازه با حسین

 ؟؟چیه برنامت -

 میشه عباس جمع حواسم

 ؟؟ای برنامه چه؟؟ چی واسه؟؟من ی برنامه -

 خودتی خر یعنی که میکنه نگاهم طوری یه

   بزنم حرف باهات باید،  عباس گیجم خیلی من -

 بزنی حرف حسین با باید من جای -

 ..نمیشه تو من واسه باشه خونده درسشو هرچقدرم اون -

 ؟؟نه دوستاییم همون هنوزم ما ولی باشه شده ایجاد دوستیمون تو وقفه دوسال شاید

 شد غمگین کردم حس

 ..بری نمیکردی ول خبر بی اینقدر تو که بودیم دوست اگه ما -
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 ؟کشیدیم عذابی چه میدونی

 یکم فقط میشم شرمنده

 ..بودن کرده بزرگم محبت با که ای خانواده واسه،  بود خانواده برای،  نبود خودم برای -

 ..بیاد پیش واسشون مشکلی من خاطر به نمیخواستم

 ؟میفهمی حلش واسه داشت وجود راه کلی -

 ..میموندم داشت اگه،  عباس نداشت -

 ..میگیرم دست تو دستشو و میکشم عمیقی نفس

 ..کردم کارو این بودن کرده محبت بهم که کسایی واسه من -

 ..میکرد دیوونم امیر و نبود اری حمایت،  بود سخت برام

 ..میکرد اذیتم

 ..میکردم حس رو کسیم بی وقتی میدادم جون من،  عباس نمیدونی

 ؟؟بود بلبل و گل واسم دوسال این کردی فکر

 ؟کردم دق رو ثانیش هر من میدونی

 میکرد نگاهم خیره

 ..بینمون بشه غوقا تا بگم باباعلی یا عمو به بود کافی،  کشیدم چی نمیدونی -

 خانوادمون بین

 ..عباس کنم توصیف نمیتونم و دوسال این

 ..دیدم چشمم به مرگ من

 ..شدم تحقیر

 ؟میفهمی،  من

 

 [2۳:2۰ ۳۱.۰۵.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳4_پارت#

 

 بودم مادرم و پدر یدونه یکی،  بودم خاندان اون دختر تک که منی -

 ؟؟میفهمی،  بودم عمو زن و عمو ی یدونه یکی

 ..میکردن ادیتم..میخندیدن بهم،  میکردن تحقیر منو اونا

 ..کنی رو تصورش حتی نمیتونی تو

 ..نمیکنه نگاهم ترحم چشم به چیزی هر وجود با که رفیقیه تنها اون شاید و میده فشار دستمو

 ..بیرون بریم پاشو،  بیخیال -

 ..کنندس خفه هوا اینجا،  ساحل برم میخواد دلم

 ..میشه بلند و میخنده

 ..شونش رو گذاشتم بار،  شکستم دلشو حرفام با میکنم حس

 بودن نشسته تیوی روی به رو حافظ و حسین

 ..اومد بیرون عمو زن و شد باز اتاق در

 ..شد رفتنم صدقه قربون مشغول کنان گریه و سمتم کرد تند پا من دیدن با

 ؟؟اخه میکنی گریه چرا،  من عشق خوبم -

 صورتم دور گرفت قاب دستاشو

 ؟؟تو شدی چی جونم به دردت -

 عمو زن میکرد گریه بامزه

 ؟؟کجان باباعلی و عمو؟؟ باشه میزنیم حرف،  من خوبم خدا به -

 میکنه پاک اشکشو

   باغشون همون سر رفتن -
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 ؟؟رفته ارسالنم -

 میده رو جوابم حسین عمو زن جای

 نخوابید خوبی نشد مطمئن وقتی تا،  بود بیدار صب تا -

   میزنم لبخند

 ؟؟ازش داشت میشه ای دیگه انتظار -

 ؟؟ساحل بریم میاین شمام عمو زن

 ..باشه بقیه به حواسم اینجا بمونم من،  برید شما دخترم نه -

 

 [۱۰:47 ۰۱.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳۵_پارت#

 

 ببینم رو سمیرا خواد می دلم،  عباس سمت میچرخم دوباره و میگم ای باشه لبخند با

 شدنن فاش حال در رازام میکنم حس روزا این

 ..ندارم دوست اینو و

 ..بودم کشیده احساساتم دور دفاعی دیوار یه اذیت و تحقیر همه اون بعد جورایی یه

 جای یه میدونستم خدب و داشتم موردش در بدی حس،  چیه دردم میگفتم بقیه به نباید که انگار

 ..میلنگه کار

 میترسیدم شاید،  بشم درمان نمیخواستم اما

 ؟؟خبر چه دیگه -

 میرم راه عقبکی روش به رو و میچرخم و میکنم ول دستشو

 ؟؟شدم پلیسی ماجرای یه دچار فهمیدی،  غریب عجیب اتفاقای کلی -

 میخنده همراهم
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 میکنه فرار،  بدبخت بشه رو در رو باهات بار یه،  تو جون به افتاده که کیه اون ببین -

 ..الزمه نگاه یه فقط

  میندازم غبغبم به بادی

  میدادم نشونش و میومد داشت اگه،  که نداره عرضشو المصب -

 میخنده

 راه عقبکی پشت اون به حواس بی که دارم اعتماد بهش اونقد من و هست پشتم به حواسش

 ..میرم

 ؟؟بعد به این از واسه چیه برنامت -

 ..نیست نظرم مد چیزی فعال -

 ..بشم خالص یارو اون شر از الزمه،  بخونم درس الزمه ولی

 میره واسش جونم که حافظی با کنم مشخص تکلیفمو الزمه و کنم حل و مشکالت سری یه الزمه

 ..میکنه دیوونم کاراش بعضی اما

 ؟؟کرد اشتباهی کار دیروز -

 میکشم هوفی

 ..نتونستم شد بد حالم اما بدم توضیح براش میخواستم -

 ..کنم حل و مشکلت داری انتظار بعد چیه دردت نمیگی تو میگه

 نشد ولی بگم میخواستم واقعا من

 ..چیشده ببینم بگو من به خب -

 میکشم هوفی

 ..بودن خورده صبخونه بقیه پایین اومدم وقتی و شدم بیدار دیر خواب از دیروز -

 ...سلیطه دختر این که بخورم چیزی یه اشپزخونه رفتم منم

 اع -

 متنفرم ازش واقعا،  دیگه هست -
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 بگو،  نشو بد انقدر -

 میدم ادامه و میگم ایشی

 ..عباس بود ریخته پشمام یعنی،  رفتی کی اجازه با گفت که یخچال دم رفتم بعدش اره -

 مگه توعه خونه گفتم بهش بعد

 ..میشه زودی به گفت

 خندیدم خودمم،  گرفت خندش عباس

 کردین ازدواج شما مگه نمیدونه -

 میندازم باال شونه

 میکشه عقبم و میگیره بازوم از بالخره

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 بچه برو راه درست -

 چش -

 میخندم من و میریزه بهم موهامو

 

 [2۳:۳2 ۰۱.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳۶_پارت#

 

 

 نداشتم کاریش هیچ من بعدشم،  اره -

 بابا کن ولم گفتم
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 ..بخر برام دارما دوست خیلی شیرکاکائو،  میخوردم شیرکاکائو داشتم ادم بچه عین نشستم

 میگه چشم خنده با

 ..میکنی کوفت اینو داری حقی چه به گفت و روم به رو واستاد اومد بعدش -

 سرایدار یه یتیم ی نوه نمیذارم گفت اخرش ولی گفتم چیزا سری یه منم،  زد دیگم حرف سری یه

 ؟؟؟؟بشه صاحب رو منه برای که چیزی بیاد

 کردم بغض

 ..نداشتم کلمه این با مشکلی قبال من،  عباس یتیم گفت من به -

 ..دیگه یتیم میگن بهش بره دنیا از مادرش و پدر کسی وقتی

 ..شده مشت دستاش میکنم حس و میکنم فین فین

 ..ترسوندم که شنیدم و دیدم چیزا خیلی دوسال اون تو اما

 ..بود بد که چیزی اون،   گفتن منم به

 ..میگفتن بودنم کشیده کج راه به که مادرایی و پدر بی به،  یتیم میگفتن ها فاحشه به اونا

 ..گفتن منم به

 میزنم زار

 

 میشه حلقه دورم دستش و وایمیسته کنارم

 ..عزیزم شده تموم،  نیست چیزی،   کوچولو هیش -

 بودم عصبی من -

 میفهمم -

 به کنم کنترل خودمو کردم سعی خیلی من،  کرد تکرارش اون اما،  بزنمش نمیخواستم اصال -

 ..خدا

 میدونم عزیزدلم میدونم -

 ..بودن کرده اذیت منو اونا،  ببخشید گفت اونا به اومد حافظ بعد -
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 ..بودن مقصر اونا

 ..نمیدونسته،  نمیدونسته،   هیشششش -

 دوباره میگیرم درد سر

 کن ولش -

 میگیرم بازوش از و میمالم چشمامو

 شده تنگدلم،  ساحل بریم بیا -

 غمگینه من خاطر واسه وجودش ی همه،  غمگینه صداش،  غمگینه نگاهش

 کنه لعنت منو خدا

 

 [۱۰:۵۳ ۰2.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳7_پارت#

 

 

 اخمش از کنم پرت حواسمو دارم سعی و کردم قفل کمرم پشت دستمو

 کنم ناراحتت نمیخواستم -

 نبودم سختت روزای اون که این از ناراحتم،  عزیزم میدونم -

 نبودی که بود من تقصیر -

 ..رفتی که بود ما تقصیر -

 میکشم هوف

 ما بگی نباید،  نه تو -

 میاوردم کم نباید.نبود ارسالنم تقصیر میبینم میکنم فکر که االنم
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 ..میکردم رفتار تر بزرگونه کاش.. بود تر منطقی رفتنم کاش حداقل

 میخنده

 ..کن رفتار بزرگونه بعد به این ان از،  عزیزم شدی بزرگونه تازه -

 چشم میگم ها بچه مثله و میکنم کج و سرم

 ..میدی تکون سر تاسف با و میگیره خندش

 ..ببخشی و حافظ نمیخوای -

 ..درسته چی نمیدونم،  کنم کار چی نمیدونم بیخیالیاش همه این از شدم خسته -

 ...نیست ولی باشه عادی زندگیم میخواد دلم

 اتفاق حاال که اونی یا بدتره دیروزی بالی میکنم فکر میشینم که میاد سرم بالیی یه روز هر

 ؟؟افتاده

 ایناز -

 ایناز جان -

 میکنه ارومم دریا صدای،  سمتم میچرخه

 ؟؟بیاری دووم میتونی بشید جدا هم از اگه کنی رهاش اگه بنظرت -

 ..میگیره بغضم دوباره

 زمزمشو میشنوم و میگیره آغووشش تو سرمو

 ؟؟؟رفیق میگیره بغضت دیقه به دم که اومده سرت به چی -

 نمیارم -

 ..بودنتو همدم بده یاد بهش،  باش باهاش بگم میخوام،  بیار دووم نمیگم -

 ...کرده زندگی چطوری اون میدونم..بودم جفتتونم رفیق من

 ایناز نیست بلدت حافظ

 ؟؟نیست بلدم منو میشناسه -

 پیشش بودم،  جماعت دختر با کنه رفتار چطوری نیست بلد ولی تورو میشناسه -
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 ..بود تنها خیلی ایناز دردش واسه بود تنها خیلی اون

 

 [۰۰:۰۳ ۰۳.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳۸_پارت#

 

 بگم چی باید نمیدونم،  نمیگم هیچی

 .میشم خرش بازم مطمئنم؟؟کنم صحبت باهاش باید که بالخره،  خب خیلی -

 میریزه بهم موهامو و میخنده

 ؟؟؟چی که موندی عذب؟؟ کنی ازدواج نمیخوای تو عباس -

 ؟؟؟اخه میده من به زن کی -

 میشم بازوش اویزون و میرم بهش ای غره چشم

 ؟؟؟اولمی عشق تو میدونستی عباس،  بخواد دلشون خیلیم -

 بهش میشم خیره و میزنم لبخند،  میره هوا خندش قهقه

 ؟؟شیطون شدی عاشقم کی -

 دستشو بود زده یکی امیر پیش عمو خونه بودیم اومده مامان با،  بود سالم هفت کنم فک اوممم -

 ..بود شکسته

 میخندم

 جونشم که داره صمیمی دوست دوتا ارسالن میدونستم،  بودمت ندیده تورو موقع اون تا من -

 ..میده براشون

 میدم فشار میحکم دستشو و میخندم دوباره

 ..زندگیم عشق میشه یکی اون و رفیقم بهترین میشه یکیش روزی یه نمیدونستم -

 ..بگو اینو؟  شدی عاشقم چطوری خو -
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 ؟؟داری بهش نسبت که عشقی و حافظ به میرسی اخرش میگی هرچی کردی دقت

 میخنده اون و میچینم ور لب

 رفتیم فنا به اینجوری،  دیگه اره -

 ..بدمااا جوابتو و راجبش االن کنم فکر میتونم؟؟شدی عاشقم چجوری بگی نمیخوای -

 میزنمش محکم

 ، میگیرما گازت -

 میگیره گارد خودم شبیه میاره در دستم از دستشو

 ..چخه  گمشو اع -

 میزنم قهقه

 ..بودنامون هم کنار این واسه بود تنگ دلم چقدر که وای -

 دلم عزیز همینطور منم -

 اومد توپش با و خاکی ارسالن امیر پیش بودم نشسته من روز اون،  عباس میگفتم داشتم اره -

 ..تو

 بود خونی دماغشم

 ؟؟شدی عاشقم روز اون،  اومد یادم -

 ..نگفت که نگفت ارسالن؟؟ زده کی،  بچه چیشده گفت عمو زن هرچی،  اوهوم -

 ولی بودی شده قایم مامانت پشت تو،  بپرسه ارسالنو حال بود اومده مامانت،  اومدی تو بعدش

 نگرانی بود معلوم

 ..باهم میزدین حرف چشماتون با انگاری

 ..اولم عشق شدی و کردم فراموش بهتو نصبت حسودی روزی اون

 ..شدم خوشگل بگی بهم ببینی تو زدم الک بارم یه تازه

 خنده از میکنه قش
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 [2۳:۱۵ ۰۳.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۳۸_پارت#

 

 بگم چی باید نمیدونم،  نمیگم هیچی

 .میشم خرش بازم مطمئنم؟؟کنم صحبت باهاش باید که بالخره،  خب خیلی -

 میریزه بهم موهامو و میخنده

 ؟؟؟چی که موندی عذب؟؟ کنی ازدواج نمیخوای تو عباس -

 ؟؟؟اخه میده من به زن کی -

 میشم بازوش اویزون و میرم بهش ای غره چشم

 ؟؟؟اولمی عشق تو میدونستی عباس،  بخواد دلشون خیلیم -

 بهش میشم خیره و میزنم لبخند،  میره هوا خندش قهقه

 ؟؟شیطون شدی عاشقم کی -

 دستشو بود زده یکی امیر پیش عمو خونه بودیم اومده مامان با،  بود سالم هفت کنم فک اوممم -

 ..بود شکسته

 میخندم

 جونشم که داره صمیمی دوست دوتا ارسالن میدونستم،  بودمت ندیده تورو موقع اون تا من -

 ..میده براشون

 میدم فشار میحکم دستشو و میخندم دوباره

 ..زندگیم عشق میشه یکی اون و رفیقم بهترین میشه یکیش روزی یه نمیدونستم -

 ..بگو اینو؟  شدی عاشقم چطوری خو -

 ؟؟داری بهش نسبت که عشقی و حافظ به میرسی اخرش میگی هرچی کردی دقت

 میخنده اون و میچینم ور لب
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 رفتیم فنا به اینجوری،  دیگه اره -

 ..بدمااا جوابتو و راجبش االن کنم فکر میتونم؟؟شدی عاشقم چجوری بگی نمیخوای -

 میزنمش محکم

 ، میگیرما گازت -

 میگیره گارد خودم شبیه میاره در دستم از دستشو

 ..چخه  گمشو اع -

 میزنم قهقه

 ..بودنامون هم کنار این واسه بود تنگ دلم چقدر که وای -

 دلم عزیز همینطور منم -

 اومد توپش با و خاکی ارسالن امیر پیش بودم نشسته من روز اون،  عباس میگفتم داشتم اره -

 ..تو

 بود خونی دماغشم

 ؟؟شدی عاشقم روز اون،  اومد یادم -

 ..نگفت که نگفت ارسالن؟؟ زده کی،  بچه چیشده گفت عمو زن هرچی،  اوهوم -

 ولی بودی شده قایم مامانت پشت تو،  بپرسه ارسالنو حال بود اومده مامانت،  اومدی تو بعدش

 نگرانی بود معلوم

 ..باهم میزدین حرف چشماتون با انگاری

 ..اولم عشق شدی و کردم فراموش بهتو نصبت حسودی روزی اون

 ..شدم خوشگل بگی بهم ببینی تو زدم الک بارم یه تازه

 خنده از میکنه قش

 

 [۱۰:۳۵ ۰4.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 
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 ️♥ ۳۳9_پارت#

 

 ؟؟؟؟تو شدی کچل کله منه چیه عاشق -

  میشه پا که میندازم باال شونه

 ..شدم ذوق خر االن حسابی من که بریم پاشو -

 میکنم قش شدی من عاشق اویزون لپای اون و سفیدت صورت اون با تپلی توئه میفته یادم وقتی

 اخه خوشی از

 میشم پا جا از دستش کمک با و میخندم

 ؟؟نشدم الغر عباس،  میمیرم گشنگی از دارم که خونه بریم بیا -

 خدا به شده طلسم اصال،  اومده سرم بالیی یه بخورم غذا اومدم تا وقت چند این

 .هست غمی یه خندش صدای تو میکنم حس ولی میخنده

 بچه شدی استخونی،  شدی الغر خیلی -

 میزنم لبخند

**** 

 

 ..میشنا پیر دارن؟؟بزنی باال استین عباس و ارسالن این واسه نمیخوای عمو زن -

 میکنه نگاشون چشم گوشه از عمو زن

  اینا حافظ فامیل،  هست هم حسین پسره اون تازه -

 ؟؟من دانشگاهیای هم این به بندازی نظر یه بیای باهام کالس برم میخوام که فردا من چیه نظرت

 فکر تو میره

 بزارم جلسه یه مادراشونم با باید،  میگی راست مادر اره -

  میشنا پیر دارن،  موهاشونو اصا ببین،  عمو زن اره -

 کال شدن سفید موهاشون
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 میخندم خبیث فکر تو میره دوباره

 ، میکنم حس گوشم کنار رو کسی گرم نفس

 ؟!جون دختر میخندی خبیث اینجوری داری چیشده -

   قهرم باهاش میره یادم

 ..هچل تو میندازم هارو مچه بچه دارم،   کن نیگاه -

 میارم تر پایین صدامو

 ..بستونم زن همشون واس میخوام -

 میخنده ریز

 ..میشیم رو در رو کامال که سمتش میچرخونم و سرم

 نزدیکه خیلی

 ..چشماش،  نگاهش

 

 [2۳:2۸ ۰4.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳4۰_پارت#

 

 میکنم ای سرفه و میکشم عقب یکم

 میکنن نگاهمون دارن بقیه میکنم حس

 ؟؟بزنیم حرف میشه -

 حرفاش با میشدم خر باید که بالخره،  میزدم حرف باهاش باید که بالخره

 ؟؟هی میشم خرش چرا من پس نیست بلد اگه،  نیست بلد این میگه عباس

 و میره یادم هی و میبخشم هب که عاشقشم زیادی من شایدم،  کرده زیادی شیطونی انگاری

 ..گرفتم مسخره به و چیز همه واقعنی انگاری
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 ببخشید منو لحظه یه عمو زن،  باشه -

 میبره باال صداشو حرفم بند پشت

 لطفا جان عمو زن لحظه یه از بیشتر -

 ..میکنم حس تارو سه اون خبیث نگاه من و میخنده عمو زن

 کنید نگاه خبیث باشه اره

 صلوات نکنم قش،  باال طبقه میریم داریم بازم میفتم راه پشتش

 ؟؟؟زدیم حرف هامون بچه مورد در باهم حاال تا -

 ؟؟جااااان

 ؟؟هامون بچه -

 میذاره سرش زیر دستشو و تخت رو میپره

 ؟؟؟نه یا کنیم فکر اینده به باید بالخره خب -

 شدی پرو میکنم حس -

 تایی سه خوندن گوشش دم چی نیست معلوم

 میکنه نگاهم شیطون

 ؟؟؟؟نداری دوست پرو -

 ندارم دوست تورو -

 داشتی که قبال -

 ..میکنم اخم و میشم کمرم به دست

 میکنی رفتار اینجوری نمیدونستم،  بودم خر قبال -

 ..میخورم گوهم باشه منطقی،  چیه رفتارت این دلیل بدونم من -

 سمتم میگیره دستشو و میشه خیز نیم میگیرم و خودم جلو اما میگیره خندم

 ؟خندیدی -
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 میگی بعدم میپیچونی جوری یه بدم توضیح میخوام هردفعه،  حافظ نشو پرو -

 دادم ادامه و اوردم در اداشو

 میگذرهههه سرت تو چی بهم نمیگی تو -

 میشه نزدیکم و میخوره فرو خندشو

 

 [۱۰:۰9 ۰۵.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳4۱_پارت#

 

 ؟؟گفتم اینطوری کی من -

 گفتی همینطوری دقیقا -

 نگفتم نخیر -

 هم اینکارو که پاش تو بکوبم محکم میخواست دلم،  میشد نزدیکم اروم اروم داشت بود حواسم

 کردم

 هست حواسم -

 تخت رو پرید و برگشت کنان اوخ و اخ

 ؟؟میزنی چرا،  بگو خب -

  حقته -

 میکوبه تخت رو دستش با

 کنیم صحبت اروم بشین بیا،  بشین بیا -

 ..میرم جلو و میگیرم ای قیافه

 ؟؟کردی خواهی معذرت اونا از چرا تو -

 ..حق خب دلم عزیز،  اولش حرف سر رفت باز -
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 ..بود اونا با حق بگی دهنت تو میزنم -

 میکنه نگاهم جانب به حق

 میزدیش داشتی تو -

 ؟؟هستم؟؟؟ وحشیم مگه،  دیوونم مگه اخه،  میشم دیوونه میگی اینو -

 ؟؟داره ربطی چه ولی،  نیستی خیر -

 ؟؟بفهمی نمیخوای چرا؟؟خریت به زدی خودتو یا؟؟خری حافظ -

 ؟زدی چرا پرسیدی اصال،  بزنمش و نفر یه رو بپرم الکی که نیستم وحشی من

 ؟؟دادی انجام و درست کار کردی فکر خواستی معذرت گرفتی و دستم مچ پریدی یهو

 میشه کالفه

 ؟؟زدیش اونجوری که بهت گفت چی -

 میزنمش که کردم تحدید فقط هم نزدمش من -

 ؟بفهمی نمیخوای تو،  فهمید اینو نمیشناسمش من که هم حسین حتی

 ؟؟بزنی بهم میخوای بگی عموت به خاطرش به تو که بود چیزی این -

 میشم جدی و میکنم اخم

 میگم هنوزم -

 ایناز -

 

 [2۳:4۰ ۰۵.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳42_پارت#

 

  میگم چی نمیفمی واقعا انگار،  ایناز نگو -
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  کردی خورد اونا جلو منو تو

 بزرگ خودتو و کردی فرض بچه منو که نبود اولت بار این

 ؟میفهمی کردی کوچیکم که نبود بارت اولین

 نبود این قصدم من عزیزم -

 میگیره گریم

 ؟؟نمیخوای معذرت چرا؟نمیگی چیزی چرا بود من با حق فهمیدی که االن -

 میکنه نگاهم خیره

 ..بهت گفت چی -

 میشم انگشتام خیره و میندازم پایین و سرم

 صاحابی بی گفت،  یتیمی گفت -

 ؟؟زدیش اون واسه -

 بفهم بزنم میخواستم،  نزدیم-

  باشه باشه -

 میگفت چیزایی یه حسین

 ؟بخوابم نمیتونم گفت -

 ؟؟دلیلش -

 میندازم باال شونه

 دارم نیاز درمان به میدونم خوب ولی،  داغونم خیلی شاید،  نمیدونم خودمم -

 ؟؟نگفتی بهم چرا پس -

   نشد وقت،  نتونستم -

 نبود خوب حالم اصال،  نمیدونم

 ؟؟؟نبودم زندگیت تو وقتی کشیدی چی -
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 میزنم تلخی لبخند

 سختی -

 میکنه باز دستشو و میکشه اهی

 میخوام معذرت،  نمیخوای منو نگو دیگه -

 میشم بدبخت من و تو به میده و حق کردی همچین چرا و چیشده بدونه عموتم احتماال

 میکشم جلو خودمو و میخندم

 نمیگم دیگه -

 [۱۰:۵۵ ۰۶.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳4۳_پارت#

 

 ؟؟؟بشی خوب کنم چیکار االن -

 سینش تو میدم فشار سرمو

 کنم بافی رویا یکم من تا فعال کن بغلم همینجوری -

 ؟؟بافی رویا فقط -

 کنم تصور و خونمون میخوام،  اوهوم -

 کنم تصور رو گفتی که هایی بچه همون

 میده فشارم محکم و میخنده

 میخوام زیاد بچه من -

 همینطور منم -

 ؟؟؟بذاریم چی اسمشونو -

 میکنم حس شده قلب قلب چشمام
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 میرم ور یکم لباسش دکمه با

 ها اسمشو بزارم میخوام من شد پسر اگه -

 من شدم دختر -

 ؟؟دیگه نه -

 میکنه نگاهم تعجب با و میشه کج سرش

 ؟؟؟بذاره کی پس -

 میخنده خندم از که میکنم باز براش و نیشم

 کنم انتخاب من اونم -

 میکشه لپمو و میزنه قهقه

 ؟؟خب،  باشه جور سلیقم با کن انتخاب چیزی یه پس -

 ؟؟؟؟چجوریه سلیقت-

 میکنه نوازش موهامو

 داره درگرمی سر خیلی، نباشن اسمی دو من مثه -

 میچینم ور لب

 دارم دوست خیلییی من چرا اع-

 

 [2۳:۳۰ ۰۶.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳44_پارت#

 

 ها باشه جور سلیقم با دادی قول،  ندارم دوست من خب -

 میگم ای باشه حال بی و میدم تکون هوا تو دستمو
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 خودمم سلیقه به کنم انتخاب باید من و دخترم ولی -

 قبوله اینم چشم-

 میکنه نگاهم لبخند با،  میذارم ریشش ته رو و میبرم باال دستمو

 میشه ها فرشته مثله،  میزنه لبخند وقتی میاد خوشم انقده

 شدی ها فرشته مثله -

 میزنه قهقه

 دیوونه بگم باید من اینو -

 هاست فرشته شبیه کجام من االن -

 میزنه بزرگی لبخند و صورتم رو میشه خم بعد،  میکنه فکر یکم و میزنه چونش زیر دستشو

 موهات،  لپات،  دماغت این،  خوشگلت ابروهای این،  هات گونه،  چشمات -

  میکنه مکث یکم

 میشینه لبم روی و میاد باال دستش

 لبات این -

 صورتم رو میشه خم و میره صدقم قربون میشه باز که نیشم

 ..میشم یکی باهاش اینجوری وقتی دارم دوست

 میپرم جا از من و میخوره در به ای تقه

 میاد در اخم و میکنه برخورد سرش به سرم

 بفرمایید -

 میشه سرکی و سمیرا و میشه باز در

 ؟؟شدم مزاحم ببخشید -

 میخنده داره هنوز،  میدم هول و حافظ و میکشم جیغی

 میکنم ماچش و سمیرا بغل میپرم
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 شده اشکی چشماش

 در شاخ داشتم اینجایی گفتن حافظ اقا وقتی؟؟کجا اینجا؟؟ کجا تو،  آیناز بگردم دورت الهی -

 میاوردم

 میکشم گونشو و میزنم لبخند

 ؟؟اینجوریه،  من نبود در باش مواظبش گفتم مثال -

 خدا به اونور بودم درگیر -

 میکنم ماچش دوباره من و میکنه لوس خودشو که میرم بهش ای غره چشم

 دوستم بود شده تنگ برات دلم -

 پایین میریم باهم

 کنم چیکار نمیدونستم اینجایی فهمیدم وقتی،  همینطور منم -

  نبودی بیدار رسیدیم که وقتیم

 بپیچونم گوشتو بیام میخواستم

 تلفنا پشت بودی شاد اونجوری تو میفهمیدم باید من

 ازم گرفت نیشگونی و اومد ابرویی و چشم

 خانوما خانوم یار پیش اومده نگو -

 خدا به خواست دلم میترکونی الو داری خیلی تو دیدم-

 

 [۱۰:۵2 ۰7.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳4۵_پارت#

 

 بود کرده صحبت باباعلی و عمو با حافظ

 بخشیدن و حافظ هم منو هم اونام
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 کردم ذوق کلی من که جمع جلو پیچوندن حافظو گوش کلی البته

 میگذروندم سمیرا با وقتمو و بودم تر خوشحال،  گذشت هفته دو

 بودن خوب خیلی دانشگاهمم کالسای

 میکردن کمک بهم خیلی لیال و بهزاد البته،  بیام کنار باهاشون میتونستم و بودن اسون

 نبود قاتله از خبری خداروشکر

 نمیدادم فوشش حداقل دیگه و بود شده خوب تقریبا وحشیم استاده اون با رابطم

 بودن شده هم شیفته هردو که بودم کرده تعریف سمیرا پیش لیال از و لیال پیش سمیرا از انقد

  دورادور

 ..بیرون بریم جوونا باهم همگیی امشبو داشتیم تصمیم همین برا

 نمیشد تموم اصال و انداختم کتاب به ای حوصله بی نگاه

 ؟؟میخونی درس داری مثال -

 میومد اینجا بیشتر روزا این که حسینی سمت چرخید سرم

 کرده دیوونم که سخته انقدر،  میخونم دارم مثال ولی اره -

 ؟؟؟کنیم پاس درسو این باید چرا اخه

 میپیچونه گوشمو و میخنده نالم قیافه به

 میومدی خانوم سمیرا با حداقل؟جائه اینجاام،  باغ تو نیای تنهایی نگفتیم تو به مگه -

 

 براش میرم ای غره چشم

 ..اینجا خوشگله چقدر ببین،  تو نه من نه دیگه کنی چغلی -

 کنارم میشینه و میکشه هوفی

 ؟؟؟بخونی نمیخوای یا نمیفهمی -

 ندارم تمرکز درواقع،  نمیشه ولی،  میخواما -

 میکنه نگاهش کمی و میکشه دستم از کتابو
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 اسونه -

 اره گرفتی دکتراتم که تویی واسه -

 ؟؟چیه تو،  دختر من باباتم جای -

 ..بره ور من گوش و لپ این با داره دوست کال،  میکشه لپمو که میکنم باز و نیشم

 شدن قرمز کشیدتشون انقد

 ؟؟؟بگم چی نگم تو،  شوهرمی ی خاله پسر -

 

 [2۳:۱7 ۰7.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳4۶_پارت#

 

 بیار دخترتم دوست؟؟؟توام میای؟؟؟داری خبر امشبو ی برنامه -

 میخنده

 کن جور واسم یکی خودت تو،  ندارم دختر دوست -

 همرو بزاره مادرا با جلسه یه گفتم جون عمو زن به نیست چیزی که این تازه،  چشمممم به ای -

 بده زن

 برات کنه فکری یه گفتم توام

 میکشه نقشی خاک روی و برمیداره چوبی،  میشه ناراحت میکنم حس

 ؟؟؟میده زن من به کی -

 میزنم لبخند

،  خوندی درسم،  رویی برو خوش برادری جای، میگمااا مایی اقای شبیه چون حاال؟؟ مگه چته -

 داری شغلم

  داری خونه دوتا
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 لعنتی هستی کیسی عجب جون

 بهش میکنم حمله که میکشه لپمو باز و میگه کوفتی

 جلو نیا چخه اع -

 میدم نشونش دندونامو و میرم بهش ای غره چشم

 بستونم زن برات بیا،  حسین میگم راست -

 راجبش میکنم فکر حاال باشه -

 داره ام نازی چه ایش

 میکنن شوهر دخترا همه کنی فکر تو تا -

 میشه جدی یهو و میندازه باال شونه

 ؟؟؟بدیم ادامه باید نمیکنی فکر و گذشته دوهفته -

 میکنم نگاهش تعجب با

 ؟؟چیو -

 داری که پنهانی افسردگی این،  میبینی که خوابایی،  اتاقت تو روز اون حرفای -

 ؟الکیه همش اینا کنیمی فکر

 ؟؟کردی فکر حاملگیت به؟داره عواقبی چه نگیری جلوشو اگه میدونی

 ؟کنی کنترل خودتو میتونی سخت چقدر میدونی بگیری افسردگی زایمان از بعد اگه

  میرم ور کتاب گوشه با

 ؟؟بگیرم و خودم جلوی چجوری؟بگم چی باید نمیدونم و حرفاشه به حواسم

 ؟کنم شروع و درمان چجوری

 ؟کنم باید چیکار -

 

 [۱۰:44 ۰۸.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

http://romankhoneh.xyz/


761 
romankhoneh.xyz 

 

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳47_پارت#

 

 میشه حیف وگرنه کنم پیدا براش خوبی دختر باید حتما،  حافظه شبیه دقیقا،  میخنده

  اینه شبیه حافظ البته

 میکشم هوفی

 نیست سخت اصال -

 منو میترسونه این،  کنم چیکار نمیدونم -

 حاده مشکلم چقدر نمیدونم

 و بغض اون شر از،  خوابا اون شر از باید چطوری نمیدونم،  کنن رفتار میخوان چطور بقیه نمیدونم

 ..بشم راحت جنون اون

 ؟؟میفهمی،  میکنن دیوونم مغذم تو افکار این

 بقیه به تو به کنم کمک که اینه دقیقا شغلم،  همینه شغلم من؟؟ جان دختر نفهمم باید چرا -

  چرا نمیدونم حتی من و میگیره جلومو میده آزارم که چیزی اما،  کنم کمک خودم به میخوام منم -

 میکنه اینکارو داره  چی و

 میزنه لبخند

 کنم شروع باید کجا از میدونم من،  عزیزم میفهمم -

 کنی همکاری بدی قول باید فقط تو

 بری نکنی ولم وسطش بدی قول باید؟؟ باشه

 ..کنی کمکم خودت که این شرط به کنم کمکت میتونم من

 کنم کمک خودم به میخوام،  سردرگمم،  ناراحتم

 حافظ خاطر به،  خانوادم خاطر به،  خودم خاطر به

 ..میکنه دلگرمم نگاهش ته امید اون و میدم دست باهاش
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 میچرخم حافظ توسط خودم اسم شنیدم با

 پره توپش و سمتی این میاد داره

 ..شدن لوس و دلبری واسه میشم اماده و میشه باز نیشم

 میخنده گرفتم که حالتی به حسین

 

 [۱۰:۵۶ ۰9.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳4۸_پارت#

 

 

 ؟؟؟؟؟؟؟ایناز -

 بغلش تو میپرم و میزنم لبخند،  میشم بلند و میگم اهمی،  بلنده صداش

 ؟؟ایناز جون-

 نخنده میکنه سعی

 ؟؟؟میکنی چیکار اینجا شما -

 میدم نشونش کتابمو و میچرخم یکم،  میکنم نگاهش جانب به حق

 بود جونتم حسین این،  نبودم تنهاام،  میخوندم درس داشتم -

 ..کن دعواش بخونم درسمم من نذاشت اومدش تازه

 میخنده حافظ و میشه گرد چشماش حسین

 ؟؟نه دیگه بودی تنها قبلش یعنی -

 سوتی اوه اوه

 که نبودم تنها،   نههه ااممم -
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 بود اتفاقا چرا -

 عقب میره قدم یه که میدم نشونش دندونامو و حسین سمت میچرخم معروفم نگاه همون با

 ترسیدم اع -

 بهش میرم ای غره چشم

 ؟؟فضولی -

 میندازه باال ابرو و میده تکون چشمم جلو و اشارش انگشت

 ؟؟؟نیفت در باهام نگفتم -

 حافظ سمت برمیگردم و میزنم پوزخندی

 ؟؟کردم خسته خودمو اول از اصال چرا

 ؟؟؟اینجا اومدم میکنی دعوام تو حافظییی-

 میبوسه لبمو حسین جلو و میشه خم

 برم قربونت نه -

 میشه باز نیشم

 میندازم باال ابرو شده پیروز و سمتش برمیگردم پرو پرو

 میخندن بهم جفتشون

 ؟؟؟کردی خرم تو اال -

 میگیرم گاز لبمو الکی

 ؟؟؟؟چی واسه نکنه خدا،  هین -

 

 [۱۰:2۰ ۱۰.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳49_پارت#

http://romankhoneh.xyz/


764 
romankhoneh.xyz 

 

 

 برمیداره کتابمو میشه خم و میده تکون سرشو

 خودتو نکن لوس انقد بریم بیا -

 حسین به میکنم و پشتم

 ؟؟؟ها بچه با داریم ۶برنام امشب گفتم بهت راستی،  بریم بیا اره -

 بهش میرم غره چشم من و پشتم میزنه

 ؟؟بچه میگی االن؟؟ای برنامه چه -

 میارم در دستش از خودمو

 شماهااا منو میزنید هی همتون چیه -

 میره بعدش،   هست فردا و امشب فقط عباس تازه،  دیگه گفتم االن

 ؟؟؟بره همینجوری میخوای

 اینجا بیاد بگیره انتقالی اونجا از گفتم بهش من بعدم

 کرد غلط ولی نه گفت عباس،  بهم میکوبم دستامو

 حاال گفتچی -

 میگم خنده با

 میاره بهونه پرو بچه،  نمیشه نه گفت اخرشم زدم غر کلی -

 باشیم هم دور اینجا بیای باید،  کردی غلط گفتم منم

 میکنه فکر داره فعال

 عروسه انگار،  میکنه فکر داره شده دوهفته البته

 دستش پشت میزنم که میکشه و لپم باز

 صاحابو بی این نکشید انقد شدم کبود بابا -

 میخنده
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 میگذره خوش -

 ؟؟میکنی تشویقشونم بعد،  بکشن بقیه بزاری نباید شوهرمی خیرسرت -

 میگیره گازم و میشه خم دفعه این

 میکشم جیغی

 اخه میده حال چقدر که نمیدونی -

 ها پرو بچه،  میرم راه تند تند و میزنم پس دستشو

 میشنوم دادشو صدای

 نکنیا قهر -

 بچرو بیاریمش رفت یادمون،  بهش برسه حسین وایمیسته که میبینم و میچرخم

 

 [2۳:۵4 ۱۰.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵۰_پارت#

 

 میده سالم بلند و میشم خونه وارد

 میزنم ای قهقه که میپرن جا از عباس و ارسالن

 لوس ی دختره زهرمار -

 عمو زن پیش میرم و میارم در اداشو

 ؟؟من عشق چطوری -

 میبوسم خوشمزشو و گوشتی گونه و میشم خم منم که میکنه بوس دستمو

 ؟؟جان مامان امروز خوبه حالت،  دخترم خوبم -

 میشنوم و ارسالن صدای که بدم جوابشو میام
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 ؟؟؟ورپریده ی دختره من مامان پیش رفتی تو باز -

 براش میارم در زبونمو

 چه تو به،  خودمه جون عمو زن -

 میگیره پشتمو ام عمو زن

 ؟؟؟داری بچم چیکاره ارسالن -

 میشه بلند که سرش بعد و میاد تخته با تاس برخورد تق صدای

 ؟؟؟پسرتم من مطمئنی مامان -

 میخنده عمو زن

 ..اوردیمت در لپ لپ تو از نه -

 حافظ وحسین شدن وارد با میشه همزمان عباس و من قهقه

 میپیوندن اری و عباس به و میخندن که بهشون میرم غره چشم

 دارم بادیگاردایی چه بابا جون

 ..من از محافظت واسه شدن جمع همشون ولی سخته باورش

 اشپرخونه سمت میرم و میکشم هوفی

 اونجاست سمیرا احتماال

 سمیرااااااا -

 میترکونه الو معمول طبق

  نیسم خسته نه،  فداتشم اره -

 بگو بهش شبو کن صحبت اقا با توام باشه

 ..هستیم ام ما وقت یه نشه ناراحت

 بهش میرم غره چشم من

 ..راضیه که خانوم نه -
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 خانوم میگه بهم وقتی میارم در اداشو و میدارم بر و خیار پوست

 میخنده

 منتظرتما،  بیا زود عشقم باشه -

 [۱۰:29 ۱۱.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵۱_پارت#

 

 سمتم میاد خندان و خوشحال و میکنه قطع

 توله شدی شارژ باز چیه -

 که خوردت نباتم و نقل و عسل با نمیشد که صب از

 برمیداره و خیار و میگه ایشی

 حالم بشه چی میخوای،  زدما حرف شوهرم با -

 میخندم و میندازم باال شونه

 ببینمش میخوام انقدر؟؟ نه دیگه هست ام لیال،  دارم ذوق چقدر نمیدونی ایناز وای -

 میکشم لپشو میشم دراز لبخند با

 تپلی که قربون ذوقتو،  جونیم دوست خدااااا ای -

 میگه ماری زهر

 میشم ها گوجه کردن خورد مشغول و برمیدارم سینی رو از چاقورو

 ایناز میکنم درست خودم نمیخواد -

 بکن کارتو نخور... -

 ادب بی -

 یعنی خندست خوش خیلی،  میخنده باز که میارم در واسش زبونمو
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 دارم دوست خیلی،  ها چاقو این تیزه چقدر -

 ؟؟؟مادرش و دختره اون قضیه چیشد -

 میجوم خرچ خرچ و برمیدارم خیار پوست یه دوباره و میندازم باال شونه

  فعال ندارن درستی وضعیت میگفت حافظ،  نمیدونم -

 باشن بزاز میخوان اگه ندارم کاریشون گفتم منم

 ؟؟میمونن،  چیشد خو -

 دوباره باال میندازم شونه

  مرخصی رفتن که فعال،  که نمیدونم -

 نذاشتم بکشمشا میخواستم رو عجوزه

 میگیره خندم خندیدنش از منم و میخنده فش قش

 میخنده خوشگل خدایی

 یکم کنیم ریزی برنامه بگو میگفت صادق؟ میریم کجا امشب -

 نگرفتیم تصمیم فعال جنگل شایدم،  ساحل بریم شاید نمیدونم -

 ؟؟کنم اماده چیزی من نیست مشکلی باشه -

 براش میرم غره چشم

 کنن اماده پسرا گفتم که متکاست و پتو چنتا و انداز زیر یه،  بابا نه -

 بگیرن اماده شاید ام غذا واسه

 نیست معلوم که فعال

 کنیم درست اتیش بردار نمک و زمینی سیب چنتا دستت قربون ولی

 ؟؟اخه بیارن پسرا گفتی مردم من مگه ایناز تورو نکشه خدا،  شکمویی کنن جونت به جون -

 میکنم اخم

 ؟؟نکنن اونم کاره این یه؟؟مگه میکنن چیکار،  نکنه خدا وا -
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 دختر میشنوی من از نکن پروشون

 میاره وسیله یکم لیالم تازه

 براش میره دلم من و میخنده خوشگل دوباره

 

 [2۳:2۶ ۱۱.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵2_پارت#

 

  میشه شب زود خیلی

 ..موندن دهن به انگشت که میگذره زود انقدر

 میکنن امادگی اعالم و میشن صف به همه پسرا و بریم نباید اوضاع این تو که میزنه غر کلی عمو

 ..مواظبمن اره که

 ..مواظبمهه میده نشونم عمو به و میکنه حلقه کمرم دور دستشو حافظ میاد خوشم انقده

 که این از ناراحته هنوزم عمو میدونم و نمیشه رو به رو عمو سمت از جالبی واکنش با خب ولی

 ..کرده ناراحتم

 ..دادن من به حقو هردو عمو و باباعلی بودم خوشحال

 بود بیشتر حافظ با برخوردشون باز ولی پیچوندن گوشمو یکمم البته

 ؟؟؟گرفتی تماس اینا بهزاد با جان آیناز -

 میدم جواب و میندازم ساعتم به نگاهی

  میرن طرف اون از خودشون گفتن اره -

 ..کردنشون پیدا نکشه طول که همو ببینیم جا یه گفتم -

 میکشم و میگیرم بازوشو و جلو میرم

 ..میکنیم پیداشون نزن حرف انقد کنیم حرکت زود بیا تو -
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 ..کرد پیداش میشه که داره ویغ و جیغ انقد خودش لیال

 ..میشیم سوار همه و میخنده

 ..کردم قبول منم و بریم ماشین دوتا با باهم همه میخواستن ها بچه

 ..میشینن جلو و میشن حافظ ماشین سوار صادق و سمیرا

 ..نذاشتم من بشینه جلو حافظ که سمیرا کرد اصرار کلی البته

  اخه باشیم هم پیش میخواستیم دوتایی

 ...شدن تنها حسین و اری اینطوری و خودمون ماشین تو کشیدم عباسم

 ..کردم ذوق ام کلی

 باشه ما پیش خواست خودشم که بود عذب چون اونا ماشین تو بشوتم عباسم میخواستم

 بزار خوب اهنگ یه صادق اقا -

 میگیره جو تورو باز نمیخواد نخیر -

 ببینه حافظو تا میشه خم جلو به عباس

 ؟؟گیره جو هنوزم -

 ..میشه پخش اهنگ وقتی ماشین تو کرد کنترلش نمیشه اصال،  بابا اره -

 میگیرم نیشگون جفتشونم من و میخندن صادق و سمیرا

 ؟؟مگه کردم چیکار میدین جو چرا -

 

 [۱۰:۵2 ۱2.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵۳_پارت#

 

 قدیمارو میاره یادم عباس و میخندن پرو پرو هردوشون
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 میرقصیدی بیرون مینداختی شیشه از پاهاتم یادمه ها موقع اون ولی شدی بزرگتر که االن -

 میشه گرد چشماش حافظ

 دیگه میگذشت خوش باید خب -

 بود اری دوست اون عروسی واسه فقطم دادم انجام بار یه اونو بعدم

 بود سوژه همونم -

 ..میخندن که میگم کوفتی

 ..میبنده دهنمونو و میکنه پلی اهنگی یه بالخره صادق

 ..دستش زیر میذاره و میگیره رو سمیرا دست میبینم

 خودش به میچسبونتم و میگیره هام شونه از حافظم و میشم زده ذوق

 ؟؟؟اونطوری میاد خوشت -

 اخه میان بهم چقدر ببین،  اوهوم -

 میایم بهم ام تو منو -

 میزنم بزرگی لبخند

 ...عاشقانست و اروم شده پلی که اهنگب و میدم سینش ی تکیه سرمو

 ...میومد خوشم احمدوند اهنگاب از اول همون از

 ..بخش ارامش و بود قشنگ صداش

 ..داشتم خاطره قدیمیش اهنگای این با من چقدر

 ..اوردیم در بازی دیوونه ماشین تو اهنگا همین با عباس و اری با تایی سه چقدر

 ..میکنه بازی انگشتام با حافظ و نمیشه محو لبخندم

 ..بسازم خاطره جدیدم اهنگای با باید

 ..بسازم خاطره حافظ با

 ..شدنم خوب واسه کنم تالش حسین قول به و مزخرف جو این از کنم جدا خودمو باید
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 شدنمون خوب

 

 [۱۰:۱7 ۱۳.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵4_پارت#

 

 

 ..میدارن نگه خونه قهوه یه کنار و ساحل نزدیک پسرا

 پسرا بقیه اینطرفم از و میشن پیاده ماشین از حسین و اری میبینم ماشین شیشه از

 سمتم برمیگرده سمیرا

 دیگه کجان بپرس لیال به بزن زنگ -

 کن صبر،  تو منو کشتی -

 میزنه زنگ موقع همون که میارم در جیبم تو از گوشیمو

 خودشم زادس حالل -

 میدم جواب من و میخنده سمیرا

 ؟؟؟آیناز کجایید -

 ...شیشه پشت از اشنایی نگاه برق لحظه یه فقط،  لحظه یه و میکنم خونه قهوه همون به نگاهی

  میکنم اخم

 ..میکنم نگاه تر دقت با و پنجره سمت میکشم خودمو

 میکنه نگاه برگشته سمیرام نیست خبری

 ؟؟آیناز چیشدی -

 ؟؟کجایید شما ایم خونه قهوه این نزدیک ما،  هیچی هیچی -
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 ؟؟جنگله نزدیک که اونی پیشتون میایم اال وراییم همون -

 میکنم نگاه پشتمو و برمیگردم

 بیاید زود،  همونجاست دقیقا اره -

 ایناز راستی،  چش باشه -

 ؟جونم-

 پایین میاره یکم صداشو

 ؟؟نداره که اشکال،  میاریما خودمون با مهمون دوتا ما -

 اشکالی چه خریا بابا نه -

 میکنه قطع و میخنده

 ؟؟میگه چی -

 میان االن نزدیکن هیچ -

 میکنه نگاه خونه قهوه به دوباره سمیرا

 ؟؟موقع اون چیشد -

 ..خونه قهوه پنجره به میشم خیره و میخارونم و پیشونیم گوشه

 بود شیکی جای

 ..دیدم اشنا نگاه یه کردم حس -

 میده تکون هوا تو دستشو

 ..تو رفتن بودن ها بچه حتما بریم بیا،  حتما دیده قاتلرو گفتم توام بابا برو -

 ..میشم پیاده و میندازم باال شونه

 میخندن که میشینم سریع روشون وسایل گذاشتن از بعد و میکنم پهن اندازارو زیر بقیه کمک به

 کنیا کمک نشی پا وقت یه -

 نمیزنن سفیدم و سیاه به دست بیرون خانوما بابا برو -
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 میزنه نیشخند ارسالن

 ..بانویی کد خونه تو که نه -

 ...بشینه بیاد میکنم اشاره سمیرا به و میارم در واسش و زبونم

 ..بشین برو میگه اونم که میکنه نگاه صادق به و میشه سفید و سرخ یکم

 ببینا و ذلیل شوهر

 

 [۱۰:۱7 ۱۳.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵۵_پارت#

 

 میگیرم نیشگون ازش که کنارم میشنه

 ذلیل شوهر بدبخت -

 ..دیگه بگیرم اجازه باید خو چیه -

 میخنده که میکنم نگاهش فقط

 ..بیرون پرید جت عین لیال و داشت نگه ماشینا کنار موقع همون ماشینی

 میخندم

 لیال بگیر یاد اون از -

 میخنده سمتمون میومد بدو بدو و بود کرده باز دستاشو که لیال دیدن با و برمیگرده سمیرا

 عشقم سالم -

 میکنه بغلم و میشینه

 ؟؟ خره چطوری -

 براش میزنم چشمک که میکنه نگاهم تعجب با سمیرا
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 ما گل خانوم سمیرا اینم لیال،   لیال،  سمیرا -

 ..میکنن بغل همدیگرو و میکنه باز دستاشو خوشحالی با لیال

 ..میره پیش پاش به پا سمیرام و زدنم حرف به میکنه شروع تند تند و کنارش میشینه

 ..همدیگن کِر المصبا

 ؟؟؟پس کوشن دوستات -

 میده فشار سمیرارو دست و میگه ایشی

 ؟؟خب ندینا محلشون زیاد،  میشن پیاده اال -

  میکنم نگاه اونطرفو کنجکاوی با

 ؟؟؟چرا -

 میاره جلو سرشو

 ازشون میاد بدم انقده،  دیگه شوهرن فامیل و فک -

 افتاده فیل دماغ از انگار ای افاده دختره

 ..گفتا چیزی اگه نگیری دل به جونم آیی

 دادم تکون هوا رو دستمو

 ..نیست جام هیچ به بابا نه -

 ..شدن پیاده ماشین از خوشگل تقریبا و خوشپوش دختر یه موقع همون

  الغر تقریبا و بلند قد پسر یه سرشم پشت

 ..میزد الغر یکم ولی داشت خوبی هیکل

 ..پرید باال ابروهام

 ..بود عادی صورتش دختره

 ما پیش اومد بعدشم..کرد سالم بقیه به و اومد اروم اروم

 ..وقتا یه نکنی صبر جون لیال -
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 ..شد اویزون سمیرا و من از لیال

 ؟؟نمیبینی،  جون پرستو بود شده تنگ دوستام واسه دلم -

 میخندم ریز

 میدیدم دست باهاش ما و میاره جلو دستشو

 

 [2۳:۰۸ ۱۳.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵۶_پارت#

 

 نمیاد ما پیش بیاد میگن صادق به هرچیم و منقل کنار وایمیستن حسین و حافظ

 ..نداره خوشی دل دختره و پسره اون از انگاری خودشم که میبینم و لیال روی به رو میشینه بهزاد

 ..من روی به رو میشینه نمیدونم اسمشو هنوز که پسره اون و سمیرا منو کنار میشینن اری و عباس

 ؟؟بزنیم پوچ یا گل -

 ..فقط کنید مشخص گروهارو،   ام پایه من اره -

 میکنه اشاره بهزاد به اری

 ..کنیم شروع بشین فامیالتون پیش برو داداش -

 ..نیستیم بیا کوتاه ما ولی میزنن غر لیال و بهزاد

 میشیم نفره چهار گروه تا دو

 ..سمیرا و اری و عباس و من

 بهزاد و لیال و پرستو و پسره اون

 بهزاد خانوادگی دوست و خانوم پرستو این برادر هستم پرهام،  کنم معرفی خودمو من خب -

 ..جان

 ..میگم خوشبختمی میخندم الکی من
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 ..میکنیم شروع رو بازی

 ..میزدن حدس داشتن اونا و بود من دست گل

 ..میده تکون و میگیره دستش تو عباسو دست پرستو

 انگار نه انگار داداشش و میشه درشت چشمامون

 ..گلو بیاد بده جون عباس -

 ..میکنه نگاهم پرهام که میزنم نیشخند من

 ..میکنه باز دستشو و میخنده عباسم

 ..میخندیم ما و میگه اهی پرستو خالیش دست دیدن با

 ..هاست جوجه گرم سر حسابی که میکنم نگاه حافظ به و برمیگردم

 ..میزنن حرف باهم سمیرا و پرستو

 میبریم جلو دستامونو دوباره

 ..رو ایندفعه بگم من بزار پرستو -

 ..میشه مشغول سمیرا با دوباره و میگه ای باشه پرستو

 ..منه دست دوباره کل

 ..مونده سمیرا و من دست فقط و میکنه باز همرو داره اروم اروم پرهام

 ..دستاتو کن باز شمام خانوم سمیرا -

 ؟؟جفتشم -

 ..میگه ای اره

 

 [۱۱:۰۳ ۱4.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵7_پارت#
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 میکنه باز دستاشو سمیرا

 ..موندم من فقط حاال و

 ..میزنه حرف پرستو با داره هنوزم سمیرا

  آیناز -

 پرهام سمت برمیگردم

 ..میشن خاله پسر زود چه برادر خواهر

 ..کن باز راستتو دست -

 ..بود دستم توهمون دقیقا گل

 میگه یهو که کنم بازش میخوام و میزنم نیشخندی الکی

 کن صبر نه -

 ..چپته دست تو گل -

 ..میپره باال ابروهام

 ..میکنم باز چپمو دست و میزنم لبخندی

 ..میپره باال و میگه یوهویی عباس

 ...میزنه لبخندی و میکنم نگاهم خیره پرهام

 ..دوتا اون سمت برمیگردیم هممون یهو پرستو صدای شنیدن با

 ؟؟؟خدمتکارشونی؟؟؟ جدا -

 ؟؟؟سمیراست با،  میکنم اخم

 ..نمیده محل که میگن بهش چیزی و سمتش برمیگردن لیال و بهزاد

 ..نشم سگ دفعه این امیدوارم

 ..سمتمون برمیگردن حسینم و حافظ پرستو بلند صدای شنیدن از
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 ..سمتم برمیگرده و میزنه نیشخند پرستو

 .خونشون خدمتکار،  میزنم حرف کی با دارم ساعت دو بگو منو -

 ..دارن شهرت شهر این تو زیادی حافظ خانواده بودم شنیده جون آیناز

 ؟؟شما میپرین خدمتکاراشونم با

 ..کرده بغض میکنم حس و میشه سرخ سمیرا

 دوباره میشم عصبی

 ؟؟؟گفتی چی -

 ..ببینن منو روی اون دارن تصمیم روزا این همه انگار

 ..بگردین ادمایی همچین با نمیکردم فکر نشیا ناراحت -

 ..داره جزام سمیرا انگار و میکنه دور سمیرا از خودشو یکم

 ..وایمسیتم میشم بلند

 ..کنن ارومم میخوان انگار و میشن بلند پشتم عباس و اری

 ..نده محلش،  آیناز باش اروم -

 ..میکنم نگاه چپ چپ عباسو و برمیگردم

 بیاد جلو نمیتونه و شده مشت دستش که صادقی و میکنم اشاره سمیرا به دست با

 ؟؟؟باشم ساکت داری انتظار وقت اون میشن اذیت دارن دوستام -

 ...من عزیزم نه -

 ..شرمندس که میدونم و سمتم میاد لیال

 ..شد ما تقصیر..خدا به شرمندم ابجی -

 ؟؟مگه گفتم چی وا -

 ..میبرم باال دستمو و سمتش میپرم یهو

 ..صورتت تو بکوبونم که این قبل بشی خفه بهتره -
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 ..میشه گرد چشماش

 ..نداره ربطی هیچ تو به این و دارن که شغلی از فارق منن دوستای اونا -

 ..کن گم و گورت حاال همین داری بودن خوب و کالسی با احساس خیلی

 میکنه ناز چشم پشت

 ؟؟میدم نشونت راهو دارم بده؟؟مگه گفتم چی،  بابا میگی چی -

 ..ایسته می پشتم و سمتم میاد حافظ

 ، خانوم بفهمی دهنتو حرف بهتره -

 

 [2۳:۱4 ۱4.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵۸_پارت#

 

 ..میزنم ریزی لبخند میگیره پشتمونو که این از

 ..میگیره و خواهرش دست و میاد جلو پرهام

 ..باشین نشده ناراحت امیدوارم جان ایناز میخوام معذرت -

  پرو چه

 ..همسرشن و سمیرا و نیستم من بخواین معذرت ازش باید که اونی -

 ..میکنم بلندش و میگیرم بازوش از و سمیرا سمت برمیگردم

 ..اینجوری کردی بغض توام چته -

 ؟؟دوهزاری ادم یه حرف داره ارزش

 حافظ جلو نمیتونه میدونم که صادقی سمت میره چشمم من و میکنم نگاهم خیس چشمایی با

 ..بزنه حرفی

 ..میاد جلو اما
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 داره شرف بودن پادو و خدمتکار خانوم -

 ..شرافتمندانه،  میکنیم کار ما

 ..باشه بابامون ننه پول دنبال چشممون که نیستیم شما امثال و شما مثل

 ..نداری غرورم،  شخصیت جدای شما انگاری و مقامه و پول از تر مهم شخصیت

 ایستم می صادق کنار و میکشم جلو من که بزنه حرفی میاد و میکنه گرد چشماشو دختره

 ..نبینی و من روی اون تا بری و کنی گم گورتو حاال همین بهتره -

 ..نمیکنن همراهیشون لیال و بهزاد

 ..میلرزم هنوزم عصبانیت شدت از من و میکنه بغل سمیرارو لیال

 ...نشدم اروم هنوز اما میکنه بغلم و میاد سمتم حافظ

 ؟؟؟بیاد حسین بگم میخوای -

 ..میدم تکون سرمو

 ..میزنه صدا و حسین و میکشه کنار

 ساحلن نزدیک و تر جلو یکم که هایی صخره سمت میبرتم و میگیره بازوم از

 ؟؟دختر خوبه حالت -

 ..میکنم بغل خودمو جورایی یه و میشم سینه به دست

 ..کنم کنترل خودمو نتونستم،  شدم عصبانی خیلی -

 ، میکنه نگاهم

 کوچولو تونستی خوب،  تونستی خوب -

 

 [۱۰:۰۰ ۱۵.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۵9_پارت#
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 ..کنم گیری جلو لرزیدنم از میکنم سعی و میزنم لبخندی

 ؟؟کنم صدا و حافظ میخوای -

 ..کنم فکر یکم میخوام،  باشم تنها فعال میخوام تونستم اگه،  نه -

 میشه بلند

 ..فکرات اون ی همه وسط کن فکر هم حسابی درست درمان یه به -

 میزنم لبخند

 ..میکنم صدات شام واسه -

 ..میگم ای باشه

 ..میشم بلند منم میره وقتی

 .تره روشن اطرافش های دکه های خونه قهوه نور خاطر به اطراف این

 حرکت نشستن ها بچه که جایی خالف بر و اسمون رنگ به شدت سیاه حاال که هایی موج به خیره

 ..میکنم

 ؟؟؟خانوم ایناز شدی اینجوری که چیشد -

 ؟اومد سرت ها بال این که چیشد

 ..سوخت سمیرا واسه دلم

 ..میزاشتم تنهاش حال اون تو نباید میدونم خوب وگرنه کنم ترحم بهش نمیخواستم

 .میشم عصبی حرفاش اوردن یاد به از دوباره و میدم فشار هم روی و دندونام

 ؟؟بسنجه دارن که شغلی اساس بر و مردم شخصیت میتونه چطور

 ..میشم عصبی دوباره و میفتم خودم روزای اون یاد

 ..میکردن همینکارو ام اونا

 ..میکردن بارم و حرفی هر و میکردن مسخره بودمو شده بزرگ غو پر بین که منی

 ..بده نجات منو که بود هم آینازی یه موقع اون کاش
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 ..نیستی بد تو بگه بهم و کنه پاک اشکامو

 ..ارزشمندی تو

 ...تو

 

 [۱۰:۰۳ ۱۵.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶۰_پارت#

 

 ..میشنوم صدایی که برگردم میخوام و میکشم اهی

 ...اومد ازش صدا که بزرگی سنگ اون سمت میرم و برمیگردم تعجب با

 ..میکوبه محکم سینم تو قلبم و میرم تر جلو

 ..میدم فشار و میزارم روش و دستم

 ..برم نباید

 ..برمیگردم و میکشم عقب

 ...برم نباید،  خطرناکه اینجا،  ها بچه پیش برگردم باید

 ..ها بچه سمت میکنم تند پا و برمیگردم

 ؟شدم دور اینقدر چرا

 ..شدم دور ازشون چرا

 ..میشه حلقه بازوم دور دستی که ام بدو میخوام

 ..بیارم در دستش از دستمو میکنم سعی برگردم که این بدون شده درشت چشمایی با

 ..میخنده بلند

  توهمه اینا اره،  توهمه اینا
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 ..لرزیدن به میکنم شروع دوباره و میترسم

 بکشم جیغ نمیتونم حتی

 ..بزنم جیغ میکنم سعی دوباره،  میاد خندش صدای دوباره

 ..بشم دور میکنم تقال و میلرزه بدنم

 ..سمتش برگردم ندارن جرئت حتی

 ..میگیره کمرم از و مکنه ولی بازومو

 ...میکنم حس نفساشو گوشم نزدیک و میاد جلو سرش

    میخنده

 ..میخنده دوباره و دوباره

 ..مرگه ناقوصه مثله واسم خندش صدای

 ..میخوره تکون دهنش و نمیشه تموم لرزشش بدنم

 ..کوچولو برمیگردم -

 ..میگه اینو

 ..نیست دیگه بعد و میگه اینو

 ..میلرزم

 ..حافظم گرم آغوش منتظر و شده درشت چشمام

 ..کشیدن جیغ به میکنم شروع یهو

 ..میکشم جیغ وجودم تموم با

 

 [۱۰:۱۳ ۱7.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶۱_پارت#
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 ..کنم کنترلش نمیتونستم حتی من و ریخت می اشک محابا بی چشمام از

 ..نبود کردن گریه این

 ..کنم کنترل رو میکردن خیس رو صورتم تند تند که اشکایی نمیتونستم واقعا

 رو پسرا فریاد صدای کردم حس که فشردم سرم رو دستمو

 ..میکردن صدام داشتن حافظ و حسین

 ..بدم جوابشونو نمیتونستم و بودم شده جمع خودم تو

 ..بود شده سر بدنم انگار

 ..بودم هوشی بی مرز تو دوباره که منی و سمتم به حافظ دویدن

 ..کنارم کرد پرت خودشو و گرفت کمرم از

 میکرد وارسی بدنمو داشت و بود ترسیده چشماش

 اینازم،  ایناز -

 ..نیست خوب اصال حالش بقیه پیش ببریمش کن بغلش حافظ -

 ..میشه کار به دست سریع حافظ

 ..قلبشو تند ضربات میکنم حس سینش رو میشینه که سرم

 ..میکنه حرکت پشتمون بالفاصله و برمیداره چیزی میشه خم حسین پشتش

 ..میکنه حمایتم اونم و میکنم پنهون بغلش تو و خودم جورایی یه

 ..میکنه زمزمه اروم گوشم کنار و خودش به میده فشار بدنمو محکم

 ..میشم شل دارم میکنم حس

 میشم اروم دارم

 میرسیم ایستادن نگران که بقیه پیش

 ..وایمیستم کنارش و میشم مانعش که زیرانداز روی بخوابونتم میخواد
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 ؟؟اخه چیشد؟؟عزیزم رفتی کجا؟؟ایناز خوبه حالت -

 میگیره بغضم

 ..میکنن بغلم و سمتم میان تند هردو که سمیرا و لیال سمت برمیگردم

 ..نمیدونم راجبش چیزی حتی که لعنتی قاتل این من به داده گیر چرا؟؟؟من چرا -

 ..نمیکنه ولم چرا

 میده مالش پشتمو سمیرا و میکنه گریه لیال

 

 [۱۰:۱4 ۱7.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶2_پارت#

 

 ..میکرد نگاهم غمگین و بود کرده قفل موهاش تو دستاشو حافظ

 میکشم عمیقی نفس

 ؟؟بدی بهم آب لیوان یه میشه عباس -

 داره خش یکم صدام

 ..میشنه خودشم و بشینم میکنه کمک و میاد جلو اخمو ارسالن

 حساسه روم چقدر و مهمم براش چقدر میدونم خوب و میکنم حس دستاشو لرزش

 ؟؟عزیزم کرد چیکارت؟؟ازمون شدی دور چرا؟؟ایناز بود کی -

 میده بهم اب عباس

 میدم فشار لیالرو دست و مینوشم ازش یکم

 ..ترسوندمشون بدجور انگاری

 ..کردم خراب امشبو،  ها بچه ببخشید -
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 انگار شد عصبی حافظ یهو

 ؟؟ازمون شدی دور چرا؟؟ایناز چیشد؟؟؟عوضی اون کرد چیکارت،  ورم یه به امشب -

 میشه درشت چشمام

 ؟؟؟اخه میزنی داد چرا-

 درموندگیشو میکنم حس

 میشینه زانوهاش روی کنارم و میگیره دستامو،  جلو میاد حافظ و میشن دور ازم ها بچه

 ؟؟؟میفهمی قاتله طرف.. نیست شوخی این،  نیست بازی این جان ایناز -

 ..بزارم تنهات ثانیه یک نمیتونم دیگه حتی

 ..میکنه دیوونم بیاره سرت بالیی و نباشم وقتی که این فکر

 ...چیکارست و کیه طرف نمیدونم که این

 ..میکنه دیوونم اینا

 ؟؟؟عزیزم اونجا رفتی تنها چرا

 میشم زیر به سر

 بود شده فراموشم موضوع این اصال،  باشم تنها یکم میخواستم -

 ..گرفت دستمو یهو که کنم فرار خواستم شنیدم صدایی تا و اونجا رفتم تنهایی

 ترسیدم خیلی

 ..میاد بازم و برمیگرده زود گفت بهم

 ...کنم نگاش برگردم نکردم جرئت حتی که بودم ترسیده اونقدر

 ..کشید اهی و کرد نگاهم خیره

 شد بلند جاش از

 ..میکنه دیوونم داره میشه پیداش جا همه و میکنه اذیتم لحظه هر که این -

 ..میکنه عصبیم زندگیم تو میشه عادی داره که این
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 پیشم اومد لیال

 نباش نگران،  ابجی پیشتیم ما -

 ..زدم لبخند روش به

 ..نشستن اومدن بقیه

 ؟؟؟؟خونه برگردیم میخوای -

 .. بهتره حالم،  نه نه -

 بگزرونیم خوش بیاید

 

 [2۳:۰۱ ۱7.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶۳_پارت#

 

  خندیدن بهم ها بچه

 حالیه چه تو حافظ ببینم تا کشیدمسرک من و ها جوجه سر رفتن حسین و حافظ

 ایناز شنید جیغتو صدای وقتی شد دیوونه -

 ..ترسیدم دیدم که چشاشو یعنی

 خندیدم

 ؟؟چیشدن فامیالتون اون -

 کرد نازک چشمی پشت

 ..که کشیدم خجالت صادق اقا و سمیرا از چقدر نمیدونی، رفتن کردن گم گورشونو -

 پشتش زد سمیرا

 ..که نبود مهم حرفاش کن ولش -
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 حافظ دنبال رفت چشمم باز من و زدن لبخند دیگه بهم

 ..میزد حرف باهاش داشت حسین

 ؟؟؟جعبه

 ..شد گرد چشمام میداد نشون حافظ به داشت که دستش تو ی جعبه دیدن با

 ؟؟؟جعبه بازم

 ..سمتشون کردم تند پا و شدم بلند سریع

 نپوشیدم کفشمم حتی

 قاپیدم دستش از جعبرو بهشون رسیدم تا و گذاشتم خنک شنای روی پا

 ؟؟؟فرستاده چی باز؟؟بود کجا این -

 کرد نگاهم تعجب با حسین

 بچه ترسیدم -

 ..بود افتاده کردیم پیدات که همونجا هیچی

 ؟؟کردین بازش -

 ..من به بدش -

 ..دادم دستش جعبرو و کردم نگاه حافظ به ورچیده لبایی با

 حسین دست داد سیخ چندتا و شد خم

 ها بچه برای ببر -

 ..تره کوچیک حسین از کلی حافظ این انگار نه انگار و کرد اطاعت حسین

 خوردم فرو و خندم

 ؟؟میکنی بازش -

 سردرگم و نگران،  بود جورایی یه نگاهش

 بشه اشفته و بد حالت دوباره االن نمیخوام،  خونه برگشتیم که وقتی برا بمونه -
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 روش بود مونده خیره هنوز نگاهم ولی انداختم باال شونه

 

 [۱۰:2۶ ۱۸.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶4_پارت#

 

 ..داشتم نگه بال برات بیا آیناز -

 اری سمت برمیگردم و میخندم

 واسم داشته نگه حافظ -

 ..خندیدن بقیه که اوردم در واسش و زبونم

 ..حافظ سمت برگشتم

 ماهم و گرفت دستمو دیگش دست با و برداشت دست ی با موندرو باقی سیخ چندتا و شد خم

 ..شدیم ملحق بهشون

 ؟؟شده خوب -

 .شده عالی نکنه درد حسین اقا و صادق اقا و شما دست حافظ اقا اره -

 ..خندیدیم

 ..خندیدم بیشتر من که گرفت سنگر بهزاد پشت و شد زده خجالت یکم خودش

 ؟؟خجالت و تو لیال -

 ..بده جوابمو آمادست شرایطی هر در کال،  شنیدم کوفتشو صدای پشت همون از

 بود شده خوشمزه هم واقعا

 ..کردم وحشت و بودم ترسیده لحظه اون چقدر بودم کرده فراموش یکم تقریبا

 کردم باز و بستم چشم

 ...نکنم فکر بهش میخواستم
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 میکردم فکر بهش نباید

 ..بود حافظ دست کنار جعبه به نگاهش که انداختم حسین به نگاهی

 ..نکنم اینکارو بود گفته بهم

 ..نکنم فراموشش،  بزنم حرف راجبش افتاد اتفاقی اگه بود گفته

 ..کشیدم اهی

 ..امشبو فقط امشبو

 پنهون غم کلی و کردم حبس خودم تو چیو همه دوباره که،  کردم اینکارو بگم حسین به نباید فقط

 ..سینم تو کردم

 

 [۱۰:2۸ ۱۸.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶۵_پارت#

 

 ..انداختن راه قلیون بساط پسرا شام از بعد

  بودن سد مثل جورایی یه ارسالن و عباس

 ..ببینم هم رو بزرگی اون به قلیون نمیتونستم حتی من که بودن نشسته جوری

 کردم اخم و ورچیدم لب

 میکردن نگاه دوتا اون به تعجب با داشتن بقیه

 ؟؟میکنید اینجوری چرا؟؟عباس چیشده -

 پرسید حسین اینو

 خندید و برگشت نیفته قلیون به نگاهم هنوزم من میکرد رو تالشش تموم که درحالی عباسم

 ..کنیم می جلوگیری خانوم این توسط شدنمون خفه از داریم -

 شدم سینه به دست و زدم نیشخند من
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 شونم به زد سمیرا

 ؟؟اینا چشونه -

 ..بکشم بزارن نمیخوان؟؟ نفهمیدین بابا -

 ؟؟؟اصال چه تو به

 ..میکرد نگاهم بود رفته باال ابروهاش حافظ

 سمتش رفتم شدم بلند و خندیدم

 منم به نمیدن کن نگاشون حافظی -

 ..فسقلی میکنی خالفم بودی نگفته،  دیگه میدونن چیزی یه حتما -

 انداختم باال شونه

 بمون نامزدم بیشتر یکم میشنوی من از،  نیستا خالفمم تنها -

 میخندن بقیه

 ..شدم خالفات عاشق من اصال،  نکرده الزم خیر نه -

 اری و عباس سمت برمیگردم و میشه باز نیشم

 ..میزنن نیشخند دارن جفتشونم

 حافظ سر بشه نازل بالیی چه قراره میدونن خداها بنده

 ؟؟باشه بکشم من بزار یکمم پس عشقم باشه  -

 ..کرد نوازش و صورتم و زد لبخند روم به

 ..اصال بکش میخوای هرچقدر چشم -

 کردم سپر سینه

 ..خنده از بودن شده قرمز اری و عباس

 ..نخوره قلیون به تا پریدن کشان فریاد جفتشون که سمتشون کردم پرت و بهزاد کفش

 کردم باز نیش بهزاد غره چشم برا و خندیدم
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 خانوم آیناز خریدمش تازه -

 ..سرم فدا خب -

 

 [2۳:۱۳ ۱۸.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶۶_پارت#

 

 ..کردم عوض ذغال سوم بار برای و بودم توجه به زدشون بهت نگاهای به

 ..میخندیدن بیخیال اری و عباس و بود کرده اخم حافط

 ..میشناختنت نگو قلیونا دور بودن ساخته سپر خداها بنده این اولش اون چرا میگم -

 باال میندازم شونه باز

 ..دارم دوست خب -

 ..بغلم وایمیسته اخم با حافظ

 ..میکشه دستم از و شیلنگ و میبوسه پیشونیمو میشه خم که میکنم جور و جمع خودمو یکم

 ..ها بچه نیست کن ول این بریم کنید جمع پاشید -

 ؟؟شهربازی بریم -

 میره گیج سرم یکم،  میشم بلند سریع

 بریم اره اره -

 ..میگیرتم حافظ که میفتم دارم

 ..میشه بلند و میخنده سمیرا

 وضعیتت این با میریم حتما اره اره -

 ..دیگه بریم بلندشید ها بچه
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 بکشه خودشو کرده قصد امشب ایناز

 حافظ بدن رو میندازم سنگینیمو و میرم بهش ای غره چشم

 ..میکنه بغلم و تاسف معنی به میده تکون سرشو

 ..بریم کنید جمع ها بچه اره -

 میزنم گیج یکم

 ..بخوابم برم سریع و بشه تموم امشب نمیخواد دلم

 ..نمیزاره نمایش به واسم رو خوبی چیزای خواب

 ..نمیکنه آرومم همیشه برعکس روزا این خوابیدن

 میزنم غر و میشم حافظ آویزون

 حداقل دور دور بریم،   دیگه نریم -

 بزنیم چادر دریا لب بریم یا

 خوفناکه دورم همین از که جنگلی سمت میگیرم دستمو

 ؟داره هیجان یکم؟؟؟جنگل بریم -

 میخنده و میاد جلو عباس

 .میبرمش من کنید جمع و وسایل شما -

 ... میکنی مست انگار میکشی قلیون هربار تو

 .؟بچه خونت تو هست چی

 میخندم

 .میاد سمیرا منم پشت و بشم سوار میکنه کمک

 اون دوباره وگرنه بیام زود حتما فردا میکنه گوشزد بهم و میکنم خداحافظی لیال با پنجره همون از

 ..بهم میپره وحشی

 حساسه غیبت رو چقد میدونم اما ندارم قیافشو دیدن حوصله

 میبوسم هم گونشو و میگم ای باشه
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 .. میشن سوار و میرن سریع

 ..بیان بقیه منتظرم هنوز من و میکنن حرکت ما از زودتر

 خونهه برم نمیخواد دلم واقعا

 

 [۱۰:۵۰ ۱9.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶7_پارت#

 

 ..میشن سوار و میان بالخره

 سرخ چشمام حسابی کشیدن قلیون  تو رویم زیاده اون و عصبی فشارای شدت از میکنم حس

 ..شده

 ..نمیاد در صدام اما میگیره دردم که میده فشار محکم دستمو حافظ

  سمتم میشه خم که میرم بهش ای غره چشم

 ..سرت بیارم بالیی چه ببین فقط خونه برسیم کن صبر -

 میکنم وز وز گوشش در و آروم خودش مثل

 ؟؟مگه کردم چیکار -

 میاره نزدیکم بیشتر و سرش

 نگم که هات لحظه اخرین شاهکار از؟؟؟امروز کردی نگرانم چقدر میدونی،   بد کار کلی -

 ..میرسم خدمتت به بعد میزنیم حرف کلی خونه میریم

 ..کشیدنی قلیون میشم مست انگاری عباس قول به

 کنم تحریکش میخوام کمی و ریز میخندم

 ؟؟؟پس اخه میرسی خدمتم به چجوری،  رسیدتا خدمت به این از باشه تا -

 منتظرما من؟؟اصال کی
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 ..میشه دور ازم سریع اما لبخندشو میکنم حس

 ..شونم به میده تکیه و خودش به منو میکنه نزدیک بیشتر و میکشه بازومو

 امشب شدم خسته خیلی -

 ؟؟چیشد جعبه -

 بیفتم اون یاد یهویی نداشت انتظار انگار

 ..میخوردیم شام داشتیم که زمانی مثل فکر تو میره باز میکنم حس و میکنه بلند سرشو

 نبود راه به رو امشب کال

 بدم خبر سرهنگم به و بزنم زنگ باید،  میکنم بازش خونه رسیدیم که گفتم -

 دوباره بشی اذیت نمیخواد دلم اصال

 ؟؟بودن کجا محافظا پس -

 فکر تو میره دوباره

 ..شدن ناپدید یهو چرا و افتاده اونا برای اتفاقی چه نمیدونم که این،  میکنه اذیتم داره همین -

 ..میمونم منتظرت درم پشت و میام کالست تا خودم فردا

 ..اینجوری نمیشه

 ..داریم کار کلی برسیم تر سریع بده گاز میشه اگه داداش صادق

 ..میگه چشمی صادق و کنم فکر خوابه سمیرا

 فکر تو میرم منم و میگیره سرعت

 ؟؟اورده سرشون بالیی یعنی

 

 [2۳:4۳ ۱9.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶۸_پارت#
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 میبینم رو اری و حسین و حافظ دنبال میفتم راه اردکا جوجه مثل و پایین میپرم سریع میرسیم وقتی

 ..میان پشتم که

 دوتا اون به میرم غره چشم من و میارن تنهایی هارو وسیله دارن عباس و صادق خداها بنده

 ..فضول

 ..نیست اینجا اصال حافظ

 ..باال میره داره دستشه تو ی جعبه به خیره که درحالی و فکره غرق حسابی

 میشه باز نیشم

 دیگه منه اتاق مقصد احتماال

 دوتا اون سرم پشت و تو میرم من،  میکنه باز و در و میره حافظ و میکنم فکر درست

 ..نیست حواسش هنوزم حافظ و ایستیم می هم کنار سه هر

 میگیره رو ای شماره و میاره در و گوشیش

 سرهنگ جناب سالم -

 ..باشین بوده نخوابیده امیدوارم،  شدم مزاحم میخوام معذرت

 ممنون هم خیلی،  بله بله

 ؟؟دارین خبری بودین گذاشته من همسر برای که محافظی چندتا اون از بدونم میخوام

 ؟؟؟؟اره

 افتاده اتفاق اره؟؟ ممکنه چطور

 ..بود کرده نزدیک بهمون خیلی خودشو و بود اومده امروز

 ..نبود اونا از اثری چون شدم نگران

 ..اینطور که پس

 ..هست بهش حواسمون خودمون بله،  بشه خوب زود حالشون امیدوارم

 ...میزنم بهتون سری یه فردا..نیست مهم
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 ؟؟؟؟بود،  نبود مهم حرفاش بقیه دیگه

 ؟برامون باشه خطرناک انقدر میتونست چطور؟؟بود اورده اونا سر بالیی یعنی

 سمتش برمیگردم و میکنم حس شونم روی رو اری دست

 ..هستی چی نگران،  کوچولو دارم هواتو -

 میچینم ور لب و میکنم بغض

 ؟؟کنم چیکار من بیاد شماها سر بالیی من خاطر به اگه،  درک به خودم -

 حافظ سمت برمیگردم حرف بی که میکنه وحشتناکی اخم

 میترسه انگار و میره عقب قدم یه که ما سمت برمیگرده و میکنه قطع و تلفن

 ترسیدم اع -

 ؟؟تو اومدین چطوری؟؟شما میکنید چیکار اینجا

 میگیرم دستشو و میرم جلو

 ..شماها نمیخوام من باشه اینجوری اگه هیچی به نبود حواست؟؟؟؟نگرانی انقدر چی واسه -

 ..میخوام حرفو اون نشنوم،  هیششش -

 حرفمون بین میپره حوصله بی حسین

 

 [۱۰:47 2۰.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۶9_پارت#

 

 جعبه داخل چی ببینیم باید اینجا بیا بعد واسه بمونه حمایت حمایت و ترکوندن الو بنظرم -

 ..گذاشته

 ..میخندیم ارسالن و من که میره بهش ای غره چشم حافظ

 میشینم زمین روی چهارنفر هر
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 ..داخلش هست چی نمیدونیم و جعبه به زدیم زل

 ؟؟؟کنم بازش -

 دختری یه تو،  آیناز میکنی دیوونه آخر منو تو -

 ..مرموز چیزای جور این از بترس یکم

 میکنم نگاهش اخم با

 عصبانیم

 ...ترسوندم هم شمارو و ترسیدم کافی اندازه به -

 ترسیدم افتادن خطر به عزیزام جون خاطرم به که این از کافی اندازه به

 ..باشم قوی میخوام و نیست ترس وقت االن

 میزنه لبخند بهم حسین

 ..میکشم جلو جعرو من و میده فشار دستمو حافظ

 ..میکنم باز رو درش اروم اروم

 .....داخلش

 ام جعبه داخل شی اون ی خیره زده بهت

 رفتش باال ابروهای و حافظ سمت برمیگردم

 ..نه ترسیده ولی هستم عصبانی االن

 ؟؟؟باشه داشته دسترسی وسایلم به میتونه چطور اون

 اونه ی خیره ارسالن

 ؟؟؟نیست داد بهت سالگیت ۱۸ تولد واسه که باباعلی جیبی ساعت این آیناز -

 ام عصبی و میدم فشار هم روی محکم دندونامو

 ...ما و عمارت این داخل میره و میاد اون،  همونه -

 ؟؟؟نمیاد بر ازش کاری هیچکس چطور
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 ؟؟پسرا بزارین تنهامون میشه -

 میکنم نگاهش اشکی نیمه چشمای با من و میگه حافظ و ارسالن به حسین

 

 [2۳:۳۵ 2۰.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳7۰_پارت#

 

 بهش میزنم زل و میگیرم دستم تو ساعتو

 های وسیله تو احتماال گفت حافظ میگشتم دنبالش داشتم وقتی بود پیش روز چند همین یادمه

 ...مونده جا باباعلی ی خونه

 ..کولم تو گذاشتمش که بود یادم ولی کردم فکرو همین منم موقع اون یادمه

 ...برگشتم وقتی تا و رفتم که روزی همون از داشتم اینو

 بود اینجا حاال

 ..بود رسیده بهم غریبه یه از خودمو دست میکردم فکر که چیزی

 ..میگیرم حسین دست از دستمالو و میکنم فین فین

 بروز و میشی خورد داخل از داری اینطوری وقتی میشه وخیم لحظه هر چقدر اوضاعت میدونی -

 ؟؟؟نمیدی

 میدم قورت و بغضمو

 ؟؟؟میکنی چیکار ببینی عزیزاتو احوال و حال وقتی باشه خودت -

 ؟؟؟موقع اون ترس از میزدم خودمو و میکردم قش بود خوب

 ..ارسالن اگه؟ چی میترسید حافظ اگه

 ؟؟؟اونا فکر به تو توان فکر به اونا،  آیناز باش اروم -

 ؟؟کنی نابود خودتو میخوای؟؟فکرشونی به اینجوری
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 ..من عزیز مهمه هست روحی درد که اندازه همون به روحی درد

 بابامی مثل تو -

 ..میمونه دهنش تو حرف

 ..میگم اینو که هواس رو دستاش و گرفته زدن حرف ژست

 بابامه مثل

 ... خودت تو نریز میگفت اون

 ؟؟؟خودم تو میریختم نباید که بود چی؟؟بود چی دردام موقع اون

 ..نمیاد یادم حتی

 ..یادمه رو میشستم پنجره به رو و بهشون میکردم پشت و میرفتم بغض با وقتی فقط

 ؟؟؟میبینی پدرت شبیه منو تو -

 میدم تکون سرمو اروم،  انگار شدم مظلوم خیلی

 ؟؟بود من شبیه اونم -

 

 [۱۰:47 2۱.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳7۱_پارت#

 

 میشه سرازیر اشکم

 میخندم گریه بین و کردنشون پاک واسه میاد باال دستام

 میزد حرف برام اینجوری اونم،  اونی شبیه تو،  بود تر خوشگل من بابای خیر نه -

 بابام داشت دوست خیلی منو

 میده فشار دستمو و میزنه گرمی لبخند
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 ؟؟؟شبیهشه نگاهم -

 میندازی پایین سرمو و میگم اوهومی

 میاره باال و چونم دست با و میشینه خودم مثل

 ..داشتم دختر یه منم -

 ؟؟جان،  میکنم هنگ لحظه یه

 میزنه لبخند

 داشت غصه وقتی کرد می گریه اینطوری اونم -

 ؟؟؟؟کرد می گریه -

 گوشمه تو هاش خنده صدای فقط حاال نمیکنه گریه دیگه،  اره -

 دیدم تورو وقتی تا کرد می مچاله بغلم تو خودشو و میریخت اشک چطوری بود رفته یادم

  شدم کنجکاو

 ؟کجاست االن؟؟؟پس چیشد -

 ... بهشت شاید،  نمیدونم -

 کنم می نگاهش زده بهت

 بود من تقصیر همش،  کردم تصادف بود سالش ۱۱ وقتی -

 ..دخترم،  همسرم

 ..میکنم حس چونم روی و دستاش فشار من و میده فشار دیگه بهم دندوناشو

 میشم خیز نیم

 ؟؟؟؟خوبه حالت -

  میچرخه و کنه می ولم

 میکنه قفل موهاش توی دستاشو و تخت به میده تکیه

 ..ارزدید نمی مفت دیگه واسم زندگی این؟؟ام چی،  کجام بود رفته یادم من -
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 ..اوردم کم بودم خونده درسشو که این با من

 ..حس اون اما

 ..میخوابیدم فقط و بودم شده دنیا بیخیال دیگه میدیدمش خوابم تو شبا وقتی

 ..ندیدم خوابشو و دیدنش واسهخوابیدم شب یه

 ..اون بعد

 ..خوابم به نیومد وقت هیچ

 

 [۱۰:۵۸ 22.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ ۳7۳_پارت#

 

 کدومو هیچ،  کنم نمی حسش من اما -

 ..نیومده پیش برام تاحاال و خواب از میپرم شبا که نمیکنم حس

 گرفته خندش میکنم حس

 نمیشه باورم -

 ..نبودم اونجوری واقعا من،  ام جدی جدی

 ..درد حتی یا و قرص با و میخابیدم سخت خیلی شاید

 ..باشم شده اینطوری نمیاد یادم وقت هیچ ولی

 ..نکردم حس رو چیزی همچین سال نه این تو وقت هیچ،  واقعا میگم جدی -

 ؟؟؟بهت نگفته چیزی اون؟؟چی خوابیدی حافظ کنار وقتی -

 ..میدم تکون طرف دو به سرمو و بودیم هم پیش که وقتایی میاد یادم ذهنم تو

 رفتن راه تند تند به میکنه شروع و میپره جا از

 ..نمیخوابیدی خوب تو مطمئنم من،  ممکنه چطور -
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 ..کردی تکرار و این هردفعه تو و بودم کنارت خواب طول در دوبار من

 ..میگم جدی،  نکردم حسش من اما -

  میکنه طی و اتاق طول باز چند و میشه بلند

 ..بزنم حرف حافظ با باید -

 ..باشی داشته انرژی تخلیه امشب باید تو

 ..بخوابی وجودته تو که اضطرابی و ترس اون با امشب نباید اما داری دوست خودت که هرجور

 .. شدی اینطوری چرا نمیدونم

 ....نکنه حس رو خوابی بد که این اما نداشته خوبی خواب طوالنی زمان مدت کسی که بوده مواردی

 آیناز بخوابی غم و اضطراب با نباید

 این میکنم حس و باشه موندگار ذهنت تو همیشه حس اون میشه باعث حالت این تو خوابیدن

 ...افته می برات همین واسه اتفاق

 تو حسا اون و خوابیدی وجودته تو که غمی و ترسا و تنهاییات با مدت اون تموم تو که اینه برای

 ..شدن موندگار وجودت

 

 [2۳:4۶ 22.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳74_پارت#

 

 اینو میکنه حس کرده عصبیم زیادی حرفاش و میدم تکون سرمو

 ..بخوابی شادی با حداقل که بدی انجام کاری یه امشب کن سعی پس میزنم حرف حافظ با -

 ؟؟کنیم بازی -

 میخنده
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 به که طوری..کنه ارومت که کنی کاری یه بری میتونی،  بزنی جیغ جا یه بری میتونی.. نمیدونم -

 بخوابی ارامش با و نکنی فکر ترسات و اتفاقا

 ..میکنم سعیمو باشه -

 در سمت برمیگرده و میزنه لبخند

 ..حسین -

 میکنه نگاهم سوالی و میچرخه

 ؟؟؟بود چی اسمش -

 میاره باال دستشو و میزنه لبخند

 .میپره باال دوباره ابروهام شده تتو راستش دست نبض روی که گلی دیدن با

 بودمشون ندیده تاحاال چرا

 الله -

 ..میکشه دست تتو روی اروم و میزنه کمرنگی لبخند

 بخوابی خوب -

 میشم خیره رفتنش به و میکنم تشکر

 ..نباشن داری دوستشون که اونایی و باشی تو بده خیلی

 ..میکنم درکش من

 میکنه درک منو اونم که فهمیدم خوب االن و

 در سمت میرم و میشیم بلند جا از

 بگه بهش میخواد چی بفهمم باید

 در به میچسبونم گوشمو

 نمیشنوم زیاد و میاد ارومه اروم صداشون

 نکشم نفس حتی میکنم سعی و میکشم هوفی

  میاره سرمون بالهایی چه فضولی ببین
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 میشنوم صداشونو یکم

 کن کمکش،  بخوابه آرامش با کن سعی امشبو گفتم بهش -

 کنیم دعوا و بشه عصبانی یهو میترسم میگم هرچی؟؟ اخه کنم چیکار -

 کنی ارومش کن سعی فقط نمیشه چیزی نترس -

 میشه براش سختی شب امشب

 

 [۱۰:۵۱ 2۳.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳7۵_پارت#

 

 در چیزی و میزاره حافظ ی شونه روی دستشو میکنم نگاه در قفل از و میارم تر پایین سرمو

 ..میگه گوشش

 ..پشتش میکوبه محکم و میشه درشت یکم چشماش حافظم

 ..بگه چیزی برمیگرده باز ولی ها پله سمت برمیگرده و میخنده حسین

 حرفاشونو بشنوم تا میبرم باالتر سرمو دوباره

 ..نیست خبری اما

 ..میشه باز در یهو که قفل سمت ببرم سرمو دوباره خوام می و برمیچینم لب

 ..میرم عقب کنان اخ اخ و میگیرم شدمو داغون پیشونی

 سرم باال وایستادن شمر عین جفتشونم

 ؟؟چیه ها -

 ؟؟واینستی فالگوش بهت نگفتن -

 میارم در اداشو

 هست که همینه نکردم گوش بهشون ولی گفتن -
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 ..میکنه زمزمه خندان حافظ گوش تو چیزی دوباره و میگه پرویی بچه

 ؟؟؟زشته جمع تو درگوشی بهت نگفتن -

 میندازه باال ابرو

 هست که همینه،  نکردم گوش ولی گفتن -

  میبنده و در و بیرون میره هم بالفاصله

 میرم غره چشم بهش من و میخنده حافظ

 ؟؟؟سالشه چهل مطمئنی -

 میندازه باال شونه

 ؟؟؟خورده موش زبونتو -

 تخت روی میکنه پرت خودشو و میندازه باال شونه دوباره

 بیشعور میشم عصبانی بدتر نمیزنی حرف اینجوری؟؟کنی ارومم نگفت بهت حسین -

 ؟؟؟جدا اع -

 میشم کمر به دست و میرم جلو

 میگیره کمرم از و میپره جا از یهو که بزنم حرفی کنم می باز دهن

 بدنش رو میشم پرت بلندی تقریبا جیغ با و میدم دست از و تعادلم

 میزنه قهقه که براش میکنم درشت و چشمام

 االن شدی ترسو های غورباقه شبیه -

 

 [۰9:۵۸ 24.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳7۶_پارت#
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 میگم کوفتی و شونش رو میکوبم شدمو مشت دست

 عزیزم دیگه میگم راست -

 کنم لهت بزنم میخواد دلم حافظ وای،  ای غورباقه شبیه خودت -

 ببینم بزن؟؟ جدا اع -

 نمیزاره که بشم بلند میام قلدرا مثل

 خودش به میده فشارم و کمرم دور میشه حلقه محکم دستاش

 کن دلم داری جرئت -

 اینجاست جات،  نوچ -

 سینش تو میکوبم محکم سرمو و نزنم لبخند کنم می سعی

 میگه اخی

 ؟؟؟میکنی ولم که االن -

 ..پاهاش بین میزنم زانو با رحمی بی کمال در و اینباز که میگه نوچی باز

 میکنه ناله که زدم بد انگار واقعا میخورم فرو خندمو من و بلنده زیادی فریادش

 ؟؟خوبی -

 چشمام تو میزنه زل

 ؟؟؟تو نداری دوست بچه؟؟ خوبه بنظرت -

 میکوبم سینش تو مشت با دوباره

 کثافط کوفت -

 هامو بچه کردی ناکار زدی عزیزم که نمیگم دروغ -

 حافظ تورو من امشب میکشمت -

 کن رحم بهم خدا تورو نه -
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 میکنه مسخرم و بیشعور ببینش زهرمار

 ؟نمیتونم کردی فکر -

 .عزیزدلم کردی سیاه هالکم روی زور داشتن تو شما بابا نه -

 کن مسخره عمتو برو -

 میخنده باز

 ؟؟؟کدومشون -

 حافظ گرفت درد؟؟ بلندبشم کنی ول کمرمو نمیخوای،  جفتشون -

 میکنه شل دستشو اروم

 تخت به میدم تکیه میرم و میکشم عقب خودمو

 دیگه پاشو -

 ناتوان عزیزم ناتوانم؟؟ مگه میزاری شما -

 

 [۰9:۵۸ 24.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳77_پارت#

 

 

 ..تخت رو میکشه خودشو و میشه بلند جا از سختی به که میخندم ریز

 چشمام به میزنه زل و روم به رو میشینه

 ؟؟کنم نگات صبح تا اینجوری -

 عمرا -

 میکنما نگاه -
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 میخوابم میگیرم -

 میکنم نگات خوابی وقتی خب -

 میزاره دستاش زیر و برمیداره کنارم از بالشتمو

 میشم معذب یکم کنه می نگاهم خیره خیره و دستش کف به میده تکیه چونشو

 کن درویش و چشات بنظرم -

 نوچ -

 میکنه نگاهم همونطوری که بشم بلند تا میشم خیز نیم یکم

 ؟کجا -

 ؟؟بخوابم میتونم اینطوری کنم عوض لباسامو برم -

 خودت به میدی چیه زحمت دیگه همینجا بیار در -

 میزنم نیشخندی

 هیز توعه جلو اونم اره -

 شوووهرت،  عسلم کن تکرار شوهرت،  نه هیز منه -

 بهش میگم بابایی برو و میخندج

 میکنه نگاهم خیره خیره داره باز و سمتم برگشته دفعه این

 ترم پرو اون از من مطمئنا و میکشم هوفی

 میپوشمش آرامش با تاپم و مانتو اوردن در از بعد و برمیدار گشادی لباس

 میزنه نیشخند و بدنمه ی خیره نگاهش میبینم چشمی زیر

 ..میکنم باز شلوارمو زیپ و برمیدارم هم راحتی شلوار

 بهش میکنم پشتمو و میگیرم رو ازش کامل

 آیناز نکن -

 ..ببند چشماتو خو میکنم عوض لباس دارم -
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 ..میخندم دار صدا من و میاد اینجام تا دهنش آب دادن قورت صدای

 میرم صدقش قربون دلم تو بستش چشمای دیدن با و میچرخم و میکنم عوض شلوارمم

 ؟؟شما نداشتی طاقت -

 خانوم بمونم قولم روی میکنم سعی دارم -

 پایین میکشمش و میگیرم یقشو و تخت رو میپرم

 ؟؟میمونی قولت روی باز کنمم تحریکت اگه -

 لبام به میزنه زل و میخنده

 نمیدم قول -

 پس خب -

 

 [۱۰:۵۰ 2۵.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳7۸_پارت#

 

 

 میزارم سینش روی و میبرم جلو اروم و وار تحریک و دستم

 ؟؟؟نه اضافیه وسط این چیزایی یه بنظرم -

 میبره باال و میگیره دستاش بین دستمو و میخنده

 کوچولو نکن شلوغ -

 میکنه درد کن ول دستم اع -

 نگرفتم محکم -

 چشمام تو دوباره میزنه زل و میکنه کج سرشو که میندازم باال شونه
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 تو و میمونم من بشه تموم که بد روزای این -

 کنیم می مشخص رو اضافی چیزای موقع اون

 

 میدم تکون خودمو خنده با

 ؟؟؟؟کنیم مشخص االن نمیشه -

 میکنه ریز یکم چشماشو

 ؟؟؟شدی شیطون انقدر شما امروز چرا؟؟؟؟؟مثال چیشد خب -

 میگیرم دندونم بین لبمو و میزارم سینش روی و دیگم دست

 ؟؟؟؟نداری دوست شیطون -

 ؟؟؟پس نمیشه خر چرا،  میکنم کج و قیافم که میزنه ای قهقه

 ..دارم دوست بیشتر باشی وحشی همون فسقلی نکن کج خودتو انقدر -

 دستش رو میکوبم محکم

 ؟؟؟؟شدن کج میگی کردنم ناز به؟؟ چیه کج بیشور -

 میشه صورتم ی خیره و میخنده دوباره

 ؟؟بشی آروم کنم چیکار امشب -

 سینش به میدم تکیه سرمو و میچرخم،  میشم جدی و میزنم لبخند

 شدم آروم االنشم همین -

 باشی آشفته انقدر نمیخوام،  برسی خودت به حسابی باید ها ماجرا این بعد -

 حرف کلی و بدی تشخیص غلط از و درست نمیتونی که میشی گیج اونقدر و میفته اتفاقی وقتی

 ندارم دوست رو نمیزنی که سینت تو میمونه

 نیست خودم دست -

 میکشه عمیقی نفس و میکنه حلقه دورم دستاشو

 میده خوبی بوی

http://romankhoneh.xyz/


813 
romankhoneh.xyz 

 

 تجربه و بد حسای اون دیگه وقت هیچ و بشه خوب حالت که میکنم هرکاری من،  عزیزم میدونم -

 نکنی

 

 [۱۰:۵2 2۵.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ ۳79_پارت#

 

 تو میشه بدتر منم از خودش گاهی که گرمه خنگی پسر این حضور به دلم من و میزنم لبخند

 ..گرفتن تصمیم

 ؟؟؟؟تاحاال شدی دیوونه -

 میگه ارومی اوهوم

 ؟؟کی -

 خیلیی داد نجاتم ارسالن که بود موقع اون مرگ حد در،  شدم دیوونه خیلی قدیما تو روزی یه -

 بگیرم خودمو جلوی نتونستمهمین واسه بودم مدیون بهش

 ؟؟؟پس چیشد نمیگی چرا -

 وقتش به باشه اونم -

 ؟؟حافظ داری دوست خیلی و ارسالن -

 آیناز گشتم تو دنبال ارسالن از بیشتر خیلی من،  آیناز دارم دوست نداشتم برادر اندازه اونو -

 ..میدونست مقصر خودشو و میشد دیوونه داشت عموش دختر نبود از ارسالن

  داره بهت ام حسایی یه میدونستم

 که هستی دختری همون تو بفهمم روزی یه نمیکردم فکر دیدمت ترسیده اونطوری شب اون وقتی

 ..کنم آروم داداشمو تا بودم کردنت پیدا فکر تو روز و شب دوسال

 ؟؟؟؟سرنوشته این -

 میشم فشرده بغلش تو بیشتر
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 مقابل در ناپذیر نفوذ و بودم سخت اونجوری من که این،  باشه سرنوشت میتونه این قطعا -

 منو دستام لمس بار یه با تونستی تو که این و بهم میچسبوندم خودشونو روز هر که دخترایی

 ...کنی متعجب

 شدی من زندگی ی معجزه که بودی تو این

 میخندم ریز

 ؟؟داریم بدبختی چقدر میدونی -

 میخنده اونم

 ؟بچه داره خنده بدبختیامون کجای االن -

 ؟؟؟؟برمیگرده عباس فردا داره خنده جدا شمارش بی تعداد-

 ؟؟نه مگه داری کالس ام فردا،  بشیم بیدار زود که بخواب اره -

 میگم اوهومی

 

 [2۳:۵2 2۵.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۸۰_پارت#

 

 

 میزنم غر بسته چشم با و میدم خودم به تکونی

 ؟؟آخه نبستم شب من چرا رو پنجره این -

 چشمام تو میخوره مستقیم که افتابی به میزنم زل و میکنم باز و چشمام

 گاز لبمو یهو که عمارت این ی سازنده آباد و جد به میدم فوشم یه لب زیر و میکشم هوفی

 ..میگیرم

 ..ساخته اقاجونش خود اینجارو بود گفته حافظ
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 میچرخم و میخندم ریز

 خوابیده اروم حافظ

 ..میشم متعجب قرمزیش از و میکنم بود سرم زیر هنوز که دستش به نگاه

 ؟وضعیت این با خوابیده چجوری خدا بنده

 باشه راحت که کنارش میزارم طوری دستشو و میشم بلند اروم

 ..میرم سرویس سمت و نکنه اذیتش نور تا میکشم رو پرده و میشم بلند

 هنوز داشت وقت خواب واسه ساعت یه میرفت عباس ده ساعت و بود هشت ساعت

 بیرون میرم دهنم تو ادامس یه انداختن و موهام کردن درست از بعد و میپوشم خوبی لباس

 میشه خندیدنم باعث که میاد ها بچه ی خنده صدای پایین از

 میکشم سرکی

 ؟؟سرسبدتون گل حضور بدون میخورین صبحونه -

 میزنه نیشخند ارسالن

 گل بیچاره پس گلی اگه تو -

 زبون بهش نون نخوردن از خوشحال خودش و میخندن بقیه که میکنم پرت سمتش نون تیکه یه

 برام میاره در

 بمون بزنید سر باز اقا عباس -

 میزنه لبخند و میزاره میز رو لیوانشو عباس

 ..خدمتتون میرسم ایال با بعد دفعه،  چشم به ای -

 میده فوشم و میفته ارسالن دست از چاقو که میکشم جیغ یهو

 جووون اخ؟؟بستونی زن میخوای؟؟؟میگی راست -

 شده سرخ خنده از عباس

 دیگم ته چسبوندی تو که نونیه اینم -

 براش میکنم باز و نیشم
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  چایی میریزم خودم بشین بیا سمیرا -

 بابا جات سر بتمرگ میگه لب زیر و میاره در ادامو

 

 [۱۰:۵۱ 2۶.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۸۱_پارت#

 

 

  میخندم و میشینم

 بودم وحشی یا خوابیدم ارامش در بدونه میخواد میفهمم نگاهش از و میکنه نگاهم داره حسین

 خوابیدم خوب -

 وسط میپره باز ارسالن

 اخه تو میخری کجا از نفس به اعتماد؟؟؟اخه چی یا خوابیدی خوب االن پرسید تو از کی -

 میرم بهش ای غره چشم

 گوسفند نپر من به خورده عصابت -

 میندازه باال ابرو و میگه نوچی

 روش باشه روغن فقط وجب هشت هف که برات بپزم اشی یه یعنی؟؟؟ پس بپرم کی به -

 پریده ور ی دختره

 میشم مظلوم

 ؟؟؟مگه خو کردم چیکار -

 نداشت حرف گیریش نشونه،  دادم جاخالی که سمتم کرد پرت نون اون دفعه این

 یچه ببین دختر کنه لعنتت خدا؟؟؟نه میشم خراب دارم موندم عزب گفتی منم مامان به تو -

 منا واسه کرده جور بساطی
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 ..میخندن ریز ریز دارن ام بقیه میبینم و میکنم باز ته تا و نیشم

 باال ببرن صداشونو ندارن جرئت خداها بنده

 میندازه باال ابرو حسینم

 ؟؟؟کنار گزاشتین و میخوام زن که من وقت اون -

 میکنم نگاهش مهربون

 ..شوهر فامیله بمونه باز همه دهن که کنم جور واست جفتی یه کن صبر -

 میخنده و میده تکونسرشو

 ؟؟اللی بگه میخواد کی اخه ببندی دهنتو،  کنه پیدا جفت واسش میخواد کفتره انگار -

 میدم فشار هم رو لبمو و میخندم ریز

 ؟؟؟هنوز خوابه حافظ اقا -

 نکردم بیدارش دیگه منم بود خوابیده اوهوم -

 

 [۱۱:۰۱ 2۶.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۸2_پارت#

 

 میزاره میز رو برام رو چایی لیوان و میوه اب و میگه ای باشه سمیرا

 میره بهم ای غره چشم زنان سوت ارسالن

 ؟؟؟بوقیم اینجا ما میاری پرتقالم آب براش خوبیه دختر خیلی خانوم سمیرا -

 شونم رو میزاره دستشو و  میره غره چشم ارسالن برای من جای به سمیرا

 بردارید برید میتونید شمام؟؟؟؟بیارم کی واسه نیارم دوستم برای،  اری آقا بوق نسبت بال -

 یخچاله تو پاکتش

 ..شده درست رفیقم مخصوص سازه دست این
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 ..بخورن جر لبام ممکنه آن هر که بازه اونقدر نیشم

 میده جوابمو که میبوسم گونشو میشم خیز نیم

 میارم بیرون زبون براش من و مونده باز دهنش ارسالن

 پشتش میزنه محکم شده سرخ خنده از که عباس

 کن تف هستشو؟؟؟اری اقا خوردی -

 میشم خوردن مشغول من و میخوریم هممون

 عجیبه یکم این و میخورم زیادی میشه چندوقتی

 نمیخوردم غذا خیلی قبال من

 ..روز در وعده یه شاید

 حموم رفته که میده خبر بهم سریع سمیرا پایین میاد ها پله از که حافظ

 میشه خوبی جاسوس بنظرم و میخندم

 .میز روی دارم من فقط و پرتقال اب و میریزه چایی حافظم برا

 نمیشه بسته واقعا واقعا نیشم

 طلبش بغل یه،  دیگه همین یعنی رفیق

 ؟؟؟اری یا میبری منو تو حافظ دانشگاه برم زود باید امروز -

 دهنش میزاره نون تیکه یه و میکشه لپمو

 بری صادق با باید امروز داریم کار بیرون جونت اری و من -

 ..میزنه برق چشمامون و میندازم سمیرا به نگاهی

 عالی هم چقدر

 خوشحالیمو ندم بروز زیاد میکنم سعی

 حاظربشم میرم من پس نیست مشکلی باشه -

 میپرم جا از من و میگه ای باشه
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 اونم بیرون میاد میشه جیم سریع که میبینم و میکنم اشاره سمیرا به بقیه چشم از دور

 میپریم پایین باال و میگیریم همو دست ذوق با هردو

  نکن شلوغش زیاد هیششش -

 ؟؟چرا -

 کنن تحریممون شاید،  دیوونه میشه بد که میای توام بفهمن -

 بزنید دوریم یه برید باهم کالسم تو من وقتی میتونید بیاد صادق اگه تازه

 میشه سرخ گونش

 

 [2۳:۰9 2۶.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۸۳_پارت#

 

 میکوبه بهم دستاشم

 بشم اماده سریع کنم جور و جمع هارو وسیله موقع اون تا منم شوحاظر برو تو عالی هم خیلی -

 ها برنامه همه کنسله بفهمن که اینا نفهمن نیاریا در بازی ضایع زیاد فقط باشه - 

 هست حواسم اوکی اوکی -

 باال برمیگردم سریع و میگم ای خوبه

 خداروشکر جمعه جمعمون امروز،  عالی هم خیلی

 دارم دخترونه و خفن تیپ یه دفعه این میزنم رسمی تیپ که همیشه برعکس

 تو میندازمش کشیدنش لبم روی محکم و رژ برداشتن از بعد و میکنم مرتب سرم روی رو مغنعه

 کولم

 این از اینم -

 نه یا رفتن اری و حافظ ببینم میکنم چک و پنجره سمت میپرم
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 میزنم لبخند حیاط تو دیدنشون با

 و ضایع از یکم جلو یه رو مغنعم کشیدن با میکنم سعی و میکنم آرایش بیشتر یکم و برمیگردم

 کنم جلوگیری بودنش غلیظ

 میده جواب سریع که میگیرم رو لیال شماره

 ؟؟احیانا بودی خابیده گوشی رو -

 اقامونه کردم فکر بابا کن قطع -

 ؟؟نمیدادی جواب سریع انقدر منم میدونستی یعنی -

 اره -

  اره کوفته -

 بوق اولین با گزاشتیم قرار اقامون و من عزیزم؟؟؟میشی نگران تو ندم جواب من مصال خو واال -

 دیگه نشیم هم نگران تا بدیم همو جواب

 میخندم من و کوفت میگه بهم اون بار این که میگم تفی

 ؟گوسفند حاال چیه بازیا چل و خل این -

 ؟نکرد شک که بهزاد؟؟؟چی یا کردی خوشگل

 ؟؟؟؟نمیشناسی منو تو اصکل بابا نه -

 میپرسم میشناسمت چون اتفاقا -

 میزنه ای قهقه

 درنیارم بازی ضایع بودم داده قول دیگه نه -

 ؟؟میپیچونید چجوری و ارسالن و حافظ؟؟ میاید کی شما

 میایم صادق با داشتن کار دوتا اون؟ ذوقم خر نفهمیدی -

 خوردنه ابه مثله پیچوندش اونو

 میندازم نگاهی دوباره و پنجره سمت میرم

 میگه صادق به چیزی تاکیید با داره حافظ
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 باشه همینطور امیدوارم -

 ؟؟پیچوندیش قبال

 بارمونه اولین بابا نه -

 میکشه پوفی

 ؟؟؟پیچوندش میشه راحت میدونی کجا از پس -

 نباش نگران تو میپیچونم من نباشه ام ساده ملومه قیافش از خو -

 پریدم عقب و کشیدم هینی که شد باز در یهو

 ؟؟ورپریده بپیچونی میخوای کیو -

 ؟؟بری نمیخواستی مگه تو باو ترکید زهرپ عباس -

 میخنده

 

 [۱۰:27 2۸.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۸4_پارت#

 

 پشتم میکوبه

 نباش نگران ندارم رفتن قصد فعال،  برما سریع هولی -

 میرم بهش ای غره چشم

 ؟؟نری میکردم التماس هی نبودم من اون بعدم،  میری که بالخره -

 نه میگه اخرم و میکنه کردن فکر مشغول خودشو الکی

 میگیره دست با زانوهاشو و میگه اخی که زانوش به میکوبم

 میگیره مچمو که برم میخوام و برمیگردم
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 ببینم وایستا -

 ؟؟دیده و ارایشم نکنه میگزم لب

 نکنم نگاهش میکنم سعی و برمیگردم

 ؟؟سالمتی به کجا -

 میکنم مرتبش و مغنعه به میکشم دست

 خدا ی بنده دیگه دارم کالس؟؟سالمتی به کجا چی یعنی -

 ؟؟عروسی یا تولده کالستون تو وقت اون -

 ؟؟داشتم توقعی چه خدا اییی

 ؟؟نفهمه تیزیش اون با عباس

 ؟؟حاال مگه چیشده -

 میکنه نگاهم خیره خیره و میندازه باال ابرو که میکنم نگاهش چشمی زیر

 بندازه راه شری یه میتونه یعنی میکنه کارو این وقتی اصوال

 ..دیگه دارم و خودم نگاهای منم اما

 باشه سرد لحنم میکنم سعی میندازم بهش چپی نگاه

 ؟؟؟نکنم آرایشم ذره یه؟؟مگه چیه،  واااال -

 کردی موشگل خوشکل نگو،  حافظو میپاییدی داشتی هی چرا میگم -

 میکنما پارت و لت دفعه این میزنم خواست دلم -

 ؟؟اتاقم اومدی چرا اصا

 میزنه لبخند

 ..پروژشون اون سر برم پسرا با رفتن قبل میخوام -

 میخندم

 ؟؟خدافظی اال یعنی -
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 اوهوم -

 

 [2۳:۰۱ 2۸.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۸۶_پارت#

 

 اشاره من به ابرو و چشم با و میشه سرخ خجالت از که میره صدقش قربون من جلوی سمیرا

 میکنه

 میخنده پرو پرو سمیرا

 که نی چیزی خودمونه از این بشین عشقم -

 میشم سوار و میخندم صدا با منم

 .نشه مزاحممون کسی تا میزارم سایلنت روی و گوشیم

 میکنه حرکت سکوت تو راه تموم

 ..میکنه نگاه اینه از من به بعد و سمیرا به برمیگرده هرازگاهیی که فهمیده جورایی یه میکنم حس

 میاد پیام موقع همون که میگیرم دستم تو و گوشیم

 سمیرا

 نیارم در بازی ضایع میاد ابرو و چشم ک میکنم نگاهش رفته باال ابروهای با

 ؟؟؟کنیم چیکار آیناز کرده شک صادق کنم فکر -

 میکنم تایپ تند

 .میکنم درستش خودم من ندی گاف باش ریلکس تو -

 ؟؟چی تو بیام من نزاره اگه حله باشه -

 میری باهاش تو کالس رفتیم ما بد بیا بچرخ برو تو مونده ما کالس تا میگم بهش -

 باشه -
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 درنیاره بازی ضایع که میرم واسش ای غره چشم دیگه بار یه و میکنم خاموش گوشیو

 میکنم باز و ماشین در میکنه پارک تا و کولم ته میکنم پرت گوشیو

 سمیرارو پس مونده خیلی کالسمون شروع تا ما برسید کاراتون و خریدا به برید شما صادق اقا -

 میبریم هم

 میکنه تعجب

 ؟مگه میرید کجا؟؟چی برای سمیرا -

 بهت گفتم اال منم

 میکنم ای خنده تک

 برگشتیم بدین انجام کاراتونو شما تا اخه که بخورمش نمیخوام -

 محوطه خود تو میریم

 میره درهم اخماش

 خونه نرسونم سالم و صحیح شمارو تا برم جایی نمیتونم من سپردن من به شمارو خانوم -

 

 [۱۰:27 29.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳۸7_پارت#

 

 میندازم میکنه نگاهم نگران که سمیرا به نگاهی

 میشم ناراحت حرفو این گفته حافظ بفهمم که نیستم برده صادق اقا -

  برسید کارتون به برید میگم بهتون خودم من

 خو باشیم تنها دخترا ما بزارید ام دیقه دو

 من پای عواقبشم

 اخه -
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 میندازم میده فشار و کرده قفل محکم فرمون دور که دستاش به نگاهیی

 بدو پایین بیا سمیرا،  نداره اخه -

 میده تکون دست شده درشت چشاش که صادقی واسه باز نیش با و میشه پیاده سریع سمیرا

 میبرمش و میکشم بازوش از و میدم فشار هم روی لبمو

 بود شده گیر چه اوف -

 ؟؟میره مطمئنی -

 صافه حافظ دهن نره،  بره کنم فکر میشم ناراحت گفتم که اونجوری -

 میخندیم و میریم راه تند تند

 ها میشه عصبانی صادق دست از بد حافظ اقا موقع اون؟؟آبجی نشه چیزی یه واقعا میگم -

 میدم تکون هوا تو دستمو بیخیال

 حافظ کرده غلط بابا برو -

 نیستم که اسیرش ولی باشم خطر تو شاید

 میشه درست کنیم قهر بار یه

 میخنده

 گوشه یه میپریم و میزنیم جیغی هردو که میده هول جفتمونم محکم دستی یه یهو

 میکشم جیغی خندان لیالی ریدن با و برمیگردم

 ترسیدیمممم وحشی -

 سرش تو میکوبم و میکنم نگاه بده بروز ترسشو یا بخنده نمیدونه که سمیرا به

 بهزاد تو با کرده چه،  واقعا شدی وحشی -

 میکنه نازک چشمی پشت

 خوووووب کارای -

 شیطونی میریم تایی سه،  میگیرم دستاشونو و میخندم
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 صلوات نشی حامله -

 

 [۱۰:۳۱ 29.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥۳۸۸_پارت#

 

 

 میفتن راه پشتم و میخندن جفتشونم

 بیان میکنم اشاره بهشون رفته صادق میشم مطمئن که این از بعد و میکشم سرکی

 ؟؟لیال گرفتی ماشین -

 میگه ای اره و میکنه اشاره خیابون طرف اون به انگشت با

 میکنم نگاه رنگ زرد تاکسی به

 داریم وقت ای خورده و ساعت یه فقط باشید عادی خوبه -

 میشیم سوار سریع و ماشین سمت میفتیم راه

 ....خیابون برید لطفا اقا -

 ؟؟؟؟میشناسی کجا از اینجاهارو تو -

 میکنم باز و نیشم و سمتش برمیگردم

 کردم پیدا خوب جای یه تا گشتم کلی که نمیدونی باو -

 سبزززززز همش اصا جنگله کافهه پشت لیال ترینه لعنتی

 جنگلت این با مارو کشتی که توام -

 میخنده ام سمیرا

 بدش درخته هرچی از دیه بیفته گیر جنگل تو بندازیمش بار یه حقشه دنبالشه که قاتلیم این با -

 بیاد
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 میگیرم نیشگون و میکنم نگاه چپ چپ هردوشون به

 میزنید حرف چقدر کنید نگاه منظره به -

 بشه خوب روحیم یکم کافیه فقط،  براش دارم ای نقشه یه من ولی

 ؟؟کنی چیکار میخوای -

 فکر تو میرم و میشن رد کنارمون از دارن سرعت به که ماشینایی به میزنم زل

 ؟؟؟درستیه کار -

 نگرانش چشمای به میزنم زل که بازوم به میکوبه لیال

 ها خطرناکه طرف،  آیناز نشی دیوونه -

 کنی چیکار میخوای بگو

 میدم مالش دستمو

 دارم احتیاج کمکتونم به،  خوب و مناسب کار یه،  گرفت درد وحشی -

 نیستم من باشه خطری -

 میخنده لیال که میارم در اداشو

 

 [۱۱:۰2 ۳۰.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥۳9۰_پارت#

 

 میندازیم نگاهی اطراف به و میشینیم

 خوبه خیلی هواشم خوشگلههه چقدر وای -

 خوبه کجاش هوای خنگ -

 جنگلم وسط واقعا میکنم احساس بابا -

 میگیرم قیافه
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 نمیبرمتون بد جای که گفتم -

 میشه درهم اخمام میکنم حس نگاهشونو و نشستم پسر چندتا اون روی به رو دقیقا

 میکشنمون ببینن اینجا تارو سه ما تا سه اون یعنی -

 ؟؟بیارن بگم قلیونم -

 ..میرسه بنظر نگران اما سمیرا نیست جاش هیچ به اصال که لیال به میخندم

 بهش میزنم لبخند

 نمیفهمن که بفهمن اگه اونم تازه دیوونه منه پای گفتن هرچی -

 نیستما خودمم نگران اصا،  خداکنه -

 میترسم تو از بیشتر

 ؟بشه پیداش اینجا یارو اون اگه

 میدم فشار دستشو

 نمیشه چیزی -

 میخوام بستنی من -

  میخندم

 میخوام بستنی منم،  بخورم سلیقتو -

 ؟؟چی تو سمیرا

 من میخوام گرم چیز یه -

 میکنیم نگاهش فقط جفتی

 برام خو بگیرین ابمیوه -

 ..چیه ابمیوه بچه اخه ببین رو منو -

 میندازه منو به نگاهیی زیرچشمی

 کیک و قهوه -
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 باز میخندم

 داغه اونم تازه عشقم باشه -

 

 [2۳:۱۵ ۳۰.۰۶.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳9۱_پارت#

 

 میگه بهشون و میره که میکنم رو نشستن که پسرایی چغولی بگیره سفارش میاد که گارسونی به

 ..باشن تر آروم یکم

 هیز و میشن اروم اونام

 میفتم کردن غلط به و میکشم هوفی

 میشه چی ببیننمون موقعیت این تو پسرا اگه بنظرتون -

 ببرن سرمونو شاید فقط یکم نمیشه هیچی -

 میزنه لبخند ام سمیرا و خنده زیر میزنه پقی لیال

 ..نمیکنه اینکارو ولی کنه دعوام شاید داره دوستم خیلی صادق -

 ..عاشقا بابا جونننن-

 میکنه باز و نیشش

 برمیدارم کیک از یکم من تعارف کلی از بعد و میارن اونو سفارش اول

 کردن غیبت به میکنیم شروع و میکنه باز و حرف سر لیال

 میکنن نگاهمون دارن کامال پسرا میکنم حس میره باالتر که هامون خنده صدای

 باشیم اروم میکنیم سعی

 میکنم نگاه ساعت به و میگیرم استرس یکم

 شد ساعت یه زود چه اووو -
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 ها بچه بریم بخورید

 ..میشم بلند باهاش منم همزمان که میشه بلند پسرا از یکی

 میگزم لب

 گرفتم دلشوره خیلی

 پیشخون سمت میرم و میکشم جلو کمی و سرم از میفته داره کم کم میدونم که مغنعم

 میکنه حرکت پشتم

 باشید ما مهمون -

 میکنم اخم

 نکرده الزم ممنون خیلی -

 میخنده و میگه اوهی

  میکنم حس هیزشو نگاه

 شما میای اشنا خیلی بنظرم -

 میپره باال ابروهام

 نکردم نگاه صورتشون تو اصال موقع اون از

 سمتش برمیگردم و میکشم نفسی

 چشماش

 کردم فرار که اولی روز

 خانوم نرگس عمارت

 لرزیدن به میکنه شروع دستام

 کثیفه نگاهش هنوز

 خودشه ولی

 میشه نزدیک بیشتر
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 صورتم سمت میاد دستش

 کوچولو فرشته میگشتم دنبالت آسمونا تو -

 میشه بلند در زنگوله صدای موقع همون

 کثیف دستای به و ایستاده مبهوت من از بدتر که حافظی دیدن با و سمت اون میچرخم زده بهت

 میشه درشت چشمام میکنه نگاه یارو این

 

 [۱9:۱۵ ۰۱.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳92_پارت#

 

 

 مرگه و سکته مرز تو که دارم رو ادمی حس دقیقا

 ناباورش چشمای تو میشم خیره و میکشم عقب خودمو

 بیاد جلو حاال نمیخواد دلم اصال ولی نمیدونم رو کرده پیدامون چطور که این

 میشن تند داره نفسام

 میخنده و میندازه دستو پسره

 کوچولو پیشی باهام میومدی راه بیشتر قبال -

 بهش میزنم زل گیج و برمیگرده نگاهم که میاد دستم مچ سمت دستش بار این

 ؟نیستی؟؟ کجایی -

 میخنده

 دور میخورن گره محکم و میگذرن کنارم از که میبینم رو دستایی شده خبر چه بدونم که این قبل

 گردنش

 شده درشت چشمام
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 سیاهه روزگارت،  من زن به میزنی دست  ناموس بی -

 بخورم تکون نمیتونستم ترس از و بودم مونده حرکت بی من که میگفت جوری اینارو

 میترسیدم بودم منم و بود شده ترش از پر محسن چشمای

 بود شده وحشتناک حافظ

 ..بود سرخ صورتش و بودن شده برامده واضحی طور به شقیقش و گردن رگای

 ..جلو برم نمیتونستم حتی که میلرزیدم بد اونقدر

 کردن جور و جمع و من و جلو اومدن وضعیت دیدن با دخترا

 میشنیدم نالشو و اخ صدای فقط من و میزد و محسن داشت حافظ

 سمت اون برگشت هممون نگاه و شد باز در

 عباس و بهزاد

 چکید پایین اشکم و بستم هم روی محکم و چشماپ

 ..کنم صداش نتونستم حتی که بود ترسیده اونقدر عباس نگاه

 ..کرد جدا ازش اونو و حافظ سمت دوید فقط

 میکردم حس دستشو فشار و بود گرفته بازوم از سمیرا

 ؟؟آیناز خوبه حالت-

 ؟؟خدا بودم کجا من میکردی تقسیم شانس،  بزنم پوزخند تونستم فقط

 

 [2۳:۱۱ ۰۱.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳9۳_پارت#
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 ..ما سمت اومد دوتا اون کردن جدا از بعد بهزاد

 بود گله از پر نگاهش

 ؟؟؟بودم خبر بی ازش من که ای اضافه کالس بود این -

 ..کرد بغض لیال

 وایستم صاف کردم سعی

 ... بگذرونیم خوش یکم تایی سه میخواستیم فقط،  بهزاد شد من تقصیر -

 میشه اینجوری نمیدونستیم

 و زد زنگ حافظ وقتی شدم حالی چه میدونین،  ادم به بگین کنین کاری میخواین وقتی حداقل -

 ؟؟؟؟نمیدین جواب کدومتونهیچ گفت

 ؟؟میفهمید هیچ،  میشد دیوونه داشت اون و بود گفته بهش چیزایی عباس

 زد پوزخند

 ..باشین داشته درک یکم اگه خدا به -

 بود شده مشت دستاش لیال

 دیوار بغل داد هولش و کرد جمع و محسن عباس دیدم بهزاد دست کنار از

 ..بود زمین به حافظ نگاه و میزد حرف حافظ با داشت کافه صاحب

  کردم فینی فین

 باشم داشته برخورد باهاش نمیخواستم

 ..کنم جلوگیری دعوا از میخواستم یکمم و میترسیدم ازش یکم

 ؟؟؟بهزاد کجاست صادق -

 کرد اشاره بیرون به دست با

  کشیدم سمیرارو دست

 گفتم من و همش بگو،  کن ارومش پیشش برو بیا -

 میگی بهم میای گفت بهت چیزیم
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 سمیرا تو و میدونم من باشی ماست

 کردم نگاهش چپ چپ من که زد پوزخندی دوباره بهزاد

 اون نبود دیشب همین؟؟نگرانی از شدم زنده و مردم میفهمی؟؟خب میکنی نگاه اونجوری چیه -

 ؟؟؟شد نزدیک بهتون اونقدر یارو

 ؟؟گیرش بیفتین تایی سه دفعه این میخواستین

 ..محدودیت همه این از بودیم خسته واقعا ولی میگه چی میفهمیدم

 ..بود هم شبیه حرفامون

 بود کرده محدود بدجوری نگرانی بهانه به لیالرو افتاد من واسه اتفاقایی که موقع اون از بهزاد

 

 [۱۰:۳۳ ۰2.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳94_پارت#

 

 

 سمتش کردم پرت و عصبیم و خسته نگاه و کشیدم حرص از نفسی

 ..بپیچونیمتون اینجوری شدیم مجبور که کردین محدود رو گنده ادم چندتا ما جوری شما -

 دارین هم گله تازه

 نه میگید باغ تو خونه از تر دور یکم فقط بشینیم میخوایم،  نه میگید بریم میگیم هرجا

 نه میگید ساحل لب بریم میگیم

 سرمون میریزد سریع تنهاییم اتاق تو دیقه دو

 میفهمیم

 سختمونه محدودیت همه این،  سختمونه خدا به ولی نگرانمونید میفهمیم

 ..میکنم حس و حافظ نگاه من و میچرخه کمر به دست بهزاد
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 میکنم نگاهش

  کردم اشتباه ک بهش میدم حق یکم،  هس گلگی نگاهش تو

 کرده روی زیاده بفهمه باید اونم ولی

 میکشم عمیقی نفس

 تو میان سمیرا و صادق

 نی مشخص چیزی قیافش از

 میندازم ساعتم به نگاهی

 داریم کالس دیگه ساعت یه لیال -

 ؟؟اوضاعو نمیبینی ولی،  نرفته یادم -

  میندازم باال شونه

 دنبالم اونم ورودی در سمت میرم

 میکشم عمیقی نفس من و بیرون میایم

 عمیق نفس این به داشتم نیاز

 میاد پشتمون سمیرا

 ؟؟؟؟پس چیشد -

 میندازه در به نگاهی

 همش ولی کردم گیری سخت میدونم عزیزم دارم اعتماد بهت من گفت فقط،  بهم نگفت چیزی -

 بوده خودت واسه

 میگیره خندم ذوق از

 جونمممم ای -

 بازوش به میکوبه لیال و میخنده ریز سمیرا

 میکنه چالم امشب بهزاد این،  یعنی حالت به خوش -

 بیرون میان همشون موقع همون که کرده غلط میگم کنان نازک چشم پشت
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 ما سمت میاورد و بود گرفته و محسن دستای عباس

 جلوپاهامون انداختش

 گمشو کن عذرخواهی خانوما از -

 میکنه اخم محسن

  میده مالش بود گرفته عباس که دستاشو

 میخوام معذرت من...  من -

 

 [۱2:۱2 ۰۳.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳9۵_پارت#

 

 

 میزنم بلندی نیشخند

 حافظ سمت میچرخم و میگیرم ازش نگاهمو

 میکنم نگاهش سرد

 ممنون -

 نمیگه چیزی

 دوستاش نه هست خودش از اثری نه بعد دقیقه چند و میکنه بلند اونو عباس

 ..کردن اینکارو دعوا بدون چطوری موندم فقط

 میرم فکر تو یکم

 سالمتی به کجا -

 داریم کالس -
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 میکنه اشاره کافه به دست با

 که این مثل داشتین کالس خیلی امروز -

 میخندم

 ..ندادیم خبر شرمنده،  دیگه شلوغه یکم برناممون -

 میشه درشت چشمام که میگیره بازوم از.میکشه هوفی و میاد جلو

 میشم هول

 شده درشت چشمام من و کافه پشت میبرتم

 ؟؟؟ میکنی چیکار -

  همسرم با،  شما با،  کنم صحبت باهات میخوام؟؟؟نیست معلوم -

 زندگیم شریک

 میشم سینه به دست و میرم بهش ای غره چشم

 بفرمایید خب -

 نگفتی بهم چرا -

 ؟؟ میزاشتی -

 میندازه ای خیره نگاه

 نه -

 سینش به میزنم دستم با و میخندم

 زندگی شریک،  همسر میکنی اذیتم همش -

 میبره موهاش تو دستاشو

 توئه خاطر واسه همش بخورم قسم کی به،  توئه خاطر به -

 ؟؟میفهمی دختر من میترسم

 بدم دستت از میترسم من
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 نکنم بغض میکنم سعی و میکنم جمع لبامو

 باشمت نداشته میترسم،  میترسم خودمم من -

 میشم اذیت ولی

 سختمه محدودیت انقدر

 ؟؟؟بیام و برم میخواستم خودم حتی اوایل یادته

 نداشتم هیچکسو دوسال که منی ندارم عادت بهش و بودن تنگنا تو همه این

 که بود کی؟؟بود کی یارو اون،  کارت نیست قبول قابل بگی ام هرچی،  آیناز نداشتی حق -

 داری عالقه چی به،  چیه اسمت،  میکنی چیکار میدونست

 میشم زیر به سر

  بگزرونم خوش نداشتم حق،  دیگه نداشتم حق -

 بدونی نیست الزم پس

 

 [۱۰:2۸ ۰4.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳9۶_پارت#

 

 میرم برمیگردم من و میکشه عمیقی نفس

 نمیاد دنبالم

 قهریم یعنی این

 ولی قهرم بیشتر من

  ایستاده ماشین کنار صادق

 میکنیم حرکت و میان هم لیال و سمیرا که میشم سوار میرم

 کنم فکر بهشون نمیخوام
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 ؟؟گفت بهت چی -

 بزنن ضربه طرفت به واقعا اگه حتی کنی قبول اشتباهاتو نیست الزم گاهی،  میندازم باال شونه

 رو زندگی بود کرده تلخ خیلی حافظ که میدونم اینم اما کردم اشتباه میدونم

 بودن متاهل وجود با حتی باشه نداشته نیاز تنهایی به کسی میشه مگه

 ...نکردم و بکنم بدی کار نبود قرار که من

 داشتم حق گفت نگرانی اسم به و شد خورد سرم رو چی همه و خودش به داد و حق هیچی -

 کردم محدودت

 میکنه نگاهم آیینه از صادق

 انداختینا دردسر تو منم شما -

  نکردیم کاری،  ننداختیم -

 بگو خودم به گفت چیزی بهت حافظ اگه

 پیچوندیمت که بودیم ما نکردی کاری تو

 کردم کارو این لیال و سمیرا خاطر به بیشتر من

 ؟؟بشن حبس اینجوری باید چرا شما خانومای میکنه دنبال دیوونه ای زنجیره قاتل یه و من

 میده تکون طرف دو به سرشو و میکنه عوض رو دنده

 ..نیست بردار شوخی قضیه این نگرانیم بگیم هرچی ما،  واال بگم چی -

 میزنید خودتونو حرف خانوما شما

 میندازم باال شونه خودش مثل منم

 نکرده دعواش آقاشون چون بازه نیشش سمیرا

 دپیم ام لیال و من

 میکنه توقف دانشگاه در جلوی

 پیشم اومدی مرسی،  گذشت خوش امروز عشقم -

 ..میخنده گویان شما دست از صادق و میبوسه و گونم سمیرا
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 [2۳:۳۵ ۰4.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳97_پارت#

 

 

 نبرده تشریفشو خان وحشی امیدواریم و شده مشخص برد روی که کالسی سمت میکنیم تند پا

 باشه

 میکشم سرکی و میکنم باز و در

 بریم بیا نیست خبری -

 میشیم کالس وارد

 میکنیم تعجب جفتمون کالسه کل تو که سکوتی دیدن با

 ؟؟خبره چه -

 کنارش منم میشینه گوشه یه و میاره در کولشو

  میپرسه دستیش بغل از

 ؟؟صبا اینجا خبره چه -

 میندازه کتابش به نگاهی

 رو فرجه روز سه این پس میکردین چیکار؟؟؟نمیدونین مگه،  دختر دیگه داریم امتحان -

 میشن درشت چشمام

 بشه مشروطی باعث ممکنه کالس تو کمم نمره یه حتی بود گفته لیال و میکنیم نگاه بهم بهت با

 ؟؟؟میدونستی تو -

 میخنده

 ؟؟؟باهات اونجا میومدم میدونستم اگه بنظرت،  ازت داشتم سوالو همین منم -
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 دستم کف به میدم تکیه سرمو

 ؟؟؟االن کنیم چیکار -

 دیگه میفتیم -

 ترمو این کنم تموم بتونم عمرا دیگه بیفتم وضعیت این با -

 باهام میمونه لج اخرش تا

 میخنده

 ؟؟بریم مریضی به بزنیم خودمونو -

 میکنم نگاهش چپچپ

 ؟؟؟واقعا؟؟؟؟اون امتحان جلسه سر غیبت -

 فکر تو میره

 واقعا افتادیم دردسری بد تو

 کنم فکر میکنم سعی و میکشم عمیقی نفس

 ؟؟چیه اشتی مورد در نظرت-

 سمتم میچرخه تعجب با

 ؟وحشی اون؟ کی با؟؟؟آشتی -

 بازوش به میزنم

 محترم آقایون با اشتی،  دیوونه نه -

 میکنه نگاهم گنگ چون میگم چی نمیفهمه انگار و میکنه فکر

 ؟؟؟دختر میگی چی -

 سمتش میچرخم کامل

 بیان میخوایم ازشون باهاشون آشتی مقابل در و بهزاد به تو و حافظ به میدم پیام من،  ببین -

 ببرنمون

 میشه توهم قیافش
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 ؟؟میذاره بنظرت،  احمق -

 مجبوره -

 میخندم خبیث و

 

 [۱۱:۰۰ ۰۵.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳9۸_پارت#

 

 

 شد بلند گوشیم پیام صدای موقع همون

 اومدم ابرویی و چشم

 زادس حالل بفرما -

 انداختم صفحه به نگاهی

 ؟نگرانتم کنی درک نمیخوای؟؟؟بزاری کنار لجبازیتو نمیخوای؟؟  رسیدین -

 میکنم تایپ تند و میزنم عمیقی لبخند

 ؟؟؟؟خونه تو کنی حبسم درستیه راه ولی عزیزم نگرانمی تو میدونم من -

 بدی نجاتم امروز که این مگه باهات نمیکنم اشتی

 افتاد گوشیم روی شمارش سریع

 میکرد نگاهم باز دهن با فقط لیال

 الو -

 ؟کرده اذیتت کسی؟؟؟کجایی؟ آیناز چیشده -

 میکنن اذیتم نیای اگه ولی نوچ -
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 ؟کجایی بگو فقط میام باشه باشه -

 هیچ که وگرنه کنم می اشتی ببریم بیای اگه نخوندم درس و داری امتحان،  کالسم تو -

 میزنم لبخند و میپیچه گوشم تو آرومش ی خنده صدای

 ؟من کنم چیکار تو دست از -

 بده نجاتم بیا -

 میامم دارم،  چشمم -

 میکنم قطع

 برده التاری که ام ادمی مثل

 لیال سمت برمیگردم غرور پر چشمایی با و میکنم باز ته تا و نیشم

 میدی درس شیطونم تو دختر -

 میشه باز نیشم

 ؟؟میبره منم -

 میکنم بلند رو گوشی دوباره سریع

 بیاره بهزادم بگم بزار میشه ضایع -

 باشه -

 

 [2۳:۵9 ۰۵.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ ۳99_پارت#

 

 

 ..چرخوند مون تکتک روی رو همیشگیش اجمالی نگاه شد وارد که در از

http://romankhoneh.xyz/


844 
romankhoneh.xyz 

 

 شد متوجه لیال که میکرد نگاهم خیلی انگار اما نشم چشم تو چشم باهاش کردم سعی

 ؟؟تو رو کرده زوم چرا -

 میکشم عمیقی نفس

 خوبه مواقع اینجور هاپوها بویایی،  کنیم وحشیش دوباره میخوایم کرده حس شاید نمیدونم -

 شد سرخ خنده از

 هاش خنده اون با نکنه توجه جلب کرد سعی و نشست صاف که پهلوش به کوبوندم

 کنیم رفعش امتحان شروع از قبل بفرمایید هست اگر ای نکته -

  شد بلند همهمه صدای

 میداد سوالشونو جواب واضح خیلی و میکرد نگاه هارو بچه دونه دونه تیزش چشمای اون با

 انداختم گوشیم به نگاهیی و کردم استفاده فرصت از

  بود داده پیام حافظ

 میرسن دیگه رب یه

 کشیدم عمیقی نفس

  اومد می موقع به پس

 کردن سوال از دست نمیخواستن اینا و بود وقت حاالها حاال انگاری و انداختم جمعیت به نگاهی

 بردارن

 میرسن دیگه رب یه لیال -

 شد باز نیشش

 بگذره خیر به خداکنه -

 کرد بود گرفته ازش که صبا کتاب به نگاهی و گفت اوهومی

 میریم میان االن بابا نخون -

 خندیدم ریز و کرد پشیمونم اندسفیهش عاقل نگاه

 رفتاراشون به بودم زده زل سینه به دست
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 میندازه سمت این نگاهی و میشه پرت حواسش میده توضیحی بقیه برای داره که گاهی میدیدم

 که دیدم و بودن درهم حسابی اخماش کرد نگاه که اخری دفعه چون بود گرفته عصبی تیک انگار

 شده قرمز چشماش

 بود جذابی و عجیب ادم واقعا

 پلیسا شبیه

 کنم حسابش ادم که اونقدری نه ولی میترسیدم ازش

 بترسم میخوام چی از ببین دیگه

 

 [۱۰:2۰ ۰۶.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰۰_پارت#

 

 

 شد امتحان وقت بالخره

 نبود بهزاد و حافظ از خبری

 ها بچه بین هارو برگه که دستاش به میزنم زل استرس با و میشکونم هم پشت انگشتامو قلنج

 میکنه پخش

 لعنتی دیگه بیا

 داره خنده واقعا کردنش پچ پچ صدای و میفرسته صلوات داره بدتر من از لیال

 میشه باز در یهو میاد که ما سمت

 پریده رنگم مطمئنم و میفرستم بیرون محکم نفسمو

 سمت اون میچرخه ها نگاه همه

 حافظه
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 بکشم جیغ زیاد ذوق از میخواد دلم

 دهنم تو میکنم جمع لبامو

 ،  میکنه نگاهشون داره وحشی

 شناخته انگار

 آقایون بفرمایید -

 اومده پیش خانوادگی مشکل یه اما،  میشم کالستون مزاحم ببخشید -

 ببرم رو خانومم لطفا میشه

 ...اقوامون از یکی حال

 نمیده ادامه دیگه

 شدنم پخش از میکنم جلوگیری دارم که من

 میشه بلند جاش از لیال

 ؟؟؟شده چیزیش مادرجون؟؟حافظ چیشده -

 میندازه پایین سرشو حافظ

 میشم منفجر دارم

 من سمت میچرخه وحشی

 ؟؟خوبه شما حال خانوم -

 میکشم عمیقی نفس

 ؟بریم میتونیم،  باشم خوب باید،   آره آره -

 میندازه هاش برگه به نگاهی

 میشه بلند حافظ صدای که بده جواب میاد

 آیناز نداریم زیادی وقت -

 کرده بغض مثال
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 پشتم ام لیال،  میپرم جا از و میگیرم گاز لبمو

 میگذریم ها بچه بین از

 اومدم بیرون دو مسابقه از میکنم احساس

 میزنم نفس نفس

 میشیم پخش تایی سه میبندم که و در

 خنده از مردم یعنی

 [2۳:42 ۰۶.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰۱_پارت#

 

  

 میکنم حلقه گردنش دور دستمو و میپرم ایسته می صاف که حافظ

 کمرم دور میشه حلقه دستش و میخنده

 میکنم باز و نیشم

 مرسیییی   حافظ مرسیی-

 میکنه نوازش موهامو

 بخون درس بشین من کردن نگران و پیچوندن جای بعد به این از بودا بار آخرین -

 میگم چشمی

 میکنه نگاه و اطراف و میچرخه لیال

 کو بهزاد پس -

 میکرد شک اونجوری ولی بشه تر طبیعی که بیاد اونم بگم میخواستم،  نیاد گفتم -

 میگم هیسی آروم
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 بریم بیاید،  ها تیزه خیلی گوشاش -

 بشر این نداره احساس ذره یه یعنی بود شده قرمز چهرش بیرون میومدم در از داشتم وقتی

 ..نیست خوب حالش مادرجونم گفتیم مثال

 میکنم باز و نیشم

 ..کردیما سواستفاده اینجوری ببخشید خدابیامرزدت مادرجون

 ..ماشین سمت میریم و میگیریم همو دست

 میکنه حرکت تر جلو ما از لیال

 گوشم سمت میاره سرشو و میکنه کم سرعتشو یکم

 ؟؟آشتی االن -

 میزنم لبخند و سمتش برمیگردم

 میدم فشار محکم دستشو

 حافظ ببخشید بودم عصبانی یکم اوهوم -

 فشار تر محکم دستاشو و خندش واسه میره ضعف دلم،  میکنه نثارم خوشگلشو لبخند و میخنده

 میدم

 ؟نه بگیریم جشن امشب بهتره -

 میندازم باال شونه

 مردی کنی کنسل،  موافقم که من -

 میده تکون طرف دو به سرشو

 میفته راه بهزاد و میشیم سوار سریع ماشین به میرسیم تا

 میخنده و میفرسته بیرون نفسشو لیال

 گردونه برم و بیاد که االنه عجوبه اون میکردم فکر ولی نشه باورتون شاید -

 میگیره دستشو بهزاد

  مرتیکه کرده غلط -

http://romankhoneh.xyz/


849 
romankhoneh.xyz 

 

 ؟؟؟بهزاد کالس نیومدی امروز چرا تو -

 سمتم برگشت لیال

 ؟ نمیدونی مگه -

 میکنم نگاهشون تعجب با

 ؟چیو -

 

 [۱۰:۰7 ۰7.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰2_پارت#

 

 میزنه غمگینی لبخند لیال و برمیگردونه سرشو بهزاد

 داد انصراف -

 میشه درشت قابلمه یه اندازه چشمام

 ؟؟؟؟بوده پزشکی زندگیش تموم آرزوی میگفت لیال که نبود پسری همون این

 ؟؟؟چی واسه؟؟میگین دارین چی -

 میشه غمگین فازشون خیلی میکنم حس

 کنه کار شرکت تو من بابای پیش بره قراره -

  میفرستم بیرون محکم نفسمو

 میده گوش حرفامون به و نشسته سکوت در حافظ

 جلو میکشم خودمو

 ؟کارو اون داری دوست مگه؟؟اونجا بری میخوای؟؟میگه راست بهزاد -

 میده تکون طرف دو به سرشو
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 بگذرم دارم دوستش که اونی از خاطرش به که نیست مهم اونقدرام پزشکی -

 میکنم اخم من

 لیال سمت میچرخم و میکشم لبم به دستی

 ؟؟؟میکنه اینکارو چرا واقعا؟؟؟ چیه مشکلش -

 بابام -

 میپره باال ابروهام

 کنه دخالتی نمیخواد کردم فکر میرسید نظر به که اونطور،   شده کنجکاو حاال حافظم

 شد مهم واسش انگار حاال اما

 ؟خب چی بابات -

 تکمیل چیزش همه عروسی از قبل تا باید بهزاد گفته و کنیم ازدواج سریع خیلی کرده شرط بابام -

 باشه

 میتونم خودم من گفته اونم و سختیه کارخیلی گفتن و کردن صحبت باهاش بهزادم خانواده

 خودم پیش بیاد باید ولی کنم کمکش

 ...نیست ازدواج از خبری دیگه نکنیم قبول اگه گفت بابا اما کنه قبول بزارم نمیخواستم من

 کشیدم اهی و شد درهم اخمام

 ؟؟نیست ای دیگه راه -

 نداره کاری کال کنه اماده و چیز همه بتونه ازدواج از قبل تا اگه گفته بابا -

  کنه کار خودش پیش باید نتونه اگه اما

 ..وگرنه

 کردم حس صداشو تو بغض

 کردم بغض منم

 حافظ سمت چرخیدم و کشیدم عقب

 کردم نگاهش مظلومیتم تموم با
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 ؟حافظ!!دوستامونن اونا؟؟کنی نمیخوای کاری؟؟میکنی چیکار-

 

 [۱9:42 ۰۸.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

  4۰۳_پارت#

 

 

 از پره توش که زدم زل گوشیم به سکوت در من میزنن حرف بهزاد و حافظ بیشتر برسیم وقتی تا

 ..حافظ آمیز تحدید پیامای و تماسا

 بهش نخندم میکنم سعی

 ...میشه زدن حرف گرم دوباره و میره بهم ای غره چشم برمیگرده

 ..میدن اهمیت درا قفل و چفت به خیلی تازگیا میاد یادم و میده فشار و ریموت حافظ میرسیم تا

 میکنه پارک و داخل میره بهزاد

 خوشگلههههه اینجا چقدر آیناز بکشتت خدا -

 گالریت تو نداری عکس یه تو الکچری فضای همه این

 میشه باز نیشم من و میتوپه بهش بهزاد

 میخنده بهمون حافظ

 بچه این نیست عکس کار تو اصال -

 سلفی زرت و زرت؟؟خوبه باشم لیال این مثل دیگه خوبه -

 خوبه خیلیم -

 میشم پیاده حافظ پشت و میارم در براش زبونمو

 میدم بدنم به قوسی و کش

 ؟؟انقدر بود طوالنی راه امروز چرا -
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 ..کافه اون به کافه این از هی،  شدی ماشین سوار زیاد چون حتما -

 میگه آخی که سینش تو میکوبم یدونه شدنی رد و بهش میرم ای غره چشم

 فقط بریم پیاده راه یکم باید ها بچه اومدین خوش -

 میکشه هوف لیال

 ورودی تا میومدیم ماشین همون با کارییییه چه خب -

 میکنم نگاهش چپ چپ

 میکنه داغ آفتاب زیر میمونه نداره بون سایه اونطرف،  نزن حرف من بده و دستت -

 میندازن سایه خوب عصر درختام

 میخنده

 میشه سایه کال که عصرا احمق -

 میکنم باز و نیشم

 بیفت راه نزن حرف صورت هر در -

 میگه چشمی

 میان راه اروم دارن البته و میزنن حرف دارن هنوز بهزاد و حافظ

 میندازم بهشون نگاهیی نیم

 ..باغ پشت میرن ورودی سمت بیان که این جای به و میچرخن

 بزنه حرف میخواد پس خب

 

 [۰9:4۶ ۰9.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰4_پارت#
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 جاش از میپره لیال میبندم و در تا

 بیرون موند شوهرم نیسیا بلد نوازی مهمون،  چتههه -

 میکشم سرم از مغنعرو و میارم در اداشو

 نباشه حرف -

 اینا پس چیشدن آیناز هووو -

 میخندم شده اویزون در از ها دیوونه مثل که بهش

 ، شدنش باز داره قلق شده عوض قفلش -

 میشکونیش میزنی باهاش نرو ور انقدر 

 شوهرموووو کردین چیکارش -

 میکنم نگاهش ترسناک و باال میارم دستامو

 بخوریمشش امشب شام واسه کنیم سرخ قراره -

 دماغم تو میکوبه

 کردیییی غلط -

 میگیرم یقش از و میزنم قهقه

 بدیم خوب ناهار یه جاش به بیا اومدیم کردیم فرار خان وحشی امتحانه از نیار در بازی کولی -

 بهشون

 خو رفتن کجا بگو اع -

 احتماال باغ پشت رفتن -

 ؟تو نیومدن چرا خب -

  سمتش میچرخم

 ؟؟لیال وایستادم کجا االن من بنظرت -

 اینجا -
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 ؟؟بدونم کجا از من خب -

 میکشم سرکی من و میکنه نگاه جا همه به کنجکاوی با انگار میشه بیخیال و میندازه باال ای شونه

 آشپزخونه تو

 خوابن همه انگاری

 جاییی عجب ولی،  خلوته چه -

 بوده ساختمون طراح خودش حافط پدربزرگ لوکسه خیلی اره -

 داشته الکچری بابابزرگ چه اوالال -

 آره میگم و میخندم

 

 [۱۰:۰۵ ۱۰.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰۵_پارت#

 

 

 میشیم مشغول و آشپزخونه تو میریم باهم

 ؟؟کنم سرخ زمینی سیب

 ؟؟داره دوست بهزاد -

 میخنده

 عاشقشم من درک به اون -

 ..ماست شب امشب کن خالل هسی زمینی سیب هرچی برو من عشق پس کن ول و کارو تو -

 میکنه باز مانتوشو های دکمه و میکنه باز و نیشش

 مانترو اون بیار در خوبه که لباست احمق -

 اخه میاد حافظ -
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 مهمه برات چقدرم -

 میکنه باز نیششو دوباره

 پایین اتاقای از یکی تو گذاشتم بردم و گرفتم مانتوشو

 همه بودن خوابیده یعنی این و بود ساکت خیلی

 برمیگردم

 ؟؟مرغ یا قرمه -

 داری دوست خودت هرچی -

 ؟؟بزارم چی ببینم بگو بابا شو خفه -

 بزار قیمه -

 میدم تکون سرمو

 مرغ شد پس باشه -

 زدم بهش چشمکی که کرد نگاهم اخم با

 نکنم صدا و سر زیاد کردم سعی و شدم مشغول سریع

 دانشگاهم اال من میکنن فکر خداها بنده -

 میشه بلند و برمیداره و سبد لیال

 کافیه ام محله یه برای این -

 خوبه همینش اره -

 ؟؟؟کردی کارا این از قبال -

 میکردیم تموم زمینیارو سیب همه مسافرت میرفتن خونه اهل وقتی ها بچه با که افتادم وقتایی یاد

 بکشی دست ازش دیگه نکنم فکر که میشه خوشمزه اونقدر زیاد خیلی اره -

 بست عشق با و چشماش

 براش میمیرم -

http://romankhoneh.xyz/


856 
romankhoneh.xyz 

 

 ؟؟؟میمیری کی برای -

 دیدیم و حافظ و بهزاد و در سمت چرخیدیم تعجب با

 شدم بلند جا از احترامشون به

 خانوم لیال شدی کی عاشق -

 داد نشون و سینک روی دست با و کرد باز نیششو لیال

 ؟؟جنگه مگه؟؟خبره چه خدا یا -

 شد ناله حافظ قیافه

 ؟؟کنید ورشکستم میخواید -

 برداشت خیاری و سمتم اومد لیال

 ..شدیم نزدیکتون قصد همین به اصال -

 میخندیم هممون

 .. بهزاد نیسم بلد پذیرایی ما -

 کمک به داریم نیاز که اینجا بفرمایید پسرا

 

 [2۳:۳4 ۱۰.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰۶_پارت#

 

 

 مرغا کردن سرخ مشغول کابینت از مایتابه اوردن در از بعد خودم و دوتا اون به سپردم و ساالد

 شدم

 بود زمینیا سیب مشغول اونطرف لیالام

 چیشد میپرسم ازش نگاهم با و حافظ سمت برمیگردم
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 میکنه باز و میبنده بار یه چشماشو و میزنه لبخند

 کنم کار بیشتری انرژی با شد باعث که خوب خبرای از بود پر نگاهش

 واسشون بودم خوشحال واقعا

 اونم کار کالسا تو بهزاد وجود با چون هست منم نفع به بکنه میخواست حافظ که کاری میدونستم

 بود نگرانم کمتر و میشد تر راحت

 ساالد سمت رفتم شدن آماده که خورشت و برنج

 ؟؟میخوای چی دیگه -

 بچشونم بهتون رو خوشمزه و خوب شیرازی ساالد یه طعم میخوام -

 شد باز نیشش بهزاد

 عاشقشم من -

 کرد درهم صورتشو حافظ

 ...که ندارم دوست من -

 میخندم

 براش دارم من نخوره هرکی،  نمیخوره کی ببینم -

 ها پاته بغله جا همون زردچوبه و نمک و فلفل جان لیال

 ؟؟؟نه یا دارین دوست تند -

 داشتیم دوست تقریبا هممون

 بزنا زیاد -

 میچرخه و میگه ای باشه

 سرخ مشغول دوباره و لیال کمک میرم ساالد کردن درست از بعد باز که زمینیا سیب زیادن اونقدر

 میشم کردن

  لیال -

 ؟؟؟جونم -
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 میکنم نگاهش زیرچشمی

 باشه داشته چیزم همه بده ادامه درسشو بتونه بهزاد بشه باعث که کنه کمک بهتون کسی اگه -

 !خب -

 ؟؟کمکشونو میکنید قبول -

 میکنه نگاهم تعجب با

 هستیما ماام؟؟خالفید کار تو؟؟کردی پیدا خالف کار -

 میگه کوفتی که زیرخنده میزنم زرتی

 ؟؟نمیکنی قبول یعنی!  میگم،  دیوونه نه -

 دیگه یکی به نمیکنه رحم برادر به برادر که زمون و دور این تو میشه پیدا کی ولی؟؟ام دیوونه -

 ؟؟؟کنهکمک

  نمیخواد کم چیزای من بابای..انقدر اونم

 و دست زیر بهزاد میخواد فقط بگیریم سامون سر سریع بهزاد و من که نیست این قصدشم اصال

 باشه خودش بال

 میکشه اهی

 ..میکنه درست دیگه دردسر یه باز بکنیم هم اونکارو بشه معجزه اگه میدونم -

 میزارم شونش روی دستمو

 باشه خدا به امیدت، کرد پیدا کاری شاید بهزاد -

 میزنم منم.. میزنه لبخند

 کنیم کمکشون میتونیم که خوشحالم

 

 [۱۰:۵۶ ۱۱.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰7_پارت#
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 لیال و من خوش بخت از و تلویزیون روی به رو نشستیم رفتیم هممون شد تموم که کارمون

 شدیم ترسناک فیلم یه دیدن مشغول

 و داشت بد شخصیت یه اما بود خوشتیپ و خوشگل که این با داشت بدی نقش اونجا که مردی

 ..بود کرده تسخیرش شیطان که انگار

 افتادم وحشی یاد حقیقتا

 ولی نداشت بهم کاری رفتن غره چشم گاهی جز خواهیش معذرت و موضوع اون بعد خدا بنده حاال

 داشتم بدی حس خیلی بازم

 بشم شرمندش بشه ناجیم جا یه میترسیدم

 دردسر تو بیفتم اون جلو بارم یه نبود بعید من از اخه

 میپرم جا از لیال جیغ صدای شنیدن با

 کشتششش،، دست یه با؟؟دیدی کشتششش واییی-

 رفتم میخندیدن که دوتا اون به ای غره چشم

 ؟؟خوبی -

 بودم ندیده اینجوری ترسناک سینمایی فیلم قبال.. میاد خوشم داره اره وای -

 نمیترسه کسی که روز،  روزه خب -

 حلقم سمت اورد و برداشت کرن پاپ مشت یه و کرد نازک چشمی پشت

 دهنم تو کرد همرو و خندید که میکردم نگاهش شده درشت چشمایی با

 برداشت دستشو که دستش پشت کوبیدم

 نزنیا حرف دیگه -

 کردم ریز چشمامو

 میشن بیدار ام بقیه االن بچینیم و میز بریم پاشو اصا،  نباشه حرف -
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 میمردم گرسنگی از داشتم بده خیرت خدا -

 شدم شرمنده یکم

 کمک بیاید پاشید پسرا بود آماده غذا که دیدی خودت دیوونه میگفتی زودتر خو -

 نکردم غرغراشون به توجهی

 آشپزخونه تو رفتیم و گرفتم و لیال دست

 چیدیم هارو وسیله سریع خیلی

 برگشتم باباعلی صدای باشنیدن که قابلمه سمت رفتم

 ؟؟باباجان میکنید چیکار اینجا -

 زدم لبخند

 ؟؟خوابیدی خوب؟؟فداتشم خوبی.. باباعلی کردیم کنسل و کالس -

 بوسید و پیشونیم و جلو اومد

 باباجان خوبم منم باشی خوب تو -

 اونا سمت برگشتیم لیال گفتن عزیزم آخی صدای شنیدن با

 بودتشون ندیده انگار باباعلی

 داری مهمان نمیگی چرا آینازجان باباجانم اومدین خوش،  پسرجان سالم،  دخترم سالم -

 ؟؟؟بابایی

 میخندم

 نیومد دلم خو بودی من محو شما -

 گرفت نیشگون و گونم باباعلی و خندیدن بقیه

 داد دست باباعلی با و اومد و جلو بهزاد

 من دوست نامزد و حافظ دوست،  بهزاده آقا ایشون باباعلی -

 بابا نبودیم شرمنده،  اومدی خوش باباجان خوشبختم -

 شدم مزاحم ببخشید شما،  عموجون حرفیه چه این -
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 کوبیدم بهم هارو قابلمه در

 

 [۱۱:۰۵ ۱2.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰۸_پارت#

 

 من خوب دوست لیالخانومه ایشونم باباعلی نداریم کردن پاره تیکه تعارف آ آ -

 که کنم بیدار عمورو زن و عمو برم خواستم شد آشنا باهاش و گفت امد خوش لیالام به باباعلی

 نشم مزاحمشون و خوابیدن تازه گفت باباعلی

 تو اومدن دیگه دوتای شدیم کشیدن مشغول و نشستم تا دوباره

 ؟؟؟میکنید چیکار خونه شما برسرم خاک وا ای -

 ..نیام گفت خودش خانوم برگردم میخواستم اقا اید خونه نمیدونستم

 سمیرا واسه کردم اخم

 اومدیم شد کنسل کالسمون زود مام، دیگه گرفتی اجازه؟؟؟حاال مگه چیشده،  خبرته چه سمیرا -

 ؟؟؟؟شیطون بودین کجا

 شد باعث که بقیه سمت برگشتم باز نیش با شد سرخ سمیرا و کردن سرفه به کرد شروع صادق

 بخندن

 بیاید زود میشه سرد ناهار نکشید خجالت انقدر حاال نیستن منحرف زیادم -

 .؟؟کجان بقیه باباجان -

 ..پرسید حافظ از باباعلی

 نشستم مظلوم کنان تعجب که رفت من به ای غره چشم و برداشت قاشقشو حافظ

 ارسالن همین برای بره نتونست و موند جا قطار از واسشون شدن نگران و بعضیا لطف به عباس -

 ..باشن همراهش جایی یه تا رفتن حسین و
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 برن تنها بزارم نتونستم خطرناکن ها جاده یکم

 ؟؟بود شده کی نگران حاال،  باباجان کردی خوب -

 .گلوم تو پرید غذا و پرید من رنگ

 بود گرفته خندش حافظ

 ولی نمیگم االن یعنی نگاهش معنی میدونستم و انداخت باال برام ابرویی که کردم نگاهش مظلوم

 میارم دخلتو خودم بعدا

 فرستادم بیرون نفسمو و گزیدم لب

 شد حل،  نبود بزرگی چیز -

 ..زمینا سر بیایم نتونستیم اومد پیش مشکل ارسالنم و من برای؟کردین چیکارا شما

 خبر عصری خودتون میرید اومد ارسالن حاال خداروشکر بود مرتب چیز همه بابا نبود چیزی -

 باز میگیرید

 ..بگذرونه خیر به خدا،  بود مواظب باید بازم ولی نرسیده سیل اطراف این

 .ما مردم این میکشن چه

 کشیدیم آهی هممون

 بار به خسارت مردم واسه خیلی خیلی خیلی میدونستم و میکردم دنبال و اخیر های سیل اخبار

 ..اورده

 بود کرده کمک چقدر بودم فهمیده خودم و بودیم کرده جمع کمک کلی حافظ با

 ...میکرد تر شیفته بهش نسبت منو این و داشت بزرگی دل..من مهربون پسر

 

 [۱۰:4۶ ۱۳.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۰9_پارت#
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 یخچال تو دادم جا و گذاشتم ظرف توی غذاهارو بقیه برای

 از سرشون پشت ماشین تو ظرفا گذاشتن از بعد لیال و من و کردن جمع هارو وسیله پسرا

 شدیم خارج آشپزخونه

 ؟؟ندارین نیاز غذا از بعد خواب به -

 در سمت میرفت داشت باباعلی

 بی هام همسایه از وقته خیلی روستا تو بزنم دوری یه برم من کنید استراحت شماها تا باباجان -

 خبرم

 میگم سالمتی به لبخند با

 سمتشون برمیگردم

 ؟؟جواب -

 شکمش رو میکشه دست حافظ

 خوب یکم هوا که وقتی تا میخوابیم نیست دیر که هنوزم،  داشتم نگه باز زور با و چشمام که من -

 بشه

 موافقم منم اره -

 رفتیم باال ها پله از و بیان دنبالم که کردم اشاره بهشون

 خودمون اتاق تو بردم کشیدم و حافظ دست و بهشون سپردم و خودم اتاق کنار اتاق

 خستممممم خیلی -

 کشیدم هوفی و گذاشتم چونم زیر و دستم دوشش رو کرد پرتم و گرفت کمرم از

 نیستم برنج گونی من کنی باور بخورم قسم چی به بابا -

 ؟؟باشی نداری دوست،  منی فسقلیه نیستی گونی شما..نیست خوردنی قسم -

 کنارم میپره خودش بالفاصله و تخت رو میکنه پرتم

 میگم اخی که دورم میکنه حلقه درازشو پاهای
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 شدم خفه اوووو -

 میگیره گاز و گونم

 چی یا گونیم مشخصه کامال وضع این با -

 میخنده

 میشم خندش محو کامال و میچرخم

 ..دنیاست های خنده نوع زیباترین و ترین متفاوت اون؟؟؟ واقعا خندش واسه شدم عاشقش

 لبم رو میچسبه لباش و میشه صورتم قاب دستاش که میکنم نگاهش خیره عشق با جوری

 میکنم حلقه کمرش دور و پاهام

 بشه لعنتی صورت این قاب تا میان باال منم دستای و میکنم حس و لبخندش

 میارتم وجد به کشیدش و بامزه صورت

 میبوسمش تمام لذت با و میدم فشار بهش بیشتر خودمو

 

 [۱۰:۰۵ ۱4.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱۰_پارت#

 

 

 بشم یکی باهاش میخواد دلم

 نیست مهم برام هیچی دیگه که دارم دوستش اونقدر

 داشتنیه دوست واقعا اون

 میکنه نوازش گونمو و میگیره فاصله ازم

 میشه تموم میاد سرمون ک بالیی همه این زود زود -

http://romankhoneh.xyz/


865 
romankhoneh.xyz 

 

 میدم قول دارم هواتو همیشه من

 میگیره دستام تو دستاشو و میکنم اخم

  میبندم چشم همونجوری

 نگه هم کنار هردومونو میتونم من، باشی همیشه بدی قول باید..نیست کافی داشتن هوامو فقط-

 همیشه تا دارم

 میشم ایش تیله چشمای محو و میچرخم

 بخوای توام کافیه فقط-

 میشه حلقه گردنم دور و میشه رد کمرم از دستش

 . بود یهویی خیلی حس این؟بودم اینجا نمیخواستم اگه کردی فکر -

 جا خودت واسه قلبم تو اونجوری کی تو که نشدم متوجه اصال من کننده گیر غافل و یهویی خیلی

 کردی باز

 گوشم پشت میفرستم موهامو و میکنم ناز

 دیگه منه شگردای از اینم-

 میخندیم صدا با هردو و روم میزنه خیمه دوباره

 آخه دارم دوست شگرداتم-

 میکنم نوازش صورتشو

 میده فشارم خودش به محکم و جاشو سر برمیگرده

 حافظ میگم-

 حافظ دله جانه-

 میشه لبام مهمون دل ته از لبخند یه

 میکنم نوازش شدرو قفل شکمم روی که دستش

 شدی اونجوری که چیشد..بیماریت اون-

 میشه تر سفت دستاش
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 گرفته دردم یکم و میگزم لب

 خوبه حالت-

 گونم رو میزنه ای بوسه و میکشه عمیقی نفس

 زود خیلی..میگم بهت-

 [۰9:۵۶ ۱۵.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱۱_پارت#

 

 

  میشه مشغول ذهنم یکم

 نمیدونستم حافظ ی گذشته از هیچی من درواقع

 قراره زودی به میدونستم اما نبود مشخص چیزی و بودیم شده حساس موضوع این درگیر که فعال

 برامون بیاد پیش میخواد چی بفهمم

 بندازن پامون جلو سنگ کلی قراره میدونستم

 قالش بابام که میترسیدم عمش اون رفتار از همه از بیشتر اما کنن چیکار قراره کیا نمیدونستم

 ..بود گذاشته

 نخندم کردم سعی

 درواقع بود بدی اتفاق

 میبره گردنم گودی تو سرشو و میکشه عمیقی نفس که میکنم نوازش خوشگلشو موهای

 ایناز میکنم هرکاری تو ارامش واسه من -

 وظیفته خو -

 باال میاره سرشو یهو

 میبوسمش و میزارم صورتش طرف دو و دستم
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 نباشی اروم هیچوقت نزارم میکنم سعی منم -

 میخنده ریز

 لطفا بوس بیشتر یکم نیسم اروم اال خب -

 رفتم بهش ای غره چشم

 کشید گونم روی زبونشو و خندید

  کشیدم ارومی جیغ

 ؟منو میکنییی تفی چرا بیشعور -

 میکشه هومی

 ای خوشمزه،  دارم دوست -

 بخورم تکون نمیتونم بدنش بین کرده قفلم چون

 میخنده حافظ و باال میپرن صورتم روی موهای که میکشم نفسی

 ؟؟؟بخوابی نمیخوای -

 میندازم باال ابرو

 بریزم کرم میخوام عزیزم نه -

 میبوسه رو چشمام روی و میزنه کنار موهامو و باال میاد راستش دست میشه تند نفسش

 ریختنات کرم این واسه میمیرم من.. که جووون -

 حافظی -

 میشه خمار چشماش

 ؟؟؟حافظی جون -

 صورتش سمت میارم دوباره و میدم تکون دستمو یکم زور با

 ریشاش ته اون فدای من که اورده در ریش ته یکم

 ؟؟شده تنگت دلم چقدر میدونی -
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 میشه خمارتر چشماش

 ..نفسم نخواستی خودت،  که دلم جان -

 ؟؟؟میخوای

 اروم و ریز،  میخندم

 

 [۱۰:۵۳ ۱۶.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱2_پارت#

 

 

 ..نمیده بهم زدن حرف اجازه دیگه

 میبوسه صورتمو تموم و میاره جلو لباشو

 تر پایین میاد و میکنه شروع پیشونیم از اروم اروم

 هام گونه

 چشمام

 لبام بالخره و لپام

 ..میخوادم دلش وقته خیلی که میدونم و میکنه شروع بوسشو

 میخوادش دلم منم

 میدم فشارش خودم به و میکنم حلقه گردنش دور دستامو لذت با

 میکنم همراهیش وجودم تموم با و محکم

 تر باال میکشتم و میشه حلقه هام شونه دور دستاش

 قراریش بی برای میخندم و میکنم کج سرمو
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 شده تند هامون نفس

 ..لذتش غرق صورت و بسته چشمای به میزنم زل لذت با و میکنم باز و چشمام

 ..میشه تند قلبم ضربان

 من برای..منه برای مرد این...دیوونشم...عاشقشم من

 میزنم لبخند

 میکشتشون اروم و من موهای از انبوهی بین میشه قفل دستاش

 میاد خوشم لطافتش همه این از

 دیدم خشمشو من

 ..دیدم بودنشو وحشی

 ..رو شدنش خشن

 داشتم نگه رو نفسم

 چشمام تو میزنه زل و میکشه عقب یکم

 ؟؟بدم ادامه -

 اره ارومی اگه -

 شده قرمز چشماش

 آرومم آرومه تو کنار..  هوممم -

 میاد جلو سرش

 میشه متوقف لبم نزدیک

 میپریم جا از هردو شیشه شدن خورد بلند صدای با که کنه شروع دوباره میخواد و میخنده

 ..سمت اون به میزنم زل و میشه درشت چشمام

 ..میکنه بغل سرمو سریع و میگه بلندی ابلفضل یا حافظ

 ..کردن پر و اتاق کل دقیقا ها شیشه
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 ..کنه ارومم میکنه و تالشش تموم داره حافظ و ام زده بهت من

 ..میشن کوبیده در به محکم که دستایی بعد و پا صدای

 

 [۱۱:4۸ ۱7.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱۳_پارت#

 

 

 تندن تند نفسام

 کرده بغلم محکم حافظ و میکوبن در به دارن هنوز

 تو بیان میگه داد با

 تو میریزن همه سریع خیلی

 ..میلرزم دارم ولی چشمم تو افتاده افتاب

 میندازه بهم نگاهی و میکشه عقب ترسیده حافظ

 ؟؟؟آیناز خوبی؟؟خوبی..عزیزم نترس؟؟چیشده بگردم دورت -

 حسیننننن

 میترسونتم بیشتر میکنه صدا و حسین که بلندش فریاد صدای

 رفتم فرو خال جور یه تو میکنم حس

 سفیده چیز همه و میلرزم دارم فقط

 بیرون ببرتم میکنه تالش داره که حسینه اما چسبیدم و حافظ بازوی محکم

 شدم کور انگار اما میشنوم رو لیال ترسیده صدای

 نمیبینم هیچکسو
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 میشم کشیده حسین پشت تند تند همونطوری

 میشه ساکت جا همه یهو

 میکوبه بهم و در

 نمیبینم رو جایی اما بازه چشمام

 سرم تو کوبیده محکم یکی که انگار میکنم احساس سرم پشت تو رو شدیدی درد

 پشتم میبرم دستمو

 ؟؟بزنی حرف میتونی، دختر چقدر کردی عرق؟؟؟منو میبینی؟؟؟آیناز خوبی -

 نلرز دختر نلرز

 میدم فشار هم روی محکم دندونامو

 میبینم صورتشو بالخره

 سردمه ولی..ببینمت میتونم..خوبم -

 نداره اشکالی دلم عزیز میدونم،  میدونم -

 میکنه درد..میزنه تند خیلی قلبم...میترسم -

 میشه درهم صورتش

 ؟؟باشه بکش عمیقی نفس و کن نگاه من به..میاد حافظ االن..میشی خوب -

 میشم ارومتر گرفتم قرار توش که ارومی محل اون و ارومش صدای خاطر به یکم

 میکشم عمیقی نفس

 ؟؟؟شده قرمز صورتم -

 گوشم پشت میفرسته موهامو و میزنه لبخندی

 کردی عرق یکم نه -

 میندازم دستام به نگاهی

 اینجا خبره چه.اومدم دوش زیر از االن همین انگار
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 میاد قهرمانت شوهر االن،  کوچولو نترس -

 میگیرم دستشو سریع

 

 [2۳:۰۱ ۱7.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱4_پارت#

 

 

 اصال چیشد..بیاد بگو؟؟کو حافظ،  حافظ -

 رفت کجا نمیاد یادم

  گریه زیر میزنم

 نمیدیدم رو جایی من چرا؟؟حافظ رفت کجا -

 کنارم میشینه

 ..شده خبر چه ببینه کنه چک رفت..بهت که گفتم..فسقلی نیست چیزی -

 ...میکنی تجربه رو ترس داری مدام..داری استرس وقته چند االن تو

 ؟؟؟میدونی آیناز بده خیلی این

 میشه نگرانت خیلی خیلی اون..بگم حافظ به نمیخوام

 بدونی که میگم خودت به

 ..کنی کنترل اینو میتونی سخت خیلی داری که افسردگی و بیماری اون سابقه به توجه با تو

 ..کنی کنترل باید اما

 میاد سرم بالیی چه -

 نگاه طرفو این..نیست چیزی..عزیزم نترس -
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 ..میزنم زل صورتش به و میچرخونم سرمو

 ..ایم کتابخونه تو که فهمیدم

 میشه اروم داره سرم که هست سکوت اونقدر

 هست آرامش کلی چشماش تو

 وارد بدنت به بدی آسیب ممکنه بکشی کنار و بترسی اگه اما..نخوای تو اگه نمیاد پیش مشکلی -

 ..بشه

 خوب زود خیلی..نیست مشکلی اما بشی مریض یکم و باشی داشته درد یکم شاید آینده روز چند تا

 میشی

 میکنم فینی فین

 دارم دوستش آرومه اینجا -

 ؟؟؟خوبه کنه خوابتون اتاق اینجارو حافظ میگم -

 میزنم لبخندی بالخره

 نمیرم دیگه اونجا..خوبه..ساکته..آره آره -

 میرن سیاهیی چشمام

 اونجا برم بازم میترسم -

 ..بربیای پسش از میتونی تو..پایینه نفست به اعتماد انقدر چرا دختر هی -

 آیناز کن نگاهبهم

 زیاد خیلی..هستی قوی تو -

 .میزنم لبخندی

 

 [۱۰:۱۱ ۱۸.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱۵_پارت#
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 میبینم و حافظ من بعدش و میخوره در به ای تقه

 ..میشم بلند من و تو میاد سریع

 نکنم گریه میکنم سعی و بغلش تو میرم حسین حضور از خجالت بدون

 میشنوم لبشو زیر زمزمه

 ؟؟؟تو خیسی انقدر چرا،  من خدای -

 ..میکشم عقب خجالت با و سریع

 ..ترسه از گفت حسین..خیسم انقدر رفت یادم ببخشید -

 کمرم پشت انداخت دستشو و رفت بهم ای غرهچشم

 ..بغلش تو دوباره شدم پرت جورایی یه

 میشنوم لبشو زیر زمزمه بازم

 ؟؟حسین چیشده -

 کنم گریه کردم سعی و فشردم سینش تو بیشتر سرمو فقط نکردم توجهی

 ..نریزم خودم تو چیزی و بشم اروم میشه باعث گریه بود گفته حسین

 ..میترسیدم حاال خوابیدن از

 ..بود شده خونمون وارد و بود اومده کی نبود معلوم ظهر نزدیک دقیقا

 ..بودنش ندیده پلیس و نگهبان همه اون که دقیق انقد اونم

 گردنش ی برجسته رگای به زدم زل و گرفتم باال سرمو

 ؟؟؟بود کی نفهمیدین..حافظ خوبم من -

 میکنه نوازش موهامو و میزنه تلخی لبخند

 ؟؟؟بوده کی میکنی فکر-

http://romankhoneh.xyz/


875 
romankhoneh.xyz 

 

 میکشم اهی

 ..دیگه شدم خسته..جونم از میخواد چی اخه-

 میشه تر بزرگ بغضم

 کنم گریه میخواد دلم..کنم گریه باید -

 ؟؟بخوابی یکم هم بگیری دوش هم اتاق تو بریم -

 حسین سمت برمیگردم و میگیرم بازوش از ترس با و سریع

 جلو میاد حسین ک میندازه حسین به نگاهی تعجب با حافظ

 ..برنگردین اونجا نشده اروم آیناز که وقتی تا بنظرم -

 ..میگه ای باشه حافظ

 میخوره در به ای تقه که میکشم اهی من

 تو بفرمایید -

 ..میشم دور حافظ از سریع میشن وارد که علی بابا و عمو

 ..میشم سرخ یکم من و میخندن ریز حسین و حافط

 میلرزن دستاش میکنم حس و شده قرمز چشماش باباعلی

 

 [2۳:۱۵ ۱۸.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱۶_پارت#

 

 

  میشه تر بزرگ بغضم

 دردسرم همش ببخشید باباعلی -
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 ..میکنن اخم همشون یهو

 میکشم عقب یکم گویان ببخشید و میگزم لب

 میکنه نگاهم ناراحتی با عمو و بشینه باباعلی میکنه کمک حافظ

 چشمم به خواب اینجا اومدی وقتی از؟؟؟داره تو چیکار؟؟؟پیگیره انقدر که کیه،  بابا جان آیناز -

 بیاد نزدیکتمنمیزاریم دیگه..بابا نیومده

 میکنم بازی دستم انگشتای با

 ..نشدم آشنا ای دیگه کس با بهزاد و لیال با جز اینجا اومدم وقتی از خدا به..کیه نمیدونم عمو -

 ..دیدینشون که خودتون..باباعلی خوبن خیلی اونام

 ..خدا به خوبن خیلی اونا عمو

 داد تکون سرشو عمو

 بیفته زنجیره قاتل یه چرا اخه؟؟نکردی کاری اینجا اون غیر..میگم اونو از غیر،  باباجان میدونم -

 ..تو دنبال

 ...گرفت بغضش کردم حس

 نکردم نگاهش

 بگیره گریم منم یهو میترسیدم

 ؟؟؟؟؟اخه بود مصیبتی چه این خدایا

 دادم قورت رو دهنم اب

 ..شدم دور یکم ازشون و شدم بلند

 ..بود حافظ سمت از نگاه اون مطمئنم و کنم حس رو نگاهی سنگینی میتونستم

 ...براش بمیرم میخواستم من و میزد دو دو چشماش نگرانی از حافظی

 ..کردم باز رو کتابخونه کیوته و خوشگل پنجره و فرستادم بیرون شدمو حبس نفس

 بیرون بزنم ازش نمیخواستم اصال که بود داده بهم خوب حس اونقدر کتابخونه این

 ..کشیدم عمیقی نفس
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 ..داشت جایی یه پنجره پشت

 ..انداختم اون به نگاهیی تعجب با

 ..موند باز تعجب از دهنم

 ؟؟؟؟میکرد من با اینکارو چرا

 

 [۱۰:24 ۱9.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱7_پارت#

 

 

 داشتم بر جعبرو و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟؟؟بگه بهم میخواست چی

 ..میسوخت چشمام

 ..نمیزدمپلک اصال ترس از

 ..میکردم نگاهش خیره داشتم فقط و بودم برداشته جعبرو

 ..شنیدم و حافظ نگران صدای که بودم حالت همون تو چقدر نمیدونم

 ..ما پیش بیا؟؟اونجا وایستادی اونجوری چرا؟؟؟خوبی آیناز -

 ..پریدن جا از من مثل همشون کردم حس که گفتم هینی و پریدم جا از

 ..برگشتم و گرفتم بغل تو جعبرو

 ..دادم قور دهنم آب

 جعبه به زدن زل هردو و دویدن و ایستادم که جایی تا اونجا از زده بهت حسین و حافظ

 ؟؟؟میدونه کجا از اخه خدااایااا؟؟؟بود پنجره پشت؟؟؟چیه این -
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 ..نمیتونم..کنم باور نمیتونم

 ..پنجره سمت رفت و چرخید و گفت حسین به هیسی حافظ

 ..کرد نگاه و اطراف خوب بار چند

 ..گرفتم باال جعبرو و چرخوندم سرمو

 ..کشیدم بیرون رو بودم منتظرش که ای برگه اون

 زدم نیشخند هم گرفت بغضم هم روش های کلمه دیدن از

 ...نکن اذیت منو -

 فشردم هم روی و دندونام

 ..کنم اذیتت بخوام که میشناسمت من مگه اخه المصب د -

 چرخید سریع حافظ

 ؟؟نوشته چی -

 ..برد فرو موهاش توی دستاشو محکم که دادم نشونش رو برگه

 ..رفتم عقب قدم یه من که انداخت برگه به ترسناکش و وحشی نگاهای اون از

 ترسیدم یکم

 کرد بازش و گرفت ازم جعبرو حسین

 ..جدید بازی یه اینم بفرما -

 بود شده مشت حافظ دستای

 ..بودیم اتاق تو وقتی بود حافظ و من عکس

 ؟؟میشه مگه خدایا

 ..بودیم کافه تو که بود پسری همون و من عکس بدی عکس

 ..بهش لعنت

 ؟اخه جونم از میخوان چی..بهشون لعنت
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 [2۳:۰۳ ۱9.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱۸_پارت#

 

 

 کرد مچاله دستش تو عکسو حافظ

 پیشت بیان ها بچه میگم-

 بیرون رفت سریع و گفت اینو

 کردم نگاه بهشون زده بهت

 ؟؟رفت کجا -

 کشید اهی حسین

 ...ادمی بد عصبانیت رو گذاشتن دست...بگذرونه بخیر خدا -

 میکنم نگاهش گیج

 میده تکون سرشو

 میگه برات بعدا خودش -

 میگیرم دستشو که بره میخواد

 ؟؟میگی و حافظ؟؟؟کسی بد عصاب رو گذاشتن دست گفتی چرا -

 چشمام تو میزنه زل

 ..میگه برات رو چی همه خودش -

 ..بود چیزی یه وسط این

 ..حافظ ی گذشته به میشه مربوط میکنم فکر حاال که چیزی یه..بود عجیب خیلی چیزی یه
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 نمیدونم ازش هیچی من که ای گذشته

 ..بیرون رفتن هم عمو و باباعلی

 ..بستم چشم و بود اتاق گوشه که راحتی و چوبی صندلی رو نشستم

  آرامش این به داشتم نیاز

 کنم نمیتونستم کاری ولی میترسیدم تنهایی از دیگه

 زدم نیشخندی

 ..اتاق گوشه گرامافون سمت چرخوندم سرمو

 ؟؟؟نمیکردن ولم ها خاطره ایندفعه چرا

 ..داشت گرامافونو همین عین یکی هم بابا

 ..بشم نزدیکش نمیزاشت که بود چیزی تنها اون

 بود همین به شبیه خیلی خیلی

 خونه اوردتم و کرد زنجیر و قفل خونرو کل عمو من های تابی بی خاطر به مرگشون از بعد

 ..خودشون

 .خودم از شدم دور من

 هام خاطره..خونم

 بهش برسم تا میشم بلند جا از و میزنم لبخندی

 ..بزنم دست بهش تا

 همینه جفت اون مطمئنم

 

 [۱۰:۰۱ 2۰.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۱9_پارت#
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 میکشم نشده جا به جا وقته خیلی معلومه که سیاهی ی صفحه روی دستی

 ..صفحه رو میکشم و سوزن و میکنم حبس نفسمو

 ..خش صدای

 ..باد صدای

 .....صدای

 بابا ی عالقه مورد اهنگ

 گرامافونش به چون شد عصبانی ازدستم خیلی بابا که میفتم روزی اون یاد و میبندم و چشمام

 ..زدم دست

 ..بشه کشیده صفحه روی بزرگی خش یه بودم شده باعث

 ..بود عصبانی باباخیلی

 ..کردم بغض من

 ..نداشت دخترشو تک ی گریه طاقت بابا

 ..بغلش تو شدم گم کرد بغلم وقتی و جلو اومد یادمه

 کوچولو خیلی من و بود بزرگ باباخیلی

 ..بشم عصبانی دستت از من که کردی کارو این چرا..کوچولوت مرواریدای این قربون بابایی اخه -

 ..بود شده بیشتر بغضم

 ..پاش رو نشوند منم و مبل رو نشست که بودم کرده قایم پشتم و دستم

 ..کنم مامانی کمک میخواستم-

 یادمه هنوزم مهربونشو و گرم نگاه اون... یادمه

 ؟؟جونت مامان به کنی کمک چطوری میخواستی..بابایی بشم قربونت من -

 ..دادم نشونش و بودم پیچونده کشو تو از که و مامان گردگیری دستمال و اوردم جلو دستمو

 باشه تمیز اونجا میشی خوشحال تو میگه مامانی -
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 ..بودم داده نشونش گرامافونو دستام با

 ..زد لبخند و بوسید و دستم یادمه

 :گفت بهم

 گرامافونه اسمش باشه تمیز همیشه دارم دوست من و اونجاست که اونی بابایی -

 ..داده هدیه بهم اونو مهربون و داشتنی دوست خیلی خیلی ادم یه چون دارم دوستش من

 ..بود مجوز یه من واسه هدیه اون

 گرفتن تصمیم واسه آزادیم مجوز

 ..میگه چی نمیفهمیدم من

 ..داده بهش کی گرامافونو اون فهمیدم حاال اما

 ..بوده بابابزرگش احتماال مرد اون

 حافظ بابابزرگه

 

 [۰۰:۱2 2۱.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 42۰_پارت#

 

 

 ..دادم قورت بغضمو

 ..میکردم حسش داشتم حقیقتا

 و میکردم حس وجودم تو رو افسردگی میگفت بهش حسین که وحشتناکی و سیاه موجود اون من

 ..میترسیدم ازش

 ..ایستم به جلوش و بلندبشم میخواستم

 ..میخوردم زمین هردفعه اما
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 ..بودم ای اراده با ادم چون میتونستم من

 ..حافظ البته صد و هام عالقه مورد..دوستام خاطر به بشم بلند میخواستم

 ..بدم جونمم بودم حاظر دیدنش واسه که کسی

 ..زدم کنار اشکامو و کردم درست صفحرو

 ..تو اومدن دخترا و شد زده در موقع همون

 کردم بغل جفتشونم خوشحالی با

 ..هستین که مرسی..باشم تنها نمیتونم االن واقعا..لیال موندی که مرسی -

 میزنه لبخند سمیرا و میده فشار دستمو لیال

 ..اونطوری دیدمت وقتی شدم چطوری نمیدونی..خوبی خوشحالم -

 سمیرا بازوی تو میکوبه لیال و میخندیم هرسه

 ..نزن حرف اینجوری احمق -

 ..سوخت حافظ واسه دلم بیشتر که من بعدم

 میرم بهش ای غره چشم

 ..سوخت اون واسه دلت تو بعد میکردم سکته ترس از داشتم من -

 ..میشه رد کنارم از و میزنه چشمکی

 بشینیم میکنه اشاره و کاناپه رو میندازه خودشو

 ..نبودین خوبی وضعیت تو دیدمتون که اونجوری من آینازجون ببین..خنگید واقعا شما -

 میشه گرد چشمام

 ...بهموو دیوونه..نبودیم خوبی وضعیت تو که معلومه -

 دستم پشت میکوبه و حرفم وسط میپره

 ملعون بهت بدم توضیح بزار خفه دیقه دو -

 براش میرم ای غره چشم

http://romankhoneh.xyz/


884 
romankhoneh.xyz 

 

 ..تو رو بود پهن حافظ و بودین بغل تو بغل شما -

 میشه باز نیشم

 ..کارای ظهری دم میخواستین و میرفتین پیش داشتین شما بعدش -

 ..میخندیم بلند سمیرا منو که میندازه پایین باال بامزه و ابروهاش

 ..ترسیدی که تویی و قاتله نشناس وقت یارو این که بعدشم -

 ..کف تو بود مونده بدجوری بود معلوم چون سوخت حافظ واسه دلم ولی ندارم تو به کاری

 میدم فشار دستشو و میزنم قهقه

 همینطوره مطمئنم..دقیقا -

 ..عصبانیه یارو دست از بیشتر خیلی خیلی االن مطمئنم و نشدیم هم نزدیک وقته خیلی چون

 میخنده سمیرا

 ..میبینی آسیب خیلی نرسی بهش و بخوای وقتی میگفت که صادق..حافظ بیچاره -

 ..میشه باز تامونم سه نیش

 

 [2۳:2۱ 2۱.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 42۱_پارت#

 

 

 میگیره خندم منحرفیم همه این که این از

 ..کتابن برداشتن مشغول و کتابخونه از قسمت یه سمت رفتن کدوم هر دخترا

 میکردم ذوق بودم منم

 میمیردم ذوق از میشدم رو به رو اینجا با و بودم ای دیگه موقعیت تو اگه
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 ..داشتم دوست و کتاب واقعا

 ..داره ای العاده فوق حس کلمه همه اون بین بدی جا خودتو بتونی که این

 ...خوندنه کتاب کمک با مشکل همه این مقابل در ایستادنم و پایداری همه این میکنم حس

 ..داره قشنگ و جدید دنیای یه اون

 ..العادس فوق این..کنم تصور دیگه جور یه خودمو و باشم ادما اون جای میتونم من

 ..میزنم لبخندی

 ..بشم همراه باهاشون میخواست دلم خیلی

 پیدا عالقمو مورد کتاب که این از کنم ذوق و بکشم دست جلداشون رو و دستم تو بگیرم کتابارو

 ..کردم

 تونستم نمی اما

 ..بگذرم بیرون زد عصبی اونجوری که حافظی فکر از تونستم نمی

 ..کنه چیکار میخواد نمیدونستم

 ...میاد بر ازش چیکارا نمیدونستم

 ..میکرد عصبیم این

 ..کنم ای دیگه چیز غرق و خودم و بیام بیرون فکرش از نمیخواستم

 چرخیدم که نشست بازوم رو کسی دست

 جانم -

 ..منطقیه چه؟؟باشیم دور هم از که هم دور شدیم جمعاین واسه کردی فکر..فکر تو نرو انقدر -

 کرد تایید ام سمیرا

 ..سمتشون برگشتم و زدم لبخندی

 ..شدم نگران چقدر..نگرانم چقدر نمیدونید -

 ..کنه نابود منو انرژی تموم بتونه ساعت 24 یه روزی یه نمیکردفکرشم اصال

 ..برام بود اور عذاب واقعا امروز
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 نیستی که تنها..من ابجیه میشه درست -

 ..احمقه ایه زنجیره قاتل یه طرف

 مطمئنم..بگیرم جلوشو میتونیم

 فکر تو میرم و میزنم لبخندی

 امیدوارم،  اره -

 

 [۱۰:۳۶ 22.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 422_پارت#

 

 

 ..نبود حافظ از خبری شب تا

 ..کنم چیکار باید نمیدونستم دیگه نگرانی از

 بود خندونده منو کلی و بودیم زده حرف باهم بود اومده ارسالن

 ..بودم نگران هنوزم اما

 ..میجوشید داشت واقعا دلم انگار

 تو بودم انداخته خودمو دوباره و بودم خورده شام یکم بقیه اصرار به،  نبود خوش زیاد حالم

 ..کتابخونه

 ..گرفتم دستم تو و برداشتم کتاب یه بشم سرگرم که این برای

 ...تعصب و غرور

 ..بودم خونده زیاد کتابو این

 ..بکشونه چالش به ادمارو..رو عشق..تورو میتونست که کتابی

 ..کشیدم کتاب ی صفحه روی دستی و کردم کج و سرم
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 ..شد وارد یکی و شد باز در موقع همون

 ..نمیشدم دیده احتماال بودم تاریکی قسمت تو چون

 ..بود حافظ

 ..داریم رو همون از یکی میدونستم من که گرامافونی همون سمت رفت و جلو اومد اروم اروم

 ..کشید زیرینش قسمت به دستی و جلوشو نشست

 جلو اومد کشویی

 ..میکردم نگاهش داشتم زده بهت

 ..کرد خارج ازش چیزی و داخل برد دستشو حافظ

 ..دید نمی درست چشمام

 ؟؟بود چی واقعا اون

 ..بودم ایستاده من که جایی سمت چرخید و شد بلند جا از

  بود پنجره پشتم

 ..شد گرد چشمام دستش تو مشکی کلت دیدن با من و باال اورد دستشو

 ..کشیدم تندی نفس

 ؟؟؟دید می منو؟؟؟من رو بود گرفته نشونه

 ..بست چشمشو یه

 ...بود گرفته نشونه واقعا

 نمیومد بر دستم از هیچکاری؟؟چی میکرد شلیک واقعا اگه،  میترسیدم داشتم کمکم دیگه

 بودم شده خشک ترس از

 ..میکرد حرصم داشت واقعا دیگه بودنم احمق و عرضگی بی همه این از

 پاک سال دو قبال که نبودم قوی دختر اون دیگه و شده لوس بودم خانوادم پیش که چندوقت این

 اورد دووم کثافط و وحشی ادم کلی جلو سالم و
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 [2۳:۳۳ 22.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 42۳_پارت#

 

 

 ..بود شده خشک دهنم

 ..کردم صدا اسمشو لب زیر و رفتم جلو قدم یه حال این با بودن اشکی چشمام

 ..شد شکه انگار صدام شنیدن با

 ..شدن گرد چشماش و دید رو صورتم که برداشتم جلو به ای دیگه قدم

  لباسش پشت برد رو کلت سریع

 ؟؟دختر میکنی چیکار اینجا؟؟آیناز -

 ..بود حافظ دست حاال و خطرناکه میدونستم که بود ای اصلحه اون پی حواسم ی همه

 ..حافظ -

 ..کرد می پته تته یکم

 ؟؟ندیدم چیزی باشه مطمئن میخواست

 !!کلت اون..اون؟؟؟؟گرفتی نشونه سمتم به چرا -

 ..سمتم کرد تند قدم یهو و هوا رو کرد پرت دستشو

 ..سینش رو گذاشت سرمو و کرد بغلم محکم

 ..بودم گرفته دوش خداروشکر

 ..عزیزدلم اینجایی نمیدونستم -

 ...نبود اطراف به حواسم اصال و اینجا اومدم و پایین انداختم سرمو اومدم که بیرون از

 ؟برداشتیش اونجا از چی واسه؟؟؟کیه برای اون -
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 چشماش تو زدم زل و بردم باال سرمو

 نگاه این واسه میمیردم من

 ؟؟باشه متاسفم..عزیزدلم بشی اذیت نمیخواستم -

 ..حافظ -

 بدونم رو سوالم جواب میخوام فقطفهمید انگار

 ..برات میگم بشینیم بیا،  باشه باشه -

 کاناپه سمت رفت و گرفت کمرم از

 ..سینش رو گذاشتم سرمو و کردم حلقه گردنش دور دستمو پاش رو نشوند منم روشو نشست

 شد بلند گوشم کنار از صداش

 ؟؟؟؟داری اعتماد بهم -

 میچسبونم بهش بیشتر خودمو و میزنم لبخند

 ..دنیا این تو کسی هر از بیشتر -

 میکنم حس لبخندشو

 سرم رو میزاره سرشو و میکنه نوازش موهامو

 ..بزنم تو به باید حرف سری یه من -

 ؟؟؟؟میدونی کنم تعریف باید رو چیزایی یه یعنی

 

 [۱۱:۰۱ 2۳.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥424_پارت#
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 میدم تکون سرمو

 ؟؟یادته بزنیم حرف کلی باهم اتفاقا این ی همه شدن تموم بعد بود قرار ما -

 ؟؟؟عزیزدلم بره یادم میشه مگه -

 ..کنه تعریف تا باشم ساکت میکنم سعی

 حرفاش از نشم اذیت بودم امیدوار

 ...شدم پول کلی صاحب کرد فوت پدربزرگم وقتی من -

 ..دیگه چیز هزارتا و مقام کلی و ادم کلی

 ..داشتم پول چقدر من کنی تصور نمیتونی حتی تو

 ..بود کم خیلی سنم ها موقع اون

 ..بودم ساله 2۳ تقریبا

 ..بودیم رفیق خیلی امیرعباس و ارسالن با

 قال و عمم عموش روزی یه میدونستم که ارسالنی زندگی از و میدادیم دیگه همین برای جونمونم

 ..عموشه دختر عاشق که میدونستم و این گذاشته

 ..میکردیم اذیتش عباس با همیشه

 اون از بیشتر تو که این مثل چون میشد دعواش عباس با ارسالن بار هزار روزی ها موقع اون البته

 ..داشتی اعتماد عباس به

 ..داری دوست و امیر چقدر تو میفهمید وقتی میشد عصبی ارسالن

 ..بشه بلند نتونه دیگه که جاییش یه بزنم میخواست دلم بود عوضی خیلیم..بود حسود اولشم از -

 میخنده ریز

 ..بود پر جیبام همیشه حسابی تقریبا و بودم پولدار خیلی ی خانواده یه پسر تک من -

 ..شد عوض چیزا سری یه شد خودم برای پوال اون ی همه که وقتی اما

 ..باال بردم سرمو
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 وار نوازش موهام روی هنوزم دستش اما بود توهم اخماش حسابی و اتاق گوشه به بود زده زل

 ..میکرد حرکت

 ...بغلش تو رفتم بیشتر و زدم لبخند صدا بی

 ..بودن کرده دورم بد ادم سری یه -

 حرفا این و بودم الت گنده جورایی یه..بودم معروف خیلی اون از قبل من

 ..بودم شده دیوونه دیگه واویال که اونم از بعد

 بود کم سنم

 ..میذاشتن الالم به لی لی همش هامم عمه و نبود سرم باال کسی

 ..میکردم میخواستم هرکاری یعنی

 ....هرکاری

 

 [۱۰:۵7 24.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 42۵_پارت#

 

 

 ..بکشم گل یکم که کرد تحریکم جدیدم دوستای از یکی

 ..نمیکردم بدی کار ارسالن و امیرعباس نصیحتای خاطر به اما دختر از بود پر دورم ها موقع اون

 ..دادن نجاتم که بودن دوتا اون جورایی یه

 ..بودن دعوت امیرم و ارسالن شب اون

 ..چیزا سری یه خرید واسه بودیم رفته جدیدم دوست و من

 .مهمونی اون تو بود چیز همه

 ..کنی فکرشو که هرچیزی و تریاک،  الکل،  شراب،  گل
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 ..اوردن چیزاییم همچین اونا نداشتم خبر اما بودم مشروب یکم ی پایه فقط من

 ..بشم جزئیات وارد نمیخوام

 ..میرفتم طفره رفتن دخترا سمت از ها موقع اون من

 ..میکردن مسخرم زیادی جدیدم دوستای

 ...بودن ولی عیار تمام الشی یه بشم من تا بود جور چی همه موقع اون

 ..گرفتن و دستم که بودن رفیقم دوتا اون

 ؟؟؟بشی زنی هیچ نزدیک نتونستی دیگه اونجا از خب -

 ..داد تکون سرشو و زد غمگینی لبخند

 ...نبود این.. نه -

 ..میکنم نگاهش تعجب با

 ..بودم عصبانی یکم دوستاش دست از

 حتما میکردم لوردش و له بود جلوم االن اونا از یکی اگه

 ..شد بحثم باهاشون یکم من شب اون-

 ..ریخت بهمم حسابی که گفتن بهم چیزی یه

 ..نبودم خودم حال تو اصال و بودم زده مشروب و گل کلی

 ..بودن کرده دورم اونام

 ..نزاشتن اونا بشن نزدیکم میخواستن که پسرا دیدم خودم

 ...اطرافم بود شلوغ خیلی

 زیاد خیلی

 ؟؟گفتن بهت چی -

 ..مشت دستاش و شد قرمز صورتش

 ..کشید تندی نفس و فشردم خودش به محکم
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 ..نیستی مرد تو گفتن بهم -

 ..نمیفهمیدم هیچی که بودم کشیده و خورده انقدر اون از جدا و بودم حساسی سن تو موقع اون

 ..داری کشش مونثا از غیر کسایی به احتماال گفتن بهم

 ..شد گرد چشمام

 ..بود شده خون از پر چشماش

 .. خودتو کنی اذیت انقدر نیست الزم،  حافظی -

 ؟؟؟حافظ

 ..بغلش تو کشیدتم دوباره و گفت هیشی

 ..بگم بزار -

 

 [۱۸:2۰ 2۵.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥  42۶_پارت#

 

 

 ..میریختم بهم حالش این دیدن از ولی باشم ساکت کردم سعی

 خوردم فرو بغضمو

 ؟؟؟شد چی بعدش -

 ..باال اتاقای سمت بردنم و کردن دورم تاشون سه دو -

 ..بود کننده کر اهنگ صدای هنوزم ولی اطراف اون نبود هیچکس

 ..بودم دیوونه مسته ادم یه مثل

 ..یادمه چیزش همه
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 بود نشسته ترسیده و لخت اتاق گوشه که خوشگلی و الغر پسر دیدن از من و اتاق تو بردنم

 ..شدم متعجب

 ..بود شده درشت چشمام

 ..بودمش دیده ترسیده و لخت و خونم اتاقای از یکی تو حاال و نمیشناختم اونو

 ..نبودم خودم حال تو.. نمیفهمیدم

 سینم تو میکوبید وار دیوونه داشت منم قلب

 ..بودم ترسیده منم

 ..؟؟پسر اون با حافظ یعنی...یعنی

 ..فشردم هم رو محکم و چشمام

 ..باش اروم عزیزم کنی اذیت خودتو نمیخوام حافظ -

 ..آیناز واسش میسوخت دلم -

 ..بود ترسیده خیلیم اما بود خوشگل زیادی بودن مرد واسه

 ..کنم شروع که گفتن و جلو دادن هول منو

 بودم نشده  تحریک اصال

 ..بودم عصبانی بیشتر

 خبره چه اطرافم میفهمیدم داشتم تازه

 ..شد جمع خودش تو ترس از که پسره سمت رفتم

 ..خودم سمت کشیدم و گرفتم دستشو

 ..زیاد خیلی..میلرزید ترس از

 ..بپوشه که دادم و اوردم در کتمو

 ..بود اومده در دوستام صدای

 بدتر اونا بودم عصبانی من.. نبود خودشون حال تو اونام

 ..سمتش برم کردن مجبورم و گرفتن دستام از
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 ...زوری میخواستن انگار

 

 [2۰:2۱ 2۶.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 427_پارت#

 

 

 ..بود شده گرد چشمام

 ..نمیکرد تمومشم و نبود خوب اصال حافظ حال

 ..بودن اورده در منم لباسای -

 بود سالم 22،2۳،  آیناز بودم حساسی خیلی خیلی سن تو من؟؟؟میفهمی،  زور با

 ..بود شکسته غرورم

 ..باشم خودم مثل یکی با میکردن مجبورم داشتن..بود اخراش تقریبا

 ..آیناز بودم شده دیوونه

 ..اتاق تو پرید یکی و شد باز در یهو

 آیناز دادن بهم دنیارو

 .. میکردم گریه..بود ارسالن

 ..خوردا خیلی خودشم..زد کتک و تکشون تک

 ..شکست جا سه از دستش که اونقدری

 ..شدم رها من عوضش ولی

 ..پوشیدم لباسامو سریع خودمم و اتاقا از دیگه یکی تو فرستادم رو پسره

 ..زدنشون به کردیم شروع دوتایی و سرشون رو پریدم
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 ..بکشم همشونو میتونستم که بودم عصبی اونقدر

 ..گرفت منو جلوی و اومر عباس

 ..نبود جلودارم کسی ولی

 ، بودم شده شیر

 ..میشکستم و چیز همه و میزدم داد 

 ..بیرون کردم پرت همشونو

 ..میلرزدیم بود شکسته که غرورم و عصبانیت..ترس خاطر به

 ..حافظم -

 ..بود اتفاق این پس..میکردم گریه براش داشتم

 ...بود شده ارسالن مدیون حافظ و بود افتاده که بود اتفاقی این

 میکشم اهی

 ..بود تلنگر یه من واسه شب اون -

 ..دور ریختم همرو

 ..بدخواهام ی همه و دوستام ی همه

 ..میبینی که اینی شدم حاال و خوندن درس به نشستم..ساختم و خودم نو از

 ..آوردم در پول و کردمکار خودم پدربزرگم پوالی جدای

 ..بودم شده مرد

 ..شده گم ارسالن عموی دختر شنیدم امیرعباس از که بود ها موقع همون تو

 ..کنم جبران میخواستم

 ..نمیدونی..آیناز گشتم دنبالت چقدر نمیدونی

 

 [۱۰:4۸ 27.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 42۸_پارت#

 

 

 دور بریزیشون نباید بنظرت پس..شدی مرد دیگه حاال تو خودت قول به و گذشته روزا اون -

 ؟؟؟اونارو

 ؟؟رو زننده و بد اتفاقای اون

 میزنه لبخند

 ..عزیزدلم میریزم تو خاطر به -

 حافظ -

 ..حافظ جانه -

 بود نگفته چیزارو سری یه هنوزم بنظرم و انداختم باال ابروهامو

 ..کسی بد عصبانیت رو گذاشتن دست گفت رفتی تو وقتی حسین -

 ؟؟بود چی منظورش

 کرد خیس لبشو

 ..نمیفهمی وقت هیچ میکردم فکر -

 ؟؟چیو -

 میزنه تلخی لبخند

 بودم رذلی و کثیف آدم چه روزی یه که این -

 میشن درهم اخمام

 ؟؟خب... نبودی آدمی همچین تو..وقت هیچ نه -

 میکشه آهی

 ..بگذرم سریع قسمتش این از میخواستم -
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 ..نبودم خوبی ادم من اون از قبل

 ..میپریدم بدا ادم با..بودم گیرزور

 ..شدن نزدیکم بیشتر رسید بهم پوال وقتی ولی بودن همراهم روزا همون از دوستامم اون

 ؟؟بودی زورگیر؟؟چی یعنی -

 میندازه پایین سرشو

 ..میکردن حساب روم همه..بودم وحشی خیلی ولی بود کم سنم -

 ..میزدم همرو بچگی از و بودم رفته رزمی کالسای خیلی

 نتونستی اتاق تو روز اون چرا پس -

 بودم کشیده خیلی منم،  بود زیاد تعدادشون -

 ..وایستم نمیتونستم پاهامم رو که بودم خورده اونقدر

 ..اومد ارسالن شدم هوشیار که بعدشم

 میزنم لبخندی

 ..بودی چی قبال برام نیست مهم -

 ..مهمی تو..مهمه االن

 ..میخنده بغض با

 ..میخنده بغض با که میفهمم ولی میزنه موج صورتش تو غرور هنوزم

 

 [۱۰:۵2 27.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 429_پارت#
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 ..نیست خوب اصال حالش میکنم حس

 آیناز -

 میکنم نوازش صورتشو و میچرخم

 ؟؟آیناز جان -

 میبنده چشماشو و میکشه عمیقی نفس -

 میترسم من -

 ..میکشم عقب یکم زده بهت

 ؟؟چی واسه اخه.؟؟فداتشم میترسی چی از -

 میکشه عمیقی نفس

 من ی گذشته به باشه داشته ربطی قاتل این که میترسم -

 میخندم

 تو به ربطی چه میخواد چی نمیدونه خودشم حتی که ای زنجیره این اخه..دیوونه نه -

 ..اینجاست وقت خیلی اون گفت؟؟گفت چی سرهنگ نشنیدی مگه بعدشم؟؟داره

 ..میده فشار موهام روی سرشو

 میخنده و میکنه بو

 ..بیاد سرت بالیی که میترسم این از بیشتر -

 شدم ضعیف خیلی؟؟میفهمی

 داره خنده خیلی این

 میکنم نوازشش و موهاش تو میکنم دست

 ؟؟هاست موقع همون برای اصلحه این -

 میده تکون سرشو

 ..بدونم خودم که این بدون بودم شده پولشویی باند یه وارد -

 ..کنم خداروشکر بار هزاران باید بگم میتونم
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 .چیکارن و کین اونا فهمیدم سریع خیلی ولی کردم جور و کلت این خانوادم وخودم از دفاع برای

 ...دادیم لو همشونو شیطنت یکم با و باندشون از بیرون زدم

 میخندیم جفتمونم

 ..میترسم میگم همین برای -

 ..باشه شده اجیر اونا طرف از ادم این شاید

 میده تکون طرف دو به سرمو

 ..همین فقط دیوونست یه اون..نیست اینطور باش مطمئن -

 

 [۱2:۰۱ 2۸.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥4۳۰_پارت#

 

 

 میگه ای باشه

 میخنده شیطنت با که میبوسم گونشو

 ؟؟موند تموم نیمه چه کارمون ظهر دیدی -

 بازوش رو میکوبم خجالن با

 کوفت..بدی خیلی -

 ؟؟نه شدیم شکه یهو و بودیم کاری چه وسط فهمیدن همشون کنم فکر -

 میخندم ریز

 فهمیدن اره -

 خودش رو میکشونه منم و میکشه دراز
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  میکشم ارومی جیغ

 میکنییی اینجوری چرا -

 ..بوسیدن به میکنه شروع اروم و لبم رو میزاره لبشو

 ..میشم همراهش و میکنم حلقه گردنش دور دستمو سریع ولی میگیره خندم

 دارم دوست خیلی و هست که آرامشی و بینمون احساس این

 عقب میبره سرشو اخمو و ناراضی که میکشم عقب یکم

 میخوام بیشتر،  نمیخوام -

 میگم خنده با حرفش به توجه بی

 ؟؟خوردی شام -

 میگه نوچی مظلوم

 ازشون کنیم پذیرایی خوب نتونستیم ولی اینجا موندن امشب بهزاد و لیال..شد بد خیلی -

 ..میکنن درک که میدونی -

 .هستن ای العاده فوق دوستای اره -

 میزنه لبخندی

 میکشه جلو خودشو که میشم بلند

 ؟؟کجا -

 ورودی در سمت میچرخم

 ..اینجا بخوابیم امشب بیار پتو و تشک چندتت یه برو بلندشو بیام تا..کنم اماده شام برات میرم -

 میشه بلند و میگه چشمی

 ..خواب اتاق کنی اینجارو داشتی دوست اولشم از تو نرفته یادم ولی -

 ..میزنم بیرون و میخندم ریز
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 [۱۰:۵۶ 29.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۳۱_پارت#

 

 

 ..نیست کسی از خبری و تاریکه جا همه

 ..میکنم گرم گذاشترو کنار حافظ برای سمیرا میدونم که غذایی و میرم سریع خیلی

 صدایی که کنم بلند هم رو سینی میخوام آب پارچ یه برداشتن از بعد و سینی رو میچینمشون

 ..میشنوم

 آشپزخونه ی پنجره سمت میچرخم ترس و تعجب با

 ..میپرن باال ابروهام بالکن روشن چراغ دیدن با

 ..در سمت میرم و میزارم زمین رو سینی

 ..میکشم شکه درهمه حسابی اخماش و میکنه صحبت تلفن با داره که ارسالن دیدن با

 ..بودمش ندیده کالفه و عصبی انقدر وقت هیچ

 ..تهران برگردن اینا مامان تا برو میخوای گورستونی هر گفتم بهت -

 باشی اینجا نمیخوام گفتم بهت

 رفت باالتر صداش که گفت چی گوشی پشت صدای نمیدونم

 ؟؟؟میفهمی باشی اینجا نمیخوام -

 پریدم یکم ترس از که من

 پایین اورد رو صداش بار این ولی زدن حرف به کرد شروع دوباره

 ..میزد حرف داشت کی با نبود معلوم

 ..بگیره زن میخواد نکنه

 ..گرفت خندم بعدش ولی کردم ذوق یکم
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 ؟؟میزنه حرف اینجوری زنش با ادم تازه که نیست بگیر زن نشم کار به دست خودم تا عذب این -

 میشم خشک جام تو میکنه صدا که که اسمی شنیدم با که میدم تکون تاسف از سری

 باشی اینجا نمیخوام گفتم نزن حرف انقدر امیر -

 ...نباشه حرف

 ..میزد سینم تو محکم قلبم

 گذاشتم روش دستی

 ..میخورد بهم اوضاع این از حالم داشت..بودم ترسیده بازم

 ..میومد چشمم جلوی ها صحنه اون تموم

 ..اذیتاش

 ..بازیاش دیونه

 ..زدنام کتک

 ..عروسکام دزدیدن

 ..دوستان زدن کتک

 ..بکشم نفس درست نمیتونم دیگه میکردم حس

 ..روز اون ی زننده های صحنه

 ...کنه تجاوز میخواست که امیری

 

 [۱۱:49 ۳۰.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥  4۳2_پارت#
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 ..بود شده آرامشم منبع حاال که ای کتابخونه سمت دویدم و کشیدم تندی نفس

 ..میزدم نفس نفس

 ..بهش دادم تکیه و کوبیدم بهم و در

 ..میکرد نگاهم تعجب با که دیدم و حافظ تازه

 ..باشم اروم کردمسعی

 ..حافظ خاطر به..خودم خاطر به

 ..شد عشق از پر قلبم و کردم بود کرده درست واسمون که جایی به نگاهیی

 و کوچیک بالشتای از بود پر پاینشون و تشکا باالی و بود گذشاته هارو کاناپه تشکا طرف دو

 ..بزرگ

 بود جذاب و عاشقانه زیادی

 ؟؟عزیزم خوبی -

 میزنم لبخندی

 شده خوشگل خیلی..اره آره -

 ..کرد نگاهم شک با

 ؟؟بیاری بودی رفته چی؟؟؟آیناز شده چیزی -

 ..میفتم شام سینی یاد سریع

 ....می میرم االن رفت یادم وای اهاااا؟؟ها -

 میشه بلند و میخنده

 ..میارم میرم خودم من تو بخواب بیا..نمیخواد نمیخواد -

 ؟؟نه دیگه کردی گرمشون

 سمتش میچرخم تعجب با

 ..اره اره؟؟ها -

 میگیره بازومو و نزدیکم میاد
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 ؟؟آیناز چیشده -

 میدم تکون طرف دو به سرمو

 ..میشه گشنت بخور بشین بیارشون برو..فکر تو رفتم یکم عزیزدلم هیچی -

 ..میره و میگه چشمی

 ..گوشه یه به میزنم زل و تشک رو میشینم

 ..اینجا بیاد اگه کنم چیکار باید

 ..کنم فکرشم حتی نمیخواستم بازم ولی هستم منم که جایی بیاد نمیده اجازه ارسالن میدونم

 ؟؟چی میومد اگه

 

 [۱۱:49 ۳۰.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۳۳_پارت#

 

 

 ..کردم بغض

 ..میزنه بهم حالمو داره دیگه زندگی این

 ..میکنم نگاهش لبخند با میشه وارد که حافظ

 کنارم میشینه و میاد

 اال میشم سیر حسابی..دختر کردی چه -

 جون نوش -

 میشه مشغول و قاشقش سمت میبره دست

 حواسش و خوردنه مشغول لذت با چون میگیره خندم..بهش میزنم زل و چونم زیر میزارم دست

 ..نیست اطراف به اصال

 ..هرچیه از تر مهم شکمش حقیقتا
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 براش میشن عشق از پر چشمام

 ؟؟داشتنی دوست مرد این دست نسپرم خودمو و بگیرم خودمو جلوی گفت بهم اخه چطور باباعلی

 ..کنم تکیه بهش ابد تا داشتم دوست

 دلم و بکوبه همیشه از تر تند قلبم میشد باعث میفتاد واسم بد اتفاقای که وقتی ناراحتش قیافه

 ..باشمش نداشته که نباشه هیچوقت بخواد

 میکشم اهی

 ؟؟دلم عزیز چیشده -

 میگیره خندم و ماست کوچولوئه کاسه تو میره که دستش به میکنم نگاه

 ..نیست چیزی -

 جلو میاد و میزنه کنار رو سینی

 میرم بهش ای غره چشم

 ..حافظ ماستیه دستت -

 میپرن باال ابروهاش و میکنه دستاش به نگاهی

 ..میره باال لبش گوشه و چشمام تو میندازه نگاهم یه

 میخنده و میشه صورتم قاب دستاش

 الزمم دسر من،  باباش گوره -

 ..پاش رو میشونتم کامل و میاد جلوتر که میخندم

 ..میکنم داشتنیش دوست و درشت لبای مهمون و لبام و میشه حلقه گردنش دور دستم

 ..باشه دنیا حس بهترین میتونه حس این

 میشه حلقه کمرم دور دستاش

 ..موهاش بین میشن گم و میرن باالتر گردنش دور از دستام

 میخندم که میگیره لبم گوشه از گازی

 بیاد دردت باید اصوال -
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 میزنم نفس نفس و میدم تکون سرمو

 ..قلقلکیم..نمیاد خو -

 میشن شرارت از پر چشاش و باالتر میرن بیشتر ابروهاش

 ؟؟؟شما هستی هم قلقلکی که اع -

 

 [2۳:۰۸ ۳۱.۰7.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۳4_پارت#

 

 میگیره خندم

 ..کارو اون نکنی -

 تشک رو میده هولم و میده تکون هوا رو انگشتاشو

 میخندم بیشتر

 حافظ نکن -

 روم میپره یهو و میده تکون دستشو

 میخورن تکون هام شونه خنده از

 ؟؟میگذره خوش -

 پایین باال پهلوهام و شکم رو محکم دستاش و نمیشه بیخیال اما میزنم صدا اسمشو جیغ با

 ..میشن

 توروخدا نکن حافظ وای -

 بغلش تو میکشتم و کنارم مینداز خودشو

 ؟؟خوبی -

 میکشم نفس عطرشو و میدم تکون سرمو
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 غمگینی خیلی میکنم حس -

 ببخشید -

 باال میکشه سرمو و چونم زیر میاد دستش

 ؟ببخشیدم چرا -

 میخورم و خندم

 میکنم ناراحتت که ببخشید خو -

 ببخشم نمیخوام -

 میزنه لبام رو سریعی بوسه و میشه خم که میچینم ور لب

 ؟؟کارات این با نمیشم دیوونت میکنی فکر چرا -

 باشی دیوونم باید خو -

 میزنن برق چشماش

 ؟این از تر دیوونه،  لعنتی دیگه هستم -

 میکشم عمیقی نفس

 ؟بزنیم حرف دیگه یکم حافظ -

 میگه چشمی و میخنده ولی خمارن چشماش

 میشم پشیمون

 ؟؟؟هوم،  فردا واسه بمونه ای خسته اگه -

 پاهام رو میندازه پاشو و میکنه نوازش موهامو

 ؟میاد خوابش االن دل این کردی فکر -

 میپرن باال ابروهام

 میکشه عمیقی و تند نفس

 ..بخورمت میخواد دلم االن بیشتر -
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 میگیره خندم

 دیگه خو نخور -

 ..بزن حرف برام پس -

 میدم تکون صورتش جلوی وار تحدید و انگشتم

 ..میکشمتا وسطش ببره خوابت -

 ؟؟چیه موضوعش -

 میکنم اخم و میدم تکون سرمو

 بگم الزمه چون بگم میخوام ولی..کنه ناراحتت شاید..کنه عصبیت شاید -

 میشم فشرده بیشتر بازوهاش بین

 بگو -

 

 [2۳:۱4 ۰۱.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۳۵_پارت#

 

 

 میکشم عمیقی نفس

 ؟؟؟؟رفتم و کردم فرار خونمون از چی واسه من میدونی تو -

 میده قورت دهنشو آب و میکشه عمیقی نفس

 نه -

 میشه بلند چاه ته از انگار صداش

 ..رفتم که چیشد بگم میخوام خب -
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 عصبیه میکنم حس

 دلم عزیز بگو -

 ..انگشتام بین قفله که دستش انگشتای به میزنم زل و سینش به میدم تکیه سرمو

 ..بزرگن و مردونه

 کنم زندگی عموم زن و عمو پیش تا اومدم من کردن فوت که بابام مامان -

 ..بزرگتر خودم از یکم داشتن پسر دوتا،  میدونی که هم اونارو

 میکنم اخم

 ..میکرد اذیتم اول همون از امیر

 میگیره دردم یکم که بازوم تو میده فشار و دستاش

 ..عمو خونه بمونم همونجا یا باباعلی پیش برم من که این سر بود دعوا اولش -

 ..بمونم اونجا کردن قبول اخرشم

 ..نبود راضی زیاد باباعلی

 ...پیشش میومدم کاش

 میبوسه و پیشونیم حرف بی

 شده تر عصبی میکنم حس ولی

 ..کنم تعجب بود شده باعث یکم و میرفت باالتر هی قلبش ضربان

 ؟؟حافظ خوبی -

 انگار میگیره لکنت یکم

 بگو..عزیزم خوبم..خو،  خوبم -

 ؟؟چشه

 میدم تکون سرمو

 ..بود عصبی بچگی همون از..میکرد اذیت خیلی امیر ها موقع اون -
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 ..میداد حرصم همش و بود مخم رو خیلی کال

 ..نمیره یادم وقت هیچ

 میکشم آهی

 ، خونه اومدیم و برگشتیم مراسم از که روزی -

  میفهمیدم ولی بود کم سنم 

 ..بود کرده نابود و چیز همه؟؟؟نمیفمه ای بچه کدوم اخه

 ..یادگاریا و عکسا همه

 ..ازشون بود نمونده هیچی

 دادم قورت بغضمو

 کن گریه..من فداتشم هیش -

 نمیتونم -

 

 [2۳:42 ۰۳.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۳۶_پارت#

 

 

  میدم تکون تند تند سرمو

 یادمه ها لحظه اون تک تک هنوزم..نمیتونم واقعا -

 ؟میشدم زنده و میمیردم هربار من میشه باورت

 میکشم آهی

 ها گذشته به میرم و میزنم سینش رو نامفهومی طراحای
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 ..وحشیانه طور به اونم کردنم اذیت تا بگیر پام و دست شکستن از -

 ..یادمه خوب ولی چرا نمیدونم

 بود شکلی همین بود یادم که وقتی همون از امیر

 ..مرموز و ترسناک

 ..بشم آسایش تو که نمیکرد کاری وقتم هیچ ولی نمیزد دست بهم وقت هیچ

 ..بامبول یه هربار

 ..بود امیر از ارسالن وار دیوونه حمایتای بود وحشتناک که چیزی

 ؟؟میشه باورت

 بهش نکردن شک وقت هیچ ولی داره مشکلی یه امیر میدونستن که این با عمو زن و عمو

 ..میگرفت گردن تقصیرارو همیشه ارسالن

 دور بریزشون..عزیزدلم گذشته دوران اون ی همه -

 میکنم نگاه چشماش تو و باال میبرم سرمو

 ..کنی فکر بهش همیشه که کنه اذیتت اونقدر و مغزت تو بمونه چیزی یه وقتی -

 ...ببریش یاد از نتونی وقت هیچ شاید

 ..برگردوند رو سرش و گرفت چشمام از نگاه مکث کمیبا

 زدم غمگینی لبخند

 ..جوری یه امیر..کرد اذیتم جوری یه ارسالن

 بود تنها من ولی..بود نامردی این

 ؟؟کردی فرار این برای -

 ..میگیرم ازش نیشگونی و میرم براش ای غره چشم

 نخیرشم -

 میخنده ریز
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 [۰۰:۰۳ ۰۵.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۳7_پارت#

 

 اصال شدم اخالقت همین عاشق

 میگم کوفتی

 ؟؟بقیش بانو بفرمایید -

 میکشم ای خمیازه

 ؟؟بخوابی میخوای -

 میدم تکون سرمو

 نگفتی بهم بگی تو و بیفته اتفاقی نمیخوام..بگم برات همشو باید امشب -

 ..میپرن باال تعجب از ابروهاش

 راحتی هرجور..من عزیزدل باشه -

 ..بهم میزنه زل منتظر

 ..شد عادی برام کم کم بعدش ولی میشدم عصبی خیلی موقع اون -

 شده سرد هردوشون به نسبت،  رفیقم عباس و بود زندگیم فرشته ارسالن که این با جورایی یه

 بودم

 ؟اخه چرا -

 احمق زشته ی گنده اون از احمقانشون حمایتای -

 میگیره خندش

 ..میخنده نمه یه گویان ببخشید که میرم غره چشم بهش باز

 میرم صدقش قربون دلم تو
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 ..میرسوندتم ارسالن مدرسه میرفتم وقتی -

 ..خودمون دماغوی ارسالن همین..حافظ میرفتن ضعف و قش مدرسمون دخترای ی همه

 میزنه قهقه واقعا دفعه این

 بالخره طنز یا میگی انگیز غم داستان داری -

 میگیره خندم خودمم

 ..دیگه برام بود عجیب خب -

 قیافش خوش و خوشتیپ واقعا ارسالن خب -

 ..داشتن حق که من نظر به

 پهلوش تو میکوبم و میره باال دستم

 میده فشار هم روی چشماشو و میگه اخی

 ..روش داشتی نظرم نکنه -

 میخنده هر هر داره هنوز

 خو میبینمش..دیگه خوشتیپه میدونم فقط..خودم جان به نه -

 میدم بینیم به چینی

 زشته خیلیم -

 میکشه هوفی

 چیشد نمیگی میدی دق منو اخر تو -

 

 [2۳:2۶ ۰۶.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۳۸_پارت#
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 میکنم پنهون سینش تو سرمو

 ..شد پنچر ماشینش ارسالن مدرسه بریم میخواستیم وقتی بار یه -

 ..برسونه منو خواست امیر از

 ..بود دوستم حال این با ولی نبودیم صمیمی باهم زیاد..داشتم دوست یه موقع اون من

 ..رسوند و من امیر

 ..میبندم محکم چشمامو و میکشم عمیقی نفس

 ..روزا اون به برگردم نمیخواد دلم

 وقت هیچ

 بود کرده گل شیطنتش بود دیده و دوستم این وقتی امیر -

 بودم خوشحال من و نداشت کاریم بود مدت یه

 ..شدم ماشینش سوار اصال همین برای

 ..اومد امیر برگشتم موقع تعجب کمال در

 بود شده تند نفسام

 دادن شماره بهم خالصه و زد حرف باهاش یکم دوستمم -

 ..میارم سرت بالیی یه بگی اگه گفت امیر اما بگم ارسالن به و چیز همه میخواستم

 ..گرفتم خون خفه منم

 ..شد اتیشی زود خیلی رابطشون

 ..شدن محرم بهم دوتا اون زود خیلی و میخوام زن گفت امیر بعد ماه سه ولی نمیشد باورم

 ..دختر اون واسه میمرد امیر

 ..بود خوبی چیز که این خب -

 ؟؟اینجوریه چرا..میشه بلند چاه ته از صداش بازم میکنم حس
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 میکنم نگاهش تعجب با

 ؟؟خوبی مطمئنی عزیزم،  جان حافظ -

 ..موهام رو میشینن دستاش دوباره و میده تکون سرشو

 ..شد بد باهام اونم امیر با نامزدیش بعد ولی بود دوستم که این با دختره -

 ؟؟؟حافظ میشه باورت

 ..میزاره قرار دوستم با ولی میاد بدش من از امیر چرا؟خبره چه..کجاس از مشکل نمیفهمیدم واقعا

 ؟؟بشه بد من با اونجوری دوستم شد باعث چرا که این اون از تر مهم

 ..میشدم دیوونه که میکردم فکر سواال این به انقدر گاهی

 ..میرسیدم خودزنی مرز به

 .میکنه بغلم بیشتر

 ..میکنه نوازشم داره اهمیت بی و میکنن خیس و لباسش دارن اشکام..برام آرامشه گرمش بغل

 ؟؟باشم دیوونش ندارم حق

 

 [2۳:۰2 ۱۰.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 4۳9_پارت#

 

 

 میکشم آهی

 ..ببخشمش نمیخوام وقت هیچ من -

 ..زندگی به بدش دید اون نگران..رفتارش نگران..میشدم نگرانش گاهی

 ..بودنش ترسناک و مرموز همه اون نگران
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 ..بود امیر ترسم بزرگترین عمیقا من

 ..کنه محافظ ازم که نبود کسهیچ امیر مقابل در

 بود وحشتناک خیلی این

 ..یادمه دیدم و مریم که باری اخرین

 ..اشکی و بود قرمز چشماش

 پایین ها پله از اومد بدو

 ..متنفرم ازت گفت بلند و چشمام تو زد زل

 

 ..میخندم

 ..عصبی جورایی یه

 میکنه بلند منم و میشه بلند جا از سریع که میاره خودش به و حافظ انگار بلندم ی خنده

 ؟؟کنم صدا و حسین برم..آیناز کن گریه..کن گریه؟؟؟چیشد..فداتشم اخه چیشده -

 ..بکشم عمیقی نفس میکنم سعی و میدم تکون طرف دو به سرمو

 ..برداره سرم از دست لعنتی سردرد این تا پایین بریزن باید اشکا این

 نکنم هق هق میکنم سعی

 ..نبودم اروم -

 ..بودم عصبانی خیلی

 .میکردم نگاه انیمیشن داشتم و بودم نشسته من

 ؟؟میشه باورت

 میدم فشار دستشو و میزنم لبخند..نگرانیه از پر چشماش تو

 ندیدمش وقت هیچ دیگه..رفت بعدش -

 ..بود کرده تصادف ماشین با
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 ..نمیشد باورش هنوز روزش چهل از بعد امیر

 ..میشد دیوونه میدید و من

 ..توعه تقصیر میگفت

 ..منو میکشت این و نمیزد حرفی هیچکس

 ..بشن سرازیر اشکام میشه باعث که عمیقه اونقدر میکشم بار این که آهی

 

 [2۳:۰2 ۱۰.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 44۰_پارت#

 

 

 ..حافظ بود سالم ۱7 فقط -

 ..بودم کوچولو خیلی

 ..بودم تنها مرگ حد در موقع اون

 ..بودما کشیده زیاد سختی..نکردم فکرم رفتن به حتی وقت هیچ

 ..نمیکردم فکز رفتن و مرگ به میمیردمم ولی

 هیچ بودم کشیده امیر با که سختی همه این که بودن کرده خوبی من به اونقدر عمو زن و عمو

 ...بود

 ..میزنم لبخند

 ..براشون بمیرم میخواستم که داشتم دوستشون اونقدر -

 ..داشتن حقم خب،  پسرشون مقابل در میزاشتن تنهام گاهی

 ..بود پسرشون بد یا خوب

 ..میسوزه خودم برای دلم و میزنم غمگینی لبخند

 ..بودم امانتیشون منم آخه ولی.. ولی -

http://romankhoneh.xyz/


919 
romankhoneh.xyz 

 

 ..بودم مامانم ی عزیزکرده

 ..اشکام قطره واسه میمرد بابام

 ؟؟؟میدونی

 ..بگم باید ولی نیس خوش حالم و میریزن تند تند اشکام

 ..بدیشون و خوبی به کردم پشت چرا بگم

 ..نزد حرف کس هیچ با برگشت وقتی و دور جای یه فرستادن مدت یه و امیر

 ..میومد و میرفت حرف بی تموم ماه دو

 ..چرا نمیدونستم

 ..کجا نمیدونستم

 ..یادمه خوب و روز اون

 ..خونه اومد پاتیل و مست

 ..بود خواب و بود خورده قرص ارسالن

 ..نبود عمو

 نبود عمو زن

 ..نبود باباعلی

 ..نبود امیرعباسم

 ..برام بود ترین ترسناک که دیوی جلو بودم تنها

 ..عصبی و بود مست

 ..قاتل میگفت بهم هی

 

 [2۳:۰2 ۱۰.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 44۱_پارت#
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 ..شدن قرمز حافظم چشمای میکنم حس

 ..اخموعه و مشتن دستاش

 ..دستش رو میزارم دست

 ؟؟؟؟نمیده نشون العملی عکس هیچ چرا

 ..حافظ مردم روز اون -

 کشت و روحم

 ..کنه تجاوز من به میخواست

 ..زد کتکم خیلی

 ..میداد فوش بابامو و مامان،  قاتل میگفت بهم

 ..میریزن تر تند اشکام

 ..بدنم به میزد کثیفشو دستای -

 بزنم ضجه میخواد دلم

 ..بکشمش میخواستم..بود بد خیلی -

 ..بدنش و تخت رو افتادم وقتی

 میزنم هق

 ..میکنه نوازش سرمو و میکنه بغلم محکم

 میکنم فین فین

 ...کردی فرار همین برای -

 ..نبود بشه بهم میخواست که تجاوزی اصلیم دلیل؟؟؟بود کمی چیز -

 ..داشتم دوست خیلی رو عمو من
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 ..داره دوست خیلی و امیر عمو میدونستم

 ..بفهمن چیزی نمیخواستم

 ..اون از بعد گرفتم افسردگی مدت یه

 ..بود سخت خیلی

 ..چیشده بدونه میخواست همش عمو

 ..حالم شده همچین من چرا

 بود داده نجاتم ارسالن که این با منم..کنم باز دهن شاید تا نمیزد حرف باهام اصال آخراش دیگه

 ..بودم شده متنفر ازش جورایی یه

 میکشم آهی

 ..بود گزینه بهترین رفتن دیگه -

 ..لبام رو میزاره لبشو حرف بی و عقب میکشه سرمو

 ..میکنم همراهیش آرامش با و میزنم لبخندی

 ..بشه شکه حافظ داشتم انتظار چرا نمیدونم

 ..بشه عصبانی

 ..بود جوری یه بودنش آروم همه این

 ...بود ترسناکی جور یه

 

 [2۳:49 ۱۱.۰۸.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

[In reply to 💋مــن هـات خـدمـتـکـار🔞] 

 ️♥ 442_پارت#

 

 ..تشک رو داد هولم تقریبا و گذاشت سرم زیر چپشو دست

 ..زدم لبخندی نیمه که بدنم روی زد خیمه خودش
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 ..بودن قرمز چشماش و بود شده بم صداش

 ..بشیم آروم انجامش از بعد که داریم کاری یه بد حرفای همه این از بعد بنظرم -

 ؟؟هوم

 ..میبرم فرو موهاش تو دستمو موافقم بدم نشون که این برای و میزنم ریزی لبخند

 ..بیارم در رو لباسم میکنه کمک و میکشه آهی

 ..گردنم رو میزنه خیمه

 ..میکنن دیوونم هاش بوسه

 ..میبندم چشم داشتنیش دوست و وحشی نگاه مقابل در و لباسش به میزنم چنگ

 ..آرومم واقعا من و میخورن سر بدنم رو لباش

 ..باال میارم سرشو و میگیرم صورتش طرف دو از

 ..میره شلوارم سمت دستش که میبوسم لباشو

 ..میخندم ریز

 ..میره پایین زنان لبخند و میده تکون سرشو

 ..شکستم و بودم داده باباعلی به که قولی جواریی یه

 

**** 

 

 ..نشسته کنارم حافظ میشم بیدار که صبح

 بهش میزنم زل و میمالم چشمامو

 ..خوابیدی خوب -

 میبوسه و پیشونیم میشه خم

 ..بخوابم بد میشه مگه -
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 میگیره خندم میکنه شیطنت داره و پتوعه زیر همش چشماش که این از

 حافظ اع -

 میزنه غر و کنارم میکنه پرت خودشو

 ...میخوام دیگه یکم من..گذشت خوش کلی و خوابیدم خوب -

 ..شیطونش و سبز چشمای به میزنم زل و میچرخم

 میزنه تند قلبم

 ..بپوشم بده لباستو این..نوچ نوچ -

 ..نداره سرویس کتابخونهاین

 میندازه باال ابرو شیطون

 ..حموم بری بدویی بشه خالی خونه تا حاال بشین..خودت مثل...نوچ نوچ -

 ..میکنم صداش اعتراض با

 ..میکنن کنکاش و صورتم کل چشماش

 ..میکنه بلندم و میگیره دستمو پیشونیم بوسیدن از بعد و میشه خم

 

 [۰۵:۵۵ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 44۳_پارت#

 

 

 ..میکشم جیغ بلند من و میره کنار بدنم از پتو میشم که بلند

 ..شونش رو میکنه پرتم یهو و میخنده خیال بی

 میشه سردم یکم

 زشتهههه بیشعوری خیلی حافظ -
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 ؟آخه میکردم داشتم چیکار دیشب؟؟؟هوم؟؟ میکشی خجالت کی از -

 ..میزنم صدا اسمشو زده خجالت

 میخنده و میزنه شونشه رو که پهلوم به ای بوسه

 ..چیزا این به کن عادت..ندارم دوست خجالتی زن من -

 ..نمیاد در صداشم ولی موهاش تو میکنم قفل و دستم

 ..میکشم پوفی کالفه

 ..کتابخونه ته سمت میره

 ..چرخیدن به میکنه شروع یهو که میده هول رو چوبی قسمت از گوشه یه

 ..وایمیستم کنار و میدم سر بدنش تو خودمو زده بهت

 ..نه گفتی خونرو این کرده کاری یه بابابزرگت گفتم من..خدا یا -

 ..میکشه دستمو و میخنده ریز

 ..دیوار طرف اون به بود مخفی راه یه

 ..بغلی اتاق

 ..شدم هیجانی جورایی یه..بزنم قهقه میخواد دلم

 ..بود بامزه خیلی

 میده تکون صورتم جلو تحدیدوار انگشتشو ببنده و در که این قبل و حموم تو میده هولم

 ..بیرونا بیای زود نبینم..آیناز میگم بهت دارم -

 ..پیشت بیام خودمم کنم جمع باال از لباسارو میرم

 ..میرم بهش ای غره چشم

 میندازه بدنم به هیزی نگاه

 ..بنظرم میشی تر خوشگل میری غره چشم اینجوری -

 بره میچرخه و میزنه قهقه که میزنم صداش جیغ با
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 ؟؟؟آخه هست کجا پرو انقدر ادم

 ..میشم شکه آمادس که چیز همه دیدن از و میشم حموم داخل

 ..صابون و شامپو انواع

 خوبه خیلی لعنتی

 ..شکلیه این اینجا االن که کرده اینجاهارو فکر قبل از حافظ انگار

 ..میام وجد به خوشگلیش از

 ..توش میشینم سریع و میکنم پر و وان

 ..میبندم چشم و میشم آروم

 ..کنه ارومت بغلش تو بعد..داری دوستش که کسی با بزنی حرف کلی خوبیه حس چقدر

 ..بشی خارج داری که بدی هوای و حال از که کنه شیطنت اونجوری

 ..میخندم ریز و میدم تکون سرمو

 ..میشه باز در یهو که آب تو میکنم خالی شامپو یکم

 پایین میکشم خودمو و میزنم جیغی زده بهت

 منم بچه نترس-

 میزنم داد بلند

 ..کردم سکته حافظ نکنه لعنتتت خدا -

 میاره در رو بود پوشیده که لباسایی چشمام جلو و میکنه الکی اخم

 ..قشنگم خدانکنه اع -

 

 [۰۵:۵۵ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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 ..براش باز میرم غره چشم

 ..کنارم میشینه میاد سریع بیخیال و نفرس دو وان

 ..میندازه باال ابرو شیطنت با و سینم روی میزاره دستشو که جلو بکشم خودمو میخوام

 ..بلدم کارمو خودم من تو بشین -

 ..میکنم صداش ناله با

 ..میزنه قهقه

 ..سینش رو میکشونه و من و میده تکیه و عقب میاد میشه تموم که کارش

 بهش میزنم زل و صورتش رو میزارم دستمو

 بد ی بچه نکن اذیتم انقدر -

 ..چشم -

 ..میزنم لبخند

 ازم نشده سیر کامل هنوز میدونم خوب و میکنه شیطنت داره دستاش با

 ..میکرد برقرار رابطیه باهام بودم خونش وقتی که نیست حافظی همون این میدونم

 ..میخواد اون از فراتر چیزی یه دلش که میدونم و کرد رفتار باهام نرم خیلی خیلی اینجا

 ..میکشم لباش روی دستمو شیطنت با

 ..میشن خمار دارن دوباره چشماش

 میخنده و میگه کوفتی که میخندم ریز

 ..میکنم کجسرمو

 ..میاره جلو سرشو و میگیره مشتش تو رو موهام

 ..میگرتشون بازی به و میزاره لبام روی و لباش

 ..شدن تند نفسام
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 ..میگم اخی که خودش رو میکشتم یهو

 ..میرن پایین باال تنم رو لباش و میبره جا همه و دستاشو توجه بی

 ..میزنم نفس نفس

 میزنه چشمکی

 ..نشدم سیر که گفتم -

* 

 ..بیرون میام زود و میکنم غسل

 میکوبه تند قلبم هنوز

 ...و میکنم حبس نفسمو

 ..گذشت خوش خیلی که من به 

 ..شدم معذب جورایی یه

 ..العادس فوق واقعا حافظ

 ..میکشم خجالت خودم از

 

 [۰۵:۵۵ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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 ..بودم شده حیا بی زیادی جدیدا

 ..باشم عادی کردم سعی

 میندازم ساعت به نگاهی و میکشم عمیقی نفس

 ... یازده نزدیکه
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 ..بازم بود خوب

 ..میکنم جمع حوله تو موهامو و میپوشم و لباسام

 میکشم سرکی و میکنم باز و در

 ..نیست خبری

 ..نیست هیچکس انگاری ولی میگردم جارو همه و بیرون میرم

 ..اینا بودن شده خیز سحر چه

 ..تهران برمیگردن عمو زن و عمو دیگه ی هفته میدونستم

 ..دیگه میفتاد اتفاق باید همین ولی بودم ناراحت یکم

 ..بدیم زندگیمون به سامونی و سر قاتل مشکل این شدن حل از بعد بود قرار

 ..عروسی و رسمی خواستگاری یه جورایی یه

 ..خندیدم ریز و تپید تند قلبم

 ..اوردم در ازش آبی شیشه و کردم باز و یخچال در

 ..میکردم آماده صبحونه حافظم واسه باید

 ..فقط زدم نیمرو یه همین برای نیست صبحونه اهل زیاد میدونستم خوب

 ..کنم صداش که برم چرخیدم و گذاشتم میز روی نونارو

 ..زمینا سر بودن رفته باباعلی و عمو احتماال

 ؟؟؟بودن کجا سمیرا و عمو زن ولی

 ؟؟بود چیشده ارسالن

 ..بودن رفته کجا لیال و بهزاد و حسین

 ..شدم شوکه لحظه یه

 ...خدایی میکردن زندگی اینجا آدم چقدر

 ..بیرون زدم آشپزخونه از و برگشتم خنده با
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 ..کردم صدا و حافظ همونجا از چندبار

 ..بپرن باال ابروهام شد باعث که ورودی در سمت از اومد تقی صدای

 سمت اون چرخیدم

 ؟؟جون عمو زن -

 ..نبود کسی ولی کشیدم سرکی

 ..کشیدم جیغی شکه بود پشتم که مردی دیدن با چرخیدم وقتی و انداختم باال ای شونه

 ..نشست چشماش تو و اومد باال نگاهم

 ..عمو دختر سالم -

 romankhoneh.xyzتهیه شده توسط 

 

 [۰۵:۵۵ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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 ..میزدم نفس نفس

 ..بود امیر

 و بدنم رو بود افتاده میداد گند بوی که دهنی و قرمز چشمای با بار اخرین که بود امیری همون

 ..کنه عفتم بی میخواست

 ..بودن شده درشت چشمام و میکوبید تند قلبم

 ..شدن درهم یهو اخمام

 اومد جلو قدم یه

 ؟؟؟خوبی -

 ..کردم نگاهش زده بهت
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 ..نبود ادم همون این حقیقتا

 باالی زیبایی به که موهایی و خاکستری شلوار کت با بود ایستاده روم به رو که متشخصی مرد این

 ..بودن شده آرایش سرش

 ..نبود امیر اون این

 ؟؟متنفره من از چرا نمیدونستم حتی که جذابی ولی الغر پسر اون

 عقب رفتم قدم یه میکردم فکر که زمان هم

 ؟؟؟میخوای چی -

 جلو اورد دستاشو و باال داد و ابروش تای یه

 بزنم حرف باهات میخوام و خوشحالم دیدنت از فقط -

 ..بودم شکه..بودم ترسیده جورایی یه

 ..بزنم حرف حسین با داشتم نیاز

 ..حاال همین

 عقب رفتم قدم یه دوباره

 ؟اینجا اومدی چی برای..بزنی حرف باهام نمیخوام -

 ..کرد بسته و باز آرامش با و چشماش

 ..همین..آیناز کردم اذیتت میخوام معذرت -

 ..من

 : گفتم بلند

 شو خفه -

 ..بگیرم و خودم جلوی نمیتونستم و میزدم نفس نفس

 ..میلرزیدم داشتم

 جلو اومد قدم یه که زمان هم

 ..شد باز اتاق در و ورودی در
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 ..اومدن ارسالن بعد و حافظ اول

 ..شدن درهم اخماش امیر دیدن با حافظ

 ..سمتم اومد سریع

 ..شد گرد چشماش میلرزم دارم که کرد حس وقتی و گرفت بازوهام از

 ؟؟آیناز؟؟؟خوبی..عزیزم چیشد -

 ..کردم نگاه امیر به برگشتم

 ..سمتش اومد بدو ارسالن

 ..بودن شده حلقه من دور که حافظ دستای به بود زده زل امیر

 [۰۶:۰2 ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��
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 دادم قورت بغضمو

 انداخت سمتم به ای شرمنده العاده فوق نگاه که ارسالن به زدم زل

 ..امیر میکنی چیکار اینجا..منتظرمی فرودگاه تو نگفتی مگه -

 داد تکون سرشو

 بود حافظ دستای به نگاهش هنوز

 ؟؟؟میکنی چیکار اینجا -

 برگردوند سرشو امیر

 ..ببینمش میخواستم فقط -

 شد حلقه دورم تر محکم دستش حافظ

 انداخت حافظ به نگاهی ارسالن

 سر اینجوری میخواد نمیدونستم واقعا ولی شدی شکه میدونم..ببخشید آیناز..داداش شرمندم -

 ..بیاد زده
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 انداخت باال هاشو شونه امیر

 ..نکردم کاری که من -

 ..بود پرو چقدر من خدای

 ؟؟عوضی این مقابل در میکردم چیکار باید

 ..بردم باال سرمو

 ؟؟؟کجاست حسین -

 ..کاناپه سمت بردتم و گرفت هام شونه از

 رد چشمام جلو از داشت بود اوردهسرم که بالهایی تمام و بود گذشته امیر با که روزایی تموم

 ..میشد

 ..میشدم دیوونه وگرنه بزنم حرف حسین با داشتم نیاز

 ..دلم عزیز باش آروم -

 ..بهش میزنم زنگ االن

 ..شدن وارد سمیرا و لیال پشتش و بهزاد و حسین و شد باز در موقع همون

 ..بودن رو خنده همشون

 ...ایستادن متعجب همشون امیر و ارسالن دیدن با

 ..پرید رنگش کردم حس من دیدن با و سمت این چرخید حسین نگاه

 ..کردم بغض سریع من و سمتم کرد تند پا

 ..میکرد نگاهش داشت امیر

 زانوهاش رو نشست پام جلوی سریع واومد

 ؟؟؟من کوچولوی دختر چیشده - 

 ..سمتشون رفت شد بلند و انداخت امیر سمت به وحشتناکی نگاه حافظ

 بردتش کشون کشون و امیر سمت اومد تند و سری ارسالن که گفت ارسالن به چی نمیدونم

 بیرون
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 ..سمتش برگردوندم سرمو چونم سمت اومد که حسین دست

 ورچیدم لب

 ..بده حالم خیلی -

 ...حسین میکنه درد سرم

 ..داد تکون سرشو

 ؟؟خوبه..بزنیم حرف باهم میریم عزیزم باشه -

 دادم تکون سرمو منم

 ..ایستادن سریع حسین دست اشاره با که جلو اومدن سمیرا و لیال

 ..کشیدم عمیقی نفس

 ..بزنم زار دارم که بدبختی همه این خاطر به و بغلشون تو برم میخواستم

 ..بزنن کنارم میترسیدم

 ..بکشن دست ازم دارم که بدبختی و مشکل همه این خاطر به میترسیدم

 ..بست و در و کتابخونخ تو داد هولم حسین که بودم افتاده سکسکه به

 ؟؟نه میباره دردسر طرف یه از تو برای انگاری روز هر..کوچولو بشین-

 ؟یهو چیشد

 میکشم هوفی

 ..بود امیر -
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 میپرن باال ابروهاش

 ؟کیه امیر و -

 ..میرم بهش ای غره چشم

 میپرسیدا باز و میدونست خوبه حاال

 ..کیه اون تو نگاه تو بدونم میخوام..کیه میدونم..میدونم -

 میشن درهم اخمام

 ..چشه نیستمعلوم که پسته ادم یه اون..نیست هیشکی اون -

 ..بود مریض خیلی..حسین بود مریض

 ..میکرد اذیتم شب تا صبح..میکرد دیوونه و من

 ..حسین

 گفت جونمی و داد تکون سرشو

 ..کنه اذیتم میخواست اون -

 میترسیدم داشتم خودمم از حتی..نبود خودم دست رفتارم و حرفام انگار

 .. بهم..میخواست -

 ..زمین رو نشست و گفت هیشی

 دختر باش آروم -

 ..حاال نیست هیچی..بود گذشته اونا

 ..شده خوب االن اون

 ؟؟فیسشو ندیدی

 ..انداخت باال شیطنت با و ابروهاش

 بزنم لبخند کردم سعی
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 زد بهم لبخندی

 نداره خوشی حال االن اونم مطمئنم،  کنم صدا و حافظ میرم -

 دردسرم واسش همیشه من،  اره -

 شدم زیر به سر و ورچیدم لب که انداخت بهم چپی نگاه

 ..رفت بیرون وشد بلند

 ..میشدم عصبانی داشتم براش بودم دردسر همه این کهاین از

 ..میشد اینطوری نباید

 ..تو اومد حافظ و شد باز در

 سمتش رفتم و شدم بلند بغض با

 ؟؟میاد داره میدونستی تو -

 دادم تکون سرمو

 شنیدم و ارسالن حرفای دیشب -

 برام بده توضیح و باش آروم -

 چیزو همه گفتم بهت که من -

 پاش رو نشوند منو بعد و مبل رو نشست خودش اول و کشید و دستم

 میاد داره میدونی نگفتی ولی گفتی و چیز همه آره -

 ..شنیدم اتفاقی که گفتم -

 ..کرد بلند سرمو و زیرچونم گذاشت دست

 آیناز کن نگاه بهم -
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 ..کردم نگاهش

 ...بود عشق و امیدواری،  ناراحتی،  شرمندگی نگاهش تو

 ..دادم تشخیص اینارو خوب

 کردم نوازش صورتشو و زدم لبخندی

 ؟؟؟باشه میکنیم تموم باهم رو روزا این -

 ؟؟؟میترسی ازش هنوزم

 کشیدم آهی

 ..میسوزه واسش دلم طرفی از و ندارم حسی بهش نسبت طرفی از،  دونم نمی -

 ...میکنه عصبانیم این و میکرد کارارو اون چرا نمیدونم دقیقا

 ..بزنم حرف ارسالنم با باید

 ؟؟؟نه دیگه داشته دست اینا ی همه تو اونم

 ..میدیم انجام باهم کارارو همه -

 میکنه نوازش و گونم و میبوسه دستمو پشت که میزنم لبخندی

 کنار و مشکالت این ی همه باهم دوتا ما،  نشو مظلوم اونطوری وقت هیچ دیگه داری منو وقتی -

 ؟؟نه یا درسته..میزنیم

 میزنم بزرگی لبخند

 ..میکنم اذیتت همیشه که میخوام معذرت -

 شونم رو میزاره سرشو و مکنه بغلم محکم

 اذیتا این از باشه تا -
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** 

 ..بشم چشم تو چشم باهاش تونستم نمی

 ..کردن رفتن قصد و لیال و بهزاد که بگردیم یکم و بریم دوتایی حافظ با بود قرار من درخواست به

 باشیم باهم هم امشبو بیاید حداقل برید میخواید که شما بنظرم -

 انداخت بهزاد به نگاهیی لیال

 ...چجوری،  دادیم زحمت بهتون همه این روز چند این -

 رفتم براش ای غره چشم و حرفش وسطپریدم

 ...سرتون اوردیم بال فقط،  گذشت خوش بهتون هم خیلی که نه،  نباشه حرف -

 ؟؟بریم

 جلو اومد بهزاد

 ..خدامه از من باشه نداشته کاری گوریل این اگه -

 ..شد باز نیشم من

 شدیم ماشین سوار رفتیم ماام و بشن حاضر رفتن اونا

 ..نکرد قبول بیاد گفتم سمیرا به هرچی

 بدبخت ذلیله شوهر

 ؟؟بچه میکنی غر غر چیه -

 کشیدم هوفی و رفتم ای غره چشم

 ..باهامون نمیاد دارن کار امروز آقاشون چون..ذلیله شوهر سمیرای اون دست از -

 انداخت باال و ابروهاش جفت

 ؟؟باشه ذلیل شوهر زن بده -

 خندید که بازوش رو کوبوندم

http://romankhoneh.xyz/


938 
romankhoneh.xyz 

 

 ..افتاد راه حافظ و شدیم سوار همگی اونا اومدن از بعد

 ..میکردیم سمیرارو غیبت داشتیم لیالم و من و میزدن حرف اروم دوتا اون

 ..میزد حرف باهاش لیال به کمکش قضیه اون مورد در داشت حافظ احتماال

 فشرد دستمو لیال

 ..آجی -

 ..دلم جونه -

 زد لبخندی

 کنم تشکر ازتون چجوری واقعا نمیدونم،  کنه کمک بهمون قراره حافظ که این مثل -

 ..نمیکنه رحم برادرش به برادر زمونه این تو میدونم خوب

 ....اعتماد بهمون شما که این

 لیال دوستیم ما؟؟حرفیه چه این؟؟؟زدی حرف تو باز -

 ؟؟نه احساسیم چقدر من میدونی خودت کنم فکر

 ...دختر پسرت به بندازم دخترمو که کشیدم نقشه من

 ..میخندیم جفتمون

 ..میگه ممنونی لب زیر و میده فشار دستمو

 ..باشم ممنون حافظ از باید منم

 ..داره هوامو همیشه اون

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵۱_پارت#
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 ..گذروندیم خوش کلی و کرد مهمونمون شام بهزاد

 ..بود بهترین شب اون گذروندم که شبی همه اون بین بنظرم

 ..حافظ پیش برگشتم و کردم خداحافظی لیال با

 بود خوب نسبتا هوا

 ؟؟؟نیمکته اون رو جا اون بشینیم -

 داد تکون سرشو

 خوشگلیه جای چه -

 تو خوشگلی به نه -

 بوسیدم گونشو و خندیدم

 شد باز نیشش بعد و کرد فکر یکم

 ؟؟میرسه بهم چی شب تا خوشگلی خیلی بگم بهت همش االن از -

 شونش رو میزنم و میکشم جیغی

 بدیییی خیلی -

 خوشگلییییییی خیلی توام-

 میخندم دوباره

 ؟؟بگیریم رو قاتله یارو اون میتونیم کی حافظ -

 ..نیست مشکلی دیگه بشه حل اون خدا به

 تو خانواده میمونه فقط ندارن مشکلی که من خانواده

 ...میکنم فرار باهات من نباشن ام راضی اگه حتی باش مطمئن

 میکنه نگاهم عشق با

 ..عزیزدلم میشن عاشقت ببینن تورو اونا؟؟نباشن راضی میشه مگه -

 ..کردم ذوق یکم
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 ..حافظ نیست مهم برام هیچی من -

 کردم نگاهش عشق با

 ..نیستن راضی کیا،  راضین کیا،  میگن چی ادما این که نیست مهم اصا، میخوام تورو فقط -

 دارم دوستت خیلی من

 ..میکنه بغلم محکم و میکنه باز دستاشو

 ..دارم دوست خیلی و آغوش این

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥  4۵2_پارت#

 

 

 میکشه دستمو و میکنه بوس و پیشونیم که میزنم بزرگی لبخند

 ؟؟؟بریم راه یکم بریم -

 ...میشم بلند و میدم تکون سرمو

 ..میریم راه دیگه هم کنار و آروم

 حافظ -

 جانم -

 ..پسر یا داری دوست دختر تو بشیم دار بچه اگه -

 میکنه فکر یکم

 ..تو شبیه دختر یه -

 میکنم ذوق دوباره

 ..تو شبیه پسر یه،  میخوام منم -
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 میخندیم جفتمون

 خوشگله یکم بهزادم،  خوشگله لیال -

 ؟؟؟؟پسرشون به بندازم دخترمونو شدیم دار دختر اگه

  میخنده ریز

 ؟؟بهزاد دست بدم و خوشگلی اون به دختر،  خیر نه -

 میدم چین بینیمو

 ؟؟؟بهشون ندیم یعنی -

 داد تکون سرشو

 ...پسرشون راجب کنیم تحقیق باید اول ولی خوبین خانواده -

 میخندم بلند

 میشکنه و گردنم بدزدم میخوام اینجوری پسرشو بفهمه لیال -

 ..بزنه دست خانومم به کرده غلط -

 بهش میرم غره چشم

 ..میشکنه هم تورو گردن -

 میترسه الکی یکم

 ..ترسناکه چه -

 ..میکشتش نباشه..باشه باهاش مجبوره که نداره دوسش بهزادم،  وحشیه خیلی آره -

 ..میخندیم جفتمونم

 دست تو میگیره محکم دستمو

 ؟؟؟میخوای بستنی -

 میدم تکون سرمو

 بخر بزرگم،  بخر دوتا،  آره -
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 چشمممم -

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵۳_پارت#

 

 

 خیابون طرف اون میره و میکنه بوسم

 هست بهش حواسم

 ..ور همون از میکنه نگاهم همش

 ..میشه باز نیشم و میکنم فروشیه بستنی به نگاهیی

 باشن خوشمزه بستنیاش خداکنه

 ..میشه متوقف چشمم جلوی بزرگی خیلی ماشین یه لحظه یه

 میشه کشیده دستم اما ببینم و حافظ بتونم که طرف اون برم میخوام

 طرف به میزنم زل و برمیگردم زده بهت

 ..بلرزم ترس از میشن باعث خشنش صورت و سیاهش و بزرگ چشمای

 ..میکنم سکسکه

 ..شده تنگ نفسام

 ..میشن حلقه صورتم دور و میان جلو دستاش

 ..میره نفسم

 ..سه،  دو،  یک

 هوشی بی
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*** 

 ..بودن بسته رو چشمام و میلرزید دستام

 چشمام العاده فوق چون میریزه چشمم از داره خون دیگه حاال زیاد ی گریه از میکردم احساس

 میسوخت

 کشیدم آهی

 کمکککک؟؟؟؟نیست اونجا کسی -

 ..اومد قیژی صدای

 ..بودم ای چاله سیاه یا زمین زیر تو میکنم فکر

 ..بود آهنی ورودیش در

 ..فهمیدم صداش و سر از و این

 ..اومد پایی صدای

 ..نشد خبری اما موندم منتظر و گزیدم لب

 ..بدش صدای اون با در شدن بسته و پا صدای دوباره

 ..بود بسته چشمام که این از میخورد بهم حالم

 ..گرفت گریم دوباره

 ؟من بی میکنه چیکار االن حافظم

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵4_پارت#

 

 

*** 

 حافظ
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 ..زدم لبخندی و اومدم بیرون فروشی بستنی از

 ..من کوچولوی میمیرد ها بستنی این واسه احتماال

 ..شدم رد خیابون از و زدم لبخندی

 ..نبود خبری اما کردم نگاه و اطراف کمی

 سمتش رفتم و کردم بود خیابون کنار که ای دکه به نگاهی

 ؟؟ندیدین اینجا و خانوم یه ببخشید -

 ..بود پیری مرد

 کرد جا به جا عینکشو

 ..بود اینجا االن همین،  پسرم چرا -

 ..بردتش و گرفت نفر یه که شد بد حالش میکنم فکر

 ..شوهرشه کردم فکر

 ..افتادن دستم از بستنیا

 میپرید پلکم

 ؟؟بود تنش چی بگین میشه؟؟ مطمئنید شما آقا -

 ؟؟؟بود رنگی چه لباسش،  لباسش

 کرد فکری مرده

 ..میکنم فکر بود آبی بلند مانتوی یه -

 ..نداره سو زیاد چشمام پسرم

 ...سوخته وقته خیلی که لعنتیم چراغاین

 ...نمیشنیدم حرفاشو بقیه دیگه

 ...آینازم
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 ؟؟؟بزارم تنهاش تونستم چطور

 ..میلرزید دستام

 ..منو زندگی بود دزدیده قاتل یه نبود ساده دشمن یه،  بودم کرده بغض

 ..حسین به زدم زنگ و اوردم بیرون رو گوشیم

 ؟کجایی؟؟داداش جونم -

 ..حسین -

 ترسوندتم بلندش صدای که بود داغون صدام اونقدر

 ؟؟کجایی؟؟داداش چیشده،  عباس حضرت یا -

 ..شدم بیچاره حسین..بردتش حسین -

 ...شد غوقایی کردم احساس طرف اون

 ؟؟؟میکردم چیکار باید

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵۵_پارت#

 

 

 بودن ایستاده سرم باال ارسالن و حسین

 ؟؟سرهنگ زدی زنگ -

 ..کردم نگاهش سرد و بردم باال نگاهمو

 باال اوردم ودستام

 ..بدم نمیتونم تکونشون..رگام،  باال نمیان -

 گرفت بازوهام از ارسالن
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 ببینم بلندشو؟؟؟؟حسابی مرد چی واسه باختی خودتو -

 ..کنیم پیداش باید

 ..اونو من میشناسمش حافظ میاد بر خودش پس از آیناز

 میزنم لبخندی

 ؟؟؟دوباره بودن کجا برسرا خاک اون بدونم باید سرهنگ به بزن زنگ -

 ؟؟باشن مالحضه بی انقدر میتونن چطور

 ..نیمکت به بود زده زل و بود عصاب بی حسین

 ؟؟؟نداره چیزی دوربینی اطراف این داداش حافظ -

 ..میدن نشونمون کردی فکر -

 پرید جاش از ارسالن که کشید فریادی یهو

 ...سرهنگه اون به بزن زنگ نگفت مگه د -

 ..رفت بهش ای غره چشم ارسالن

 ...نداشتیم عصاب کدومهیچ احتماال

 ..گریه زیر بزنه که االنه گنده مرد میکردم احساس و بود نگران ارسالن

 ..ماشین سمت رفتم و شدم بلند

 ..نمیشه درست چیزی زدن زنگ با -

 باشن رفته و باشن شده متوجه که ایشاهلل،  کجان آشغاال اون بدونم باید آگاهی بریم باید

 ...دنبالشون

 ...دنبالم اومدن هردوشون

 ؟؟ارسالن نشدن چیزی متوجه بقیه و باباعلی -

 بود فکر تو

 پسر توام با -

 ..نیست چیزی گفتیم ولی شدن نگران خیلی..نمیدونم،  نه -
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 ؟؟کردیم گمش دوباره بگم چجوری؟؟بدم اونارو جواب چجوری من

 ..کشیدم آهی

 ..باشه شده کم عزیزدلم سر از مو یه حتی اگه میکشمش علی والی به -

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵۶_پارت#

 

 

 * آیناز

 

 

 ..نبود صدایی هیچ

 ...سکوت همه اون از بود گرفته درد گوشم

 ..باشم آروم میکردم سعی و میکردم تکرار خودم با و حسین حرفای همش

 ..سوخت دستم کردم احساس که کردم جا به جا خودمو یکم

 ..کشیدم دستمو و گفتم بلندی آخ

 ..کردم لمسش دستم یکی اون با

 ترس از بشم جا به جا نمیتونستم حتی دیگه؟؟؟میکرد چیکار اینجا میخ من خدای

 ؟؟؟بدنم تو میرفت اگه

 ..نشم زخمی که بود این سعیم تموم

 ..کردن داد و جیغ به کردم شروع اما میلرزید بدنم

 حافظ،  حسیننن،  کمککککک -
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 باباااااا

 ..دوباره بود گرفته گریم

 میسوخت خیلی دستم..اومد پا صدای

 دادم قورت و دهنم آب

 .میکشمت؟؟؟داری چیکارم؟؟هستی کی تو؟؟اونجاست کی -

 ...کن باز و دستام داری جرئت

 ..بودم دیده که بود اکشنی فیلم همه اون خاطر به حرفا این ی همه احتماال

 کنمنمیتونستم غلطی هیچ میکردم باز دستمو اگه مطمئنا

 برم کن ولم خدا تورو؟؟؟کوشی -

 ..جوجه میکنی اذیتم داری؟؟؟زیاده صدات و سر انقدر چرا -

 ..گزیدم لب

 ...بود آشنا چقدر صداش

 ؟؟؟بود کی اون

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵7_پارت#

 

 

 ..ایستاده روم به رو که قامتی به میکنم نگاه من و میشه باز در

 ...بکشم نفس نمیتونم میکنم حس ثانیه چند برای و میشه خشک تعجب از دهنم

 ..بشه روشن کمی اطراف میشه باعث شده وارد در از که نوری

 ..میکنم نگاه دیوار به زده بهت
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 ...شدن چسبیده دیوار روی به که من از عکسایی و مختلف های حالت در من

 ..میدم قورت و دهنم آب و میگزم لب

 خشک گلوم ترس از دیگه دختر چندتا عکس دیدن با و میکنم نگاه دیوار از ای دیگه ی گوشه به

 ..دوباره میشه

 ..جونم از میخوای چی -

 جلو میاد

 میبرم عقب سرمو نفرت با که میاره صورتم سمت دستشو و پاهام جلوی میزنه زانو

 ..کثافط بکش دستتو -

 میخنده

 ..جونت قاتل بشه قراره کثافط همین -

  میخندم

 ..نمیترسم ازت دیگه..بکن میخوای هرکاری -

 ؟؟واسم بود ترسناک داستان این کجای میدونی

 میکنه اخم

 ..میکنم شک خودم عقل به دارم خودمم،   میخندم دوباره

 ..نیستی انسان تو میکردم فکر که این -

 ...ای دیگه موجود یه میکردم فکر

 داری دست..خودم مثل یکی..همینی تو ولی

 ..داری چشم...داری پا

 میخنده

 ..نمیدم انجام رو میکنی تو که کارایی پاها و دست این با ولی..درسته -

 میکشم خشکم لباس روی رو زبونم

 ..نیست مهم برام -
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 ..میشه طوفانی چشماش

 ..میره در سمت و میشه بلند

 استاد -

 سمتم برمیگرده

 ...بود متشخص خیلی که عصبی جذاب مرد همون،  خودشه آره

 ..میکنه کارو این چی واسه بدونم میخواد دلم

 ؟؟میکنی اینکارارو چرا -

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵۸_پارت#

 

 ..سمتم برمیگرده

 ..میبینم رو عمیقی نفرت چشماش تو

 ..زدی حرف بد باهام چون -

 .. میره و میگه اینو

 ..نمیدازن هم جون تو ترس انقدر میکنن پاره تیکه همو قمه با مردم،  مارو بدبختی ببین

 ..بکشتم میخواد ابروعه چشمت باال گفتم مرد یه به من وقت اون

 ..داریه خنده داستان

 ..ایه دیوونه آدم میاد بنظر؟؟؟ چیه فازش یعنی

 ..داره روحی مشکل شاید

 ؟؟؟حالیه چه االن حافظ یعنی..میکشم هوفی و میندازم خودم به نگاهی

 ؟؟؟کنن کمکم میخوان چطور بقیه
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 بقیه مثل منم سرنوشت یا بشن خالص دیوونه انگیز نفرت مرد این شر از میتونن بار این یعنی

 ؟افتادن روانی مرد این گیر که دختراییه

 دیوار به میدم تکیه سرمو و میکشم هوفی

 دارم امیدی یه من حداقل -

  میندازم ساعتم به نگاهی

 دارم امید من آره -

* 

 *حافظ

 

 ..اومد جلو و شد بلند جا از سرهنگ

 ..نباشی نگران بهتره -

 قول بهت پدر یه عنوان به بلکه..قانون مرد یه عنوان به نه من و میکنیم حرکت دیگه ساعت چند تا

 ..میدم

 ..بدم نجات و خانومت جون که میدم قول

 .میشم بلند جا از و میریزم چشمام توی رو قدردانیم تموم

 ...بشم اماده میرم -

 ..میزنم بیرون من و میده تکون سرشو

 ..باشه تنم گلوله زد لباس باید حتما باشم همراهشون میخوام اگه گفتن بهم

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۵9_پارت#
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 ...خورده بدنش به دستش حتی میفهمیدم اگه بکشمش خودم دستای با میتونستم

 ...بود کوچیک باغای از یکی به نرسیده و شهر از خارج

 ..شدیم پیاده صدا و سر بی

 ..کنن محاصره خونرو مختلف سمتای از بقیه بود قرار

 ..میترسیدم خیلی

 ...بیاد سرش بالیی که میترسیدم

 ...فشردم ماشین در به محکم دستامو من و پریدن باال دیوار از مرد چندتا

 ...دختر مطمئنم من،  خوبه حالت -

* 

 ..آیناز

 

 ..میشه باز در و میاد تقی و تق صدای

 ..ام تاریکی قسمت تو من و میندازه نگاه داخل به مردی

 ..همراهش بودمش ندیده

 میکشم جلو خودمو یکم

 ..میشه نزدیکم و میپرن باال ابروهاش دیدنم با

 ؟؟؟خوبه حالتون -

 ..میکنم نگاهش تعجب با

 میشه دستم دور طناب کردن باز مشغول و میچرخه سریع

 ..کردم تعجب

 ..بکشنم ببرن میخوان نکنه

  میچینم ور لب
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 ؟؟؟؟بکشیدم میخواید -

 میخنده

 ..بیاد سرتون بالیی نزاریم که اومدیم نباشید نگران -

 ..پلیسه که میفهمم تازه و میکنم نگاهش تعجب با

 ..شده خشک بدنم

 قش خوشحالی از میخواد دلم میبینم و مامور دیگه دوتا در جلوی وقتی و برم جلو میکنه کمکم

 ..کنم

 ..پلیسید شما،  شما -

 ..میزنن لبخند بروم هردو

 ...کردم پیدا نجات سادگی همین به

 میشم خوب حس کلی غرق

 ..کنن پیدا اونو تا میرن دیگه دوتای و میکنه همراهی منو یکیشون

 ..میکشم عمیقی نفس میشیم که خونه ورودی در نزدیک

 ..میکنه خشکم گلوگه شلیک صدای که دستگیره سمت میبرم دست

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۶۰_پارت#

 

 

 خون غرق حاال و ایستاده کنارم پیش دقیقه چند تا که مردی به میزنم زل و میشن درشت چشمام

 ..بود

 ..میچرخم

  میخنده
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 ..چیز همه شده تموم کردی فکر -

 پشتم میبرم دستمو

 ..بیاری سرم بالیی نمیتونی -

 میکنم بغض

 ...کوچولو اینه هدفم ی همه..همینه قصدم،  میتونم چرا -

 ؟؟؟میارم میزنن حرف حرفم روی که اونایی سر بالیی چه میدونی

 ترس از میلرزم

 ..نمیتونی،  نمیتونی -

 ..بشن ور حمله من مهربون دختر به تونستن اونا...تونستن اونا چرا -

 ...بود خواسته ازشون چون تونستن اونا

 ...نمیده ادامه حرفشو

 ..کنه آماده و کلت میخواد میکشه آهی

 ..میبندم چشم

 ؟؟بیرونن اون میدن نجاتم میکنم فکر که ادمایی؟؟؟بیرونه اون دارم دوستش که اونی

 ..مرده من خاطر به نفر یه حاال

 ..میبندم چشم

 ...میکنم حس پیشونیم روی و کلت سردی و میشم مرگ ی آماده

 ..شدن اشک از پر چشمام و میخونم اشهدمو دارم لب زیر

 ..شد تموم چی همه سادگی همین به

 ...یک

 ...دو

 ...سه
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 ...شلیک

 

 [۰۶:۰۳ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۶۱_پارت#

 

 ..حافظ

 ..میپرم جا از گلوله شلیک صدای شنیدن با

 ..درهمه اخمام و میزنن دو دو چشمام

 ...میزنه فریاد سیم بی تو داری که میرم سرهنگی سمت

 کردم بغض

 ..؟؟؟بود چی صدای...سرهنگ چیشده...، چیشده -

 زمین رو میخورم سر و ماشین به میدم تکیه

 ..نیومده سرش بالیی که بگین،  بگین -

 ..درهمه اخماش اونم

 میزاره شونم روی دست

 ..مطمئنم من نشده چیزی،  پسر باش آروم -

 ...میشه دور من از و میگیره دستش تو و سیم بی دوباره

 ..بدم نجاتش و برم خودم میتونستم کاش

 ؟؟؟بود بالیی چه این خدایا

 ؟؟؟؟؟من زندگی عشق چرا آدم همه این بین از

 ..میگزم لب و میکوبم ماشین به محکم سرمو

 ...بدم نذری آدم کلی واسه محرم هرسال نیاد سرش بالیی اگه میکنم نذر لب زیر

http://romankhoneh.xyz/


956 
romankhoneh.xyz 

 

 ..میشم بلند جا از و میکشم آهی

 .میشن وارد که ماموران و میشه باز ورودی در بیام خودم به تا

 ...میرم جلو و میکنم حرکت پشتشون

 ..بازه ورودی در

 ...ایستم می نفر اولین و میزنم کنار بقیرو

 ؟؟؟بشه وارد داره جرات کی

 ..میزارم جلو پا سختی به

 ..بگیره رو جلوم نمیتونه کسی

  میکشم آهی دیدنش با و میشم خونه وارد

 ..میکنم بغلش و میرم جلو

 ..اشکیه چشماش و زدس شوک

 .میکنم گریه منم و میبوسم سرشو

 خوبه حالش که شکرت..سالمته که شکرت..شکرت خدایا

 

 [۰۶:۰۵ ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۶2_پارت#

 

 

 ..بشه بلند میکنم کمک و میکنم ّبغلش

 ..میگزم لب و میندازم کیه فهمیدم حاال که مردی به نگاهی نیم

 ...خون غرق صورتش و بود گلوله یه جای پیشونیش روی حاال

 ..میریم بیرون باهم

http://romankhoneh.xyz/


957 
romankhoneh.xyz 

 

 ..میکنن آیناز کمک و میان جلو خانوم مامور چندتا

 سرهنگ سمت برمیگردم و میفرستمش همراهشون پیشونیش بوسیدن بعد

 ..کارا این از بوده چی قصدش -

 ..میزنه تلخی لبخند و میندازه رومه به رو که اتاقی به نگاهی

 ..رسید پایان به سادگی همین به داستان -

 ..میکنم نگاهس تعجب با

 ..میزاره شونم روی دستی

 مست مرد چندتا ی حمله و تجاوز مورد ۸9 سال که بود ای ساله ۱۳ دختر همون پدر مرد این -

 ..گرفت قرار

 ...دخترشو چشمش جلوی میگفتن

 ..میگزم لب

 بگم میتونستم چی

 انداختم نگاهی جونش بی جسم به

 و قمه و چوب با آدمارو اون مردم خود که بود روستاها همین تو،  بود درمان تهت وقت چند تا -

 ..کردن تیکه تیکه سنگ

 ...برنیومد هیچکس دست از کاری

 ..بودن عصبانی که گرفت رو مردمی اون جلوی میشد سخت

 ..سپردنش فراموشی به مردم کم کم و نشد ازش خبری دیگه موضوع اون از بعد

 ..بوده چی دخترا این کشتن از قصدش نمیدونم

 ..رو حالش این دلیل میفهمم حاال ولی

 ..میکشیم آهی هردو

 ؟؟؟کالنتری بیاد آیناز الزمه -

 میکنه اشاره آمبوالنس به دست با
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 ..خوبه حالش خداروشکر و شده زخمی ام ها بچه از یکی..بیمارستان ببرنش فعال گفتم -

 ..ها بچه میان سوال چندتا پرسیدن واسه همونجا

 ..میشینم آمبوالنس پشت و میدوئم سرهنگ به دادن دست از بعد و میدم تکون سری

 ..بستش چشماش و کشیده دراز

 میکنم خداروشکر هزارم بار برای و میگیرم دستم تو رو دستش

 

 [۰۸:۱7 ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۶۳_پارت#

 

 

 ..بود خوب حالش اما بود شده حرف کم

 ..میخندید میگفت

 ..بود خوب بازم اما میدید کابوس شبا گاهی

 ..بودم میدیون حسین به

 ..بشینه حرفاش پای که بود خوب اونقدر

 ..بودم زده حرف عمه با

 ..بود کرده زمزمه آرومی به بعد و بود کرده نگاهم فقط اول کیه میخوامش که اونی گفتم وقتی

 ...بشید خوشبخت -

 ..میکنم نوازش رو موهاش و میزنم لبخندی

 ..خانومی -

 ..میگیرم گاز ساعدشو و میارم باال دستشو که میگه هومی

 میکشه جیغی
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 .کنننن ولم دیوونه -

 میخندم

 جانم فقط،  منا به هوم نگی دیگه -

 میکنم نگاهش لذت با من و میخنده قش قش

 ؟؟دلبرش بغل تو میده لم اینجوری خواستگاریش قبل دختری کدوم آخه؟؟؟من عشق جانم خب -

 میخندم

 ..خاصی چقدر ببین،  تو فقط -

 میکنه شیطونی و میخنده ریز

 ..میشم بلند جا از در صدای شنیدن با

 میبوسم و پیشونیش

 ..میکنم خواستگاری ازت خودمون خونه تو خوشحالم -

 ..میده هولم و میخنده

 ؟؟؟؟میشه این از بهتر چی دیگه

 

 [۰۸:۱7 ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۶4_پارت#

 

 

 ..کردن اخم ها عمه

 میخوان همینو دلشون ته همشون که میدونم خوب اما جنگ واسه اومدن انگار

 ...بگیرم سامون و سر من که میخوان

 ..میگیره دستم از گلو که میکنم نگاه بهش لبخند با
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 میکنه ای سرفه بابا حاج

 میدونین خوب اما بزارین پیش پا مقدس امر این واسه عروس ی خونه تو شما که اینه رسم خب -

 ..ندارن همو دوری طاقت دیگه هردو که

 ..هام عمه حتی میزنن لبخند همه

 ..مطلب اصل سر میریم همینجا پس -

 ..جمعید بزرگ شما،  علی آقا بله -

 زوج یه بشه باعث که نیست چیزی کینه اما اومد پیش مشکالتی خانواده دوتا این بین زمانی یه

 ..بمونن دور هم از عاشق

 مارو میشناسین شما

 ..کنیم خواستگاری پسرمون آقا این واسه دخترتونو میخوایم حاال،  ساله خیلی

 ...خودشون پای چیزم همه بشن پیر دیگه هم پای به که ایشاهلل

 ..میزنم لبخند من

 ... آیناز و میکنه نگاه آیناز به بابا حاج

 لبخندش واسه میره دلم

 ...بگن بزرگترا هرچی -

 ..میشم بلند اراده بی و میریزه پایین هری دلم

 ..میاد برام ابرویی و چشم حسین و میخندن همه

 میرم شیرینی جعبه سمت و نمیشم بقیه حرف منتظر

 ..شیرینی بفرمایید پس -

 ....میبینم و عشق همسرم نگاه تو من و میخندن همه دوباره

 

 [۰۸:۱7 ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۶۵_پارت#

http://romankhoneh.xyz/


961 
romankhoneh.xyz 

 

 

 

** 

 ..آیناز

 ...بگیرم رو خودم جلوی نمیتونم بازم حال این با من و باغه ته ی کلبه همون باباعلی ی خونه

 ..هستن همه

 ...نداشت رو دیدنم چشم که پرستویی خود تا بگیر امیر و ارسالن و عباس از

 ..لباشه رو کجی لبخند امیر

 ..نگفت بهم چیزی اونم..نپرسیدم ازش چیزی

 ...بوده روحم قاتل روزی یه خودش اون بره یادم کردم سعی من و کردیم حفظ رو فاصلمون تنها

 ..میام بیرون عمو زن بغل از و میزنم پس اشکامو

 ..میکشه رو حافظ گوشه مغموم ارسالنه که میبینم و میبوسم رو باباعلی و عمو دست

 ..خودش واسه میکنه درست دردسر کلی میره هرجا که باش ما آبجیه این مراقب -

 ..میکنه بغلم اون و میکوبم سینش روی دست با

 ...میکنه تمومش داره دیگه ارسالن میکنم حس

 ..میکنه ناراحتم همراهش غم این اما

 کردن غوغا مجلسمون تو حسابی که سمیرایی و لیال واسه من و میندازه کمرم پشت دستشو حافظ

 ...میدم تکون دست

 ...خنده از اینبار میکنم قش من و میده نشون رو زشتی عالمت دست با و میکنه شیطنت لیال

 ..میرن همه کم کم

 ؟؟؟میشه شروع یا میرسه پایان به زندگیم داستان

 ..میشیم عمارت وارد

 ..بوسیدتم بار هزاران و سرخوشه شب سر از
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 ..منی واسه دیگه حاال نمیشه باورم -

 ..همیشه تا

 میزنم لبخند

 حال به نکنی ولم بود تو با حق و کردم قهر باهات اگه حافظ..بدونیم رو روزامون ی همه قدر بیا -

 ..خودما

 میندازم باال ابرویی

 ...کنی کشی منت سریع باید عاشقمی ت صورت هر در -

 میزنه بلندی قهقه

 ...بانو هستم شمام نوکر من -

 ..میشینیم هردو

 میگیره دستش تو دستمو

 ..شد تموم ساده انقدر چیز همه نمیشه باورم -

 میزنم تلخی لبخند

 .؟؟نه نبود ساده اونقدرام -

 ..میکنه آرومم نگاهش

 ..هم کنار..اینجاییم حاال آسون یا سخت -

 ..همیشه تا

 میبوسه رو پیشونیم و میشه خم

 

 [۰۸:۱7 ۰9.۱۰.۱9] ,��مــن هـات خـدمـتـکـار��

 ️♥ 4۶۶_پارت#
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 ..جون دختر توییم و من دیگه حاال -

 ...باشه رومون به رو سختی کلی اگه حتی میسازیم رو زندگیمون

 میکشم جلو خودمو

 ..باشه سخت هرچقدرم -

 میکنه نوازشم ومیزنه لبخندی

 ...آوردیمش زبون به چندبار تاحاال -

 ..نمیاد یادم -

 ..میبوسه صورتمو و میکنه کج سرشو

 ..بشمارشون بعد به امروز از،  کن فراموشش -

 ..دارم دوستت خیلی...زندگیم عشق دارم دوستت

 میشه اشکی چشمام

 میدم فشار دستشو

 ...زندگیم تموم از بیشتر خیلی خیلی،  دارم دوستت منم...اولیش این -

 ..کنن تجربه و حس این عاشقا ی همه میکنم ارزو من و میگیرم درآغوش همو

 ..برسن ثمر به واقعی عشقای ی همه

 ...برسن بهم اما اشتباه هرچند و باشن داشته خوش پایان عشقا ی همه میکنم آرزو

 ..باهم عاشقا ی همه و نباشه معشوق دیدن حسرت تو عاشقی هیچ چشم میکنم آرزو

 ...بشن خوشبخت هم دست تو دست و هم کنار

 ..وقتشه دیگه حاال

 ..داشتنیه دوست آرامشه یه وقت

 ...میکنیم سخت روزای ی آماده خودمونو و میبوسیم همو وجود تموم با

 ...ثبت بزرگ تاریخ این از ای گوشه تو و میکنیم ای افسانه. آروم آروم رو عشقمون
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 ✨️♥پایان

 

 ..شد تموم عاشقم حافظ و آیناز زندگی داستان

 ..داشتم اشتباه کلی

 ..شد فراموشم چیزا کلی و گذاشتمتون منتظر کلی

  باشین برده لذت داستان این از امیدوارم اینا ی همه با

 ...بمونید همراهمون هنوزم و کنید تجربه رو عشقی از پر زندگی امیدوارم

 ...دیگه رنگی داستان کلی با همراهه زندگی این

🌸🍓 
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