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#Part_1 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .اومدم رونیوب دمیچیپ خودم دور رو حوله

 عقب یقدم و  خوردم جا خودم یرو روبه رو رادیه دنید  با

 .دمیچیپ دورم شتریب رو حوله و رفتم

 .دیچرخ یم بدنم یاجزا تک تک یرو نگاهش

 مسبب مرد نیا شد یم مور مور تنم و شد یم چندشم نگاهش از

 !بود من یها یبدبخت تمام

 .بفھمه رو ترسم خواستم ینم

 !شدم یم االنم از تر بدبخت دیفھم یم اگه که

 :گفتم حرص با

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 :گفت و زد یشخندین

 ادینم هم فردا تا رونیب رهیم گفت عمه ؟یشیم یعصب چته_

 .نیهم بگم بھت اومدم

 ن؟یهم

 حرف راحت انقدر که هیچ حرفش نیا پشت دونستم یم که من

 !زد یم
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 .کرد رخنه وجودم تمام   یتو ترس رادیه با شدن تنھا فکر با

 !خواستم ینم رو عذاب دوباره من

 !خواستم ینم رو خفت دوباره

 :گفتم دهیچسب هم به یها دندون با

 رونیب برو_

 ...نکش خجالت من از گفتم بھت بار هی_

 گفتم؛ بلند یصدا با

 .متنفرم ازت_

 :گفت یعصب

 ...نرو  من اعصاب رو_

 .بود رفته ادمی رو تمیموقع انگار 

 !ستادمیا جلوش حوله هی با فقط و لخت که

 .بودم متنفر کرد یم رصد رو تنم تمام که نگاهش از

 گفت؛ تیعصبان با که دمیچیپ خودم دور شتریب رو حوله 

 !دم؟ید جاتو همه که من یبرا...یپوشونیم یک یبرا  خودتو_

 :دمیغر حرص با

 ...یرذل یلیخ+

 اتاقت در شیپ ی دفعه مثل حالت به یوا...باش منتظرم شب_

 !؟یدیفھم...باشه قفل
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#Part_2 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کنم اش خفه خواست یم دلم

 !رو یعوض

 :گفت و زد یشخندین

 یپوش یم رو اون که یدونیم. کن تنت هم رو قرمزه لباس اون_

 ...شم یم خود یب خود از

 .رفت رونیب اتاق از حرفش گفتن از بعد

** 

 که  قرمزم خواب ولباس اتاق در به مردد ومن بود شده شب

 ...کردمیم نگاه بود تخت یرو

 هم شیپ ی دفعه...نرفته ادمی رو ششیپ ی دفعه یها کتک هنوز

 ...زد کتکم بودم کرده ینافرمان و بودم دهینپوش لباس که

 خواهرشه مثل که یکس عاشق که هیآدم چه نیا...بھش لعنت

 !شده
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 بود نم*باس ریز یکم تا شیکردم،بلند تنم اجبار به رو لباسم

 ...بود یوتور

 به رو قرمزم ختم،رژیر ودورم زدم وشونه کردم باز رو موهام

 اون از ینافرمان عاقبت دونستم یم چون...دم*ی*مال هام ب*ل

 !هیچ ییدا پسر اصطالح به

 وجودم تک تک یتو ترس وباز شد نییوپا باال در ی رهیدستگ

 ...کرد نفوذ

 !گهید بد احساس هی هم باز

 .داد یم دست بھم بودن نجس حس

 .زد یبرق هاش چشم دنمید با

 .اومد کیونزد بست رو در

 .انداخت  پاهام تا سر به ینگاه و ستادیا کنارم

 یها نفس هرم که یکرد،جور صورتم کینزد رو صورتش

 ...خوردیم صورتم به گرمش

 :گفت رفته لیتحل یصدا با گوشم ریز

 ...عروسکم...یشد شهیهم مثل_

♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_3 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کردم جمع چندش حالت به رو صورتم

 .شد یم چندشم ازش

 :گفت ضیغ با و گرفت رو صورتم طرف دو  دستش با  

 دور بودم خوب باهات روز ؟دویکنیم جمع صورت من واسه_

 داشته؟ ورت

 زد؛ یشخندین و انداخت  پاهام سرتا به ینگاه  رانهیحق

 .یکرد آماده خودتو یحساب که نمیبیم_

 تخت وسمت کرد بلندم کاه پر ومثل انداخت پاهام ریز دست

 ...برد

 !گهید آور عذاب شب هی باز و

 !نزنم دم ترس از من و کنه تمیاذ گه،کهید مزخرف شب هی

 !نکنم باز* ب*ل از* ب*ل ترسم از که

 .دیکش دراز وکنارم تخت رو گذاشتم

 .شد منقبض بدنم که کرد حلقه دورم پشت از رو دستش
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 روم خی آب سطل هی برد،انگار فرو موهام یتو رو سرش

 !ختنیر

 ...زد گردنم یرو یا بوسه

 !بود مرگ حس داشتم که یحس تنھا لحظه اون

 تمام یول کنم خالص رو خودم دستاش حصار از کردمیم یسع

 شتریب فقط بود،و دهیفا یب شهیهم مثل...بود دهیفا یب من یتقالها

 !دمیکش یم عذاب

 شکمم یرو و بود حرکت حال در شکمم یرو دستش

 .کرد یم نوازشم و زد یم*ه*س*و*ب

 ...سمت رو دستش

  ️ 

 

#Part_4 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفت و برد* م*ب*ل سمت رو دستش

 تو شیپ فقط...شتریب همه از!یکن یم ام*ه*س*و*س*و یلیخ_

 .باشم آروم تونم یم
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 !بود گنگ هاش حرف

 .هاش حرف از آوردم ینم سردر یچیه

 !نشست لباسم یها دکمه یرو تا آورد تر نییپا رو دستش

 

 .شد حبس ام نهیس یتو نفس

 !یبدبخت هی بازم

 ی هیبق سرآغاز نیا و دیچک چشمم ی گوشه از یاشک قطره

 !بود هام اشک

 

 تا گذاشتم دستش یرو رو کرد،دستم باز رو لباسم اول ی دکمه

 .زد پسم که بشم مانعش

 

 که یدی؟نفھیکن یکار مقابلم در یتون ینم که یدون ینم هنوز_

 بشه؟ دیبا گمیم من یهرچ

 !بود زورگو انقدر که بھش لعنت

 

 !لطفا...رادیه_

 زد؛ یپوزخند

 ؟یچ لطفا_
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 :گفتم و زدم هق

 شتریب نذار!کن ولم یدار دوست که یکس جون رو تو...کن ولم_

 !نکن تمیرواذ کارها نیا نکن...شم متنفر ازت نیا از

 

 داد؛ فشار و گذاشت دنم.گر یرو رو ؟دستشیشیم تیاذ...یآخ_

 اد؟یم بدت ازم ؟کهیمتنفر ازم که_

 شد؛ شتریب دستش فشار

 یم من که ییها عذاب برابر در نایا...بکش ؟عذابیشیم تیاذ_

 .چهیه کشم

 

 ...و گفت رو نیا

  

 

#Part_5 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .آورد درش و رفت لباسم سمت دستش و گفت رو نیا

 کرد؛ هام* ه*ن*ی*س به ینگاه خمار
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 برم؟ یم لذت دنتیکش عذاب از یدون یه؟میچ یدون یم_

 !داشت تنفر ازم حد نیا تا رادیه که بودم کرده کاریچ دونم ینم

 !دونم ینم

 کنم یم بدبختت که رسه یم یروز هی!متنفرم ازت_

 !بدبخت...رادیه

 :گفت و کرد نگاهم خشم از پر

 یکن  بدبخت منو ه؟تویخبر...خانوم ھانین یدرآورد زبون_

 ؟یعوض

 کردنم؟ ریتحق از شد یم بشینص یچ

 ...که یکرد یم یزبون بلبل یداشت...بزن حرف_

 .بود گرفته بغضم گرفتم دندون به رو* م*ب*ل

 کنه؟ رمیتحق انقدر یعوض نیا شدم؟که کس یب انقدر یک من

 .اومدم خودم به زد گوشم یتو که یا یلیس با

 زد حلقه چشمم یتو اشک

 .بزن رو حرفت گهید بار هی...توام با_

 :گفتم شخندین با و کردم جمع رو عزمم

 .یعوض وونیح متنفرم ازت...رادیه متنفرم ازت_

 .بود خون ی دوکاسه انگار هاش چشم

 !کردم اش یعصب نکهیا از بودم خوشحال من و
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 !دادم عذابش نکهیا از

 یتالف ،امشبیشد هار مینداشت ه*ط*ب*ا*ر شب ؟چندیا؟متنفر_

 .ارمیدرم رو ها شب ی همه

 شلوارم سمت رو دستش و شد رهیخ بھم یا یطانیش لخند با و

 ...برد

  

#Part_6 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 به ینگاه و کردم باز رو هام چشم دیتاب چشمم یتو که ینور با

 .انداختم اطراف

 

 .بود افتاده طرف هی هامون لباس از کی هر 

 !رمیبم خواست یم دلم اتفاقاتش و شبید یادآوری با

 

 !نتونستم که بخورم تکون خواستم

 .بودم رافتادهیگ رادیه آغوش یتو

 .انداختم بھش ینگاه و چرخوندم رو سرم
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 !شد یم مظلوم چقدر خواب یتو

 !بود یواقع طانیش هی بود داریب یوقت یول

 !والیه هی

 

 م؟یبود جور هم با انقدر که هیرادیه همون نیا

 شد؟ عوض یچ همه چرا

 

 !بود شده متنفر ازم انقدر که کردم کارشیچ دونم ینم

 .باطل الیخ یزه یول بشه داریب دیشا تا خوردم یتکون

 

 .دمیکش یپوف

 !برام بود عذاب بودم آغوشش یتو که لحظه هر

 !بخورم تکون تونستم ینم هم سانت هی یحت یول

 

 .بردم جلو رو سرم

 !بود هم کنار هامون صورت قایدق حاال

* م*ب*ل یرو* ش*ب*ل گرفتن قرار با که بزنم یحرف خواستم

 !شدم ساکت
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_7 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شدم یم سست داشتم کم کم

 !کنه م*ک*ی*ر*ح*ت یچطور دونست یم رادیه وقتا یگاه
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 !شدم یم سست دینبا من یول

 دمیکش عقب رو خودم و گذاشتم اش* ه*ن*ی*س یرو رو دستم

 .شد جدا ازم که

  

 :گفت ضیغ با 

 .ھانین یشد هار باز چته_

 هار؟ گفت یم من به

 بود؟ دهیند رو خودش یرفتارها

 

 د؟ید ینم رو خودش گند اخالق

 !فھمه ینم رو خودش بیع یکس چوقتیه

 

 .کردم یم سکوت برابرش در نبابد یول

 زدم؟ ینم حرف کام تا الم دیبا یک تا

 ازش؟ دمیترس یم دیبا یک تا

 

 :گفتم نداشتم سراغ خودم از که یجسارت با

 !یوحش سگ.یهار شهیهم که ؟تویچ شدم؟تو هار من_
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 !بودم درآورده شاخ بودم زده که ییحرفا از هم خودم

 !بماند که رادیه

 !بود شده قرمز تیعصبان از صورتش 

 

 .بودم کرده یرو ادهیز

 !نبودم مونیپش اصال یول

 !دادم یم نشون جسارت خودن از ییجا کی دیبا

 دادم؟ یم نشون ضعف یک تا

 

 .دمیکش عقب رو سرم دهیترس که شد بلند جاش از

 ام؟ یوحش سگم؟من من_

 و گرفت دست یتو رو بود ختهیر دورم که موهام و شد خم

 !گفتم"یآخ" که دیکش محکم

 

 ...و شد یجر

 

 

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_8 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دیکش تر محکم و شد یجر

 .بودم افتاده کردن غلط به
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 رو وونیح نیا من گفتم،مگه ینم یزیچ و شدم یم الل کاش

 شناختم؟ ینم

 

 ه؟یا یعوض چه دونستم ینم مگه

 .یکند رو موهام...وونهید کن ولم_

 :گفت و دیخند بلند

 .رمیگ یم رو جونت کم کم..اولشه تازه_

 

 !یکن مرگ یآرزو بار صد یروز که یجور دمیم عذابت کم کم

 .بود خونه مامان

 

 .بکنه تونست ینم یغلط چیه

 :گفتم و زدم یپوزخند

 چیه...یبکن یتون ینم یغلط چیه هم ست،تو خونه مامان_

 !یغلط

 

 

 .داد هل عقب سمت رو سرم و کرد ول رو موهام

 .کرد یم درد سرم
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 .بھش لعنت

 بود؟ یوحش انقدر چرا

 

 .خنده ریز زد بلند

 .بود شده وونهید

 !دیخند یم نطوریا بعد قهیدق کی و داد یم زجرم قهیدق کی

 

 یروز که ارمیب سرت ییبال هی تونم یترسم؟م یم بنظرت_

 ازم یکار هر که یدون یم.مردم یم کاش یبگ بار هزار

 .ساختست

 

 :آورد نییپا یکم رو صداش و کرد یمکث

 !عمه ،دختریخور یم شبم چند درد به چند هر_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_9 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !رتیغ یب

 !نبود مھم برام گهید

 .نبود مھم برام یچیه گهید

 

 !کشتم یم نجایهم و زد یم اگه یحت

 ابونیخ یتو یها* ه*ز*ر*ه مثل رو من تا کردم یم تحمل یک تا

 کنه؟ خطاب
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 دم؟یترس یم ازش دیبا یک تا

 

 زدم؟ ینم حرف کام تا الم آبروم ترس از و دادم یم جون یک تا

 کردم تف منتظره ریغ حرکت کی یط و کردم نگاهش ضیغ با 

 !صورتش یتو

 

 .کرد یم نگاهم متعجب

 .باشم سابق احمق اون خواستم ینم

 !رادیه به برسه چه کردم یکار نیهمچ ش ینم باور هم خودم

 

 یتو محکم امیب خودم به نکهیا از قبل و کرد نگاهم خشم با

 !شد کج چپ سمت صورتم که دیکوب صورتم

 !وحشتناک سوخت یم صورتم

 

 !ندم نشون ضعف گهید که بودم کرده عھد من یول

 دم؛یلرز خودم به دادش یصدا با

 آشغال؟ یکرد یغلط چه_
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_10 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 :گفتم جسارت با

 کنم؟ تکرارش دوباره یخوا یم_

 د؛یغر یعصب
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 !نکن سگم...ھانین نکن سگم_

 

 !یبدتر سگ از تو...یآدم انگار االن_

 .گفتم یآخ درد از که زد ام*ه*ن*ی*س به یچنگ

 

 :گفتم بلند یصدا با که داد یمحکم فشار

 .یعوض کن ولم_

 بار هی یدار دوست.فھمم ینم که یزینبودم؟چ سگ من مگه_

 نه؟ یباش باهام گهید

 

 !یلعنت

 .بود*ه*ط*ب*ا*ر یپ ذکرش و فکر تمام

 .دمیکش یغیج که شد شتریب دستش فشار

 

 .بود آور عذاب دردش

 .بود گرفته ام هیگر

 نه؟...یدار دوست_

 

 .شد خفه گلوم یتو حرفم در یصدا با که بزنم یحرف خواستم
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 نییپا و باال بار چند در رهیگ دست

 دخترم؟ شده یزیھان،چین_

 

 :گفت ضیغ با و برداشت رو دستش رادیه

 ...نه بگو_

 

 :گفتم و دادم قورت رو دهانم آب

 .جان مامان نه_

 .شده چت نمیبب کن باز ایبستست؟ب در چرا_

 

 :گفتم هول

 .مامان ستین یزیچ_

 .یزد غیج چرا پس_

 .بودم کرده بگم،هنگ یچ دونستم ینم

 

 :گفتم کنم یم فیرد هم پشت یچ بفھمم نکهیا بدون

 .دمیترس همون خاطر به...دمید سوسک هی_

 ...که نمیبب رو العملش عکس تا کردم نگاه رادیه به
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_11 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 .قرمزه خشم از صورتش دمید
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 .بود رفته ام خنده یبدبخت نھمهیا ونیم

 

 .بودم کرده ھشیتشب سوسک به

 !ها بود برازندش یول

 .بود ادیز هم سرش از یحت

 

 .دخترم یگینم که شده یزیچ هی ھانیپس؟ن یبست رو در چرا_

 !آره

 

 .بودم شده نابود من

 .بود شده نابود جسمم

 .بود شده نابود وجودم

 !بود یعوض رادیه خاطر به تمامش و

 

 .مامان ریبگ لیتحو رو ات برادرزاده ایب گفتم یم کاش

 .هیفطرت پست آدم چه نیبب و ریبگ لشیتحو

 

 و دست و کنم عوض رو هام لباس.ستین یزیچ جان مامان_

 .نینباش نگران شما...نییپا امیم بشورم رو صورتم
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 باشم؟ مطمئن_

 .نیبر شما امیم زود...جان مامان آره_

 .ایب زم،زودتریعز باشه_

 

 .شد یم دور اتاق از که ییها قدم یصدا بعد و گفت رو نیا

 !شد یم موش هی مثل مامان شیپ رادیه

 !کرد یم قبول رو حرفش چرا چون یب و

 

 ...م*ا*پ* ی*ا*ل رادیه دست حس با

 

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_12 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دمیلرز خودم به م*ا*پ*ی*ا*ل رادیه دست حس با

 

 :دمیغر و گذاشتم دستش یرو رو دستم

 ...بکش رو دستت_

 ...کوچولو یآخ_

 

 :دیغر و کرد وارد یمحکم فشار



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 28 

 

 ؟یدید سوسک که_

 :گفتم بغض با و شد جمع صورتم درد از

 .کنه یم صدام مامان...کن ولم_

 

 :گفت و دیکش عقب رو دستش

 !عمه خاطر به فقط_

 :گفتم ضیغ با

 .یکرد ینم ییها غلط نیهمچ بود مامان خاطر به اگه_

 

 !صورتم یتو کوبه یم االن کردم یم فکر

 بودم صورتم یرو فرودش و دستش اومدن باال منتظر لحظه هر

 .دراومد آب از غلط فکرم تمام که

 

 :گفت و آورد جلو رو صورتش

 ؟یدون یم...یزن یم حرف ادیز_

 تخت یرو از و دمیکش عقب رو خودم که ادیب جلوتر خواست

 .شدم بلند

 

 ؟یدیترس یآخ_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 29 

 

 حال درهمون و کردم تنم و زدم چنگ نیزم یرو از رو لباسم

 :گفتم

 ینیب یم رو مامانم یوقت که ییتو  ترسو...ینیبب خوابت به_

 ؟یگرام استاد و ییدا پسر ،نهیشیم سوسک

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_13 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 م؟یدید یم رو هم دیبا هم دانشگاه یتو حاال که بود کم خونه یتو

 !یلعنت

 

 .انگار ادیب دینبا خوش روز هی

 .بتیمص همش

 .شد بلند تخت یرو از و کرد تنش رو لباسش

 

 گرفتم اش تنه باال از رو نگاهم

 که؟ تهیحال...ندارم حوصله اصال هم من و یزن یم حرف ادیز_

 

 ؟یداشت اعصاب اصال وونیح توئه بگم خواستم یم

 .شم ساکت دادم یم هیترج یول

 !وفتهین راه گهید یدعوا هی باز که

 

 !خواستم ینم رو عذاب گهید

 :گفت و دیپوش رو شلوارش

 .ایب زود_
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 .رفت رونیب اتاق از و گفت رو نیا

 .انداختم تخت یرو رو خودم و دمیکش یهوف

 

 رفت شکر رو خدا

 .داشتم کالس رادیه با فردا

 !بود یبدبخت اوج

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_14 

 تۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفتم رونیب اتاق از و کردم سرم رو ام مقنعه

 

 .نمیبب رو رادیه باز خواست ینم دلم اصال

 

 وفتهیب بھش چشمم خواست ینم دلم اصال

 

 :گفت و گرفت سمتم یا لقمه مامان اومدم نییپا که ها پله از

 .ینکن زم،ضعفیعز بخور_

 

 .بود فکرم به که بود مامان فقط ایدن نیا یتو

 .بود بھم حواسش حال همه در که بود مامان فقط

 

 .زدم اش گونه یرو یا*ه*س*و*ب و گرفتم دستش از رو لقمه

 .نشه رمید برم گهید من.مامان باشه_
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 .نخوره رادیه به چشمم گهید تا برم زودتر خواستم یم

 :گفت و داد تکون یسر

 .خوام یم ازت حیتوض هی بعدا یول...زمیعز برو_

 

 !دمیفھم رو منظورش

 !گفت یم رو صبح اتفاق

 :گفتم و زدم یلبخند نکنه شک نکهیا یبرا 

 برم؟ شهیم حاال...مامان باشه_

 

 .همراهت به خدا...زمیعز برو_

 .رفتم در سمت و دادم تکون یدست و کردم یخداحافظ

 

 .بردم فرو مانتوام بیج یتو رو هام دست

 .برم ادهیپ داشتم دوست

 .کنم یرو ادهیپ کمی داشتم دوست

 

 ...دنید با که برگردوندم رو سرم ینیماش بوق یصدا با
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_15 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .زد خی تنم رادیه دنید با که
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 .بزنم داد خواستم یم لحظه اون

 

 .نرسه بھم دستش تا بدوم تند خواستم یم

 ...االن یول نهینب رو من که رونیب بودم اومده  زود من یلعنت

 

 .اومدم رونیب فکر از نشیماش در شدن باز با

 .بود شمیپ لحظه هر هیسا مثل

 

 .شد یم داشیپ بکشم راحت نفس هی خواستم یم وقت هر

 .باشم خودم حال یتو ذاشت ینم لحظه کی یحت

 

 :گفت آروم و انداخت پام سرتا به ینگاه دیرس که بھم

 ؟ینینب رو من که یرفت در ام؟زودیب ینکرد صبر چرا_

 

 !نبود دعوا وقت کوچه یتو

 .میبزن داد نبود درست

 .کنم اش یعصب خواست ینم

 

 !نهینب رو ما دانشگاه یتو یکس خواستم_
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 انداخت؛ باال ییابرو

 شن؟یم ناراحت ایبعض چرا؟نکنه_

 

 

 .دمیکش یپوف

 !بود شکاک یلیخ

 !داد یم ریگ یکیکوچ زیچ هر به

 

 :گفتم یساختگ یتیمظلوم با و انداختم ریز رو سرم

 همن با دانشجو و استاد نگن نباشه،که پشتت حرف خواستم_

 ...که خواستم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_16 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفت هام چشم به رهیخ و آورد باال رو سرم دستش با

 مردم یباش نگران خواد ی،نمیباش هیبق نگران خواد ینم تو_

 .گنیم یچ

 

 .نبود مھم خودش یبرا ییابرو یب

 .نباشه مھم منم یبرا داشت توقع

 

 :گفتم آروم

 ...ما که بفھمن اگه...مھمه من یبرا یول_

 .شدم ساکت دهنم یرو دستش گرفتن قرار با
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 ؟مگهیهست ام عمه دختر که بفھمن؟بفھمن خوان یم رو یچ_

 شه؟یم یچ

 ...بکوبم صورتش یتو محکم خواست یم

 

 عمه دختر شدم حاال یام عمه دختر گهینم باهامه که موقع اون

 اش؟

 

 :گفتم حرص با و برداشتم دهنم یجلو از رو دستش

 ات عمه دختر رفت ادمی لحظه هی دیببخش...ا_

 د؟یکن یم یغلط چه دونن یم هاتون ه*ق*و*ش*ع*م.هستم

 

 یتو رو بود ختهیر رونیب یکم که موهام و اومد جلو دستش 

 :گفت و برد فرو مقنعه

 یها*ه*ق*و*ش*ع*م حرص ایعمه؟ دختر گمیم بھت یناراحت_

 ؟یخور یم رو من

 

 !یعوض ی پسره

 بخورم؟ حرص من

 :گفتم و زدم یشخندین
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 تو؟مگه یها ه*ق*و*ش*ع*م خاطر به بخورم؟اونم حرص_

 .دارم خواه خاطر کم خودم

 ...سمت دستش حرفم گفتن با

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_17 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .فشرد محکم و رفت بازوام سمت دستش حرفم  گفتن با

 هاتون؟ خاطرخواه...ا__

 

 گفت؟ یم خواست یم یچ هر خودش چطور

 نداشتم؟ حق من یول

 

 !بود خودخواه چقدر

 :گفتم یبدجنس با و انداختم باال ییابرو

 .هام خاطرخواه آره_

 

 !کرد اش یعصب حرفم نکهیا مثل

 .بود خون ی کاسه دو انگار هام چشم

 !بودم دهیترس هم کمی

 .بود حقش یول

 

 !نبود دیبع یزیچ چیه رادیه از

 .افتاد راه و دیکش رو بازوام و نزد یحرف
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 !نهیبب تا نبود یکس هم کوچه یتو

 

 !انگار نه انگار یول کنه ولم که کردم یم تقال

 کجا؟ رادیه زور و کجا من زور

 

 و بست رو در محکم و تو کرد پرتم و کرد باز رو نیماش در

 .شد سوار هم خودش

 :گفتم داد با

 .دار نگه_

 

 

 !نبود موفق اصال یول نباشه یعصب خواست یم بود معلوم

 :دیغر شده دهییسا یها دندون با

 !رو خودم هم کشم یم رو تو هم_

 

 

 

 .رفت یم امکان یزیچ هر یعوض نیا از

 !داد یم انجام حتما گفت یم رو یکار یوقت
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 .نبود جلودارش هم یچکسیه

 

 

 گفتم ینم یزیچ و شدم یم الل کاش

 الل قهیدق دو نتونستم چرا پس شناختم یم رو وونهید نیا که من

 بشم؟

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_18 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بودم دهیچسب یصندل به ترس از

 :گفتم داد و غیج با

 !رادیه...برو تر آروم_

 

 .بستم یروم دهنم کاش

 .بودم افتاده کردن غلط به

 

 یا خفه یصدا با و فشردم محکم و گذاشتم پاهاش یرو رو دستم

 :گفتم

 !من خاطر راد،بهیه_

 

 !یچرت حرف چه

 داد؟ یم تیاهم بھم مگه

 زدم؟ رو حرف نیا یحساب چه رو اصال
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 !شد کم سرعتش تعجب کمال در اما

 !کارش از بودم کرده تعجب

 بود؟ کرده اثر حرفم یعنی

 

 بود؟ مھم براش من جون یعنی

 :گفت یعصب و دیکوب فرمون یرو یمحکم مشت

 ازت رو ها پرت و چرت نیا گهید بار کی.. گهید بار کی_

 ؟یدیفھم...کشم یم رو جفتمون بشنوم

 

 !شدم مونیپش اما بزنم یحرف خواستم

 .بشه یعصب خواستم ینم باز

 

 .بود بس جدم هفت یبرا هم بار هی نیا

 !گهید موندم ینم زنده شد یم وونهید دوباره اگه

 

 

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .باشه_
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 کنم یم ات ادهیپ دانشگاه از باالتر کوچه ،دوتایشد عاقل.خوبه_

 .دفعه هر مثل

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_19 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 :گفت پوزخند با که گفتم یا"باشه" آروم

 .کردم یم ینطوریا زودتر دونستم ی،میشد عاقل نه_

 

 !یعوض

 .بود کرده دایپ رو ضعفم نقطه حاال

 .کنه کمیکوچ داشت یسع شهیهم

 

 .کنم اش خفه خواست یم دلم فقط

 .باشم تفاوت یب کردم یسع

 !بود مرگ مثل یتفاوت یب

 

 گرفته رادیه توسط دستم که بشم ادهیپ خواستم مقصد به دنیرس با

 .شد

 کرد؟ ینم ولم هم حاال
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 زد؛* ب*ل آروم و کردم نگاهش متعجب

 در دم دیبا گهید قهیدق پنج... یایب ناز با و آروم آروم نمینب_

 ؟یدیفھم.یباش دانشگاه

 

 

 کردم؟ یم یط رو ریمس نیا قهیدق پنج یتو یچطور

 ؟یدیفھم_

 

 .ارمیب نه خواستم ینم

 یم خواست یم یچ هر که بودم ستادهیا ساکت برابرش در انقدر

 !گفت

 

 

 .شهیم رید دونستم یم

 !کنه رمیتحق باز خواستم ینم یول

 .نمتیب یم دانشگاه در دم گهید ی قهیدق پنچ...باشه_

 

 

 :گفتم و دادن تکون یسر
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 برم؟...یزد رو حرفت خوب_

 :گفت و زد یا یطانیش لبخند

 .گهید ی قهیدق پنچ تا بدرود...برو_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_20 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 که دمیکوب هم به رو در محکم حرص با  و شدم ادهیپ نیماش از

 .شد بلند دادش یصدا

 !یوحش_

 

 .افتاد راه بعد و گفت رو نیا 

 ...و بود خودش یوحش

 .شد جمع درد از صورتم که دمیکوب نیزم به محکم رو پام

 !یلعنت

 

 دم؟یرس یم قهیدق پنج یتو یچطور

 .رفتم یم دیبا فکر یجا به

 !کنم فکر و سمیوا نجایا که نه

 .دنیدو به کردم شروع و گرفتم محکم رو فمیک

 

 .آوردم کم نفس دانشگاه یها یکینزد 

 .ستادمیا سرجام دمیرس که دانشگاه در به

 .بودم افتاده نفس نفس به
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 .انداختم ورم و دور به ینگاه  و گذاشتم وارید یرو رو دستم

 .شد مشت هام دست نیماش یتو رادیه دنید با

 

 !بود مرگ حال در نجایا من و بود نشسته راحت خودش

 .افتادم راه بھش توجه یب

 برام یدست دنید با گشتم لوین دنبال چشم با و شدم کالس وارد

 :گفت و داد تکون

 .ھانین سالم_

 

 .رفتم کشینزد و زدم یلبخند

 !بود دانشگاه یتو دوستم نیبھتر لوین

 .دونست ینم رادیه با روابطم از یزیچ یول

 !مهییدا پسر که دونست ینم

 ...و رفتم جلوتر

 

 

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 
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#Part_21 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .نشستم کنارش و رفتم جلوتر

 .سالم_

 .میدید رو شما ما عجب چه خانوم ھانین...به_
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 .اومدم ینم اصال انگار میدید رو شما عجب چه گفت یم نیهمچ

 .نبودم جلسه دو فقط

 !چندشم ییپسردا لطف به اونم

 

 

 :گفتم و دمیکوب بازواش به

 .یکن یم عجب چه عجب چه چقدر...نبودما جلسه دو_

 !واال ذاشت ینم آدم یبرا ابرو

 

 

 :گفت آروم و کرد اشاره عقب یصندل به چشم با

 .گرفتن رو سراغتون دفعه صد هم ایبعض_

 

 

 :گفت ذوق با بعد و

 .بود شده وونهید نبودت از آراد ھانین یدون ینم یوا_

 .دنیشن یم همه مطمئنم بود بلند صداش انقدر
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 .شه خفه تا گذاشتم دهنش یرو رو دستن حرص با

 .خبره چه کنه یم فکر شنوه یم یکی االن خبرته چه...سیه_

 .بردارم رو دستم کرد اشاره و داد تکون یسر

 

 

 :داد ادامه آروم برداشتم که رو دستم

 ...دیببخش باشه_

 :گفت تر آروم و دیکش جلو رو خودش یکم

 ؟یشد ناراحت_

 ...که بزنم یحرف خواستم و دادم تکون ینف ی نشونه به رو سرم

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_22 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !شدم خفه کل به رادیه شدن وارد با که

 کردم؟ یم تحملش هم نجایا دیبا حاال بود کم خونه

 

 

 و داد تکون رو سرش ها بچه سالم جواب یجا به شهیهم مثل

 .نشست جاش سر

 یم نگاه جلو به که همونطور و آورد گوشم کنار رو سرش لوین

 :گفت کرد
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 نامزد؟ ایھان؟ین داره زن بنظرت_

 !اوف

 .دهایپرس یم ییها سوال هی هم نیا

 :گفتم*ب*ل ریز

 بگه؟ من به ادیم مگه...بدونم چه من_

 .دمایپرس سوال هی منو یزنیم چرا بابا باشه...اوو_

 .خورده اعصابم کمی دیببخش_

 چرا؟...ا_

 که میبزن حرف درموردش بعد تا بشه ساکت که بگم خواستم

 .شد بلند رادیه یصدا

 هم هم ما دیبگ جالبه هاتون صحبت ه؟اگهیخبر اونجا ها خانوم_

 .میبشنو

 .کرد یم نگاهم شخندین با و بود گذاشته زیم یرو رو دستش

 !یعوض

 .االن از هم نیصبح،ا از اون

 !کنه ام وونهید خواست یم فقط

 :گفت لرزون ییصدا با و شد بلند جاش از ترس با لین

 .دمیپرس یم ازش داشتم سوال هی فقط استاد دیببخش...دیببخش_
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 نیا یول بدم جواب تونم ینم من که هیچ نمیبب بگو...بگو خوب_

 تونه؟ یم خانوم

 !کردم کار یچ من انگار که خانوم نیا گفت نیهمچ

 ...دیببخش_

 گردونه یم بر رو کالس ی رفته دست از وقت شما دیببخش_

 خانوم؟

 .کنه یاحترام یب لوین به نداشتم دوست

 نکرده که جرم یول بود نکرده یخوب کار بود،درسته زده حرف

 .بود

 شدم؛ بلند جام از

 دیدار دیکن ینم فکر یاستاد،ول مینکرد یخوب کار دونم یم_

 د؟یکن یم یرو ادهیز

 

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_23 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ست؟ین یرو ادهیز درس وسط زدن حرف_

 .رفت ینم باال صداش انقدر بود زده حرف گهید یکس اگه حاال

 

 

 !کنه مسخره منو خواست یم فقط یعوض

 .بود شده تموم گهید یول بود یبد کار بود درست
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 دست از وقتش خوردن قول به رادیه یها هوار و داد با مگه

 گشت؟ یم بر اش رفته

 بر رفته دست از وقت شما هوار و داد با مگه...استاد دیببخش_

 گرده؟ یم

 

 

 یرو ادهیز یلیخ که دمیفھم دستم یرو لوین دست گرفتن قرار با

 .کردم

 .نبود خودم دست گفتم یم یچ هر لحظه اون یول

 

 

 .نشست تنم یتو لرز دمیشن که رو لوین لرزون یصدا

 شه؟یم یچ حاال.میشد بدبخت...ھانین_

 

 

 

 :گفتم* ب*ل ریز آروم و گذاشتم دستش یرو رو دستم
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 !نترس...سیه_

 

 ؟یکن یم بدتر یدار یعذرخواه یگرده؟جا ینم بر که_

 :گرفتم دندون به رو*م*ب*ل

 ...استاد_

 

 

 کرد؛ اشاره در به دست با

 .خانوم رونیب_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_24 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .بودم کرده هنگ

 کرد؟ یم رونمیب زدن حرف کلمه چند خاطر به فقط

 .بود اش نقشه کارها نیا تمام دونستم یم

 

 .بود زده حرف من از شتریب لوین گرنه و 

 .کنم التماسش خواست ینم دلم یول

 .ببرن باهم رو کالسش و خودش مردشور

 

 

 .کنم تکرار بار دو رو یزیچ هی ندارم دوست...خانوم رونیب_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 61 

 

 گذاشتم توش رو لمیوسا و برداشتم رو فمیک

 

. 

 !شدم متوقف آراد یصدا با که گذاشتم جلو یقدم

 ...یول کردن یاشتباه کار.استاد دیببخش رو ندفعهیا_

 .ادیب حرف حرفم رو ندارم دوست...ساکت_

 

 

 :گفت تیعصبان با و بھم کرد رو

 ...رونیب_

 .افتادم راه یخروج درو سمت و انداختم نییپا رو سرم

 .اومدم رونیب و بستم رو در

 ه؟یک کرده فکر یعوض ی کهیمرت

 

 

 .بھتر

 .نمیب ینم دانشگاه یتو رو نحسش ختیر گهید

 .افتادم راه و فشردم دستم یتو رو فمیک

 ...و شد یکس دست ریاس دستم که برم نییپا ها پله از خواستم
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♨️ 
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#Part_25 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شدم دهیکش عقب به و
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 یرو رو دستش و خودش سمت چرخوندم که بزنم داد خواستم

 .گذاشت دهنم

 

 .شد گرد هام چشم رادیه دنید با

 نداشت؟ کالس مگه

 :گفت آروم و برداشت رو دستش

 گه؟ید کنم یم کارتیچ یدون یم ادیب در صدات_

 

 .داد تکون یسر تند

 همراه و گرفت رو بازوام و انداخت ور و دور به ینگاه 

 .دیکش خودش

 

 .تو داد هلم و کرد باز رو اتاقش در

 !یوحش_

 .دیکش موهاش به یدست کالفه و بست رو در

 

 

 ؟یریمیم یریبگ رو زبونت یجلو قهیدق دو تو...فھمم ینم_
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 کلمه دو خاطر به رو ،منیا وونهید که ییکردم؟تو کاریچ مگه_

 .یانداخت رونیب زدن حرف

 

 تمسخر به رو کالسم و من گهید ی دفعه که یبر بود حقت_

 .خالت ی خونه یاومد ینکن فکر یبعد ی دفعه که یرینگ

 

 .یعوض یروان...متنفرم ازت_

* ب*ل آروم و آورد جلو رو سرش و گرفت محکم رو بازوام

 زد؛

 سیک...یباش متنفر دمیبا رهیگ یم لتیتحو گهید خان آراد آره_

 .یکرد دایپ دیجد

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_26 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .زد یم بھم که ییها تھمت از بودم شده خسته

 :زدم داد تیعصبان با

 یخوا یم یک ؟تایبردار ایباز مسخره نیا از دست یخوا ینم_

 ینم ولم ؟چرایکن تصور ابونیخ یتو یها*ه*ز*ر*ه مثل رو من

 ...یکن

 

 

 نتونهیب یزیچ هی کنه؟حتما دفاع ازت دیبا گم؟چرایم دروغ_

 .دهینم ر*ج قهی نفر هی یبرا یالک یگه،کسید
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 یعنی کنه دفاع نفر هی از یکس اگه کرد یم فکر یعنی

 دارن؟ ه*ط*ب*ا*ر

 !بود منطق یب چقدر

 .بود انصاف یب چقدر

 

 م؟یهست باهم...باهم کرده دفاع ازم چون یکن یم فکر تو...تو_

 د؛یکش و گرفت رو لباسم ی قهی

 !مطمئنم...کنم ینم فکر_

 

 

 و یکس هر به که یروان ضیمر هی یضیمر تو...یآشغال یلیخ_

 .مارستانیت یبر دیبا ستین نجایا جات داره،تو شک یزیچ هر

 

 .دید یم خودش مثل رو همه و بود یعوض خودش

 زد؟ یم تھمت من به و بود کاره همه خودش

 !"پندارد خود شیک به را همه کافر"که گنیم راست

 

 .گذاشت ام*ه*ن*ی*س یرو رو دستش

 ؟یدونست یا،میشد پروو نداشتم کارت به یکار شبه چند_
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 گرفت رو دستم آزادش دست با که بزنم پس رو دستش خواستم

 ...و

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_27 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 .وارید به چسبوندم و

 د؛یغر شده دهییسا هم به یها دندون با

 مال تو یه،ولیک خر گهید رادیه یگفت خودت ؟بایدید دیجد آدم_

 آروم انقدر گهید که وقته اون یرفت خطا بشنوم...من مال یمن

 ...ھانین ستمین

 

 .چرا دروغ

 !شد ریسراز وجودم یتو یخوب حس هاش حرف دنیشن از

 !بودم احساس از سرشار و بودم دختر بالخره

 

 .داشتم احساس و بودم نبودم،آدم که سنگ از

 !بودم متنفر رادیه از من یول

 یم قرار ریتاث تحت انقدر نشیدروغ یها حرف نیا با دینبا

 !گرفتم

 

 

 نه؟ یزد توهم باز_

 :گفت آروم و دیکش*م*ب*ل یرو رو دستش
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 ...زمیعز زنم ینم توهم من_

 .دهینم نشون رو نیا جز کارت_

 

 زد؛*ب*ل و آورد جلو رو سرش

 ؟یکار چه_

 م*ب*ل یرو*ش*ب*ل گرفتن قرار با که بزنم یحرف خواستم

 !شدم خفه

 

 وار نوازش رو دستش و* م*د*ی*س*و*ب*ی*م آروم آروم

 .دیکش یم کمرم یرو

 .بودم شده سست

 

 

 !کردم یم اش یهمراه نه و زدم یم پسش نه

 .کرد ترم کینزد خودش به و گذاشت کمرم یرو رو دستش

 

 .کردم اش یهمراه اریاخت یب لحظه چند از بعد

 زدم چنگ رو کمرش و گفتم یآخ که گرفت*م*ب*ل از یگاز

 ...و شد تر ی*ر*ج که
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_28 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .م*د*ی*س*و*ب شدت با و

 :گفت کردو نگاهم خمار و برد عقب رو سرش
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 !یکن یم م*غ*ا*دختر،د یکن یم وونمید ھانین آخ_

 

 

 .اومدم خودم به تازه نشست شلوارم یرو که دستش

 م؟یکرد یم کاریچ میداشت

 بود؟ شده چم من

 بودم؟ شده سست من چرا

 

 

 دادم؟ وا زود انقدر یعنینگرفتم، رو جلوش چرا

 !شدم جنبه یب انقدر که من به لعنت

 رفت؛ باال دادم یصدا بالفاصله و خورد یتکون که دادم هلش

 .اونور گمشو...احمق یکن یم کاریچ_

 

 

 :گفت آروم گوشم کنار و گرفت رو دستم مچ 

 ینداشت دوست کنم فکر که نکن رفتار یجور هیاحمقم؟ من_

 .یشد ینم همراه باهام که ینداشت دوست ،اگهیباش باهام
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 برام هم باورش یدادم،حت دست از رو کنترلم فقط لحظه کی

 بودم؟ کرده یهمراه رو رادیه من بود رممکنیغ

 

 

 یب که* د*ی*ک*م و گرفت دهن به رو گوشم ی*ه*ل*ا*ل

 .دمیکش یآروم ه*آ اریاخت

 :گفت ی*س*ن*بدج با و دیکش عقب

 !کوچولو یشد ک*ی*ر*ح*ت یدید_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 73 

 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_29 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دمیکش عقب رو سرم

 بود؟ شده مرگم چه

 رفتم؟ یم یگ وونهید اوج به رادیه حرکت هر با چرا

 

 .سرم به بود زده کل به نداشتم،امروز رو رفتارم اریاخت چرا

 ...نگو چرت_

 یبگ یخوا ی؟مینشد*ک*ی*ر*ح*ت یبگ یخوا یم یعنی_

 ؟یدینکش*ه*آ من یبرا

 

 :گفتم تند و دمیکش عقب که گذاشت بازوام یرو رو دست

 نزن دست بھم_
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 :گفت تمسخر با و نشست*ش*ب*ل یرو یپوزخند

 بود رفته باال*ت*ه*آ یصدا خوب شیپ ی قهیدق دو تا شد یچ ا_

 نزن؟ دست شد االن

 

 .بودم کرده یادیز غلط شیپ قهیدق دو

 .شدم شدم،خل خر لحظه هی

 .گفت یم راه به راه حاال

 ؟یعوض نیا به چه رو من

 

 

 رفت؛ باال صدام تن

 ...متنفرم،متنفر ازت کردم،من غلط من شیپ ی قهیدق دو_

 ؟یمتنفر ازش که ادیب خوشت یکس از شد یم مگه

 

 بودم مطمئن که یجور عشوه با و بردم گوشش کنار رو سرش

 زدم؛*ب*ل کرد یم وونهید رو یمرد هر

 !متنفرم ازت_

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_30 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفت رفته لیتحل یصدا با و آروم و نشست کمرم یرو دستش

 تو...رسم یم بخوام یهررچ به که یدون یھان،مین نکن وونمید_

 !یندار ،حقیباش متنفر من از یندار حق
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 !شدم خفه خورد در به که یا تقه با که بگم یزیچ خواستم

 :گفت بعد و دیکش لباسش به یدست که شدم دور رادیه از دهیترس 

 بله؟_

 

 .کردم نگاهش دهیترس آراد یصدا دنیشن با

 استاد؟_

 :گفتم آروم

 .رادیه بھت م،لعنتیشد بدبخت_

 

 :گفت حرص با

 گهید و بفھمه بزار...بفھمن بھتر،بزار ؟اتفاقایشد ناراحت...ا_

 .نباشه ورت و دور انقدر

 

 دم؛ینال عجز با و زدم چنگ رو بازواش

 !رادیه_

 .کرد صاف ییگلو و دیکش عقب

 .دییبفرما_

 

 .خوندم رو خودم ی فاتحه در شدن باز با
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 .گرفتم فاصله شتریب یکم

 .کن کمکم خودت ایخدا

 .شم رسوا خوام ینم نیا از شتریب

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_31 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .انداخت بھمون ینگاه تعجب با

 !بود معلوم

 رادیه اتاق یتو که هم االن دنبالم هم رادیه و بودم رفته من

 !میبود

 

 

 .داد متقابال جوابم که دادم"سالم* "ب*ل ریز

 .گرفت ازم چشم رادیه یصدا با

 بله؟_

 

 نجایا که بودم زارع خانوم...ھاین دنبال استاد،،فقط یچیه_

 !کردم داشونیپ

 .رفت هم یتو هاش اخم

 

 

 !شد ینم میا از تر افتضاح ایخدا

 ن؟یشد یمیصم انقدر یک ھان؟ازین_
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 .سرش به نزنه رادیه کردم یم خدا خدا

 !نداشتم رو گهید یدعوا هی کشش گهید

 

 

 ...استاد دیببخش_

 ؟یزنیم صداش اسم با ن؟کهیشد یمیصم انقدر هیک از_

 !ایخدا

 کرد؟ یم صدا اسم با رو من آراد یک از

 !گنده انقدر امروز چرا

 

 

 :گفتم آروم

 ...نیکن باور استاد_

 !شدم الل نه که ساکت صداش با

 !زارع خانوم ساکت_

 

 :گفت آراد به رو دوباره

 ؟یک از_
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_32 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 نمونیب یزیچ گرنه و نیشد متوجه اشتباه شما،شما استاد_

 !ستین

 

 زد؛ یشخندین

 ؟یزد یم صداش اسم به و ستین نتونیب یزیچ_

 .بود کرده شک آراد بودم مطمئن

 

 باشه؟ دانشجواش ریگیپ انقدر استاد که داشت یلیدل چه گرنه و

 واقعا؟ داشت یلیدل چه

 

 انقدر چرا باشه هم یزیچ اگه فھمم،که ینم واقعا من استاد_

 ی هیبق مثل یکی هم زارع نش؟خانومیبدون نیمشتاق

 !که نداره براتون یفرق...دانشجوهاتونه

 

 !آراد بھت لعنت

 .کرد بدتر کنه آروم رو جو نکهیا یجا به

 !کرد یم* ک*ی*ر*ح*ت رو رادیه هاش حرف با داشت

 

 .ستین جلودارش یچکسیه بشه که یعصب دونستم یم
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 !گهیم رو باشه که یحرف هر

 !شه نطوریا خواستم ینم و

 

 د؛یغر خشم از قرمز یها چشم با

 ه،منیچ دانشجوهام ی هیبق با فرقش که نداره یربط تو به نیا_

 رو جوابم دانشجوام عنوان به دیبا هم تو و دمیپرس سوال هی ازت

 .یبد

 

 :گفت شده زیر یها چشم با و شد*ه*ن*ی*س به دست

 که ستین شما کالس هم نجایا و...نیدینپرس یدرس سوال شما_

 .ببرم حساب ازتون من

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_33 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 زد؛ داد تیعصبان با و شد مشت دستش

 ...بده جواب درست پرسم یم یسوال ازت یوقت_

 

 !بود کرده گل اش یلجباز رگ هم آراد حاال

 !بود دیبع ییزهایچ نیهمچ آروم آراد از

 

 به ستمین مجبور منم و ستین شما درس کالس نجایا گفتم هم من_

 دیهست من استاد شما خودتون کالس یتو...بدم گوش شما حرف

 .دیکن ینھ و امر بھم نیتون ینم رونیب ین،ولیمت حرفتون و
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 نیا که بود دیبع تو ؟ازیشد دراز زبون ادیز یکن ینم فکر_

 نه ای آره هی جوابش دمیپرس سوال هی فقط من!یبزن رو ها حرف

 سخته؟ ست،انقدر

 

 مگه هم میباش داشته مھمه؟اگه شما یبرا چرا فھمم ینم من_

 مھمه؟

 .زد یم گند آراد چرا

 

 !هست نمونیب یزیچ کرد یم فکر رادیه حاال

 نه؟...هست پس_

 .کرد نگاهش شکه حرفش با

 

 ...هست آره_

 به شروع هام دست و ستادیا طپش از قلبم لحظه کی یبرا

 .کرد دنیلرز

 

 گفت؟ یم یچ...یچ

 گفت؟ یم چرت چرا

 :گفتم لرزون ییصدا با
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 چه هم با شما و من...؟منیگیم چرت چرا...چر_

 م؟یدار یا*ه*ط*ب*ا*ر

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_34 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گم؟یم دروغ_

 .گهیم مزخرف چرا دمیفھم ینم

 بندازه؟ جونم به رو رادیه خواست یم

 

 یم کارمیچ رادیآراد،ه رفتن محض به دونستم یم که من

 !کشتم یم...کرد

 !ذاشت ینم ام زنده

 

 :گفتم آراد روبه  ترس با و انداختم رادیه به ینگاه 

 .ستین نمونیب یزیچ که نیبگ..نیبگ یکرم یآقا_

 

 :گفت رادیه به رو حرفم به دادن جواب یجا به یول

 یکرد؟چ یفرق چه اوضاع شد؟االن یچ نیدیفھم...خوب_

 شد؟ عوض

 

 که وارید به دشیکوب و گرفت رو اش قهی و سمتش برد هجوم

 .دمیکش یغیج
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 .ناموس یب زارهینم زندت...یعوض کشم یم رو تو من_

 

 !ترسوند یم رو من نیا و بود شده سرخ خشم از صورتش

 به زارع خانوم و من نیب استاد؟ارتباط نیزن یم جوش چرا_

 دانشجوهاتون ی همه رو شما فھمم یداره؟نم یربط شما

 ن؟یحساس

 

 .بشم یریدرگ از مانع تا رفتم جلو

 ...لطفا میش یم بدبخت ادیب یکس اگه...لطفا استاد_

 ...دادش یصدا با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_35 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شدم خفه دادش یصدا با

 یم رو شرف یب نیا حساب اول که باش ساکت...باش ساکت_

 !رو تو بعد رسم

 .بود دراومده ام هیگر

 

 .میش بدبخت تا بره باالتر صدا و سر بود یکاف

 !نیندار حق...نیبزن داد ھانین سر نیندار حق_

 

 .زد یم گند داشت هم آراد

 ه؟یچ قصدش دمیفھم ینم واقعا

 نمونیب بگه کرد یم یسع چرا
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 !نبود که یحال هست؟در*ه*ط*ب*ا*ر 

 کنه؟ یعصب رو رادیه خواست یم چرا

 کرد؟ ینم بس چرا

 د؟ید ینم رو ام نشسته اشک به یها چشم چرا

 

 :گفتم یعصب و بلند یصدا با

 رو راستش ها پرت و چرت نیا یجا لطفا یکرم یآقا_

 !ستین یزیچ شما و من نیب که نیبگ...نیبگ

 

 :گفت و کرد نگاه رادیه به و زد یشخندین

 نمونیب یزیچ بگم دروغ به بگم؟چرا دروغ دیبا چرا من و_

 م؟یکن یکار پنھون ھان؟چراین میندار دوست رو هم ما ست؟مگهین

 

 هم به یها دندون با و گذاشت آراد یگلو یرو رو دستش رادیه

 د؛یغر دهیچسب

 یکس کشم یم...باشه داشته چشم ناموسم به که یکس کشم یم_

 .باشه داشته چشم من ھانین به که رو

 

 ...حرفش نیا با
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_36 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شد گرد هام چشم حرفش نیا با
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 من؟ ھانیناموسم؟ن

 بودن؟ شده ینطوریا امرور چرا

 

 :گفت بھت با آراد

 یا*ه*ط*ب*ا*ر باهم شما ؟مگهیچ یعنی...یعنیتو؟ ھانین_

 ن؟یدار

 .شد ادیز گلواش یرو دستش فشار

 

 !ارین زبونت به رو اسمش و شو خفه...شو خفه_

 رو زیچ همه نیخواست یم خودتون شم؟چطور خفه چرا_

 ن؟یدار باهم یسروسر ن؟چهیبدون

 

 !بودم شده سست

 .شدم یم وونهید داشتم

 با که ادیب در اسمم فردا پس فردا و شم رسوا که بود کم نیهم

 !داره* ه*ط*ب*ا*ر استادش

 

 گفت؟ ینم رو تیواقع رادیه چرا

 مه؟ییپسردا که گفت ینم چرا
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 بود؟ شده الل چرا

 

 !بود ساکت رادیه

 !نداشت گفتن یبرا یحرف انگار

 !شد ینم یزیچ اون یبرا

 !بود یبزرگ یزیآبرور من یبرا یول

 

 دانشجو و استاد...اول دسته خبر شهیاستاد؟م نیشد ساکت چرا_

 ...که نیکرد شرفتیپ کجه تا ستین باهم،معلوم

 

 !شد خفه کل به زد دهنش یتو رادیه که یمشت با

 !شدم خفه رادیه حرف با که بگم یزیچ خواستم و دمیکش یغیج

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_37 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 داشته تو دییتا به ازین عشقم با بودن کنم ینم فکر_

 ؟یکن ینم فکر نطوریا...باشه

 .بودم کرده هنگ

 

 گفت؟ یم یچ...یچ

 عشقش؟

 باشم؟ رادیه عشق نبودم؟من من که منظورش
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 :گفتم آروم و دادم قورت رو دهنم آب

 ...استاد_

 :گفت و زد یدرار حرص لبخند

 رو هم ما بدونن ستین بھتر...زمیعز بدونن همه وقتشه گهید_

 م؟یدار دوست

 

 داد؛ ادامه دوباره و انداخت آراد به ینگاه

 .زمیعز بشن مزاحمت کمتر گهید دیشا_

 

 .شد یخال بادم

 .بود معلوم

 عاشق رادیه گرنه و آورد یدرم رو اداها نیا داشت آراد یجلو

 !محال و دار خنده باشه؟چه من

 

 شدم؟ ناراحت چرا من

 .باشه تنش به سر خواستم ینم...درک به اصال

 راد؟یه و من شد یم مگه اصال

 !مزخرف چه
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 :گفت بھت با و داد هیتک کنارش وارید به رو دستش آراد

 باهم؟ تا دو شما...شما_

 داره؟ یمشکل_

 !دمید یم دوتاشون چشم یتو رو نفرت

 !مبارز هم آراد و رادیه و بود جنگ دونیم انگار

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_38 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .دیببخش...نه_

 .بستم رو هام چشم

 کردم؟ یم نگاه روش تو چطور فردا از حاال

 کردم؟ یم نگاه آراد یرو تو چطور

 !بود مشکل تاسر سر هم رادیه

 

 

 چیه باهم زارع خانوم و من...گفتم دروغ من...استاد دیببخش_

 که بفھمم رو ییزهایچ هی خواستم یم فقط من!میندار ینسبت

 !دمیفھم

 

 !رفت رونیب اتاق از هیثان صدم کی در و گفت رو نیا

 دم؛یغر تیعصبان و خشم با

 فقط که کنه لعنتت!رادیه کنه لعنتت ؟خدایخواست یم رو نیهم_

 !یمشکل من یبرا
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 زد؛ یشخندین

 هم موردت نیا یشد کوچولو؟ناراحت جوجه یشد یناراحت_

 بودم گفته...کنم یم خفت خودم یبر ز*ر*ه ھانین بودم د؟گفتهیپر

 !ھانین یمن یبرا فقط تو

 

 بلند رو سرم تونم یم گهید من...خوره یم بھم ازت حالم_

 ...چشم تو چشم آراد با تونم یم گهیکنم؟د

 

 افتاد؛ لرزه به تنم و شدم خفه زد که یداد با

 ...ارین من شیپ رو شرف یب آشغال اون اسم_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_39 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بود؟ شده یرتیغ

 !میدید هم رو شونیا رتیغ و مینمرد

 .بودم کرده دایپ رو ضعفش نقطه داد یم فیک چقدر

 

 

 بود؟...نبود بد یطونیش کمی

 :گفتم طنتیش با و رفتم جلو قدم چند 

 یم ؟بدهیریگ یم رو من ازدواج یجلو داره؟چرا یرادیا چه_

 برم؟ شتونیپ از خوام
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 .اومد رونیب دهنم از"یآخ" که زد کمرم به یچنگ

 زد؛*ب*ل گوشم ریز ضیغ با

 اون شه؟اولیم یچ یدون یم ھانی؟نیبر من دست از یبخوا_

 ...رو خودتت بعد کشم یم رو خواد یم تورو که یناموس یب

 

 

 :گفتم تخس

 بمونم؟بابا دلت ور عمر آخر تا یخوا یم ؟نکنهییدا پسر چرا ا_

 دلت؟ ور بمونم مجرد آخرش تا یخوا یم گهید ازدواجه

 

 کرد یم یسع انگار که یجور و کرد وارد کمرم به یفشار

 :گفت باشه آروم

 یم*م*ک*ی*ر*ح*ت هات حرف با یدار یدون یم...ھانین_

 ارم؟یب سرت ییبال هی تونم یم بده حالم انقدر یدون ی؟میکن

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_40 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .داشت برم ترس

 !بود خودم یبدبخت تھش و شهیم یچ دونستم یم

 

 

 !رمیبگ رو خودم یجلو تونستم ینم یول
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 اون با چرا.یدار شک همه به که یضیمر هی تو...یضیمر تو_

 ؟یکرد رفتار نطوریا بدبخت

 

 

 با بشه التیخ یب کال کنم فکر ؟البتهیشد نگرانش شد؟نکنه یچ_

 ...زدم که ییها حرف

 .گذاشت ام گونه یرو و آورد باال رو دستش

 

 

 به زنده خودت یپر یم*ز*ر*ه بفھمم...گفتم بھت بار هی ھانین_

 یم نمیبب تو شیپ رو یعوض اون گهید بار هیکنم، یم گورت

 !کشمش

 

 

 اومد؟ یم بدش چرا

 د؟ید یم من مالک رو خودش چرا

 داشت؟ یالک رتیغ چرا

 داد؟ یم آزارم انقدر نداشت دوستم یوقت چرا
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 :گفتم حرص با

 نیا به رو چارهیب پسره ه؟چرایچ تو به راد؟ربطشیه مرگته چه_

 تو؟ یا وونهید.یانداخت روز

 

 

 که یدون یم ھانی؟نیکن یم دفاع یعوض اون از من یجلو_

 گه؟ید کنم یم کارتیچ بشم سگ

 

 

 من با ینسبت چیه تو...یکن دخالت من یکارها تو یتون ینم تو_

 !یندار ینسبت چی؟هیفھم یم...یندار

 دارم؟ باهات ینسبت چه یبفھم یخوا یم_

 ...کرد که یکار با که بزنم یحرف خواستم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_41 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بودم کرده هنگ

 .فشردم خودش به و گذاشت*م*ب*ل یرو رو* ش*ب*ل

 

 .نداشتم رو زدنش پس توان یحت

 تونستم ینم یحت من و بودم ه*د*ی*س*و*ب دوباره امروز

 !رمیبگ رو جلوش

 

 !بزنم یحرف یحت ای
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 !شدم یم سست داشتم کم کم

 بود؟ شده چم یلعنت منه

 بودم؟ شه اریاخت یب انقدر رادیه برابر در چرا

 

 در رو بود آورده سرم که ییبالها انتقام یچطور بود نطوریا اگه

 اوردم؟یم

 گرفتم؟ یم انتقام یچطور

 !بودم شده سست نطوریا که من

 

 

 د*ی*ک*م*ی*م رو م*ب*ل و دم*ی*س*و*ب*ی*م آروم آروم

 کنه ولم تا زدم کمرش به یچنگ و گذاشت کمرش دور رو دستم

 .م*د*ی*س*و*ب شدت با قبل از شتریب یول

 

 یول زدم بھش یمشت و زدم یغیج که گرفت م*ب*ل از یگاز

 !نبود متوجه اصال انگار

 

 ...بستم یم رو دهنم کاش

 !وفتهین اتفاق نیا تا زدم ینم یحرف کاش

 ...یصدا با که نشست کمرم پشت دستش
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_42 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شد جدا ازم لمیموبا یصدا با که
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 :گفت حرص با و گفت یا یلعنت*ب*ل ریز

 االن؟ آخه_

 .بود شده سرخ صورتم

 

 !ایح یب چقدر

 مامان ی شماره دنید با که آوردم رونیب رو لمیموبا بمیج یتو از

 .کردم وصل رو تماس و دادم قورت رو دهنم آب

 

 .مامان سالم_

 هنوز؟ یدار کالس...زمیعز سالم_

 :گفتم آروم و انداختم رادیه به ینگاه

 ن؟یداشت یجون،کار مامان آره_

 

 .میدعوت یمھمون شب که ایب زودتر زمیعز_

 :گفتم یکنجکاو با

 کجا؟_

 .عموت ی خونه_
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 ن؟االنیندار من با یکار...امیب زودتر کنم یم یسع مامان باشه_

 .شهیم شروع کالسم

 .پناهت و پشت خدا برو...زمیعز نه_

 بمیج یتو رو لمیموبا و کردم قطع رو تماس یخداحافظ از بعد

 .گذاشتم

 

 گفت؟ یم یچ عمه_

 !آورد یدرم رو کفرم داشت

 !بھش دادم یم رو یگوش که بشنوه خواستم یم اگه آخه

 

 حرف تو دادم یم یبشنو خواستم یم اگه یکن ینم فکر_

 ی؟داریدیم ریگ کارهام به ؟چرایکن یم دخالت انقدر ؟چرایبزن

 !خودت از یکن یم متنفرم شتریب

 

 !ست جمله هی فقط...گفت یچ عمه نهیا من حرف_

 !حساسه پسرعموم ماین یرو دیشد دونستم یم

 !بود ضعفش نقطه قایدق نیا و

 :گفتم طنتیش با

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_43 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .میدعوت یمھمون شب گفت_

 انداخت؛ باال ییابرو

 کجا؟ خب_
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 :گفتم یبدجنس با

 .نایا ماین ی خونه_

 

 .زدم یثیخب لبخند دمید که رو اش مشت یها دست

 !رادیه آقا من نفع به چیه کی

 .یایب یتون ینم یدوستت ی خونه شب بگو بزن زنگ_

 

 !حسادت از رهیگ یم شییآت داره دونستم یم

 شیالک رتیغ و دادن ریگ نیا پس نداشت دوست رو من یوقت

 بود؟ یچ

 بود؟ یچ جایب تعصب نیا

 کنم؟ رو کار نیا دیبا چرا و_

 .شده تنگ براش دلم دمشیند وقته 

 

 یوقت!متنفرم ماین از یدون یم...نکن یباز من اعصاب با ھانین_

 رو گلواش خواد یم دلم کنه یم نگاهت زشیه یها چشم اون با

 !رهیبم تا بدم فشار

 

 .رفت قنج دلم ته
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 .رادیه آقا بسوز تو هم بار هی سوختم من نھمهیا

 خوردم؟ یم حرص من فقط چرا

 شد؟ یم یچ خورد یم حرص رادیه هم بار هی

 

 .بشه تنگ براش دلم ممکنه خوب پسرعمومه چرا؟اون_

 :دیغر خشم با

 .میرینم امشب کنم یکار هر شده...کرده جایب دلت_

 کرد؛ وارد دستم به یفشار

 !یهرکار_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_44 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !دهیم انجام رو یکار هر شهیم یعصب دونستم یم

 .بود گرفته کرمم بیعج من یول

 

 

 چرا دونم ینشده؟نم تنگ براش دلت ؟توییدا پسر چرا...ا_

 .نمشیبب مشتاقم یلیخ و براش شده تنگ دلم بیعج

 د؛یغر و داد فشار تر محکم رو دستم

 ننگش ی لکه ها سال تا که کنم یکار هی االن نیهم نکن یکار_

 همه و نشده تنگ براش دلت یدون یم خوب ھان،خودتمین بمونه

 نه؟...یبسوزون منو یکن یم رو نکارایا ی
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 و یمتنفر من از که ه؟تویچ تو به ربطش...آره کن فرض تو_

 در رو ها رتیغ با یادا چرا...نباشه تنم به سر خواد یم دلت

 زنت یبرا رو تیالک یها رتیغ نیا ییدا پسر الیخی؟بیاریم

 !من نه ببر

 

 من ناموس ور و دور یکس ندارم خوش...ھانین یمن مال تو_

 یلیخ هاش چشم هم ماین...یمن مال ینخوا چه یبخوا بپره،چه

 ؟یفھم یم رهیم*ر*ه

 

 داشتن دوست مگه...تو یدار کاریچ چارهیب اون به_

 پرت و چرت یدار و سرت به زده تو؟پاک یا وونهیجرمه؟د

 .یگیم

 

 

 که یزیچ دنبال چشمش یکس اگه یول!ستین جرم داشتن دوست_

 امضا رو خودش مرگ حکم انگار!جرمه باشه خوام یم من

 !کرده

 

 .شد ریسراز دلم به یخوب حس هاش حرف از

 داشت؟ دوست رو من...رو من یعنی

 داشت؟ رو رفتارها نیا چرا پس
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 کرد؟ یم تمیاذ چرا

 

 ؟یچ زدم یم حرف ازش که یانتقام پس

 ؟یعنی شدم الیخیب زود انقدر

 اومدم؛ رونیب فکر از صداش با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_45 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یم دلم نه دارم دوست رو تو نه من...کوچولو نکن فکر ادیز_

 االنت از بدتر وقت هی که بھته حواسم فقط...باشم داشته خواد

 .ینش

 

 بود؟ چم من مگه

 زد؟ یم بد انگ بھم راه به راه که.بودم کرده کاریچ

 بود؟ بھم حواسش انقدر چرا بد من اصال

 

 منم رونیب برو تو اول.یبنداز فشار به رو مغزت خواد ینم_

 .امیم پشتت

 نفھمه؟ یکس خواست یم مثال

 

 !شد یم خبردار دانشگاه کل فردا بود زده که یگند نیا با

 نشن؟ خبردار یخوا یم مثال_

 

 رفتم؛ عقب یقدم و زدم یپوزخند
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 با همه فردا یزد که یگند با چون...رادیه آقا رهید کمی یول_

 !شنیم خبر

 

 یچیه ببنده رو دهنش تیعوض خاطرخواه اون اگه_

 مجبور گهید چون...شهیم خوب یلیخ که من یبرا البته...شهینم

 !کنم تحمل رو دورتن که ییها یعوض ستمین

 

 

 :گفت یبدجنس با بعد و کرد یمکث

 خودشونو برات خاطرخواهات نه؟کمتر شهیم خوب هم تو برا_

 .کردم کوتاه رو همه دست ینطوریا...کشن یم

 

 بود؟ نقشه...همش یعنی

 زدم؛ داد حرص با و دمیکوب اش*ه*ن*ی*س به مشت با

 بود؟ یباز همش...یعوض آشغال_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_46 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !آره کن فکر تو_

 !بھش لعنت

 .بزنم حرف باهاش کلمه کی خواستم ینم گهید یحت

 

 یم رو جلوام چطور نمیبب خواستم یم و رفتم یم...رفتم یم شب

 .رهیگ
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 یزندگ اگه ستمین ھانین...فھمن یم همه گهیه؟دیچ دردت پس_

 !نکنم زهرمار برات رو

 

 

 .یزن یم بزرگ بزرگ یها حرف_

 :کردم نگاهش خشم با

 !میبچرخ تا بچرخ پس_

 در سمت بزنه حرف یا کلمه بزارم نکهیا بدونه و گفتم رو نیا

 !زدم رونیب اتاق از و رفتم

 

 

 کرد؟ یم رسوا رو من

 .کردم ینم جھنم براش رو ایدن اگه نبودم ھانین

*** 

 پخش تا م*د*ی*ل*ا*م هم به رو هام ب*ل و زدم رو قرمزم رژ

 .بشه

 خودم به نهیآئ یتو از ینگاه و انداختم سرم یرو رو شالم

 .انداختم
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 !بودم شده یعال

 .رفتم رونیب اتاق از و فرستادم خودم یبرا یبوس

 شترشیب نکهیا یبرا و ستادمیا سرجام مامان و رادیه دنید با

 گفتم؛ ارمیب در رو حرصش

 شدم؟ چطور_

 

 :گفت و کرد نگاهم نیتحس با مامان

 !یشد محشر...زمیعز یشد یعال_

 :گفتم خباثت با و کردم نگاه رادیه به

 ؟ییدا پسر شدم چطور_

 

 .اومد ینم در خونش یزد یم کارد

 .گهینم یزیچ مامانم یجلو دونستم یم یول

 :گفت ضیغ با و کرد باز*ب*ل

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_47 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ییدا دختر یخوب_

 .گفت تیعصبان با رو ییدا دختر

 !خواستم یم رو نیهم هم من و سوزه یم داره بد بود معلوم

 :گفتم و گرفتم ازش رو بھش توجه یب

 مامان؟ میبر_

 :گفت و زد روم به یلبخند
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 .زمیعز میبر_

 .میزد رونیب خونه از هم همراه و دادم تکون یسر

 .نشستم رادیه شیپ جلو مامان اصرار به

 .اومد یم خوشش تحفه نیا هیچ از دونم ینم

 .دمیپرس یم یا مسخره یها سوال چه بود برادرش پسر خوب

 آشوب هی یعنی رادیه سکوت نیا و بود سکوت نیماش یتو

 !بزرگ

 .میافتاد راه هم کنار و میشد ادهیپ نیماش توقف با

 خودم فقط که یجور آروم و برد گوشم کینزد رو سرش رادیه

 :گفت حرص با و آروم میبشنو خودش و

 .معلومه گردنت کن،تمام درست رو صاحابت یب شال اون_

 !بردم یم لذت چرا دروغ خوردنش حرص از

 گفتم؛ تخس

 آخه؟ نجاستیا یک_

 دادم؛ ادامه و کردم تر شل رو شالم یکم

 .نهیب ینم یکس هم درارمش اگه یحت کن نگاه آ_

 با که بزنه یحرف خواست و انداخت بھم ینگاه ضیغ با

 ...یصدا

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_48 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شد خفه گلواش تو صداش مامان یصدا با که

 .شد ریساعته؟د چھار نیگیم یچ_

 .مامان میاومد_
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 د؛یغر*ب*ل ریز رادیه

 .ستین شتریب که تحفه هی...منتظره یک انگار حاال_

 .بود گرفته ام خنده

 !بود شده بچه پسر هی مثل

 .برم دادم یم حیترج بود ومدهیدرن مامان یصدا نیا از شتریب تا

 .ستادمیا مامان کنار و افتادم راه رادیه از جلوتر

 یرو یلبخند ماین و عمو زن دنید و در شدن باز با

 !نموند دور رادیه چشم از که نشست*م*ب*ل

 .رفتم فرو عمو زن بغل یتو و دادم یسالم

 .فشردم خودش به و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 .بود شده تنگ برات دلم...اومده ھانمین عجب چه_

 .بودم دلتنگتون منم_

 ؟یاومد ینم نیهم واسه_

 .اومدم رونیب آغوشش و زدم یخجول لبخند

 !کنن یپرس احوال تا بود رادیه و مامان نوبت حاال

 عمو؟ دختر یخوب_

 ادمی کل به ماین انگار اصال بردم سمتش رو سرم ماین یصدا با

 !بود رفته

 .خوبم ممنون_
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 .آورد جلو رو دستش

 دادم؟ یم دست

 ؟یچ رادیه

 دادم؟ یم ریگ اون وارنگ و رنگ یدخترها دوست به من مگه

 فرو آغوشش یتو که بدم دست باهاش تا بردم جلو رو دستم

 ...رفتم

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_49 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .بودم کرده هنگ

 بود؟ کرده بغل رو من...من

 :گفت و دیکش عقب لحظه چند بعداز

 .یاومد که خوشحالم...بود شده برات دلم چقدر_

 

 

 بود؟ ماین

 !کنم تصور رو رادیه ی چھره تونستم ینم یحت

 !بود شده سر دو وید هی مثل بودم مطمئن

 

 :گفتم و زدم یمصنوع لبخند

 .ممنون_

 د؛یکوب بازوام به

 .زمیعز مامین بابا.زمیعز یرسم چقدر اوه_
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 .شدم ساکت رادیه یصدا با که بزنم یحرف خواستم

 

 .سالم_

 .گرفت ازم چشم ماین رادیه یصدا با

 .داد دست رادیه با و برد جلو رو دستش

 ؟یخوب_

 :گفت طعنه با و زد یپوزخند

 ؟یخوب شما...خوبم من_

 

 

 .شدم هم تر یعال دمید رو ھانین که حاال...میعال آره_

 .بستم رو هام چشم دمید که رو رادیه ی شده مشت دست

 !یوا

 

 

 .میرفت تو هم با و کرد یپرس احوال هم مامان با

 !کنارم قایدق هم ماین و نشستم مبل یرو

 !ایخدا

 !باشه بد امشب تا بود داده هم دست به دست زیچ همه
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 !دیبار یم هاش چشم از خشم و بود روام روبه قایدق هم رادیه

 !کشتش یم آورد یم ریگ تنھا رو ماین اگه بودم مطمئن

 ...یرو ماین دست گرفتن قرار با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_50 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 127 

 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .گرفتم رادیه از نگاه دستم یرو

 رو باباش ارث انگار هیعصب نیاومد که اول چشه؟از رادیه_

 .خوردم

 رو تشیعصبان کمی فقط ینخورد رو باباش ارث

 !یکرد*ک*ی*ر*ح*ت

 .دونم ینم_

 :گفت و خورد یتکون

 از خوب...میزنیم حرف یلیخ انگار ستین مھم کن ولش_

 چطوره؟ دانشگاه و خبر؟درس چه خودت

 .نکنم توجه رادیه به کردم یسع

 !درک به...بود که بود یعصب

 .گذره یم یچیه_

 ؟یایب در یدگیترش از یافتین رو یکس_

 بلند دادم یصدا هیبق به توجه یب و کردم نگاهش یجیگ با اولش

 شد؛

 !ها کشمت یم ماین_

 ...گهید یدیترش_
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 داد؛ ادامه که کردم نگاهش خشم با

 از اونوقت...رمتیبگ و کنم حقت در لطف هی حاضرم یول_

 .یایم در یگ دهیترش

 ساکت...رادیه یول شد بلند عمو زن و مامان ی خنده یصدا

 !بود

 .یباش من فکر به خواد ینم_

 .دارم دوستت انقدر که زم؟منیعز چرا_

 گه؟ید بود یشوخ

 نه؟ داشت جنبه رادیه

 !هیشوخ دیرس یم عقلس

 دم؛یکوب بازواش به یمشت

 .مسخره_

 ؟ینکرد تور رو یکس یجد یجد حاال_

 .شدم خفه رادیه نیخشمگ یصدا با که بزنم یحرف خواستم

 !رو ها یباز مسخره نیا نیکن جمع_
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_51 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 :گفت اخم با مامان

 شده؟ یچ رادیه_

 :گفت یعصب

 .کن جمع رو ها یباز مسخره نیا گفتم فقط...عمه ستین یزیچ_

 

 :گفت یشوخ با و اومد حرف به ماین
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 شیپ نھمهیخته؟ایر هم به انقدر رو تو چرا ھانین با زدن حرف_

 انقدر دختر ستین خوب ما؟بابا به شیبد قهیدق دو یتون ینم توئه

 .کنم یم یفداکار دارم من ها بمونه

 

 !مونه یم عمر آخر تا باشه الزم...ستین تو یفداکار به الزم_

 :گفت آروم و برگردوند سمتم به رو صورتش

 در رو نیفرد یادا که چه نیا به آخه...چشه نیا دونم ینم_

 .ارهیم

 

 !دونم ینم منم_

 ه؟ینجوریا شهیهم_

 .دادم تکون یسر

 .نبود که دروغ

 .داد یم ریگ شهیهم

 !نه من و کنه یکار هر بود آزاد خودش

 !بود کرده یزندان هی مثل رو من

 

 .پس مخه رو چقدر_

 .بود گرفته ام خنده
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 !ها بچه مثل بودن شده

 !ارهیب در رو اون حرص خواست یم نیا

 

 .شهیم پا به یحساب آشوب هی امشب دونستم یم

 دادم؟ یم تیاهم چرا گهید یول

 دم؟یشن یم حرف هم و دادم یم گوش رو حرفش هم

 !سوخته دهن و نخورده آش شد یم

 

 بدم؟ تیاهم گهید چرا پس

 :گفتم خنده با و برگشتم ماین سمت

 ...تر اونور مخ رو از_

 گفتم؛ گوشش کنار و بردم تر کینزد رو سرم

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_52 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !وونستید...نه مخ رو_

 !شد بلند اش قھقه یصدا حرفم شدن تموم از بعد

 گفت؛ دهیبر دهیبر اش خنده ونیم

 !دختر عاشقتم...ھانین یباحال...یلیخ_
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 مامان که شد بلند جاش از خشم با رادیه حرف نیا گفتن با

 .زد صداش و گفت یا"ینیه"

 

 :گفتم آروم

 !ماین_

 گفت؛ بھم رو بعد و انداخت رادیه به یمتعجب نگاه

 چش دونم ینم...کنه ینم یکار چیه هستم من تا نترس...سیه_

 کرده؟ باد رتشیغ رگ امشب شده

 

 .ماین نگو چرت_

 .دیکش رو بازواش و رفت رادیه سمت مامان

 یتو هات اخم ای میاومد وقتس تو؟از شده چت...پسرم نیبش_

 !یبکش رو یکی یخوا یم انگار ای همه

 .دیکش یپوف کالفه

 

 !هست تیزیچ هی انگار...گهیم راست عمو زن_

 !نداد یجواب

 !بود یادب یب تینھا

 نینکن دعوا رو امشب هی هیعصب ینیب یم نزن حرف تو...ماین_

 .من خاطر به
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 :گفت ییخوشرو با و دیکش یقیعم نفس

 تنش بدجور انگار یکی یول ندارم ییدعوا من...زمیعز باشه_

 !خواره یم

 

 .جاش سر نشست که گفت بھش یچ مامان دونم ینم

 !شکر

 کرد یم بدتر یه بود اومده رشیگ ضعف نقطه انگار هم ماین

 !رو رفتارش

 

 !شد قرمز خشم از  رادیه صورتش زد مامان که یحرف با

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_53 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 مایبراش،ن برادره هی مثل...ھانهین به حواسش یلیخ رادیه_

 !حساسه کمی رادیه پسرم نشو ناراحت

 

 باشه؟ برادرم  رایه

 داره؟ چشم خواهرش به یبرادر کدوم

 کنه؟ یم*ه*ط*ب*ا*ر به مجبور رو خواهرش یبرادر کدوم

 

 .باشم داشته یبرادر نیهمچ خواستم ینم اهیس سال صد

 .کنم یم درک رو رادیه...یشدن ناراحت چه عمو زن نه_

 !دیخواب ینم کرمش ماین انگار یول بود شده آروم جو کمی
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 .نرو خودت تو انقدر ایب...ما شیپ نجایا ایتنھا؟ب راد؟چرایه_

 .رفت یم غره چشم کم

 !کرد یم بدترش گهید و شمونیپ اومد یم هم حاال

 

 کمال در یول کنه یم رد رو شنھادسیپ رادیه کرد یم فکر

 .شد بلند جاش از و داد تکون رو سرش یناباور

 

 .بود شکه هم ماین

 .بود زده تعارف هی فقط انگار

 !ها داره ومدین اومده تعارف گنیم

 :گفت ماین به رو و نشست کنارم قایدق

 .یگفت یم...خوب_

 

 یدون یم...میشد بزرگ هم با یبچگ از ما!نشو ناراحت رادیه_

 ؟یفھم یم...کنم ینم نگاه ھانین به بد چشم با که

 

 حرص لبخند با ماین به ورو گذاشت ام شونه یرو رو دستش

 :گفت یدرار

 بد چشم که رو یکس گردن شکنم یم...یندار نیا جز یا چاره_

 !باشه داشته
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 دیبا شوهرش بدبخت!شد یم یچ یبود برادرش واقعا اگه...اوه_

 .کنه رد رو رستن خان هفت کنه جلب رو نظرت نکهیا یبرا

 

 :گفت آروم و

 !شدم بدبخت پس_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_54 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ؟یچ_

 !اوف

 !زدیم گند امروز فقط هم ماین

 !گند پشت گند

 :گفت و داد تکون یسر زده هول

 !یچیه...یچیه_

**** 

 

 دخترم؟ یخوب_

 .بردم باال رو سرم عمو یصدا با 

 :گفتم و زدم یلبخند

 .خوبم یلیخ...عمو ممنون_

 

 .یباش نطوریهم شهیهم...زمیعز شکر_
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 .ممنون_

 .بود شده عوض همه رفتار کردم یم احساس

 .نبود قبل مثل

 

 !ماین و عمو جمله از

 .بودم شده یاالتیخ دیشا

 .بودن نطوریا شهیهم

 .بود شده شتریب توجھشون کمی یسر نیا یول

 !کمی فقط

 

 هم به رو هام*ب*ل پاهام یرو رادیه دست گرفتن قرار با

 .فشردم

 !یلعنت

 

 .کنه یزیآبرور خواست یم جا همه

 .خوردن غذا مشغول و بود نییپا سرشون انداختم هیبق به ینگاه 

 

 !بود دهیفا یب یول بشم مانعش تا گذاشتم دستش یرو رو دستم
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 و فشردم هم به شتریب رو هام*ب*ل که کرد وارد پام به یفشار

 .گفتم ی"آخ"

 

 ھان؟ین شد یچ_

 شد جلب سمتمون همه توجه مامان یصدا با

 :گفتم ترس با آروم

 .گرفتم گاز رو زبونم...مامان یچیه_

 

 :گفت عمو زن که داد تکون یسر

 .کن جمع رو حواست...زمیعز باش خودت مواظب_

 :گفتم و زدم یا یزورک یلبخند

 .عمو زن باشه_

 

 ...برد پاهام نیب رو دستش

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_55 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شد داغ تنم کل که

 .نزنه گند امشب خواستم یم فقط

 :گفتم* ب*ل ریز آروم

 !نه نجایا!لطفا رادیه_

 .شد شتریب دستش فشار
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 کجا؟خونه؟ پس_

 .بستم یم رو اتاقم در یرفتن یوقت

 بزنه؟ داد تونست یم مامان وجود با مگه

 .آره...آره_

 

 د؛یکش عقب رو دستش آروم

 من کار هی با کن نگاه!ایبود یماهر شناگر یول یدید ینم آب_

 خودت که...یداد کف از اریاخت و یشد ک*ی*ر*ح*ت چطور

 !اتاقت به یکن یم دعوتم شخصا

 

 .شد مشت دستم

 !یعوض

 ش؟یعوض خود ای بودم اریاخت یب من

 !بزنمش خورد یم تا خواستم یم

 !نمونه زنده گهید تا بزنمش انقدر

 

 ها؟ بچه نیکن یم پچ پچ هم گوش دم یچ_

 زدم؛ یا یمصنوع لبخند عمو یصدا با

 .دمیپرس رادیه از که بود سوال هی...عموجون ستین یزیچ_
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 .شد خوردن غذا مشغول دوباره و داد تکون یسر

 !بود فرما حکم یبد سکوت

 !سکوت نیا بود زیانگ رعب

 

 !داشت شکر یجا اومدم یم در سالم رادیه دست از اگه من

 ...شد شکسته نمونیب سکوت ماین یصدا با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_56 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 د؟یمون ینم شب عمو زن_

 داد باال نه ی نشونه به ییابرو که انداخت رادیه به ینگاه مامان

 گفت؛ و

 ...داره کالس فردا ھانین یول متاسفم_

 

 .شهینم یزیچ که کالس سر نره بار ی حاال...اوف_

 ینظم یب از!باشه دیبا من کالس یتو یول...ادین تونه یم_

 !متنفرم

 

 .هیچ کرمش دونستم یم

 !امین اگه شد یم خوشحال گرنه و

 :گفت اعتراض با ماین

 ...نباش حال ضد انقدر...رادیه_

 

 :گفت لکسیر



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 146 

 

 .باشه نداشته کالس که یروز هی یبرا بمونه_

 !نداشت وجود یا گهید ی دفعه یعنی حرفش نیا و

 

 !پر گهید ی دفعه یعنی

 اومد؛ حرف به مامان

 یم نجایا از فردا...شهینم روز هزار که روز هی جان رادیه_

 .هست هم خوب...دانشگاه. نیر

 !مامان به ولیا

 

 !بود مامان آورد ینم حرفش یرو حرف رادیه که یکس تنھا

 !شد هم نیهم و کنه یم قبول بودم مطمئنم

 

 :گفت ناچار

 !میر یم صبح یول...عمه باشه_

 .برداشت زیم یرو از رو یآب وانیل و

 :گفت ذوق با ماین که داد تکون یسر مامان

 .مینکن که کارها چه امشب جون آخ_
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 و شد زده زیم به محکم بود رادیه دست که یوانیل حرف نیا با

 ...دادش یصدا بعد

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_57 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 .رفت باال دادش یصدا بعد و

 عمه خاطر به دارم رو ها نیا همه!داره یحد هم من تحمل_

 !کنم یم تحمل

 

 پسرم؟ مگه گفت یزیچ مایراد؟نیه_

 :گفت خشم با عمو زن به رو

 یبد حرف مینکن که ها کار چه نگفت؟امشب یبد زیچ_

 !داره یحد منم ست؟تحملین

 

 :گفت ینگران با مامان

 بد رو منظورش چرا...که نشده یزیچ پسرم رادیه_

 یم ماین مگه شدن بزرگ هم با یبچگ از ماین و ھانی؟نیدیفھم

 باشه؟ داشته یبد قصد تونه

 

 گفت؛ تیعصبان از سرخ صورت و خشم با

 تونم ینم نایا جز هاش حرف و رفتار از تونه؟من ینم_

 .باشم داشته یا گهید برداشت

 

 :دیپر حرفش ونیم عمو
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 چشم تونه یم ؟مگهینشناخت رو ماین وقت چند نیا تو رادیه_

 .خودشه ناموس هم ھانیباشه؟ن داشته ھانین به یبد

 

 شد یم بدل و رد یحرف گهید ی قهیدق کی فقط قهیدق کی اگه

 !دهیم رخ یاساس یدعوا هی بودم مطمئن

 !خود یب موضوع نیا سر هم اون

 

 .گرفت دستش یتو رو سرش دستش دو با و دیکش یپوف

 .بگذره دعوا و کلکل بدون شد ینم قهیدق چه

 !شد ینم قهیدق کی

 

 منم یحساس روش تو که همونقدر...رادیه نگفتم یزیچ من_

 !حساسم

 !نگرانشم شتریب تو از!شتریب تو از یحت

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_58 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گفتم؛ عجز با

 !نده ادامه!لطفا...ماین_

 !زدن ینم یحرف و بودن ساکت همه

 !عمو زن نه و مامان نه عمو نه

 

 که بفھمه دیبا!ستین تو ی کاره همه خودش که بفھمه دیھان،باین_

 بودن از رادیه که همونطور.داره رتیغ که ستین خودش فقط
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 یوقت شمیم خفه!کشم یم عذاب منم کشه یم عذاب شتیپ من

 !شتهیپ

 

 .هاش حرف بود گنگ

 ؟یچ یعنی

 !هیچ منظورش دمیفھم ینم

 گفت؛ خورده گره یابروها با رادیه

 ات زنده باشه اگه که!نباشه فکرمه یتو که یزیچ دوارمیام فقط_

 !زارم ینم

 

 ؟یفکر چه

 ذهنشه؟ تو یچ

 .دمیفھم ینم یچیه چرا

 .کردم ینم درک رو هاشون حرف چرا

 

 !یخور یم یگوه چه نمیبب خوام ی؟ها؟میکن یم یغلط چه_

 :گفت تیعصبان با عمو

 !نشه شکسته ها حرمت!ها بچه بسه_
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 دنیند به رو خودم و نزنم دم یک بابا؟تا شم ساکت یک تا_

 بدم؟ دستش از تا کنم دست دست یک بزنم؟تا

 ؟یچ یعنی

 

 :گفتم رتیح با

 تو؟ یگیم یما؟چین یچ یعنی_

 !ھانین دارم دوستت_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_59 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 .بود شده بسته شک از دهنم

 داره؟ دوست...رو من ماین

 دم؟ینفھم چرا

 

 هجوم ماین سمت و شد بلند اش یصندل یرو از خشم با رادیه

 .برد

 .دیلرز یم تنم

 شد؟ یم یزیچ نکنه

 

 د؛یغر و گرفت دستش یتو رو اش قهی

 .نکشمت اگه عالمم ناموس یب...کشمت یم_

 .رفت جیگ سرم که شدم بلند ترس با

 

 .کنم حفظ رو تعادلم کردم یسع و گذاشتم زیم یرو رو دستم

 .نداشت دهیفا یول کنه جداشون کرد یم یسع عمو
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 گفت؛ تیعصبان با و داد هلش خشم با ماین

 نه؟بدبخت یسوخت...خواد ینم یوص لیوک ھانیچه؟ن تو به_

 که ییغلطا چه دونه یم ھانین...یندار خبر خودت و یسوخت

 ؟یکن ینم

 

 !ببند رو دهنت_

 چه خانواده خوب ب بچه نیهم بفھمن اگه یدون یببندم؟م چرا_

 ندازن؟ ینم صورتت تو هم تف گهید نکرده که غلطا

 دم؛ینال رفته لیتحل یصدا با

 کرده؟ کاریچ رادیما؟هین یگیم یچ_

 

 ؟یبشنو یخوا یم_

 گفتم؛ آروم و فشردم هم به رو هام*ب*ل

 !آره_

 صورتش یتو رادیه که یمشت با که بگه یزیچ کرد باز دهن

 .افتاد نیزم یرو و شد خفه دیکوب

 

 .شد بلند عمو زن و مامان ی"خدا ای"یصدا و من غیج یصدا

 گفتم؛ هق هق با و گذاشتم رادیه یبازو یرو رو دستم
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 .کن ولش...وونهید شیکشت کن ولش رادیه_

 

 دادم دست از رو تعادلم که داد هلم عقب به کنه نگاهم نکهیا بدون

 دمید که یزیچ نیآخر و کرد برخورد ام یکنار زیم به سرم و

 !مطلق یاهیس و بود رادیه

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_60 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .انداختم ورم و دور به ینگاه و کردم باز رو هام چشم درد با

 ارمیادبی به کردم یسع خودم اتاق جز ییناآشنا طیمح دنید با

 !کجام

 

 ادمی که یزیچ تنھا و کردن دعوا ماین و هومن...میبود سفره سر

 .دمینفھم یزیچ گهید و رفتم حال از که بود نیا اومد یم

 

 .بودم ماین اتاق یتو

 .بودم کرده فراموش رو زیچ همه انگار قهیدق کی یبرا

 

 .دوختم در به رو هام چشم در شدن باز با

 زد؛ داد ذوق با دنمید با ماین

 .اومد هوش به ھانین.مامان_

 

 .اومد جلو حرفش شدن تموم از بعد



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 157 

 

 .بودم ھوشیب چندساله انگار شد داریب گفت یم یجور

 گفتم؛ و زدم یجون مهین لبخند

 ...چندساله انگار یگیم تو که ینطوریا ماین_

 

 

 .موند نصفه حرفم کرد که یکار با

 .کنم فرار خواستم یم انگار بودم گرفته آغوشش یتو سفت

 زد؛* ب*ل آروم گوشم ریز

 یچ یدون یم...یکرد جون نصف رو من که تو دختر آخ_

 دم؟ید اونطور رو تو یوقت دمیکش

 

 یتو هام اخم رادیه دمید با که گفتم ینیه عقب به شدنش دهیکش با

 .رفت هم

 .آشغال یعوض

 آورد؟ سرم رو بال نیا نبود بسش

 

 هام؟ چشم به زد یم زل راست راست چطور حاال

 کن؟ گم رو گورت نشو؟نگفتم کشینزد نگفتم_
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 دونه یم رو یچ همه ھانین گهید که حاال...کشم ینم دست من_

 !داشتنش دوست از کشم ینم عقب!کشم یم پس

 

 که ارهیب فرود ماین صورت یرو خواست و برد باال رو دستش

 !شد متوقف دستش دادم یصدا با

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_61 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !اینزد یزد بھش دست_

 .کرد نگاهم تعجب با و آورد نییپا رو اش شده مشت دست
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 !بود یکاف مرد نیا شیپ اومدن کوتاه گهید

 !رو رفتارش کرد یم بدتر گفتم ینم یچیه یچ هر

 

 !خشم با رادیه و کرد یم نگاهم لبخند با ماین

 د؛یغر دهیچسب هم به یها دندون با

 !یخصوص اونم.میکن یم صحبت راجبش بعدا ھانین_

 

 که باس رونیب هم حاال...نداره یحرف چیه تو با ھانین_

 .کنه استراحت

 گفت؛ یشخندین با و دیکوب اش شونه به بار چند

 یا بچه یلیخ ؟هنوزیدیفھم...رمیگ ینم اجازه تو از من_

 !ماخانین

 

 !بھترم*ی*ش*ا*ل یتو از بچه من_

 !د؟لطفایبکن رو من مراعات الاقل شهیم_

 .رونیب هم حاال!ھانین خاطر به فقط_

 

 !رمینم رونیب نگم رو حرفم تا من_

 ...یحرف تو با ھانین_
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 ...شنوم یم_

 :گفتم لکسیر که زد صدام تعجب با ماین

 ؟یبزار تنھامون شهیم...شنوم یم بار هی_

 

 گفت؛ و داد تکون یسر جیگ

 .حتما...آره آره_

 .رفت رونیب اتاق از زود و گفت

 گفتم؛ ترس با و تند که رفت در سمت

 ؟یکن یم کاریچ_

 

 !شد برابر چند ترسم که کرد قفل رو در

 کرد؟ یم یکار نکنه

 کرد؟ یم بدبختم نکنه

 !بستم رو در فقط...زمیعز نترس_

 گفت؛ آروم و اومد جلو قدم چند

 نه؟ شه یچیق دی؟بایاوردین در دم ادیز بنظرت_

 

 رفت؛ باال یکم صداش تن

 ؟یعوض اون شی؟پیکن یم پول هی ی سکه ماین شیپ رو من_
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_62 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بود؟ کرده شروع رو هاش دیتھد هم باز
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 .شدم مین تخت یرو

 .آورد تر کینزد رو سرش و نشست کنارم

 

 یایب نییپا یبر باال...یبر در یتون ینم من دست از تو ھانین_

 !خودم ؟فقطیفھم یم...یخودم یبرا فقط

 

 ؟چرایدیم عذابم یندار دوستم یوقت ؟چرایدیم عذابم چرا_

 باشم؟ داشته رو خودم یزندگ یزارینم

 

 زد؛ یپوزخند

 ؟یزندگ_

 تمسخر با و زد ضربه چند و برد ام یشونیپ کینزد رو انگشتش

 گفت؛

 ؟یفھم یم...منم تو یزندگ_

 ست؟ین بابا،کمت نه...ا_

 

 هم با خونه میر یم که فردا...ستاین خوب ادیز اعصابم زمیعز_

 باشه؟...میزن یم حرف یاساس

 حرف؟
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 .شهینم دهیکش حرف به که دونستم یم

 !انتظارمه در یبد اتفاق چه دونستم یم

 حس یکنارم یوقت شه؟کهیم چندشم ازت که...رادیه یدون یم_

 ام؟ نجس آدم هی کنم یم

 

 شکستم؟ یم رو غرورش

 !درک به

 .نبود مھم براش و شکست رو غرورم بار هزار

 باشه؟ مھم برام من حاال

 .درک به

 شد؟ یم مھم برام دیبا چرا بودم متنفر ازش یوقت

 

 

 ...زمیعز گرفتت جو االن_

 گفتم؛ خشم با

 یم بھم ازت حالم.یفھم ینم رو،چرا من نه گرفته جو رو تو_

 نه؟ یشد کر دیخوره؟شا

 

 گفتم؛ شمرده شمرده و آروم
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 ...ازت_

 !موند نصفه دهنم یرو دستش گرفتن قرار با حرفم ی ادامه

 رفت؛ باال یکم صداش تن

 نقش فقط تو...زمیعز عاشقتم؟نه من عاشقتم؟بنظرت من_

 !شتریب نه یدار رو من همخواب

 

 .سوزوند رو وجودم تا که زد یشخندین

 د؟ید یم همخواب هی رو من...رو من

 .نشکنه بغضم تا فشردم هم به رو هام*ب*ل

 !بود برداشته ترک!بود شکسته حرفش از.بود گرفته درد قلبم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_63 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ...رونیب برو_

 خوره؟ یم بر بھت چرا گهید گمیم رو قتیحق دارم_

 

 .رونیب بندازمت تا کنم یم یکار هر گرنه و رونیب برو_

 گفت؛ لکسیر و شد بلند تخت یرو از

 گوش حرفت به که یندار یارزش...تو خاطر به نه یرم،ولیم_

 .بدم

 

 .رفت در سمت و گفت رو میا

 گفتم؛ داد با رفت رونیب که اتاق از

 !متنفرم ازت_
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 .فشردم هم به رو هام چشم و دمیکش سرم یرو رو پتو

 

 کردم؟ یم کاریچ یول اومد ینم خوابم و بودم شده داریب تازه

 شدم؟ یم رو به رو رادیه با و رونیب رفتم یم

 

 .برداشتمش یعسل یرو از و زدم کنار رو پتو لمیموبا یصدا با

 .شدم دل دو ماین اسم دنید با

 بدم؟ جواب یعنی

 

 دم؟ینشن رو هاش حرف مگه

 رو حسش یوقت حاال و کردم یم نگاهش برادر کی چشم به من

 کنم؟ رفتار چطور دمیفھم

 

 وصل رو تماس و دمیکش یقیعم نفس و گذاشتم کنار رو شک

 .کردم

 .سالم_

 

 امین نکرد؟گفتم یکار که وونهید ؟اونیبھتر..زمیعز سالم_

 .یباش تنھا کمی یخوا یم دیشا شتیپ
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 !بود آقا چقدر

 

 .بود فھم با چقدر

 !بود مخ رو انقدر رادیه برعکس و

 !یفکرم به که یمرس...ماین یمرس_

 شتریب که ھانین هیزم؟یعز باشم یک فکر به نباشم تو فکر به_

 .ندارم

 .دمیکش یم خجالت

 

 رو ها حرف نیا امروز و میبود برادر و خواهر مثل روزید تا

 !زدیم

 !بود طرفه کی حسش و بود نشده عوض بھش که من حس البته

 .سخته برام هات حرف هضم ؟هنوزینگ نطوریا شهیم...ماین_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_64 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !میمون یم قبل مثل ینخوا خودت که یوقت تا...زمیعز باشه_

 .داشت درک چقدر

 .نشست*م*ب*ل یرو یلبخند

 

 !یمرس_

 نیا با هم فردا کن استراحت هم تو رمیم من...نکردم یکار_

 .یدار کالس کهیمرت

 گفتم؛ اما بود گرفته ام خنده
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 توام؟ یا بچه مگه.هیحرف چه نیما؟این...ا_

 

 .میزن یم حرف بعدا کن استراحت برو هم تو...دیببخش باشه_

 .خوش شبت...باشه_

 .یبخواب خوب زمیعز خوش شبت_

 .گذاشتم یعسل یرو رو تلفن و کردم قطع رو تماس

 

 !فردا شد یم یبد روز چه

 !رفتم فرو خواب به و شد گرم هام چشم که کردم فکر انقدر

**** 

 

 .رفتم رونیب فمیک برداشتن از بعد و بستم رو مانتوام ی دکمه

 ییرو خوش با که دادم ییباال بلند سالم اومدم نییپا که ها پله از

 .دادن رو جوابم

 

 .ینکن ضعف بخور لقمه هی ایب...زمیعز ایب_

 .نشوندم لپش یرو یا بوسه و گرفتم مامان دست از رو لقمه
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 رو لمیوسا و خونه برم تا ستین گشنم ادیز یمامان بسه نیهم_

 .شهیم رمید بردارم

 .همراهت به خدا برو نهییپا هم رادیه...زمیعز باشه_

 

 لقمه که همونطور و کردم یخداحافظ همه با و دادم تکون یسر

 .رفتم رونیب خوردم یم رو ام

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_65 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کردم حرکت رادیه نیماش سمت و بستم رو در

 .شدم سوار و کردم باز رو نیماش در

 .داد جواب خودم مثل که دادم یسالم آروم

 

 گفتم؛ کرد روشن که رو نیماش

 .بردارم رو المیوسا دیخونه؟با یببر منو شهیم_

 .افتاد راه خونه سمت یحرف چیه بدون و داد تکون رو سرش

**** 

 

 گفتم؛ و شدم ادهیپ نیماش از

 .امیم زود کن صبر کمی_

 .باشه_

 .افتادم راه خونه سمت تند هام قدم با و بستم رو در

 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 173 

 

 به رو ام یصورت رژ و برداشتم رو داشتم الزم که ییها کتاب

 .انداختمش فمیک یتو و* م*د*ی*ل*ا*م* م*ب*ل

 اتاقم از و فرستادم تو هم رو ام مقنعه از ختهیر رونیب یموها

 .زدم رونیب

 

 .کرد روشن رو نیماش بعد و انداخت بھم ینگاه شدم که سوار

 گفت؛ بود رهیخ جلو به که همونطور

 ها پرت و چرت نیا یبر که نه...یبردار رو لتیوسا یگفت_

 *!ی*ل*ا*م*ب خودت به رو

 

 ها؟ پرت و چرت نیا

 رژ هی فقط...بودم کرده شیآرا قلم هفت انگار گفت یم یجور

 !بود

 !رژه هی فقط_

 

 !کنه یم جمع*ت*ا*ه*ب*ل سمت رو همه نگاه و_

 شد؟ یچ...نبودم مھم برات که من_

 یم یزیچ نیهمچ چرا تو مثل یآدم هی از...چه من به اصال_

 .مھمه برات توجه جلب فقط خوام؟تو
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 !ریتحق هم باز

 .بدم رو جوابش خواستم ینم یول

 !بود یجیتدر مرگ هی یمحل یب

 !درک به...گفت یم خواست یم یچ هر بزار

 

 شدم؟ یم* ه*ز*ر*ه من اون ی گفته با مگه

 !رونیب به شدم رهیخ و دادم هیتک پنجره به رو سرم

 

 ببندم رو در خواستم و شدم ادهیپ یحرف چیه بدون نیماش توقف با

 گفت؛ تیعصبان با که

 ؟یکن ینم مگه؟تشکر بودم ات راننده_

 شد؟ خوب..ییدا پسر ؟ممنونیدار تشکر ی عقده_

 

 ...کنم یم آدمت_

 .یبا یبا.دونم ینم رو تو یول آدمم که من_

 .افتادم راه و دمیکوب هم به محکم رو در و

 

 رد تفاوت یب کردم یسع و انداختم نییپا رو سرم آراد دنید با

 !شدم متوقف صداش با که بشم
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 .کن صبر ھانین...ھانین_
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 و بود یخال کوچه شکر رو خدا انداختم ور و دور به ینگاه

 !نبود آراد و من جز هم یکس

 

 رسوند؛ بھم رو خودش

 .سالم_

 گفت؛ که دادم یسالم

 ؟یخوب_

 .ممنون_

 نتونستم یعنینکردم، باور رو استاد یها حرف من...من ھانین_

 .یکن یم نگاهش خشم با چطور دمید یوقت کنم باور

 

 بود؟ نکرده باور یعنی...یعنی

 یست،مین مھم برام استاد یها دارم،حرف دوستت من ھانین_

 !یندار دوستش تو و ستین نتونیب یزیچ دونم

 

 !بود نمونیب یزیچ هی یول نداشتم دوستش

 !مزخرف ارتباط هی

 !هیچ دونستم ینم که یحس هی
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 .میزن یم حرف کممیم؟یبر هم با ییتنھا اگه_

 ؟یچ دید یم رادیه ؟اگهیچ دید یم یکس اگه یول بودم که تنھا

 

 !بست شهینم رو هه بچه دهن در که یدون یم_

 گفت؛ و دیکش موهاش یتو یدست

 .میزن یم حرف هم با دانشگاه یتو...پس باشه_

 

 گفتم؛ حال نیا با یول بود بدتر که دانشگاه یتو

 .نمتیب یم کالس تو...باشه_

 .سالمت به_

 

 .افتادم راه دانشگاه سمت و زدم یلبخند

 !دیبار یم بال طرف هر از بود یروز چه امروز اوف

 زدم؟ یم حرف آراد با رادیه چشم یجلو آخه

 

 .گفتم بھش داشت یدرس سوال گفتم یم

 دایپ تر دار شاخ نیا از دروغ بود بھتر من از که آراد وضع یول

 نکردم؟

 بود؟ اطیح یتو رادیه مگه یول



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 178 

 

 .بود بزرگ خدا موقع اون تا حاال

 

 .نشستم و دادم یسالم و شدم کالس وارد

 .کردن یم نگاهم همه

 بود؟ شده یچ

 گفتم؛ شون رهیخ یها نگاه از کالفه

 د؟یکن یم نگاه نطوریا که صورتمه یتو یشده؟چ یچ_

 

 ...اشوان یصدا با
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 رو نگاهم کالس شور و پرشر یها بچه از یکی اشوان یصدا با

 .دادم سوق سمتش

 یلیخ رونیب اومد هم استاد رفتنت بعد...ھانین بگو راستشو_

 نکرد؟ که تیکار...بود یعصب

 !میزد یم صدا اسم به رو هم که یحد در میبود یمیصم

 !خودمون جمع یتو فقط یول

 .میزد یم صدا رو هم یلیفام به کالس میتا یتو گرنه و 

 گفتم؛ و رفتم یا غره چشم

 مثال؟ کنه کاریچ...مسخره_

 ...منحرف_
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 داد؛ ادامه باز که رفت باال ها بچه ی خنده یصدا

 یزیچ نهیا منظورم یکن یم فکر که ستین اون منظورم

 پر؟ نمره نگفت؟که

 زدن؟ حرف هی واسه آخه...نه_

 داد؛ ادامه نینگ

 مھتاب با رو رفتارش روز ھان؟اونین یدیند مگه_

 یراض تعھد و زور هزار با زد حرف کلمه هی فقط ؟بدبختیدیند

 .شد یراض چطور دونم ینم...تو یول بده راهش کالش یتو شد

 !رفت یم یبد یجا به داشت بحث

 :گفتم یساختگ یناراحت با

 داده؟ راهم که یناراحت نکنه_

 .کردم تعجب کمی فقط...نه نه_

 .دیچرخ سمتش ها نگاه آراد ورود با

 .نشست و رفت ام یپشت زیم سمت و داد یسالم

 زد رادیه که ییها حرف اون با...کنم نگاهش شد ینم روم هنوز

 !شدینم روم اصال

 .نشد بدل و رد نمونیب یحرف گهید استاد اومدن با

**** 

 .رفت رونیب کالس از و گفت یا دینباش خسته استاد

 .برداشتم رو فمیک و کردم جمع رو لمیوسا
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 ؟یبد بھم رو ات جزوه شهیھان؟مین_

 ...البته البته_

 آروم که دادم دستش و دمیکش رونیب رو ام جزوه فمیک یتو از

 گفت؛

 ...بود بھانه جزوه_

 داد؛ ادامه قبل از تر آروم و انداخت ها بچه به ینگاه

 .منتظرتم یپشت ی کوچه کالس شدن تموم از بعد_
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 ...یول_

 .ساعت مین ھان،فقطین لطفا...سیه_

 .اومد یم دنبالم رادیه خود یول

 چوندمش؟یپ یم یچطور ساعت مین

 

 گفت؛ تند که بزنم یحرف خواستم

 .ساعت مین فقط دمیم قول...ارین نه لطفا_

 مثبت ی نشونه به یسر کنم فکر کارم ی جهینت به نکهیا بدون

 گفت؛ ذوق با که دادم تکون

 .عاشقتم_

 

 .رفت در سمت و زد یچشمک که کردم نگاهش شکه

 کردن؟ یم ینطوریا چرا،چرا...ایخدا
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 .آراد از هم نیا...ماین از اون

 ینیه ام شونه یرو یدست گرفتن قرار با که برداشتم رو فمیک

 .برگشتم عقب به و دمیکش

 

 گفت؛ طنتیش با که دمیکش یا آسوده نفس لوین دنید با

 .منم نترس_

 زدم؛ بازواش به یمشت

 .میترسوند...احمق_

 

 گفت؟ یم یچ گوشت دم آراد الیخیب ترس؟حاال و تو...اوف_

 .بود دهید پس...مارموز یا

 .بودن دهید همه چند هر

 

 .خواست ی جزوه...یچیه_

 گفت؛ آروم و آورد تر جلو رو سرش

 یم گوشت دم دیبا ره؟حتمایبگ فاصله کمی تونست ینم_

 ا؟یآ خرم من ھانیگفت؟ن

 

 !خر بالنسبت_
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 .رفت باال آخم یصدا که گرفت دستم از یشگونین

 .گفت یچ نمیبب بگو حاال...یشد ادب یب چقدر_

 

 .بگم تا رونیب میبر ایب...تو دست از اوف_

 .هات حرف یبرا رمیم یم من که آخ_

 گفت؛ که کردم نگاهش شده گشاده هام چشم با

 حرف ینطوریا شمیم زده ذوق که یدون یم دیببخش باشه_

 ؟یشد یراض زنمینم حرف گهید...زنمیم

 

 .بود فضول چقدر که آخ

 .بفھمه که کرد یم کار همه

 ...و دادم تکون یسر
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 گفتم؛ و

 .تو مھمون هم یزیچ هی...بوفه میبر_

 رفت؛ بھم یا غره چشم

 .میبر گمشو...گهید یگر سواستفاده_

 .میافتاد راه هم همراه و دمیخند

 .نشستم و دمیکش عقب رو یصندل

 زد؛ اش چونه ریز رو دستش
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 ...یگفت یم خوب خوب_

 .نمشیبب کالس بعد گفت راستش...راستش_

 ؟چرا؟یجد_

 رفتم؟ یم دونستم یم اگه بنظرت بدونم چه من...یالک نه پس_

 .کنم یم ساتویگ دونه دونه گفت یچ بھم ینگ اگه یعنی ھانین_

 ...بابا خوب_

 .تونم ینم تو بدون و عاشقتم گهیم...گهید معلومه البته_

 فمیک یتو دست لمیموبا یصدا با که بگم یزیچ خواستم و دمیخند

 .آوردم رونشیب و بردم

 نگاه لوین به و دادم قورت رو دهنم آب رادیه ی شماره دنید با

 .کردم

 .گهید بده ه؟جوابیک_

 .کردم وصل رو تماس و دادم تکون یسر

 ...سالم_

 شده؟ یزیچ...سالم_

 زود امروز من بگم خواستم فقط...فقط ستین یمھم زیچ نه_

 خونه سرساعت یول برگرد تنھا دارم یمھم کار...خونه رمیم

 !باش

 .بزنم غیج خواستم یم

 بود؟ مگه خبر بھتر نیا از
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 .اومد یم در جور داشت انگار یچ همه

 کنم؛ پنھون رو ذوقم کردم یسع

 پس؟ یریم کجا...ا_

 .یبا.نمتیب یم خونه...شهینم باورم که یناراحت که نگو_

 .کرد قطع بگم یزیچ کنه صبر نکهیا بدون

 !یروان

 .شد بلند لوین یصدا که فمیک یتو کردم پرت رو لمیموبا
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بود؟ یک_

 گفتم؛ یعصب 

 .احمق رادیه_

 گفت؛ متعجب

 ؟یک_

 گفتم؛ کالفه

 ...اسـ_

 

 کردم؟ یم یغلط چه داشتم  من

 .کردم اصالح رو حرفم زود

 .یداد یریگ چه لوین اوف_

 .ستین حواسم نکن فکر...ایچونیپ یم یدار روزه چند ھانین_

 

 .نشه رمونید میبر بخور زود_
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 .گهید رسه یم منم نوبت چونیبپ چونیبپ_

**** 

 

 نکنه؟ خفتت ھوی ھانین_

 .زدم بازواش به و دمیخند حرفش به

 کار؟یچ تو؟مثال یخنگ_

 .دونم ینم..اومم_

 

 .میزن یم حرف مفصل بعدا...رمیم من_

 .باش خودت مراقب...باشه_

 .رفتم رونیب و دادم تکون یسر

 شدم مطمئن یکس نبودن از یوقت و انداختم ورم و دور به ینگاه

 .شدم سوار و رفتم نیماش سمت

 

 .داد رو جوابم ییرو خوش با که دادم یسالم

 .ینباش خسته...زمیعز سالم_

 !شوهرمه انگار زد یم حرف یجور

 .رهیز به سر چقدر کردم یم فکر باش رو من
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 گفتم؛ ترس با که کرد روشن رو نیماش

 کجا؟_

 .رفت باال اش خنده یصدا بعد و کرد نگاهم

 حرف کمی هم با میر یم فقط جا چیھان؟هین یدیترس_

 اعتماد ؟بھمیترس یم یچ از.خوب دختر فقط نیهم.میبزن

 ؟یندار

 

 اعتماد؟

 !فقط کمی

 !برم ییجا تنھا باهاش نکهیا نه یول

 گفت؛ کنه نگاهم نکهیا بدون و کرد روشن رو نیماش

 ؟یدار دوستش هم تو_

 رو؟ یک

 

 .زد*ب*ل آروم که کردم نگاهش تعجب با

 ؟یدار دوست رو استاد هم تو_

 !منه عاشق رادیه انگار  هم تو گفت یم یجور

♨️ 
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 !ستین ما نیب یزیچ_

 !یشاهکار دروغ چه

 د؛یچرخ سمتم
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 ستین یاحساس اگه.ستین یعاد تو به نگاهش...نگاهش یول_

 حساسه؟ روت مھمه؟چرا براش من با رفتارت چرا پس

 

 ...یبرا دیهستم،شا دانشجواش من_

 خاطر به ایشه؟ یعصب یکس یبرا یدید...کن فکر ھانین_

 شه؟ ینطوریا کالس یتو ها بچه حرف

 م؟یبزن حرف ها نیا درمورد که میاومد ما_

 

 !داره ربط ها نیا به من حرف_

 !نشد بدل و رد نمونیب یزیچ مقصد به دنیرس تا گهید

 .میافتاد راه هم همراه و میشد ادهیپ نیماش توقف با

 .نشستم و دمیکش عقب رو یصندل

 :گفت بھم رو گارسون اومدن با

 زم؟یعز یخور یم یچ_

 

 .پرتقال آب_

 .لطفا کیک با پرتقا آب تا دو_

 .شد دور ازمون و داد تکون یسر گارسون

 !شهینم ختم ساعت مین به هامون حرف دونستم یم



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 193 

 

 

 دادم؟ یم یچ رو رادیه جواب

 خواستم؟ یم لیدل اون از من مگه

 گفتم؛ و دمیکش یقیعم نفس

 .یگفت یم...خوب_

 !رهیم ادمی هام حرف کنم یم که نگاهت...یکن یم جادو آدم با_

 

 .گرفت دستش یتو رو دستم و آورد جلو رو دستش

 !شد داغ تنم باشه شده وصل بھم برق انیجر انگار

 

 بود؟ گرفته رو دستم یحق چه به

 گفت؛ که دمیکش عقب رو دستم

 !شد یچ دمینفھم لحظه هی!متاسفم_

 مین فقط ما ن،قراریگفت یم خوب...نشه تکرار گهید دوارمیام_

 .باشه مونده یباق گهید یزیچ نکنم فکر که بود ساعت

 

 .کردم نگاهش شکه زد که یحرف با

 !استاده و تو نیب یچ دونم یم!دونم یم رو یچ همه من ھانین_

♨️ 
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#Part_72 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 دونست؟ یم...یچ

 تا دونم ینم باشم لکسیر کردم یسع و دادم قورت رو دهنم آب

 !بودم موفق حد چه
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 ماست؟ نیب مگه ی؟چیدون یم رو یچ_

 ..استاد و تو که_

 داد؛ ادامه لحظه چند از بعد کردو یمکث

 !نیلیفام شما_

 

 .کردم حبس رو نفسم

 !دونست یم رو نمونیب ارتباط نکنه کردم یم فکر

 !بود کم نیهم

 

 گفته؟ رو ها پرت و چرت نیا یگفته؟ک رو ها نیا یک_

 ؟ینگفت چرا!ستین پرت و چرت_

 .بود دهیفھم گهید

 داشت؟ یا دهیفا چه انکار

 

 .بدونه یکس خواستن ینم یول

 !رهیگیم نمره آشناست چون بگن خواستم ینم

 !داشتم دوست رو خودم تالش من
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 استاد که نهیا یبرا هاش نمره بگه یکس خواستم ینم چون_

 ؟یفھم یم!ندارم دوست رو یباز یپارت من!لشهیفام

 

 بود تو یجا یکس هر!دارم دوست رو رفتارت نیا و...فھمم یم_

 !یرینظ یب  تو...تو یول کرد یم سواستفاده تیموقع نیا از

 .شد ساکت گارسون اومدن با

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو ها سفارش

 ن؟یندار الزم یا گهید زیچ_

 

 گفت؛ و داد تکون یسر آراد

 .ممنون...نه_

 .شد دور ازمون و داد تکون یسر

 دمیم قول من...؟منیبد بھم فرصت هی یتون ینم چرا...ھانین_

 .باشم برات آدم نیبھتر

 کردم؟ یم انتخاب رو یک آراد و رادیه نیب

 .دونستم ینم خودمم یحت

 .بودم دل دو

 دست ازش تونستم ینم یول بود کرده حقم در یبد نھمهیا رادیه

 !کنم انتخاب رو آراد و بکشم

 .شدم ینم آدم انگار
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 بشه؟ ام چاره تا کشت یم زد یم دیبا حتما
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#Part_73 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 .تونم ینم من...آراد،من متاسفم!متاسفم_

 ؟یدار دوست رو گهید یکس_
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 .نه...نه_

 ؟یدیم عذابم چرا؟چرا پس_

 قرار فشار تحت نیا از شتریب خوام ی؟نمینپرس لطفا شهیم_

 !رمیبگ

 یشد ناراحت اگه...کنم تیاذ ادیز خواستم ینم متاسفم...باشه_

 !ببخش

 !بود آقا چقدر

 !کردم یم انتخاب رو رادیه جفتشون نیب یلعنت من و

 نیا به تونم ینم که رهیدرگ ذهنم انقدر یول...یول نشدم ناراحت_

 .کنم فکر موضوعات

 !کنم یم صبر یبگ که هروقت تا_

 گفت؛ و کرد یمکث

 .نشه رتید که بخور رو پرتقالت آب_

 .شدم خوردن مشغول و دادم تکون یسر

 .میافتاد راه نیماش سمت و میشد بلند جا از

 !خوندم رو خودم ی فاتحه خورد ساعت به که چشمم

 نبود؟ ادمی چرا من

 !رفت ادمی کل به که بودم صحبت گرم انقدر

 ربع کی از شتریب هم خونه تا نجایا راه و بود گذشته ساعت کی

 !بود
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 گفتم؛ رفتنش راه آروم از کالفه

 ن؟یبر تر تند کمی شهیم_

 .البته.البته_

 .شمیم ادهیپ کنارها نیهم_

 .نشست اش یشونیپ یرو یزیر اخم.کرد نگاهم

 ؟یبر تنھا یخوا یم وقت نیا...محاله_

 شم؟یم بدبخت نهیبب رادیه دونست یم چه

 !بود دهیفا یب اصرارهام انگار یول

 گفت؛ یمھربون با و داشت نگه خونه یجلو

 .سالمت به...باش خودت مراقب_

 گفتم؛ و نشست*م*ب*ل یرو یمحو لبخند

 .شدم مزاحمتون که دیببخش...ممنون_

 !یمراحم_

 !نشد که کنم باز رو کمربندم خواستم و کردم تشکر گهید بار

 .بود کرده ریگ

 گفت؛ و انداخت ینگاه

 خواستم یم امروز داره ریگ اوقات یبعض...متاسفم یوا_

 .کنم درستش بزار...رفت ادمی کل به یول کنم درستش



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 211 

 

 درست مشغول و سمتم شد خم بگم یزیچ بزاره نکهیا بدون و

 .شد کردن

 !میکن یم کاریچ میدار کرد یم فکر دید یم یکس هر

 .بودم معذب

 !دهیچسب بھم انقدر نکهیا از

 ...و دیکش عقب قهیدق چند از بعد
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#Part_74 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گفت؛ و

 .کنم یم درستش وقت اسرع در...دیببخش واقعا_

 بود؟ یچ آراد ریتقص

 گفتم؛ ییرو خوش با و زدم یلبخند

 .همراهتون به خدا.هیچ ها حرف نیا...نه_

 ...خداحافظ_

 .کردم یخداحافظ گهید بار و شدم ادهیپ نیماش از

 !چرا دونم ینم زد یم شور دلم

 .برگشتم عقب به کردم باز که رو در

 .افتاد راه و داد تکون برام یدست و کرد روشن رو نیماش

 !شدم رو به رو کیتار ی خونه با که کردم باز رو خونه در

 بودن؟ کجا رادیه و مامان

 .نبود شکر رو خدا

 !بودم راحت دادنش ریگ از الاقل
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 یرو که رادیه دنید با که کردم روشن رو برق و بستم رو در

 .رفتم عقب قدم هی دمیکش ینیه بود نشسته کاناپه

 .اومدن و کندن دل مادمازل عجب چه_

 .بودم دهیترس

 گفت؛ ادیفر با دید که رو سکوتم

 ؟یبود یگور کدوم_

 ...من رادیه_

 ؟یبود یگور کدوم حرومزاده آراد اون با_

 !بود دهید پس

 .زدیم یدست هی داشت هم دیشا

 .بودم کتابخونه آراد؟من_

 که ینبود؟اون آراد رسوند رو تو که یکورم؟اون من یگیم_

 نبود؟ آراد دتیبوس

 گفتم؛ یناباور با

 بوسه؟_

 .دمیچسب وارید به که شد بلند جاش از خشم با

 د؛یغر تیعصبان با و اومد جلوتر

 پس شدم یاالتیخ من نه؟اگه شدم یاالتیخ من یگیم البد االنم_

 ...هیچ نیا
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 یتو و آورد در بشیج از رو اش یگوش که زدم زل بھش ناباور

 .رفت یگالر

 .داد  قرار ام رو روبه و کرد زوم رو عکس

 یم رو من داره انگار که بود یجور روم بود شده خم آراد

 .بوسه

 گه؟یم دروغ نمی؟ایچ نیا_

 .کنه باز رو کمربندم خواست یم فقط...فقط آراد.رادیه_

 .کرد نفوذ بدنم یها سلول تک تک یتو ترس  دادش یصدا با

 خرم؟تا کنه؟من باز حرومزاده اون که ینداشت دست خودت_

 جون آخ ی؟گفتیباز ه*ز*ر*ه یپ یرفت یدید دور رو من چشم

 .کنم یم آدمت...کنم یم آدم رو تو من یراحتم؟ول ستین رادیه

 خشم با و دیکش رو دستم بفھمم رو حرفش منظورم نکهیا از قبل

 د؛یغر

 دختر دونم یم دیبع اصال...یباش نبوده یکس با دونم یم دیبع_

 .یباش

 گفتم؛ نیخشمگ و اومدم ستوه به هاش نیتوه از

 !دکتر میریم...؟باشهیندار نانیاطم ؟بھمیگیم یچ یفھم یم_

 گفت؛ شلوارم به رهیخ  و دیکش*ش*ب*ل یرو رو زبونش

 !کنم چک تونم یم خودمم دکتر؟من چرا_

♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 214 

 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_75 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گفتم؛ لرزون ییصدا با و شدم رهیخ بھش ترس با

 .نکردم یکار من...من...رادیه_

 گفت؛ تیعصبان با و دیکش تر محکم رو دستم
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 .زمیعز شهیم معلوم_

 .کشوندم ها پله سمته زور به و گفت رو نیا

 .افتادم تخت کنار که اتاق تو کرد پرتم و کرد باز رو اتاق در

 !کرد قفل و بست رو در

 .شه االن از تر وونهید که دمیترس یم...دمیترس یم

 دنبال یریم و یچونیپ یم رو من ؟کهیزن یم دور رو من که_

 !اتیباز*ه*ز*ر*ه

 .اومد یم جلو کرد یم باز رو لباسش یها دکمه که همونطور

 گفتم؛ بغض با و دمیچسب تخت به

 .یدار دوست که یک هر جون رو تو رادیه_

 .کرد پرت نیزم یرو و درآورد تنش از رو لباسش

  گرفت رو ام چونه دستش با و نشست نیزم یرو کنارم

 رو ،دردشیداشت شو تجربه قبال که تو ؟نترسیدیترس...یآخ_

 ه؟یچ اداها نیا حاال...یدیچش قبال که

 دم؛ینال و زدم هق

 شه؟ینم باورت چرا...نبودم یکس با من_

 آراد کنم؟با اعتماد بھت دیبا چرا!نمیبب خودم یها چشم با دیبا_

 ؟یا کتابخونه یگیم و یبود

 خواستم کرد باز رو ام دکمه نیاول و نشست مانتوام یرو دستش

 ی"آخ" کرد وارد ام*ه*ن*ی*س به یفشار که بشم کارش مانع
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 تنم از رو مانتوام و شد تر یجر که شد خارج هام*ب*ل نیب از

 .کند

 !کرد یم بد رو حالم نیا و کرد یم نگاه بدنم به*ت*ذ*ل با

 .ستادیا کنارم و شد بلند جاش از

 رو دستش که کرد بلندم پرکاه مثل و انداخت پام ریز رو دستش

 .زدم چنگ

 یا گوشه و درآورد سرم از رو ام مقنعه و کرد پرتم تخت یرو

 !کرد پرت

 .فشردم هم به رو هام*ب*ل که زد باال رو لباسم

 .دیکش یم شکمم یرو وار نوازش رو دستش

 .شدم یم خود یب خودم از و شدیم بد منم حال داشت کم کم

 یرو از.گذاشت شلوارم یرو و برد تر نییپا کم کم رو دستش

 حرکت که دمیکش ی"آه" ناخواسته که کرد وارد یفشار شلوار

 .کرد تر تند رو دستش
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#Part_76 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 .نبود خودم دست ارمیاخت و شدم یم خود یب خودم از داشتم

 

 گفت؛ شخندین با و نشست شلوارم ی دکمه یرو دستش

 هی با نه؟فقط کنم هم باور رو حرفت دیبا االنت وضع نیا با_

 نه؟ رفته جلوتر آراد...یشد خود یب خودت از من حرکت
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 .نداشتم هم مخالفت توان یحت

 بود؟ شده مرگم چه

 بود؟ هوا ات* ه*ل*ا*ن و* ه*آ هم آزاد شیپ_

 

 !کرد باز رو شلوارم ی دکمه و گرفت دستش هی با رو هام دستام

 چفت هم به رو پاهام که درآورد پام از رو شلوارم آروم آروم

 .دمیکش یغیج و کردم

 

 یم خواست یم یغلط هر تا بودم نشسته تقال یجا احمق منه

 کرد؟

 .دیلغز پام نیب دستش

 

 !بالعکس و دیکش یم باال تا پام نوک از رو دستش وار نوازش

 استفاده نکردم؟چرا استفاده ازت چرا من و یبود شمیپ نھمهیا_

 باورم که نه نگو.یبرد یم* ی*ت*ذ*ل هی هم نکردم؟خودت مو

 !شهینم

 

 رو دستش و برد باال کم کم رو لباسم و آورد تر باال رو دستش

 .دیکش باال یکم رو خودش و گذاشت ام*ه*ن*ی*س یرو
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 !داشت قرار ام یبرجستگ یرو قایدق اش یبرجستگ حاال

 .آورد تر کینزد رو سرش 

 .رفت هام*ب*ل سمت نگاهش که دادم قورت رو دهنم آب

 

 گرفته؟چند دهن به رو هات*ب*ل بار دتت؟چندیبوس بار چند_

 راد؟یه یبابا گور یگفت بار

 د؛یغر و زد ادیفر

 بار؟ چند_

 

 !یلعنت

 !بودم کرده قبول رو آراد یکوفت شنھادیپ بودم کرده یغلط چه

 ...باور چرا نبودم یکس با من...من_

 یرو دستش و هام*ب*ل یرو هاش ب*ل گرفتن قرار با

 ...ام*ه*ن*ی*س
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#Part_77 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .  نمینب رو حقارت نیا تا بستم رو چشمام

 !شمیم ابرو یب دارم ینجوریا نمیبب تونستمینم
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 . ام هرزه کرد یم فکر و بود متنفر ازم که یکس یجلو اونم 

 !نبود رادیه فکر مھم

 !بود آبروام مھم

 

 دم؛ینال اشک و بغض با

 یکس با من. نکردم انتیخ من. نبودم یکس با من خدا به رادیه

 .دمینبوس رو یکس. نشدم همخواب

 

 یدید تو که کنه باز خواست و بود شده خراب نشیماش  کمربند

 خدا رو تو. میدینبوس رو هم کن باور ،!یکرد فکر اشتباه و

 ...من.کن باور حرفامو

 

 پتو. کردم باز تعجب با رو هام چشم بدنم رو یگرم زیچ حس با

 . بود شده رهیخ بھم و بود انداخته روم رو

 

 !نبود ششیپ قهیدق چند تیعصبان از یخبر

 !نبود شیپ ی قهیدق چند یها ادیفر و داد از یخبر

 رهیخ بھش متعجب زد که یا یبعد حرف با یول بود شده آروم

 شدم؛

 .دارم باورت_ 
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 زدم؛*ب*ل بھت با

 ؟یچ_

 .کاشت ام گونه یرو یا بوسه و گذاشت ام گونه یرو رو دستش

 !دارم باورت من...من_

 

 داد؛ ادامه یول براش بود سخت زدن حرف انگار

 من...ینشد عوض تو!یسابق یکوچولو ھانین هم هنوز تو_

 !شدم یعوض

 

 بودم؟ خواب

 کرد؟ یم یعذرخواه داشت رادیه

 ؟یکن یم یخواه عذر یدار تو...تو_

 گفت؛ و دیکش باالتر رو پتو

 یاتفاق یکن فکر نکهیا بدون بخواب و ریبگ اد؟حاالینم بھم_

 .افتاده

 

 شدم؟ یم الیخیب چطور

 .کرد یم نابودم داشت
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 ؟یعذرخواه فقط حاال و

 ؟یچ داد یم انجام رو کارش اگه

 ؟یچ شد ینم مونیپش اگه

 

 یعذرخواه هی با فقط حاال...یکرد یم نابودم یداشت تو...تو_

 ؟یدار بخشش توقع

 گوشم کنار و آورد جلو رو سرش و دیکش موهام به یدست

 زد؛*ب*ل

 !امشبه فقط_

 

 !شدم شکه اش یبعد حرف با که کردم نگاهش متعجب

 من فردا!نه فردا یول...یدید رو رادیه یرو نیا تو امشب فقط

 !ھانین همون یشیم تو و یقبل رادیه شمیم
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#Part_78 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 ؟یچ یعنی

 قبل؟ رادیه شدیم

 بود؟ قهیدق کی یبرا خوبش رفتار

 !نبود آدم مثل هم شدنش خوب

 

 یرو یا بوسه که کردم یم لیتحل و هیتجز رو حرفش داشتم

 .زد رونیب اتاق از و شد بلند تخت یرو از و کاشت ام یشونیپ
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 ...زدیم تند قلبم 

 بودم؟ بدبخت انقدر چرا

 بودم؟ فیضع انقدر چرا

 .شدم بلند و زدم کنار رو پتو

 

 !شدم نجس کردم یم حس

 .بودم شده فیکث

 .دمیکوب هم به رو در و رفتم حمون سمت

 اتاق یفضا کل هقم هق و دمیکش یم بدنم یرو محکم رو دستم

 .بود کرده پر رو

 

 من؟ چرا

 شدم؟ یم نطوریا دیبا من چرا

 .اومدم رونیب و دمیچیپ خودم دور رو حوله

 

 .بود شده متورم و قرمز هیگر اثر در هام چشم

 !لعنت!رادیه کنه لعنتت خدا

 سمت و برداشتم کردنش نینفر از دست ام یگوش یصدا با

 .رفتم یگوش
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 .بود ناشناس ی شماره

 ؟یخوب_

 بود؟ یک

 اش یبعد ام یپ دنید با که بزارم کنار رو یگوش خواستم

 .کردم نگاه یگوش ی صفحه به متعجب

 !آرادم_

 

 !بود آراد خاطر به اتفاقات نیا ی همه

 دونستم؟ یم مقصر چرا رو بدبخت اون

 !بود رادیه یبددل و شک خاطر به اتفاقات نیا تمام

 

 .ممنون...بله_

 دیلرز دستم یتو یگوش لحظه چند از بعد که کردم سند رو امیپ و

 !انینما یگوش ی صفحه یرو آراد ی شماره و

 

 تماس یقیعم نفس دنیکش از بعد و کردم قفلش و رفتم در سمت

 ...یصدا دنیشن با که کردم وصل رو
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#Part_79 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 زدم؛ یلبخند ناخواسته آراد نگران یصدا

 زنده و مردم بار صد یبد جواب تا یدون یزم؟نمیعز یخوب_

 .شدم

 

 نگران؟ چرا یول!خوبم...ممنون_

 که یکار!باشه کرده یکار باهات استاد دمیترس...راستش_

 نکرد؟

 نه نبود یکار یاجبار ی کاره ی نصفه ی*ه*ط*ب*ا*ر اون اگه

 !بود نکرده یکار

 

 چطور؟...نه_

 .دمشید یرفت یوقت...یوقت_

 .رفتم تخت سمت و گرفتم فاصله در از

 ش؟یدید_

 کردم جادیا یمشکل یبرا اگه!ممنونم امروزت بودن بابت...آره_

 !متاسفم هم

 

 بود؟ آقا انقدر چرا

 .بود آقا یلیخ رادیه عکس بر

 .کرد یم کمکم یداشت چشم چیه بدون
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 .یتین و قصد چیه بدون

 .هیحرف چه نیا...نه_

 

 مشکل اگه ؟ونوسیکن فکر هام حرف به یخوا ینم هنوز_

 ...که استاده

 دم؛یپر حرفش ونیم

 استاد؟ نه،چرا...نه_

 ...یفشار تحت طرفش از کنم یم حس آخه_

 .زوده ها حرف نیا یبرا کمی االن...فقط نه_

 

 .مونم یم منتظر نه؟منیا مشکل_

 گفتم؟ یم بھش رو راستش یچطور

 کنه؟ یم دمیتھد رادیه گفتم یم یچطور

 یم نییپا و باال که در س رهیدستگ و خورد در به که یا تقه با

 گفتم؛ بلند و دادم قورت رو دهنم آب  شد

 بله؟_

 

 قفله؟ چرا اتاقت در_

 زدم؛ داد باز و کردم من و من
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 ؟یدار یکار...کنم یم عوض رو هام لباس دارم_

 ...یبست ینم رو اتاقت در که قبال_

 !برد یم رو آبروم یطیشرا هر تحت یوا

 کرد؟ یم فکر یچ درموردم آراد االن

 داد؛ ادامه باز

 .اومده هم عمه نشه سرد شامت نییپا ایب_

 

 .باشه باشه_

 .شد یم دور که اومد یم هاش قدم یصدا و

 اومد؛ آراد یصدا که دمیکوب ام یشونیپ به

 .میزن یم حرف رم،بعدایم من...من_

 ...آراد_

 

 !اومد یم اش یعصب یها نفس یصدا

 !ھانین میزن یم حرف بعدا_

 .کرد قطع رو تلفن بزنم یحرف بزاره نکهیا بدون و

 

 ...که کردم پرت تخت یرو رو ام یگوش یعصب
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#Part_80 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .افتاد تخت یرو از
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 هام لباس تا رفتم کمدم سمت و دمیکش موهام یتو یدست خشم با

 .کنم عوض رو

 

 متقابال که دادم سالم رادیه و مامان به رو و شدم آشپزخونه وارد

 .دادن رو جوابم

 زم؟یعز یخوب_

 دادم؛ رو جوابش لبخند با و نشستم زیم پشت

 ؟یبود کجا...مامان آره_

 

 گرفتم فردا یبرا لیوسا یسر هی برات...داشتم کار بودم رونیب_

 .نه ای ادیم خوشت نیبب بپوش بعدا

 گفت؛ رادیه که دادن تکون یسر

 مگه؟ هیمناسبت چه فردا؟فردا_

 .گفت یم راست

 دم؟ینپرس چرا

 .برگردوندم مامان سمت رو سرم

 فردا تا زدن زنگ یمیکر ی خانواده صبح راستش...راستش_

 .انیب شب

 

 گفت؛ ضیغ با و شد مشت رادیه یها دست
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 ؟یچ یبرا_

 !یخواستگار یبرا_

 .دمیکش ینیه مامان رادیه داد یصدا با

 خورده؟ یگوه چه_

 ...زمیعز رادیه_

 یم زنگ خودم چشم یجلو االن نیخورده؟هم یگوه چه عمه_

 صد از اگه یحت!نشه باز خونه نیا به پاشون یگیم و یزن

 .زارنینم شون زنده شن رد هم نجایا یلومتریک

 

 چته؟ تو...رادیه_

 ...ست بچه ھانین_

 قسمت اگه باهم زنن یم بره؟حرف خواستگار نیا با گفتم مگه_

 !شد

 بزنم؟ زنگ خودم ایگه؟ید یزن یم زنگ عمه_

 ؟یا بچه تو مگه هیکار چه نیا آخه_

 .شد بلند رادیه داد یصدا

 

 .انیب دینبا...انینم_

 ...رادیه_
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 .افتاد نیزم یرو مامان دست از قاشق اش یبعد حرف با 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !کنه ازدواج دینبا چوقتیه ھانین_

 گفت؛ بھت با مامان

 خونه؟ بمونه دختر شهیم مگه هیحرف چه نیراد؟ایه_

 !نداره ازدواج حق ھانین ام زنده من یوقت تا_

 

 تونه؟ ینم چرا؟چرا_

 .دادم یم گوش رادیه و مامان یها حرف به متعجب

 د؛یکوب زیم یرو

 !گمیم من چون_

 

 !بودم دهیند نطوریا رو رادیه چوقتیه

 !سهیوا مامان یرو تو بودم دهیند چوقتیه

 !تو نه کنه کاریچ گمیم من پس!تو نه منه دختر ھانین_

 محکم لحظه کی تو  و نشست زیم یرو ی پارچه یرو دستش

 !زهیبر نیزم یرو زیم یرو لیوسا تمام شد باعث که دشیکش

 

 .بود قرمز قرمز هام چشم

 رو اش اشاره انگشت که گذاشتم دهنم یرو رو دستم ترس با

 .گرفت مامان طرف
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 نیهمچ یتو ام وونهید من که نیدون یم عمه.عمه_

 اگه ستمین مرد بشه باز خونه نیا به پاشون...یاوضاع

 !نکشمشون

 

 یرو یصندل که شد بلند زیم پشت از خشم با یحرف بدون و

 !زد رونیب آشپزخونه از و افتاد نیزم

 

 °•رادیه•°

 .شدم وارد و کردم باز رو اتاقم در خشم با

 .دمیکش موهام به یدست و دمیکوب بھم محکم رو در

 

 اد؟یب خواستگار ھانین یبرا

 !رمیبم من نکهیا مگه

 چه؟ من به

 مھمه؟ من یبرا چرا

 !نداشتم دوستش من نه...نه

 !کنم ولش بعد و.رمیبگ انتقام ازش خواستم یم فقط من
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#Part_82 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 مھمه؟ برام چرا پس

 مھمه؟ برام آمدش و رفت چرا

 ورشه؟ و دور یکس نکهیا از ادیم بدم چرا

 !دمیرس جنون به دمشید آراد با که امروز
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 ببوسه رو ھانین یها*ب*ل گهید یکس من جز نکهیا تصور

 !بود آورد عذاب

 .دمیکش یپوف کالفه

 چه؟ من به

 شدم؟ یم یعصب من چرا

 !یا گهید زیچ چیه نه بود مھم من یبرا انتقام

 !دیبا.ستین مھم من یبرا ھانین دادم یم نشون دیبا

 .افتادم راه و شم مسلط خودم به تا دمیکش یقیعم نفس

 .برگردوند رو سرش دنمید با عمه که شدم آشپزخونه وارد

 !دادم یم حق

 .زدم داد سرش حاال بودم نگفته تو بھش حاال تا که یمن

 !بود ھانین ریتقص تمامش

 !تمامش

 !دیببخش...عمه_

 گفتم؛ کرد یم نگاهم که ھانین به توجه یب

 !عمه؟متاسفم_

 !گفتم یم دیبا یول گفتنش بود سخت

 گفتم؛ یمکث از بعد

 .کردم یم دخالت دینبا من...انیب بزن زنگ_
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 .برگشت سمتم سرش هیثان از یکسر در

 ؟یچ_

 .ندارم یمخالفت من انیب بگو...بزن زنگ_

 ؟یراد؟خودتیه_

 زحمت انقدر ما که یھانین خواستم ینم فقط!متاسفم...عمه آره_

 !ببره و ادیب بهیغر هی میدیکش رو کردنش بزرک

 !مربوطه ھانین به هم زیچ همه و هیخواستگار هی فقط...زمیعز_

 آشپزخونه از ریبخ شب گفتن از بعد و گفت یا اجازه با ھانین

 .زد رونیب

 من بده بھم رو ستشیل یخوا یم یزیچ هر...باال رمیم من عمه_

 .امیم و خرمیم

 گفت؛ و داد تکون یسر

 .ریبخ شبت...زمیعز باشه_

 .خوش شبتون_

 .افتادم راه و اومدم رونیب آشپزخونه از

 بازواش اتاقش یتو بره نکهیا از قبل و کردم تند پا ھانین دنید با

 ...که وارید به چسبوندمش و گرفتم رو
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 و گذاشتم دهنش یرو رو دستم زود که بکشه غیج خواست که

 .اتاقش یتو دمشیکش

 ؟یخوا یم یچ باز_
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 !شدیم پرو...بود نیهم دادم یم رو که بھش

 .کنم نگاهت خوام یم فقط یچیه_

 کرد؛ نگاهم ضیغ با

 .رونیب گمشو_

 .دمیچیپ دستم دور و گرفتم دستش یتو رو موهاش از یا تکه

 ؟یادب یب زمیعز_

 .دیکش یغیج که دمیکش رو موهاش محکم

 .کن ولم یعوض آخ...یآ_

 !کردم ینم ولش که انداختمش ینم کردن غلط به تا

 .دمیکش تر محکم

 .دمی؟نشنیچ_

 !خواستم یم نویا هم من و بود افتاده کردن هیگر به

 گفت؛ بغض با

 ...رادیه_

 .شد آزاد موهاش دور از و شد شل دستم

 !اومد رحم به دلم

 کرد؟ یم کاریچ من با دختر نیا

 ه؟یچ تو جواب یول انیم فردا_

 گفت؛ گستاخ و هام چشم یتو زد زل خشم با
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 !مثبت_

 .بود رفته باال قلبم ضربان

 مثبت؟

 داشت؟ رو کشتنم قصد

 بده مثبت کردم؟تو کاریچ رفت ادتی شویپ لحظه چند...گهید نه_

 .کنم یم کارتیچ نیبب زمیعز

 •°ھانین°•

 

 .کردم یم مھمونش یلیس تا دو االن و بود جاش کاش

 یم مثبت جواب بھش بود هم کچل و کور پسره اگه شده

 !که بود بھتر نیآرو کنار بودن از...دادم

 .نشست*م*ب*ل یرو یشخندین

 .یخور یم یگوه چه تو نمیبب...مثبته من جواب_

 یم خوب رو حالم بود کرده مشت که هاش دست و بود نیخشمگ

 .دمیرس هدفم به خوب داد یم نشون و کرد

 دستش و نشست شلوارم یرو و اومد نییپا کم کم نگاهش

 ...یرو
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 .دادم قورت رو دهنم آب که برد تر نییپا رو دستش

 رو دستش که همونطور و کرد وارد بھم شلوار یرو از یفشار

 گفت؛ دیکش یم بدنم یرو وار نوازش
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 یم تموم رو تمومم مهین خورم؟کاره یم یگوه چه یدون یم_

 یزندگ...کنه یم کاریچ یستین دختر تو بفھمه یوقت نمیبب...کنم

 لیتبد دختر از قهیدق هی تو یفھم یگه؟مید یفھم یم منه دست تو

 !من دست به فقط...زن به یشیم

 !یعوض رذل

 .زد یم حرف یچ همه از راحت چه

 .یآشغال هی تو...تو_

 ؟یدون یم ها یزن یم زر ادیز زمیعز_

 د؛یکش عقب و برداشت رو دستش

 .دارید دیام به.زمیعز باشه ادتی دوارمیام...رمیم من_

 .گشت ینم بر گهید و رفت یم کاش

 گفتم؛ ضیباغ

 .آشغال نشه داتیپ گهید شاهللیا_

 .یشیم تنگم دل که اونوقت_

 !بره مخ تو چطور بود بلد

 بشم؟ یعوض نیا دلتنگ من

 !مرگمه روز بشم تو دلتنگ که یروز_

 .خورد یم رو خونش خون
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 شد خم دمید تعجب کمال در که صورتم یتو بکوبه بودم منتظر

 و داد  تکون رو دستش و نشوند*م*ب*ل رو یا بوسه و طرفم

 !رفت رونیب اتاق از

 

 .کوبوندم نیزم به رو پام و دمیکش*م*ب*ل یرو رو دستم

 !یعوض

 !اه

 انداختم تخت یرو رو خودم ها لباس همون با و رفتم تختم سمت

 .دمیخواب بکشم پتو نکهیا بدون و

 !رفتم فرو خواب  به و شد گرم هام چشم قهیدق چند از بعد

**** 

 نگاهش و کردم باز رو چپم چشم یال آروم مامان یصدا با

 .کردم

 .برس وضعت و سر به کمی پاشو...زمیعز پاشو_

 االن؟ از

 گفتم؛ متعجب

 مگه؟ چنده ساعت_

 !ده_

 شم؟ حاضر دیبا االن از اونوقت دهه ؟ساعتیچ_

 .زمیعز پاشو آره_
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 دم؛ینال و دمیکش سرم یرو رو پتو

 شب بخوابم بزار ندارم کالس که امروز هی توروخدا مامان_

 بشم؟ بلند من االن از انیم

 .باشه کم دینبا یچیه گفت رادیه_

 !مخ رو ی پسره

 گفتم؛ نجاستیا مامان نکهیا به توجه یب

 هی مامان...نذاشته اعصاب برامون که ببرن رو مردشورش_

 !لطفا ساعت

 گفت؛ باشه اومده رحم به دلش که انگار

 .ساعت کی فقط اما...زمیعز باشه_

 .مامان باشه_

 به که اومد یم خوابم انقدر بستم رو خوابم جیگ یها چشم و

 .رفت رونیب اتاق از یک مامان دمینفھم و برد خوابم سه شماره

 ...یصدا با
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 .کرد باز چشم تلفنم یصدا با

 .یلعنت اه

 .اومد ینم بھم خوش خواب هی

 .برداشتم رو ام یگوش و کردم دراز دست
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 وصل رو تماس و کردم نثارش یفحش رادیه ی شماره دنید با

 .کردم

 گفتم؛ خواب از خمار یصدا با

 هوم؟_

 ؟یخواب هنوز_

 گفتم؛ حوصله یب

 .اجازتون با_

 .نمیبب شو ؟بلندیکرد نگاه رو ساعت دختر_

 !بودها مخم رو فقط یعوض اوف

 !هاش رفتار نیا با امروز به نه هاش مخالفت اون با شبید به نه

 .برم ینم رو آبروت شب؟نترس تا کو حاال_

 .نمتیب یم شب...زمیعز یتون ینم و_

 گفتم؛*ب*ل ریز

 .یریبم شاهللیا...درک به برو_

 ام یگوش و کردم قطع رو تماس بزنه یحرف بزارم نکهیا بدون و

 پشت که دمیکش سرم یرو رو پتو و کردم پرت تخت یرو رو

 .دراومد ام هیگر مامان یصدا با بندش

 .ساعتت کی از هم نیا ھانین پاشو_

 .دمیکوب تخت به یمشت و دمیکش یغیج
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 !مامان_

 .گنده خرس نمیبب پاشو...امانی_

 رفتم یم ییدستشو سمت که همونطور و کندم تخت از دل ناله با

 گفتم؛

 .امیم االن منم نیبر شما شدم بلند باشه مامان باشه_

 !اینخواب باز_

 .دارمیب داریب...نه_

 .رفتم ییدستشو یتو و

 .بستم رو موهام و دمیپاچ صورتم یرو آب مشت چند

 چنده چند نبود معلوم یعوض...بکنم رو رادیه ی کله خواستم یم

 !خودش با

**** 

 

 .کردم تنم رو ام یشکالت دامن و کت

 افتاد نیزم یرو دستم از ام گوشواره درخورد به که یا تقه با 

 گفتم؛ هیک بپرسم نکهیا بدون و شدم خم

 .مامان ایب_

 بود؟ یک مامان جز اخه

 .بود ومدهین هنوز هم رادیه
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 ...محکم که آوردم باال تند رو سرم یا مردونه یها کفش دنید با
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 .خورد زیم به سرم محکم

 .کردم نثارش یفحش و گفتم یآخ

 اومد؛ جلو یقدم

 ؟یکن کنترل رو خودت یتون ینم که یدار ذوق انقدر_

 گفتم؛ حال درهمون و گرفتم سرم به رو دستم

 .آخ...یترکوند رو سرم...باش ساکت_

 .ستادیا ام رو به رو

 مقصرم؟ من نبود حواست چه؟تو من به_

 .شدینم ینطوریا یاومد ینم تو اگه_

 .گذاشت سرم یرو رو دستش حرفم به دادن جواب یجا به

 کنه؟ یم درد یلیخ_

 .دیکش سرم یرو وار نوازش رو دستش که دادم تکون یسر

 .گفتم یآخ و.دمیگز*ب*ل دردش از

 دکتر؟ میبر...بکنم تونم یم کاریچ نمیبب پاشو پاشو_

 !بودم دهیند نگران انقدر حال به تا رو رادیه

 بود؟ من نگران یعنی

 !ھوی بود شده خوب چقدر

 !شد عوض ھوی و بود شده نطوریهم هم روزید

 باز؟ شد یم عوض یعنی هم االن
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 !خواستم یم رو رادیه نیهم من

 .رو مھربون رادیه نیهم

 !نبود.. نبود یشگیهم و یواقع که فیح یول

 مھمم؟ برات یبگ یخوا یم_

 !گفت ینم یول یمھم یلعنت آره بگه...آره بگه خواستم یم

 .گهید بود رادیه

 انداخت؛ باال ییابرو

 و عمه دختر دارم؟ما دوستت یعنی کنم یم کمکت یوقت_

 ذارم یم رو کردنت تیاذ رو امروز هینه؟ میهست هم ییپسردا

 .نداره برت دور یول...کنار

 .بود یک انگار

 .یعوض

 گفتم؛ ضیع با

 یدید چه رو خدا من؟تازه عاشقتم داره؟مگه برم دور دیبا چرا_

 .شمیم راحت دستت از اونوقت...باشه مثبت جوابم دیشا

 نشست گلوام یرو دستش که زدم یشخندین حرفم انیپا از بعد و

 .رفت نفسم که داد فشار و

 د؛یغر یعصب و آروم

 لباس نجایهم یدید ھوی...نباش من اعصاب رو دختر...ھانین_

 .ستین دیبع یچیه یروان منه از!کردمتا خودت مال و کندم هاتو
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 ...سمت دستش که کردم نگاهش ترس با
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفت* م*ب*ل سمت دستش

 گفت؛ و دیکش*م*ب*ل یرو وار نوازش رو دستش

 یبفھم کن یسع نه؟پس...بشه بسته شهیهم یبرا دهنت که فهیح_

 رو زبونت گرنه و...زمیعز ی عمه دختر ادیم در دهنت از یچ

 .رونیب کشم یم حلقومت از

 ...دمیترس

 .اومد یم بر زیچ همه یروان نیا از

 .خنده ریز زد بلند که کردم نگاه بھش ترس با

 یادا یالک ؟چرایزن یم حرف انقدر چرا یترس یم که تو آخه_

 ؟یاریم در رو ها بزرگ آدم

 !دمیترس ینم من

 .بھش دادم یم نشون دینبا یعنی

 گفتم؛ ضیغ با

 ؟یدار ترس مگه...ترسم ینم یعوض توئه از من_

 .یبپرس خودت از دیبا نویا_

 .شد باز هوا یب در که بگم یزیچ خواستم

 رو دستش هم رادیه و دمیکش عقب رو خودم کمی و دمیکش ینیه

 .برداشت
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 .شد گرد هاش چشم دنمونید با مامان

 !رادیه دست از

 د؟یکن یم کاریچ نجایا راد؟شمایه...ھانین_

 ...تا بود اومده رادیه راستش...راستش...امم_

 د؛یپر حرفم ونیم

 زیچ همه نه دمید که...نداره کسر و کم یزیچ نمیبب بودم اومده_

 .ومدنین تا میبر زودتر ھانین.هست

 کرد؛ زیر رو هاش چشم

 ن؟یمطمئن_

 .امیم االن گفتم رادیه به...مامان آره_

 داد؛ تکون یسر

 .دارم کارت ایب پسرم رادیه...ایب زود باشه_

 .میبر عمه باشه_

 .افتاد راه و

 و زد بھم یچشمک رفتن دم رادیه و رفت رونیب مامان اول

 !رفت

 !پسر نیا بود وونهید

 !رفت یم ادمی داشتم تنفر ازش نکهیا با یگاه



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 246 

 

 ی بچه پسر هی مثل درست...شد یم مظلوم و خوب یگاه

 !نبود یشگیهم که فیح یول...مظلوم
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 .دراومد صدا به در زنگ ها پله از اومدنم نییپا با همزمان

 گفت؛ دنمید با مامان

 .بدو.آشپزخونه ،برویینجایا هنوز که ھان؟توین_

 .رفتم آشپزخونه سمت تند و دادم تکون یسر

 .اومدن بود معلوم وصداهاشون سر از

 .کردم بند زیم به رو دستم و دمیکش یقیعم نفس

 کردم؟ یم کاریچ

 کردم؟ یم قبول نشناخته و دهیند دیبا رادیه لج درآوردن یبرا

 کردم؟ یم تباه رو میزندگ دیبا

 .تونستم ینم من نه...نه

 کنم تحمل رو یبدبخت ابد تا تونستم ینم

 زد صدام مامان یوقت تا زنشستمیم یرو و ختمیر ییچا تا چند

 .نشم هول

 و شدم بلند زیم پشت از و دمیکش یقیعم نفس مامان زدن صدا با

 .بردم رونیب و برداشتم رو ها ییچا

 .دیلرز ینم دستم دیلرز یم دستشون که ها عروس برعکس

 کنم؟ قبول خواستم یم مگه

 .بودن اومده فقط!نه
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 به پسره و رادیه و مامان سمت بعد و مادرش و پدر سمت اول

 .بردم بیترت

 .نشستم مبل یرو شدن تموم از بعد

 .بودم معذب و بود ام رو به رو رادیه

 گوش بود یک یول دیکش یم نشون و خط برام هاش چشم با یه

 کنه؟

 .شد ینم میحال هاشون حرف از یزیچ یول زدن یم حرف 

 .نبودم ایدن نیا یتو اصال

 ھان؟یجان؟ن ھانین_

 .دراومدم فکر از مامان یصدا با

 .دیبزن رو هاتون حرف و نیبر جان پارسا با زمیعز_

 !جان پارسا...یخودمون چه...اوه

 ...که شدم بلند جام از و دادم تکون یسر
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#Part_89 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .اومد سرم پشت و شد بلند

 گفت؛ که بره اول کردم اشاره و کردم باز رو اتاقم در

 .ترن مقدم ها خانم...شما اول_

 .انداختم باال ییابرو

 !جنتلمن چه...اوه

 .رفتم تو و نشست*م*ب*ل یرو یمحو لبخند
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 .اومد اتاق یتو من از بعد

 .بست نصفه تا رو در

 .نهیبش تخت یرو کردم اشاره و نشستم توالتم زیم یصندل یرو

 .بگم یچ دونستم ینم

 !کنم شروع کجا از دونستم ینم اصال

 گفت؛ که بودم خودم با رفتن کلنجار مشغول هنوز

 ن؟یبگ یزیچ نیخوا ینم_

 گفتم؟ یم یچ

 .بگم یچ دونم ینم راستش...امم،راستش_

 گفت؛ یمھربون و آروم لحن با و انداخت باال ییابرو

 کنم؟ شروع من نیخوا یم_

 .بود مھربون چه

 .نبودم بدبخت انقدر الاقل اونوقت...بود رادیه یجا به کاش

 کردم؟ یم سهیمقا رو ها نیا داشتم چرا من اصال

 .دادم تکون یسر و اومدم در دو نیا سهیمقا فکر از 

 خودم از تر کیکوچ خواهر دوتا نیدون یم رو ام یلیفام و اسم_

 حواس و فکر شتریب که شده باعث نیهم پسرم،و تک و دارم

 دادن ریگ از یگاه...باشه من یزندگ و ندهیآ یرو ام خانواده

 اجبار به هم امروز...گهید مامانمه یول شمیم یعاص مامانم یها

 !نجامیا مادرم
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 داد؛ ادامه و دیکش*ش*ب*ل یرو رو زبونش

 !دیینجایا اجبار به شما که همونطور_

 گفتم؛ و کردم نگاهش تعجب با

 ن؟یدیفھم کجا از ؟شمایچ_

 اجبار به هم شما که دونم یم...مین؟بگذریگرفت کم دست رو من_

 شمیم راحت و نه گمیم.نیگیم خودتون شیپ دونم ین،میینجایا

 اگه که دارم یشرط هی من...ستین بشو الیخیب من مادر یول

 !شما هم و شمیم راحت من هم دیکن قبولش

 ؟یشرط شرط؟چه_
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#Part_90 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بگم؟ االن_

 گفتم؛ متعجب

 ؟یک پس_

 گفت؛ و کرد یا خنده تک

 کار هی فقط االن.میینجایا صبح تا که بگم بخوام من خوب دختر_

 ...اونم میبد انجام که میدار

 دم؛یپر حرفش ونیم

 اونم؟_

 گفت؛ و کرد یزیر اخم و کرد یا خنده تک

 وسط؟ ینپر انقدر و بزنم رو حرفم یزاریم_

 .شدیم یخودمون زود چه شعور یب

 .میدیرس ینم ییجا به که دعوا با یول
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 .بله_

 آمد و رفت جلسه چند به که میگیم و نییپا میریم االن...ممنون_

 .گمیم بھت موقع اون هم من...میدار ازین

 کردم؟ یم قبول دیبا چرا من

 .نداشتم که من داشت مشکل اون

 راحت مسئله نیا شر از راحت تونستم یم ساده"نه" هی با من

 .بشم

 !انتقام حس هی...داشتم یحس هی یول

 .کردم یم قبول دیبا بود شده که هم رادیه لج خاطر به

 قبوله؟_

 !بادآباد چه هر

 گفتم؛ یآن میتصم کی یط

 !قبوله_

  گفت؛ یخوشحال با و زد یبرق هاش چشم

 ؟یکرد قبول چرا بپرسم تونم یم یممنون،ول_

 نکنم؟ قبول یخواست یم_

 رو خودت نه هی با یتون یم که تو بدونم خوام یم فقط...نه.نه_

 رو؟ شنھادمیپ یکرد قبول چرا یکن خالص

 بدونه؟ بود الزم
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 .نبود الزم!نه

 .بگم تونم ینم که...هیشخص ی مسئله هی_

 .میبود باال ادیز ن؟ییپا میبر حاال.خوام یم عذر دیببخش_

 .شدم بلند و دادم تکون یسر

 .خودش بعد و رفتم رونیب من اول قبل مثل

 .دیچرخ سمتمون سرها اومدنمون نییپا با همزمان

 گفت؛ یلبخند با مادرش

 م؟یکن نیریش رو شد؟دهنمون یچ_

 .بود کرده عرق هام دست کف

 .بگم رو حرفم دمیترس یم

 گفت؛ زودتر پارسا که بگم یزیچ کردم باز دهن

 م؟یبش آشنا بھتر ست؟تاین بھتر ییآشنا یبرا جلسه چند مامان_

 گفت؛ پدرش نباریا

 ...هیخوب فکر_

 مامان؛ سمت دیچرخ

 زارع؟ خانوم هیچ شما نظر_

 انداخت؛ باال یا شونه مامان

 !بشن آشنا با شتریب تا بھتره بنظرم یول دونم ینم_
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 یلیخ رو دخترتون خاطر پارسا معلومه!مثبته هم شما نظر پس_

 .افتاده دلش به مھرش جلسه نیاول با که خواد یم

 !شد بلند جاش از خشم با رادیه که زدم یخجول لبخند
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 .دیچرخ سمتش سرها که رفتم عقب یقدم  دهیترس

 .کنه یکار دمیترس یم

 !بشه یابروا یب ای

 زم؟یعز کجا_

 .بدم جواب حتما دیبا که دارم یفور تماس هی دیببخش_

 !خداداند داشت مھم تلفن حاال

 یرو یلبخند ارمیب در رو حرصش بودم تونسته نکهیا از

 !شدم مواجه نشیخشمگ نگاه با که نشست*م*ب*ل

 !رفت اتاقش سمت و گفت یدیببخش

**** 

 .کردن رفتن عزم بالخره ساعت کی از بعد

 !بود داده قرار من یجلو خدا رو پارسا انگار اصال

 .خان رادیه بکش حاال

 .بود نشسته کنارم هم رادیه و نشست مبل یرو مامان

 یم رو پارسا بود سال چند انگار کرد یم فیتعر یجور مامان

 .شناخت

 راد؟یه نه.بود ییآقا و خوب پسر یلیخ_

 د؛ییسا یرو رو هاش دندون و کرد نگاهم یحرص
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 .بود خوب یلیخ...آره_

 ھانین.اومد خوشم ازش هم اولش از...مونه ینم یحرف پس_

 ه؟یچ تو نظر

 !اوه

 .کردها یم عروسم االن نیهم بود مامان دست اگه

 .بود خوب_

 .ها رفت ادمی کل به ھانین یبود؟وا ن؟خوبیهم_

 کردم؛ نگاهش تعجب با

 رو؟ یچ_

 .امیم االن...یوا_

 .رفت باال ی طبقه سمت تند یها قدم با و شد بلند جاش از

 بود؟ شده یچ

 زد؛ خی تنم گوشم کنار هم اون رادیه یصدا دنیشن با

 نگفتم یلعنت توئه به ن؟منیش آشنا شتریب نه؟که بود خوب که_

 نکن؟ قبول

 رفت؛ باال صداش ولوم

 ؟یلعنت نگفتم_

 !نبود مھم یول کنم یم یباز ریش دم با دونستم یم

 !نبود یچیه رادیه یها آزار برابر در



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 258 

 

 مبل که رفت گردنم ونیم سرش و دیکش سمتم شتریروب خودش

 .زدم چنگ رو

 گفت؛ خمار یصدا با

 ؟یکن یم تمیاذ چرا_

 ...رفت پام نیب دستش همزمان و گرفت گردنم از یگاز 
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#Part_92 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شدیم سست آدم که کرد یم رفتار یجور

 !کرد یم وونهید رو آدم که رفتارهاش بود یجور

 !یلعنت

 اومد؟ یم مامان اگه

 !کردم ینم قبول کاش

 .کردم ینم لج االن الاقل کاش

 دم؛ینال یزار لحن با_

 !لطفا ادیم االن مامان رادیه_

 نشست؛*ش*ب*ل یرو یپوزخند

 جوابت گفتم یوقت ؟چطوریدینترس گفتم یوقت ؟چطوریترس یم_

 نه؟ میکن آمد و رفت گهید جلسه ؟چندینکرد قبول باشه یمنف دیبا

 .دیکش شکمم یرو رو آزادش دست و شد شتریب دستش فشار

 خوبه؟ ینجوریا_

 .چرخوند یم شکمم یرو آزادانه رو دستش و زد باال رو لباسم

 !ازش بودم متنفرم
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 !یاجبار روابط نیا از بودم متنفر

 !نهینب که...بود مامان فقط ترسم

 !درک به که خودم گرنه و

 ام*ه*ن*ی*س ی قفسه به تا برد تر نییپا و نییپا رو سرش

 !دیرس

 .انگار نه انگار یول زدم پسش ضیغ با

 کجا؟ رادیه زور و کجا من زور

 .آورد باال رو سرش و زد ام*ه*ن*ی*س ی قفسه به یا بوسه

 .اومد ینم در نفسم

 !بھش لعنت

 گفت؛ یثیخب لحن با

 تو با تا هست مھم انقدر وقتم!ها نداره برت دور کردم ولت_

 که؟ یانیجر در.نره هدر

 .شد بلند مبل یرو از حرفش گفتن از بعد

 ...خوش شبت_

 .سمتم شد خم و کرد یمکث

 زد؛*ب*ل و تو برد فرو رو شالم از زده رونیب یموها

 !عمه دختر خوش شبت_
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#Part_93 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شد دور ازم و

 .کردم نثارش یا یعوض و دمیکش حرص از یغیج
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 !آشغال بره مخم یرو بود بلد فقط یعوض

 رفت شتاب با انقدر که افتاده ادشی یچ نبود معلوم که هم مامان

 .باال

 !نشدم تر وونهید تا بخوابم برم بود بھتر

 .اتاقم سمت افتادم راه و شدم بلند جام از

 .نداشتم کالس رادیه با فردا خداروشکر

 .بزنم حرف آراد با تونستم یم

 فکر یزیچ به گهید کردم یسع و رفتم تختم سمت فکر نیا با

 !نکنم

*** 

 

 اتاق در همزمان که کردم باز رو اتاقم در و دمیکش یقیعم نفس

 !شد باز هم رادیه

 !اوف

 !وفتهینم بھش چشمم امروز الاقل کردم فکر

 .انداخت سرتاپام به ینگاه و بست رو اتاقش در

 ه؟یخبر...یکرد خوشگل_

 زنه؟ یم پیت نطوزیا چرا گفتم یم بھش من مگه

 زد یم رونیب هاش عضله که دیپوش یم ییها لباس یوقت مگه

 گفتم؟ یم یزیچ
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 .ها یکن یم فکر یچ به ھانین اه

 باشه؟ یخبر دیبا مگه_

 اومد؛ جلو و انداخت باال ییابرو

 اول یکوک نطوریا که یخوشحال شبید اتفاق از کردم فکر_

 .صبح

 شب؟ید

 .نهیبش*م*ب*ل یرو یبدجنس لبخند شد باعث شبید اتفاقات ادی

 .گفت یم رو پارسا ی هیقض پس

 ینم بر ایدن یجا چیه به من تیاذ کمی کرد تیاذ رو من نھمهیا

 .خورد

 ؟یگیم رو پارسا_

 نشست؛ صورتش یرو یاخم

 !پارسا...یخودمون چه_

 گفتم؛ خباثت با

 .شوهرم بشه دیشا که یدون یم_

 و دیکش خودش سمت رو کمرم و گرفت دستش یتو رو دستم مچ

 :گفت یخشن لحن با

 ؟یزن یم یدار یزر چه یا متوجه زمیعز_

 با که شدم زده ذوق درآوردم رو حرصش نکهیا از خوشحال 

 !شدم خفه*م*ب*ل یرو*ش*ب*ل گرفتن قرار
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 گردنم پشت رو دستم و دیبوس یم رو هام*ب*ل متیمال بدون

 .بود گذاشته

 یم رو هام* ب*ل تر خشن کنم ینم اش یهمراه دید یوقت

 .دیمک

 و دیچسب بھم شتریب که گذاشتم اش*ه*ن*ی*س یرو رو دستم

 !وارید به چسبوندم

 یزیچ ینامفھوم یصداها جز یول زدم یم غیج و کردم یم تقال

 !شد ینم خارج دهنم از

 .دیکش عقب و گرفت*م*ب*ل از یگاز

 گفتم؛ حال درهمون یول بودم افتاده نفس نفس به

 ؟یزن یم حرص چرا توچه؟تو به...یوونیح ،تویعوض آشغال_

 به آروم اش اشاره انگشت با و دیکش*ش*ب*ل یرو رو دستش

 د؛یکوب سرم

 .زهایچ یلیخ دونستن یبرا زوده هنوز کوچولو_

 ...رو منظورش دمیفھم ینم

 بشه؟ عوض دفعه کی آدم شدیم مگه

 ؟یناگھان رییتغ همه نیا شدیم مگه

 !باشه مھربون رادیه همون نیا دیگنج ینم المیخ یتو

 ؟یگینم دونم؟چرا ینم ویچ_

 :گفت حرفم به دادن جواب بدون
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 .نمتیب یم بعدا...زمیعز خداحافظ_

 !شد محو دمید از کال بعد و شد دور ام رهیخ یها چشم یجلو و

 !نبودم ھانین که دمیفھم ینم اگه من

 .کردم تند پا و بستم رو اتاقم در

**** 

 

 نبود آراد از یاثر یول چرخوندم دانشگاه اطیح دور رو نگاهم

 !نبود که

 !نداشت خبر هم یکس.نبود اصال که هم کالس یتو

 پسر؟ نیا بود کجا پس

 شبه؟ید اتفاقات خاطر به کنم باور یعنی

 ناراحته؟ هم هنوز یعنی

 .دمیکوب نیزم به رو پام حرص با  و دمیکش یپوف

 و دمیکش ینیه ترس از ام شونه یرو یکس دست گرفتن قرار با

 .برگشتم عقب به

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_95 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دمیکش یراحت نفس لوین دنید با

 ؟ییدایپ کم سالم_

 گفتم؛ و دادم یسالم

 ؟یدیند رو لو؟آرادین_

 انداخت؛ باال ییابرو
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 طون؟یش هیخبر نکنه...آراد اوه_

 دم؛یکوب بازواش به حوصله یب

 .دارم کارش...وونهید نه_

 ادتیا،یبگ بھم رو زیچ همه بود قرار یعوض...دمشیند نه_

 رفت؟

 .بھش بگم  یچطور دونستم ینم یول...یول بود ادمی

 .کنم کاریچ دونستم ینم االن یحت

 !بودم شده جیگ پاک

 .بعد بزنم حرف آراد با دیبا اول...نرفته ادمی نه_

 ...ادتی پس.باشه_

 گفتم؛ متعجب حرفش توقف با

 شد؟ یچ_

 .پشتته قایدق آراد...ھانین_

 ؟یچ

 دلم یتو یدیام نور انگار آراد دنید با که برگشتم شتاب با

 .شد روشن

 .رفت کالس سمت تند یها قدم با و داد تکون یسر دنمونید با

 !هوا رفت شد دود دمیام تمام

 بود؟ چش ھانین_
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 دم؛ینال یزار حال با

 .شدم یروان پاک...لوین دونم ینم_

 .کنم کمک بھت الاقل شده یچ بگو خوب_

 بگم؟ دونستم ینم

 یها حرف فقط و...بگم رو زیچ همه رادیه یکل سانسور با شدیم

 !بزنم بھش رو آراد و خودم

 .گمیم بھت میبر ایب...ایب_

 گفت؛ و دیکوب هم به رو هاش دست

 .رمیم یم دارم که بدو...میبر ولیا_

 حرف مشغول بود کنارش که یپسر و آراد میشد که کالس وارد

 !برگردوند رو سرش و انداخت بھم یا یگذر نگاه بودن زدن

 !اوف

 !ها ختیر یم بھم رو اعصابم کم کم داشت هم نیا

 .نشست شمیپ هم لوین و نشستم یصندل یرو

 .شنوم یم...خوب_

 که یزمان تا میرفت که یا لحظه از زیچ همه گفتن با کردم شروع

 !رفتارهاش و رادیه سانسور با البته...خونه میاومد

 ...حرفم شدن تموم با

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_96 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کردم نگاهش اخم با که.دیکش ینیه

 .ها ببره رو ما یآبرو داشت قصد

 .بود گرم سرشون که انداختم هیبق به ینگاه
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 گفتم؛ بھش رو و دمیکش یقیعم نفس

 .چته...سیه_

 گفت؛ ذوق با

 که یزیچ.کردم یم قبول بودم جات من یدون یم...ھانین یوا_

 .نداره کم

 بود؟ افهیق و پول ارشیمع

 !نداشتم یحس بھش من یول...یول بود خوب

 !نکنه فکر بد من راجب بگم بھش خواستم یم فقط،فقط

 !نداشتم یحس چیه بھش من گرنه و

 ...رادیه پس

 ه؟یعوض رادیه اون شیپ فکرم باز چرا یلعنت منه

 !دوروئه هیعوض هی اون

 گفتم؛ بھش رو

 است؟ افهیق و پول تو اریمع_

 ه؟یچ تو یبرا پس_

 دادم؛ تکون تاسف ی نشونه به یسر

 باشه؟ نداشته اخالق یوقت خوره یم درد چه به افهیق و پول_

 ...که خوبه یول_

 دم؛یکوب ام یشونیپ به و گرفت ام خنده بودنش جیگ نیا از
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 .وونهید گفت یکل من_

 زد؛ بازوام به یمشت

 ادیم کالس برات نیهم خاطر به حاال...یخودت هم خنگ_

 .داره حق هم بدبخت نیا ھانین ینه؟ول

 !کردن یم نگاه هیقض به طرفه کی یوقت اومد یم بدم

 !اومد یم بدم

 بدون سقف کی ریز میکنم؟بر کاریچ ندارم بھش یحس یوقت_

 داشتن؟ دوست

 .داند چه خدا یشد عاشقش ها رمان نیا مثل شد یفرج دیشا_

 .نشست*م*ب*ل یرو یپوزخند

 !بود یواقع یزندگ هی نیا یول رمان گفت یم

 تفاوت یالیخ یفضا و رمان با ها فرسنگ که یواقع یزندگ هی

 !داشت

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_97 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رمان هی نه...هیواقع یزندگ نیا لوین_

 .کردم یشوخ بابا باشه_

 !نشد بدل و رد نمونیب یحرف گهید استاد اومدن با

 

 •°رادیه°•

 .برگشت که کردم توقف آراد دنید با

 .کندم یم وا باهاش رو هام سنگ دیبا

 !بود من یبرا ھانین
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 !باشه داشته دوستش نداشت حق

 !یچ یعنی رادیه امول به داشتن چشم دیفھم یم دیبا

 .دمیکوب هم به محکم رو در و شدم ادهیپ نیماش از

 .یگرام استاد سالم_

 :گفتم حوصله یب

 .یشد ؟خوشمزهیدیخواب نمک آب تو شبید_

 نشست؛*ش*ب*ل یرو یشخندین

 .ارهی دنید شوق از_

 .شد مشت هام دست

 بده؟ حرص رو من خواست یم بچه نیا

 !بود خونده کور یول

 !بلرزم ها باد نیا با که ستمین یدیب من

 رو دهنت یتون ینم دیشا ای؟یزن ینم زر ادیز یلیخ بنظرت_

 کنم؟ کمکت یخوا ی،میببند

 .کردم نگاهش چپ چپ که گذاشت ام شونه یرو رو دستش

 !امینم کوتاه حقم از ببندم؟من چرا_

 حق؟

 زد؟ یم حرف یچ از

 !بود من یبرا فقط ھانین
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 گفتم؛ ضیغ با

 نمتینب ھانین ور و دور گهید.باشه زرهات زر به حواست_

 .نمتینب کنم یم دیتاک

 بزنم؟ رو شمین نیآخر بود چطور

 !مارو نیب نسبت دونست ینم یکس

 !منه ی عمه دختر ھانین دونست ینم یکس

 زدم؛ یشخندین

 ؟یباش ام عمه دختر ورت و دور ادینم خوشم که یدون یم_

 در یول یزن یم حرف یچ از بگه و کنه تعجب بودم منتظر

 :گفت تعجب کمال

 .دونم یم_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_98 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 دونست؟ یم

 کجا؟ از

 !ندونه یکس خواست یم ھانین نه،خود نه...ھانین نکنه

 دونست؟ یم کجا  از گرنه و آره...زد یم یدست هی هم دیشا

 دونست؟ یم کجا از پس بود نگفته ھانین یوقت

 :گفتم شک با

 ؟یدون یم چطور_

 .انداخت باال ییابرو

 .هیخصوص گهید نشیا_
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 .کنم لھش نجایهم شدیم کاش

 یمارمولک نیهمچ آرومم شاگرد نیا کرد یم رو فکرش یک

 باشه؟

 باشه؟ یآدم نیهمچ کرد یم رو فکرش یک

 ینم یول باشم آروم کردم یم یسع.گرفت دستم یتو رو اش قهی

 !تونستم

 !تونستم ینم آشغال نیا برابر در

 یم خط رو ھانین ور و دور...شهینم میحال ها حرف نیا من_

 ؟یاوک.یکش

 .نشست*ش*ب*ل یرو یپوزخند

 !شد سست دستم زد که یحرف با

 یخوا یم زور به چرا.نداره دوست رو تو که ھانیچرا؟ن_

 !متنفره ازت که یدون ی؟میدار نگھش

 دونست؟ یم کجا تا یعوض نیا

 !کشتمش یم...دیرس یم که ھانین به دستم

 !نگه یعوض نیا به یزیچ گهید تا

 !بود گفته حرومزاده نیا به رو ندارش و دار ی همه

 !سر رهیخ ی دختره...کردم یم آدمش

 !نبود خودم دست رفتارهام.بود گرفته رو هام چشم یجلو خون
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 یرو که دمیکوب صورتش یتو رو مشت نیاول و رفت باال دستم

 !افتاد نیزم

 زدم؛ عربده و گرفتم رو اش قهی و شدم خم

 .کشم یم خودم رو ناموس یب توئه...کشمت یم_

 ...که دمیکوب صورتش یتو رو دوم مشت و

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_99 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .برد یا گهید سمت رو سرش که

 یکس هم کشتمش یم اگه یحت نکهیا یعنی نیا و بود خلوت کوچه

 !دیفھم ینم

 .زدم یم نفس نفس خشم از

 !باشم آروم تونستم ینم

 !شدینم

 دینبا برام؟من بود مھم رفتارش بود؟چرا مھم برام ھانین چرا یول

 !دینبا!دادم یم نشون ضعف

 .دادم هیتک نمیماش به و دمیکش عقب

 .دیکش لباسش با یدست و شد بلند جاش از آروم

 .ھوی شد عوض استاد؟رفتارتون شد یچ_

 یم نشون خودم از یضعف دینبا.نه یول...شد مشت هام دست

 .دادم

 روز چند ،کهیآشغال هی هم پسنده؟تو آشغال ھانین یدون یم_

 .شهیم تموم مصرفا خیتار گعید
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 زد؛ یشخندین

 دوستش من.یبگ بد شیبنداز چشمم از نکهیا یبرا ستین الزم_

 زحمت رفع هم حاال.کنه ینم عوض رو نظرم زیچ چیه و دارم

 .تون اجازه با...کنم یم

 !رفت و گفت رو نیا

 داشت؟ دوست رو ھانین انقدر یعنی

 کرد؟ ینم عوض رو نظرش یزیچ چیه که

 ھانین الیخ یب تونستم ینم من...دمیکش موهام به یدست کالفه

 !بشم

 !داد یم عذابم باشه داشته دوست رو یکس نکهیا به فکر یحت

 ه؟یچ ها تیحساس نیا پس...پس بود انتقام فقط من هدف

 .شدم یم وونهید کردم یم فکر گهید کمی

 .شدم سوار و رفتم نیماش سمت

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_100 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 •°ھانین°•

 

 رونیب و گفت یا دینباش خسته استاد کالس شدن تموم از بعد

 .رفت

 .میرفت رونیب لوین همراه و برداشتم رو فمیک

 اسم دنید با که آوردمش رونیب بمیج یتو از ام یگوش یصدا با

 .رفت هم یتو هام اخم"رادیه"

 !نه ای روزم به زد یم گند نمیبب

 .یعوض

 ه؟یک_
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 .مهییدا پسر_

 .کشت خودشو خوب بده جواب_

 یصدا دنیشن با یصدا که کردم وصل رو تماس و دمیکش یپوف

 .بستم رو هام چشم اش عربده

 !کشمت یم نمتیبب...ھانین_

 بود؟ شده چش

 نداشتم؟ یخبر بودم کرده یکار نکنه

 گفتم؛ متعجب

 شده؟ یچ_

 و کیج نه؟تمام یگفت حرومزاده اون به رو زیچ همه تو...تو_

 ؟یگفت رو مونیزندگ پوک

 بودم؟ گفته یک به من

 نداشتم؟ خبر که بودم گفته یچ

 حرومزاده؟

 گفت؟ یم رو آراد نکنه...بود؟نکنه یک با

 بودن؟ شده ریدرگ قبلش نکنه

 ینم نگاهمم یحت االن و میزن یم حرف گفت بھم آراد...آره.آره

 !کرد

 گفتم؛ خشم با
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 چه نگو...نگو رادین؟هیکرد دعوا ؟نکنهیکرد یغلط چه_

 !یکرد یکار نیهمچ

 .اومد یم اش یعصب یها نفس یصدا

 !دارم هم تو یبرا...آره_

 !شد قطع تلفن که بگم یزیچ خواستم

 !بود کرده بدتر

 !کنه نگاهم نبود حاضر یحت آراد حاال

 .رهیبگ ام هیگر بود مونده کم

 دم؟یشن یم هم من رو دادش یصدا که گفت یشد؟چ یچ_

 کردم؛ زمزمه رمق یب

 !لوین شدم بدبخت_

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفت هول

 گفت؟ یدختر؟چ شده یچ_

 .بود اومده شیپ یمشکل هی...یچیه_

 ؟یافتاد روز و حال نیا به که بود یچ_

 دم؛یگز*ب*ل

 بگم؟ بعدا شهیم_

 .رفت بھم یا غره چشم

 .روش نمیا...یبگ بھم قراره بعدا رو زیچ همه که تو_

 .افتاد راه و دیکش رو دستم و

 .گشنمه میبخور یزیچ هی میبر_

 !کنم فراموش رو دردهام کال شدیم باعث

 هم یزندگ پوک و کیج ی همه از...بود لوین من دوست نیبھتر

 !دونست ینم رو یزیچ هی یول میداشت خبر

 .بگم خواست ینم دلم هم من و دونست ینم رو رادیه ی هیقض

 :گفتم بحث کردم عوض یبرا

 هست؟ حواست ها یخور یم ادیز دایجد_ 
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 ؟یشمریم منم یها لقمه نکنه_

 .واضحه که ستین الزم شمردن_

 بدل و رد نمونیب یحرف بوفه به دنیرس تا گهید و گفت ی"شیا"

 .نشد

 بود؟ مونده کجا پس

 بسازه؟ ای بخره یزیچ هی  بود رفته

 شدم بلند جام از زده هول لوین ادیفر یصدا بعد و غیج یصدا با

 .افتادم راه بوفه سمت و

 داد ادیفر با که کردم نگاه بھش متعجب پسر هی کنار دنشید با

 زد؛

 .یآورد سرم ییبال چه نی؟ببیکور احمق_

 !متاسفم...که گفتم خانوم_

 .یبودن یعصب چه هم اون!بود یعصب

 آدم و عالم به و شناخت ینم رو یچکیه مواقع نجوریا یتو

 .داد یم فحش

 یم زیتم رو مانتوام تو  دیکنه؟ببخشیم دوا رو یدرد تو دیببخش_

 کنه؟

 .کنم یم تقبل باشه مبلغش چقدر هر_

 ...برد ورشی سمتش که شد داغ شتریب انگار حرفش نیا با

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_102 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گفت؛ و

 رو کلتیه کل کنم اراده یددت ی؟میکش یم رخم به رو پولت_

 خرم؟ یم
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 داشته نگه االن تا رو خودش انگار و رفت درهم پسره یها اخم

 گفت؛ خشم با که بود

 یم غیج غیج انقدر واسش مانتوئه هی...کن مزه مزه رو حرفت_

 کنه یم فکر ندونه یک هر نجایا یکشوند رو دانشگاه ؟کلیکن

 .کردم کارتیچ

 .زد یم نفس نفس خشم از

 !عجب چه

 !رهیبگ رو لوین زبون یجلو بود تونسته یکی

 قھر با شهیم یمساو ام خنده دونستم یم یول بود گرفته ام خنده

 !لوین

 گفتم؛ آروم و گرفتم دستم یتو رو بازواش و رفتم جلو

 .میبر لوین زشته_

 زشته؟ حاال دهیکش گوه به رو کلمیزشته؟ه رو یچ یچ_

 دم؛یگز*ب*ل

 !من خاطر به لوین_

 گفت؛ پسره به رو باشه شده آروم که انگار

 ساکت که دوستمه خاطر به فقط...ها آوردم کم ینکن فکر_

 .بھتره نشم همکالم پسر هی با.شدم

 :گفت بھم رو و

 .ھانین میبر_
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 :گفت بودن ستادهیا که یتیجمع به رو و

 .شد تموم شینما نیبر هم شما_

 .برد خودش همراه و دیکش رو دستم و

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_103 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 .نشست یصندل یرو خشم با

 .آورد روزم و سر به چه کن نگاه یریکبیا...اه اه_

 .نشده یزیچ که حاال...لین_

 .بودم مانتوم نیا عاشق نشده؟من یزیچ_

 ؟یکرد ینطوریا مانتو ی ل؟واسهین یا بچه_

 .کرد سکوت و رفت بھم یا غره چشم

 گفت؛ قهیدق چند از بعد اما

 .اصال دانشگاه تو بودمش دهیبود؟ند یک پسره نیا...لین گمیم_

 انداختم؛ باال یا شونه

 .شو بلند.میبر شو بلند حاال...دونم ینم_

**** 

 !دیلرز یم بدنم و تن افتادم یم که رادیه حرف ادی

 !کنه یکار تونست ینم مامان وجود با یول

 بود وجودم یتو که یترس به توجه یب و کردم باز رو در آروم

 زدم؛ داد

 .مامان...سالم_

 گفتم؛ تر بلند نکردم افتیدر یجواب یوقت

 مامان؟_
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 .رفتم جلو آروم و بستم رو در

 یم ترسم باعث نیا و بود رفته فرو یمطلق سکوت یتو خونه

 !شد

 بود؟ کجا رادیه پس

 !یچیه...االن یول داد یم خبر بھم رفتن قبل مامان

 .بود خواب دیشا

 .رفتم اتاقش سمت تند یها قدم با فکر نیا با

 .شدم کالفه مامان یخال اتاق دنید با

 پس؟ بود کجا

 .هاش دوست از یکی ی خونه ای...بود دیخر البد

 راه خودم اتاق سمت و بستم رو اتاقش در و انداختم باال یا شونه

 .افتادم

 دکمه دادم یم فحش آدم و عالم به که همونطور و بستم رو در

 زده وحشت رادیه یصدا با که کرد یم باز هم رو مانتوام یها

 ...یرو دنشید با که دمیکش یغیج

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_104 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 رو دهنم آب.کرد یم نگاهم*ش*ب*ل یرو پوزخند با که تخت

 کمتر بدنم تا چسبوندم هم به رو مانتوام یها لبه و دادم قورت

 !باشه دشید یتو

 .شد بلند تخت یرو از

 .نیشد فرما فیتشر عجب چه.خانوم ھانین...به به_
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 زد؛ ادیفر اومد یم جلو که همونطور بعد و

 ؟یبود یگور چنده؟کدوم ساعت بود؟االن چند تا کالست_

 .دیکش طول...کالسم_ 

 .گرفت دستش یتو محکم رو بازوام

 .شکنه یم داره هام استخون انگار که داد یم فشار یجور

 دم؛ینال بغض با بود دراومد ام هیگر

 .دستم...رادیه_

 د؛یغر و شد شتریب دستش فشار کردن ول یجا به

 حرومزاده اون نه؟با یبود حروم به نمک آراد اون خرم؟با من_

 ؟یبود

 !خورد یم رو من یها یکار ندونم فحش که آراد چارهیب

 ؟یاریم رو چارهیب اون اسم چرا_

 کوکه فتیک گمینه؟م بھتون گذشته ؟خوشیکن یم یا؟طرفدار_

 .بھتون گذشته خوش نگو ها

 .دهنش یتو بکوبم خواستم یم

 دونست؟ یم یکی خودش با رو من آشغال

 یم داد درهمون و ارمیب در دستش از رو دستم کردم یم تقال

 .زدم

 همه یآشعال خودت یعوض آشغال...نکن یکی خودت با رو من_

 ؟یدون یم خودت مثل رو
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 نسبتمون یکس یگیم من شیپ...بھترم دورو توئه آشغالم؟از من_

 ؟یگیم ناموس یب اون به بعد و نفھمه رو

 بودم؟ گفته من

 .بود دهیفھم کجا از نبود خبردار روحمم یحت من

 میدار نسبت تو و من بفھمه یکس خوام ینم گفتم؟من من_

 بگم؟ آراد به تو درمورد دیبا چرا...بگم دیبا بگم؟چرا من اونوقت

 ...یرو رو دستش و زد یپوزخند 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_105 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفت خشن و گذاشت ام شونه

 ده؟یفھم کجا از یبگ شهیم_

 تو و من بار نیاول که یروز اون.دونم ینم خدا به...دونم ینم_

 یم رو زیچ همه گفت بھم بعدش روز چند.دهیفھم انگار دید رو

 بکشه حرف زبونم ریز از خواد یم کردم یم فکر من...دونه

 .شدم جیگ پاک دونه یم رو نسبتمون گفت یوقت یول...یول

 .انداختم نییپا رو سرم

 .بود گرفته بغضم

 .اومد یم در ام هیگر بودم مطمئن زدم یم حرف کلمه کی اگه

 در ام هیگر زد یم حرف باهام داد و بلند یصدا با یکس یوقت

 .اومد یم

 !بودن یعاص رفتارم نیا دست از شهیهم بابا و مامان

 .برد باال رو سرم آروم و گذاشت ام چونه ریز رو دستش
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 آشغال اون...دمیپرس فقط خوب؟من دختر یکن یم هیگر چرا_

 نیهمچ بود هم من یجا یک هر که زد یم حرف یجور

 کنه ینم یکار نیهمچ ھانین دونستم یم دیبا.کرد یم ییفکرها

 .ستین یآدم نیهمچ ھانین

 :گفتم یمظلوم لحن با و دمیکش باال رو دماغم

 یم متنفر خودت از رو من ؟چرایدیم عذابم چرا پس...پس_

 ؟یباش قبل رادیه همون یتون ینم ؟چرایکن

 

 •°رادیه°•

 !تونستم ینم...اما خواستم یم

 خوب باهاش تونستم ینم...یول کنم تیاذ رو ھانین تونستم ینم

 !باشم هم

 .نبود خودم دست حالم

 !آورد یم رحم به رو دلم مظلومش لحن...چشمم یتو التماس

 بردم گوشش کینزد رو سرم و دمیکش*ش*ب*ل یرو رو دستم

 زدم؛* ب*ل آروم و

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_106 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .گفتم بھت یروز هی دیشا یول...یول!بگم االن  تونم ینم_

 .گرفتم فاصله ازش تند و

 !کنه ام وونهید داشت یسع دختر نیا

 یم سست دربرابرش ینبا.نه یول...شدم یم جذبش داشتم کم کم

 !شدم
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 رادیفھمم؟ه یم رو یکوفت راز نیا یرسه؟ک یم زمانش یک_

 سوزم؟ یم نطوریا گناهم کدوم جرم به دارم من

 !نداشتم یحرف

 !بگم یچ دونستم ینم

 یم خودش و خودم دست کار موندم یم گهید قهیدق کی اگه

 !نمونم و برم...برم دادم یم حیترج.دادم

 اتاقش از و شدم دور ازش و"یفھم یم یزود به"بگم تونستم فقط

 !زدم رونیب

 فرو موهام یتو رو دستم و دمیکوب هم به محکم رو اتاقم در

 .بردم

 !شدم یم وونهید داشتم

 شد؟ ینم تموم زیچ همه چرا

 شم؟ منصرف من تا بود داده هم دست به دست زیچ همه چرا

 .آوردم یم کم راه وسط داشتم

 کار از قلبم...افتاد یم مظلومش یها چشم اون به نگاهم یوقت

 !افتاد یم

 !باشم بد ھانین با تونستم ینم من

 !رمیبگ انتقام تونستم ینم

 .نشست*م*ب*ل یرو یلبخند کرد خطور ذهنم به که یفکر با
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 باشم خوب تونستم یم یول...یول باشم بد باهاش تونستم ینم من

 بھش رو یینھا ی ضربه و کنم وابسته خودم به رو اون و

 یم رو انتقامم هم...زدم یم دونشون ریت کی با ینطوریا!بزنم

 یب که یجور کردم یم خودم ی وابسته رو ھانین هم و گرفتم

 !بکشه نفس نتونه من

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_107 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 از نانیاطم از بعد و کردم تنم و برداشتم تخت یرو از رو کتم

 رونیب اتاق از و نشوندم* م*ب*ل یرو یلبخند بودنم مرتب

 .رفتم

 با عمه که دادم یسالم ییرو خوش با شدم که آشپزخونه وارد

 .داد رو جوابم آروم ھانین و یمھربون

 !کنم آدمش بود مونده هنوز

 !رفتم یم شیپ کم کم دیبا یول

 :گفتم ھانین به رو و نشستم زیم پشت

 ؟یزیبر ییچا هی برام یکن لطف شهیم.جان ھانین_ 

 ؟ییها؟چا_

 .بود گرفته ام خنده تشیوضع دنید از.بود شده گرد هاش چشم

 !نداشتم عادت خودمم...نداشت عادت بودم خوب به بدبخت

 زم؟یعز بشم بلند یتون ینم اگه...ییچا بله_

 متعجب هم عمه بماند که ھانین...گفتم یم بود یچ ها حرف نیا

 .بود شده

 .تونم یم آره آره یعنی...نه_
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 .شد بلند جاش از و

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو وانیل

 ؟یندار الزم یا گهید زیچ_

 .دیپر باال ابروهام

 .بودم شده موفق نکهیا مثل.مھربون چه...اوه

 .خانوم ھانین من نفع به چیه کی

 .مینرس رید که بخور تر زود...زمیعز نه_

 .شد مشغول و داد تکون یسر

 به رو نگاهم خونه در شدن باز با که بودم نشسته نیماش یتو

 دوختمب ھانین

 کنم؟ اش وابسته تونستم یم

 !آورد یم درم پا از داشت نگاهش یتو تیمعصوم

 !بتونم بودم دواریام فقط

 .دراومدم فکر از نیماش در شدن باز با

 .شد رید کمی...دیببخش_

 :گفتم کردم یم روشن رو نیماش که همونطور

 .سرت یفدا...زمیعز نه_

 .افتادم راه و

 چرخوندم؛ سمتش رو سرم ھانین یصدا با
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 راد؟یه_

 بله؟_

 ؟یشد ینطوریا شده؟چرا چت تو_

 گفتم؛ و گذاشتم دستش یرو رو دستم

 زم؟یعز یچطور_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .آورد باال رو سرش بعد و نشست دستم یرو نگاهش

 دته؟یجد ی نقشه هم نیا نکنه.یکرد رییتغ درجه هشتاد و صد_

 بودم؟ گرفته کمش دست چرا

 !بود زیت ھانین

 .بودم تر زیت اون از من یول

 که کردم فکر خودم با شبید یدون یزم؟میعز یا نقشه چه_

 ؟یبخش یم رو من.دمیم عذابت دارم چرا

 .شد گرد هاش چشم

 بله؟_

 :گفتم یا یالک ذوق با

 .بله یگه؟گفتید یبخش یم_

 .دیکش رونیب دستم ریز از رو دستش

 معذرت هی با فقط حاال یکرد تمیاذ همه نیگفته؟ا یک...رمینخ_

 ببخشم؟ یخواه

 !ها داشتن ناز دخترا نیا چقدر

 !بودم مجبور یول
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 .دمیم انجام یبگ یکار زم؟هریعز کنم کاریچ_

 :گفت بعد و کرد فکر یکم

 .یبد بھم رو فردا امتحان یها سوال که یشرط به_

 .ایب

 .شهیم نیا یدیم بھش رو که کمی

 .نیا جز یزیچ هر...زمیعز نه نیا_

 :گفت یبدجنس با

 .نیهم فقط...نوچ_

 !ها خودش یبرا بود یطونیش هم نیا

 .بخر یزیچ هی برام گهیم تشینھا کردم یم فکر باش رو من

 کار باهات تونم یم یول...یول مقرراته خالف بر که یدون یم_

 .کنم

 !شنھادمیپ نیا بود بھتر

 .باشم باهاش شتریب تونستم یم

 :گفت و زد یبرق هاش چشم

 .یمرس.یمرس_

 ؟یآشت حاال_
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_109 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .اوهوم_
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 یکم که دمیکش رو لپش و رفت صورتش سمت دستم اریاخت یب

 .انداخت ریز رو سرش و دیکش عقب

 .دمیکش عقب رو دستم و زدم یلبخند دلم یتو

 !کنم رامش یچطور دونستم یم من یول بود چموش

 

 •°ھانین°•

 

 .انداختم نییپا رو سرم و دمیکش عقب رو سرم

 داشت؟ یمفھوم چه شدنش مھربون ییھوی

 .بود هاش نقشه از گهید یکی هم نیا

 .دادم ینم تله به دم یراحت نیا به من یول

 .دمیخند دلم یتو فردا یها سوال یادآوری با

 !بداخالقم ییدا پسر نیا خورد یدرد هی به الاقل

 :گفتم دانشگاه ی کوچه به شدن کینزد با

 ؟یدار ینم نگه_

 چرا؟_

 .بود خنگ چقدر

 .دمیکوب ام یشونیپ به دست با

 .میدانشگاه کینزد_
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 .میباش خوب_

 .کرد یم خلم داشت...یوا یوا

 .رادیه دار نن؟نگهیبب رو ما همه یخوا یم نکنه_

 .داشت نگه رو نیماش و داد تکون یسر

 :گفت و دیکش یپوف

 رهیم راه هزار دلم یبرس تا االن من ھانیبھشون؟ن مینگ چرا_

 .که

 .نشست*م*ب*ل یرو یپوزخند ناخودآگاه

 رفت؟ یم راه هزار دلش االن کرد یم ولم رکز هر

 گهید قهیدق پنج تا یگفت و یکرد ولم نجایهم بار هیراد؟یه ادتهی_

 نرفت؟ راه هزار ؟دلتیچ موقع اون...یبرس دیبا

 .دیکش درهم رو هاش اخم

 فراموش رو ها گذشته اید،بیببخش که ؟گفتمیزن یم شین چرا_

 باشه؟.میکن

 شدم؟ ینم خودش مثل هم من چرا کرد یم یباز رادیه اگه

 !کردم یم داغونش من نباریا که تفاوت نیا با یول

 !خودم خاص یراهکارها با نباریا یول

 !بزنه له له باهام بودن یبرا و بشه ام تشنه کردم یم یکار

 ...که دادم تکون رو سرم و کردم کردم غنچه رو هام*ب*ل
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_110 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفت یخمار لحن با که

 .بمونم آروم بزار...دختر نکن ام وونهید ھانین_
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 !خودم به ولیا

 :گفتم یناراحت مثال لحن با بھش رو بعد و دمیخند زیر دلم یتو

 .زنم ینم حرف گهید من پس_

 .گذاشت دستم یرو رو دستش که در سمت رفت دستم و

 .میر یم خونه که االن؟بالخره یطونیش_

 شده؟ عوض کردم یم فکر چرا

 .گرفتم یم رو حالش دیبا

 .دمیکش هم یتو رو هام اخم

 .یشد خوب من با ت*س*و*ه برا فقط تو...ینشد عوض تو_

 .گفتم"یآخ" که کرد وارد دست به یمحکم فشار حرفم با

 یوقت.نرو راه هم من اعصاب یرو و باش یخوب دختر...ھانین_

 .شدم منصرف یعنی شدم منصرف گفتم

 !کنم اعتماد بھش تونستم ینم

 !وجه چیه به

 !بودم مجبور ام نقشه و یباز نیا ی ادامه یبرا یول

 .بزنه سرم به ییفکرها نیهمچ یشیم باعث تو خوب...خوب_

 متوجه میرفت یوقت که هیا گهید زهیچ منظورم خانوم منحرف_

 .ینش خیتوب من خاطر به که برو نشده رتید تا هم حاال...میشیم

 .خداحافظ بعد تا...باشه_
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 ؟یدینم یخال و خشک بوس هین؟یهم_

 .داشت رو چقدر نیا

 کردم؛ باز رو نیماش در و رفتم بھش یا غره چشم

 .گهید نشو پروو_

 .پرو من...باشه_

 !درک به یول شد ناراحت کردم حس

 چه؟ من به

 .نداشت یتیاهم براش هم مرد یم

 :گفت که شدم ادهیپ نیماش از بھش توجه یب

 باشه؟ یایم هم میمستق یریم میمستق_

 .بودم ساله دو ی بچه انگار

 .اومد ینم بھش ینگران اصال

 برم؟ حاال...باشه باشه_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_111 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .زمیعز برو_

 .افتادم راه دانشگاه سمت و کردم یخداحافظ

 !ریتاخ با اما دمیرس کالس به

 کنه؟ یراض رو استادبداخالق نیا خواست یم یک حاال

 !رفتیپذ ینم رو یلیدل اصال

 !لیدل یب نه و لیدل با نه

 .اومد صداش که کردم وارد در به یا تقه آروم
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 .دییبفرما_

 .دمیکش یقیعم نفس

 !بادآباد چه هر

 گفتم؟ یم یچ شدم وارد و کردم باز آروم رو در

 :گفت یمھربون لحن با که بشم خیتوب بودم منتظر لحظه هر 

 !زارع خانوم دینیبش_

 بله؟

 بود؟ من با

 :گفت که کردم یم نگاهش متعجب هنوز

 ؟یسیوا همونجا یخوا یم_

 :گفتم تند و اومدم خودم به

 .دیببخش نه نه_

 .رفتم ام یصندل سمت و

 :گفتم آروم لوین زیر یصدا با

 ه؟یچ_

 اون بعد و خورد زنگ بود؟تلفنش شده ینجوریا چرا نیا ھانین_

 .گرفت رو تو سراغ

 ؟یچ یعنی

 بوده؟ یک
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 بوده؟ رادیه نکنه...نکنه

 کالس؟ سر امیب من شده یراض استاد که گفته یچ یول

** 

 .دادن رو جوابش متقابال ها بچه که گفت ی"دینباش خسته" استاد

 یصدا با که برم رونیب لوین همراه  خواستم و برداشتم رو فمیک

 .شدم متوقف سرجام استاد

 د؟یاریم فیتشر لحظه هی زارع خانوم_

 !امروزها اوردیم رو من اسم بند هی کال هم نیا

 .رفتم کنارش و دادم تکون یسر

 :گفت آروم بود*ش*ب*ل یرو که یلبخند با

 .زارع خانوم گمیم کیتبر_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_112 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .بودم هنگ

 ؟یچ

 ؟یچ یبرا کیتبر

 :گفتم جیگ

 ؟یچ یبرا استاد دیببخش_

 .یکن پنھون خواد ینم...دونم یم من_

 ؟یچ پنھون

 .زد یم حرف یچ راجب دونستم ینم واقعا من
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 .دیزن یم حرف یچ راجب دونم ینم واقعا من اما_

 من که کردم مخالفت که  اول.گفت بھم رو زیچ همه رادجانیه_

 خاطر به گفت اما کنم ینم قبول رو ادیم خودم از بعد که یکس

 چه از هیقض دمیفھم دمیپرس یوقت و.نیاومد رید که اونه

 نگران نطوریا که داره دوست یلیخ نامزدشو معلومه...قراره

 .بود موندنتون رونیب

 .زدم یا یزورک لبخند

 به کنن فکر خوام ینم ن؟منینگ یکس به لطفا شهیم...شهیم_

 .لطفا.شمیم موفق رادیه خاطر

 .ام وونهید چقدر کرد یم فکر االن

 !ست نقشه هی همه ها نیا که دونست ینم یول

 .کرد نگاهم نیتحس با

 من راحت التیخ.شهیم دایپ تو مثل ییدخترها کم یلیخ...حتما_

 .قرص قرصه دهنم

 !زد یلبخند بندش پشت و

 .خداحافظ.شمینم مزاحمتون گهید.استاد ممنون_

 .سالمت به..یمراحم_

 !شدم دور ازش یلبخند با و

 .باشه مھربون انقدر غرغرو استاد نیا کردم ینم فکر چوقتیه

 .گهید بود رادیه خاطر به
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 یطرف از و بود گرفته ام خنده یطرف از  کارش یادآوری با

 .بودم یعصب

 !یحساب بود کرده رییتغ نکهیا مثل

 بود؟ کرده یکار نیهمچ چرا...یول

 نبود؟ خودش و خودم یآبرو فکر

 !نداشت یفرق اون یبرا که چند هر

 .دراومدم فکر از و گفتم یآخ شد گرفته دستم از که یشگونین با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_113 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 چته؟ یوحش_

 :گفت حرفم به توچه یب

 بھت نکنه ھانی؟نیشد سرخ که گفت یچ ؟استادیفکر تو هیچ_

 ...شنھادیپ

 .کرد یم فکر ییزهایچ چه به

 بود؟ کارها نیا اهل استاد آخه

 !بره سمتش کرد ینم جرئت آدم که داشت اخم یجور

 که همونطور و دمیکش رو بازواش و کردم نگاهش ضیغ با

 گفتم؛  بردمش یم رونیب

 عسل من هی با شهینم رو نیا استاد؟واال نیا و نه هم یچکیه_

 .خورد

 بود؟* ش*ب*ل یرو خنده که گفت یم یچ پس...ا_

 !گرفت فرا رو وجودم خشم استاد یها حرف یادآوری با

 !دیرس یم رادیه اون به که دستم
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 !کشتمش یم

 !ها بود کرده هم سر یدروغ چه کن نگاه

 یروان نیا نامزد بخوام که دمیخند یم پشتم هفت گور به من

 .باشم

 به موندم خواب گفتم منم...منم یاومد رید چرا گفت...یچیه_

 .نگو دروغ گفت نیهم خاطر

 .اوه

 بخنده؟ نیا سر بود وونهید مگه.ها گفتم یپرت و چرت چه

 !استاد نیا هم اون

 :گفت یجیگ با

 داشت؟ خنده نیا یکجا ؟آخهیگفت یچ یدیفھم خودت_

 .میبر ایب ایداد ریگ لوین اه_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_114 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کشتمت یند حیتوض مفصل بعدا یعنی کرد نگاهم یجور

 !بودها تر چیپ سه خودم از هم لوین

** 

 .رفتم جلو و کرد تند پا نشیماش دنید با

 !فھموندم یم بھش امروز دیبا

 .ارهین زبون به رو یچ هر که

 !نگه دروغ الاقل

 زدم؛ داد بھش توجه یب که داد ییباال بلند سالم شدم که سوار

 تو؟ یکرد کاریچ_
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 :گفت لکسیر

 مگه؟ کردم کاریچ_

 !ایخدا یوا

 :گفتم کالفه

 م؟ینامزد که ی؟گفتیگفت استاد به یچ تو_

 ؟یناراحت چرا تو ؟خوبیگیم نویا...آهان_

 !بکشمش خواستم یم بودنش لکسیر همه نیا از

 ؟یگفت دروغ ناراحتم؟چرا چرا_

 .دیپر باال ابروهاش

 ؟یشد ینم ناراحت میبود نامزد یجد اگه یعنی_

 شدم؟ ینم ناراحت...گفت یم راست

 خورد؟ ینم بر بھم بود راست حرفش اگه

 .کردم نگاهش ضیغ با

 چطور من گه؟حاالید ام یعصب من که یکن یم درک رادیه_

 کنم؟ نگاه روش تو گهید

 :گفت حال همون در و افتاد راه و کرد روشن رو نیماش

 ؟یناراحت بشنوه آرادخان نکهیا از نکنه ایخوب؟ جرمه مگه_

 .بود پوشونده رو صورتش یظیغل اخم

 برام؟ بود شده یرتیغ کنم باور
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 .نباش آراد نگران تو_

 .شد مشت دستش

 رو یزیچ ی حوصله و حال م؟اصالینکن دعوا شهیم ھانین_

 .دارم

 نیا.ادینم خوشم درموردش بحث و آراد از یگفت یم رک خوب

 بود؟ یچ کارها

 یوقت یدون ی؟میگفت چرا نکهیا من بحث...ستین آراد من بحث_

 بود؟ مونده باز دهنشون همه داد راهم

 زنگ که اولش.یرفت در من خاطر به.بود من ریتقص خوب_

 باز رو هات اخم د،حاالیپر دهنم از نمیا بگم یچ دونستم ینم زدم

 .بگذره خوش بھمون قراره امروز که کن

 !شدم خوشحال کممی چرا دروغ

 !کردم یم بحث نیا از شتریب دینبا یول

 کنم؟ وابسته خودم به اونو خواستم ینم مگه

 عشوه و ناز با و دادم حرکت آزادش دست یرو آروم رو دستم

 :گفتم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_115 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 م؟یریم کجا حاال...یآشت باشه_

 .دادم سوق باالتر رو دستم و

 .یبخوا تو جا هر_

 انگار بود بھش نگاهم یچشم ریز.دمیکش دهنم یتو رو*م*ب*ل 

 .بود شده* ک*ی*ر*ح*ت حرکاتم و رفتار با

 !بود سست چقدر
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 یلیخ که نمایس مثال...دارم دوست که هست جاها یلیخ خوب_

 .نرفتم وقته

 .یکن  امر تو که جا هر بعد و نمایس میریم اول_

 بود؟ نطوریهم شهیهم شدیم یچ ایخدا

 !مھربون نقدریهم

 .میبر بزن پس باشه_

 !مادمازل چشم یرو به یا_

 .برد باال رو سرعتش و

 .میگرفت طیبل دوتا

 انگار و شد یم شروع لمیف گهید ی قهیدق چند که بود نیا شیخوب

 !میبود دهیرس موقع به

 .میافتاد راه هم همراه و میدیخر تنقالت یکم

 .گرفتم رادیه سمت و درآوردم کیپالست یتو از رو لواشک

 ؟یخور یم_

 .جونت نوش.زمیعز نه_

 !بود بھتر خشن رادیه همون

 !بودها شده چندش چقدر

 !من خاطر به...کمی_

 داد؟ یم گوش حرفم به واقعا نمیبب
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 :گفت و کند یکمی

 .بخورم تونمم ینم ندارم دوست من کن خوبه؟باور نقدریهم_

 .شدم زده خجالت یکم

 .گهید نداشت دوست

 کردم؟ یم زورش چرا

 !که نکرد تمیاذ کم یول

 .بخشمت یم ام یخوب دختر چون حاال...باشه_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_116 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 شروع با و گذاشت دستم یرو رو دستش و زد روم به یلبخند

 !نزد یحرف گهید لمیف

  ام یگوش یصدا با

 .دمیکش رونیب رو ام یگوش و رفت فمیک سمت دستم

 !نبود من به حواسش اصال که بود لمیف بھر یتو انقدر رادیه

 نییپا ام یگوش تند و شد گرد هام چشم آراد از یامیپ دنید با

 .آوردم

 !شد حبس ام* ه*ن*ی*س یتو نفس

 "بزنم حرف باهات خوام ی؟میدار وقت ھانین...سالم" 

 !نبود نجایا کال انگار انداختم رادیه به ینگاه

 "نه امروز...سالم"

 .کردم سند و

 ھان؟ین_
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 بعد و فشردم دستم یتو رو ام یگوش و دادم قورت رو دهنم آب

 .چرخوندم سمتش رو سرم

 بله؟_

 .یشد یجور هیشده؟ یزیچ_

 .دادم رو جوابش بود داده امیپ بھم لوین فقط...نه نه_

 نه؟یهم یمطمئن_

 !بدبخت من جون به وفتهیب نشه وونهید نیا باز ایخدا

 ؟یدار شک من به تو رادیه_

 دیشا گفتم شده وارید گچ مثل صورتت آخه.دمیپرس فقط...نه_

 .بھت داده یخبر

 !اومد یدیجد امیپ قهیدق همون

 ؟یدینم جواب_

 .بعدا مینیبب رو لمیف زهیچ یعنی...نه_

 .داره یمھم کار دیشا_

 .ستین مھم نه_

 که دادم لشیتحو یاسترس پر لبخند که نشست دستم یرو نگاهش

 از روح انگار که دیکش دستم از رو ام یگوش حرکت کی یط

 !رفت بدنم

 :گفت بود نییپا سرش که همونطور و رفت ها امیپ یتو

 .گفته یچ نمیبب بذار حاال_
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 ...محکم و رفت هم یتو هاش اخم امیپ دنید با 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_117 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 .فشرد رو دستم



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 327 

 

 !گفت ب*ل ریز یا"شو خفه" ضیغ با که گفتم یآخ درد از

 آراد؟ بود وقتش االن آخه

 !نکنه کارتیچ بگم خدا

 !نبود ما سمت نگاهش کس چیه انداختم ورم و دور به ینگاه

 :دمینال آروم

 !توروخدا...نکن یزیر آبرو خدا رو تو...رادیه_

 :گفت خشن

 !شو بلند بندازم راه دعوا نکهیا بدون...شو بلند_

 !نبود یلجباز و لج وقت

 !نبود اصال

 .افتادم راه و برداشتم رو فمیک و شدم بلند

 بود رفته باال صداشون و زدن یم حرف که نفر چند به توجه یب

 !رفتم رونیب

 !ها باشم خوش خواستم فقط روز هی

 !زد گند آرادخان قایدق که

 بزنه یحرف نکهیا بدون اومد رونیب رادیه قهیدق چند از بعد

 .کشوندم رونیب و زد چنگ رو بازوام

 !بست رو در و نیماش یتو کرد پرتم

 !بود شده وحشتناک یلیخ...دمیترس یم
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 !بود شده ترسناک یلیخ

 تنم صداش از که دیکوب بھم رو در محکم و شد سوار هم خودش

 !دیلرز

 د؛یغر شده دهییسا بھم یها دندون با

 ؟یارتباط در باهاش هنوز تو...تو.ھانین_

 :گفتم زده هول و تند

 بھم گهید دیشن رو تو یصدا که روز اون ز!نه خدا به...نه_

 ...نزد زنگ

 :دمینال عجز با و کردم یمکث

 !حالم به زد گند و شد داشیپ ھوی کجا از دونم ینم االن_

 !هیگر ریز بزنم تا بود یکاف تلنگر هی

 !بود شده مھم برام رادیه تیعصبان چرا دونم ینم

 !دونم ینم

 !نکنه فکر بد راجبم خواستم یم فقط

 :گفت آروم باشه شده نرم که انگار

 !ھانین_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_118 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :دادم رو جوابش آروم

 ...بله_

 د؛یکش*ش*ب*ل یرو رو زبونش
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 یتو االن و یندار اعتماد بھم هنوز تو دونم یم من...من ھانین_

 که مھم انقدر.یمھم من یبرا تو ھانین یچه؟ول نیا به یگیم دلت

 !بزنم شیآت رو ایدن ی همه حاضرم خاطرت به

 بود؟ رادیه نیا

 احساس؟ نھمهیا

 شدم؟ یم نرم کم کم داشتم چرا

 

 •°رادیه°•

 !بود شده رام کنم فکر

 .خودم به ولیا

 !ارمیدرب رو شهیپ عاشق هی یادا بتونم حد نیا تا کردم ینم فکر

 !بود یجد آراد درمورد تمیعصبان یول...یول

 زد؟ یم حرف ھانین با یحق چه به اون

 شده؟ دواریام و دهید یحرکت ھانین جانب از نکنه

 کمی نیهم و شهیم بدتر هیقض هام تیعصبان نیا با دونستم یم

 !شهیم نابود هم داره که یاعتماد

 !نبود تیعصبان وقت االن

 هی!بزنه زنگ بھم گهید کردم ینم فکر یحت من...من رادیه_

 !نشد که باشم خوش خواستم رو امروز

 !بچه هی مثل درست...بود معصوم
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 یم اراده یب و سست خودش مقابل در رو آدم هاش حرف با

 !کرد

 !رفت هاش*ب*ل سمت نگاهم

 !بود کرده رو هاش*ب*ل* س*و*ه دلم بیعج

 !دنشیچش* س*و*ه

 بود گردش در هاش*ب*ل و هاش چشم ونیم نگاهم

 ...بردم جلو رو سرم آروم

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_119 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 سمتش و کردم طرف نثار یفحش خورد شهیش به که یا تقه با که

 .دمیچرخ

 :گفتم آروم یا بچه دختر دنید با که دادم نییپا رو شهیش

 بله؟_

 :گفت یمظلوم لحن با

 ؟یخر یم گل عمو_

 .نهیبب بھتر تا دیکش من سمت رو خودش یکم ھانین حرفش با

 ...گهید بود رحم دل

 .بود بچه عاشق تر مھم همه از و

 اش هیگر براشون افتاد یم یاتفاق نیتر کوچک اگه که یجور

 !اومد یم در
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 کرد؟ یم کار یکیکوچ نیا به بچه دیبا چرا

 ؟یچ مادرش و پدرش

 بود؟ نجایا بچه نیا که.بودن کجا

 :گفتم یمھربون لحن با

 زم؟یعز چند_

 :گفت یا کودکانه ذوق با و زد یبرق هاش چشم

 .تومن چھار یا شاخه_

 قرار اش رو به رو و دمیکش رونیب تراول هی داشبورد یتو از

 .دادم

 عمو؟ نیخوا یم رو همش_

 .داد دستم رو ها گل که کردم بسته و باز رو هام چشم

 .بدم پس بھتون که ندارم رو اش هیبق من ادهیز یلیخ نیا اما_

 .دمیکش سرش به یدست

 .من طرف از...زمیعز خودت یبرا شیبق_

 ؟یجد_

 .نشدن نگران مادرت و پدر تا خونه برو هم حاال...زمیعز آره_

 :گفت خنده با و دیبوس رو ام گونه حرکت کی یط

 .نیبش خوشبخت خوشگله خانوم نیا با شاهللیا...نیخوب یلیخ_
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_120 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شد دور و

 !رفت بود سرخ صورتش که یھانین سمت نگاهم
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 .بود دهیکش خجالت یآخ

 :گفتم یس*بدجن با

 !ها بود تو با_

 :رفت بھم یا غره چشم

 اومد؟ خوشت نکنه هیچ_

 :گفتم* م*ب*ل ی گوشه یلبخند با و کردم روشن رو نیماش

 اومد؟ بدت تو نکنه_

 !نزد یحرف و رفت بھم یا غره چشم

*** 

 •°ھانین°•

 

 .کردم پرت تخت یرو و کندم تنم از رو مانتوام

 !بود شده عوض کمی رادیه که خوبه

 گورم به زنده دیفھم یم رو آراد ی هیقض که بود قبل مثل اگه

 !کرد یم

 یلعنت.دمیکوب ام یشونیپ به یخواستگار ی هیقض یادآوری با

 بود؟ رفته ادمی چطور

 !بود اومده سراغم یمونیپش حس

 !کردم ینم قبول کاش



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 336 

 

 باهاش فرصت نیاول در دیبا فردا.بود شده معطل یلیخ حتما

 !زدم یم حرف

 ینم میبگ ھوی حاال میکن آمد و رفت جلسه چند میبود گفته یول

 م؟یخوا

 !بودم کرده ریگ بیعج

 !شد باز در ھوی که دمیکش نییپا رو شلوارم

 که دمیکش باال رو زانوهام تا اومده نییپا شلوار و دمیکش یغیج

 !رفت باال رادیه ی قھقھه یصدا

 :گفت اومد یم جلو که همونطور و بست رو در

 پاهات بابا دمید کجارو کنه یم فکر ندونه یک دختر؟هر چته_

 .بود

 :گفت خنده با بعد و

 ...دمید که هارو یدنید البته_

 یطونیش با و نشست شلوارم یرو تا اومد تر نییپا نگاهش بعد و

 :گفت

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_121 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ؟یپوشون یم چرا دم،حاالید هم نجارویا...تازه_

 !گهید بود ادب یب

 .آورد یم روم به یه حاال نکبت

 :گفتم ضیغ با و رفتم بھش یا غره چشم

 !ادب یب_
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 .دیکش ام گونه به یدست

 ؟یمتنفر من از هنوز تو...تو ھانین_

 متنفر؟

 !دونستم ینم خودمم

 !هیچ بھش احساسم دونستم ینم

 !نبودم نه...متنفر یول

 زدم؛* ب*ل

 !نه_

 ؟یدار دوستم یعنی پس_

 مگه؟ باشم داشته دوستت قراره نباشم متنفر ازت اگه_ 

 .شد زونیآو اش لوچه و* ب*ل

 ؟یندار دوستم_

 بود؟ رادیه همون نیا

 .بود شده بچه پسر هی مثل.اش چھره دنید از بود گرفته ام خنده

 :گفتم یطونیش با و دادم حرکت* ش*ب*ل سمت آروم رو دستم

 .نچ_

 :گفت رفته لیتحل یصدا با و دوخت هام* ب*ل به رو نگاهش

 ؟یجد_

 .اوهوم_
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 یتو کامل فشردم،حاال خودش به و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 !بودم آغوشش

 !بھش دهیچسب

 !اومد جلوتر و جلوتر صورتش

 ...سمت دستش و گذاشت* م*ب*ل یرو ش*ب*ل 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_122 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !برد گردنم

 !م*د*ی*س*و*ب یم عطش با

 !باشه بارش نیآخر بود قرار انگار که یجور

 !دیکش عقب و گرفت* م*ب*ل از یگاز

 :گفت*ش*ب*ل ی گوشه یلبخند با و زد گوشم پشت رو موهام

 یم رام رو تو بالخره یول!ینکرد یهمراه شهیهم مثل بازم

 !کنم

 !خان رادیه باش الیخ نیهم به گفتم دلم یتو

 ؟یکن رام رو من تو

 !عمرا

 .ینیبب خواب تو!آقا باش الیخ نیهم به_

 !شدم دهیکش آغوشش یتو حرکت کی یط و کرد نگاهم طونیش

 !نمیب یم یداریب یزم؟تویعز خواب تو چرا_

 !داشت رو کشتم قصد انگار که داد یم فشار یجور

 !شدم یم له داشتم

 .یکرد لھم رادیه آخ_
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 .دیکش عقب و زد ام گونه یرو یا بوسه

 هر...دختر یکن یم ام تشنه شتریب یدار کارات نیا با...ھانین_

 .یبمون شمیپ و یباش!یباش که خوام یم قهیدق

 بود؟ رادیه نیا یجد یجد ای بود نقشش

 گفتم؛ و زدم یبیدلفر لبخند

 ؟یشد عوض انقدر روزه چند کنم باور_

 تخت سمت که همونطور و کرد بلندم و انداخت پام ریز دست

 :گفت رفت یم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_123 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شدم خوب انقدر یالک پس نه_

 که بخورم یتکون خواستم و دمیکش یغیج.انداختم تخت یرو و 

 !نشست بدنم طرف دو دستش

 !بودم تصرفش تحت کامال حاال

 .آورد جلو رو صورتش

 !یگفت یم...خوب_

 .دادم قورت رو دهنم آب

 .شدم له.نمیبب اونور ؟پاشویراحت_

 .آورد جلوتر رو سرش و گفت ینوچ

 شم؟یم له گفت ینم شعوریب بود انداخته من یرو رو وزنش کل

 .نبودم دراکوال خودش مثل که من

 .راحتم که من_

 .کردم وارد اش*ه*ن*ی*س به یفشار
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 !ناراحتم من یول_

 .زد یآروم ی بوسه و گذاشت ام گونه یرو رو* ش*ب*ل

 !گرفت گر تنم

 !شدم داغ

 .زمیعز منه هیراحت مھم_

 کرد؟ یم کاریچ باهام داشت

 بود؟ شده عوض انقدر چرا

 ...رادیه_

 :گفت* ب*ل ریز

 هوم؟_

 ؟یکن یم یباز باهام یدار چرا_

 گفت؛ هام چشم به رهیخ و دیکش* م*ب*ل یرو رو دستش

 زم؟یعز یا یباز ؟چهیباز__

♨ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_124 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دادم تکون یکم رو سرم

 ؟یشد عوض شبه هی شد یچ...تییھوی یها شدن خوب نیهم_

 :گفت بده حالتش یتو یرییتغ نکهیا بدون

 .ذوقم تو بزن حاال.شدما خوب بار هیبده؟ مگه_

 :زدم* ب*ل آروم هاش چشم به رهیخ

 .بھتره یباش بد همون.ادینم بھت_

 .دیکش ام گونه یرو رو دستش و گفت ینوچ
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 !که ادینم شم؟دلم بد تو با_

 !سواستفاده یبرا بود یخوب تیموقع چه

 .زدم یبدجنس لبخند یقبل امتحان ادی با

 م؟یکن کار هم با فردا یراد؟برایه_

 :گفت متعجب

 فردا؟ یبرا_

 :گفتم ناز با

 ...گهید درس.اوهوم_

 .دیکش وضعش و سر به یدست و دیکش کنار

 .گهید نشو پروو کردم کمکت بار هی_

 .دادم سوق گردنش سمت رو دستم

 !حساسه گردنش یرو چقدر دونستم یم

 گفت؛ آروم که دمیکش یم گردنش یرو وار نوازش رو دستم

 .ھانین.نکن_

 .شد زونیآو ام لوچه و* ب*ل

 ؟یرادی؟هیکن ینم کمکم یعنی_

 .سوزه ینم دلم که نکن هم یاونجور_

 !رادیه آقا برات دارم

 :گفتم یساختگ یناراحت با و دادم گردنم به یتاب
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 رم؟یبگ کمکم آراد از یعنی؟یکن ینم کمکم_

 ...و نشست صورتش یرو یاخم آراد اسم آوردن با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_125 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !دراومد آخم که فشرد محکم رو دستم

 ؟یریبگ زبونتو یجلو یریم یم دختر آخه

 

 ؟یگفت یچ_

 .بود دراومده ام هیگر

 !یچیه...یچیه_

 .شد شتریب دستش فشار

 

 زبونت به رو کهیمرت  نیا اسم یاریم کم یوقت ادیم بدم ھانین_

 ؟یفھم یم!ها یاریم

 بود؟ شده یرتیغ یعنی االن

 من؟ برا اونم

 

 .دادم تکون یسر آروم

 !دیکش آغوشم یتو بده اش چھره یتو یرییتغ نکهیا بدون

 حلقه دورم محکم هاش دست و بود دهیچسب اش نه*یس به سرم

 !بود شده

 

 .دمیشن که رو زشیر ی زمزمه
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 زیچ هر که یستین بچه گهید باشه؟تو میکن تمومش ایب...ھانین_

 !یبکش وسط رو کهیمرت نیا یپا نبود مرادت وفق بر

 .دمیخند دلم یتو

 

 !میکرد یم کلکل هم با فقط ها بچه مثل

 !دادنش حرص یبرا بود یا بھونه خوب که هم آراد

 !بود ام مھره تنھا

 

 .نده ریگ انقدر گهید هم تو.گفتم یزیچ هی خوب_

 بشنوم؟ زبونت از رو اسمش همش ابد تا قراره!تونم ینم_

 .یکن کمکم که بدم حرصت خواستم فقط دیببخش خوب...نه_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_126 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ○°رادیه○°

 :گفتم بھش رو و دمیکش عقب

 .یگرفت ادی خوب نمیبب تا کن حلش خودت دورم هی حاال...خوب_

 .شد مشغول و داد تکون یسر آروم

 !بود صورتش سمت نگاهم

 !بود مظلوم چقدر

 .گذاشت* ش*ب*ل ی گوشه رو مداد

 کرد؟ یم کاریچ من با دختر نیا

 .گرفتم ازش نگاه تند که کرد بلند سر قهیدق چند از بعد
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 درسته؟_

 !نبود نجایا حواسم اصال

 .دادم تکون یسر اما

 :گفت و بغلم یتو دیپر  ذوق با

 .یمرس...رادیه یمرس_

 !آورد یم وجد به هم رو من ذوقش

 .کرد یم رو کار نیهم شدیم که زده ذوق شهیهم

 خودم به شتریب و کردم حلقه کمرش دور رو هام دست

 .چسبوندمش

 !ارمیب سرش خواستم یم که ییبال از بودم شده مونیپش

 !بدم ادامه یباز نیا به گهید تونستم ینم من

 :گفت من من با و دیکش عقب هیثان چند از بعد

 بشم هول ادیز که یدون یم...دمینفھم شدم هول دیببخش...زهیچ_

 !هیک طرف فھمم ینم

 جوش به خونم کنه بغل رو گهید یکس ھانین نکهیا تصور از

 !اومد

 .بود کرده غلط

 :گفتم یآروم به اما

 خودم...یبش زده ذوق یکس یجلو من جز یکن یم غلط شما_

 !کوچولو کشمت یم
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 .ادیم بدش کوچولو ی واژه از شدت به دونستم یم

 .شد بلند غشیج یصدا

 .گمینم یچیه یه...یخودت کوچولو_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_127 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !رفت بھم یبد ی غره چشم ھانین و رفت باال ام خنده یصدا

 !شدم ینم ریپ من که بود ھانین تا

 .زدم اش یشونیپ یرو یا بوسه و شدم بلند تخت یرو از

 از اگه هم یزیگه؟چید یادگرفتی رو زیچ همه...رمیم من_

 زیچ همه چون.کن تمرکز و بکش قیعم نفس فقط رفت خاطرت

 !میکرد نیتمر رو

 .زد ینیریش لبخند و داد تکون یسر

 .ممنونم...باشه_

 .فعال.برم من...کنم یم خواهش_

 .گفت یا فعال*ب*ل ریز

 .رفتم در سمت و زدم روش به یلبخند

 بفھمه رو من تین اگه ھانین که بکنم تونم ینم هم فکرش یحت

 !کنه یم کاریچ

 !باشم بد باهاش خوام ینم گهید

 خود شده وابسته که یاون انگار اما کنم اش وابسته خواستم یم

 !منم

 

 ○°ھانین○°
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 !ها خورد یم درد به یگاه هم رادیه...شیآخ

 !شد راحت فردا بابت از المیخ االن

 .رفتم تخت سمت و کردم عوض رو هام لباس

 .فشردم بھم رو هام چشم و دمیخز پتو ریز

 !رفتم خواب به و شد گرم هام چشم کم کم

 ییباال بلند سالم و شدم آشپزخونه وارد* م*ب*ل یرو یلبخند با

 .دادم

 .زد روم به یلبخند هم مامان

 ؟یخوشحال شده یچ...زمیعز ریبخ هم تو صبح_

 .زدم اش گونه یرو یا بوسه و رفتم جلوتر

 .گهید گهید_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_128 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 شده؟ یحرف؟چ شد هم گهید گهید دختر_

 .نشستم یصندل یرو

 باشم؟ خوشحال که بشه یزیچ دیبا مگه مامان_

 بخور رو ات صبحانه نیبش یچ هر...شهینم که لیدل یب یول_

 که من.دادم بھش لقمه هی زور به رفت زود صبح که هم رادیه

 .ارمینم در جوونا شما کار از سر

 !کرد فروکش میخوشحال

 بود؟ رفته کجا

 رفته؟ کجا_
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 رتید زمیعز بخور.گهینم یزیچ که من به واال...دونم ینم_

 .نشه

 .شدم خوردن مشغول و دادم تکون یسر

 از کردن یخداحافظ از بعد و زدم مامان ی گونه یرو یا بوسه

 .زدم رونیب خونه

 .دیپر باال ابروام رادیه نیماش دنید با

 کرد؟ یم کاریچ نجایا

 رفت؟ زود صبح بھم توجه یب اون

 .خان رادیه برات دارم

 .دادم ادامه راهم به بھش توجه بدون

 .ھانین...ھانین_

 .آقا بمون یخمار تو تو کممی

 !ھانین...توام با ھانین_

 !موندم ثابت جام سر دهیترس ادشیفر یصدا با

 .کرد ناز شدینم که بود یوحش انقدر

 .دمیچرخ سمتش و گفتم یشیا

 .بشم سوار کرد اشاره

 از و نشست صورتش ونیم یظیغل اخم  که انداختم باال ییابرو

 !شد ادهیپ نیماش



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 356 

 

 .بود گرفته فرا رو وجودم ترس

 کردم؟ ینم لج مردم یم...کردما یغلط چه

 کردم؟ ینم ناز مردم یم

 .شد بلند شیعصب یصدا که دمیکش ینیه بازوام شدن دهیکش با

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_129 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ؟یشنو ینم ھانیستم؟نین تو با مگه_

 !اومد ینم ما به کردن ناز...ریخ نه

 !اخالق گند یآقا نیا با

 .دمینشن_

 :گفت یعصب دمیکش یم خودش همراه که همونطور

 خرم؟ من.بلنده منم یها گوش...یدینشن آره_

 :گفتم* ب*ل ریز

 !خر بالنسبت_

 !شد شتریب بازوام دور دستش فشار که دیشن انگار یول

 !تو کرد پرتم بایتقر و کرد باز رو در

 !افتاد راه و کرد روشن رو نیماش و شد سوار هم خودش

 ...رادیه_

 !سیه فقط!ھانین سیه_

 د؟ید یم رو خودش فقط چرا

 :گفتم حرص با
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 که کنم ناز من کممی گفتم...یستین دمید اومدم صبح من خوب_

 !ومدهین من به ناز!کردم ینم یغلط نیهمچ کاش

 !بود یعصب هنوز یول شد باز هاش اخم از یکم

 رو تو خواستم مثال من!بود یلجباز نبود ناز نیا من زهیعز_

 !زدن گند خانوما خانوم که کنم زیسورپرا

 :گفتم جیگ

 ز؟یهان؟سورپرا_

 .اوهوم_

 قرار روام به رو و برداشت رو یکیپالست عقب یصندل از و

 .داد

 ه؟یچ نیا_

 .ینیب یم خودت...کن بازش_

 یتو از رو کادواش و دادم تکون یسر بودم زده جانیه

 ...دنید با درآوردم کیپالست

 

♨️ 
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#Part_130 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 باز بناگوش تا شمین یرنگ قرمز دوخت خوش و خوشگل لباس

 !شد

 !ما ییپسردا نیا بود قهیسل خوش چه

 :گفتم ذوق با

 .محشره نیا...رادیه یوا_

 .نشست دستم یرو دستش و زد روم به یلبخند
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 رفتم؟ زودتر چرا من یدیفھم حاال...نداره رو شما قابل_

 بود؟ باز ییجا یزود نیا به صبح مگه

 شد؟یم یچ دیخر یم رترید حاال

 ؟یزود نیا به صبح ؟آخهیا وونهید مگه رادیه_

 گذاشته جا که بدم بھت شبید بود قرار هم نیا!توام ی وونهید_

 !نشه نیا از رترید گفتم بودمش

 !بودم شده معذب هاش حرف از کمی

 ها؟ حرف نیا و رادیه

 !بود انداخته گل هام گونه بودم مطمئن

 !شدم یم مشیتسل داشتم ناخواسته ای خواسته

 ھان؟ین گمیم_

 هوم؟_

 م؟یچونیبپ رو امروز یموافق_

 ؟یچ

 ره؟یم یانتظار چه عیبق از باشه نیا که مملکت استاد

 !دارما راد؟امتحانیه_

 ره؟یبگ امتحان ازت یک نباشم من خوب دختر_

 !بودما شده جیگ چقدر

 !شد پرت حواسم_
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 ؟یچ پرت_

 !رادیه دست از!اوف

 هیآخه؟ امروز.رفتن رونیب یبرا هست وقت همه نیا!عمم پرت_

 .خوندما خوب یلیخ بار

 :گفت بدجنس

 بدم؟ ادتی یکرد مجبورم زور به ای یخوند_
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#Part_131 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفتم بھش یتوپ ی غره چشم

 کردم؟ مجبور من...ادب یب_

 ؟یکن انکار یخوا یم یعنی_

 :گفتم ام به رو به رهیخ

 .نمیب ینم که ؟منیدار شاهد.کنم انکار که نکردم یکار_

 !نبود اون ها سوال اصال چون...باشه.اومم_

 ؟یچ

 االن؟ گفت یچ

 :گفتم غیج با

 نبود؟ اون سواال یچ یعنی؟یچ_

 کمکت آره نکردم؟خوب کمکت یگینم مگه کوچولو_

 شه؟یم یچ خوب بشه عوض سواال.نکردم

 !بودا شده یعوض چقدر

 .اومد یدرم ام هیگر داشت

 !رمایبگ نمره آدم مثل خواستم یم بار هی
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 !رادیه یبد یلیخ_

 !خودتونه از یبد...بانو نیدار اریاخت_

 !کردم نثارش یکوفت که خنده ریز زد بلند حرفش بند پشت و

 !کنا نگاه رو یعوض

 .بود گرفته رو حالم بدجور

 !هیگر ریز بزنم بود مونده کم

 !نشد بدل و رد نمونیب حرفس مقصد به دنیرس تا گهید

 !بود گرفته رو وجودم کل استرس

 !بودم بلد رو بود گفته رادیه که ییزهایچ فقط من

 !بھش لعنت

 !بود یحتم افتادنم و بودم نخونده کتاب رو از هم دور هی یحت

 !کردم یم اش کهیت کهیت رفتم یم رونیب که نجایا از

 لگد و مشت ریز رو رادیه ای بخندم دونستم ینم ها سواال دنید با

 !بکشم هام

 ها بود ترسونده رو من چطور یعوض

 .بود شکفته گلم از گل

 !بود ها سوال همون قایدق

 مشغول تند و انداختم نییپا رو سرم.کردم یم تلف رو وقتم دینبا

 .شدم دادن جواب
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#Part_132 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .زدم یم حرف باهاش دیبا االن

 !کنم صبر تونستم ینم خونه برسم تا
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 زنونه یصدا دنیشن با که گذاشتم در ی رهیدستگ یرو رو دستم

 !موند ثابت دستم یا

 ؟یجون رادی؟هیرادیه_

 بود؟ یک نیا

 . شدم حرفشون ی ادامه منتظر و فشردم بھم رو هام*ب*ل

 !نه گفتم وایش_

 !خوب شب هی و تو و من بگذره خوش دمیم قول...گهید ایب_

 .گذاشتم دهنم یرو رو دستم یناباور با

 خوب؟ شب

 ؟ییدوتا

 داشتن؟ بطه*را...هم با نکنه

 بود؟ بارشون نیچندم

 .تونم ینم وایش_

 شنھادمیپ شهیم اولته؟مگه بار مگه گهید نباش حال ضد رادیه اه_

 ؟یکن رد رو

 .دمیم خبر بھت بعدا...کنم یم فکر_

 باشه؟...میبر هم با تا من ی خونه ایب پس...رادیه عاشقتم ییوو_

 .باشه_

 !شدم یم فیضع دینبا
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 یصدا که کردم وارد در به یا تقه و دمیکش روم و سر به یدست

 .شد بلند رادیه

 .دییبفرما_

 .شدم وارد و کردم باز رو در آروم

 .دادن رو جوابم متقابال که دادم جفتشون به یسالم

 !شد فشرده قلبم رادیه گردن یرو* ب*ل رژ رد دنید با
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#Part_133 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !باختم یم رو خودم دینبا یول

 :گفت یدستپاچگ با باشه خورده جا رادیه انگار

 زارع؟ خانوم دییبفرما_

 !حاال تا بودم دهیند رو دختره

 کردم؟ یم یحسود چرا

 بود؟ من هیچ رادیه مگه

 نره؟ ادتی...رمیم گهید من رادیه_

 !رهینم ادمی نه_

 .زد یلبخند

 .خداحافظ منتظرتم پس_

 !رفت رونیب و گفت یا خداحافظ هم من به رو و

 !شدم مزاحم موقع بد انگار!استاد یچیه_

 ...نگو چرند ھانین_

 !استاد هستم زارع_

 .دیساب هم به رو هاش دندون ضیغ با
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 .یدینشن و یدیند رو زیچ همه تو...بسه ھانین_

 .رفت گردنش سمت نگاهم و نشست* م*ب*ل یرو یپوزخند

 ه؟یالک نکنه هم گردنتون یرو ب*ل رژ رد...دمیند من_

 :گفت کالفه و دیکش گردنش به یدست

 کجا از حاال دونم ینم...بود میمیقد یها دوست از یکی وایش_

 .شده داشیپ

 !یدوست چه هم اون...دوست آره

 همشون شه؟بایم ختم تخت به هاتون یدوست ی همه شما_

 ن؟یدار بطه*را

 ھان؟ین یگیم یچ_

 تر یعوض...نه یول یشد عوض تو کردم یم فکر من...من_

 !خان رادیه یشد قبل از

 .اومد جلو یقدم

 شدم؟ عوض من ھانین آره ؟کهیکن خرم یخوا یم باز االن_

 :گفت یعصب و گرفت دست یتو رو بازوام

 تو همه ه؟بایچ بطه*؟رایگیم چرند چرا...یدیشن اشتباه گمیم_

 ام؟ یعوض انقدر من ھانیه؟نیچ یرفت تخت

 !گرفتم رو خودم یجلو یول یبدتر یعوض از بگم خواستم

 و من گفت که دمیشن خودم یها گوش دم؟بایشن اشتباه رو یچ_

 !خوش شب هی و تو
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#Part_134 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !رفت باال اش قھقه یصدا حرفم شدن تموم با
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 یدار شک من به آخه؟انقدر هیفکر چه نیا...وونهید دختره_

 وونه؟ید

 :گفت یحرص و شد درهم صورتم 

 بود من یجا یکس هر که بود یجور زدنش حرف د؟لحنیببخش_

 !تو درخشان ی سابقه با هم اون...کرد یم یفکر نیهمچ

 :گفت آروم یول دهنم یتو زنه یم االن کردم یم فکر

 !نبردم تختم یتو رو یکس یبودم،ول دوست بگم دروغ چرا_

 !گفت یم هم رک چه...هه

 !کنم باور خواست یم البد آره

 ه؟یمخمل هام گوش پشت_

 دیبا چرا...کنم ینم رو کار نیا باشم پست چقدر هر من...ھانین_

 پستم؟ انقدر تو یها چشم یتو ببرم؟من رو ابروشون

 اولته؟چرا ی دفعه مگه گفت چرا خواست؟پس یم یچ پس_

 ؟یکرد قبول

 .زد ام یشونیپ به یا ضربه انگشتش با

 منم داد یمھمون شنھادیپ...منحرفه ذهنت چقدر کوچولو آخه_

 .کنم فکر دیبا گفتم

 کردم؟ یم فکر اشتباه من یعنی...یعنی

 !باطل الیخ یزه یول رمیبگ آتو هی ازش تونم یم کردم فکر

 .دونستم یم چه من خوب...خوب...امم_
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 .کردم نثارش"یکوفت"و ختیر بھم شتریب اعصابم که دیخند زیر

 ؟یریم نمیبب حاال_

 .کنم فکر دیبا...دونم ینم_

 .خواست یم یمھمون دلم.برم خواست یم دلم منم

 .دمیکش* م*ب*ل یرو رو زبونم

 ام؟یب منم شهیم...شهیم.رادیه گمیم_

 .رفت هم یتو هاش اخم

 کجا؟ بله؟شما_

 !توروخدا...خونه تو دمیپوس_

 ؟یدیپوس که افتاد ادتی ھوی االن_

 !میجد رادیه_

 .ستین تو مناسب اونجا.کوچولو میجد منم خوب_

 .دمیغر* ب*ل ریز

 !هییجا هر دختره اون و تو مناسب آره

 .رفت باال اش خنده یصدا که دیشن انگار اما

 .یرینم خودتم ای یبریم منم ای...زهرمار_

 ره؟یبگ رو من یجلو خواد یم یک و_

 !میبچرخ تا بچرخ بود؟پس ینطوریا حاال

 :گفتم یطونیش لحن  با
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 منم یمھمون یبر تو هیچ نظرت...شده تنگ ماین برا دلم انقدر_

 خونشون؟هوم؟ برم

 ...سمت دستش و کرد نگاهم ضیغ با
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#Part_135 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !چسبوندم وارید به و رفت کمرم

 !ستاین خوب اصال هم شیشوخ زمیعز_

 شده تنگ براش دلم چقدر یبدون اگه کردم؟آخ یشوخ مگه_

 ...که انقدر

 گلوام یتو حرفم م*ب*ل یرو گرمش یها*ب*ل گرفتن قرار با

 !شد خفه

 !بودم گرفته سفت و دمیس*بو یم ولع با

 !کنم فرار بود قرار که انگار

 !دوباره و دیکش یم نییپا تا کمرم پشت وار نوازش رو دستش

 و شد تر یجر که گفتم ی"آخ" که زد موهام به یچنگ خشن

 !شد تندتر دنشیبوس سرعت

 .دیکش عقب و گرفت* م*ب*ل از یگاز لحظه چند از بعد

 !شهیم کبود بودم مطمئن و سوخت یم

 .دمیکوب ستبرش ی ـنه*ـیس به یمشت و دمیکش یغیج

 !یعوض آشغال!وونیح!یروان_
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 کرد، یا مسخره ی خنده

 تو نندازم بچه هی ستمین رادیه...ھانین اریب اسمشو گهید بار هی_

 از هم اون دارم دوست بچه که منم هیمجان هم امتحانش دامنت

 !تو

 .زدم زل بھش یناباور با

 بود؟ یک گهید نیا

 رو من اونوقت یکن یم یکار همه خودت ؟تویگیم ی؟چیچ_

 که یکار همون ای یبر یم خودت با هم رو من ای؟یکن یم منع

 !کنم یم رو گفتم

 !ارمیب رو ماین اسم دمیترس یم شیپ قهیدق چند اتفاق وجود با

 .نداشت یدوم بود یوحش هی

 ...ایب باشه_

 داد؛ ادامه که شد باز شمین زده ذوق

 باشه؟...یخور ینم جم من کنار از یول_

 .برام نبود مھم اصال حرفش که بودم شده خوشحال انقدر

* ب*ل یرو یا بوسه حرکت کی یط که دادم تکون یسر تند 

 ...دستش و زد هام
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#Part_136 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کرد مرتبشون و رفت ام مقنعه از ختهیر رونیب یموها سمت

 گه؟ید یدیفھم پس_

 !چونمشیبپ یجور هی شدیم حاال

 .برم بود قرار که بود یا یمھمون اون مھم
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 !خورم ینم جم کنارت از...اوهوم_

 .نشده رتید تا برو حاال...یکن عمل دوارمیام_

 :گفتم تند ساعت یادآوری با

 !بده راهم عمرا شد رمیچنده؟د ساعت...رادیه یوا_

 کالست سر بدو خوب دختر هی مثل حاال نشده رتید...نترس_

 باشه؟....یخانوم

 .بعد تا...باشه_

 !زدم رونیب اتاقش از* م*ب*ل یرو یلبخند با.گفت یا"فعال"

 .افتادم راه کالس سمت تند یها قدم با

 !بود من روز امروز انگار!بود ومدهین استاد هنوز که خداروشکر

 .شد وارد استاد سرجام به دنیرس با همزمان.رفتم سرجام تند

 ؟یبود کجا...ھانین یه_

 :گفتم آهسته

 .گمیم بھت بعدا_

 بدل و رد نمونیب یحرف کالس انیپا تا گهید و داد تکون یسر

 !نشد

* 

 .گفت بھمون یدینباش خسته استاد کالس شدن تموم از بعد 

 .رفت باال لوین یصدا رفت رونیب کالس از نکهیهم
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 ؟یبود بود؟کجا شده یچ...رفت که حاال_

 تونستم ینم چرا دونم ینم یول...یول بود دوستم نیبھتر لوین

 !بگم رو هیقض بھش

 !بود یدرس.داشتم کار استاد با...یچیه_

 یا گهید کار درس جز انگار بود یدرس یگیم نیهمچ...اوه_

 .نکردم فکر که ایچ باش رو من.یباش داشته باهاش یتون یم

 !کردم اکتفا یلبخند به

 زارع؟ خانوم_

 !شد حبس ام ــنه*ـیس یتو نفس آراد یصدا دنیشن با
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#Part_137 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 متقابال که دادم بھش یسالم* ب*ل ریز و دمیچرخ سمتش آروم

 !ییرو خوش با اما.داد رو جوابم

 ن؟یخوب_

 ؟یدار وقت...ممنون_

 !نه االن...امم_

 گه؟ید یهست...پس،فردا_

 !شدیم داشیپ بزنم حرف باهاش خواستم ینم که حاال ایخدا

 !کنم یم یسع_

 :گفت ییرو خوش با شهیهم مثل

 .خوش روزتون.شمینم مزاحمتون نیا از شتریب...البته_

 .خوش هم شما روز...نیمراحم_
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 .گذشتم کنارش از تند لمیوسا برداشتن از بعد و

* 

 

 دم؟یپوش یم یچ حاال

 سمت رفتم و زدم یبشکن بود رفته رادیه که یلباس یادآوری با

 .فمیک

 !بود تنم تیف.بود شده یعال تنم یتو لباس

 یخوب نسبتا شیآرا و بودم ختهیر ام شونه یرو صاف رو موهام

 !ظیغل نه و بود کمرنگ نه...داشتم

 !رنگم قرمز رژ از  مخصوصا...بودم یراض کامل که خودم

 از بعد انداختمو سرم یرو شل رو شالم و کردم تنم رو ام مانتو

 .رفتم رونیب فمیک برداشتن

 :گفت دنمید با مامان

 .زمیعز یشد ناز چقدر.کرده چه گلم دختر...ماشاهللا_

 .جونم مامان یمرس_

 :گفت رادیه به رو و زد روم به یلبخند

 .سپردمش تو به...باشا ھانین مراقب رادیه_

 .مراقبم مراقب...جون عمه راحت التیخ_

 .سپردمتون خدا به_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 381 

 

* 

 :گفتم بھش رو افتاد راه که نیماش

 همه؟ تو هات اخم چرا تو_

 ؟ینفھم یزد یخودت ای یفھم ینم دختر ھانین_

 !کردم؟ کاریچ...وا_

 .دیکش یقیعم نفس کالفه

 رژ نیه؟ایچ شیآرا نیا حاال...حاال ستین مناسبت گفتم من_

 گه؟یم یچ قرمزت
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#Part_138 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 قرمزم؟ رژ

 مگه؟ بود چش یخوب نیا به

 مگه؟ چشه رادیه_

 رو تو یچطور من دختر آخه...یکن یم میعصب یدار ھانین_

 ببرم؟

 چوند؟یپ یم داشت پس

 !گهید برم ینم بگو ھوی

 نه؟ ست بھونه_

 ...من مگه گهید برم ینم بگو ھوی

 !شدم الل سھله که خفه دادش یصدا با
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 در رو مانتوات ستین قرار چون نگفتم یچیه کوتاهت لباس به_

* ت*ب*ل انقدر میریم میدار هیعروس ؟مگهیچ صورتت...یاریب

 !یکن یم وونهید رو من تو!؟یکرد قرمز رو

 یلیخ هم اونجا؟رژم ننیبش برم مانتو با یندار که ؟توقعیچ_

 !که ستین پررنگ

 یرو شتریب رو پاهاش باشه شده شتریب تشیعصبان انگار حرفم با

 .فشرد گاز

 !فقط نکن تنت تو!دارم رو توقع نیهم...چرا_

 !رادیه میبچرخ تا من؟بچرخ هم اون!حتما گفتم دلم یتو

* 

 .دوختم رونیب به رو نگاهم نیماش توقف با

 !بود کننده کر کیموز یصدا

 رو؟ وایش اون کردم یم تحمل چطور من حاال

 !بکنه خواد یم یغلط هر...چه من به اصال

 .گرفتم رونیب از نگاه دستم یرو رادیه دست گرفتن قرار با

 ؟یاوک...یخور ینم جم کنارم از_

 !یگفت صدبار...باشه_

 .شدم ادهیپ نیماش از بھش توجه یب که رفت بھم یا غره چشم

 دایپ اش کله و سر یگور کدوم از وایش دونم ینم ورودمون با

 .رسوند بھمون رو خودش قهیدق کی یط که شد
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 .کرد نگاهم متعجب دنمید با

 !باشه نجایا االن دهید صبح که ییدانشجو نداشت توقع انگار

 ...گرفتن قرار با
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 384 

 

 

 !گرفتم روم به رو از نگاه کمرم پشت رادیه دست

 .یرادیه سالم_

 :گفت تعجب با بھم رو

 ن؟ینبود دانشگاه یتو دختر  همون شما_

 :گفت تند رادیه بگم یزیچ نکهیا از قبل

 .امه عمه دختر ھانین_ 

 !هه

 بگه؟ یداشت توقع یچ

 دخترمه؟ دوست بگه

 .دونستم ینم زمیعز دیببخش اوه_

 .آورد جلو رو دستش و

 یلیخ یلیخ دنتید از.رادیه یها دوست از یکی...وامیش من_

 .خوشبختم

 :گفتم دوستانه مثال لحن با و دادم دست بھش

 . نیهمچن...ھانین منم_

 شش؟یپ یریم گرفت یم رو سراغت ریام...رادیه یراست_

 !بود دل دو انگار

 !داشتم یحس نیهمچ من هم دیشا
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 .میبر_

 !میافتاد راه و

 مانتومو ذاشت ینم که هم شعور یب رادیه از و بود گرمم

 !درارم

 :گفت وایش بودن پسر دوتا کنارش که یزیم به دنیرس با

 .یگرفت یم رو سراغش که رادیه از نمیا...ریام آقا خوب_

 رادیه دنید با برگشت تند بود ریام کنم فکر که پسرها از یکی

 :گفت

 ؟یخودت...پسر یوا_

 .روحمه نه پس_

 کجا؟ نجایا کجا شما_

 :گفت باشه افتاده بھم نگاهش تازه که انگار

 .خانوم سالم_

 .سالم_

 .زد رادیه به یچشمک

 ده؟یجد_

 .رفت هم یتو هاش اخم

 !امه عمه دختر_

 :گفت تند باشه کرده یخالف کار که انگار
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 !دیببخش...شرمنده_

 !نزد یحرف و داد تکون یسر

 !شد مشت رادیه دست ریام یبعد حرف با
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 ن؟یارینم در رو مانتوتون چرا_

 !بگم یچ دونستم ینم

 :گفت یدار خش یصدا با

 !راحته نطوریهم ھانین! ستین الزم_

 دم؟یپوش لباس چرا گهید پس

 !ارمیدرن رو مانتوام بود قرار که من

 ؟یشونیا یجا تو راد؟مگهیه_

 ن؟یراحت شما خانوم ھانین_

 !رادهیه با کارم و سر"نه" بگم دونستم یم

 !نذارم دمش یرو پا بود بھتر وضعش نیا با هم اون

 :گفتم آروم

 !راحتم ممنون نه_

 !کمی فقط یول...شد باز هاش اخم از یکم

 !خانوم ھانین نیلیما طور هر_

 .زدم روش به یلبخند شناسانه قدر

 !گهید ارمین در گفت یم که دونست یم یزیچ هی دیشا

 !نبود جاش نجایا یول بود ادیز یتالف یبرا وقت

 م؟یبرقص کمی میراد؟بریه_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 388 

 

 !بعد برسه خدا بنده بزار وایش_

 ؟یشیم خسته تو مگه یدار کاریچ تو_

 !بکن یخوا یم یکار هر امینم بر من یکی تو پس از واال_

 !دو نیا بودن لج چه

 .گهید میراد؟بریه_

 !شدم یم وونهید رفت یم اگه یعنی

 برقصه؟ بره خودش اونوقت بود کرده ریاس جا هی رو من

 !نهیبب رو واکنشم خواست یم انگار انداخت بھم ینگاه

 !وایش بعدا_

 .دیکش رو دستش

 ...نیبگ یزیچ هی شما!االن نیهم!نه_

 !برات دارم

 :گفتم یحرص

 .نذار منتظر رو جون وایش گهید راد؟برویه_

 با و دیکش رو رادیه دست و شکفت وایش گل از گل حرفم نیا با

 !برد خودش

 !شده سرخ خشم از صورتم بودم مطمئن

 .گرفتم ازشون چشم ریام یصدا با

 خانوم؟ ھانین_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بله؟_

 م؟یبر هم ما نیموافق_
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 !برم مانتوام نیا با داشت توقع البد

 !نه االن یعنی...نه_

 دونستم یم که ییجا تا...شده نطوریا چرا ھوی رادیه دونم ینم_

 !داد ینم یجور نیا یرهایگ بودمش دهید و

 !بود بدبخت من شانس...گهید آره

 !شده عوض...آره_

 ن؟ییشما رییتغ نیا باعث و_

 کنه؟ یفکر نیهمچ بود شده باعث یچ

 :گفت که کردم نگاهش گنگ

 دونم یم...نجاستیا کامل حواسش یول رقصه یم داره مثال_

 !نباشه تنم به سر خواد یم دلش

 بود؟ شده یعصب یعنی...یعنی

 و...و هستم اش عمه دختر ن؟منیکن یم یفکر نیهمچ چرا_

 !نیهم فقط ادینم خوشش دیشا

 شناسم یم رو خودم یها همجنس و!مردم هی من خانوم ھانین_

 !عشق...داره یمعن هی فقط نیا

 نه؟ گفت یم پرت و چرت

 !من؟اصال و رادیه

 :گفت دید که رو سکوتم

 همونه؟ تونیتصم م؟هنوزینرقص_
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 !بود شده حلقه وایش کمرم دور دستش که افتاد رادیه به نگاهم

 یم یکار کثافت تا هزار خودش و کرد یم منع رو من!یلعنت

 .کرد

 برقصم؟ نامحرم هی با رادیه حرص از بود درست یول

 !نداشت ارزش...نه

 !همونه ممیتصم هنوز_

 !نیشیم عاشقش که برمتون یم ییجا هی...میبزن یدور هی پس_

 .میافتاد راه هم همراه و دادم تکون یسر

 .بودم شده زده جانیه ام رو به رو ی منظره دنید با

 !رنگ دیسف تاب اون  دنید از مخصوصا

 !محشره نجایا یوا_

 .کرد اشاره جلو به و زد روم به یلبخند

 هم رو ریام کت و دمیکش یغیج یسنگ تکه به پاهام رکردنیگ با

 !دمیکش

 چشم کمرم دور دستش دنیچیپ با که بودم افتادنم منتظر لحظه هر

 !بستم رو هام

 !شد حبس ام ــنه*ـیس یتو نفس رادیه یصدا دنیشن با
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ھانین_

 !بود خشم از پر و یعصب صداش

 .اومدم در ریام بغل از و کردم باز رو هام چشم تند

 !شد یم کنده باهاش منم قلب اومد یم جلو که یهرقدم با
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 !بمونم سالم...ایخدا

 ...که افتاد یم داشت خانوم ھانین...رادیه_

 .برد باال سکوت یمعن به رو دستش

 گفتم؟ یزیچ من مگه_

 !بدتره یچ همه از خودش نگفتنت یزیچ نیهم

 !ادین شیپ سوتفاهم که گفتم من یول...نه_

 !زد روش به یشخندین

 !بودم خودم تر بدشانس من از خدا یا

 !نیباش تنھا نیخوا یم انگار...رمیم من_

 !نرو بزنم داد شدیم کاش

 !رفت یول نزار جا هی والیه نیا با رو من

 !شد محو دمید از که بودم بھش رهیخ

 .شد مشت دستم اش عربده یصدا با

 رفت؟ که یه؟ناراحتیچ_

 ...رادیه_

  زد بازوام به یچنگ خشم با

 چرا ؟حاالیبزن الس باهاش که نجایا ی؟اومدیچ رادیه_

 یم شونیا تخت مھمون هم شب هی اتاقش تو باال یرفت ینجا؟میا

 !یشد
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 .کردم نگاهش متعجب و ناباور

 زد؟ یم حرف من من؟راجب

 یاومد یدید منو چشم تا!ارین در یمردگ موش یشد؟ادایچ_

 نه؟ بغلش یتو یدیپر نه؟زودم باهاش

 ر*ج گلوش االن گفتم که گفت عربده و ضیغ با چنان رو" نه"

 !خوره یم

 ...و خورد چیپ پام فقط من رادیه_

 ؟یاومد باهاش یپاشد ؟چرایاومد چرا اصال_

 .دمیغر یعصب

 گفتم؟مگه یزیچ من...یدیرقص وایش اون با ؟خودتیچ خودت_

 یربط چیه تو به من ی؟کارهایکرد بغلش چرا گفتم من

 رت؟یغ خوش یآقا باشه...نداره

 .رفت باال غمیج یصدا کرد که یکار با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_143 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بود گرفته سفت رو موهام

 !نداشت یدوم بود یا یوحش هی

 :دمینال و دمیکش عقب یکم رو سرم و دمیکش یغیج

 .کن ولم یوحش آخ...سرم رادیه_

 هیگر حالت به آسمون یها مرغ که ارمیب تو سر ییبال هی من_

 !کنن

 هی یضیمر برقصم؟تو وسط رفتن تو کردم؟مثل کاریچ مگه_

 .یروان مارستانیت برو سر

 .زدمیم حرف بلند بلند و زدم یم داد
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 .شد جمع صورتم دردش از که داد چیپ رو دستم

 .کنه لعنتت خدا...یوحش یآ_

 تو نمیبب امیب آخه؟من یکن یم سگ منو چرا ھانین!شو خفه_

 ؟یریام بغل تو بفھمم اومدم یوقت و یستین

 !کرد ینم توجه اصال و مردم یم درد از داشتم

 دم؛ینال حالم همون با

 دارم توچه؟دوست به گذشت؟اصال خوش مایش بغل ؟تویچ تو_

 ...اصال اومد خوشم ازش

 !شدم الل خورد گوشم یتو که یا یلیس با

 بود؟ زده رو من...من

 :گفت وار دیتھد و آورد باال رو اش اشاره انگشت

 خون بکنه نگاهت یکس ای.یهست یکس با بفھمم ھانین...ھانین_

 !زمیر یم خودم رو شرف یب اون و تو

 .بود برده ماتم من یول

 زد؟ رو من اون

 رو؟ من

 .دمیکوب اش ــنه*ـیس به یمشت

 آشغال یتر شرف یب اونا از خودت ؟تویزد رو من تو_

 .یعوض

 .گرفت دستش یتو رو ام چونه و زد یشخندین
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 تو بندازم بچه هی گفتم؟گفتم یرفت؟چ ادتی رو حرفم زمیعز_

 نه؟ خوبه دامنت

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !بود بھونه همه ها نیا

 دم؛یغر صورتم درد به توجه یب

 تو رادیه...بچه شده حرفت هم راه به راه!یباز دختر هی تو_

 ؟یشینم عوض و یهست یقبل یعوض همون

 .فشرد و گرفت رو چونه

 لهیپ تو به بودم باز دختر اگه من کودن بازم؟آخه دختر من؟من_

 بودم؟ تو لنگ آخه ختهیر برام هم تر خوشگل تو کردم؟از یم

 .دادم قورت رو دهنم آب

 دوست ی هیبق مثله ؟ها؟منیخوا یم یچ یبرا منو ا؟خوب_

 !دمینم هات خواسته به خوب؟تن ستمین دخترات

 کرد؛ زمزمه آروم و دیکش گوشم ی الله یرو رو زبونش

 یعنی و کردم انتخاب رو تو من...من ھانین!یمتفاوت نهیهم برا_

 دستم از ذارم ینم یول کنم یعمل رو کارم شده!شتمیپ آخرش تا

 !یبر

 !بودم متنفرم ازش من یول

 !داشتم تنفر

 از رو کنترلم بود شده باعث گوشم ی الله یرو زبونش حرکت

 .بدم دست

 !بودم شده سست انگار
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 یم ازدواج شده...ندارم بھت هم یلیتما و!ستمین تو یبرا من_

 !شم یم خالص شرت از و کنم

 بگم یزیچ خواستم و دمیکش یغیج گرفت گوشم از که یگاز با

 !نشست* م*ب*ل یرو ش*ب*ل که

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شهیهم مثل

 !بدبخت منه جون به افتاد یم آورد یم کم حرف تا

 !دمیس*بو یم یمتیمال چیه بدون

 !کنم ینم اش یهمراه من که نداشت هم توجه یحت

 !بود خودش مھم فقط و

 .رفت عقب و دیکش* م*ب*ل یرو رو زبونش

 !رفت بود یرژ که* ش*ب*ل سمت نگاهم

 !شمیآرا به زد گند...ایب

 :گفت طونیش دید که رو نگاهم

 یبرا آمادم ی آماده ؟منیکرد هوس تو بار نیا شد؟نکنه یچ_

 .گهید دور هی

 .کردم اش حواله یا غره چشم

 !هیرژ* ت*ب*ل!ریخ نه_

 !کن پاکش_

 !نوکرشم من انگار

 .چه من نوکرتم؟به هیشب_

 !ستین مھم اصال که من یبرا...رمیم ینطوریهم باشه_
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 .دمیکوب نیزم به رو پاهام حرص با

 !کنا نگاه رو آشغال

 .دادم حرکت آروم و دمیکش* ش*ب*ل یرو رو دستم

 !شد تموم...بفرما_

 ؟یزن یم یرژ چه ھانین نمیبب_

 بزنه؟ خواد یم چه؟نکنه نیا به.کردم نگاهش گنگ

 .گرفت ام خنده* ب*ل رژ با رادیه تصور با

 ؟یبزن یخوا یم ؟نکنهیچ یبرا_

 !خوبه یلیخ طعمش آخه...نچ_

 ها؟طعمش؟

 :گفتم جیگ

 ؟یبخور ارمیب هست فمیک خوبه؟تو طعمش_

 تو* ب*ل طعم با ستین خوب که یخال زمیعز ؟نهیخال یخال_

 !دارم دوست

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_146 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 من؟* ب*ل طعم ؟بایچ_

 .گفت یاوهوم

 !شدم منظورش ی متوجه تازه

 !رادیه کنم برسرت خاک یا

 .دیخند که رفتم بھش یا غره چشم

 !االنش به نه و ششیپ قهیدق چند به نه
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 !کنن یم کاریچ دارن گنیم االن میموند ادیز...میبر_

 .کنن یم هیبق که یکار همون_

 .افتادم راه جلوتر خودم و کردم نثارش یا"مسخره"

 د؛یغر و انداخت رادیه به یا یحرص نگاه وایش دنمونیرس با

 !یکرد یم پاک رو جرمت آثار قبلش الاقل_

 !شد دور ازمون تند یها قدم وبا

 شد؟ چش نیا

 شد؟ چش_

 .انداخت جفتمون به یطونیش ینگاه ریام

 !داداش کن نگاه رو ات قهی_

 و کنه باز دهن نیزم خواستم یم افتاد لباسش ی قهی به که نگاهم

 !ببلعه رو من

 بود؟ شده دهیمال اش قهی به یچطور من رژ آخه

 .انداختم نییپا رو سرم و دمیگز* ب*ل

 !دیکش خجالت کن نگاه...توام خوبه_

 گفت؛ بود داشته نگه رو اش خندا زور به انگار که ریام

 ..فعال.ندارن الزم یزیچ هیبق نمیبب...برم من_

 :گفت رادیه رفتنش با

 نه؟ییپا سرت چرا...خانوم خب_
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 !کشم یم رو تو من...من رادیه_

 قهی رو یدیکش و*ت*ب*ل یک ستین چرا؟معلوم رو من جوجو_

 !ام

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بھت بودم دهیچسب که بودم من انگار شعور یب_

 .برداشت زیم یرو از یوانیل و انداخت باال ییابرو طونیش

** 

 .دمیکش ی"آه" کردمو پرت تخت یرو رو خودم

 !ها یکوفت یمھمون اون از شدم راحت شیآخ

 .اومد یم خوابم خرس مثل

 .دمشیکش رونیب بمیج یتو از و دمیکش یپوف لمیموبا یصدا با

 .بودم ناشناس شماره

 .کردم وصل رو تماس و انداختم باال ییابرو

 .سالم...الو_

 .خانوم ھانین سالم_

 !دمشیشن کجا بفھمم کردم یسع ییآشنا یصدا دنیشن با

 !نکردم افتیدر یپاسخ چیه یول

 ؟یخانوم ینشناخت_

 !د؟یببخش_

 .شد بلند اش خنده یصدا

 !پارساام خانوم ھانین_
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 .دمیکوب ام یشونیپ به یخواستگار ی هیقض یادآوری با...پارسا

 !یوا یا

 رفت؟ ادمی چطور

 !زنم زنگ بھتون رفت ادمی...ن؟منییشما_

 !شب وقت نیا دیببخش_

 .نشستم سرجام

 .هیحرف چه نیا نه_

 رو شمارتون!نشد یخبر که بودم خودتون منتظر راستش_

 !آوردم ریگ بالخره

 که بود خراب تیوضع انقدر راستش!بدهکارم معذرت هی_

 ...ادمی

 .شد وارد در به که یا تقه با

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_148 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفتم آروم و دمیکش ینیه

 .زنمیم زنگ بھت بعدا من_

 .کردم دور گوشم از رو یگوش بزنه یحرف بزارم نکهیا بدون و 

 !بله؟_

 .بود آروم صداش

 ؟یکرد قفل رو در چرا ھان؟دخترین_

 شده؟ یزیچ...یچیه_

 !رو در کن باز_

 !نده ریگ شد ینم بار هی ایخدا اوف
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 .رفتم در سمت و شدم بلند جام از

 !بست رو در خودش و اومد تو که کردم باز آروم رو در

 بود؟ چش

 !شده؟ یزیچ!راد؟یه_

 !وارید به چسبوندم حرکت کی با

 !یشکست رو کمرم...یوحش چته...آخ_

 !یرفت که نشد هم قهیدق پنج_

 خوب؟_

 !من ی جوجه شده تنگت دلم خوب_

 !زبونش سر بود افتاده که جوجه نیا بود یچ

 !جوجه گفت یم راه به راه یه

 :گفتم آهسته و دمیخند زیر

 .نشد که هم قهیدق پنج...وونهید_

 قورت رو دهنم آب شد با که انداخت هام*ب*ل به ینگاه خمار

 !بدم

 یلیخ که امشب نشه؟مخصوصا تنگت دلم شهیم مگه آخه_

 !یبود شده زیانگ س*هـو و ـات*هـ

 :گفت هام ـب*لـ به رهیخ و جلوترآورد رو سرش و کرد یمکث 

 !کوچولو جوجه بخورمت خواستم یم که یجور_
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_149 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دمیکش کنار رو سرم

 .بخوابم هم من بزار اتاقت تو برو باشه...نگو چرت!!رادیه_
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 اتاقت؟ تو اومدم چرا یکرد فکر...نوچ_

 !چرا؟_

 !بخوابم جوجوم شیپ که_

 !بود انداخته راه جوجو،جوجو!کنا نگاه رو نیا

 .ادیم خوابم نکن تیاذ...رادیه_

 :گفت برد یم تخت سمت که همونطور و دیکش رو دستم

 .ادیم خوابم دیشد منم...که کنم ینم تیاذ_

 .تخت یرو نشوندم و

 .کردم نگاهش یزار حالت با

 !ذاشت ینم که هم رادیه نیا و اومد یم خوابم

 :گفت زودتر که بگم یزیچ کردم باز دهن

 هات لباس هم حاال...کن رونیب سرت از که رو من رفتن فکر_

 .یباش راحت کن عوض رو

 .دمیکش رونیب یشلوار و لباس کمدم یتو از و دمیکش یپوف

 .بود داده هیتک سرش به رو دستش و بود دهیکش دراز تخت یرو

 سمت و رفتم شییپرو همه نیا به یا غره چشم حرص با

 .شد بلند طونشیش یصدا که رفتم ییدستشو

 بهیغر که من کن عوض نجای؟ایکن عوض یریم اونجا چرا_

 .ستمین
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 !نباش من اعصاب رو انقدر...ها یریبم زنمیم!رادیه_

 .رفتم ییدستشو یتو بزنه یحرف بزارم نکهیا بدون و

 هم به محکم رو در و.دمیشن رو بلندش ی خنده یصدا آخر دم

 !کوبوندم

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفتم رونیب لباسم ضیتعو از بعد

 !بخوابه نجایا بود قرار رو شب نکهیا مثل

 .شدم متعجب درهمش یها اخم و دستش یتو ام یگوش دنید با

 بود؟ شده یچ

 !راد؟یه_

 !نشد کم اخمش از یول...آورد باال رو سرش صدام با

 !توهم قهیدق هی و خوشحال قهیدق هی!ها بود یموج نمیا

 .انداختم کمد یتو رو هام لباس

 !راد؟یه یشد ینطوریا شده؟چرا یچ_

 .گرفت باال رو یگوش

 !ه؟یچ نیا_

 .انداختم باال ییابرو

 .گهید هیگوش ه؟خوبی،چیچ_

 :زد داد و انداخت بھم ینگاه ظیغ با

 امیپ برات که هیه؟کیک کهیمرت نیه؟ایگوش نمیب ینم کورم؟کورم_

 !فرسته؟ یم عاشقانه
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 بود؟ داده امیپ ی؟کیچ

 ده؟یم عاشقانه امیپ من به آخه ی؟کیگیم چرت چرا...دونم ینم_

 یپوزخند با و گرفت رواش به رو رو یگوش و زد یشخندین

 :گفت

 منتظر فردا یول یکرد قطع که شد یچ دونم یجان،نم ھانین_

 !خوب یاهایرو از پر و خوش شبت...زمیعز هستم تماست

 !بود پارسا نکهیا...نیا

 شوم تیفدا ی نامه طرف کردم فکر عاشقانه گفت نیهمچ وونهید

 !نوشته برام

 رمیبگ بزار خدا ؟تورویدار بحث ی حوصله یشب نصف رادیه_

 !ندارما حوصله و حال اصال که بخوابم

 بشم پرت شد باعث که دیکش و گرفت رو دستم حرکت کی یط 

 !بغلش یتو بشم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 414 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_151 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 دستش که بشم بلند خواستم و گذاشتم اش ــنه*ـیس یرو رو دستم

 !دیچیپ کمرم دور محکم رو

 ه؟یک نیا!زارمیب شدت به شدن فرض خر از یدون یم...ھانین_

 گفتم؟ یم

 .گهید دیفھم یم بالخره

 :گفتم لکسیر

 !خواستگارم_

 .دمیگز* ب*ل دردش از که کرد وارد بھم یفشار
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 !ه؟ی؟کیچ_

 !یوحش شکست کمرم رادیه آخ_

 !یارتباط در باهاش هنوز که نگو...ھانین_

 بمونم؟ مجرد میزندگ آخر تا یخوا یم نکنه!نباشم؟ چرا_

 حرکت کی یط و دیساب هم به رو هاش دندون حرفم نیا با

 .دیچرخ

 !رو رادیه و بودم ریز من حاال

 .زدمیم نفس نفس

 باعث همه و همه برجسته گردن رگ...قرمز و متورم یها چشم

 !بترسم شتریب شدیم

 بودنته؟نه؟ مجرد تو مشکل_

 !بودم افتاده کردن غلط به

 ...من_

 بودنته؟ مجرد مشکلت...کالم هی فقط_

 !بگم یچ دونستم ینم

 !بخوام شوهر کنم غلط من گرنه و

 .داد ادامه دید که رو سکوتم

 گهید جور هی دیبا رو تو!ستین شوهر تو درد دونم یم آخه د_

 .خوام یم زن هم من نطورهیا ؟اگهیخوا یم شوهر تو!کنم آدم
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 وار نوازش گردنم یرو رو هاش دست از یکی و کرد یمکث

 :داد ادامه و دیکش

 تا من که یدون یم و...من زن یشیم جفتمون؟تو از بھتر یک و_

 ...نیبنابرا کنم ینم صبر یعروس

 .دیکش شلوارم یرو رو دستش

 !کنم یم تموم رو کارم االن و_
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#Part_152 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 د؛یخند که دمیگز* ب*ل و شد مور مور تنم دستش تماس از

 به...نباش نگران!خوادها یم یلیخ دلت انگار هم خودت_

 زم؟یعز ستین نطوریا...گذره یم خوش جفتمون

 .کنار بکش...نشو وونهید_

 !خواست؟ ینم شوهر دلت مگه...زمیعز هیچ ها حرف نیا...ا_

 بکشونم رو مامان و بزنم غیج االن نیهم نکن یکار...رادیه_

 !!نجاهایا

 ندارم هم یمخالفت البته!؟یترسون یم عمه از رو من جوجو...ا_

 خوشحال شه عروس خواد یم دخترش بفھمه...بزن صداش

 نه؟ شهیم

 .کردم نگاهش حرص با

 !نبود کن ول انداخت ینم کردن غلط به رو من تا پسر نیا...نه

 یول...بازه راه ستین یمشکل یش داماد خواد یم دلت تو اگه_

 !شمینم یکی تو زن من
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 بار هی دارم خوش فقط!زمیعز کنم یم نییتع من گهید رو نیا_

 !نمیبب رو اش شماره گهید

 .شدم یم خفه داشتم

 انداخته روم رو خودش نطوریا کمه؟که وزنش کرد یم فکر

 بود؟

 !یکرد لھم گنده خرس...نمیبب پاشو_

 .دیکش کنار رو خودش و دیخند

 !االنش کر و هر به نه و قبال تیعصبان اون به نه

 !م؟یبخواب حاال...ایب باشه_

 .فشردم هم به رو* م*ب*ل

 !یروان...بود یروان

 !نکن تیاذ رو من فقط...بکن خواد یم دلت یغلط هر_

 !کنم یباشه،نم_

 :گفت خنده با و

 !کنم ینم غلط نهیا منظورم!اینکن برداشت اشتباه_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !یعوض بود گرفته شیباز یسرشب حاال

 !راد؟یه بکپم یزاریم_

 .گرفته حرصش جوجوم_

 .زهرمار...و جوجو

 .دمیکش روم رو پتو و دمیکش دراز
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 !حله نشه من تیاذ باعث فقط...نجاستیا که درک به

 .دیکش دراز کنارم هم رادیه قهیدق چند از بعد

 !بودم بھش پشت قایدق

 نیا به گهید و بخوابم کردم یسع و فشردم هم به رو هام چشم

 !نکنم توجه موضوع

 :دمینال کمرم یرو دستش گرفتن قرار با

 !بخوابم منم بزار بخواب ادیم خوابم...رادیه_

 !کردم؟ کاریچ_

 .بھم یدیچسب چسب مثل فقط یچیه_

 !خواب موقع رمیبگ بغلم رو یزیچ هی دارم دوست_

 .بکن کارو اون یکن یم کاریچ هرشب!هستم؟ هرشب من مگه_

 د؛یچسب بھم شتریب

 ول رو تو شهیم مگه درضمن...نزن غر پس...یهست که حاال_

 رو تو مثل یگریج هی یدید ؟کجایا گهید زیچ سراغ برم و کنم

 گه؟ید زیچ سراغ برن کنن ول

 !بکوبم وارید به رو سرم که بود نیا مثل باهاش بحث

 !چرت و یمعن یب همونقدر

 باال رو تنم حرارت خورد یم گردنم به که هاش نفس گرم هرم 

 !برد یم

 !برهینم خوابم من بزاره همه نیا
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 !بدترم ازش خودم حاال و جنبه یب گفتم یم نیا به

 ...پاهام یرو پاهاش گرفتن قرار با
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کردم مشت رو هام دست

 .بخوابم تونم یم بھتر حاال...شیآخ_

 حرف صبح خود تا نهیش یم بگم گهید کلمه کی دونستم یم

 !شدم الیخیب نیبنابرا زنهیم

 !رفتم خواب به و شد گرم هام چشم که دینکش یطول

•° 

 •°|رادیه|°•

 

 !داشت یچ دختر نیا دونم ینم

 !کنم تشیاذ خواست یم دلم فقط

 !برده خوابش که دیفھم شدیم نامنظمش یها نفس از

 !کن ریبخ رو عاقبتمون آخر خودت ایخدا

 و کنم جادیا ییصدا نکهیا بدون آروم لمیموبا امکیپ یصدا با

 .درآوردم رو لمیموبا بشه داریب ھانین

 .دمیکش یپوف وایش ی شماره دنید با

 !زدم ینم زنگ گهید واال بودم نیا یجا که من
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 حرف نیا از تر سمج که دونستم یم اما بشم الشیخیب خواستم

 !هاست

 :دمیشن رو ونشیگر یصدا که کردم برقرار رو تماس

 !!رادیه_

 !گهید بود تمساح اشک

 ه؟یچ باز_

 ؟یتونست چطور رادیه_

 !بشه داریب ھانین مبادا که بود آروم صدام

 !؟یچ_

 !بودم عاشقت من...من رادی؟هیکن انتیخ بھم یتونست چطور_

 .نشست م*ب*ل یرو یپوزخند

 کنم؟ قطع یندار یکار...نگو چرت وای؟شیعشق؟عاشق_

 ایدن نیا یتو نداره یلیدل پس یخوا ینم رو من تو اگه...اگه_

 !بمونم

 !پرت و چرت یها حرف هم باز و

 !بخواب ریبگ برو...شب نصف بگو چرت کم_

 !خوام ینم رو ایدن نیا تو یب تونم،من ینم تو یب من...من_

 ؟یگیم یچ_

 !کشم یم رو خودم هم من...من ینخوا رو من تو اگه_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !تونست؟ یم

 بکشه؟ رو خودش تونست یم
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 :دمیغر حرص با

 یم خوب رو تو من...اریدرن یباز طهیسل نکنا سگم وایش_

 !شناسم

 :گفت آروم یصدا با

 تو عاشق فقط ایدن نیا تو من...من!کن فکر نطوریا تو_

 گرفت؟ ازم رو تو دختره اون بودم،حاال

 !!داره اسم دختر اون_

 ست؟ین نقشه کنم باور یعنی

 .بود واضح کامال صداش یتو بغض

 آخر تا!زارمیم جفتتون دل به رو داغم رادی؟هیدار دوستش پس_

 !یریم یم وجدان عذاب یتو عمر

 !کنه یم یکار هر بشه که وونهید دونستم یم

 .کردم یم آرومش دیبا االن

 .بخواب برو م،حاالیزنیم حرف فردا...وایش_

 شده؛ مظلوم کردم یم حس حاال

 !ها نشه شهیهم مثل رادیه!ام؟ خونه یایم_

 :گفتم نیبنابرا نداشتم رو یعموم مکان ی حوصله هم خودم

 !اونجام چھار ساعت راس فردا...امیم_

 !یبخواب خوش.زمیعز خوش شبت...رادیه عاشقتم_
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 !ریبخ شب_

 .کردم قطع رو تلفنم یا اضافه حرف گفتن بدون و

 !بودما افتاده یا عجوزه چه ریگ

 .گذاشتم کنار رو یگوش و دمیکش یپوف

 یتو رو سرم و کردم شتریب ھانین کمر دور رو دستم فشار

 .بستم رو هام چشم و بردم فرو موهاش
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#Part_156 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بود ھانین شیپ دلم

 !میزندگ یرو دوباره بود شده آوار بود یچ وایش نیا آخه

 !داره نقشه مارمولک نیا دونستم یم که من

 !شد باز در دینکش هیثان به که فشردم رو در زنگ

 !سالم_

 .شدم متعجب قرمز لباس یتو وایش دنید با

 بود؟ بد حالش نیا

 !بود تر سالم هم من از که نیا

 .زمیعز تو ایب...یاومد خوش سالم_

 !بود کاسه مین ریز یا کاسه

 .یمرس_

 :گفت و بست رو در اومدم که تو

 شربت؟ ای یچا...نیبش برو_

 :گفتم و نشستم مبل یرو
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 !یچا_

 :گفت عشوه با و داد گردنش به یتاب

 !عشقم امیم االن_

 .اومد قهیدق چند از بعد

 .نشست کنارم اومد و گذاشت مبل یرو رو ینیس

 .دیکش بازوام یرو ناز با رو دستش

 !رمیم یم تو یب که بودم گفته!؟ینیآرو یشد نگرانم_

 .زدم یشخندین

 !ینمرد که حاال_

 :گفت عشوه و ناز با و دیکش دندون به رو* ش*ب*ل

 .عشقم یشمیپ که حاال_

 .دیکش گردنم یرو و برد باال آروم آروم رو دستش

 !رمیم یم منم...یبر اگه یول_

 از دست بگم که اومدم!بشنوم رو اتیچرند نیا که ومدمین من_

 !بردار میزندگ سر

 ...دختره اون که نگو رادی؟هیزندگ_

 دم؛یپر حرفش ونیم

 !ھانین_

 !ته؟یزندگ اون که نگو...ھانین همون_
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 !نداشتم یحرف

 !نبود مشخص خودم با فمیتکل هنوز

 داره؟ خبر ات گذشته راد؟ازیه_

 :گفت ناز با گوشم کنار آروم و آورد جلو رو سرش

 داره؟ خبر هات بطه*را از_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .سمتش دمیچرخ تیعصبان با

 منظورت؟!خوب؟_

 رو هاش*ب*ل و دیکش شلوارم یرو و آورد نییپا رو دستش

 کرد؛ غنچه

 من جاش...یباش دور ازش دیبا گه،کهید واضحه خوب...اومم_

 !کنم یم پر برات رو جاش هستم،کامل

 !بود نشده عوض نه

 !دیپر یم هرز هنوز

 !یشد آدم تو گفتم من...ببند رو دهنت_

 .کرد وارد پاهام به یفشار

 یم حرف میدار هم با خوب!شه؟یم یعصب چرا یوا_

 شه،تو؟عشق؟ینم باورم اصال که یعاشقش نگو رادیه...میزن

 .کرد اضافه یشخندین با بعد و

 گه،بالخرهید یکی نشد ھانین...یدیم یباز رو ها اون فقط تو_

 ازدواج بالخره هم اون یباش عمرباهاش آخر تا که یتون ینم

 !کنه یم
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 .اومد جوش به خونم

 ازدواج؟

 !دادم ینم اجازه که من

 !!رهیبم تا بدم فشار رو گلواش انقدر داشتم دوست

 !نه؟ یریبم یدار دوست_

 !بلند...دیخند

 !بود مخم یرو دایشد اش خنده یصدا

 ؟یترسون یم یچ از رو من...بکش_

 باشم؟ باهات که یدیم شنھادیپ بھم یتودار...آشغال،تو_

 .شد بلند و دیخند

 تو کن نگاه!یداشت دوست که قبال...رادیه یندار دوست نگو_

 ؟یبگذر من از یتون یم

 !نداشت یتیجذاب برام

 .داد نییپا یکم رو لباسش طرف دو

 !نه؟...خواد ینم دلت_

 .شد مشت هام دست

 از دفعه کی که دیکش تر نییپا رو لباس دید رو سکوتم یوقت

 !افتاد تنش

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_157 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بود رسونده حدش به رو وقاحت

 !بود ستادهیا جلوم ریز لباس با فقط حاال

 !یمشک ست هی
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 یقبل آدم من یول شدیم ها یلیخ کی*تحر باعث بدنش و تن دیشا

 !نبودم

 !نبود جذاب برام یدختر چیه حاال

 !ھانین فقط

 یموها و سمتم شد خم و گذاشت کنارم مبل یرو رو پاش هی

 .زد کنار رو صورتش یتو شده ختهیر

 .خورد یم بھم ازش حالم

 یم قرار دید معرض در رو خودش راحت انقدر که یدختر از

 !بودم متنفر داد

 !؟یخوا ینم منو ؟بازمیچ حاال_

 :دمیغر اش عشوه به توجه یب

 شینما به برام رو خودت نکهیا نه!میبزن حرف تا اومدم...بسه_

 !یبزار

 بگذره؟ من از که هیک...نزن گول رو خودت رادیه_

 .جلوآورد رو سرش و

 ،پسرآفتابیخوا یم هم خودت یعنی یزن ینم پسم یدی؟دیدید_

 !خوره ینم تو درد به دختر اون...یستین که هم یا دهیند مھتاب

 !آره

 !بود پاک ھانین

 !نبود فیکث من مثل
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 !کردم یم منع رو اون و کردم یم غلط تا هزار خودم که

 !خوردم ینم ھانین درد به من

 !بود من یبرا فقط ھانین یول

 ...و نشست لباسم ی دکمه یرو دستش

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفت و

 !ارین در رو ها مثبت بچه یادا پس_

 باعث که شدم بلند جام از خشم با و زدم پس رو دستش ظیغ با

 .بره عقب به یکم شد

 .دمیغر خشم با

 حاال...توئه کار نیا نگو یول..سوخت برات دلم من یدون یم_

 ؟یبکش رو خودت یخوا یبکن،م یخوا یم یغلط هر

 !بکش

 :دینال عجز با

 ...رادیه_

 ...بشم خالص شرت از تا ریبم زودتر...زهرمار و رادیه_

 .رفتم در سمت ناباورش یها چشم ونیم و

 

 •°ھانین°•

 

 !کجاست گفت ینم هم معمول طبق و بود رونیب رادیه
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 .رفتم رونیب و انداختم سرم یرو رو شالم

 :گفتم بلند یصدا با بود آشپزخونه یتو مامان

 .امیم و رونیب رمیم سر هی من مامان_

 .باش خودت مراقب زمیعز برو_

 !شدم یکس ی نه*یس به نه*یس در کردن باز با همزمان

 ساکت رادیه دنید با که بگم یزیچ کردم باز دهن و دمیکش عقب

 .شدم

 !سالم_

 ...سالم_

 .انداخت سرتاپام به ینگاه و کرد یمکث

 !وضع؟ نیا با اونم یسالمت به کجا_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_159 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 وضعم؟

 !بده ریگ که نداشتم یشیآرا که من

 :گفتم متعجب و جیگ

 !هان؟_

 .برد رونیب و دیکش رو دستم

 .بود خلوت کوچه

 !روز وقت نیا هم اون..بود بیعج

 !چته؟ رادیه یوا_

 .انداخت مانتوام به ینگاه
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 ؟یرفت یم کجا ست؟اصالین کوتاه_

 !!کنا نگاه

 گفتم؟ یم من مگه بود رونیب شب تا صبح خودش

 توچه؟ به دوما...ستین کوتاه نه اوال_

 .انداخت باال ییابرو

 .جوجو یبود خوب که شبی؟دیدرآورد زبون خانوم_

 .دمیکش غیج و دمیکوب نیزم به رو پام

 .جوجو نگو...رادیه_

 .جوجو باشه_

 .دیخند که کردم نگاهش ظیغ با

 ؟یرفت یم کجا خوب...باشه باشه_

 .رونیب_

 .رفت شالم سمت دستش

 .کردم نگاه اطراف به

 !باشه رونیب یکس مبادا تا

 !باشه دهید مارو ها هیهمسا از یکس ای

 رون؟یب یکجا...رونیب دونم یم خوشگله_

 .بزنم یدور هی برم خوام یدونم،م ینم...اومم_

 تنھا؟ البد_
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 !پسرم دوست با پ ن پ_

 ...سمت دستش و رفت هم یتو هاش اخم حرفم نیا با

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_160 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 :دیغر حرص با و رفت بازوام

 ؟یچ_

 !شدم بودم زده که یگند متوجه

 !سرم به خاک

 :گفتم تند و هول

 .کردم یشوخ ،خوبیشیم یوحش چرا...ا_

 .دیکش لباسش به یدست و برداشت رو دستش

 ؟یاوک...شمیم سگ که نکن ایشوخ نیا از من با_

 !ییپسردا حلقت تو تیاوک

 برم؟ یدیم اجازه حاال...باشه_

 .انداخت کمرم دور دست

 !میبر...نه برم_

 !کجا؟ تو_

 .وفتیب راه...بره کوچولو خانوم جا هر_

 !الاقل بود ییتنھا از بھتر

 .میافتاد راه و دادم تکون یسر

 !بدزدن رو من بود قرار مثال انگار بود دهیچسب بھم یجور
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 کن نگاه من؟زشته به یدیچسب توهم گرمه هوا کم...رادیه یوا_

 .کنن یم نگاه یچطور

 .دیچسب بھم شتریب بکشه عقب نکهیا یجا

 کنن؟ یم نگاه یضمن،چطور در...کنم ینم حس ییگرما من_

 !چپ چپ_

 ما ی اندازه و حد یب عشق ندارن چشم...زمیعز حسودن اونا_

 !ننیبب رو

 .خنده ریز زد و

 !زهرمار یا

 بود؟ کرده مسخره رو من

 .کن مسخره رو ات عمته...یعوض_

 !خودته مامان من ی عمه زمیعز_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_161 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !رفت ادمی باز یوا

 کرد ینم صدق رادیه درمورد موضوع نیا انگار و بود عادتم

 !کرد یم عمیضا زود چون

 :گفتم حرص با و گرفتم بازواش از یشگونیو

 .نکبت_

 :گفت اما گرفته اش خنده بود مشخص

 ؟یشیم یعصب چرا حاال خوشگلم باشه_

 !دهنت تو افتاد یچ حاال افتاد دهنت از جوجو...درد_

 .نشدم متوجه که گفت یزیچ* ب*ل ریز

 !نبوده مربوط بھم حتما الیخیب
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 ...رادیه_

 هوم؟_

 !کردم برام؟هوس یخر یم یبستن...گمیم_

 :گفت طونیش و دیخند که کردم زونیآو رو ام لوچه و* ب*ل و

 ...که نزدم دست بھت هنوز که ؟منیکرد هوس_

 ؟یچ یعنی!هان؟

 !منحرفم یعوض...شدم منظورش متوجه تازه

 .خوام ینم اصال.یشد یعوض تو چقدر...آشغال_

 .شدن مامان برات زوده هنوز اتفاقا...کردم یشوخ_

 !!نیا دست از

 !بود بسته رو طونیش دست که هم روزا نیا

 .افتاد راه و داد قورت رو اش خنده که رفتم بھش یا غره چشم

 زد؛ غر و انداخت بھم ینگاه

 چه...دختر آخه صورتت و دست به یمالیم ها بچه مثل چرا_

 وضعشه؟

 ...رادیه نکن رفتار ها بابابزرگ مثل_

 ای یخل ای گنیم االن...کنن یم نگاهت یچطور کن نگاه_

 !وونهید

 .کردم نگاهش چپ چپ
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 !وونهید

 خله؟ بخوره یبستن یهرک_

 !آره بخوره تو مثل اگه یول...نه_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_162 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 :گفتم یحرص و کردم نگاهش یعصب

 !زنت بدبخت_

 .دیکش م*ب*ل ی گوشه ی شده ختهیر یبستن به یدست

 ...که یدار گناه...ا_

 داشت؟ من حرف به یربط چه...وونهید

 !که من نه زنت بدبخت ؟گفتمیدیفھم حرفمو اصال...خل_

 !ییتو که من زن جوجو_

 !انداخت گل هام گونه کردم حس حرفش نیا با

 .انداختم ریز رو سرم

 !یکن یم معذبم همش که نکنه کارتیچ خدا بگم یا

 .دیخند دید که رو سکوتم

 خوبه؟ یبترش رمتیگ ینم شد،آ سرخ باز...بابا خوب_

 ادیم در حرصش دونستم یم که یلحن با و دادم گردنم به یتاب

 :گفتم

 !ختهیر شوهر برام کنم اراده...ستمین تو منتظر_

 .نشست صورتش یرو یاخم.بود درست کامال هم حدسم 
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 باشه؟...باش یخوب دختر مخم رو نرو باز...ھانین_

 !شد وونهید باز

 !میبزن حرف باهم آدم تا دو مثل تونستم ینم انگار

 .شد ینم شیحال هم یشوخ

 !تو یشد جنبه یب یلیخ...زدم حرف فقط من_

 :گفت و شد کم اخمش از یکم

 !بفھم حساسم تو یرو من...نشدم_

 نم؟یبب رو یک دیبا باشه حساس نخوام اگه من

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_163 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .اومد تو خودش بعد و برم من اول کرد اشاره و کرد باز رو در

 .شد بلند مامان یصدا کردم باز که رو خونه در

 ؟یاومد ھانین_

 .مامان آره...سالم_

 .میدار مھمون شب زمیعز کمکم ایب_

 !؟یک_

 !نایا عموت_

 .کرد وارد کمرم به ینامحسوس فشار

 !!زارهیب ماین از حد چه تا دونستم یم

 ...رادیه_

 !یلعنت!یلعنت_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 448 

 

 هم به چشم کی یط و کرد ول رو کمرم که بگم یزیچ خواستم 

 .رفت رونیب زدن

 .افتادم راه آشپزخونه سمت و دمیکش یپوف

 کرده درست دسر و غذا نوع چند...بود گذاشته تموم سنگ مامان

 !بود

 کنم؟ یکمک چه...یمامان خوب_

 و بشور رو ها وهیم نیا ایب بعد کن عوض رو هات لباس برو_

 .میکن درست رو ساالد بعد

 .گذاشتمش یصندل یرو و درآوردم رو شالم و مانتو

 .دمیکش ام یشونیپ به یدست شد تموم که کارم

 !پوف

 .نبودم حاضر هنوز و بود مین و هفت ساعت

 .انیب که االناست شو آماده برو حاال...زمیعز شد تموم_

 .دادم تکون یسر و نشوندم اش گونه یرو یا بوسه

 !دمیکش ینیه رادیه دنید با که رفتم تو و کردن باز رو اتاقم در

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_164 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 :گفتم و بستم رو در تند

 راد؟یه_

 ؟یشد هوم؟شکه_

 !!نه که شکه

 !ازش دمیترس یول داشت عادت چون
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 .نه_

 .شد بلند تخت یرو از و داد تکون یسر

 نه؟ یخوشحال_

 چرا؟_

 اد؟یم داره یخوشحال...گهید ماین خاطر به_

 !رادیه_

 !نه ای آره...بگو کالم هی_

 !نه_

 !نییپا نرو پس_

 ومد؟ین چرا گنینم کار؟بعدیب باال بمونم...نشو بچه رادیه_

 !ستین مھم نگو پس_

 .کوبوندم نیزم به رو پام

 ...رادیه اه_

 .زد روم به یشخندین

 نمونن منتظر خان ماین نیش چه؟آماده من به مادمازل باشه_

 !!ادیز

 .داشت ورم ترس که گفت ضیغ با و دهیکش چنان رو ماین
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 شلوار و کیتون کمد یتو از کردم یم غرغر که همونطور 

 ی نه*یس به نه*یس که برگردم خواستم و آوردم رونیب یدیسف

 !! شدم رادیه

 !بودم؟ نشده متوجه بود اومده یک...اوه

 .انداخت لباسم به ینگاه اخم با

 !رونهیب ندارت و دار کل...نه دیسف_

 .ست بھونه دونستم یم

 بود؟ معلوم کجام آخه

 ...آخه رادیه_

 .دیکش* م*ب*ل یرو رو انگشتش

 که...بردار گهید رنگ هی...معلومه یعنی معلومه گمیم یوقت_

 !!نباشه چشم یتو

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_165 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 اش رو به رو و دمیکش رونیب یپررنگ یآب لباس و دمیکش یپوف

 .دادم قرار

 آقا؟ شماست پسند چطوره؟مورد نیا_

 .خوبه_

 .کنم عوضش برم کنار برو.شمیم وونهید آخرش_

 :گفت لکسیر

 !کن عوض نجایهم_

 سمت تند و دادم هلش عقب سمت یکم و کردم نگاهش یحرص

 .افتادم راه حمام
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 !بود تنم تیف

 !یبھم،روان داد یم ریگ باز االن

 .زدم سرم یرو یتل بستم باال رو موهام شد تموم که شمیآرا

 !!نیا از نمیا

 به رهیخ و بردم باال رو سرم جلوم یرنگ یآب شال گرفتن قرار با

 :گفتم رادیه

 ه؟یچ نیا_

 :گفت تمسخر با

 .زمیعز شاله نیا_

 من؟ به شیدیم یدار چرا گمینابغه،م شاله دونم یم خودم_

 !سرت یرو شیبنداز که_

 بپوشم؟ شال یندار توقع که تو...که تو_

 !دارم رو توقع نیهم...زمیعز چرا_

 بهیغر گهید که ماین!ها یاریم در رو شورش یدار رادیه_

 .ستین

 چرا؟ وقت ست؟اونین بهیا؟غر_

 !میلیفام چون...چون خوب_

 جلوش؟ یبر لخت یتون یم یباش لیفام یعنی آها_
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 مواقع نیا اونم که ندارم شال هی آخه؟فقط لختم من مگه_

 .کنم ینم سرم چوقتیه

 .یکن یم سرت حاال_

 کنه؟ یم مجبور رو من یک و_

 :گفت هام ب*ل به رهیخ

 !!من_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_166 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !!رادیه_

 رونیب اتاق نیا از تو نشه انجام کارم تا!رو من که یشناس یم_

 !یرینم

 .انداختم سرم یرو و زدم چنگ رو دستش یتو شال حرص با

 ؟یشد یراض...ایب_

 !نچ_

 یتو کامل رو موهام و اومد جلو دستش که کردم نگاهش متعجب

 .برد فرو شال

 !!بود یک گهید نیا بابا

 !!بود دیبع رادیه از تعصب انقدر

 .شد خوب حاال_

 آقا؟ برم نید یم اجازه گهید االن_

 ش؟ینیبب زودتر یخوا یم_

 !!رادیه_
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 .دیخند زیر

 .باشه باشه_

 .کنه عوض رو هاش لباس تا رفت هم رادیه و شدم بلند جام از

 .شد فشرده در زنگ رادیه اومدن نییپا با همزمان

 .بودم گرفته استرس

 !!بود نرفته ادمی قبل ی دفعه هنوز

 !دعوا اون

 !بود گذشته ها گذاشته گهید یول

 .رفتم جلو ورودشون با

 دم؛یکش آغوش در عمو زن

 .زمیعز ها یومدین گهید یرفت_

 !رفت ادمی کل به که بود ادیز انقدر کارها دیببخش_

 .بزن سر تند تند حاال...زمیعز نداره بیع_

 .دادم تکون یسر

 .دادم دست عموهم با

 از قبل و دیکش جلو رو دستش که گرفتم ماین یجلو رو دستم

 !!دیکش آغوشم در حرکت کی تو بزنم یحرف بزاره نکهیا

 

♨️ 
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♨️♨️♨️ 
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#Part_167 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ایب آ

 یم رو کار نیا هم نیا شهیم ناراحت رادیه گفتن یم بھش انگار

 .ارهیب در رو حرصش کرد
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 :گفت که دادم بھش یسالم و شدم جدا ازش زود

 .بود شده تنگ برات دختر،دلم یوا_

 .دمیشن رو رادیه زیر ی زمزمه

 .بوده دلتنگت آره_

 !منم_

 عقب به یکس یپا یصدا با که گذاشتم ینیس یتو رو ها وانیل

 .برگشتم

 .زدم روش به یلبخند ماین دنید با

 !؟یدار الزم یزیچ_

 .نچ_

 ...چرا پس_

 خوب؟ دختر باشه داشته لیدل دیبا مگه_

 .بود سوال فقط...نه نه_

 .اومد جلوتر یقدم چند و کرد سکوت

 !بود کنارم قایدق حاال

 .دمیترس یم هم و بودم معذب هم

 .ادیب رادیه نکنه که

 !؟یدار دوست رو رادیه تو...ھانین_

 .شدم متعجب سوالش از



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 459 

 

 !چمه دونستم ینم هنوز هم خودم

 !نبودم عاشقش یول

 .بود داده آزارم انقدر که باشم یرادیه عاشق تونستم ینم

 !نه_

 !؟ینکرد فکر من شنھادیپ به چرا پس_

 ...ماین_

 !!یدار دوست رو رادیه تو...ھانین_

 !!ندارم...ندارم_

 باهات که یرو،وقت رادیه نگاه جنس و...شناسم یم رو تو من_

 ...شهیم وونهید زنم یم حرف

 :گفت مکث لحظه چند از بعد

 !؟یدار خبر رادیه ی گذشته از تو_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_168 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بود؟ یچ یلعنت ی گذشته نیا

 !شد یم یعصب رادیه و بگن خواستن یم که

 .شد بلند رادیه یعصب یصدا که بگم یزیچ خواستم

 !؟یموند کجا جان ھانین_

 :گفتم خودش بلندتراز

 .امیم االن_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 461 

 

 در صداش نیا از شتریب تا برم من...بعد یبرا بمونه ها حرف_

 .ومدهین

 .داد تکون یسر و زد ینیریش لبخند

 .برات نهیسنگ رمیبگ من بده_

 .گهید هینیس هی نه_

 به توجه یب و داشت برش زیم یرو از تند حرکت کی تو

 .رفت رونیب غرغرهام

 .برم یم خودم بده...زشته ماین_

 .کنم ینم کمک گهید بابا باشه_

 .گرفت طرف رو ینیس و

 .کردم حس یفیخف لرز دستش به دستم برخورد با

 !!نه.باشه نخورده بھش دستم حاال تا نکهیا نه

 !داشتم خبر رادیه تیحساس از چون

 حدسم کنم فکر اما دهیند که کنم نیتلق خودم به کرد یسع یول

 !بود اشتباه

 .بود رادیه گرفتم ییجا جلواش که ینفر نیآخر

 .دمیترس یم

 !کنه یکار نکنه ھوی که

 !بشه ییدعوا ای
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 :گفت میبشنو خودش و خودم فقط که یطور آروم

 !دارم یمھم کار یلیخ که نکن قفل رو اتاقت در شب زمیعز_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !!هیچ مھم کار نیا دونستم یم من و

 تکون یسر جیگ که گفت یا"ممنون"و برداشت رو اش ییچا و

 !دادم

 !بشم ماین کینزد ادیز گهید خواستم ینم

 !بشه یوحش رادیه مبادا تا

 صاف ماین قشنگم یلیخ شانس از که نشستم نفره دو مبل یرو

 !!نشست شمیپ اومد

 !نبود گهید ییجا اصل در

 یمساو کردنم بلند سر دونستم یکنم،م نگاه رادیه به خواستم ینم

 !هاش دیتھد با شهیم

 !یشد حرف کم چه ھانین_

 گفته؟ یک...نه_ 

 یم ساکتت زور به موقع ؟اونیخورد یم مخمو قبال ادتهی_

 .ارمیب حرفت به زور به دیبا االن کردم

 .زدم یآروم لبخند

 !کسلم کمی فقط!همونم هنوزم من_

 .نشست تنم به یفیخف لرز نشست رونم یرو که دستش

 .شناسمت یم من...نچ_

 :گفت تر آروم و

 !رادهیه کار البد_
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 !اوف

 راد؟یه گردن شینداز یم شهیم یچ هر چرا...نه_

 !کنه خفم خواد یم خوردم رو ارثش انگار کن نگاه آخه_

 :گفت تند که کنم نگاهش خواستم

 .میزن یم حرف درموردش فھمه یم االن...نکن نگاه_

 :گفت طعنه با که دادم تکون یسر آروم

 !خواستگارتون؟ اون از خبر چه...یراست_

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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#Part_170 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !زدنیم حرف باهام طعنه با همشون کال

 !خوبه...یچیه_

 .ییپروو یلیخ_

 .یدار لطف_

 .شد جلب توجھم رادیه یگوش یصدا با

 .رفت باال یا"دیببخش" گفتن از بعد و شد بلند جاش از

 !برم همراهش که کرد اشاره آخر ی لحظه

 .شد مشت هام دست

 !انتظارمه در یچ دونستم یم که من

 !بشه بدتر رفتارش تا نرم بود یکاف یول

 :گفتم هیبق به رو و شدم بلند جام از

 .گذاشتم جا یزیچ هی راستش...امیم و باال رمیم لحظه هی من_
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 .زمیعز برو_

 .افتادم راه و زدم عمو زن به رو یلبخند

 .رفتم تو و کردم باز رو اتاقم در آروم

 .دیکوب یم تند تند قلبم

 .دمیکش ی"نیه" سرم پشت از درست رادیه یصدا دنیشن با

 !زمیعز یشد کن گوش حرف...به به_

 ...رادیه_

 .بست رو در و اومد تو

 !بود یعاد حالتش

 !هوم؟_

 ؟یخوب...تو_

 یداد گوش کامل هام حرف به تو!باشم؟ بد چرا اوهوم_

 .ینزد حرف هم باهاش!دلش ور ینیبش ینرفت اصال...گهید

 !دمیترس یم هاش حرف آرامش نیا از

 !!بود طوفان از قبل آرامش

 ...یرو رو دستش

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_171 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 د؛یکش ام گونه

 !گفت؟ یم یچ آشپزخونه یتو...ھانین_

 !شه؟یم الیخیب یزود نیا به رادیه کردم یم فکر چرا

 !!کنه ینم ول که نکشه رونیب زبونم ریز از تا دونستم یم

 :گفتم پته تته با
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 !یچیه...چیه_

 محکم و گرفت دستش یتو رو ام چونه و اومد تر نییپا دستش

 .فشرد

 د؛یغر خشم با

 زد؟یم زر یچ...بزنه دورم یکس نکهیا از متنفرم_

 !بگم یچ دونستم ینم

 .بود درس درمورد...یچیه_

 !درس؟ آخه

 !باشه؟ دومش ی دفعه نیا بود زده حرف درس درمورد یک ماین

 !!بودما شده وونهید هم من

 خرم؟ منم!ا؟_

 داد؛ ادامه و شد تر یجر دید که رو سکوتم

 رونیب اتاق نیا از زارمینم یدون یم که هم ینگ تا...نگو باشه_

 !!یبر

 .دمیکش عقب رو سرم و دمیکش یپوف

 !کنن یم شک االن خوب...رادیه_

 :گفت طعنه با و زد شخندبین

 ماخان؟ین!؟یک_
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 گردن نیندازیم رو زیچ همه!نیا ینطوریا چرا دوتا شما آخه_

 !هم

 .دیپر باال ابروهاش

 !نه؟ بود نگفته یزیچ پس_

 !شدم بودم زده که یگند متوجه

 !من به یوا

 ...راستش...نه نه_

 .چسبوندم وارید به زدن هم به چشم کی یط

 !اونور و نوریا کوبوند یم یه هم رو بدبخت من

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_172 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !!ها ستین خبرا نیا از شب یول کنم یم ولت االن...ھانین_

 !بگذره ازم یگ ساده نیا به بود محال

 !بود بھتر االن از یول

 ماین باشه نکرده شک که هم یکس هر و میبود باال ییدوتا

 !شده مشکوک مطمئنن

 .دیکش عقب که دادم تکون یسر و دادم قورت رو دهنم آب

 !ا،باشه؟یب تو بعد رمیم اول من...من_

 در به و گفت یا باشه اما نه بگه و کنه یلجباز داشتم توقع

 .کرد اشاره

 !بود انتظارم در یچ دونم ینم موندم یم گهید هیثان کی اگه

 .رونیب زدم اتاق از و گرفتم فاصله ازش زود
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 •°رادیه°•

 

 !خنده ریز زدم اتاق از رفتنش با

 !وونهید ی دختره

 داشت؟ زبون انقدر بعد و دیترس یم

 !کرد؟ یم علم قد جلوم و دیترس یم

 !!بود جذاب برام باز کرد ینم هم یکار اگه و بود ھانین

 !کنم تحمل رو ماین تونستم ینم نباریا

 کنه؟ تحمل رو بشیرق تونست یم یک آخه

 !ب؟یرق

 !بود؟ من بیرق ماین واقعا

 !شدم؟ ھانین ی دلبسته یک من

 !!نیا شد وضعم یک دونم ینم

 خودم حاال.کنم گرفتار رو ھانین روش نیا با خواستم یم فقط من

 !بودم شده گرفتارش بدتر

 .شدم خارج اتاق از و دمیکش یپوف کالفه

 

♨️ 

♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 472 

 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_173 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !متاسفم بود یکار تماس هی...واقعا دیببخش_

 .نشستم سرجام که دادن تکون یسر

 یرو یلبخند بود نشسته نفره تک مبل یرو که ھانین دنید با

 !نشست بم*ل
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 !نبود لجباز هم انقدرها کوچولو نیا

 !کن گوش حرف هی شدیم داد کمی با فقط

 !یاریب دست به رو ضعفش نقطه بود یکاف فقط

 .انداخت نییپا رو سرش دید که رو نگاهم

 .بود انداخته گل اش گونه

 !اومد ینم بھش اصال ھانین اونم!خجالت؟

 :گفتم ماین به رو و گرفتم ازش نگاه

 !خبرا؟ چه ماخانین خوب_

 .کردن یم نگاهم ینگران با هیبق

 !بشه قبل مثل دنیترس یم انگار

 !!داشت فرق موضوع اون یول

 !رهینم هم سمتش یحت ھانین دونستم یم حاال

 !کنم دعوا خواستم ینم که من

 .زدم یم حرف فقط

 !خان؟ رادیه خبر چه شما...یسالمت_

 .انداختم باال ییابرو

 !میدیند حاال تا انگار که یزن یم حرف یرسم یجور_

 !یشیم یعصب یلیخ دایجد آخه...یبش یعصبان ھوی گفتم_

 !بود واضح کامال کالمش ی کهیت
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 !شدم ینم یعصب گهید من یول

 حرف از فقط من!؟یبزن یخوا یم یربط یب حرف مگه...نه_

 ...و ادیم بدم ربط یب

 .زدم یشخندین  کردم یمکث

 !کشمش یم خودم گهید که وقته اون_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_174 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 475 

 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بود مشخص وضوح به گلواش آب دادن قورت

 .یشد خشن_

 .بودم_

 !انقدر نه یول_

 فقط ما یول کنم تمومش تا اومد یم ابرو و چشم برام ھانین

 .میزد یم حرف میداشت

 :گفت و پاشد جا از سر آخر

 ارم؟یب نیخور یم یزیچ_

 :گفت ھانین به رهیخ و گرفت ازم نگاه ماین

 .پرتقال آب وانیل هی شهینم زحمت اگه...زمیعز_

 !زهرمار و زمیعز یا

 !روت کنم یخال رو وانیل همون شدیم کاش

 .اوردمیم در رو چشش بود جاش

 .زمیعز قھوه منم_

 !زد یا مسخره لبخند که دمیکش رو زمیعز

 .خواستن یم قھوه که هم هیبق
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 .گرفت ازش نگاه ماین آشپزخونه یتو ھانین رفتن با

 !م؟یزد یم حرف یچ درمورد...خوب_

 ؟یپرت حواس انقدر_

 !که ذارن ینم حواس و هوش آدم یبرا ایبعض گهید_

 .شد مشت هام دستم

 گفت؟ یم رو ھانین

 !ماخان؟ین یشد عاشق_

 .خورد تکون جاش یتو یکم

 ...دارم دوستش هم یلیخ و_

 .زد یدرار حرص لبخند و کرد یمکث

 !حد از شیب_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_175 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°ھانین°•

 !بودم خسته یلیخ...شدم ولو مبل یرو

 دمیترس یم خدا ؟بهیلج ماین با انقدر چرا تو آخه...پسرم رادیه_

 !بشه دعوا

 کرد؛ یا خنده تک

 میداشت فقط!آخه؟ کنم دعوا خود یب ام وونهید من مگه عمه_

 .میزد یم حرف

 .انداخت باال یا شونه

 شما کار از سر...نیشد ینطوریا چرا ھوی دونم ینم واال_

 !ارمینم در که جوونا
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 .رفتم بھش یا غره چشم زد بھم رادیه که یچشمک با

 !بود تابلو چقدر که آخ

 !ھان؟ین ادتهی رو خانوم فاطمه!رفت ادمی کل به یراست_

 !چطور؟...آره_

 !دخترشه یعروس_

 افتاد؟ ادتونی ھوی شد یچ حاال...مبارکش_

 .مینر کرده،زشته دعوتمون خوب_

 .زده یتعارف هی مامان_

 ممینر...میبر حتما که کرد اصرار خودش شخصه به...نه_

 .شهیم ناراحت

 !اصفھان؟ میبر میبکوب نجایا از مامان آخه_

 .کناره نیهم که اصفھان بابا...شدن تنبل چه االن یدخترا اوو_

 .هیچ کنار از مامان منظور دونستم ینم انگار 

 !کنار؟ گفت یم راه همه نیا به

 !دارم کالس من مامان یول_

 !البته بودها بھونه

 .نداشتم رو مسافرت حس اصال چون

 مگه آخه!بگو یزیچ هی تو رادیه...یفھم ینم که منو زبون_

 خونه؟ تو بمونه تنھا دختر هی شهیم
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 .داره یکار دیشا عمه_

 .گرفت رو طرفم بار هی عجب چه

 بمونه؟ تنھا دختر هی آخه.یریگیم نویا طرف که هم تو_

 !هستم که تنھا؟من چرا_

 .شد بلند نھادم از آه

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_176 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !رفت؟ ینم هم رادیه یعنی

 !انداخت یم لرزه به رو تنم باهاش بودن تنھا فکر

 !شما دست از خدا یوا!یاینم هم تو نگو_

 !نیدون یم که منم...داره درس ھانین االن عمه_

 .رمینم هم من پس خوب_

 .دمیکش یراحت نفس

 !شیآخ

 .نبود کن ول رادیه اما

 هم ھانین مراقب...یبر خواد یم دلت دونم یم عمه نه_

 !؟یدار اعتماد که هستم،بھم

 .شتونیپ مونه یم دلم آخه یول...یول شتریب خودمم از_

 .نیبر راحت الیخ با شما...بشه شیزیچ یحت زارم ینم_

 !موزمار یا

 !کرد ینم که کارهایچ خودش منفعت برا

 .داد تکون یسر باشه شده قانع انگار که مامان
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 !مونه یم نجایا باز دلم چند هر...باشه_

 .کاشت اش گونه یرو یا بوسه رادیه

 میبخواب میبر هم االن...بخوره تکون دلش تو آب زارم ینم_

 .رمیبگ میریم طیبل صبح

 گفتن از بعد و شد بلند و داد تکون یسر بود خوشحال که مامان

 .رفت باال ریبخ شب

 !یبد یلیخ...رادیه_

 !چرا؟_

 ...چرا یدون یم خودت_

 .درآوردم رو اداش بعد و

 ."نیبر راحت الیخ با شما...بشه شیزیچ یحت زارم ینم"

 !؟یمن مراقب تو اونوقت...بترسه تو از دیبا یکی_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_177 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گفت؛ طنتیش با

 !ازم؟ یترس یم یعنی_

 !گفته؟ یک...نه_

 !یبود دهیترس بنظرم آخه_

 !کنم عرض چه که دهیترس

 .البد یزد توهم باز_

 .شدم بلند جام از

 .خوش برم،شبت من_
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 !خوش شب_

** 

 .کردم باز رو هام چشم درد با

 !شد بلند نھادم از اه خیتار یادآوری با

 !نه یوا

 !ارمیب کجا از مسکن حاال

 اتاقم یتو نیهم خاطر به و بخورم قرص ادیز نداشتم عادت

 !نبود قرص

 .شدم بلند جام از و گرفتم شکمم به رو دستم

 !بود خواب مطمئنن هم رادیه

 .زدم رونیب اتاق از بود شکمم یرو دستم که همونطور

 .کردم باز رو در و کردم نییپا و باال رو در ی رهیدستگ 

 .کردم روشن هم رو برق

 زدم؛ صداش آروم

 !راد؟یه_

 ینم داریب گهید بود من شانس اگه حاال!!بودا سبک هم خوابش

 !شد

 .رفتم جلوتر آروم و دمیکش یپوف

 .دادم تکونش و گذاشتم بازواش یرو رو دستم
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 .دیکش چشمش به یدست و کرد باز رو هاش چشم یال آروم

 :گفت متعجب دنمید با

 !؟یکن یم کاریچ نجایا!ھان؟ین_

 دم؛ینال درد با

 !دلم...رادیه_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_178 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .نشست تخت یرو تند

 !شده؟ یچ_

 .کنه یم درد...دلم_

 :گفت هول

 !دکتر؟ میبر!شد؟ چت دفعه کی آخه_

 .خوام یم مسکن...نه_

 .شد بلند خودش و نشوندم تخت یرو و گرفت رو دستم

 .ارمیب یچ نمیبب بخواب...بخواب_

 :گفت گشت یم رو کمدش یها کشو که همونطور

 .دکتر میبر پاشو!نشه؟ یزیچ ھوی ھانین_

 !چمه؟ گفتم یم رفتم یم

 !ودم؟یپر

 !بده مسکن هی خواد،فقط ینم_

 یکم و برداشت یعسل یرو از هم رو پارچ و درآورد یقرص

 .داد قرار ام رو به رو و ختیر آب
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 قرار جلوم دستش که شدم بلند جا از آروم قرص خوردن از بعد

 .گرفت

 .یبر زارمینم که ینش خوب تا_

 .شمیم خوب بخوابم راد،برمیه_

 .بخواب نجایهم_

 .امیم اتاقم برم قهیدق هی پس...پس_

 !؟یچ یبرا_

 دارم؟ الزم یبھداشت پد بگم

 .دارم الزم یزیچ هی_

 !؟یچ_

 .امیم نده،زود ریگ رادیه یآ...آخ_

 .رفت بھم یا غره چشم

 !یبر زارم ینم هم ینگ تا و_

 !!بودها ینفھم زبون عجب 

 دم؛یغر تیعصبان با

 !!خوام یم یبھداشت پد_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_179 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شد گرد هاش چشم

 ؟یودیپر!؟یچ_

 !دیبلع یم رو من و کرد یم باز دهن نیزم کاش

 یب منم کرده فکر ستین شیحال خجالت خودش پرو ی پسره

 !امیح
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 .اونور برو ایب_

 .خودم ارمیم رمیم خوب_

 !روش آبم هی بود داد قورت رو ایح

 .رفت در سمت و شد بلند بزنم یحرف بزاره نکهیا از قبل

 .گذاشت پام یرو رو بسته

 !؟یندار که درد!کمکت؟ امیب_

 ...گهید بود مونده نمیهم

 .کنم نگاهش دمیکش یم خجالت

 !بود لکسیر لکسیر رادیه یول

 .یمرس...نه_

 .رفتم ییدستشو سمت آروم و شدم بلند

 .کردم نثارش"یکوفت" دمیشن که رو زشیر ی خنده یصدا

 .اومدم رونیب و زدم صورتم و دست به یآب

 !؟یشد خوب_

 .بود سرش ریز دستش هی و بود دهیکش دراز تخت یرو

 .شمیم خوب بخوابم...بھترم کمی_

 .بخواب ایب پس_

 :گفت تند که بگم یزیچ کردم باز دهن

 !میندار نه_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 489 

 

 .بودم سادهیوا اتاق وسط مردد

 .یکن یم لج بازم ها یریم یم درد از یدار...گهید ایب د_

 !ها گفت ینم یجون از دور یا نکنه خدا هی

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_180 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دیکش عقب یکم که دمیکش دراز تخت یرو

 !ها داشت رو شعور انقدر خوبه باز

 .ومدیم خوابم شدت به و بود شده گرم هام چشم

 بعد و کردم حس شکمم یرو رو رادیه دست فقط آخر ی لحظه

 !شد بسته هام چشم

 

** 

 •°رادیه°•

 

 .کردم باز چشم آروم یکس وار زمزمه یصدا با

 .افتادم شبید ادی تازه کنارم ھانین دنید با

 دم؛یکش چشمم به یدست

 .ریبخ صبحت_

 ...ریبخ هم شما صبح_

 !؟یشد بھتر!؟یخوب_

 !یبزار اگه االن البته...اوهوم_

 !بودم؟ کرده کاریچ مگه یصبح اول
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 !بودم شده بلند تازه که من

 !من؟_

 .یکرد خفم...آره_

 .شدم منظورش متوجه تازه

 .رفتم عقب یکم و کردم آزاد کمرش دور از رو دستم

 .شدما یم خفه داشتم...شیآخ_

 !؟یخوا ینم قرص!کامال؟ یبھتر_

 .خوبم خوبه که گفتم... نه_

 !میکن تحمل رو خانوم یغرغرها روز چند قراره حاال_

 !شنیم یعصب ها خانوم مواقع نجوریا تو بودم دهیشن

 !؟یبراچ_

 یعصب یلیخ موافق نطوریا دمیشن...گهید یودیپر خوب_

 !نیشیم

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_181 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفت بھم یا غره چشم

 !ایدیشن یزیچ هی فقط انگار هم تو_

 .شد بلند جاش از و

 .زدم یزیر چشمک

 !نشدم ودیپر تاحاال که من...آره_

 .سمتم کرد پرت و برداشت رو تخت یرو بالش
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 .بگم یچ گهید یآشغال_

 !آخه؟ دعواست وقت صبح اول آخ_

 ظھره،منم لنگ یبفھم تا...یبنداز ینگاه هی رو ساعت بھتره_

 .برم

 !نبود بلد تشکر یکرد یم جونش به جون

 !برم برم گفت یم فقط

 .باشه_

 .گرفتم طرفش و برداشتم یعسل یرو از رو قرص ی بسته

 .بخور گرفت دردت اگه ریبگ نمیا...ایب_

 .کنم عادت قرص به ادیز خوام ینم آخه...آخه_

 .ریبگ نشده معتادش قرص دوتا با یکس حاال_

 .گرفت دستم از و داد تکون یسر

 .نمتیب یم نییپا.یمرس_

 .باشه...کنم یم خواهش_

 .رفت در سمت و گفت یزیچ ب*ل ریز

 

 •°ھانین°•

 

 !ها نبود وجودش تو ایح و شرم کمی
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 !گفت یم رو شد یم که یچ هر

 !کنم نگاه روش تو دمیکش یم خجالت حاال

 !!شدینم شب روزم ششیپ دادم ینم یسوت بار هی یعنی

 بھتر خودش آقا نه یول بگم بھش رو دردم دمیکش یم خجالت من

 !دونست یم من از

 !گهید بود ورش و دور ادیز دختر بالخره

 !بدونم؟ من ندونه نیا

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_182 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !؟یندار رو به رنگ مادر چته_

 باشم؟ بد چرا...یمامان خوبم_

 اصال...که مونه یم شتیپ دلمم آخه...دهیپر کن،رنگت نگاه_

 .یتر مھم تو رمینم

 .گرفتم دستم یتو رو دستش و نشستم تخت یرو کنارش

 !گم؟یم دروغ تو به مگه آخه...خوبم منم ستین یزیچ یمامان_

 .زارم یم تنھات باره نیزنه،اولیم شور دلم_

 .شمهیپ هم رادیستم،هین که بچه شهینم میزیچ_

 !گهید اش بچه نگران و بود مادر

 باشه؟...بزن زنگ شد یچ هر_

 .زدم اش گونه یرو یا بوسه

 .نهییپا رادیم؟هیبر حاال...دمیم قول_

 .شد بلند تخت یرو از و داد تکون یسر
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 !ها ینکن تیاذ رو رادیه...امیم زود زوده_

 !کن نگاه مارو مامان

 !رادخانهیه فکر

 !راد؟یه ای یمن مامان اا_

 !عمه؟ دختر یکن یم یحسود_

 .ییدا پسر نه_

 :گفت مامان به رو و گفت یا"معلومه کامال" لب ریز

 .ها وفتهیم راه اتوبوس االن عمه_

 .زد ام یشونیپ یرو ی بوسه و کرد بغلم آخر بار یبرا

 !رفت رادیه همراه و دادم تکون براش یدست

 .کنم اش یهمراه آخر تا خواستم ینم

 .بود تنگ شتریب دلم نمشیبب شتریب چقدر هر دونستم یم چون

 .شدم رادیه منتظر و نشستم نیماش یتو

 ...شد باز نیماش در نیم ستیب حدود از بعد

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 497 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_183 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .بست رو در و نشست

 !بود تنگ دلم نرفته

 .شمیپ نباشه روز چند مامان بود نشده حال به تا

 !؟یچ یبر و یکن ازدواج یوقت گفت یم شهیهم

 ا؟یب زودتر مامان یگیم هم باز
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 !رفت؟_

 :گفت کرد یم روشن رو نیماش که همونطور

 .آره_

 !شد تنگ براش دلم االن از_

 که دونه یباشه،نم بھش حواست گفت یم مدام یه هم عمه_

 !هست بھت حواسم خودم از شتریب

 .نشست پاهام یرو آزادش دست که زدم یلبخند

 !م؟یبر کجا...خوب_

 .نبود رونیب حال و حس اصال

 .خونه_

 .میبزن دور میگه،برید نه_

 !تو یدار حوصله چقدر رادیه یوا_

 .کرد شتریب رو سرعتش

 ...رمایپذ ینم بھونه_

 !داشتم درد یلیخ اول روز سه دو شهیهم

 !کرد ینم ول که دیفھم یم رادیه رو موضوع نیا حاال یول

 !برم؟ کجا خوب_

 .گهید برو هم خودت...یدوخت و یدیبر که خودت_
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 یم پاچه یدار فقط هم االن!نایشیم یعصب که گنیم راست_

 .یریگ

 !!شمایم ادهیپ رادیه_

 !نگم؟ بھت یچیه روز هفت یعنیباشه، اوف_

 !اوهو

 !که داشت یآگاه شتریب هم دخترها خود از نیا

 .دونست یم هم رو زمانش قشنگ

 :گفتم یجد یول دمیخند زیر

 .یکن یم لطف یبد گوش...نگو اوهوم_

 .نشدم متوجه که گفت یزیچ ب*ل ریز

 !خبر؟ چه وایش از...رادیه یراست_

 :گفت تند که شد هول انگار سوالم نیا با

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_184 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !دمشیند بعد به روز اون از یچیه!وا؟یش_

 !؟یمطمئن_

 .آره_

 !ادینم نظر به نطوریا یول_

 :گفت اش رو به رو به رهیخ

 !دمش؟ید و گمیم دروغ یگیم یعنی_

 !ها داره یبرم صاحبش نیزم یبنداز رو فحش گنیم
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 .گرفت خودش به هم نیا

 .هیخبر دیشا گفتم یکرد هول!نزدم رو حرف نیا من...نه_

 !؟یچ هول...نه_

 .شیدیند باشه،باشه...اوف_

 .داد حرکت پام یرو رو دستش و دیخند

 !دمشید آره_

 یخبر ای...ای دمشیند بگه داشتم توقع یول...یول دونستم یم

 .ازش ندارم

 !!دمشید گفت ینم یول

 .باشم لکسیر کردم یسع

 !خوب؟_

 !گفت پرت و چرت کمی خوب_

 :گفتم الیخیب

 ...خوبه_

 !؟یشد ناراحت_

 !!یلیخ...آره

 اما نداشتن یتیاهم برام دخترهاش دوست اون و رادیه خود قبال 

 !یلیخ...حاال

 .نباشه دختره تن به سر داشتم دوست...یلیخ
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 !چرا؟...نه_

 !کردم حس نطوریا آخه_

 ؟یشیم ناراحت تو نمیبب رو ام یقبل پسر دوست من نه،مگه_

 !بودها زر

 باشه؟ دیجد و یقبل که داشتم پسر دوست حال به تا مگه آخه

 :گفت یعصب و زد پام به یچنگ

 !!یکشوند ییبدجا به رو بحث که باز_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_185 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !یکشوند اول تو_

 !یداد ینم ادامه تو_

 گفتم؛ حوصله یب

 !شماست امر امر بود رفته ادمی...گهید دیببخش_

 .دیکش پاهام یرو وار نوازش رو دستش و دیخند آروم

 !بھش بپرم که بودم آدم هی دنبال و نداشتم اعصاب

 راد؟یه از بھتر یک

 گفتم؛ حوصله یب

 ...رادیه نکن تیاذ_ 

 .نکردم که هنوز_

 .شد گشاد هام چشم

 !نکبت شعوره یب...شعوره یب

 !رو ادبش کن نگاه
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 !رو؟ یچ_

 .که نکردم تتیاذ...گهید تویاذ_

 !داشتما یمنحرف ذهن چه هم من

 !گهیم رو یچ کردم فکر من

 .دمیگز لب فکرم یادآوری به با

 خنده؛ ریز زد بلند

 ادیب دخترم دخترم گفت یم نھمهیا عمه!تو یمنحرف چقدر_

 !دهیم درس رو طونیش تا صد...رهیبگ لیتحو رو دخترش

 !گفت یم راست

 !تر طونیش  آدم هی به بود سپرده رو طونیش مامان

 گفتم؛ یجد و لکسیر

 !رو منظورت فھمم ینم_

 .انداخت باال ییابرو

 .باشه_

 به یکار که االن یول شهینم الیخیب یراحت نیهم به دونستم یم

 !بود خوب نداشت کارم

 

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_186 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .انداختم ورم و دور به ینگاه نیماش توقف با

 !بود؟ کجا نجایا

 !خلوت و سرسبز یجا هی

 !نبود نجایا یکس بود مشخص واقع در
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 ؟یشینم ادهیپ...خانما خانم خوب_

 !کجاست؟ نجایا_

 .اوردمین یبر یجا نترس_

 !نشو مسخره_

 .یکن استراحت کمی نجایا میاومد_

 !بود؟ چش خونه_

 !؟یزن یم غر باز یقشنگ یجا نیهمچ آوردمت...بابا یا_

 .بود خوب که خونه رونیب

 !انداخت یم دلم به یبیعج ترس سکوتش یول

 !ندم راه دلم به بد بود بھتر یول

 .کردم باز رو نیماش در و دادم تکون یسر

 گفتم؛ ترس با چشمم یرو دستش گرفتن قرار با

 !؟یکن یم کاریچ_

 ؟بابایترس یم!؟یلرز یم چرا...کنم زتیسورپرا خوام یم_

 !کنم اوز*تج بھت خوام یم انگار یلرز یم یدختر،جور رادمیه

 !هیچ ترسم لیدل دونستم ینم خودمم واقع در 

 در شدن باز یصدا که کردم سکوت و دادم قورت رو دهنم آب

 جلو سمت به و نشست کمرم پشت که رادیه دست بعد و اومد

 .کردم تمیهدا
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 !؟یا آماده_

 .داشتم ذوق

 رو کار نیا هم اگه و کنه زمیسورپرا ومدیم شیپ کم یلیخ رادیه

 !ذاشت ینم کم کرد یم

 چشمم یرو از رو دستش آروم که کردم یاوهوم ب*ل ریز

 .برداشت

 !کردم یم نگاه روام به رو به شده گرد یها چشم با

 !بود العاده فوق کالم کی در

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_187 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .بود من عکس کال وارید یرو یتابلوها یرو

 !بود؟ گرفته یک رو ها عکس نیا...یول

 !!محشره نجایا...نجایا رادیه یوا_

 !اومد؟ خوشت_

 .شدم عاشقش!اد؟یب خوشم_

 .بست رو در و کرد تمیهدا جلو به

 !گرفتم؟ رو خونه نیا یک یدون یم_

 !؟یک_

 میتصم که موقع همون!!شدم خوب باهات که یروز همون_

 !!کنم عاشقت گرفتم

 .دیپر باال ابروهام

 !؟یکن عاشقم!؟یچ_

 !آره_
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 ...تو رادیه_

 .ادیم خوشت نیبب بنداز ور و دور به ینگاه هی ایب حاال_

 !چوندیپ ینم خوب اصال

 .بدونم رو کارت لیدل خوام یم اول!!نه_

 ...ایب ھانین_

 !برم؟ ای یگیم_

 !بکنه یمخالفت نتونه که گفتم تحکم با و یجد انقدر

 !ستین جلودارم یچیه بکنم که لج دونست یم چون

 ...تا میبخور ارمیب یزیچ هی برم...نیبش خوب_

 گفتم؛ داد و غیج با

 !نه؟ ای یگیم_

 !بود داده دست بھم شدن چهیباز حس

 !بودم شده اش چهیباز مدت نیا تمام که

 داد؟ یم میباز داشت مدت نیا تمام یعنی...یعنی

 نداشت؟ دوستم

 !هوا بود رفته و بود شده دود شمیپ قهیدق چند ذوق تمام

 .نشستم یصندل یرو

 !بود نشسته ام رو به رو قایدق 

 !!نه ای بگه که...بود مردد انگار
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 :گفت و دیکش بش*ل یرو رو زبونش

♨️ 
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#Part_187 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 رو دمیکش عذاب که ییها لحظه تک تک انتقام خواستم یم_

 !رمیبگ ازت

 من؟ انتقام؟از

 بودم؟ کرده یگناه چه من مگه

 !بودم؟ کرده یگناه چه من...من رادیه_

 شد چم دونم ینم!بشم آروم خواستم یم فقط و شدم وونهید ھانین_

 رفت و شد دود ذاشتم یم بھت که یاحترام همه اون شبه کی که

 !شدم،متاسفم بد باهات انقدر شد یچ دونم ینم!هوا

 !متاسفم؟

 ن؟یهم

 بود لرزونده رو تنم و بود کرده تیاذ که ییها شب تک تک

 ؟یچ

 ؟یچ کردم یم التماسش که ییها شب تک تک

 .شدم بلند جام از خشم با

 !متنفرم ن؟ازتی؟همیمتاسف_

 کجا؟_

 یتو نه و نجایا نه!مونم ینم نجایا هم لحظه کی گهید من_

 !خونه

 .دیلرز تنم اش عربده یصدا با که گذاشتم جلو یقدم

 !!اینذاشت یگذاشت رونیب رو پات_
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 ذاشت؟ یم هم ا؟شرط

 گفتم؛ ظیغ با و انداختم پاش تا سر به ینگاه و دمیچرخ سمتش

 !یدار ییرو چه تو خان؟بابا رادیه یذار یم هم شرط_

 .گرفت دستش یتو رو بازوام محکم 

 !ذارم یم...آره_

 !یندار یحق نیهمچ...کن ولم_

 !رفته؟ ادتی رو من با نسبتت نکنه!دارم رو تو یکارها حق_

 بره؟ ادمی شهیم مگه...ییپسردا نه_

 !زمیعز یبود دخترم دوست یناسالمت_

 .شد گرد هام چشم 

 دختر؟ دوست

 !ییپسردا نزدم یحرف نیهمچ د؟منیببخش_

 :گفت حرفم به توجه یب

 !یرینم نجایا از من ی اجازه بدون و_

 ...رو دستش و

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_188 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .داد فشار تر محکم

 !!نداره یربط تو به_

 .دیکش رو دستم و زد یپوزخند یخونسرد کمال در

 !!مربوطه من به تو یکارها_

 دم؛یغر حرص با
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 تو به من زیچ چیه نه،حاال حاال یول!!آره کارهات گفتن از قبل_

 !نداره یربط

 ...ھانین_

 !!خانوم ھانین_

 سرت ییبال هی نجایهم تونم یم که میعصبان یحد به_

 !اعصابم به نزن گوه پس...ارمیب

 بود؟ خوب اخالقش شهیهم

 !!روندم خودم از رو همه احمق نیا خاطر به که من فیح

 هم احمق کن،من ولم هم حاال...داغونه شهیهم تو اعصاب_

 ...و روندم خودم از رو آراد تو خاطر به...کردم باورت

 !!شدم الل خورد گوشم یتو که یمحکم یلیس با

 .دیکش محکم و گرفت رو شالم از ختهیر رونیب یموها

 د؛یغر گوشم کنار خشم با و جلوآورد رو سرش

 ی،میش بلند جات از ینتون سال چند تا که زنمتیم یجور_

 خوب دختر هی مثل و نزن زر ندارم؟پس هم یشوخ که یدون

 .بتمرگ ریبگ

 !باشم تو شیپ خوام یخونه،نم ببر رو من!؟یکن تمیاذ باز که_

 .فشردم هم به ب*ل و دیلرز تنم اش عربده یصدا با

 برو هم حاال برمت یم ،فردایرینم یگورستون چیه...بتمرگ_

 .بخواب
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 کنارت قهیدق کی خواد ینم دلم یتو؟حت شیپ اونم!خواب؟_

 !سمیوا

 .جلوترآورد رو سرش

 !یمجبور یول_

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ره؟یبگ رو من یجلو خواد یم یک و_

 !من_

 .کرد تمیهدا جلو سمت به بزنم یحرف بزاره نکهیا از قبل و

 .شد خم هم خودش و نشوندم تخت یرو

 !قفله در چند هر!نزنه سرت به فرار فکر_

 .دادم قورت رو دهنم آب

 !بود کرده رو زیچ همه فکر یلعنت

 !شده یزیر برنامه کامال

 !یشد یعوض یلیخ تو...تو رادیه_

 ...الیخیها،ب کنم یم یقاط دارم گهید...زمیعز_

 .دیکش عقب و کرد یمکث

 !کنم؟ درست یخور یم یچ_

 !یکن درست کوفت

 !شکمشه فکر نیا و گمیم یچ من

 !کوفت_

 .دیکش رو ام ینیب دستش دو با و خنده ریز زد

 خواد؟ یم کوفت من یجوجو_
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 !رفت قنج دلم

 !گفت ینم کاش

 .شدم ینم سمج و دادم ینم ریگ انقدر کاش

 !بھم گفت ینم کاش

 !میبود قبل مثل هم باز گرنه و

 !نزن هم ها حرف نیا از!رو دستت بکش_

 !؟یخوا یم یچ ینگفت خوب!دارم دوست هم شدنت خشن_

 .خوام یم کوفت...کوفت_

 .کن کمکم ایب پس...باشه_

 من؟_

 !عمم نه_

 .رفت هم تو هام اخم

 !بزن حرف درست مامانم درمورد_

 !بگم دیبا که یزن یم ییها حرف هی!زمیعز که یذار ینم آخه_

 گفتم؛ غیج با و کردم نگاهش ظیغ با

 ...اونوقت رمیم شمیم پا...ستمین تو زیعز من_

 !شدم الل و خوردم رو حرفم کرد که یکار با

 

♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 518 

 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_190 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .داد یم قلقلکم و بود کرده پرتم تخت یرو

 کر نبود بدهکار گوشش انگار یول زدم یم داد و دمیکش یم غیج

 !شد ینم خوب یول نخندم خواستم یم.یانگار بود شده
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 .کن راد،ولمیه:زدم غیج دهیبر دهیبر و خنده با

 شد شتریب و شتریب کارش شدت کنه ولم نکهیا یجا به یول

 !کنم هیگر ای بخندم دونستم ینم

 کارش مانع خواستم یم مثال و بودم گرفته رو شکمم دودست با

 کجا؟ الیگودز نیا زور و کجا من زور یول بشم

 خوب:گفت آروم یس*بدجن لحن با و دیکش عقب قهیدق چند از بعد

 نه؟ یشد ادب کنم فکر کوچولو

 .کردم نگاهش تیعصبان با

 !بدن تکون جلوش رو یقرمز ی پارچه که یگاو مثل درست

 !بود قرمز ی پارچه همون رادیه حاال

 عکس ای حرف فرصت نکهیا از قبل و شدم بلند جام از خشم با

 تمام با و گرفتم دستم یتو رو کوتاهش یموها بدم بھش یالعمل

 !دمیکش قدرت

 یول بزنه پسم کرد یم یسع و گذاشت دستم یرو رو دستش

 .بودم گرفته یدست دو و محکم

 .یشیم هار چرا دختر بابا...یوحش کن ،ولمیآ_

 ضعفش نقطه یرو پا قایدق و بود حساس موهاش یرو دایشد

 .بودم گذاشته

 .شد بلند آخش یصدا که دمشیکش تر محکم

 گرفت؟ دردت یآخ:گفتم خباثت با و دمیخند زیر



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 521 

 

 به یداد ریگ تو جا نھمهیا دختر اد،بابایم بدم یدون یم ھانین_

 من؟ یموها

 نیا یتو!شعور یب یا.کردم لیتحل و هیتجز رو جا؟حرفش نھمهیا

 میبود قھر مثال.دیکش ینم یباز ادب یازب دست هم تیموقع

 که آدم دو جز میداشت شباهت زیچ همه انگار،به نه انگار یول.ها

 .ندارن رو هم دنید چشم و قھرن باهم

 به بودن افتاده بچه دوتا بالغ و عاقل رادیه و ھانین یجا انگار

 از بشونیرق کنن ثابت خواستن یم که بچه هم،دوتا جون

 !ستین قدرتمندتر خودشون

 گناه!هامون یبچگ مثل درست.رادیه نه و آوردم یم کم من نه

 دل نیا دست از امان!بود بسش نجایهم تا کنم فکر.گهید داشت

 .مونه ینم یتالف یب کارم دونستم یم هرچند!بارحمم

 ...و دیکش یا آسوده نفس که برداشتم رو دستم

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_191 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یکی تو حساب به خانوم ھانین باشه:گفت ظیغ و خشم با

 .بعد میکن درست یزیچ هی میبر اول حاال نه یول.رسم یم

 حسابت به خانوم ھانین یعنیدونستم، یم رو حرفش مفھوم و معنا

 !مفصل اونم رسم یم

 من:کردم باز ب*ل تیجد با اما آروم و برگشتم اولم حالت به

 .ستین ام گشنه

 .رفت باال تمسخر حالت به بش*ل ی گوشه

 .ارهیم در ادا من واسه بابا ایب-

 رو دستم بده بھم یالعمل عکس ای حرف فرصت یحت نکهیا بدون 

 .آوردم نییپا تخت از و دیکش
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 تونستم یم یوقت چرا!دمیکش داد نه و کردم تقال نه نباریا اما

 کام به رو اوقاتمون و حالم و حس به زدم یم گند باشم خوش

 .کردم یم تلخ جفتمون

 !بودم؛درست ناراحت

 مطلع انیجر از که بود خودم میتصم یول بودم؟درست یعصب

 امتناع قتیحق گفتن از تونست یم آسون و ساده یلیخ رادیه:بشم

 !نکرد رو یکار نیهمچ یول.کنه یالپوشون و کنه

 .گهید نیبش:گفت و انداخت سرتاپام به ینگاه

 از رو حرفم که نشستم؟انگار یم کجا.گرفت تعجب رنگ نگاهم

 ادیز نجایا دیگه،ببخشید نیزم نیبش:گفت باشه خونده هام چشم

 .ارمیم یصندل یبعد ی دفعه ستین مجھز

 !بس و بود کردن مسخره فقط پسر نیا کار انگار

 مطلع افکارم از بود یکاف رک،فقطیس یبرا بود یخوب ی سوژه

 !بود گوشم ام بزرگه کهیت که بود اونوقت شد یم

 زدم باال یکم رو مانتوام آروم و نشست بم*ل یرو یمحو لبخند

 .نشستم نیزم یرو و

 !من؟ کنم کاریچ...خوب:گفتم آروم و دمیکش دهن به ب*ل

 ؟یدار دوست که یماکاران-

 نه انگار.میبود شده آشنا االن تازه انگار کرد یم رفتار یجور

 دمیکش هم یتو رو هام اخم!میبود هم شیپ سال چند و چند انگار
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 با تازه کنه یم فکر ندونه یک هر یکن یم رفتار یجور رادیه-

 .میشد آشنا هم
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#Part_192 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 کرد زیر چشم و انداخت باال ییابرو

 .گهید میشد آشنا تازه خوب-

 کنم؟ کاریچ من خوب:گفتم یجد بعد و کردم نثارش یا"وونهید"

 و شاد لحن با داشت یبرم رو ینیزم بیس و ازیپ که همونطور

 .کنم یم درست خودم نیبش زم،تویعز یچیه:گفت یشوخ

 بازواش به یمحکم مشت و رفتم بھش یا غره چشم

 دردم من رهیبگ درش اون نکهیا یشد،جا درهم ام چھره.دمیکوب

 تا کنم پنھانش کردم یم یسع یول بود گرفته ام خنده. گرفت

 !نشه یمیصم نیا از شتریب

 .چقدر یشد بامزه-

 به یا بوسه و چسبوند هم به رو اش اشاره و شست انگشت

 یم رتیبص چشم یزم،منتھیعز بودم:گفت خنده با و زد روش

 .خواست

 .گرفت ینم یجد رو یزیچ چیه یکرد یم جونش به جون

 تازه ما که بود نیا خورد یم رو مغزم خوره مثل که یسوال 

 ره؟آقایبگ لیوسا همه نیا بود کرده وقت یک پس میبود اومده

 !گهید بود کرده رو زیچ همه فکر

 از رو چاقو و دمیکش دستش از رو ازیپ حرفش به توجه بدون

 خشن مثال و کلفت ییصدا با و گرفتم باال و برداشتم نیزم یرو

 تو کنم یم فرو رو نیهم یاریدرب یباز مسخره یبخوا:گفتم

 !چشمت
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 .خوشگله دارم دوست شده،خشنتم خشن خانم اوالال_

 و خل.بود شده یروان پاک بچه نیزدن؟ا حرف نطوریا و رادیه

 !چل

 .ادیم بدم که یدون ینزن،م حرف ها الت مثل_

 بیس نیا هم تو:گفتم بدم بھش یحرف ی اجازه نکهیا بدون و

 .یهولک هول ها،نه درست کن،البته خرد رو ها ینیزم
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_193 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 نزن دست جان رادیه یگفت یم و یگرفت یم دستم از دیبا االن-

 .دمیم انجام خودم

 !بود خواه ادهیز و پرتوقع بشر نیا چقدر.کردم نگاهش تمسخر با

 واال:گفتم حرص با و بردم نییپا رو چاقو و انداختم باال ییابرو

 !یدار رو یلیخ تو

 

 حرف مفصل بعد میبخور غذا اول...میزن یم حرف بعدا حاال-

 .میزن یم

 اون تو بخوره کارد یا:دمیغر یعصب و حرص با ب*ل ریز

 !شکمت

 زیت گوش یول نفھمه یکس خودم جز که بود آروم یانقدر صدام

 !گرفت دهیناد شد ینم هم رو رادیه

 

 یم رو بود خودش راجب که یزیچ فقط که نماند ناگفته البته

 انجام بود محال بده انجام رو کار نیا یگفت یم بھش د،االنیشن

 با اونوقت بود خودش به مربوط اگر یول دیشن ینم اصال و بده
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 داد یم انجام رفتن اعصاب یرو و مخالفت بدون و دل و جون

 !نقص یب و کامل هم اون

 

 ام گشنمه یقدر به االن بعدا،چون البته رسم یم تو حساب به -

 !ندارم بحث حال و حس که هست

 شکمم قور و قار یصدا بود مونده کم گهید بود گشنم خودمم

 !دراد

 رادیه با یصحبت هم تونستم ینم کنم هم لج خواستم یم اگه گهید

 !داشتم دوست که رو خودم جون یول نداشتم دوست رو

 

 .کن خردش ینینگ پس...باشه-

 در و بود نداده انجام خونه کار حال به تا.شد درهم اش چھره

 سرش به سر خواست یم دلم که منم نبودم بلد یزیچ چیه واقع

 .بزارم

 عقب انگشتم نوک با رو شالم از ختهیر رونیب یموها از یا تکه

 زدم

 نکنه؟ یستین بلد-

 یم مسخره رو من حاال.بود مشخص وضوح به خوردنش جا

 کرد؟

 

 .نداره یکار که نیا...بابا نه_
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 .بده انجامش ا؟پس:گفتم خباثت با و انداختم باال ییابرو طونیش

 .شد مشغول و برداشت یبزرگ نسبتا یچاقو و داد تکون یسر

 هم نیا.شده قرمز و متورم بودم مطمئن و سوخت یم هام چشم

 !گهید بود عوارضش

 یھان؟چین یخوب:گفت نگران و متعجب افتاد بھم که رادیه نگاه

 عجب هم ودیپر نیا...که اوردمین رو قرص ی؟وایدار درد شد

 !ها هیمرخرف زهیچ

♨️ 
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#Part_194 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یکاف حاال.انداختم نییپا شرم با رو سرم و انداخت گل هام گونه

 !یودیپر گفت یم کنه یم درد نجامیا بگم بود

 ب*ل شرم و خجالت با ها گفتم بھش که کردم یغلط عجب

 داشت؟ حرفت به یربط چه کنم یم خرد ازیپ دارم.ادب یزدم؛ب

 ؟یکن یم هیگر ازیپ یگفت؛برا جیگ و متعجب

 

 !بود پرت چقدر نیا بابا یا

 .اریدرن یباز جیگ رادیدم؛هینال و کردم نگاهش یزار با

 .گفت یا"باشه"ب*ل ریز و انداخت نییپا سر و دیخند زیر

 .دمیکش یقیعم نفس و دیکش ام یشونیپ به یدست کارم اتمام از بعد

 

 یب اما شد درهم ام چھره که کرد پاک شلوارش با رو هاش دست

 .یخانوم ینباش خسته:گفت بھم توجه

 !رفت قنج دلم ته"یخانوم"لفظ از
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 .بود نگفته بھم حال به تا

 

 هم حاال یعنی.بوده نقشه حرکاتش تمام که شد ینم باورم یول

 کرد؟ یم یباز نقش

 ؟یشد ها بچه مثل چرا...رادیه-

 مگه؟ شده یچ-

 شده درهم صورتم همون با و کردم شلوارش به یا اشاره

 یچ یگیم اونوقت یکرد پاک شلوارت با رو فتیکث دست:گفتم

 مگه؟ شده

 

 یبرا اش خنده.خنده ریز زد بلند بعد و کرد نگاهم تعجب با یکم

 دیخند یم که همونطور کردم نگاهش تعجب آخه؟با بود یچ

 .اریدرن رو ها زیتم یادا...دختر یوا:گفت دهیبر دهیبر

 حساس وضعم و سر یرو یول...یول نبودم زیتم هم ها انقدر

 !بودم

 !باشم نامرتب اومد یم بدم و

 

 در ادا:گفتم محکم و یجد و نشوندم صورتم یرو یاخم

 .یباش ینجوریا اومد ینم بھت فقط...ارمینم

 راحت دختر بابا:گفت خنده با و دیکش شلوارم یرو رو دستش

 .که ینمرد!شد؟ یچ مگه دمیکش دستمو االن نیبب...باش
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 دمیکش یغیج حرص با که خنده ریز زد بلند حرفش بند پشت و

 ...و

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 
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#Part_195 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 .دمیکش یبلندتر غیج و کوبوندم اش نه*یس به یمشت

 !!کلمیه به یزد گند...کن نگاه-

 همه نیا آخه گهید بود شلوار هی بابا باش خوش دختر...بابا یا-

 داره؟ داد و غیج

 !بودم حساس یلیخ من دیشا

 پمیت نگران بخوام که نبود یکس رادیه و من جز نجایا گهید آخه

 !باشم

 !ارمیب کم برابرش در خواستم ینم یول

 نیا حاال...باشه:گفتم و کردم باز دهن ییپرو تینھا با نیبنابر

 .کنم یم یپوش چشم خطات از رو دفعه

 نیا باشه:گفت حالت همون با و نشست بش*ل یرو یمحو لبخند

 !تو نفع به هم بار

 !بود شده یخوب پسر چه داد؟اوالال یم من به رو حق داشتم

 باشه؟ نبوده اش نقشه هم نیا معلوم کجا از یول

 !بزنم چس رو ام یمنف و بد افکار کردم یسع

 !باشم خوب ذاشت ینم اصال چون

 نکنه.رادخانیه یشد بیعج:گفتم اروم طنتیش و یشوخ با

 ؟یشد عاشق

 !گفتنش برام بود سخت
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 حرف یول وفتهیب یا گهید دختره یرو من جز رادیه نگاه که

 نبود؟...گهید بود یشوخ من

 !شدم عاشق آره-

 .شد حبس ام نه*یس یتو نفس حرفش با

 ؟یک بود؟عاشق شده عاشق

 !آوردم ینم خودم یرو به یول مردم یم یکنجکاو از داشتم

 !کنه باز دهن بود محال دیفھم یم اگه چون

 !مردم یم هم دمیفھم ینم اگه یول

 !حد چه در اونم بود شده ام یحسود

 خوب؟ هیگفتم؛ک یفیضع و آروم یصدا با

 .ستین بهیغر-

 !شد آوار سرم یرو یایدن انگار حرفش با

 !که شد بود؟بدتر لیفام ایشناختمش؟ یم یعنینبود؟ بهیغر

 !ها من دست کردم؟از یم تحمل رو دختر اون و رادیه دیبا یعنی

 من اونوقت و زد رو حرفش رادیه بودم،فقط شده وونهید کل به

 !!دمیچ برنامه اش یعروس مراسم تا

 !بود زده خی هام بودم،دست شده خل پاک

 ه؟یدم؛کیپرس یسخت به و کردم مشت رو هام دست
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 انگار اما دروغه و کردم یشوخ بگه کردم یم خدا خدا فقط

 !بود قتیحق

 !گذشت یم سال کی برام هیثان کی هر

 !داد یم طولش چقدر

 بشنوه؟ گهید یکس به رادیه عشق از که داشت تیظرف قلبم

 !!زد؛تو ب*ل آروم و دیکش خشکش ب*ل یرو رو زبونش

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_196 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 حرفش لیتحل و هیتجز حال در بھش شدم رهیخ منگ و جیگ

 !بودم

 هاش حرف ی همه مثل هم نیا گه؟آرهید بود یمن؟شوخ عاشق

 !بود یشوخ

 من باز اونوقت و بوده نقشه ها نیا ی همه گفت شیپ ساعت چند

 دارم؟ باورش

 !!من به لعنت

 !رادیزدم؛ه ب*ل ناباور

 آروم یصدا تن با هام چشم به رهیخ و نشست پام یرو دستش

 هوم؟:گفت

 ...تو...تو_

 مثل و برد فرو شال داخل رو شالم از ختهیر رونیب یموها

 ؟یچ من...من:گفت خنده با اما خودم

 !!داشت یبرنم کردن مسخره از دست هم وضع نیا تو

 .دمیکش عقب و کردم نگاهش ظیغ با
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 !گهید یشعور یب_

 !شعورم یب تو یبرا هم فقط و_

 !شد سرخ هام گونه

 نداره؟ جنبه قلبم دونست یکرد؟نم یم نیهمچ داشت چرا

 !یدید والیه دختر؟انگار یکن یم فرار چرا_

 !نداشت والیه از کم واال

 نسوزه؟ غذا:گفتم هول و تند که دیکش جلو رو خودش

 االن ھان؟تازهین یخوب:گفت و کرد نگاهم متعجب یکم

 !مشیگذاشت

 !نبودم خوب خوب؟نه

 !نبودم خوب اصال زد رادیه که یحرف نیا با

 !خوبم آره...آ_

 .گذاشت ام یشونیپ یرو رو دستش حرفم به توجه یب

 زن من باشم گفته!یباش خوب دارم شک یول.یندار که هم تب_

 !خواما ینم منگ و جیگ

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_197 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .بود سخت هاش حرف هضم

 گفت؟ یم رو من یعنی...یعنیخواد؟ ینم منگ و جیگ زن

 یک حاال:گفتم آروم و دمیکوب شکمش به و کردم نگاهش چپ چپ

 !بشه؟ تو زن خواست

 آروم و چسبوند بھم رو خودش و انداخت ام شونه دور دست

 !!زمیعز یمن زن ینخوا یبخوا:گفت
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 حرصم که گفت ظیغ با و دهیکش یجور رو"زمیعز"

 !یعوض یزورگو.گرفت

 به یزیتم رنگ نجایا وقته چند ستین معلوم...پاشو.پاشو_

 !دهیند خودش

 و انداخت ور و دور به ینگاه دیکش یم عقب که همونطور

 !بودم ومدهین وقته یلیخ...آره:گفت

 ؟یک اومد؟با یم ادیز قبال یعنی

 نداشت قصد کنم فکر و بود افتاده جونم به خوره مثل فکر نیا

 ؟یاومد یم یلیخ قبال یعنیدم؛یکش بم*ل یرو رو بشھزبونم تموم

 !شد؛اوهوم بلند جاش از

 !؟یک با و:گفتم استرس و شک با

 .گهید هام دوست ام؟بایب خوام یم یک با_

 !کردم ینم باور یول...یول

 گه؟ید بودن پسر...امم_

 !نه یگاه و آره یگاه_

 انداختم باال ییابرو شک و اخم با

 ؟یچ یعنی_

 .دیکش و گرفت انگشتش دو ونیم ام ینیب

 ...هم هام دوست با هم یعنی_
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 دختر دوست با هم:گفتم یعصب و ناراحت و دمیپر حرفش ونیم

 !هات

 .هدف تو یزد...نیآفر_

 نجا؟یا ومدیم یدختر با یعنی

 کردن؟ یم هم یا گهید کار ای..ای زدن یم حرف فقط

 !بودم ساده چقدر من

 بشه؟ ختم حرف به شد یم مگه آخه

 ینم حرف باهاش االن تو مگه گفت یم درونم از ییصدا

 کرده؟ تو با یکار ؟مگهیزن

 .شدم بلند جام از و دادم تکون یسر

 گرم یصدا و شد حلقه دورم پشت از دستش که رفتم جلو یقدم

 گوشم؛ کنار اش مردونه و

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_198 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 !تو یمن حسود_

 !نشدم خوشحال شهیهم مثل بار نیا اما

 !نداشتم یذوق

 !رفت و دیکش پر دفعه کی ذوقم تمام حرفش با

 .کن گفتم؛ولم ریدلگ و ناراحت و دمیکوب شکمش به

 یم بدتر رو بدم حال خورد یم گوشم به که هاش نفس گرم هرم

 !کرد

 کرد؟ یم کاریچ باهام داشت

 کرد؟ یم وونهید رو من چرا
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 یزد؛بخوا ب*ل خمار و آروم و زد گوشم ی الله یرو یا بوسه

 !من بغل یتو!نجاستیا جات ینخوا

 به گوش سکوت در من و بگه و بگه صبح تا داشتم دوست

 !بسپارم هاش حرف

 اون با و گوشم ریز که یا عاشقانه ینجواها به بسپارم گوش

 !دهیم سر مردونه و گرم یصدا

 بود آزاد خودش.بزنم حرف باهاش خواستم ینم حال نیا با اما

 !کرد یم منع رو من و بگه زیچ همه

 !گلته یها دختر دوست یجا نجایا!زیعز ییپسردا نه_

 گوشم ی الله بعد و دیخند زیر که دمیکش رو"دختر دوست"یجور

 .گرفت دهن به رو

 !کنم تحمل تونستم ینم...بستم رو هام چشم

 !بود شده لذت از پر وجودم

 !بشم همراه باهاش تونستم یم نه و بزنم پسش تونستم یم نه

 کردم،من یشوخ...نکن ید؛حسودیچیپ گوشم یتو آرومش یصدا

 حال به تا یزن چیه...بودم داشته نگه عشقم یبرا فقط رو نجایا

 !نذاشته نجایا رو پاش

 عشقش؟

 دار؟یب ای بودم خواب

 بود؟ رادیه خود نیا
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 باهام یدم؛دارینال وار زمزمه آروم و کردم باز چشم آهسته

 ؟ید یم میباز راد؟چرایه یکن یم کاریچ

 یطونیش لحن با و دراومد حرکت به شکمم یرو دستش

 یکن یم وونهید رو من تو!کنم یم عاشقت خودم مثل دارم:گفت

 !دختر

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_199 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !نکن...رادیدم؛هینال یلرزون یباصدا

 که زد؛من ب*ل خمار و آروم و دیکش گردنم یرو رو زبونش

 !نکردم هنوز

 .بود گرفته ام خنده وضع نیا یتو حاال
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 !وونهید ی پسره

 !شم ینم خر زهایچ نیا با من...نمیبب کنار بکش_

 !گهینم رو نیا لرزونت یصدا یول_

 و کنم حفظ رو خودم آرامش کردم یبودم؟سع عیضا انقدر

 !دمیترس بھم یدیچسب ھوی خوب...خوب:گفتم لکسیر

 نبود؟ من حرکات از لرزت یعنی_

 رو سرش و دیکش یقیعم نفس که دادم تکون یسر حرف یب

 .برد فرو گردنم یتو

 !شد مشت هام دست

 !بود انداخته کردنم غلط به

 از رو خودم تند و دمیکش درد از یغیج که دیکش گردنم از یگاز

 .دمیکش رونیب بغلش

 مگه...یوحش:گفتم داد و غیج با و دمیکش گردنم به رو دستم

 آخه؟ یریگ یم گاز یوونیح

 ی طعمه تو یول...ستمین وونیح:گفت خباثت با و کرد زیر چشم

 !من یبرا یهست یخوب

 که وهمونطور گرفتم فاصله ازش و رفتم بھش یا غره چشم

 مثل من!کن حفظ من با رو ات فاصله:گفتم رفتم یم تخت سمت

 !آقا ستمین دخترهات دوست اون

 هم ادیز اما رهیبگ رو اش خنده یجلو خواد یم بود مشخص

 !نبود موفق
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 پات من از بعد که یهست ینفر نیاول تو...زمیعز کردم یشوخ_

 !یگذاشت نجایا رو

 ؟یالک هاش قول و کار ی همه مثل ایبود؟ یواقع

 !کنم؟ باور که یندار توقع_

 !دارم رو توقع نیهم قایدق_

 !پروو چه

 که برسه بدبخت من داد به خدا!ھانین یکن یم خل رو من تو_

 !کنم تحمل رو تو یعمر هی قراره

 ؟یکن تحمل گفته یک:گفتم یعصب و کردم نگاهش اخم با

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_200 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 دل نیا:گفت هام چشم به رهیخ آروم و گذاشت قلبش یرو دست

 !نفھمم زبون

 هم اون ها حرف نیا.کردن یم آب قند لویک لویک دلم یتو انگار

 !آورد یم وجد به رو من رادیه از

 

 به هیشب شتریب که ییصدا با آهسته و دیکش صورتش به یدست

 .گردم یبرم زود...رونیب رم یم من:گفت بود زمزمه

 !باشه تنھا خواست یم دیشا

 فکر تر راحت تا باشه سکوت و باشم تنھا خواستم یم هم من

 !کنم

 .زد رونیب و گفت یزیچ ب*ل ریز که دادم تکون یسر
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** 

 

 دیکش گردنش به یدست

 .هست نجایا بشقاب هی فقط نبود ادمی_

 نبود؟ بشقاب دوتا یبزرگ نیا به خونه یتو یعنی

 خودم فقط راستش:گفت باشه خونده هام چشم از رو حرفم انگار

 !باشه الزم کردم ینم فکر...نجایا اومدم یم

 

 .بود وونهید پسر نیا چقدر

 .کردم بسته و باز حرص با رو هام چشم

 م؟یکن کاریچ پس خوب_

 .گذاشت ینیس یتو و برداشت چنگال دوتا

 دوتا یول:گفت که کردم یم نگاه رفتارش و حرکات به حرف یب

 .هست که چنگال

 تو پس:گفت باشه کرده یبزرگ کشف که انگار بعد و کرد یمکث

 !میخور یم بشقاب هی

 

 !؟یچ_

 رو عشق خوردن غذا ظرف هی تو گنیم...گهید الزمه البته_

 .کنه یم شتریب
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 نه؟ یخوند رمان دایجد_

 چطور؟!نچ_

 !آخه یشد کیرمانت یلیخ...یاریم در رو ها شهیپ عاشق یادا_

 .کردم ینم رو فقط زمیعز زد؛بودم ام ینیب به یا ضربه دست با

 

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_201 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 548 

 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دمیکش خونه به یدست و شستم رو ها ظرف شام خوردن از بعد

 !بود شده زادیآدم ی خونه مثل تازه

 خودش به رو یزیتم رنگ خونه نیا بالخره...نکنه درد دستت_

 !دید

 !کنم یم خواهش_

 م؟یبخواب...ادیم خوابم چقدر آخ:گفت و داد بدنش به یقوس و کش

 !نه من...ادیم خوابت تو_

 تا یخوا یم یعنی:گفت دیکش یم دراز تخت یرو که همونطور

 ؟یسیوا همونجا صبح

 .ادینم خوابم فعال من بخواب تو...نه_

 !بره ینم خوابم تو یب که من یول_

 !!بره ینم خوابشون مامانشون یب که ها بچه پسر مثل بود شده

 !روش هم بار نیا...یتونست روز هر_

 لحظه کی یحت تونم ینم االن!عاشقتم بگم که بود نیا از قبل اون

 !زمیعز بشم جدا ازت

 ها؟ حرف نیا و رادیشد،ه درهم صورتم
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 !تو یشد چندش چقدر...یزد بھم حالمو رادیه اه_

 حرف مردم!باش مارو گذاشت؛زن سرش ریز رو دستش هی

 یتو زنه یم میبگ هم ما ادیم خوششون زنشون زنن یم عاشقانه

 !شکر رو کرمت!ذوقمون

 اما بود گرفته ام خنده هم یطرف از و بودم کرده ذوق یطرف از

 جواب ادینم ادمی:نشوندم صورتم یرو یزیر اخم حال نیا با

 .باشم داده یمثبت

 یتون ینم یزیچ هم"بله"جز...نخواستم ینظر هم من چون_

 !خوشگلم یبگ

 !بود پروو بشر نیا چقدر

 !نزدم یحرف و رفتم یا غره چشم

 

** 

 که روزه هفت یول یایم روزه چند یمامان؟گفت یچ یعنی_

 !کشه یم طول گهید روزه چند یگیم که هم االن و یرفت

 زودتر خواستم یم گرنه و...زمیعز شد رید که افتاده یاتفاق هی_

 .امیب

 دور روز چند که بود حقش یول مامان یبرا بود شده تنگ دلم

 نبود؟...گهید باشه فکر از

 !بودم ام یدلتنگ فکر فقط و بودم شده خودخواه چقدر من
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 برات دلم یلیخوبم،خ منم یباش خوش تو...یمامان نداره بیع_

 !شده تنگ

 !گهید بودم یاحساسات ادیز...بود گرفته ام هیگر

 !ست؟ خونه رادیه...زمیعز منم_

 و بود مین و ازدهی ساعت.شد دهیکش وارید یرو ساعت به نگاهم

 !نبود که نبود رادیه از یخبر

♨️ 
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#Part_202 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 شمیپ دلش چون تنھاام بدونه و شه نگران مامان خواستم ینم یول

 !موند یم

 دروغ تونستم ینم وجه نیا به که بود نیا ممیبعد مشکل

 !اجبار از امان یول!مامان به هم اون...بگم

 کنم صداش اتاقشه تو...مامان د؛آرهیکش بم*ل یرو رو زبونم

 اد؟یب

 !خواد ینم نه بگه کردم یم خدا خدا فقط

 .زنم یم زنگ خودم فردا ست خسته خواد ینم نه_

 !بود من روز کال امروز انگار!بزنم غیج خواستم یم

 .نیرسوند سالم گمیم.باشه_

 .زمیعز بخواب توهم_

 .خوش شبتون.زنم یم زنگ هم فردا...باشه_

 .خوش توهم شب...زمیعز باشه_

 !شد قطع تماس بعد و فرستادم براش یا بوسه تلفن پشت از

 !نبودها کم روز هفت...براش بود شده تنگ دلم یلیخ
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 ده ساعت تا کردنش رید تینھا شهیهم...بودم شده رادیه نگران

 !مین و ازدهی نه بود

 !بدم راه دلم به بد نبود درست...بود اومده شیپ براش یکار دیشا

 !نبود رادیه از هم یخبر چیه و بود شده ساعت

 !بود خاموش که هم تلفنش

 یم فکر بد دینبا آره...بگه نتونسته و اومده شیپ یکار دیشا

 !وفتادهین براش یبد اتفاق چیکردم،ه

 سمت مبل یرو غذاها گذاشتن از بعد و شدم بلند مبل یرو از

 .رفتم اتاقم

 آباژور و دمیپر خواب از تند و هول یزیچ شکستن یصدا با

 .کردم روشن رو تختم کنار

 !دزده؟ افتاد،نکنه دلم به ترس.بود نییپا از صدا

 .رفتم در سمت و انداختم سرم یرو رو شالم و شدم بلند جام از

 .اومد یم آشپزخونه از صدا

 با که انداختم ینگاه ترس با و شدم آشپزخونه کینزد آروم آروم

 ...دنید

♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_203 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !!کردم آزاد رو ام شده حبس نفس رادیه دنید با

 !نکردم ییها فکر چه که باش رو من

 !راد؟یزدم؛ه صداش و رفتم جلو یقدم

 یظیغل اخم و  دیکش ی"نیه"تشیوضع دنید با دیچرخ که سمتم 

 نشست ام یشونیپ یرو
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 !؟ی؟مستیدار تو که هیوضع چه..رادیه_

 چرا تو!مست؟نه:گفت خنده با و گرفت زیم به رو دستش هی

 !خوشگلم؟ یداریب

 !خورده خرخره تا دیفھم یم دشید یم هم بچه

 که نیا تر مھم همه از و گند یبو نیمسخره،ا یها خنده نیا

 مست بود؟جز یچ ی نشونه سهیوا تونست ینم پاش یرو

 کردن؟

 شد یم هم فاصله نیا از یحت رو گندش یشد،بو درهم صورتم

 !کرد حس

 !؟یستین مست یگیم برداشته،اونوقت رو خونه کل گندش یبو_

 هی...کمی:گفت اومد یم جلو که همونطور و برداشت رو دستش

 .خوردم کوچولو

 !خورد یم تلو تلو و نداشت تعادل

 هم گرفتم،چقدر بازواش ریز رو دستش که وفتهیب بود کینزد

 !بود نیسنگ

 آخه...کمی یگیم بعد و یخورد خرخره تا:گفتم یعصب و اخم با

 .ونهید یبر راه یتون ینم یحت!؟یشیم ینجوریا کمی با

 محکم رو دستم که برم عقب وخواستم نشوندمش مبل یرو

 !آغوشش یتو بشم پرت شد باعث که دیکش جلو و گرفت

 !شد قفل کمرم دور هاش دست که بکشم عقب خواستم
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 به یوا بود خطرناک هم یعاد مواقع یتو رادیه...دمیترس یم

 !بود مست که االن حال

 آخه...بزن صورتت و دست به یآب هی میبر پاشو...راد،پاشویه_

 ؟یخورد انقدر چرا

 .نشست ام گونه یرو و اومد باال دستش حرفم به توجه یب

 

♨️ 
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#Part_204 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .اوردیم نییپا و دیکش یم ام گونه یرو وار نوازش رو دستش

 تونستم ینم هم سانت کی یحت که یجور بودم گرفته محکم

 !بخورم تکون

 ندارم یکار!ترسه؟ یم ازم من یجوجو:گفت هام ب*ل به رهیخ

 !بگذره خوش جفتمون به خوام یم فقط...که

 دستمون یکار هی یمست...رادیدم؛هینال لرز و ترس وبا کردم تقال

 !!ها یدیم

 !!خنده ریز زد بلند 

 !گذره یم خوش هم خودت به...که نداره ترس_

 بود؟ شده ینطوریا چرا...اصال

 !اومدم رونیب اتاق از که من به بود؟لعنت مست چرا

 خوابوندم حرکت کی یط و دیکش کنار کمرم دور از رو دستش

 !!مبل یرو

 !روم رادیه و بودم ریز من حاال
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 از که داد باال رو لباسم آروم بعد و دیکش شکمم یرو رو دستش

 یتو انگار اما زدم صدا رو اسمش بلند و دمیکش یبلند غیج ترس

 !نبود ایدن نیا

 !اصال دیشن ینم رو صدام انگار

 موهاش که دیکش روش رو زبونش و زد شکمم یرو یا بوسه

 به رو حرکتم نیا انگار رادیه اما کنه ول تا زدم چنگ محکم رو

 یزیر گاز و زد یتر محکم ی بوسه که گذاشت تیرضا یپا

 کرد وارد بھش یفشار و نشست ام نه*یس یرو دستش و گرفت

 .دمیگز ب*ل دردش از که

 ...ھانین یدار دوست خودتم!نه؟ یدار دوست_

 لحن با و کرد وارد ام نه*یس به یتر محکم فشار و کرد یمکث

 یب خود از زنم یم دست بھش یوقت:گفت یس*هو پر و خمار

 نه؟ یشیم خود

 

♨️ 
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#Part_205 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یقدرت و زور تمام با و گذاشتم اش نه*یس یرو محکم رو دستم

 !نخورد تکون هم سانت کی یحت یول دادم هلش داشتم که

 .اومد یم در داشت ام هیگر

 !بودم شده ناتوان کال نگار و بود شده حس یب و سست بدنم

 

 و کردم یم هیگر فقط.بزنم پسش نیا از شتریب تونستم ینم یحت

 .زدم یم صداش هیگر با و تند ب*ل ریز

 !بود شده کر انگار اما
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 بوسه و آورد تر کینزد رو صورتش و گرفت محکم رو دستم

 ای حرف فرصت نکهیا از قبل و نشوند بم*ل یرو یکوتاه ی

 !گذاشت دهنم یرو محکم رو دستش بده بھم یالعمل عکس

 

 یجلو دستش نکهیا خاطر به اما دمیکش یم داد و زدم یم غیج

 !نبود واضح صدام بود دهنم

 نه*یس به شد رهیخ خمار و زد کنار ام نه*یس یباال تا رو لباسم

 !هام

 !بود اشک از س*یخ صورتم و دیلرز یم تنم

 روش یاثر انگار یول انداختم یم چنگش و خوردم یم تکون

 !نداشت

 

  رو پاهام که دیکش نییپا یکم و نشست شلوارم یرو دستش

 انگار بود روم روبه که ینیا اما بشم مانع تا فشردم به محکم

 !!نبود رادیه

 !بود جاوزگر*مت هی بود روام روبه که ینیا

 ست قهیدق هی دردش بابا...آخه یدار ناز دختر،چقدر اوف_

 .یشیم مشتاق هم خودت بعدش

 !!شد چندشم که زد یلبخند و
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 کی فقط ام یزندگ و آرزو رفتن نیب از و یقه؟نابودیدق کی

 !برد یم زمان قهیدق

 !!بود ییایدن چه

 !بود صدادراومده به گوشم یتو خطرها زنگ

 !بشه تباه ام ندهیآ تا کنم نگاه و نمیبش تونست ینم من...من

 و بدم تکونش تونستم ینم یحت که بود نیسنگ وزنش انقدر یول

 !برم

 به شد رهیخ ذت*ل با و س*هو پر و دیکش نییپا رو شلوارم

 !پام ن*یب
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#Part_206 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 نتونه تا کردم چفت رو پاهام که دیکش پاهام نیب رو دستش

 یزیچ ب*ل ریز و زد پس ظیغ با رو دستم اما کنه یشرویپ

 !گفت

 ینم من اما شدم یم سست داشتم پاهام ن*یب دستش حرکت با 

 !خواستم

 

 و داد یصدا که گرفتم دستش از یمحکم گاز حرکت کی یط

 .شد بلند روم از و شد بلند اش عربده

 و دمیکش باال رو شلوارم هول و تند و کردم استفاده فرصت از

 !!کردم پرواز اتاقم سمت بایتقر

 

 زد یم صدا رو اسمم که اومد یم دادش یصدا و پاهاش یصدا

 !رفتم یم فقط من یول



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 562 

 

 !کردم قفل و بستم رو در و رفتم اتاق یتو

 یرو رو دستم و دمیکش یقیعم نفس و نشستم در پشت همونجا

 .گذاشتم دیکوب یم تند تند که قلبم

 

 به رو تنم رادیه ی عربده یصدا بعد و شد دهیکوب در به محکم

 !رو در کن باز...ھانیانداخت؛ن لرزه

 !کنم باز که نبودم احمق

 !ام ینابود با بود یمساو بازکردنم

 .نگم یزیچ کردم یسع و فشردم هم به ب*ل

 !!رفت یم خودش زدم ینم حرف که قهیدق چند

 

 در ای یکن یم باز اید؛یکش ادیفر تر بلند و دیکوب تر محکم نباریا

 !شکنم یم رو

 دار خش یصدا و بغض با و شد تر دیشد ام هیگر

 !ترسم یم...راد،توروخدایدم؛هینال

 !!کن باز_

 یم حرف فردا بزار...بزار:گفتم عجز با و گرفت شدت ام هیگر

 !میزن

 

 !االن نیهم...نه_
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 !!شد ینم ختم حرف به فقط که االن نیهم

 !دم؟یترس یم یچ از پس بود بسته که هم در

 دست پشت با که بودم کرده ترم شجاع موضوع نیهم انگار

 ینم باز:گفتم شجاع و ظیغ با و کردم پاک رو هام اشک

 !؟یبکن یخوا یم یغلط چه...کنم

 دیکوب در به یمحکم مشت

 

 !!گهید یایم رونیب اتاق نیا از تو_

 !داشت برم خوف حرفش با

 کرد؟ یم کارمیچ

 .فشردم محکم و گذاشتم دهنم یجلو رو دستم

 یم در به قدرت با و تند تند و زد یم صدا رو اسمم هم رادیه

 !!دیکوب

 نفس دره یرو دیکل نکهیا یادآوری با اتاقم،اما داشت دیکل تا دو

 .شدم بلند جام از و دمیکش یقیعم

 

♨️ 
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#Part_207 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دمیکش دراز و رفتم تختم سمت

 شیپ از تونه ینم که یکار...زنه،بزنه یم داد هرچقدر بزار

 !ببره

 خواب به و شد گرم هام چشم که دینکش یطول.بستم رو هام چشم

 !!رفتم
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** 

 .شد بلند صداش که کردم وارد اتاقش در به یا تقه

 !دییبفرما_

 باز رو در آروم و دادم قورت رو دهانم آب و دمیکش یقیعم نفس

 .کردم

 !دمیکش یا آسوده نفس بود رادیه کنار که یکاظم استاد دنید با

 !روشکر خدا

 !سالم_

 

 دیببخش:گفتم یرسم و یجد کامال که دادن رو جوابم متقابال

 !نیدار کارم گفتن...استاد

 !دینیبش دییبفرما...بله:گفت خودم لحن مثل

 و خوردم رو حرفم کرد که یاخم با اما راحتم نه بگم خواستم

 .دادم تکون یسر

 .رفت رونیب و کرد یخداحافظ هم استاد قهیدق چند حدود از بعد

 !میبود رادیه و من فقط حاال

 المیخ نیهم و بکنه تونست ینم یکار و بود دانشگاه نجایا یول

 !کرد یم راحت رو

 

 ؟یرفت یبمون منتظرم نکهیا بدون صبح خوب؟چرا_
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 !داشتم کار_

 ؟یکار چه نیبگ شهیم_

 !کردم؟ یم سرهم یچ حاال

 بود نشده متوجه رو جا چند لوین راستش...راستش_

 !بدم حیتوض بھش خواستم...خواستم

 تونست ینم لوین و:گفت یعصب و خشن و انداخت باال ییابرو

 !دختر یفکر یب چقدر تو کنه؟آخه صبر کمی

 !کنم؟ کاریچ داشت توقع

 

 !!بودم زده رونیب خونه از زودتر ساعت کی رادیه ترس از من

 !کرد یم متھم رو من کنه متھم رو خودش نکهیا یجا حاال

 !!بشم رو به رو باهات دمیترس یبگم؟م رو راستش_

 ؟یچ ؟ازیدیترس یم:گفت متعجب و کرد نگاهم جیگ

 

 !ندونستن؟ به بود زده رو خودش

 اد؟ینم ادتی رو شبید یبگ یخوا یم_

 بود؟ شده یچ!!نه_

 !شد باورم که گفت محکم یجور

 !یبود مست تو...تو_
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 رفت باال بش*ل ی گوشه

 ؟یدیترس یم من بودن مست از_

 !!یباش باهام زور به یخواست یم که کارت از!!نه_

 ...که کرد نگاهم شوکه

♨️ 
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#Part_208 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .نشست بم*ل یرو یپوزخند که

 ممکنه؟ چطور نیباشم؟ا باهات زور به خواستم من...من_

 بود؟ دیجد یباز

 نداشته؟ رو خودش اریاخت که بوده مست انقدر یعنی

 رفت باال صداش دید که رو سکوتم

 ...که خواستم یم ؟منیشد الل چرا_

 یم...دم؛آرهیغر خشم پر و یعصب اتفاقاتش و شبید یادآوری با

 !!یباش داشته بطه*را باهام یخواست یم!یکن اوز*تج بھم یخوا

 اما:گفت زیر و آروم و برد فرو موهاش ونیم یدست کالفه

 ممکنه؟ چطور...آخه

 .شدم بلند جام از یعصب

 شهینم شدم؛باورت خم سمتش و گذاشتم زیم یرو رو دوستم دو

 !یبود خورده یزهرمار اون از خرخره تا چون

 چرا!!یلعنت:گفت کالفه و یعصب و گرفت سرش به رو دستش

 !!نیهم خونه به دمیرس ادمهی اد؟فقطینم ادمی یزیچ

 دمیکش یپوف

 !؟یخورد چرا_

 !یخودمون و دوستانه یمھمون هی...بودم هام دوست با_
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 هاش؟ دوست و خودش فقط

 !بود ریدرگ ذهنم

 بوده؟ دوستانه یمطمئن:گفتم و اوردمین طاقت سر آخر

 چطور؟...آره_

 !شدم کنجکاو فقط!یچیه_

 زد یطونیش لبخند

 همش!نه بگم دیبا نه ای اونجا بود یدختر نهیا منظورت اگه_

 .بودن خودم یها دوست

 !شیآخ

 مگه...وا:گفتم و دمیکش هم یتو رو هام اخم یکم حال نیا با اما

 دم؟یپرس من

 !یزبون یب زبون به_

 .نشست بش*ل ی گوشه یمحو لبخند و

♨️ 
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#Part_209 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 برم؟ تونم یم...یشد یاالتیخ البد_

 .دیکش یقیعم نفس

 که رو خونه چند هر...فیح یول یبمون شتریب شد یم کاش_

 یتون یم نمیبب بازم اندازم یم رتیگ که اونجا.نگرفتن ازمون

 !کوچولو نه ای یکن فرار

 .نشست تنم یتو یفیخف لرز حرفش با

 و بود مست اون یول باشم رادیه با جا کی دمیترس یم یحت

 !نداشت رو حرکاتش و کارها اریاخت

 !بود جایب کامال ترسم پس
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 ؟یکن یم کاریچ_

 .انداخت باال ییابرو

 !گهید گهید_

 با همراه و اتاق نیا یتو...بمونم نجایهم شب تا شد یم کاش

 !رادیه

 !نداشتم حوصله هم اصال و...داشتم کالس که فیح یول

 .گهید برم من_

 !یایب کجا نره ادتی کالست از بعد...برو_

 بره؟ ادمی شد یم مگه

 .رفتم در سمت یخداحافظ از بعد و گفتم یا"باشه"

** 

 

 زدن حرف مشغول پسر تا چند با که افتاد آراد به نگاهم

 !نهینب هم ها حاال حاال بودم دواریام و بودم دهیند هنوز.بود

 .افتادم راه بھش توجه یب و انداختم نییپا رو سرم

 .شدم متوقف سرجام صداش با که بود نرفته یقدم چند هنوز

 زارع؟ خانوم_

 !زارع خانوم و درد یا
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 دوستانه لحن کوچک بدون کردم یسع و برگشتم یزار حالت با

 .بدم رو جوابش یا

 !بله؟_

 !ن؟یهست خوب_

 !بله،ممنون_

 ن؟یخوب:گفت باشه شده شوکه رفتارم از انگار

 .بله_

 .بگم بھتون دیبا که هست یموضوع هی د،راستشیببخش_

 از و اومد یم بود شده خوب اوضاع تازه یوقت شهیهم هم نیا

 !شد یم دایپ اش کله و سر موقع همون هم رادیه خوبم شانس

 !!دارم کالس االن...من راستش_

 یصدا با و شد انینما اش گونه یرو زشیر چال که دیخند آروم

 نجایا از رونیشه،بینم که نجایا...نه االن:گفت اش مردونه و گرم

 !نیداشت وقت شما که وقت هر

 !نه امروز یول زدم یم حرف باهاش مفصل و رفتم یم دیبا

 یول...باشه:گفتم و دمیکش ام شده خشک ب*ل یرو رو زبونم

 !بھتون گمیم خودم رو نه،وقتش امروز

♨️ 
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#Part_210 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گهید گرفتم رو وقتتون دیببخش...حتما:گفت و داد تکون یسر

 !خوش کنم،روزتون یم زحمت رفع

 !خوش هم شما زدم؛روز یلبخندآروم

 .رفت و داد تکون یسر

 بود؟ آراد مثل هم رادیه شدیم یچ...اوف
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 دیفھم یم تر مھم  همه از و تر زبون تر،خوش مھربون کمی

 !هیچ درست رفتار

 سهیمقا هم با رو دوتا نیا گهید کردم یسع و دادم تکون یسر

 !داشتن اختالف یلیخ چون نکنم

 !دیسف و اهیس و دیخورش و شب،ماه و روز مثل درست

** 

 پرت عقب یصندل یرو رو هام کتاب کالفه و نشستم نیماش یتو

 .کردم

 بعد و انداخت شده پرت یها کتاب به ینگاه اول متعجب رادیه

 .بھم شد رهیخ

 چته؟_

 شهیهم بشه؟مثل خواد یم یچ:گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 !!یکاریب

 ؟یهست یعصبان انقدر چرا یول_

 !هیقاط کمی اعصابم...یچیه_

 حالت درهمون و افتاد راه و کرد روشن رو نیماش

 بشه؟ خراب اعصابش من خوشگل شده باعث یچ...خوب:گفت

 !کنم لوس کمی رو خودم خواستم یم

 کمی تا کنه یم لوس باباش یبرا رو خودش که یا بچه مثل

 !بشه توجه بھش شتریب



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 575 

 

 .شد زونیآو ام لوچه و ب*ل

 !شده تنگ مامان یبرا دلم_

 .خنده ریز زد وبعد کرد نگاهم متعجب یکم

 دوساله ی بچه هی کنم یم فکر یھان،گاهین:گفت هاش خنده ونیم

 عمه یدور روز دو یتون ینم قدوقواره و سال و سن نیا با...یا

 ؟یکن تحمل رو

 !روز هشت بود شده امروز روز؟با دو

 !روز هشت شده...رادیدم؛هینال صدام یتو بغض همون با

 یچ یکن ازدواج تو...بردم یپ همه حرف به حاال واقعا_

 نه؟ یبمون عمه ی خونه اش همه یخوا یم شه؟البدیم

 ینم!کنم ینم ازدواج خوب:گفتم آروم و دیکش باال رو ام ینیب

 .که بشم جدا مامانم از تونم

 دیبا زن:گفت یزار لحن با و گرفت باال سمت به رو سرش

 !!برسه من داد به بچه؟خدا ای کنم تحمل

 قهیدق چند غم و هیگر که انگار و گرفت ام خنده حرکتش نیا از

 !!خنده ریز زدم بلند باشم کرده فراموش رو شمیپ ی
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#Part_210 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 قهیدق هی!ست وونهید نیا واال:گفت آروم روش روبه به رهیخ

 !خنده یم بعد و کنه یم هیگر

 همه بود شده باعث نیهم و شده بود باحال یلیخ ژستش و لحنش

 !خنده ریز بزنم و بره ادمی زیچ

 !!دمایشن_

 !ینبود ھانین که بود نیا دونم،جز یم_
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 و ببره نیب از رو بدم حال خنده و یشوخ با خواست یم

 !کنه خوشحالم

 

 !نه ای بگم بھش آراد به راجع هیخوب زمان االن دونستم ینم

 !گفتم یم دیبا که بالخره

 !!کنم شروع کجا از دونستم ینم فقط

 راد؟یه:گفتم آروم و دمیکش بم*ل یرو رو زبونم

 هوم؟:گفت برگرده سمتم به نکهیا بدون

 !نفر هی دنید برم خوام یم من گمیم...گمیم_

 !بگم تا دراومد جونم

 

 ؟یریگ یم اجازه یشد یخوب برو،دختر خوب:گفت تفاوت یب

 !که شدینم آورد ینم در یباز مسخره حاال

 حرفم بعد هاش کردن یشوخ نیا و هاش حرف نیا دمیترس یم

 !!ادیفر و داد بشه

 بزنم؟ حرف یذار یم_

 !مادمازل بگو_

 !!بودم شده جیگ واقعا...بگم یچطور دونستم ینم

 !آراد دنید برم خوام یم:گفتم مقدمه یب و تند
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 مشت و شد خشک فرمون یرو دستش.بودم واکنشش منتظر 

 !شد

 هیعصب که بود مشخص کامال و گذشت سکوت به قهیدق چند

 !هیعصب

 .نده کشتنمون به حاال...خدا یا

 .کردما یغلط عجب

 

 عربده یصدا که بدم تکونش خواستم و بردم جلو رو دستم آروم

 !شد بلند اش
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#Part_211 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ؟یکرد یغلط چه_

 ...من خدا به رادیه_

 هارو مظلوم یادا!!ھانین شو زد؛خفه ادیفر قبل از تر خشم پر

 ؟یبگ بھم رو ها نیا که یدرآورد

 

 !نکنم پنھون ازت رو یزیچ گفتم فقط من...من نه:دمینال آروم

 بعد و یگذاشت قرار اول...جالب چه:گفت طعنه با و زد یپوزخند

 ؟ها؟یرفت باهاش و یچوندیپ رو من بار چند...یگرفت اجازه مثال

 

 !شدم جمع خودم یتو که زد ادیفر یجور رو ها

 !ها بودم کرده یغلط چه

 !صداقتم ی جهینت هم نیا
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 ؟یندار اعتماد من به تو...تو رادیه_

 .فشرد رو فرمون و زد یپوزخند

 

 ؟چندیگذاشت قرار باهاش چشمم از دور بار اعتماد؟چند...هه_

 راد؟ها؟یه یبابا گور یگفت بار

 !شد مشت هام دست و دیلرز بدنم که زد ادیفر یجور رو ها

 

 .بده جفتمون دست کار دمیترس یم و بود باال یلیخ سرعتش

 خونه میترسم،بر یم من...توروخدا رادیدم؛هینال لرز و ترس با

 خوب؟ میبزن حرف

 ؟یترس ینم یچ آراد من؟از ؟ازیترس یم_

 

 .بود نشسته چشمم یتو اشک نم

 !رمینم خودم جون رم،بهینم خدا به...رمیزدم؛نم ب*ل بھش رهیخ

 کرد کم یکم سرعتش از باشه اومده رحم به یکم دلش که انگار 

 !کنه رحم خدا...زد موهاش به یچنگ و

 

 !نخور قسم رو جونت گهید:گفت گرفته و بم یصدا با

 یعصب خوب:گفتم لرزونز یصدا با و دمیکش باال رو ام ینیب

 !یبش بھتر کمی دیشا گفتم...یبود
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 ؟یبخور قسم رو جونت دیبا تو باشم یعصب من_

 

 حال درهمون و شدم هام ناخن با یباز مشغول

 !دینه،ببخش...خوب:گفتم

 کهیمرت اون...یاریب در رو ها گرفته ماتم یادا خواد ینم حاال_

 گفت؟ یم یچ

 !شدیم ها بچه پسر مثل خورد یم حرص یوقت که آخ

 !شدینم شیحال یزیچ چیه و شدیم حسود

 

 !؟یگیم رو آراد:گفتم یسوال و انداختم باال ییابرو

 همون!گفتم یم هم خودم که یاریب رو اسمش خواستم یم اگه_

 !شهیادیز هم کهیمرت

 یم هم من میبزن حرف گفت...یچیه:گفتم بعد و دمیخند دلم یتو

 !نیهم...برداره سرم از دست که بگم خواستم

 

 

 ؟یریم یک یخوب؟گفت:گفت باشه شده هام حرف رام که انگار

 الشیخیب افتاد که یاتفاق نیا با که...دمیم خبر بھش خودم گفتم_

 !شمیم
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 یری؟میبش الیخیب چرا:گفت یناباور و بھت کمال در

 !یندار دوستش یگیم و یریم!باهاش
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#Part_212 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !؟یعنی برم:گفتم نداده یادیز ریگ نکهیا از زده ذوق

 باشه گذاشته از گهید زیچ برحساب رو ذوقم نیا انگار

 !!ایبود مشتاق هم خودت:گفت

 

 یعصب که بودم من نباریا حاال و نشست ام یشونیپ یرو یاخم

 .شدم یم

 .رمینم اصال...که واقعا_

 .برگردوندم قھر حالت به رو صورتم و

 !تو یمن لوس:دیخند آروم و گرفت دست یتو رو ام چونه

 

 و دادم ادامه کردنم اخم به باز اما بود گرفته ام خنده نکهیا با

 .زدم پس رو دستش

 

•° 

 که برگردم خواستم و دمیکش ینیه کمرم دور یدست شدن حلقه با

 ب*ل گوشم کنار آروم و شد شتریب کمرم دور دستش فشار

 جوجو؟ یزد؛قھر

 

 .کرد یم مورمور رو تنم خورد یم بھم که گرمش یها نفس
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 یا بوسه که شد خارج دهنم نیب از"یآه"که دیکش یقیعم نفس

 .برد فرو موهام ونیم رو سرش و نشوند گردنم یرو

 طرف؟ اون یبر شهیراد،میه_

 

 یآشت که یوقت تا:گفت خمار و دیکش گردنم یرو رو زبونش

 !رمینم ینکن

 !نداره یجون چیه پاهام کردم یم حس

 برو حاال کردم یآشت...یآشت:گفتم و گرفتم زیم به رو دستم

 !اونور

 .زد گردنم به یک*م و چسبوند بھم رو خودش شتریب و دیخند

 

 !بود زور به انگار...گهید نه_

 !یلعنت...بود دراومده ام هیگر

 !!رادیه_

 جون؟_

 !!کنار بکش...کردم یآشت گفتم یجد_

 رتیگ خونه تو ؟گفتمیکرد فراموش رو صبحم حرف...نوچ_

 !جوجو اندازم یم
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 همزمان و دیلغز لباسم ریز دستش که دمیکش دهن به رو بم*ل

 .شد بلند آخم یصدا که گرفت گردنم از یگاز

 !نکردم یکار هنوز خوبه!دختر یکن یم اوخ و آخ چقدر_

 تکون یحت ذاشت ینم و بود انداخته رمیگ آشپزخونه یتو تنھا

 نکردم؟ یکار گفت یم بعد و بخورم

 !داشت رو چقدر بشر نیا

 

 یرو زبونش و دیچرخ یم شکمم یرو وار نوازش گرمش دست

 .بود حرکت در گردنم

 !ادینم ادمی یزیچ من:گفتم لرزون ییصدا با

 !خوشگلم ارمیم ادتی_

 حرکت کی یط و آورد رونیب لباسم ریز از رو دستش و

 !خودش سمت چرخوندم

 

 کم حد از شیب هامون ب*ل ی چسبوند،فاصله سرم به رو سرش

 !!یلیخ...بود

 ومده؟ین ادتی هنوز:گفت بم*ل به رهیخ

 !!شدینم...یول نکنم نگاه بش*ل به کردم یم یسع

 !ادینم ادمی بگم خواستم یم یجور هی

 !نه_
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 یرو رو بش*ل حرکت کی یط و کرد وارد کمرم به یفشار

 ...و گذاشت بم*ل
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#Part_213 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 دهیرس آب به که یا تشنه مثل ولع با و بود کمرم دور هاش دست

 !دمیس*بو یم باشه

 !شهیم کبود و کنه یم ورم ام چارهیب ب*ل بودم مطمئن

 منگ و جیگ اما کنم اش یهمراه تا کرد وارد کمرم به یفشار

 یم حس و.بود افتاده حرکت یب بدنم طرف دو هام دست و بودم

 !کنم غش که االنه کردم

 !بود بس امروز یبرا جانیه انقدر

 !االن از هم نیا و صبح از اون

 یرو که دمیکش یغیج دیکش عقب و کرد بلندم حرکت کی یط

 .آورد جلو رو خودش و نشوندم زیم

 لبخند که شد حلقه کمرش دور پاهام و بازواش دور هام دست

 ب*ل یرو رو دستش و آورد جلو رو صورتش و زد یطونیش

 ھان؟ین:گفت خمار و دیکش سمی*خ

 !ادینم باال نفسم کردم یم حس

 !یشد،لعنتینم یول باشم محکم رادیه برابر در خواستم یم

 .هوم:گفتم آروم

 خودمم حال یتو اد،االنینم ادمی یچیه و بودم مست بار اون_

 با یکرد کاریچ تو دختر آخه!کنم تحمل تونم ینم هم باز یول

 من؟
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 ازشین پر و خمار نگاه به نگاهم تا انداختم نییپا رو سرم

 !شدم یم حاال نیهم از تر سست گهید که...وفتهین

 همون با و آورد باال رو سرم و گذاشت ام چونه ریز رو دستش

 بوسمت؟ یم یوقت یندار ؟دوستیندار دوست:گفت یقبل لحن

 نفر باشن سقف کی ریز پسر و دختر هی اگه که گفتن یم راست

 !طانهیش سوم

 ...میتون ینم ما...ما رادیه_

 چرا:گفت یعصب اما آروم و گذاشت دهنم یرو رو دستش

 مال یایب نییپا یبر ھان،باالین خوامت یم من...نیم؟ببینتون

 !زور به شده!یخودم

 کاش:گفت خنده با و نشوند بم*ل یرو یزیر ی بوسه بعد و

 کشم یم یچ من ی،بفھمیبچش رو بت*ل طعم هم خودت شدیم

 !دستش از

 فرا رو سرتاسروجودم خجالت و انداخت گل ام گونه

 !!کنا نگاه رو یعوض...گرفت

 !!شو خفه:گفتم حرص با و دمیکوب اش نه*یس به یمشت

 ...دارم دوست هم رو شدنت خشن_

 دیکش یقیعم نفس و برد فرو گردنم ونیم رو سرش و کرد یمکث

 !خانومم:گفت آروم و
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#Part_214 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفت قنج دلم ته"خانومم" لفظ از

 !بود شده کیرمانت چقدر که آخ

 !شد بلند تلفنم یصدا لحظه همون که زد گردنم یرو یا بوسه

 !مزاحم بابا،همش یا_
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 .داده نجاتم که کردم یم دعا تلفن پشت شخص جون به فقط

 !بکشم عقب تونستم ینم که خودم

 .بودم شده خل انگار

 ش؟یاریب شهیم_

 .داد تکون یسر و دیکش یپوف

 .گرفتم دستش از تند که گرفت جلوام رو ام یگوش

 کردن ریسراز دلم به رو ایدن یخوش انگار مامان اسم دنید با 

 .کردم وصل رو تماس و دمیکش یغیج

 .مامان سالم_

 گلم؟ یخوب...زمیعز سالم_

 .شدم بھتر دمیشن رو یصدا یصدا_

 شده؟ یزیچ...شکر_

 نه،چطور؟:گفتم متعجب 

 !یخوشحال_

 .بود شده تنگ برات دلم_

 .دلم زیعز زدم زنگ تازه که من_

 .که ستین شیحال ها حرف نیا گهید دلمه خوب_

 داد فشار و نشست پام یرو دستش و کرد نگاهم خباثت با رادیه

 .کردم نگاهش اخم با و گفتم یآخ که
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 شد؟ یچ:گفت نگران و هول مامان

 !ھوی گرفت درد دستم یچیه...چیه_

 .دیکش یقیعم نفس

 شته؟یکجاست؟پ رادیه یراست...زمیعز. گهید باش خودت مراقب

 .دمیخند دلم یتو کرد خطور ذهنم به که یفکر با

 !یبش تیاذ توئه نوبت خان رادیه حاال

 .بزنم صداش نیبزار...آره_ 

 مامان...رادیزدم؛ه داد بلند و دادم فاصله گوشم از رو یگوش

 .داره کارت

 .دادم دستش رو یگوش بعد و دادم طولش هیثان چند و

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 592 

 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_215 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !خان رادیه میبچرخ تا بچرخ حاال

 .داد جواب و کرد صاف ییگلو

 .عمه سالم_

 دکمه یلوند و عشوه با و دمیکش اش نه*یس یرو آروم رو دستم

 و دیکش دهنش یتو رو بش*ل که کردم باز رو لباسش اول ی

 !زد؛نکن ب*ل و نشست صورتش یرو یاخم

 ؟یکن یم درک رو من حس حاال بگم شدیم کاش

 ؟یداد گوش تو مگه گفتم نھمهیا من

 بھتون؟ گذره یم خوش...خوبه هم ھانین...آره_
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 هم رو لباسش دوم ی دکمه خمارش لحن و حرف به توجه یب

 و باز رو هاش چشم که دمیکش بدنش یرو رو دستم و کردم باز

 .کرد بسته

 !خان رادیه میشد یمساو حاال

 ینم دادم یم ادامه گهید کمی اگه که بود مشخص وضوح به

 !داره نگه رو خودش تونست

 بود گرفته کرمم یول...یول بود خطرناک یلیخ هم رفتارم نیهم

 !گهید

 .بھتون بگذره خوش...خوب چه_

 گرفته کرمم بیعج یول ها دمیم خودم دست یکار هی دونستم یم

 .بود مشت دستش!بود

 و کردم باز رو لباسش یها دکمه کل و زدم یا یطانیش لبخند

 اخم با و گرفت محکم رو دستم که ارمیدرب رو لباسش خواستم

 .کرد نگاهم یظیغل

 !بخون رو خودت ی ھان،فاتحهین یعنی اخمش نیهم

 باشه،خدا...زنم یم زنگ خودم هم بھتون،شب بگذره خوش نه_

 .خداحافظ همراهتون به

 زیم یرو رو یگوش و دیکش یقیعم نفس کرد قطع که رو تماس

 .انداخت

 با و چسبوند بھم رو خودش و کرد نگاهم حرص با و یعصب 

 تو؟ یزیر یم کرم انقدر چرا...ھانین آخ:گفت ظیغ
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 .دارم دوست:گفتم طنتیش با بھش رهیخ

 ؟یدار دوست ا_

 !اوهوم_

 داد هولم حرکت کی یط و نشست بش*ل ی گوشه یمخو لبخند 

 .خوابوندم زیم یرو و
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#Part_216 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 و برد باال رو دستم دو دستش با و شد خم روم که دمیکش ینیه

 .آورد جلو رو صورتش

 نه؟ یدار دوست که...خوب_

 ...من یعنی...من نه_

 .گذاشت بم*ل یرو رو انگشتش

 .منه نوبت حاال خوب...سیه_

 باز به کرد شروع آزادش دست با بزنم یحرف بذاره نکهیا قبل و

 .لباسم یها دکمه کردن

 !اومد ینم طنتیش من به انگار

 اومد یم سرم بدترش

 ...من رادیه_

 ؟ینداشت دوست خودت س،مگهیه_

 !کنار بکش حاال...ارمیب در سرت رو کارت یتالف خواستم_

 ؟یچ شیبق میاومد نجایا تا...که شهینم_

 .نمیبب کنار ؟بکشیچ ی هیبق:دمینال مبھوت و مات
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 !نوچ:گفت ییپرو با بھم رهیخ

 پاهاش به محکم و آوردم باال رو پاهام و کردم نگاهش ظیغ با

 .دیکش عقب و شد شل دستش و شد درهم صورتش که دمیکوب

 باز؟ یشد هار...آخ_

 یدینم گوش:گفتم یدرار حرص لحن با و انداختم باال ییابرو

 !!مجبورم منم

 فرار نباریا:گفت بود گرفته پاش به رو دستش که همونطور

 !زمیعز باشه ادتی!!رسم یم حسابت به بعد ی دفعه...یکرد

 بستم یم رو هام دکمه که همونطور ک شدم بلند زیم یرو از

 !که نداره وجود یبعد ی دفعه:گفتم آروم

 در زنگ یصدا با که بگه یزیچ خواست و دیپر باال ابروهاش

 .خورد رو حرفش

 ؟یبود یکس منتظر_

 .نمیبب کنم باز رو در رمیم نه،من:گفتم متعجب

 .رفت هم یتو هاش اخم و انداخت سرتاپام به ینگاه

 یبر یپاش ینطوریا مونده هم نیهم...رمیم خودم نکرده الزم_

 !یکن باز رو در
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#Part_217 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 هم کوتاه و بود باز اولش ی دکمه که بود لباسم اوه،منظورش

 .بود

 بود؟ شده یرتیغ من یبرا االن رفت قنج دلم ته
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 بدم وا زود انقدر پسر هی حرف با که نبودم یا جنبه یب دختر

 !بود شده چم دونم ینم یول...یول

 .نشوندم اش گونه یرو یا بوسه و شدم بلند پام ی پاشنه یرو

 چادر هم رونیب ضمن رم،دریم خودم کن درست رو لباست تو_

 !هست

 .افتادم راه بزنه یا گهید حرف بذارم نکهیا قبل و

 .داشتم نگه سفت و کردم سر رو چادرم

 ه؟یزدم؛ک داد همونجابلند از

 باز یول زدم صدا هم گهید بار چند!بود سکوت فقط جوابم یول

 .دمینشن ییصدا چیه

 ساکت ماین دنید با که بگم یزیچ خواستم و کردم باز رو در

 !!شدم

 !!بود خوشحال و شاد شعیهم مثل

 چطوره؟ من زیعز دخترعموئه_

 ؟یداد ینم جواب چرا!تو یا وونهید_

 کردم؟ کنم،بد زتیسورپرا خواستم_

 .شد زونیآو اش لوچه و ب*ل ها بچه مثل بعد و

 ی گوشه یلبخند شد اش جهینت و گرفت ام خنده حالتش نیا از

 !بم*ل

 تو؟ امیب یدیم اجازه...خوب_
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 !ادیب که نکردم تعارفش اصال که افتاد ادمی تازه

 .دمیکوب ام یشونیپ به

 .ایتو،ب اید،بیببخش آخ_

 .بست رو در هم خودش و اومد تو و داد بھم رو دستش یتو گل

 خبرا؟ چه...خوب_

 ؟یخوب ،تویچیه_

 باشم؟ بد شهیم مگه دمید رو تو_

 حسش که االن یول هاش حرف با شدم یم خوشحال دیشا قبال

 !!باشم خوب تونستم ینم دونستم یم رو

 !بشه حرفش رادیه با دمیترس یم مدام 

 گوشم کنار و نشست کمرم پشت دستش که بره تو کردم اشاره

 !ها خانوم زد؛اول ب*ل

 !!شد بلند رادیه یصدا قهیدق همون که دیکش عقب و
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#Part_218 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بود؟ یھان،کین_

 ست؟ خونه هم رادیه...ا_

 ؟یخوا ینم مھمون...رادیه زد؛منم داد که دادم تکون یسر آروم

 یم فحش بھش داشت...گهید بود معلوم.ومدین رادیه یصدا اما

 !!داد

 !!گهید میداشت کم رو ماین اومدن فقط االن

 ذوق از کنم فکر...آ:گفت یشوخ با و شاد شهیهم مثل

 .ازش بپرسم یحال هی میبر ایب...دنمهید
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 .افتادم راه همراهش و زدم یلبخند یمجبور

 ب*ل بود دهینپوش لباس هنوز و بود لخت که رادیه دنید با

 !!بفھمه ماین بود مونده نیهم ایب.دمیگز

 گفتم؟ یم یچ پسر نیا به من آخه

 .آخه بود نکرده تنش لباس چرا

 چرا تو...تو:گفت جیگ و انداخت سرتاپاش به ینگاه مبھوت

 ؟یلخت

 دیبا دونستم ینم...دیببخش:گفت شهیهم مثل یعاد و لکسیر

 !!رمیبگ اجازه

 !!ترسوندم یم نیهم و بود شده قرمز خشم از ماین صورت

 به تا نبود هم مامان که خصوص به بسه شر که دمیترس یم

 !!بره غره چشم رادیه

 خواد یم دلت طور هر یتون ینم د؛تویغر و شد درهم صورتش

 که هم چقدر هر!مجرد دختر هی شیپ هم اون...یبپوش لباس

 .یباش محرمش

 و...ا:گفت و زد چنگ نیزم یرو از رو لباسش و شد خم

 باشم؟ اگه اونوقت

 هم من اونوقت:دیغر حرص با و گرفت دستش یتو رو دستم

 !!خونه برم یم رو ھانین

 !!یکن یم غلط د؛تویغر شده دهیساب بھم یها دندون با
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#Part_219 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بود مشخص بلندش یها نفس از نیا و بود یعصب

 .زد یشخندین و کرد نگاهش ظیغ با

 !رادخانیدار،ه نگه رو حدودت و حد پس_
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 .انداختم باال یا شونه که انداخت بھم ینگاه حرص با رادیه

 لخته؟ رادخانیه تو این گفتم یم.بودم مقصر من انگار

 لباس گفتم بھش دونست،خوبه یم مقصر رو بدبخت من همش

 !ها بپوشه

 برو هم حاال...واجب احترامت یمھمون!ندار یربط چیه تو به_

 .نشدم بدتر تا نیبش

 ؟یباش یتون یم مگه هم نیا از بدتر_

 به شر توروخدا...ماین:گفتم آروم که دیکش دهنش یتو رو بش*ل

 باشه؟ امیم هم من نیبش برو...نکن پا

 .داد تکون یسر و داد تکون یسر کالفه

 !داد ینم ریگ ادیز و بود شیحال حرف الاقل خداروشکر

 و زد روش یا بوسه و فشرد رو دستم که زدم روش به یلبخند

 !رفت

 !خواست یم دعوا دلش شهیا،همیب

 !خدا یا

 اش خفه کنه دعا فقط:گفت اومد یم جلو که همونطور

 .یعوض ی کهیمرت!نکنم

 خاطر به رادیه...سیه:گفتم آروم و گذاشتم بش*ل یرو رو دستم

 !لطفا...نکن دعوا من
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 رو دستش و گذاشت پشتم وارید یرو رو دستش و دیکش یپوف

 .دیکش بم*ل یرو

 !تو خاطر به فقط_

 !ها شدیم شیزیچ هی هم نیا

 .بود شده کیرمانت حد از شیب

 کرده ورم بم*بود،ل نرفته ادمی رو شیپ ی قهیدق چند اتفاق هنوز

 !باشه داینفھم که بود دیبع زیت یماین از...یلیخ نه یول بود

 !ها داره خرج کمی البته:گفت طنتیش با که زدم یلبخند

 خواست؟ یم خرج؟پول

 حرفش لیتحل و هیتجز درحال و کردم نگاه بھش منگ و جیگ

 دستش و نشست بم*ل یرو بش*ل هیثان از یکسر در که بودم

 .گرفت قرار سرم پشت
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#Part_220 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 نه انگار یول بشه جدا ازم تا کردم وارد اش نه*یس به یفشار

 !!انگار

 کردن ول قصد انگار و بم*ل جون به بود افتاده ها گرسنه مثل

 !نداشت هم

 .میشد یم بدبخت اونوقت نهیبب مارو و برسه ماین بود یکاف

 !افتاد یم اتفاق یزیخونر و خون قطعا

 دور ازم رو ماین خواست یم.هیچ رادیه هدف دونستم یم یول

 !یهرکار...زد یم یهرکار به دست و کنه

 .دیکش عقب و گرفت بم*ل از یگاز.بودم آوردم کم نفس

 !!یدیم کاردستمون راد،آخرشیه:دمینال نفس نفس با
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 نمینب...مزاحمه اون:گفت آروم و نشست ام چونه ریز دستش

 ...اونوقت ها،چون یریبگ گرم باهاش

 نیتضم چون:گفت قبل از تر آروم و نشست بم*ل یرو نگاهش

 !یبمون سالم دمینم

 .دیکش عقب و دیخند زیر که رفتم بھش یا غره چشم

 !نباش چشمش یجلو هم ادیز...اریب قھوه رم،توهمیم من_

 بم*ل یرو یکوتاه ی بوسه که دادم تکون یسر و دمیکش یپوف

 .رفت و زد

 یول بود تنش بزنم،لباسش غیج بود مونده کم رادیه وضع دنید با

 .دیکش یم رخ به رو بدنش و بود باز هاش دکمه

 !بود گهید هرموقع از تر یعصبان که هم ماین

 ی غره چشم و نشستم و گذاشتم زیم یرو رو ها قھوه

 !رفتم رادیه به هم ینامحسوس
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#Part_221 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کنا تنت رو یکوفت لباس اون گفتم خوبه

 ھان؟ین خبرا چه...خوب_

 .شماست دست خبرا...یچیه_

 ست؟یشده،ن تنگ عمو زن یبرا دلمم_

 !اومد یم زودتر مامان کاش

 ام چارهیب ب*ل پدر راه به نداشتم،راه تیامن رادیه دست از گهید

 !آورد یم در رو

 .بدم تکونش اصال شدینم هم کلشیه نیا با
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 !مسافرت رفته!داد؛نه جواب رادیه من یجا نباریا

 .شد مشت ماین دست

 !کنه یم فکر یچ به بود مشخص کامال

 !مییتنھا خونه نیا یتو هم با رادیه و من نکهیا

 شده بدتر گهید بود دهید شیپ ی قهیدق چند که یاتفاق با مخصوصا

 !بود

 تنھاست؟ ھانین یعنی...ا_

 کنترلش داشت یسع که ییصدا با و خورد تکون جاش یتو یکم

 !هستم من:گفت کنه

 سر اش حوصله تنھا دیشا گمیم فقط!رادیه نبودا نیتوه قصدم_

 ست؟ین خوب روز چند ما خونه ادیبره،ب

 فردا یول...یول ماین ممنون:گفتم زودتر که بگه یزیچ خواست

 هم رادیه روش،درضمن هم روز هی نیا موندم نھمهیاد،ایم مامان

 !رهینم ییجا و مراقبمه

 !نشست رادیه یها ب*ل یرو یبخش تیرضا لبخند حرفم نیا با

 !یلیما هرطور.باشه_

 .زدم حرفش به یمحو لبخند فقط 

 !بگذرون ریبخ خودت

 برعکس نباریا و کرد رفتن عزم ماین ساعت کی حدود از بعد

 .کرد اش بدرقه هم رادیه تصورم
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 به شهیهم ما ی خونه ھان،درین نره ادتی:گفت گوشم کنار آخر دم

 .ایب یخواست هروقت!بازه تو یرو

 .کردم تشکر و زدم یلبخند

 دست ریاس دستم که بودم برنداشته یقدم هنوز و بستم رو در

 !دمیچسب در به و شد رادیه
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !دیکوب یم اونور و نوریا رو بدبخت من یه

 چته؟ یوحش آخ_

 .گذاشت ام نه*یس یرو رو دستش

 گفت؟ یم یچ_

 به رو خودم باز حال نیا با یول هیک منظورش دونستم یم

 .زدم ندونستن

 ؟یک_

 حرص لحن با که گفتم یآخ که کرد وارد ام نه*یس به یفشار

 گفت؟ یم یچ!داره یحد من صبر...جوجو:گفت یدرار

 !بازه روت به شهیهم نا ی خونه در نره ادتی گفت...گفت_

 !رو آشغال نیا کشمش یم_

 .نزد که یبد حرف!زشته رادیه آ_

 دندون به رو بم*ل که زد نه*یس به یچنگ و کرد نگاهم خشم با

 .گرفتم

 رو پات ذارم ینم یول رمیبم شده بگه؟من یخواست یم یچ_

 !یبذار اونا ی خونه یتو

 !کنه یم آرومش یچ دونستم یم
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 بود باز هم هاش دکمه چون دمیکش اش نه*یس یرو رو دستم

 .بود مشخص کامال بدنش

 ی کوره مثل بود،درست گرم گرم رادیه بدن اما بود سرد دستم

 !شیآت

 کمی داشتم یسع و دمیکش یم بدنش یرو وار نوازش رو دستم

 !کنم آرومش

 .خوب نکردم قبول هم من_

 هیتک سرم پشت به رو دستش دو و داد رونیب رو نفسش کالفه

 .دیکش جلو رو سرش و داد

 !ینبود نجایا یکرد یم قبول اگه چون...دونم یم_

 ادیم دلت...آ:گفتم عشوه و ناز با و دمیکش دهنم یتو رو بم*ل

 .یاریب من سر ییبال

 .کنم اش یهمراه نداشت توقع دیشا.زد برق هاش چشم

 !تونم یم...اوهوم_

 تونست؟ یم جدا یعنی

 انقدر تونم یم:گفت که کردم نگاهش زونیآو ی لوچه و ب*ل با

 و کنم بغلت تونم یم!ادیب بند نفست تا ببوسمت انقدر...ببوسمت

 ...تونم یم،میبش یکی هم با که بدم فشارت محکم یجور

 االن نیهم دارم دوست: داد ادامه و دیکش بم*ل یرو رو دستش

 یبش خودم یبرا یلرز و ترس چیه بدون و میبش یکی هم با

 !یبش خودم ی خونه خانوم
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 !زدم ینم هم پلک یحت و کردم یم نگاهش شده مسخ

 آروم و کرد بلندم حرکت کی یط و انداخت پام ریز دست

 !برسونم انیپا به رو انتظار نیا خوام یم و:گفت
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 سیه:گفت آروم و فشرد اش نه*یس به رو سرم که دمیکش یغیج

 مگه؟ یکن باخبر رو همه یخوا یدختر،م

 نشون یالعمل عکس اما زدم دستش به یچنگ حرفش به توجه یب

 !!نداد

 !کنم فرار بود قرار انگار که بود کرده بغلم سفت یجور

 !بخورم تکون تونستم ینم هم سانت کی یحت

 .دمیترس یم داشتم کم کم

 .زنما یم غیج کن ،ولمیوحش یآ_

 !بشنوه که هیک..بزن غیج:گفت خباثت با و دیخند

 بھم توجه یب یول زدم یم ضربه بدنش به داشتم که یجون تمام

 .دیخند یم

 !حد یب بود درار حرص

 .شدم جمع خودم یتو که کرد پرتم تخت یرو

 بده؟ انجام بود گفته که رو یکار خواست یم یجد نکنه...نکنه

 !تونست ینم...نه

 !مییتو و من حاال شد کم هم مزاحم اون آ،شر_
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 .انداخت نیزم یرو و کند بایتقر رو لباسش

 .بود کرده رخنه یها سلول تک تک یتو ترس

 رفته هوا و بود شده دود کل به داشتم شیپ قهیدق چند که یحس

 !بود

 !کنه یشرویپ شتریب دادم ینم اجازه هم داشت دوستم اگه یحت

 !دیسف ی شناسنامه با زن هی شدم یم اونوقت چون

 !زدن یم اش یشونیپ یرو یبدنام مھر که زن هی

 و دمیپر جام از ها زده جن مثل که رفت شلوارش سمت دستش

 .سادمیوا تخت یرو

 .شد بلند اش قھقھه یصدا

 ؟یترس یم...یآخ_

 !اصال حموم برم خوام یم...اونور برو_

 .رفت باال بش*ل طرف هی و دیکش کنار رو دستش

 .میر یم هم با خوب_

 ...و اومد جلو حرفش بند پشت و
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یتو شدم پرت که دیکش جلو و دیکش رو لباسم ی گوشه و

 !آغوشش

 دورم محکم رو دستش بکشم عقب رو خودم بتونم نکهیا از قبل

 !میافتاد تخت یرو جفتمون که داد هلم عقب به و فشرد

 !یعوض یا
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 !!شدیم بد داشت حالم گهید

 !رو هم رادیه و بودم ریز من

 .نشست ام گونه یرو دستش و زد یطونیش لبخند

 شکار.خوب...زد؛خوب ب*ل آروم که کردم درهم رو صورتم

 !تله تو افتاد

 ؟یشکارچ هم رادیه بودم؟البد شکار من االن

 و بدم تکون تونستم ینم هم رو دستم که بود دهیچسب بھم یجور

 !موهاش جون به وفتمیب

 بود؟ دهیند رو کلشیه دونم ینم

 !!نمردم که بودم جون سگ من باز

 ؟ینیسنگ چقدر که یدون یم...یکرد لھم رادیه یوا_

 .دمیگز ب*ل که دیکش گردنم یرو رو زبونش بھم توجه یب

 !پسر نیا بود وونهید

 !دیچسب یم بھم قهیدق هر...داشت یا یانرژ چه

 !رفت یم شیپ کجا تا گرفتم ینم رو جلوش نبود معلوم

 ...باتو مگه پاشو شدم خفه...آخ_

 !موند نصفه بم*ل یرو بش*ل گرفتن قرار با حرفم ی ادامه 

 هام ب*ل ولع با هم باز یول بود شده کم اش یانرژ قبل به نسبت

 .دیبوس*یم رو
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 !بود اومده سراغم به یبد حس لذت یجا نباریا اما

 !بودن چهیباز حس

 بودم؟ شده رادیه ی چهیباز

 خواد یم ازشین یبرا رو من فقط رادیه که کردم یم حس کم کم

 !بس و

 هاش ب*ل آروم دیند جانبم از یا یهمراه و حرکت چیه یوقت

  جیگ و متعجب و دیکش بش*ل یرو رو زبونش و دیکش کنار رو

 دختر؟ ھان؟چتهین:گفت و کرد نگاهم ام چھره به

 و هوس یبرا رو من فقط تو...تو:دمینال یناراحت و بغض با

 !!یخوا یم ازتین
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#Part_225 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ؟یگیم چرت د؛چرایغر و نشست صورتش یرو یظیغل اخم

 گفتم؟ یم چرت من

 !شد یم متوجه رو نیهم دید یم رو رفتاش یکس هر

 چرت من:دمینال آلود بغض و دمیکش باال رو ام ینیب

 معشوقه همون مثل یکی بشم بعد و یاریب دستم به یخواست!گمینم

 رنگارنگت؟ یها

 !بود داد دستم کار زبونم باز

 رو قانون نیا حاال و مینزن حرف هم ی گذشته راجب بود قرار

 !بودم کرده نقض

 .دیکش موهاش یتو یدست یعصب و کالفه و دیکش عقب

 شرفم؟ یب انقدر من...من ھانین_
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 شده ینارنج نازک و لوس یلیخ دایجد...بود شده چم دونم ینم

 !بودم

 بده؟ دست بھم یبد حس که یکن یم یکار چرا پس...پس_

 کردم؟ کاریچ من_

 کنم یم حس!دهیم دست بھم یبد حس یشیم کمینزد انقدر یوقت_

 !یخوا یم ازتین خاطر روبه من

 یم تیاذ یم شتریب االن یول...یول شده ناراحت کردم یم حس

 ب!شدم

 فرو آغوش یتو که دینکش هیثان به که انداختم نییپا رو سرم و

 نه*یس به سرم و شد حلقه دورم قبل از تر محکم دستش و رفتم

 !دیچسب اش

 !داشتم یاعتماد یب و اعتماد نیب یحس

 !نه ای داد یم دستم کار رادیه کردن باور و درک دونم ینم

 اتاق یفضا یتو آرومش یصدا و کاشت موهام یرو یا بوسه

 .دیچیپ

 یکس با رو تو من!شدم وونهید لحظه کی فقط...فقط ھانم،منین_

 دوستش انقدر که یهست ینفر نیاول تو...وونهید کنم ینم سهیمقا

 .دارم

 .شد حلقه دورش دستم که کردم دایدپیام حرفش با انگار

 .حموم برو پاشو حاال!ها یبزن ها حرف نیا از نمینب گهید_

 .ستین مھم.خواد ینم_
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 دروغ نکنه ای!یبکش یزیهرچ از دست من خاطر به خوام ینم_

 ؟یچونیبپ رو من یخواست و یگفت

 !گهید بود زیت

 ناخواسته که یلحن با و فشردم اش نه*یس به شتریب رو سرم

 !؟یچوندنیپ چه...نه:گفتم بود شده طونیش

 باشه؟.شب تا یمون یم نجایهم پس_

 !طونیش یا

 !بمونه کنارم تا کرد یم استفاده یتیموقع هر از

 !شهیم یچ نمیبب_

 کالس من یبرا:گفت خنده با دیکش موهام یرو یدست

 !یبر ذارم ینم هم یبخوا!نذار
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#Part_226 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 که دینکش یطول و بستم رو هام چشم و زدم یلبخند حرف بدون

 .شد گرم هام چشم کم کم

*** 

 کردم باز رو هام چشم ترس و هول با یا شئ شکستن یصدا با

 .شد بلند هم رادیه من با همزمان و

 کردم حس یمتر کی بایتقر ی فاصله یتو هم اون ماین دنید با 

 !افتاد تپش از قلبم

 حاال و بود یعسل یرو که بود یگلدون یبرا شکستن یصدا 

 !بود شده ریخاکش و خورد

 و کرد نگاه بودم آغوشش یتو قایدق که من و رادیه به خشم با

 .دیچیپ اتاق یفضا یتو اش عربده یصدا

 شما؟ نیخور یم یگوه چه_
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 مدام استرس و ترس از هم من و بود قرمز خشم از صورت

 !دادم یم فشار دستم کف به رو ناخنم

 دمیکش عقب ترس با رادمیه آغوش یتو هنوز نکهیا یادآوری با 

 .شد بلند صداش بود ساکت لحظه اون تا که یرادیه و

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو_

 جا د؛خوبهیغر و گرفت باال رو لشیموبا و زد یشخندین

 از!نیکن یم ییها یکار کثافت چه دمید و اومدم گذاشتمش،خوبه

 یدیچسب یرفت بعد و اومده خوشم ازش یدیراد؟دیه بود حرصت

 بھش؟

 یحسود ماین به دیبا رادیه یچ یبرا.شدم ینم هاش حرف متوجه

 کرد؟ یم

 !ببند رو دهنت_

 بزار...نه:گفت اومد یم جلو که همونطور و زد یشخندین

 !بشه احمق توئه ی چهیباز ستین حقش!بدونه

 حرف فقط االن من یبرا یول زد یم یسرخ به رادیه صورت

 !!بود مھم ماین

 شده؟ یچ...ماین:گفتم آروم که بزنه یحرف خواست رادیه

 !میزن یم حرف بعدا_

 !داشتم رو احمق آدم هی حس

 !خوردم گول کردم یم حس

 !االن نیزدم؛هم ادیفر تحکم با و محکم
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 قبل لحن همون با و دمیکش عقب اومد جلو که رادیه دست

 نجا؟یا خبره چه...نزن دست من به:گفتم
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !بده فرصت بھم کمی یول...دمیم حیتوض_

 بود؟ خبر ؟چهیفرصت چه

 !ختیر دلم یتو بد یها حس تمام

 دونستم ینم نکهیا با...بگه خواست یم که یزیچ از دمیترس یم

 !دمیترس یم هم باز یول

 !باشه بوده یشوخ کاش

 !بگو تو شده یچ!ما؟ین:گفتم یزار لحن با و کردم نگاه ماین به

 سرعت به زدن هم به چشم کیدر رادیه که گذاشت جلو یقدم

 !برد هجوم ماین سمت و شد بلند تخت یرو از نور

 وازید به محکم بده یالعمل عکس فرصت ماین به نکهیا از قبل و

 گهید و یشیم گم...د؛آشغالیغر ظیغ و حرص با و چسبوندش

 !!شهینم داتیپ ھانین ور و دور

 .زد رادیه ی شونه یرو رو دستش و زد یشخندین

 که یاون مینیب یم اونوقت!حرفم گفتن از بعد اما...رمیم باشه_

 !هیک بره قراره

 تکون جلواش دواریتھد رو انگشتش و زد پس رو دستش خشم با

 .داد

 د شک ھانمین فکر و ذهن یتو خوام ینم...یریم و یشیم خفه_

 !!یکن جادیا دیترد

 ینم هم بود آورده اسمم بند پشت رادیه که یتیمالک میم االن یحت

 !کنه خوشحالم تونست
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 رو خودم چطور دونم ینم و اومدم نییپا تخت یرو از آروم

 !رسوندم بھشون

 !بودم وسطشون قایدق حاال

 !ماین هم راستم سمت و بود رادیه چپم سمت

 لباس یرو از رو دستم نشیخشمگ نگاه و رادیه به توجه یب

 شده؟ یما؟چین:گفتم لرزون ییصدا با و گذاشتم ماین یبازو یرو

 !نگو یچیزدم؛ه داد بلند یصدا با نباریا که کرد باز دهن رادیه

 کنم؟ شک رادیه به یکن یم یکار چرا ما؟توین_

 و گفتن نیب بود مردد انگار و دیکش دهنش یتو رو بش*ل

 !جفتشون به لعنت!نگفتن

 !کنم یم باز رو هات چشم دارم فقط شک؟من_

 !یکار یم دلم یتو رو یدیناام و شک یدار فقط تو_

 یا یعوض چه یدون ی؟میکن یم دفاع یدار یک از یدون یم_

 شته؟یپ

 !نکرده یبد کار چیه رادیه_

 یم یکن یم دفاع ازش انقدر:گفت مقدمه یب و زد یشخندین

 یدون یم اصال...گفته؟اصال یزیچ ه؟بھتیا یعوض چه یفھم

 داره؟ بچه و زن
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#Part_228 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .فشردم محکم و گذاشتم گلوام یرو رو دستم

 داشت؟ بچه و زن رادیه

 گه؟ید بود یشوخ
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 و زن...رادیه:گفتم تمسخر با ماین به رو و خنده ریز زدم بلند

 !ستاین تو شان در اصال کار نیا مایداره؟ن بچه

 رو صورتش و گرفت دست یتو رو رو بازوام و زد یپوزخند

 .دیکش جلو

 تا چند تو قبل یدون یم!هیعوض هی دختر،اون ایب خودت به_

 باهاشون و بوده نفر چند با تو قبل یدون یداشته؟م معشوقه

 ھانین!گوشه هی کرده پرتشون آشغال مثل داشت؟بعد بطه*را

 ...من

 دست از رو دستم تیعصبان با بود ساکت لحظه اون تا که رادیه

 !چسبوندم خودش به بایتقر و کشبد رونیب ماین

 ...گرنه و ماین کن جمع_

 باال دادم و غیج یصدا همزمان و دمیکوب کمرش به یمشت

 یعوض هی تو رادی؟هیکن یم ش؟خفشیکش ی؟میچ گرنه رفت؛و

 ابونیخ یتو.کنم ینم تیامن احساس شتیپ گهید!ییمعنا تمام به

 یم یکار کثافت بازهم بچه و زن با تو!شترهیب تمیامن بخوابم

 ؟یکن

 .دیلرز تنم اش عربده یصدا با

 ییبال چه یدون یم یبذار تر اونور قدم هی رو پات!شو خفه_

 !ارمیم سرت

 .کشوندم خودش سمت و نشست کمرم یرو ماین دست

 تکون یسر تاسف با و انداخت رادیه به یزیآم ریتحق نگاه

 نیا وقت اون و نیحال چه یتو اش بچه و زن ستین معلوم:داد
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 خواد یم دلش که یگوه هر و کرده هندستون ادی لشیف تازه آقا

 !خوره یم

 نجایا تونم ینم هم قهیدق کی گهیشما؟د ی خونه میبر شهیما،مین_

 !کنم تحمل رو

 .گرفت دست یتو رو اش یشونیپ یعصب

 !ھانین میزن یم حرف_

 .نشست بم*ل یرو یپوزخند

 دختره هی دنبال چشمشون که یدار زن یمردها از_

 .مردتره تو از ماین الاقل!متنفرم

 من کن جمع رو هات لباس:گفت و زد یبخش تیرضا لبخند ماین

 زم؟یعز باشه.امیم االن برم هم

 حد از تر نازک رو صدام و شدم کشینزد یکم رادیه حرص از

 .کردم معمول

 !زمیباشه،عز_

 .رفت رونیب اتاق از و زد یچشمک

 کمد سمت نیخشمگ رادیه به توجه یب و گرفتم در از رو نگاهم

 !سرجات بتمرگ...یرینم یگورستون چیه:دیغر که افتادم راه

 .باش راحت هم تو رمیم نه؟من بود زنت مشکلت_

 !دمایم انجام رو بدم انجام دینبا که یکار شمیم ھان،پاین_
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 شما از یکار هر:گفتم تمسخر با و انداختم سرتاپاش به ینگاه

 ؟یکن یم ام حامله نکنه.دمید

 !دمیم انجام هم رو اون باشه الزم_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_229 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .زدم بھش یا تنه

 !یعوض بکش خجالت زنت از_

 .کشوندم جلو و گرفت رو دستم محکم و کرد نگاهم ظیغ با

 !کرد یم ام وونهید داشت هم باز

 !شدم یم سست حرکتش و حرفش،لحنش هر با

 !نبود قبل رادیراد،هیه یول

 !اومده شیپ سوتفاهم دمیم حیتوض گفتم!نکن زن زن انقدر_

 .دمیکش عقب رو دستم تیعصبان و ظیغ با

 نه؟دروغه؟ گفته دروغ یبگ یخوا یم ؟البدیسوتفاهم چه_

 .انداخت ریز رو سرش

 .ستین نیکن یم فکر که یاونطور یول!نه_

 !آره گفت یم کاش

 !نگفت یول...یول کردا درست پاپوش برام مایھان،نین گفت یم

 هان؟ هیچطور پس_

 !دمیم حیبمون،توض_

 !شد یم تعجبم باعث رادیه بودن لکسیر و آرامش نیا
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 وقت ؟هریفھم یم شهیم چندشم...ادیم بدم ازت!مونم ینم_

 !گردم یبرم اومد مامانم

 .گذشتم کنارش از اش یعصبان ی چھره به توجه یب و

 گذاشتم فمیک یتو لباس دست چند فقط بمونم ادیز نبود که قرار

 !ام یشخص لیوسا با همراه

 اتاق یتو هم ماین همزمان که انداختم ام شونه یرو رو فمیک

 دیببخش:گفت بھم رو و زد یلبخند یعصب رادیه دنید با.اومد

 .یایم من با گفتم و زدم زنگ عمه به.زمیعز دیکش طول

 .میبر...باشه_

 !ھانین_

 یم بعدا:گفتم بدم برگشتن زحمت خودم به یحت نکهیا بدون

 !ییپسردا نمتیب

 .افتادم راه ماین با همراه بزنه یحرف بذارم نکهیا از قبل و

 ناخودآگاه بشم سوار نکهیا از قبل و کردم باز رو نیماش در

 و رهیخ که رادیه دنید با که رفت اتاقم ی پنجره سمت نگاهم

 دستم کف به محکم رو ناخنم کرد یم نگاهم داشت میمستق

 .فشردم

 داشت؟ خبر مامان یعنی

 و گرفتم رادیه از رو نگاهم ماین بلند یصدا با که دمیگز ب*ل

 . دمیچرخ سمتش تند

♨️ 
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#Part_230 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ؟یشینم ھان؟سوارین_

 .چرا چرا_

 .شدم نیماش سوار برگردم دوباره نکهیا بدون و
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 !ارمیب کم راه اول نیهم خواستم ینم

 نیا و خونه برگردم بودم مجبور هم باز گشت یبرم مامان اگه

 !بود یبدبخت تینھا من یبرا

 یزیچ:گفت افتادنش راه با همزمان و کرد روشن رو نیماش

 شده؟

 !نه:گفتم روام به رو به رهیخ

 ؟یداشت دوستش_

 !نبود مشخص هم خودم یبرا فمیتکل داشتم؟هنوز

 .بودم سردرگم و جیگ

 !داشتم نداشتن ای داشتن دوست نیب یبیعج حس

 عذاب هم انقدر و شدم یم دور ازش گفت یم بھم اگه دیشا

 !کردم گناه و شدم گناه باعث که نداشتم وجدان

 !دونم ینم_

 !میزن یم حرف یشد که بھتر...باشه_

 .گفت ینم یادیز زیچ و کرد یم درکم ماین بود خوب باز

 یحرف مقصد به دنیرس تا گهید و کردم اکتفا"ممنون"گفتن به فقط

 .نشد بدل و رد نمونیب

 

* 

 .دراومدم فکر از عمو زن یصدا با
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 .حاضره جان،شام ھانین_

 هم یتو ام چھره و اومدم که موقع همون از یول نبود  ام گشنه

 بدتر رفتم ینم اگه حاال و بود کرده چمیپ سوال مدام عمو زن بود

 !شد یم

 .امیم االن_

 ظرف نداشتن یکنار،حت دمیکش و خوردم غذا قاشق چند زور به

 !کرد یم معذبم موضوع نیهم شهیهم و کنم جمع رو ها

 بود؟ یچ چاره یول بکشم کنار کمک بدون نداشتم دوست

* 

 یت از نگاه و دمیکش ینیه ام شونه یرو یدست گرفتن قرار با

 .گرفتم یو

 ھان،چته؟ین_

 ن؟یداشت یکار...عموجون زن یچیه_

 .کشت رو خودش تیگوش زمیعز آره....یخودت یتو صبحه از_

 .کردم تشکر و زدم یمحو لبخند و گرفتم دستش از رو یگوش

 !دیپر باال ابروام ناشناس ی شماره دنید با
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#Part_231 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بود؟ یک یعنی

 !گهید دمیفھم یم تا داشتم یبرم دیبا بالخره

 .کردم وصل رو تماس و انداختم باال یا شونه

 الو؟_

 !نکن ھان،قطعین_
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 .شدم شکه رادیه یصدا دنیشن با

 !کرد یم بد رو طیشرا داشت یلعنت

 .نیگرفت اشتباه دیببخش:گفتم استوار و محکم و دمیکش یقیعم نفس

 !رو کار نیا ھان،نکنین_

 اشتباه که گفتم:گفتم خشم با آروم لحن و حرف به توجه یب

 .نمینب ام یگوش یرو رو شمارتون هم گهید!نیگرفت

 .کردم قطع رو تماس بزنه یحرف بذارم نکهیا بدون و

 .بود کرده هندستون ادی لشیف تازه آقا ماین قول به!یعوض

 زم؟یعز بود یک_

 !مزاحم_

 افتاده؟ یزم؟اتفاقیعز شده یزیچ_

 .زدم یا یمصنوع لبخند

 !شدم مامان دلتنگ فقط...؟فقطیاتفاق چه نه_

 !ها اوردمیم رو مامان اسم شدیم یچ هر دایجد هم من

 !بود رادخانیه ریتقص هم همش

 .دیکش سرم یرو یدست و زد یلبخند

 کمی برو هم تو.زمیعز ادیم روزه دو یکی...نباش ناراحت_

 .ادیم خوابت انگار کن استراحت

 خواست؟ یم یچ خدا از دادم،کور تکون یسر خواسته خدا از
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 بعد و شدم بلند جام از و نشوندم عمو زن ی گونه یرو یا بوسه

 .افتادم راه اتاق سمت گفتن ریبخ شب از

** 

 .شدم بلند خواب از صورتم یرو یدست نوازش حس با

 !دم؛نکنینال آلود خواب همونطور و دمیکش صورتم یرو یدست

 !یمرد یآشنا یصدا بندش پشت و شد بلند یزیر ی خنده یصدا

 .نکردم یکار هنوز که من_

 !بود رادیه یصدا که نیا...نیا

 ...که شدم زیخ مین تخت یرو و کردم باز رو هام چشم تند
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#Part_232 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 چته؟ جوجو:گفت و دیخند

 بود؟ اومده تو چطور خواست؟اصال یم یچ نجایا رادیه

 یم یغلط چه نجایدم؛ایغر خشم با و دمیکش هم یتو رو هام اخم

 ؟یاومد ی؟چطوریکن

 حواسم دیبا بالخره!اومدم در از:گفت آروم و کرد نگاهم لکسیر

 !گهید باشه تو به

 خانوادت به حواست:گفتم یپوزخند با و کردم نگاهش یعصب

 !زمیعز ییباشه،پسردا

 نزن گوه...ھان،بسهین:دیغر شده دهیساب بھم یها دندون با یعصب

 !اعصابم یتو

 ؟یکرد دعوا نکنه شده یچ_
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 !شو ساکت و بده گوش حرفم به بار هی_

 !یشوهرم نه و یپدرم ،نهیبرادرم نه!یستین من یچیه تو_

 پس رو من یتون ینم تو!هستم تیزندگ مرد نیاول ھان،منین_

 !یبزن

 دروغ از هم ،منیستین شیب ییگو دروغ زدم؛تو یشخندین

 به ،منیکرد گناهکار هم رو من ناخواسته تو رادیه!متنفر!متنفرم

 یمرد آغوش یتو ؟منیفھم یم بود متاهل که داشتم حس یمرد

 رادیه!یکرد نابود خودت با هم رو بود،من متاهل که بودم

 یاخالق خوش ھویشدنت، مھربون ھویبود؟ من ینابود قصدت

 !داشتنت یعاشق یادعا و شدنت

 دوستم که گفتم یم یوقت یول...یول بگم خواستم یھان،مین_

 !یبش دور ازم نشه باعث موضوع نیا که.یباش داشته

 !بفھمم تا دیکش یم طول چقدر گفت ینم ماین اگه نبود معلوم_

 !ارین زبونت به رو آشغال اون اسم_

 و صادق اون ؟کهیستین تو و مرده اون که شهیم تیچرا؟حسود_

 نه؟ تو یول راستگوئه

 اریاخت با ھانید؛نیکش یقیعم نفس و انداخت نییپا رو سرش

 !بودم مست من!نبود خودم

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_233 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کردم نگاه بھش تعجب و شوک با

 آورده؟ باال گند که بود مست انقدر یعنی

 بود؟ شده دختر هی یبدبخت باعث

 بود؟ کرده اوز*تج بھش...بھش
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 ؟یکرد اوز*تج بھش تو...تو رادیه:گفتم ناباور

 زحمت به که ییصدا با و دیکش موهاش ونیم یدست یعصب

 !بده ھان،گوشین د؛نهیغر نره باال تا کرد یم کنترل

 نیا هم یطرف از یول رونیب کنم پرتش االن نیهم خواستم یم

 !ذاشت ینم ام یکنجکاو حس

 هی شیپ سال کی:داد ادامه و دیکش یقیعم نفس دید که رو سکوتم

 و یچ دونم یدم،نمید رو طناز اونجا و بودم دعوت یمھمون

 یتو انیعر و ت*لخ تو طناز شدم بلند صبح یوقت که شد چطور

 انقدر...رفتم اتاق یتو یچطور اومد ینم ادمی یحت من!دمید تخت

 !ادین ادمی یزیچ که بودم مست

 !یلعنت نگو.شد مشت ها دست ناخودآگاه

 !نکن داغون شتریب رو من و نگو

 کله و سر بودم ماین شیپ که روز هی نکهیا تا گذشت و گذشت_

 گفت  اون...شد؟اون یچ یدون یم ھانین...شد داشیپ طناز ی

 !ست حامله ازم

 .دمیگز ب*ل

 راد؟یه یبود رفته شیپ کجا تا

 ؟یبود آورده باال گند کجا تا

 .برد فرو هم یتو رو هاش دست

 .بود ممکن ریغ و سخت براش زدن حرف انگار
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 یکن فکر که یزیچ هر!شد داغون ماین با ارتباطم همونجا از_

 شد لیتبد دشمنم به دوستم نیبھتر از ماین قهیدق کی یگفت،تو بھم

 !بود ییهرجا ی کهیزن اون ریتقص تمامش و

 اش بچه مادد!بود زنش اون کرد ینم قبول که هم چقدر هر

 داد؟ یم نسبت بھش رو الفاظ نیا یچ یبود،برا

 مادر؟ از تر مھربان ی هیدا بودم شده چرا من حاال

 بچته مادر راد،اونیه:گفتم زحمت با و خوردم فرو رو بغضم

 ...اون

 من از بچه زد؛اون عربده بایتقر نیخشمگ و کرد نگاهم ظیباغ

 !نبود

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_234 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 گفت؟ یم گفت؟چرند یم دروغ ماین نبود؟پس

 کردم؛نبود؟ کج ب*ل

 یا صادقانه کامال لحن با و نشست پام رون یرو دستش

 که یمدت نیا تمام من و!نبود هم دختر یحت اون...اون!نبود:گفت

 !دمیکش عذاب چقدر دونستم ینم

 .کردم نگاه رادیه به یناباور و بھت با

 گفت؟ یم دروغ ماین یعنی...یعنی

 !خورد یم گفتن دروغ جز یزیهرچ به رادیه لیشما و شکل

 ...من رادیه_

 .دیکش بش*ل یرو سکوت عالمت به رو دستش
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 ها یلیخ با تو از قبل من ھانی،نیبگ یزیچ خواد یس،نمیه_

 یشد قلبم وارد و یگذاشت میزندگ یتو رو پات یوقت از یول بودم

 !نبودم یچکسیه با

 از شدیم باعث همه و همه صداش هاش،لحن حرف صداقت

 یکس هر دیشا یول.نخواستم حیتوض ازش که بکشم خجالت خودم

 !بود نیهم العملش عکس بود من یجا

 !بدتر مرتبه صد دیشا و

 !گهینم دروغ مایکنم؟ن باور دیبا_

 بگم؟ دروغ که خورم ینم یآدم به طیشرا نیا یتو_

 ظیغ با و زد پام رون به یچنگ و دیساب هم به رو هاش دندون

 !ها یارینم یمن شیپ یوقت تا رو کهیمرت اون ھان،اسمین:دیغر

 شب نصف:گفتم الیخیب اش یعصبان لحن و حرف به توجه یب

 ؟یکن یم حتمینص یدار اتاقم یتو یاومد

 !میبر تا یکن یم جمع رو لتیوسا و یشیم بلند االن نیهم!نه_

 بود مرگم چه دونم ینم هم باز یول بودم معذب نجایا هم خودم

 .کنم ناز خواستم یم که

 ام؟یم باهات گفته یک و_

 دم؟یکش یچ صبحه از یدون یکن،م جمع بدو!خودم_

 .دیکوب تخت یرو رو اش شده مشت دست
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 ارم؟کهین خودم سر ییبال هی تا شدم یم خفه داشتم یدون یم_

 کهیمرت نیا ستین معلوم و مرده هی شیپ نجایا من عشق من ھانین

 ...زر زر یچ گوشش دم

 یصدا و موند نصفه خورد در به که یا تقه با حرفش ی ادامه

 ...ماین

♨ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شد بلند

 !ھان؟ین_

 یرو از تند ها زده جن مثل و انداختم رادیه به ینگاه ترس با

 !زدم؛بله؟ داد همونطور و شدم بلند تخت

 .نمیبب کن باز رو شده؟در چت دختر_

 !شدم بدبخت یوا یوا یوا

 .سایوا...امیم االن_

 و شد روشن دلم یتو یدیام نور انگار خورد حموم به که نگاهم

 .بردمش حموم سمت و کردم بلندش و گرفتم رو رادیه دست

 باشه؟!!ادهاینم در کتیج:گفتم آروم حال درهمون و تو دادم هلش

 .بستم رو رو تند و بزنه یحرف نموندم منتظر گهید و

 .کردم باز رو در و دمیکش یقیعم نفس

 شده؟ یزیچ:گفت شک با و دیکش اتاق یتو یسرک

 !آخه؟ بشه یچ...نه نه_

 !اومد داد یصدا_

 !رادیه نکنه کارتیچ بگم خدا یا
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 .بودم خواب من...من دونم یداد؟نم_

 .انداخت ور و دور به ینگاه و اومد تو حرفم به توجه یب

 ؟یمطمئن_

 چرا:گفتم یمصلحت یناراحت با و دمیکش هم یتو رو هام اخم

 بگم؟ دروغ

** 

 •°رادیه°•

 

 !بگم؟ دروغ چرا_

 !بدم انجام ییخطا کار مبادا تا فشردم هم به محکم رو هام دست

 .اومد داد یصدا مطمئنم یول...یول زمیعز بھت ندارم شک_

 !زهرمار و زمیعز

 !یدار شک بگرد،اگه رو اتاق یخوا یم_

 شدم خوابت مزاحم دیببخش...شدم نگران فقط...هیحرف چه نیا_

 خسته بخواب هم تو بخوابم رمیم شد راحت المیخ که زم،حاالیعز

 .امشب یشد

 !امشب؟ از بود یچ منظورش

 !کشتم یم رو ماین نیا آخر

 .خوش شبت.باشه_
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 ...زمیعز خوش توهم شب_

 .شد آروم یکم صداش و کرد یمکث

 !ھانین دارم دوستت_

 !ادینم باال نفسم و شده قرمز خشم از صورتم کردم یم حس

 .اومد هم ھانین یصدا لحظه چند از بعد

 !ماین دارم دوستت منم_

 یرو دستم.شدیم یهرچ درک به.بود اومده جوش به خونم

 ...که کردم باز رو در محکم و نشست رهیدستگ

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_236 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !گرفت فرا رو وجودن سرتاسر تعجب یخال اتاق دنید با

 زیر زیر و بود گرفته دهنش یجلو رو دستش ھانین و نبود ماین

 .دیخند یم

 نبود،خواستم ماین:گفت خنده با که بودم لیتحل و هیتجز درحال

 .بذارم سرت به سر

 !ذاشت؟ یم سرکار رو من بچه نیا یعنی...یعنی

 !نبود یخوب یشوخ اصال یول هیشوخ دونستم یم

 !نبود خوب اصال تعصبم و رتیغ با یشوخ

 .دمیکش هم یتو رو هام اخم

 !زهیر یم هم به اعصابم!نکن ایشوخ نیا از گهید_

 .رفت بھم یا غره چشم

 .بخوابم خوام یم برو ذوق،حاال یب_
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 !بذارم تنھا ماین شیپ رو ھانین و برم اومد ینم دلم

 .میداشت ازین ییجدا نیا به جفتمون یول...یول ببرمش شدیم کاش

 .رمیم بعدا من بخواب تو_

 ب*ل ریز که رفتم بھش یا غره چشن که بزنه یحرف خواست

 .رفت تختش سمت حرص با و گفت یزیچ

** 

 •°ھانین°•

 

 کردم شروع زیر زیر زدم که یحرف اون و اش چھره یادآوری با

 .دمیشن رو آلودش خواب و خمار یصدا که دنیخند به

 ؟یخند یم یچ به_

 بودمش دهیبخش نکرده ییخطا کار بودم دهیفھم یوقت چرا دروغ

 .کنم تشیاذ خواستم یم باز یول

 !نداره شما به یربط_

 .نطوریا ا؟که_

 !نطوریبله،هم_

 .دیچرخ یا گهید سمت

 .خوش شبت...باشه_

 یشوخ هام حرف یول...یول کردم یم یرو ادهیز داشتم بنظرم

 .بود
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 من دیکش یم منت که یاون یول شده ناراحت کردم یم حس

 .نبودم دنیکش منت آدم!نبودم

 که دینکش یطول و دمیچرخ یا گهید سمت و گفتم یریبخ شب

 .رفتم خواب به و شد گرم هام چشم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_237 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .گذاشتم زیم یرو رو وانمیل

 .نبودم راحت نجایا!نگفتن ای گفتن نیب بودم دل دو هنوز

 !رادیه شبید یها حرف با خصوص به

 اگه شدم اددمزاحمتونیز هم جا نیهم تا راستش...راستش_

 .کنم یم زحمت رفع نیبد اجازه

 یچ یعنی:گفت ظیغ با عمو زن و رفت هم یتو ماین یها اخم

 !یمراحم زم،تویعز

 بھت گذره یم بد:گفت و داد تکون یسر حرفش دییتا در هم عمو

 ؟یشد ناراحت شده یزیچ زم؟نکنهیعز

 ...فقط...فقط.نه؛نه_

 .دیرس دادم به ماین نباریا

 راحت خودش ی خونه آدم باشه یچ هر بالخره جون مامان_

 .تره

 رفتار با مخصوصا!کنه برخورد خوب انقدر کردم ینم فکر

 !روزشید

 میشد یم خوشحال یموند یم گهید روز چند اگه یول...آره_

 .خودته لیم هرطور یول زیعز

 .کنم جمع رو لمیوسا برم هم من...ممنون_
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 .برسون رو ھانین شو آماده توهم ماین...زمیعز برو_

 .رمیم خودم عمو زن نه:گفتم شدم یم بلند که همونطور

 .ستین بهیغر که ماین...زمیعز بذارم عمرا_

 یفرق پس دید ینم رو ماین و نبود خونه رادیه که روز وقت نیا

 .نداشت

 .جونتون برم،نوش من..باشه_

 .افتادم راه اتاق سمت ذوق با و

** 

 .چرخوندم ماین سمت رو نگاهم نیماش توقف با

 ...یول یزن یم داد سرم کردم یم فکر...ممنون یلیخ_

 .نشست دستم یرو دستش و زد یلبخند

 .زمیعز داره انتخاب حق یکس هر بالخره...نه_

 !کنه برخورد خوب انقدر کردم ینم فکر

 !؟یخورد گول احمق،باز گهیم و زنه یم داد کردم یم فکر

 .گهید برم من...من خوب:گفتم پته تته با و دمیکش عقب رو دستم

 .باشه خونه نکنم فکر رادیه!تو؟ امیب یکن ینم دعوتم_

 .میبر...رفت ادمی که بودم هول انقدر دیببخش آخ_

 .داد تکون یسر و زد یلبخند
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 ینگاه ماین به شوکه باز در دنید با میرفت باال که ها پله از

 .انداخت باال یا شونه جیگ که انداختم

 !فکر یب یا.ببنده رو در رفته ادشی البد

 دمید که یزیچ دنید با که کنم روباز در خواستم و رفتم جلوتر

 !شد سست زانوهام

 !آغوشش یتو دختر هی...و رادیه

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_238 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 نگران یصدا که نخوره هم به تعادلم تا گرفتم وارید به رو دستم

 .شد بلند ماین

 !ھان؟ین_

 نگاهمون شوکه و دیچرخ سمتشون رادیه سر صداش با همزمان

 .کرد

 !شدم زیسورپرا جاش یکنم،ول زشیسورپرا خواستم باش رو من

 .اومد جلو و زد پس رو دختره هول و تند

 نجا؟یا تو...تو ھانین_

 د؛احمق،چرایغر بود گرفته محکم رو بازوام که همونطور ماین

 اونوقت اومد پاشد تو خاطر ؟بهیدیم عذاب رو دختر نیا یدار

 ...تو

 دختر مشغول تو و:گفت پوزخند با و کرد دختره به یا اشاره

 !یهات یباز

 !میزن یم ھان،حرفین:گفت ماین به توجه یب

 .بزنم باهات یحرف گهید بکنم غلط احمق حرف؟من
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 میبر...شمینم دم،مزاحمتونید رو ها یدنید:دمینال لرزون یصدا با

 .ماین

 .دیکش خودش سمت و گرفت رو بازوام محکم

 طناز ستین یکن یم فکر که اونطور...دمیم حیتوض گفتم_

 ...فقط

 بود؟ نیا طناز پس...پس

 !بود چرت هاش حرف نه؟تمام بود دروغ هاش حرف ی همه

 !کنه خر رو احمق من خواست یم

 دیشدم،ببخش مزاحم من...بچتونه نه؟مادر نهیا طناز پس_

 .کنم یم زحمت رفع ییپسردا

 .شد بلند دختره خراش گوش یصدا

 زم؟یعز شده یزیچ...رادیه_

 ...شو زد؛خفه ادیفر بلند

 .داد ادامه تر آروم بعد و

 ...رو من نیبب بده گوش...ھانمین_

 کردم؛ زمزمه آلود بغض و دمیپر حرفش ونیم

 !شمیم خفه دارم میبر ماین!منتظره زنت...برو_

 .زمیعز میبر_

 !کهیمرت نیا با مخصوصا...یرینم جا چیه تو_
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 .دمیکش هم یتو رو هام اخم

 !نزن حرف بد ماین با!بفھم رو دهنت حرف_

 ...اونوقت بذار اونورتر رو پات قدم کی تو_

 ...رو ھانین به زدن دست حق راد؟تویه یخور یم یگوه چه_

 فرود صورتش یتو رادیه محکم مشت حرفش شدن تموم قبل

 ...و اومد
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#Part_239 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفت باال طناز یصدا با غمیج یصدا

 د؛یغر و گرفت دست یتو محکم رو ماین ی قهی

 رو تو من نزنم؟آشغال ھانمین به دست یبگ که یهست یک تو_

 .آشغال یستم،عوضین رادیه نکشم

 ھانم؟ین

 همه خواست یم فقط یطیشرا هر یط طلب فرصت یعوض

 .باشه خودش یبرا یچ

 و رفتم جلو حرص با که بزنه رو دوم ی ضربه خواست و

 .گرفتم محکم رو دستش

 ماین از داشتم چرا دونم ینم بودم افتاده نفس نفس به خشم از

 !رادیه حرص از دیشا...کردم یم دفاع

 .تونم یم هم اون بدون من که بفھمه و بدونه که

 هام دست بود ستادهیا کم فاصله با رادیه کنار که طناز دنید با

 .شد مشت
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 یزد دست بھش:گفتم ظیغ با رادیه به رو و ستادمیا ماین یجلو

 ؟یبزن رو ماین که یهست یک تو!ها ینزد

 !نکن ھان،دخالتین_

 یجون کم یصدا با و نشست ام شونه رو ماین دست

 .کن ھان،ولین:گفت

 دست چند بودم شم،اومدهینم مزاحمتون:گفتم و دادم تکون یسر

 !وبرم بردارم لباس

 !میزن یم حرف تو ایب...ھانین یرینم جا چیه تو_

 حرف؟

 بگه؟ خواست یم مزخرف هم باز

 متاهل مرد هی شیپ اصال من ی،ولییپسردا لطفت از ممنون_

 رمیبگ گرم مردها با ادیز ادینم خوشش هم ماین...ستمین راحت

 که؟ یمتوجھ

 یناراض هم اصال یول زدم که بود یچ حرف نیا دونم ینم

 .نبودم

 !ستمین پخمه انقدرهاهم من بفھمه تا

 !یروان ی پسره بود حقش

 و گرفت رو بازوام حرکت کی یط و کرد نگاهم خشم و ظیغ با

 مشخص تو با رو فمیتکل زد؛امروز عربده و خونه سمت دمیکش

 !تیزندگ یتو ام کارهیچ یفھم یم و کنم یم
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#Part_240 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 رو دستم کن،آخ زدم؛ولم ادیفر و دمیکوب دستش به یمشت

 یروان نیا دست از رو من ایب ماین...ماین. یعوض یشکوند

 .کن خالص

 .دمیکش یم غیج من و دمیکش یم نطوریهم

 که اومد یم طناز یها غیج یصدا و ماین ادیفر و داد یصدا

 .زد یم صدا رو رادیه اسم مدام

 !یریکبیا دختره

 .اوردمین سرت رو بدترش تا شو خفه_

 .تو داد هلم و کرد باز رو اتاق در

 و اومدن یم سمتمون که دمید رو طناز و ماین فقط آخر ی لحظه

 !کرد قفل و بست رو در و اومد تو که رادیه بعد

 !اومد دهنم یتو قلبم بسته در دنید با

 بکنه؟ خواست یم کاریچ

 یتو که یزیچ از دمیترس یم و دیکوب یم گنجشک مثل قلبم

 !بود فکرم

 نکن سگم زد؛گفتم عربده یعصب و گذاشت بشیج یتو رو دیکل

 ؟یکرد کاریچ تو یول نذار پا رتمیغ یرو گفتم...ھانین

 رادیه یول زد یم صدا رو اسمم و دیکوب یم در به تند تند ماین

 .زد یم ادیفر و داد بھش توجه یب

 چشم یجلو خون یعبارت به و بود شده قرمز خشم از صورتش

 !بود گرفته رو هاش
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 هی و زد بازوام به یچنگ محکم و اومد جلو دید که رو سکوتم

 حال همون در و داد یفشار و نشست گلوام یرو دستش

 هیعوض ؟اونیبزن حرف من ادبایم بدش خان ماین یگید؛میغر

 ...یمن زن اصال؟تو هیک

 دمینم اجازه یناس و احد چیه به!یمنــ زن زد؛تــو ادیفر تر بلند و

 ته؟یبذاره،حال ات یقدم کی یتو پا یحت

 !بشم الل که بود یجد انقدر.بود اومده بند زبونم

 تو:گفتم هاش چشم به رهیخ و گستاخ و دادم قورت رو دهنم آب

 آقا برام یندار حق و یدار زن خودت تو!یمن ییپسردا فقط

 ...حق تو یبکن یباالسر

 ...موند نصفه بم*ل یرو بش*ل گرفتن قرار با حرفم ی ادامه
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#Part_241 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 چیه فرصت بھم و دمیبوس یم خشونت با شهیهم برعکس نباریا

 !داد ینم رو یکار

 .دمیبوس یم تند تند و بود دهیکش دهنش یتو رو بم*ل ولع با

 یول گرفتم یم چنگش و دمیکش یم غیج ستادنیا یجا االن دیبا

 !بودم شده سست چرا دونم ینم

 .کرد تر کینزد بھم رو سرش و زد موهام به یچنگ

 که بردم فرو کمرش یتو زور تمام با و محکم رو هام ناخن

 .گرفت بم*ل از یگاز

 !دمیشن ینم یچیه حاال

 !طناز یصدا نه و ماین ادیفر و داد نه
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 ھانین مطمئنن گهید دمشیبخش یم و شدم یم مشیتسل باز اگه

 !نبودم

 .شدم یم احمق هی

 رو تعادلش نبود حواسش چون دادم هلش عقب به ظیغ و خشم با

 .رفت عقب و داد دست از

 با و آوردم باال رو ام اشاره انگشت بزنه یحرف نکهیا از قبل 

 !یزن ینم دست من به گهید...گهیزدم؛د ادیفر نفس نفس

 رژ خوبه:گفت لحنم به توجه یب و دیکش بش*ل ی گوشه به یدست

 .خوشگلم ست گهید زیچ هی بت*ل ،طعمینداشت

 !کن باز رو در_

 دمیم اجازه که اونوقته فقط و یدیم گوش!میکن صحبت بود قرار_

 .یبر رونیب نجایا از

 آغوش یتو...دمتونید من رادیسوتفاهمه؟ه یبگ!؟یحرف چه_

 !هم با...هم

 ...فقط طناز ستین یکن یم فکر که اونطور_

 یربط بھم هم یخانوادگ مسائل ه؟زنتهیچ من به ربطش اصال_

 !شهیم نگرانم ماین کن باز رو در نداره

 .دیکوب دستش کف به یمحکم مشت

 .یارینم رو اسمش گفتم!شو خفه_

 .انداختم سرتاپاش به ینگاه تمسخر با و زدم یشخندین
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 ای بزنم حرف ندمیآ شوهر درمورد که رمیگ ینم اجازه شما از_

 !نزنم

 .زدم رو آخر ریت که کرد نگاهم متعجب

 !کردم قبول رو ماین ازدواج شنھادیپ!آره_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کرد نگاهم جیگ

 چیه یول قهیدق چند ای قهیدق قه،دویدق کیگذشت، چقدر دونم ینم

 !شدینم دهیشن چکدوممونیه از یحرف

 !نیهم شد یم اش جهینت و زدم یم حرف فکر یب

 یم رادیه شیپ حاال و کنم یم رو فکرهام گفتم ماین به فقط من

 !!کردم قبول گفتم

 یا گرفته و خشدار یصدا با و فشرد هم به ب*ل

 !عمه دختر...مبارکه:گفت

 شدم؟ یم ناراحت چرا بود داده رو جوابم خودم مثل

 !ممنون_

 سمت تند بگه یا گهید زیچ نکهیا بدون و شد شل دورم از دستش

 .افتاد راه در

 .اومدن تو یفور ماین و طناز که کرد باز رو در

 !!موند تنھا قهیدق دو شدینم انگار

 یخورد یگوه د؛چهیغر و انداخت رادیه به ینگاه ظیغ با ماین

 لرزه؟ یم داره بدبخت دختر نیا

 !ماین:گفتم یلرزون یصدا با
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 .باشم ساکت چقدر بسه!ھانین ساکت تو_

 کنده قلبم از یا تکه کردم حس شد بلند که رادیه ی گرفته یصدا

 !شد

 !شد یچ زدم که یچرت حرف هی خاطر به

 دارم کار هم من!ببر و ریبگ رو زنت م،دستیزد حرف فقط_

 .فعال!ذارم یم تنھاتون دیببخش

 دنبال که ها جوجه مثل هم طناز و زد رونیب اتاق از تند و

 .کرد حرکت پشتش وفتنیم راه مادرشون

 .گرفتم در از نگاه ام شونه یرو ماین دست گرفتن قرار با

 !سمتم اومد یک نشدم متوجه اصال

 ؟یھان؟خوبین_

 .دادم تکون یمنف ی نشونه به یسر و فشردم هم به ب*ل

 !کردم متنفر خودم از رو رادیه من...من!ماین ستمین خوب_

 ؟یکرد کاریچ_

 دختره گفت یم البد.بگم یزیچ ماین به دمیکش یم خجالت یحت

 !ست دهیند شوهر چه

 قبول رو ازدواجت شنھادیپ:گفتم بود یکندن جون هر و یسخت به

 !!بشم زنت که...که کردم قبول!! کردم
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#Part_243 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !نشدم متوجه که گفت یزیچ ب*ل ریز و زد یبرق هاش چشم

** 
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 که دادن یسالم و شدن ساکت همه کالس به رادیه ورود با

 مشغول یا اضافه حرف یه یب و داد رو جوابشون متقابال

 .شد درس

 سر و شد بلند ام یگوش یصدا که میبود کالس میتا یها وسط

 .دیچرخ سمتم رادیه و ها بچه

 وقتشه؟ االن آخه!بود ماین

 .شد بلند رادیه یصدا که انداختم فمیک یتو رو تلفنم و کردم قطع

 خاموش رو تونیگوش کالس یتو دیریگ یم ادی یک دونم ینم_

 !دیکن

 !استاد دیببخش_

 .برگشت و داد تکون یسر

 !دمینم راهتون کالسم یتو گهید چون نشه تکرار دوارمیام_

 گفتم:گفتم زده حرف باهام ها بچه یجلو نطوریا نکهیا از یعصب

 !شهینم تکرار که

 بود؟ حقم.بود گرفته بغضم

 کرد؟ یم رمیتحق آدم همه نیا یجلو چرا

 .شد مشغول دوباره حرفم به دادن جواب بدون

 !شد تموم کالس بالخره

 شتریب اما شدم لمیوسا کردن جمع مشغول و دمیکش یقیعم نفس

 .بود،بود ششیپ که دخترها از یکی و رادیه به حواسم
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 یصدا با که برم خواستم یحرص رادیه ب*ل یرو لبخند دنید با

 .شدم متوقف سرجام آراد

 !میبود نفر چھار ما کالس یتو فقط

 .سالم_

 .ریبخ روزتون.سالم_

 موضوع همون راجب راستش...راستش:گفت و زد یلبخند

 .گهید میبزن حرف امروز دیبد اجازه اگه.شدم مزاحم

 ام خنده هاش اخم دنید با که کردم نگاه رادیه به یرکیز ریز

 .گرفت

 .میبر دییبفرما.البته بله_

 .داد تکون یسر خوشحال و شاد

 کالس یتو رادیه داد یصدا که بودم برنداشته یقدم هنوز

 ...دیچیپ
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#Part_244 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !زارع؟ خانوم_

 بله؟:گفتم یآروم به

 !خوامش یم ن؟امروزیداد انجام رو سپردم بھتون که یکار_

 کار؟ کدوم

 باشم منم...معلومه:گفت ظیغ با که انداختم باال ییابرو جیگ

 .مونه ینم برام حواس

 !بود آراد منظورش کامال

 !ارمینم ادی به اما دیببخش:گفتم لکسیر و زدم یشخندین
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 .گرفت دختره سمت و بست رو دفترش بھم توجه بدون 

 !خوش روزتون.دیبر دیتون یم شما یپناه خانوم_

 کم رو شرش و کرد یخداحافظ ناز و عشوه یکل با هم دختره

 !کرد

 یول...یول کنم کمکتون شمیم خوشحال!نیگرفت اشتباه نکهیا مثل_

 !دارم کار

 ...کنن صبر قهیدق دو تونن یم_

 نه؟ مگه:گفت آراد به رو بعد و

 زارع خانوم:گفت و داد تکون یسر خبر یب جا همه از هم آراد

 .هستم منتظرتون.رونمیب من

 .رفت رونیب لشیوسا برداشتن از بعد که زدم یلبخند استرس پر

 یم هم جلو زد یم حرف که همونطور رادیه شد بسته که در

 .اومد

 !شتهیپ قهیدق به دم ؟کهیداشت باهاش یحرف چه...خوب_

 نکهیا یادآدری با یول رفت یم قنج شدنش یرتیغ یبرا دلم

 .دمیکش هم یتو رو هام اخم متاهال

 !بود قدم دو درحد باهام اش فاصله حاال

 !ن؟یهست دانشجوها ی همه ریگیپ استاد_

 محکم و سفت رو ام چونه و دیکوب زیم به یمشت تیعصبان با

 .گرفت دست یتو
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 ...تو...تو!یستین من یدانشجو فقط تو نکن فراموش_

 فقط تو بگه قبل مثل ای.بگه تا بود یمناسب ی کلمه دنبال. انگار

 !یمن مال

 !!کردم نگاهش غم با و مبھوت و مات زد که یحرف با اما
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#Part_245 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !یکن انتیخ بھش ذارم ینم من و!یدوستم نیبھتر زن تو_

 !یشکن یم رو دلم مدام که!رادیه بھت لعنت

 !یندار رحم که بھت لعنت

 .دونه یم ماین خود!دیباش مراقبم خواد ینم شما_

 .شمینم د،مزاحمییبفرما ؟پسیجد ا_

 .کرد اشاره در به و

 .کردم تند پا و انداختم بھش ینگاه حرص با

 آراد و برگشت سمتم نفر چند سر که بستم رو در حرص با

 کرد؟ تتونیشده؟اذ یزیچ:گفت

 !آره

 !کرد تکه تکه رو قلبم

 .میبر بھتره.نه...نه_

 .میافتاد راه و داد تکون یسر

** 

 باز در قهیدق همون که ارمیب در رو دیکل تا فمیک یتو کردم دست

 .شد
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 رو جوابم خودم مثل که دادم یسالم ییرو خوش با ماین دنید با

 .داد

 ؟یداشت رو ماین اخالق کمی شدیم یچ رادیه آخ

 .دنبالت امیب خواستم یچرا؟م یاومد زود_

 راستش....یچیه:گفتم درارش حرص کار و رادیه یادآوری با

 .اومدم زود نیهم یبرا نداشتم کالس آخر ساعت

 ؟ییرون؟دوتایب میبر یا هیپا...آها_

 ما؟ین از بھتر یک و بود رفته سر حوصلم

 !باشم خوش تونستم یم هم کمی

 .امیب کنم عوض رو هام لباس برم...موافقم_

 !سایوا_

 و گذاشت بازوام طرف دو رو دستش که کردم نگاهش متعجب

 آروم که کردم یم نگاهش تعجب و شک با.آورد جلو رو سرش

 .پشتته قایدق رادیه!سیه:گفت

 راد؟یه

 مش؟یبسوزون یموافق!برنگرد:گفت تند که برگردم خواستم

 !قبل طونیش ھانین بودم شده حاال

 قبل و نشست بش*ل یرو یطونیش لبخند که دادم تکون یسر

 ...یرو رو بش*ل هیچ منظورش بفھمم نکهیا
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#Part_246 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 نخور تکون!سیزد؛ه ب*ل آروم همونطور و گذاشت بم*ل گوشه

 !دختر
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 .کرد حلقه کمرم دور رو دستش و

 !نداشتم یخوب حس

 !بکنه یبد فکر درموردم رادیه خواستم ینم

 !رفت:گفت و دیکش عقب لحظه چند از بعد

 ییباال سرعت با داشت که نشیماش دنید با که برگشتم تند و هول

 .فشردم هم به ب*ل رفت یم

 !کنم نگاه ماین به دمیکش یم خجالت یحت

 .باش نییپا گهید ربع کی...شو آماده برو حاال_

 .افتادم راه خونه سمت تند و دادم تکون یسر

 .شد بلند لمیموبا یصدا که برم رونیب خواستم و برداشتم رو فمیک

 .دیپر باال ابروام رادیه ی شماره دنید با

 یها صحنه یادآوری با اما...اما کنم وصل رو تماس خواستم

 !گرفت فرا رو وجودم سرتاسر خشم روزید

 انقدر حاال.انداختم فمیک یتو یتو ام یگوش و کردم کم رو صداش

 !یبترک تا بزن زنگ

** 

 .گرفت جلوام رو دستش و کرد باز رو من سمت در

 .مادمازل دییبفرما_

 .شدم ادهیپ و گذاشتم دستش یتو رو دستم و دمیخند
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 !بود العاده فوق!بود یخوب یلیخ شب

 یم خونه سمت که همونطور و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 گذشت؟ خوش...زمیعز خوب:گفت رفت

 !ماین ممنون!بود یعال_

 .دیکش و گرفت انگشتش دو ونیم رو دماغم و کرد نگاهم

 !میندار شتریب که ھانین هی...خواهش_

 گذشت خوش نکهیا با!شیآخ.رفتم اتاقم یتو و گفتم یریبخ شب

 .بودم شده خسته هم یحساب یول

 چھار و ستیب" دنید با که درآوردم رو ام یگوش فمیک یتو از

 قهیدق همون که شدم شوکه رادیه طرف از" پاسخ یب تماس

 !خورد اتاق شهیش به محکم یزیچ
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#Part_247 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 نشیماش به که رادیه دنید با که دمیکش کنار رو پرده و رفتم جلو

 !ختیر قلبم بود داده هیتک

 کرد؟ یم کاریچ نجایا

 !بود رادیه.دراومد صدا به ام یگوش قهیدق همون

 .دمیشن رو آرومش اما یعصب یصدا که کردم وصل رو تماس

 گذشت؟ خوش!عمه؟ دختر یخوب_

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو...تو رادیه_

 ؟یبرد لذت بود کمرت دور دستش یھان؟وقتین گذشت خوش_

 !بود؟ دهید یعنی...یعنی

 !میندار یحرف چیه تو و ؟منیبگ نارویا یزد زنگ_
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 !نییپا ایب...میدار چرا_

 !دیفھم یم ماین برم؟مطمئنن یچطور.دیپر رخم از رنگ

 .بگو نجایهم یدار یحرف هر!تونم ینم_

 .باال امیم من پس...باشه_

 !رادیه توروخدا:دمینال یزار حالت با

 !باال امیم من ینبود نییپا گهید ی قهیدق ده تا_

 !کرد قطع رو تماس بزنم یا گهید حرف بذاره نکهیا بدون و

 تا که دمیکوب نیزم به محکم رو پام و انداختم رو پرده حرص با

 !سوخت آبادم ناکجا

 نیزن یم حرف و نییپا یریم شهینم یچیه آروم!آروم ھانین

 !که شهینم یزیچ

 .افتادم راه و دمیکش روم و سر به یدست و دمیکش یقیعم نفس

 خوش یلیخ بار هی نیهم یانگار و بود مطلق سکوت در خونه

 !بودم شانس

 .رفتم جلو و بستم باز رو در آروم

 تقه.بود نشده حضورم متوجه یانگار و بود نشسته نیماش یتو

 طعنه با و دیکش نییپا یا شهیش که کردم وارد شهیش به یا

 !؟یچطور لیسھ ی ستاره...به:گفت

 .ندارم وقت ادیز!بگو_

 !نیبش_
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 .راحتم_

 !نهیبب مارو یکس دمیترس یم!دمیترس یم

 !ناراحتم من_

 در تند و دمیلرز خودم به که گفت بلند یصدا و تحکم با یجور

 که بزنم یحرف خواستم و بستم رو در.شدم سوار و کردم باز رو

 !!شد کنده جاش از نیماش
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#Part_248 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 رادیراد،هیدم؛هینال و کردم نگاه رادیه به ترس با و دمیکش یغیج

 !دار نگه

 !کرد ادیز رو سرعتش حرفم به توجه یب و زد یشخندین

 چطوره؟ ماین!؟یخوب خوب_

 !بود یعصب کامال اش افهیق اما بود آروم لحنش

 شده قرمز قرمز هاش دست که داد یم فشار رو فرمون یجور

 !بود

 !میزن یم حرف یگفت تو...دار نگه_

 !میبزن حرف میخوا یم_

 .ندارم یحرف من.شدم منصرف خونه ببر رو من_

 .دیکش پام یرو یرو رو دستش و دیخند

 !یایب که دادم دستور بھت فقط!باشم گرفته اجازه ادینم ادمی من_

 دانشجواش؟ منم و استاده کرد یم حس هم نجایا

 در االن نیهم گرنه و دار نگه!یبد دستور بھم یندار حق تو_

 !نییپا کنم یم پرت رو خودم و کنم یم باز رو
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 !یتون یم اگه البته...برو:گفت و کرد نگاهم لکسیر یلیخ

 بتمرگ گهیم و زنه یم داد کردم یم فکر باش رو احمق من

 !سرجات

 بدون و زد رو یمرکز قفل تند که نشست رهیدستگ یرو دستم

 !برو حاال:گفت بھم انداختن نگاه

 .نشستم سرجام ساکت و کردم نگاهش حرص با

 !یلعنت

 خارج شھر از انگار.دوختم رونیب به رو نگاهم نیماش توقف با

 !فقط بود یخاک نیزم هی مون روبه  و میبود شده

 .انداخت یم دلم به رو ترس نیهم

 بود؟ کجا نجایا

 !شو ادهیپ_

 .میبزن حرف نجایهم!امینم_

 یدیترس...یآخ:گفت تمسخر با و دیکش بش*ل ی گوشه به یدست

 جوجو؟

 بترسم؟ یچ از!نه_

 !شو ادهیپ پس_

 .دادم یم دستش آتو نیا از شتریب دینبا

 .شدم ادهیپ نیماش از و کردم نگاهش ظیغ با

 ...یصدا و شد حلقه دورم یدست که بودم روام به رو به رهیخ
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#Part_249 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دیچیپ گوشم یتو رادیه آروم یصدا و
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 !نکن غیدر ازم رو خودت افتاد یاتفاق هر گفتم!ھانمین_

 یب خود از دمیشن یم زبونش از یوقت رو اسمم تیمالک"میم" نیا

 !شدم یم خود

 !بود شده داغ داغ تنم

 !بودم شیآت یتو انگار

 !بودم یبیعج یدوراه نیب

 هم بد حس هی چرا دونم ینم اما...اما خواستمش یم هم خودم

 !داشتم

 !میبزن حرف فقط بود راد،قراریه_

 عقب گردنم یرو یا بوسه زدن از بعد و دیکش یقیعم نفس

 .دیکش

 ...ماین اگه نجایا یکشوند رو من چرا...خوب_

 یعصب اما آروم و فشرد ام شونه یرو محکم رو دستش

 رو یعوض اون اسم یمن شیپ یوقت!یارینم رو د؛اسمشیغر

 !یارینم

 ارم؟ین شوهرمم اسم!د؟یببخش:گفتم تیجد با اما دمیخند دلم یتو

 دلم یتو زیر زیر که گفت یزیچ ب*ل ریز و کرد نگاهم طیغ با

 . دمیخند بھش

 !برم یبگ یزیچ یخوا ینم اگه_

 !ارمایم سرخودم ییبال هی تو جون به ینش ساکت ھانین_
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 یتو رو دستش و دیکش یا کالفه پوف حرفش بند پشت و

 .برد فرو موهاش

 .زود فقط!باشه_

 دونم ینم کن ھان،باورین:گفت آروم و زد یبخش تیرضا لبخند

 هیگر مدام و زد زنگ شد،بھم دایپ اش کله و سر کجا از طناز

 دلم منم راستش...راستش.دارم یمھم کار گفت یم و کرد یم

 نیهمچ که دیببخش گفت یم!نمشیبب کردم قبول و سوخت براش

 رو خودش که شد یچ دونم ینم دفعه هی و زدم بھت ییها تھمت

 !یدون یم خودت هم رو شیبق و انداخت بغلم یتو

 اون شوهر تو اگه یحت!کنه ینم عوض رو یزیچ نیراد،ایه_

 اون با تو!کنه ینم رییتغ یزیچ چیه ینباش اش بچه پدر و زن

 !یکرد سر زن اون با رو شبت تو!یبود زن
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#Part_250 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 اتاق از سر چطور ادینم ادمی یحت و بودم مست ھان،منین_

 ؟یبود باهاش یگیم تو.درآوردم

 !ه؟یچ من به ربطش!یبگ درست فرض به_

 ای بزنم زر یذار یم:گفت یعصب و فشرد محکم رو دستم مچ

 تو!یزد رو ها حرف اون من لج از که دونم یم من ھانینه؟ن

 !یتون ی،نمیباش ماین با یتون ینم

 !گفت یم زور بھم هم نجایا یحت زورگو

 یبرا راد،تویه:گفتم یعصب و دمیکش اش نه*یس یرو رو انگشتم

 !بفھم!یشد تموم من
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 !ھانین یتون ینم که خدا به!یتون ینم تو_

 !تونستم یدونم،نم یم

 !!هرگز دادن نشون ضعف یول

 اون!کنم یم پاکت یبود که یزیچ هر و ذهنم،قلبم از کم کم_

 !دروغ چقدر و گمیم راست چقدر که ینیب یم وقت

 کف به یمشت کالفه و دیساب هم یرو حرص با رو هاش دندون

 !یکن یم غلط تو:گفت حرص پر و دیکوب دستش

 !خونه ببر رو من حاال!مینیب یم_

 .دیکش صورتش به یدست و کرد بسته و باز رو هاش چشم

 رو من االن که تصورم خالف بر اما!بود مشخص اش یکالفگ

 !شو سوار...باشه:گفت کشونه یم فحش به

 !گهید سوارشو:گفت باز که کردم نگاهش مبھوت

 رفتم یم همراهش دیبا شد یم عوض مشیتصم نکهیا از قبل

 .شدم سوار و رفتم تند نیبنابرا

 و درآورد یدستمال داشبورد یتو از و کرد روشن رو نیماش

 .گرفت جلوام

 .شده فیکن،کث پاک رو دماغت_

 و کرد نگاهم حرص با که انداختم صورتم به ینگاه نهییآ از

 مشکلت...یدینم گوش:گفت یعصب و گرفت ازم رو دستمال

 !نهیا
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 .برد دماغم سمت رو غرغردستمال با همونطور و 

 و شد گرم هام چشم کم کم دماغم یجلو دستمال گرفتن قرار با

 !بش*ل یرو یمحو لبخند با بود رادیه دمید که یزیچ نیآخر
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#Part_251 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بیعج.گرفتم سرم به رو دستم و کردم باز درد با رو هام چشم

 !داشتم درد

 بود؟ کجا نجایا.انداختم اتاق دور تا دور رو به ینگاه

 .ارمیب خاطرم به رو زیچ همه کردم یسع

 ام ینیب یجلو رو دستمال و کنه پاک رو ام ینیب خواست رادیه

 !اومد ینم ادمی یچیه گهید...و گرفت
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 رو سرتاسروجودم تعجب بود شده بسته تخت به که پام دنید با

 !گرفت فرا

 !بود؟ کرده یغلط چه رادیه...رادیه

 یم یچ جونم از...توام با یعوض!رادیزدم؛ه ادیفر بلند و یعصب

 ...ات زنده نمتیبب من.آشغال یخوا

 !موند دهنم یتو در انهیوحش و محکم شدن باز با حرفم ی ادامه

 .بست رو در محکم و کرد نگاهم پوزخند با

 و آشفته قرمزش،ظاهر یها چشم کرد رخنه وجودم یتو ترس

 !بترسم شدیم باعث تشیعصبان نیا

 .زد یم حرف اومد یم جلو که همونطور

 چه یبدون اگه آخ.زد زنگ هم ماین شیپ کمیزم؟یعز یشد داریب_

 .زد یم یداد

 آشغال کن باز رو پاهام یمرد اگه...یگفت بھش یچ آشغال_

 .یعوض

 !االن نه یول...زمیعز کنم یم باز_

 دیکش پام یرو یدست و نشست تخت یرو که کردم نگاهش جیگ

 احد چیه به گفتم بار چند!ھان؟ین یمن مال تو گفتم بار چند:گفت و

 یب اون با ی؟رفتیکرد کاریچ تو اونوقت...دمتینم یناس و

 ؟یذار یم ازدواج قول شرف

 ؟یعوض بھش یگفت یچ_
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 دور گفتم فقط...یچیه:گفت و آورد نییپا وار نوازش رو دستش

 !من زن فقط! یمن زن گهید چون!بکشه خط رو تو

 یدار.رادیه نگو یور یدر:گفتم تمسخر با و زدم یشخندین

 ینم هم ازدواج به یراض!کنم ینم ازدواج تو با من یگیم چرت

 ؟یبکن یخوا یم یغلط چه شم

 ینم گهید من!کارها یلیخ:گفت و دوخت شلوارم به رو نگاهش

 !بدم دستت از خوام

 ...یرو رو دستش حرفش بند پشت و
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#Part_252 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .گذاشتم دستش یرو رو دستم که گذاشت شلوارم

 !یباش شده فیکث انقدر یتون ینم تو...تو رادیه_

 .گرفت رو ام چونه آزادش دست با

 !دارم نگه رو دارم دوستش که یدختر خوام یم فقط من_

 آلود بغض و دادم قورت رو دهنم آب و کردم نگاهش ترس با

 !نکن راد،بدبختمیدم؛هینال

 ،چهیمن زن تو!زینر تمساح ھان،اشکین:گفت حرفم به توجه یب

 !گهید شب چند چه امشب

 !بود شده ریسراز دلم یتو یبیعج ترس

 !خدا به راد،تورویه نکن متنفر خودت از نیا از شتریب رو من_

 د؛یغر یعصب

 کاریچ تو...تو اونوقت!یشوخ به یحت!نذار رتمیغ یرو پا گفتم_

 ؟یداد بله شرف یب اون به یرفت!یکرد
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 !دادم بله که دمیخند خودم گور به من

 .خونه گردم یبرم خدا به...خدا به برم بذار_

 .شد بلند ام هیگر یصدا حرفم بند پشت و

 !اعصابم به نزن گوه!نکن هیگر_

 !بس و بود من ریناپذ انیپا یها هیگر هاش سوال جواب فقط و

 رونیب یحرف چیه یب و شد بلند جاش از و دیکش کالفه پوف

 !رفت

 پاک رو صورتم یرو یها اشک تند تند و دمیکش یقیعم نفس 

 !کرد؟شکرت قبول یعنی...یعنی...کردم

 و یمرد اول نباریا و شد باز دوباره اتاق در قهیدق چند از بعد

 !شدن اتاق وارد رادیه سرش پشت

 و دیلرز یم بکنن؟تنم کاریچ خواستن یم.نشست دلم یتو ترس

 !بود اسمش بگم تونستم که یزیچ تنھا

 !رادیه_

 عاقد برس وضعت و سر به کمی پاشو زمیعز:گفت و زد یلبخند

 ازت لحظه کی خواد ینم دلم یحت گهید!میکن عقد زود...اومده

 !!شم دور
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#Part_253 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 عقد؟:دمینال وار زمزمه و کردم نگاهش یناباور و بھت با

 که کردم یاشتباه چه من...من!بود سخت هم خودم یبرا باورش

 !اومدم

 یکسر و کم نیبب برو تو مانیپ:گفت همراهش پسر همون به رو

 .امیم االن م،منمیندار
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 !داداش زن فعال...داداش باشه_

 !رفت رونیب و

 !باشم داداشش زن که دمیخند خودم گور به داداش؟من زن

 !ارمایم سرخودم ییبال هی خدا به...رادیه:دمیغر ظیغ با

 بگه دیبا یچ زمیعز:گفت آرامش با اومد یم جلو که همونطور

 !گهید یداداشش زن خوب

 شده حبس نفس کالفه و گذاشت ام یشونیپ یرو دست حرص با

 .کردم آزاد رو ام

 که کن عوض رو لباست زم،پاشویعز شده رمونید االنشم_

 !یبش خودم زن!یبش خودم مال که نمیا منتظر صبرانه یب...میبر

 .کردم نگاهش تمسخر با

 !رادخانیه یبر یم گور به رو آرزوت نیا_

 داده تیعصبان به رو جاش رفتارش و حرکات آرامش اون حاال

 یرو اون:گفت نیخشمگ و گرفت محکم رو دستم مچ که بود

 تنت رو یکوفت اون پاشو!ینیب یم بد کنم یقاط!ارین باال رو سگم

 !شه تموم زودتر تا کن

 شدم؟ یم عروس ینطوریا دیبا من...من یعنی

 عاشقشم که یمرد همراه مجلل و خوب یعروس هی اهامیرو یتو

 !شد بمینص نیا حاال و کردم یم تصور رو

 !متنفرم ازت_
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 .شد پام کردن باز مشغول و زد یپوزخند

 !بسه یباش من یبرا نکهیهم!ستین مھم_

 سرت به دادن نه شد؛فکر بلند و دیکش عقب کرد باز که رو پام

 .نشه رید بپوش لباستو پاشو هم حاال!کنم کاریچ دونم یم بزنه

 .کرد اشاره بود نیزم یرو که یکیپالست به و

 ینفرت تمام با و ستادمیا رواش به رو و شدم بلند جام از خشم با

 رو تو یول...کشم یم رو خودم شده:گفتم داشتم بھش نسبت که

 !رسونم ینم آرزوت به

 از که چوندیپ حرکت کی یط و گرفت رو دستم و زد یشخندین

 د؛یغر آروم که دمیکش یبلند غیج دردش
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#Part_254 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کن صبر کمی فقط!زمیعز کنم یم کوتاه رو زبونت_

 مین:گفت رفت یم در سمت که همونطور و کرد ول رو دستم و

 کردن ناز پس کنم یم تنت خودم ینبود حاضر امیم گهید ساعت

 .کنار بزار رو

 !زد رونیب بزنم یحرف بذاره نکهیا بدون و

 !!وونیح

 .آشغال یعوض کنه لعنتت خدا!متنفرم ازت:زدم ادیفر خشم با

 نیزم یرو از.رفتم کیپالست سمت یعصب و گفتم رو نیا 

 .دمیکش رونیب رو لباس و برداشتمش

 !شیآرا لوازم یکم و شال هی با همراه یدیسف و بلند لباس

 یمشک خورد یم من روز و حال درد به که یرنگ!د؟یسف

 !اقبالم و بخت مثل درست!بود
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 !کنه یم مجبورم خودش رادیه نکنم تنم اگه دونستم یم

 درآوردن مشغول حرص با و انداختم لباس به ینگاه نفرت با

 .شدم لباسم

 ای بره تر اونور یکم شالم بود یکاف و بود شل یکم لباسم ی قهی

 !داشت؟ یتیاهم چه یول!شه مشخص ندارم و دار تا شم خم

 .نشستم تخت یرو شیآرا یا ذره بدون و انداختم سرم رو شال

 !رسه؟ یم خودش به مرگش روز یبرا مگه آدم

 تو رادیه و شد باز اتاق در قهیدق همون که دمیکش یقیعم نفس

 !اومد

 گذشت؟ یشد؟ک ساعت مین یعنی

 یوا:گفت سرخوش و شاد و انداخت بھم ینگاه ذوق با

 تو ستین الزم چند ؟هریچ شیآرا!ادیم بھت چقدر...زمیعز

 !یماه خودت

 روز تو آدم:گفتم طعنه با شدم یم بلند جام از که همونطور

 کنه؟ یم...کنه ینم شیآرا که مرگش

 اومد یم جلو که همونطور  و رفت هم یتو کم کم هاش اخم

 ...و رفت کراواتش سمت دستش
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#Part_255 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کرد شلش یکم

 !ھانین ببند رو دهنت_

 خودش همراه و گرفت رو دستم بزنم یحرف بذاره نکهیا بدون و

 .کشوندم

 !شدیم بد حالم زدیم دست بھم یوقت یحت
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 .نشست شمیپ هم خودش و نشوندم یصندل یرو

 زیر که انداختم نییپا رو سرم و گرفتم ازش رو نگاهم نفرت با

 !زم؟یعز یخوشحال هم تو:گفت

 .یعوض!یلیخ...آره

 با دارم نباشم؟آخه خوشحال چرا:گفتم طعنه با و زدم یشخندین

 !کنم یم ازدواج عشق

 .فشرد محکم رو دستم و دیساب بھم رو هاش دندون

 !رمینم تو یها حرف بار ریز که من!خان رادیه اولشه حاال

 .فشردم هم به ب*ل و دراومدم فکر از عاقد اومدن با

 !نشست گلوام یتو یبد بغض عاقد یصدا با

تِ  النِّکَاح  "_ نَّ َمن یس  ََ تِ  َعن   َرِعبَ  َف نِّ  ..."یِمنِّ  سَ یَفلَ  یس 

 .دیچک چشمم ی گوشه از یاشک قطره

 !باشه خواب کاش...ایخدا

 !باشه کابوس هی کاش

 !کاش یا و کاش

 بھش منگ و جیگ و دراومدم فکر از رادیه توسط دستم فشردن با

 نباشه مشخص تشیعصبان کرد یم یسع که یلحن با کردم نگاه

 !باتوئه عاقد زمیھان،عزین:گفت

 .شد بلند عاقد یصدا قهیدق همون و
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 عرض آخر بار یبرا زارع ھانین مکرمه محترمه ی زهیدوش_

 با یاحمد رادیه یآقا دائم عقد به را شما لمیوک بنده ایآ کنم یم

 لم؟یوک بنده.اورمیب در معلوم ی هیمھر
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !خواستم ینم رو یاجبار ازدواج نیا من

 !خواستم ینم رو اجبار و زور نیا

 رو گفتن نه فکر:گفت یعصب و ظیغ با و فشرد رو دستم محکم

 شهیم یمساو تو گفتن نه چون...چون زمیعز کن رونیب سرت از

 .ندارم یشوخ که یدون یم!!زتیعز یپسرعمو کشتن با

 !بود؟ یشوخ...ایخدا

 شد؟یم شیزیچ ماین نکنه...ماین

 ؟یشمینه؟پ یدار رو هوام ایخدا

 خانوم؟ عروس_

 بود اومده اتاق یتو رادیه همراه که یکس همون مانیپ یصدا با

 .اومدم خودم به

 !بود من دست یتو ماین جون

 !!بود وابسته من حرف کی به اش یزندگ و مرگ

 بغض با و آروم و شد مشت هام دست و بستم رو هام چشم

 !دم؛بلهینال

 !داد بله یخوشحال با هم رادیه

 .شد بلند همه زدن دست یصدا هیثان از یکسر در

 رن؟یگ یم جشن نفر هی مردن یبرا
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 باز رو درش و درآورد یا جعبه بشیج یتو از تند و ذوق با 

 .گرفت روام به رو و کرد

 ده؟یفا چه...یول بودن قشنگ العاده فوق که انگشتر تا دو

 دست داد هم رو خودش مال و کرد دستم خودش رو انگشترم

 !من

 هنوز رادیه یول...یول بزنم دست بھش اومد یم بدم یحت

 !ارهیب ماین سر ییبال بود ممکن و بود خطرناک

 .کردم دستش تند و گرفتم رو انگشتر نیبنابرا

 دامادو عروس:گفت یکی قهیدق همون که دیخند آروم

 !االیاال،ی.ببوس

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 714 

 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_257 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 خفه که فھموندم بھش مودبانه و انداختم پسره به ینگاه طیغ با

 !بشه

 ببوسمش؟ که دارم ازش یخوش دل یلیخ

 باشه گذاشته خجالت یپا به رو کارم نیا انگار هم اون

 .داره فیتشر یخجالت خانوم عروس:گفت

 که کردم نثارش یفحش ب*ل ریز یحرص که خنده ریز بعد و

 !نکن تیاذ رو ،خانوممیعل:گفت خنده با رادیه

 .داداش چشم یرو به_

 تو خانوم من:دمیغر آروم و کردم مشت رو هام دست یحرص

 !شو خفه پس...ستمین

 !!یتیعصبان و حرف چیه یب!دیخند فقط
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** 

 .دوختم رو روبه به رو نگاهم

 ینم یول کنم خالص رو خودم تا داشتم رو نیا جرعت کاش

 !!تونستم

 !نداشتم نمیا جرعت یحت

 !کن درست رو تیکوفت شال اون_

 .انداختم بھش یتفاوت یب نگاه و دراومدم فکر از رادیه یصدا با

 !د؟یببخش_

 و کرد درست رو ام رفته کنار شال هیبق به توجه یب و شد خم

 .دیساب بھم رو هاش دندون

 همه ینیب یمشخصه؟نم ات ـنـه..ـیسـ کل و کنار رفته ینیب ینم_

 فرضم رتیغ یب ات؟رسما ـنـه..ـیسـ یرو شده زوم هاشون چشم

 !ھانین یکرد

 و کرد بلندم و گرفت رو دستم بزنم یحرف بذاره نکهیا قبل و

 حواست تو داداش:گفت مانیپ به رو دمیکش یم که همونطور

 .امیم االن من باشه

 !آخ.شکست دستم کن ولم...یوحش یآ_

 !رفت یم رو خودش راه ادمیفر و داد به توجه یب 

 .تو داد هولم و کرد باز رو اتاق در

 نه؟ رتمیغ یب من:گفت خشم با و یعصب و بست رو در
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#Part_258 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !آشغال ی،روانیضیمر تو...نه_
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 عقب و دمیکش یغیج.آورد هجوم سمتم و کرد نگاهم حرص با

 .انداخت کمرم دور دست و گرفت محکم رو بازوام که رفتم

 !انداخت یم لرزه به رو تنم اش یعصب یها نفس یصدا

 !کنم یم آدم رو تو من_

 .زدم یپوزخند

 .رادخانیه یمون یم تنھا که بشم آدم_

 .داد هلم عقب به یعصب و دیکش یا کالفه نفس

 !چنده چند خودش با نبود معلوم

 رمیگ یم دیند رو بار نیا!بزنم گوه اعصابمون به خوام ینم_

 آروم انقدر گهید وقت اون!ستین درکار یبعد ی دفعه یول

 !ستمین

 !رفت رونیب بگه یا گهید زیچ نکهیا بدون و

 !ریخوددرگ

 

 عمه گهید روز بگم،چند رفت ادمی یراست:گفت نیماش توقف با

 ؟یخوشحال!ادیم

 !بود نیا نشیبھتر دیشا بد خبر همه نیا نیب

 !بود خبر نیبھتر

 بدون و کردم باز رو نیماش در تند و دادم تکون یسر ذوق با

 .رفتم خونه سمت زد یم صدا رو اسمم که رادیه به توجه
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 .کشبدم دراز تخت یرو ها لباس همون با 

 !گهید نداشتم رو باهاش شدن چشم تو چشم اعصاب اصال

 !شدم یم راحت دستش از گهید روز چند که شکر

 !شوهرته رادیه گفت یم درونم از ییصدا یول

 !ابدا و اصال!؟نهیبش خالص ازش یتون یم

 !!رفتم خواب به و شد گرم هام چشم که دینکش یطول

 

 هنوز یول شدم بلند خواب از ام گونه یرو یدست نوازش حس با

 !بود بسته هام چشم

 !ادیم خوابم...نکن_

 هنوز من خوشگل:گفت خنده با و زد ام گونه یرو یا بوسه

 خوابه؟

 کردم باز رو هام چشم تند ها گرفته برق مثل دمیشن که ییصدا با

 ...و

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_259 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .انداختم بغلش یتو رو خودم و دمیکش یغیج مامان دنید با 

 .یاومد خوش...یمامان یوا_

 آخ...گلم یمرس:گفت خنده با و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 .یکرد خفم دختر

 .اومدم رونیب بغلش از و زدم اش گونه یرو یا بوسه

 .یایم گید رو چند گفت که رادیه!؟یدیرس یک یوا_

 !کجاست؟ رادیه یراست...شهیم یساعت مین_
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 .شد درهم صورتم شبید اتفاقات و رادیه یادآوری با

 !کرد یم گم رو گورش کاش

 !بود؟ ناراحت اش یعروس یفردا یعروس کدوم

 !که گهینم من به!دونم ینم_

 !بود مشخص اش چھره یتو ینگران

 شده؟ شده؟دعواتون یزیچ_

 .باشم لکسیر و آروم کردم یسع

 .نمشیب ینم ادیز که من رونهیب همش...نه_

 دیبا خودم گفتم یول باال ادیب نه،خواستییپا هم ماین...یراست_

 بزنم؟ صداش...کنم داریب رو گلم دختر

 !گهید اومده مامان یبرا خواست؟البد یم یچ نجایا ماین

 ؟یچ دیرس یم رادیه اگه یول

 !بکنه تونست ینم یکار...گهید بود هم مامان

 !داشتم یبد حس هی باز یول

 .کن صداش...مامان آره:گفتم ییرو خوش با و دادم تکون یسر

 رونیب ام یشونیپ یرو بوسه زدن از بعد و داد تکون یسر

 .رفت

 .شد بلند ماین یصدا بعد و خورد اتاقم در به یا تقه

 !ھان؟ین_
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 .دییبفرما:گفتم بلند و دمیکش روام و سر به یدست

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_260 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شد وارد خوشحال نسبتا یظاهر با ماین و شد باز در
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 .دادم رو جوابش متقابال که داد سالم و بست رو در

 ینیچ مقدمه یب اومد یم جلو که همونطور

 و زدم زنگ بھت ینشد؟وقت یزیچ که شبید...شبیھان،دین:گفت

 !شدم وونهید برداشت رادیه

 !بگم بھش رو زیچ همه شدیم کاش

 !اومد یبرنم ماین دست از یکار که فیح یول

 .میزد حرف فقط...نه_

 .دیکش یقیعم نفس و نشست تخت یرو

 !شکر_

 .گرفت دستش یتو رو دستم که دادم تکون یسر

 و گذاشت هم یرو چشم که کردم نگاه بھش منگ و جیگ

 یم که یزیچ هر!حاال؟ یکن فکر بھم یخوا یھان،نمین:گفت

 رو یزیچ داشتن حسرت ذار ینم یحت...کنم یم فراهم یخوا

 !یباش داشته

 !شد یم کاش

 !نبودم سابق مجرد ھانین من یول

 !بودم متاهل حاال من

 انتیخ بھش تونستم ینم یول اومد یم بدم ازش هم چقدر هر

 !کنم

 !میزد رو هامون حرف قبال ما...ماین_
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 .رفت باال صداش تن و شد درهم هاش اخم

 نگفتم دختر،من یکن یم ام وونهید هات رفتار با تو...ھان،توین_

 .میبش آشنا باهم شتریب گفتم!که میکن ازدواج فردا نیهم

 عشق تو به من شه،حسینم عوض یزیچ چیه...ماین_

 عنوان به!ام یزندگ کیشر عنوان به نه اما دارم دوستت!ستین

 .دارم دوستت برادر هی

 !خون دوکاسه بود شده هاش چشم

 تو از من ھانینه؟نیهم اقتمیل:گفت ظیغ با و دیکش ینفس یعصب

 رییتغ بھم حست تا امیم و رمیم انقدر!وجه چیه به!کشم ینم دست

 !کنه

 !شد باز محکم در که بگم یزیچ کردم باز دهن

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_261 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .فشردم محکم رو ماین دست دمیکش ینیه

 و بودم کرده هول یول کردم یم ول رو دستش االن دیبا مسلما

 !زدم گند یانگار

 .رادیه سالم_

 .خبرا چه!؟یخوب...سالم:گفت و کرد نگاهم اخم با

 .نمشیبب اومدم...بود شده تنگ ھانین یبرا دلم_

 .نشست بود شده قفل هم یتو که هامون دست یرو رادیه نگاه

 !شد فاجعه

 !مشخصه...د؛آرهیغر که دمیکش عقب رو دستم تند

 .شد بلند جاش از تند و فشرد هم به ب*ل

 !راد؟یه میبزن حرف_
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 .داد تکون یسر و گرفت ازم نگاه

 انگار درسه درمورد...بگم ھانین به دیبا یزیچ هی اما...باشه_

 .امیم بعد بگم کرده،بھش فراموش

 .خوب اریبس_

 فکر شنھادممیپ به...ھانین نمتیب یم بعدا:گفت بھم رو بعد و

 .فعال.کن

 .فعال:گفتم و زدم یلبخند جون یب

 .رفت رونیب اتاق از و کرد یخداحافظ هم رادیه با

 یم فشار دستم کف به رو هام ناخن استرس و ترس شدت از

 .دادم

 !بود یهند لمیف انگار

 !بود شده ظاهر ھوی رادیه طیشرا نیا یتو

 یعصب اما آروم اومد یم جلو که همونطور و بست رو در

 !نذار تعصبم و رتیغ یرو پا گفتم!بودم؟ گفته بھت یچ:دیغر

 ...رادیه_

 .گذاشت دهنش یرو رو انگشتش

 !دنت؟ید بود اومده چرا...ھانین برام نکن سرهم پرت و چرت_

 .اومده مامان بود دهیفھم خوب...خوب_

 ای عمه دنید اومده!خرم؟ من:گفت خشم با و نشست تخت یرو

 !تو؟
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 .اومد یدرم داشت ام هیگر

 !!شانسم به لعنت

 ...فقط من...من رادیه_

 زن د؛تـویغر و فشرد و گذاشت گردنم یرو رو دستش

 .یمن مـال!یمنـ

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بودم کاال من انگار

 .زدم پس ظیغ با رو دستش و رفت هم یتو هام اخم

 !؟یدیفھم!یدون یم مالکم رو خودت که ستمین کاال من_

 .زد پام به یچنگ

 !کن تکرار باز...دمینفھم_

 .ارمیب کم خواستم ینم یول دمیترس یم

 .بودم ساکت ادیز هم االن تا

 اصال که برو پاشو هم حاال...ستین مربوط من به تو بودن نفھم_

 .ندارم رو ات حوصله

 تخت یرو از تند و دمیکوب تخت به یمشت و کرد نگاهم خشم با

 .شد بلند

 تنھا که تو و من:گفت یعصب رفت یم در سمت که همونطور

 !!میش یم

 !یعوض...مینش که خوام یم

 !مینش اهیس صدسال

•° 
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 .ھانین یه_

 !ه؟یچ:گفتم آروم و گرفتم رادیه از رو نگاهم لوین یصدا با

 .کن نگاه رو استاد ھان،دستین_

 .انداختم دستش به ییگذرا نگاه

 خوب؟_

 کرده؟ ازدواج یعنی...انداخته خنگ،حلقه_

 !یازدواج چه اونم آره

 !یاجبار یازدواج

 .چه ما به اصال...بدونم چه_

 .دختر یمخم رو..ھانین یوا_

 .شدم ساکت دایش یصدا با که بگم یزیچ خواستم و دمیخند آروم

 !اجازه؟ استاد_

 .برگشت کدفعهی و شد ساکت

 !بله؟_

 ن؟یکرد ازدواج شما استاد_

 چطور؟!بله:گفت و انداخت بھم ینامحسوس نگاه رادیه

 !مبارکه:گفت و شد درهم دایش ی افهیق

 خباثت با و نشست رادیه ب*ل یرو یطونیش لبخند

 !داره مشکل و تنده اخالقش کمی یول...ممنون:گفت
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#Part_263 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفت هم یتو هام اخم
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 دارم؟ مشکل من حاال

 یم پول هی ی سکه چطور دختر هی شیپ رو من یعوض کن نگاه

 !کرد

 !استاد؟ هیچطور_

 و اخالق نظر از داره مشکل کمی:گفت و زد هیتک زیم به

 !گهید ساخت و سوخت دیبا یول!رفتار

 یم نگاه رادیه به و بودن دهیکش دست کارشون از همه حاال

 .کردن

 دارم؟ مشکل من حاال.خورد یم رو خونم خون

 بده؟ رفتارم و اخالق من

 اراده استاد،شما براتون رمیبم یالھ:گفت یچاپلوس با دایش نباریا

 !بود زن نیکرد یم

 .کرد یم اشاره خودش به نامحسوس کامال

 .یعوض ی دهیترش ی دختره

 !ها یریبگ حالشو یپاش گهیم طونهیش

 و نداشت زدن حرف حق چکسیه که بود یجور رادیه کالس

 !نبود نجایا جاش مزه یب یها یشوخ نیا نیهمچن

 و زد یم حرف دختر هی با ینطوریا داشت من حرص از حاال

 !ذاشت؟ یم بیع من یرو

 .خونه میدیرس ینم نکهیا مگه
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 .دیکش موهاش به یدست

 !نیدار لطف_

 !استاد بود قتیحق:گفت و دیخند عشوه با

 .گفت یزیچ ب*ل ریز و زد روش به یلبخند رادیه

 .بود شده قرمز حرص از صورتم مطمئنم

 و زد یم حرف ینطوریا زن هی با داشت چشمم یجلو شوهرم

 !بودم آروم انقدر من

 ...دیچرخ سمتم سرهمه که شدم بلند جام از حرص و خشم با

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_263 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !دختر یزد یگند چه ھانین اوه

 .دادم قورت رو دهنم آب

 !گهید بود عیضا هم نشستم یم اگه

 !ذاشتم؟ یم دلم یکجا رو رادیه طونیش نگاه نیا

 زارع؟ خانوم نیداشت یکار_

 استاد؟ رونیب برم شهیم...شهیم_

 فقط:گفت و کرد اشاره در به و نشست بش*ل یرو یمحو لبخند

 !زود

 .زدم رونیب تند و دادم تکون یسر

 .دمیکش یقیعم نفس بستم که رو در

 !ها بزنم گند بود مونده کم

 .شدم نوشتن مشغول و درآوردم رو ام یگوش حرص با
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 !"دارم؟ مشکل من حاال!نرسه بھت دستم نکهیا مگه"_

 !کردم سند و

 که کرد یم پول هی ی سکه دختر هی شیپ رو زنش که یمرد

 !نبود مرد

 !گرفتمش یجد چه من اوهو

 !باشه که خواستم ینم یعنی!نبود من شوهر رادیه

 دنیشن از بعد و کردم وارد در به اش تقه قهیدق پنج حدود از بعد

 .رفتم تو صداش

* 

 .شد بلند لمیموبا یصدا قهیدق همون که کردم جمع رو لمیوسا

 !بود رادیه طرف از یامیپ

 جواب مشغول و بود نییپا سرش.دوختم رو به رو به رو نگاهم

 !ها بچه سوال به دادن

 !"گهید یدار البد"_

 .کردم نثارش یا یعوض ب*ل ریز و کردم یا غروچه دندون

 سرم پشت از رو آراد یصدا قهیدق همون که برداشتم رو فمیک

 .دمیشن

♨️ 
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♨️ 

 

#Part_264 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !خانوم؟ ھانین_

 .کردم بسته و باز رو هام چشم

 !داشتم کم رو نیهم ایب
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 !که نبود بد رادیه چزوندن یبرا یول

 !بله؟...سالم:گفتم ییخوشرو با و دمیچرخ سمتش

 .زد یلبخند که شد شتریب جرعتش انگار زدنم حرف لحن از

 .نیهست خوب...سالم_

 .ممنون_

 میبر نیدار وقت نشد،اگه وقت روز اون راستش...راستش_

 !میکن صحبت

 .انداختم رادیه به ینگاه نامحسوس کامال

 .کرد یم نگاهمون داشت یرکیرزیز

 !شوهر مثال یآقا داره مشکل یک نیبب حاال

 .هیخال وقتم...بله_

 .نکشه طول دمیم قول...میبر پس:گفت و زد یبرق هاش چشم

 .افتادم راه همراهش فمیک برداشتن از بعد و دادم تکون یسر

** 

 .نشستم و کردم یتشکر که کرد باز برام رو در

 .بست رو در و نشست هم خودش

 م؟یبر کجا...خوب:گفت نیماش افتادن راه با همزمان

 .انداختم بھش یتفاوت یب نگاه

 .دیلیما خودتون که هرجا...دونمینم_
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 .کرد ادیز رو سرعتش و داد تکون یسر

 از رو ام یگوش و گرفتم رونیب از رو نگاهم ام یگوش یصدا با

 .دمیکش رونیب فمیک یتو

 به شروع و انداختم باال ییابرو رادیه طرف از یامیپ دنید با

 کردم؛ خوندن

 !"شرف؟ یب اون با یرفت یگور کدوم"

 .کردم نوشتن به شروع خباثت با

 !"رونیب"

 .اومد اش یبعد امیپ که دینکش یطول

 از که کنم یم یکار چنان نمتیام،ببیب یرفت یگور کدوم بگو"

 "ھانین یبش مونیپش بودنت زنده

 .شد بلند لمیموبا زنگ یصدا که نوشتم براش ییبابا برو

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_265 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .نشست دلم یتو ترس یگوش ی صفحه یرو رادیه اسم دنید با

 .دادم قورت رو دهنم آب

 .نیبد جواب مھمه اگه_

 .ستین مھم ادیز...نه نه_

 .انداختم فمیک یتو و کردم خاموش رو تلفن و

** 

 .انداختم ور و دور به ینگاه نیماش توقف با

 .اومد یم یخوب یجا نظر به

 .میافتاد راه آراد همراه و شدم ادهیپ نیماش از
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 دونم ینم من...من...ھانین:گفت و داد فاصله بش*ل از رو وانیل

 !رمیبگ رو احساساتم یجلو تونم ینم...یول بگم یچطور

 ؟یچ متاهلم یدونست یم اگه

 ؟یداشت دوستم ؟بازیچ رادهیه شوهرم یدونست یم اگه

 یتو من یول...یول نیندار یمشکل چیه شما:گفت و دمیکش یآه

 .کنم فکر ازدواج به که ستمین یتیموقع

 و رفت کمیم،یکن ازدواج فردا نیهم که نگفتم من خوب...خوب_

 .میکن یم آمد

 !تونم ینم!ام شرمنده واقعا من...من_

 .شد درهم هاش اخم

 ونه؟یدرم یکس یپا_

 .کنم ینم فکر یکس به فعال من راستش...نه نه_

 .تر مھربون لحنش و شد کم هاش اخم از یکم

 !هست یدواریام یجا پس...پس_

 !کردم سکوت

 .نداشتم گفتن یبرا یحرف واقعا چون

 و زد یلبخند که کرد ریتعب یچ خودش شیپ رو سکوتم دونم ینم

 .دینوش اش قھوه از یا جرعه

♨️ 
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#Part_266 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یلیخ:گفت که بشم ادهیپ خواستم و کردم یتشکر نیماش توقف با

 !بودم تو با چون!بھم گذشت خوش

 !بود یماهر شناگر گرنه و دید ینم آب هم آراد
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 !!شد یم خاله پسر زود چه

 از یخداحافظ از بعد و کردم اکتفا یسر دادن تکون به فقط

 .شدم ادهیپ نیماش

 !کردم یم فکر کارم عواقب به داشتم حاال

 !شدم یم رادیه مثل دینبا من

 !!بودم متاهل من ناخواسته ای خواسته

 .رفتم تو و کردم باز رو در

 .بود روشن یو یت و بود دهیخواب مبل یرو مامان

 .بود شده تنگ براش دلم چقدر دونه یم خدا که آخ

 و نشوندم اش گونه یرو یا بوسه رفتم جلو و بستم آروم رو در

 .افتادم راه اتاقم سمت و کردم خاموش رو یو یت

 !شد باز هم رادیه اتاق در پله از رفتنم باال با همزمان

 .بود منتظرم انگار

 !کرد یم نگاهم یعصب و بود هم یتو یحساب هاش اخم

 صبح یادآوری با اما نشست دلم یتو ترس لحظه کی یبرا

 !رفت نیب از هم ترس ذره کی همون

 خودش سمت و گرفت رو بازوام که افتادم راه بھش تفاوت یب

 !چسبوندم وارید به محکم و دیکش

 که گفتم یآخ و دمیکش دهنم یتو رو بم*ل درد شدت از

 !؟یکن یم خاموش من یرو رو تلفنت د؛حاالیغر
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 آخه؟ یهست یک تو مگه...آره:گفتم شمرده شمرده اما یعصب

 بازوام به یمحکم فشار و شد قرمز صورتش هیثان از یکسر در

 !م؟یک من بدم نشونت یعمل یخوا یم:گفت ظیغ با و کرد وارد

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_267 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بود افتاده نفس نفس به خشم از

 .بشکنه دستم االنه گفتم که داد یم فشار رو دستم نیهمچ

 !یشکوند رو دستم...کن دم؛ولمینال عجز با

 محترمانه بایتقر و کرد باز رو اتاقش در و شد کمتر دستش فشار

 !تو کرد پرتم

 !دیلرز یم بدنم و تن ترس از

 !اومد یبرنم دستم از هم یکار چیه و بودم افتاده کردن غلط به

 .بست رو در

 !مییتو و من فقط حاال...خوب_

 ییها رگه هنوز یبود،ول شده تر آروم یکم قبل به نسبت لحنش

 !بود مشخص صداش یتو تیعصبان از

 !ترسوند یم مرگ حد سر تا رو من نیهم و

 ؟یکن یم هیچ کارها نیا بزنم حرف باهاش رفتم...فقط من_

 یوقت یخور یم گوه زد؛تو نعره و دیکوب وارید به یمشت یعصب

 .یشیم همکالم شرف یب هی با یدار شوهر

 شوهر؟

 !من یبرا بود یبیغر ی واژه چه
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 راد،آرومیه:دمینال و گرفتم لرزونم دست ونیم رو دستش

 !شهیم بلند مامان االن...تر

 !بفھمه دیبا...بشه داریب_

 نیخشمگ لحظه چند بعد و دوخت انگشتم به رو نگاهش بعد و

 دستت هم یعوض اون شیپ کو؟البد تیکوفت انگشتر اون:گفت

 نه؟ نبود

 !بود گذشته کار از کار یول انداختم نییپا تند رو دستم

 گوه:زد ادیفر و دیکوب اش یشونیپ به یا ضربه ظیغ با و محکم

 نه؟آره یاومد عشوه اونم شیپ البد...ینکرد دستت یخورد

 ھان؟ین

 !گلوم یتو بغض و نشست چشمم یتو اشک نم

 داد هلم تخت یرو حرکت کی با که بگم یزیچ کردم باز ب*ل

 !!زد مهیخ روم و

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_268 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 آخ...یبرداشت دور یادیز:دیغر ظیغ با و گرفت محکم رو گلوام

 !هیبق یبرا خوبت رفتار و منه یبرا اوخت و

 !زد یم حرف خواست یم یهرک با گهید نبود بد خودش یبرا

 انگار و بود افتاده من یرو وزنش اون با!شدم یم له داشتم 

 .نداشت دنیکش عقب قصد

 .یکرد خفم...رادیه آخ_

 .رفت لباسم ی دکمه سمت دستش حرفم به توجه یب

 !یدرآورد دم گذاشتم الالت به یل یل ادیز هم اول از_
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 شوهر وجود با که یدرآورد رو انقدر:گفت و زد یپوزخند

 !تیپسرباز یپ یریم

 باهاش رفتم فقط من راد،یه:دمینال لرزون که گرفت رو ام چونه

 !نکنه فکر بھم...بھم گهید که گفتم!بزنم حرف

 !شد آروم یکم باشن ختهیر شیآت یرو آب انگار

 !؟یجد:گفت و دیکش عقب

 !گهید دروغ هی باز و دمیکش یقیعم نفس

 !نباشه ورم و دور گهید که گفتم!آره_

 .دمیتوپ بھش نباریا که.دیکش یا آسوده نفس

 من و یزن یم حرف دخترت یدانشجوها با تو یوقت چطور_

 ؟یذار یم زنت یرو بیع چرا!نگم؟ یزیچ یکن یم مسخره رو

 !مگه؟ یمن زن تو:گفت طنتیش با و نشست بش*ل یرو یلبخند

 !شد ینم تر د.گشا نیا از هام چشم گهید

 بودم؟ یچ پس

 ام؟ یچ پس_

 !یزنم یکرد قبول پس:گفت آروم و دیکش بم*ل یرو رو دستش

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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#Part_269 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !دادم یم یسوت بیعج و زدم یم گند کردم یم هول وقت هر

 به البته...آره:زدم شین یظیغ پر لحن با و دمیکش عقب رو یسر

 !اجبار

 .کرد اشاره در به و کرد نگاهم اخم با
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 .رونیب برو_

 !نبود موفق اصال یول نره باال صداش کرد یم یسع

 ...رادیه:گفتم و کردم نگاهش جیگ

 !گمشو...رونیب گمشو زد؛گفتم ادیفر تیعصبان با نباریا

 !بود یروان

 بھش یحت نکهیا بدون و شدم بلند جام از و شد درهم هام اخم

 !!بستم محکم رو در و رفتم رونیب بندازم ینگاه

 

 •°رادیه°•

 یدست کالفه و کردم نثارش یا"یلعنت" هم به در شدن دهیکوب با

 .دمیکش موهام یتو

 !دیچیپ یم گوشم یتو مدام حرفش

 !"اجبار به البته...آره"

 !"اجبار به البته...آره"

 !زدم گند خودم یها دست با خودم

 !باشه؟ برگشته تونست یم چطور طناز مدت نھمهیا بعد

 !بود ماین کار درصد صد

 !بودم شده جیگ پاک
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 رو اش شماره و دمیکش رونیب بمیج یتو از رو ام یگوش تند

 .گرفتم

 .شد وصل تماس بوق نیدوم با

 !؟یکرد ما ادی شده یرادخان،چیه...به_

 رونیب یتو خونه همون گهید ساعت کی:گفتم بھش توجه یب

 !نمتیب یم شھر

 .کردم قطع رو تماس بمونم حرفش منتظر نکهیا بدون و
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#Part_270 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شدم بلند جام از درخورد به که یا تقه با

 !نبود که دنیپرس به الزم

 !بودم ماین منتظر فقط االن من چون

 رو جوابش متقابال که داد یسالم و اومد تو.کردم باز رو در

 !دادم

 نجا؟یا یکشوند رو من چرا!خوب؟:گفت که بستم رو در

 .دمیکش بم*ل ی گوشه به یدست

 !باهم میدار ییها حساب خورده هی_

 !راد؟یه یخوب:گفت متعجب

 صورتش یتو که محکمم مشت و نشست بم*ل یرو یپوزخند

 !حرفش جواب شد اومد فرود

 !افتاد نیزم یرو نداشت یآمادگ چون
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 بود تو کار:دمیغر و گرفتم دستم ونیم رو اش قهی و شدم خم

 !بود شرف یب نه؟کارتوئه

 بود؟ من کار ی؟چیگیم یچ معلومه_

 نه؟ یآورد رو طناز تو!طناز_

 !نه_

 !رسوند یم جنون به رو من داشت

 .شد بلند دادش یصدا که زدم پاش به یلگد یعصب

 بود خودت کار!بود شرفت یب خود دم؛کاریکش عربده نباریا

 .یعوض

 یم یغلط چه...بود من کار!آره:گفت تمسخر با و زد یشخندین

 !؟یبکن یخوا

 !شد گرد هام چشم

 !بود؟ زده نارو بھم نطوریا ام ساله چند و نیچند ما،دوستین

 به من!منه مال!منه یبرا ھانید؛نیغر که کردم نگاهش ناباور

 !متنفره تو از ھانین!دمیرس ام خواسته

 !خنده ریز زد حرفش بند پشت و

 !خورد یم رو خونم خون

 !گفت؟ یم زنم به راجع عشقش از داشت

 !کنم نگاهش و نمیبش که نبودم رتیغ یب
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 زر من زن مورد در تو:زدم عربده و گرفتم محکم رو اش چونه

 یم من زن داشتن دوست از حرف یحق چه به ؟تویکن یم زر

 ؟یزن
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#Part_271 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !مونه یم ردش بودم مطمئن که دادم یم فشار یجور

 !بلند و بلند دیخند

 !خواب یتو دیبشه؟شا تو زن ھانین!یشد وونهید تو...تو_

 !دمیخند یم که بودم من نیا حاال

 .نشستم نیزم یرو و دمیکش عقب

 یشب اون تو نظر به!نمش؟یب یم تیواقع یتو یوقت خواب چرا_

 !بود؟ کجا شد بیغ که

 !شد یم آرامشم باعث اش شده منقبض فک

 !قدرتمندم هنوز که کنم فکر شد یم باعث

 !بکشونم فرش به عرش از رو نفر هی که دارم توان هنوز

 یبرا شد ھانین...شب دادم؛همون ادامه بدش حال به توجه یب

 !من من،ناموس زن من،شد

 زد؛ ادیفر

 !کنه ینم رو یکار نیهمچ ھانین!سگ مثل یگیم دروغ_

 .دیچیپ اتاق یفضا یتو ام قھقھه یصدا

 هم ھانین با صبحت چند هر!ه؟یکاف شناسنامه اثبات یبرا_ 

 !سنده یجور هی خودش

 !خون ی دوکاسه بود شده هاش چشم
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 به شده یچ بفھمم نکهیا قبل و شد بلند نیزم از حرکت کی یط

 ادیفر و خورد صورتم یتو محکمش مشت و آورد هجوم سمتم

 بذارم امشب اگه عالمم شرف یب!کشم یم رو تو امشب زد؛من

 .یبر دستم از زنده

 بلند لشیموبا زنگ یصدا قهیدق همون که برد باال رو دستش و

 !شد

 .دیکش رونیب رو اش یگوش و دیکش عقب یدست یعصب

 کرد وصل رو تماس که شد شتریب خشمش انگار صفحه دنید با

 ھان؟ید؛نیغر خشم با و

 بود؟ زده زنگ ماین به...ھانین

 سرخودم ییبال هی یزیعز برام که تو جون به ھانین_

 زنه؟ یم زر یچ کهیمرت نیا...ارمیم
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#Part_272 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یب خورده زد؛گوه عربده بلند که شد یچ دونم ینم

 .امیم بمون همونجا!شرف

 و گرفتم رو بازواش خشم با که افتاد راه و کرد قطع رو تلفن و

 کجا؟:دمیغر شده دهیساب هم به یها دندون و یعصب

 یرو روبه رو اش اشاره انگشت و دیکش عقب رو دستش ظیغ با

 .داد تکون صورتم

 !کنم یم ات چارهیب یباش آورده سرش به ییبال فقط_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 745 

 

 یعصبان و دادم یمحکم فشار و گرفتم محکم رو دستم مچ

 زنم و ناموسم کینزد تو ذارم ینم هم من!منه زن ھانین:گفتم

 !یبش

 نفس نفس فقط و کرد ینم دستش اومدن رونیب یبرا ییتقال چیه

 !زد یم

 !ندارم اعصاب اصال رادیه!کنار بکش_

 !حرفش جواب شد ام یمحل یب و سکوتم و

 چیه یب و دیکش رونیب رو دستش یعصب که زدم بھش یپوزخند

 !افتاد راه در سمت تند یحرف

 .کردم وارید نثار یمشت و اومدم خودم به کرد باز که رو در

 !یلعنت!اه

 !نگرفتم هم رو جلواش یحت...یحت من و رفت

 .رفتم در سمت تند و کردم نثارش یفحش ب*ل ریز

 .افتاد راه سرعت با نشیماش گذاشتم رونیب که رو پام

 !بھت لعنت

 راه یعصب و سرعت با و شدم سوار و رفتم نمیماش سمت تند

 !گرفتم شیپ در رو خونه

 !!باشه جلودارم تونست ینم یچیه امرور

 !یچیه
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#Part_273 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفتم تو و کردم باز رو در

 .اومد رونیب آشپزخونه از هول با دنمید با عمه

 .انداخت سرتاپام به ینگاه دنمید با
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 شده؟ چت جون عمه!راد؟یه_

 یکار و نگم یزیچ که کردم یم کنترل رو خودم داشتم فقط

 !نکنم

 .کردم مشت رو دستم یعصب

 باالست؟ ھانین...عمه یچیه_

 زود که داشت یمھم کار نکهیا باالست،مثل هم ماین...پسرم آره_

 .باال رفت

 .دمیکوب پام به رو مشتم یعصب

 !کنه یم یغلط چه من زن شیپ نبود معلوم یلعنت

 .باال رمیم من اجازتون با عمه_

 .براتون ارمیم یزیچ هی االن منم...زمیعز برو_

 .کردم پاتند و دادم تکون یسر

 !بکشمش خواستم یم فقط

 دنید با که کردم باز رو اتاق در محکم خشم با و یعصب

 !!کردم هنگ روام به رو ـنه..صحـ

 !!شدم مات

 شده حلقه کمرش دور ماین دست و...و بود دهیچسب وارید به ھانین

 !!بود

 !اومد ینم باال نفسم

 !دیچرخ سمتم سرجفتشون در یصدا با
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 !بودم افتاده نفس نفس به رتیغ و خشم زور از

 !بود گرفته رو چشمم یجلو خون

 متعجب ماین و دیکش عقب ترس با ھانین که بستم رو در خشم با

 یتو محکمم مشت و شدم خود یب خود از که کرد نگاهم

 !!اومد فرود صورتش
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .شد خم و شد بلند ھانین غیج یصدا

 !نبود؟ باهام دلش یوقت بمونه من با کردم یم مجبورش چرا

 !ادیم خوششون عروسک هی از که ها بچه مثل بودم شده

 .شیآشغال،کشت_

 .شد ماین ب*ل ی گوشه کردن زیتم مشغول شالش با و

 !باش رونیب لطفا...ماین:گفتم و کردم نثارش یدرک به

 .بودم شده مھربون ییھوی داشت هم حق.کرد نگاهم متعجب

 !لطفا:گفتم تر بلند یکم نباریا و

 یب و شد بلند جاش از.داد تکون یسر انداخت ھانین به ینگاه

 !رفت رونیب یحرف چیه

 !شود یم گل خارها محبت از گنیم راسته

 .شد بلند جاش از یعصب

 خودم درد به یذار ینم راد؟چرایه یذار ینم راحتم چرا_

 رم؟یبم

 !بود سخت زنم زبون از ها حرف نیا

 !بود سخت بودم مرد که یمن یبرا
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 شرم از یخوا یم!؟یبش راحت یخوا یم:گفتم اریاخت یب

 ؟یبش خالص

 !داد تکون یسر مشتاقانه بعد و کرد نگاهم یکم

 زور به که کردم یبد کار که کنم حس شدیم باعث اقشیاشت نیهم

 !داشتم نگھش

 !ندارم کارت به یکار گهید!یآزاد پس_

 یک هر بعد به نیا از:دادم ادامه و دادم قورت رو دهنم آب

 هم من و خودت یبرا تو!دهیم ادامه رو خودش یزندگ

 افتاد؟...میندار دخالت حق چکدومیه!نطوریهم

 افتاد؟:گفتم تر بلند که کرد نگاهم جیگ

 یب و رفتم در سمت یقدم و گفتم یا خوبه که داد تکون یسر

 !یندار یفرق دخترها ی هیبق با برام تو حاال:گفتم تفاوت

 !زدم رونیب باشم حرفش منتظر نکهیا بدون و

 

 •°ھانین°•

 

 .بود رادیه به مدام نگاهم

 یبرنم هم قهیدق کی یحت و داد یم درس داشت زیکری یلعنت

 !گشت

 .کرد یم ام وونهید داشت شیتوجھ یب نیا
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 !نمشیبب قهیدق کی نتونستم یحت و بود رفته زودتر که هم صبح

 به اش یعصب یصدا با که کردم نگاهش رهیخ چقدر دونم ینم

 .اومدم خودم

 کجاست؟ حواستون زارع خانون_

 .دادم یم گوش هاتون حرف به داشتم...داشتم:گفتم پته تته با

 که:گفت و انداخت زیم یرو رو کیماژ و انداخت باال ییابرو

 به رو گفتم که یچ هر و نجایا دیایب و دیپاش لطفا...نطوریا

 گرفته ادی یخوب به کنم فکر!نیبد حیتوض وار خالصه صورت

 !خانوم نیباش

 !روحت تو تف یا

 به مدام حواسم و بودم دهینفھم هم هاش حرف از کلمه هی من آخه

 !بود رفتارهاش

 با زارع رفت؛خانوم باالتر صداش تن که بزنم یحرف خواستم

 !دیاریب فیتشر شهینم زحمتتون اگه!شمام

 راه سمتش و شدم بلند جام از ترس با و دادم قورت رو دهنم آب

 .افتادم
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#Part_275 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کرد یم نگاهم یظیغل اخم با نه*یس به دست

 !گرفت یم ام هیگر داشت

 !!میمنتظر زارع خانوم:گفت یعصب

 استاد دیببخش:کردم زمزمه آروم و انداختم نییپا رو سرم

 ...من...من!تونم ینم من یول...یول

 !هیکاف_
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 اش یبعد حرف با اما سرجات نیبش برو هیکاف گهیم کردم فکر

 !کردم تعجب

 !رونیب_

 .بردم باال رو سرم تند

 ...من استاد اما_

 ینم رو پرت حواس یدانشجو کالسم یتو من!رونیب گفتم_

 !باشه یهرک خواد یم...رمیپذ

 .کرد اشاره در به و

 رونیب کالس از لمیوسا برداشتن بدون و کردم نگاهش خشم با

 .کوبوندم هم به رو در محکم و زدم

 !یروان ی کهیمرت

 .گرفت دستم ونیم رو سرم و نشستم اطیح یتو

 دنید با که کردم بلند رو سرم ام شونه یرو یدست گرفتن قرار با

 !ه؟یچ:گفتم لوین

 !کردم یم شیخال لوین سر داشتم حاال و بودم یعصب

 کارت استاد غرغرو خانوم:گفت و گذاشت یصندل یرو رو فمیک

 .داره

 .دمیکش هم یتو رو هام اخم

 !ندارم یکار اون با من_

 !یبزن رو ترم نیا دیق یومدین اگه گفت یول...یول_
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 .دمیلرز یم داشتم تیعصبان از

 یم صدام داشت که لوین به توجه یب و شدم بلند جام از خشم با

 .افتادم راه رادیه اتاق سمت کرد

 .شدم وارد و کردم باز رو در زدن در بدون و یعصب

 زدنتو در یصدا:گفت یعصب و شد درهم هاش اخم دنمید با

 !دمینشن

 نیا یمعن...نزدم در چون:گفتم تر محکم و بستم محکم رو در

 ه؟یچ کارهات

 !کارها؟ کدوم_

 امین اگه یگیم هم حاال و!؟یکن یم عیضا کالس وسط رو من_

 ه؟یچ کارهات نیا یمعن!بزنم رو ترم نیا دیق دیبا

 حواس یدانشجو که گفتم:گفت آرامش با و انداخت باال ییابرو

 !رمیپذ ینم پرت

 !بودم؟ دانشجواش فقط من

 !توام؟ یدانشجو فقط من_

 !م؟یندار خبر و میدار هم یا گهید نسبت نکنه_

 !زنتم من:گفتم غیج با و کردم مشت رو هام دست یعصب
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#Part_276 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !؟یمن زن تو گفته یک_

 !بود؟ شده وونهید!؟یچ یعنی

 ؟یچ یعنی رادیه:گفتم یناباور و بھت با
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 یعنی!ندارم کارت به یکار گهید گفتم:گفت و شد بلند جاش از

 !ستین ما نیب ییپسردا و عمه دختر جز یا ـطه.رابـ چیه گهید

 !بکنه رو کار نیا یجد یجد کردم ینم فکر

 من یتون ینم تو...رادیه یتون ینم تو:دمینال لرزون ییصدا با

 !یریبگ دهیناد رو

 امروزتون کار دوارمیام خوب!زارع خانوم تونستم که نیدید_

 رو ترم نیا دیق دیبا گفتم که همونطور چون نشه تکرار دوباره

 !دیبزن

 برو:گفتم خشم با و افتادم راه در سمت و کردم نگاهش یعصب

 !درک به

 .اومدم رونیب و

 یدون یم یاین کالس هم ساعت نیا!دختر؟ یریم کجا ھانین_

 شه؟یم یچ

 .دمیچرخ لوین سمت یعصب

 !مرده ھانین بگو...ستین مھم بشه یچ هر_

 .زدم رونیب تند و

 !بود کیتار کیتار هوا یول بود چند ساعت دونم ینم

 به ینگاه یحت و بودم رونیب که بود ساعت چند دونم ینم

 !بشه نگرانم نبود هم یکس چند ننداختم،هر ممیگوش

 یول شهیم خوب برداره سرم از دست رادیه اگه کردم یم فکر

 !نداشتم یتوجھ یب طاقت من یول...من
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 .رفتم تو و انداختم دیکل

 دلم!؟ییکجا هست معلوم چیه:گفت یعصب و اومد سمتم تند مامان

 .رفت راه هزار

 !نبود یول نمیبب رو رادیه تا دمیکش یسرک

 !شدم؟ ارزش یب انقدر یعنی...یعنی

 مجبور دوستم یبرا اومد شیپ یکار هی راستش...یمامان ببخش_

 !دیببخش.نبود شمیپ هم میگوش برم خبر یب شدم

 !!بودم شده که هم دروغگو

 !دوستت؟ خوبه االن:گفت و گفت یا آسوده نفس

 .ستین بد آره_

 بچه که ھانین بالخره ها نباش نگران گفت رادیه...خداروشکر_

 !ارهینم طاقت دلم که کنم کاریچ یول ستین

 !بود؟ نشده نگرانمم یحت رادیه یعنی

 بخوابم رمیم من...مامان گفته درست:گفتم لرزون و بغض با

 .خستم

 راه تند و دادم رو جوابش که گفت یریبخ شب و داد تکون یسر

 .افتادم

 !نداد جواب که.گرفتم رو اش شماره حرص با

 !اومد ینم در خونم یزد یم کارد
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 و شد وصل تماس بوق چند از بعد که گرفتم تماس دوم بار یبرا

 .دیچیپ گوشم یتو رادیه آلود خواب و خمار یصدا

 !هوم؟_

 !بود؟ خواب

 !باشه؟ منتظرم و بمونه مامان شیپ تونست ینم یحت

 !یآشغال یلیخ...متنفرم ازت:زدم غیج یعصب

 !کردم پرت تخت یرو رو یگوش و کردم قطع رو تماس و
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#Part_277 

 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !بود؟ کرده فراموشم زود انقدر

 دمیکش دراز تخت یرو لباس کردن عوض بدون و دمیکش یپوف

 !شد خواب گرم هام چشم که دینکش یطول و

*** 

 .نشست بم*ل یرو یبدجنس لبخند رادیه یصدا با

 تونست ینم کرد یم یتفاوت یب بھم نسبت هم چقدر هر رادیه

 !من یبرا بود برنده برگ هم نیهم و کنه تحمل کنارم رو ماین

 !شهیهم مثل هم ماین و من و داد رو جوابش ییخوشرو با مامان

 .انداخت باال ییابرو ماین دنید با

 !رهیخ یاومد خوش...خان ماین به_

 .انداخت بھم ینگاه و زد یلبخند ماین
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 هم عمو زن با بودم اومده...رونیب میبر ھانین با میخواست یم_

 .بزنم حرف

 .زد ماین به یچشمک و زد یلبخند

 .بگذره خوش...اوه_

 !!افتادم فرش به عرش از انگار حرفش با

 !ن؟یهم

 بگذره؟ خوش

 یم پا به خون دید یم کنارم رو ماین تا که یرادیه اون کجاست

 !کرد؟

 !بود کرده تعجب ماین من از شتریب

 !م؟یبر_

 !ه؟یبیعج زیچ...آره:گفت و برداشت ظرف یتو از یبیس 

 .زدم چنگ رو مبل یعصب

 !بود؟ رفته کجا رتشیغ بودما زنش یناسالمت

 !ندم بروز رو خشمم کردم یم یسع یول

 .بھتون بگذره دارم،خوش کار یسر هی...بشم آماده رمیم من_

 !رفت باال ی طبقه سمت زدن هم به چشم کی تو و

 .خورد یم رو خونم خون

 !بشم آماده تا رفتم و گفتم یدیببخش
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 یزیچ خواستم و کردم باز رو رادیه اتاق در حرص و خشم با

 !شد بسته دهنم رادیه وضع دنید با که بگم

 !بود پاش شلوار هی فقط و بود لخت
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#Part_278 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !؟یبزن در یستین زد؛بلد داد بعد و کرد نگاهم متعجب اول

 ؟یکن تنت یزیچ یستین بلد تو:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 !چه؟ تو به...باشم لخت خواد یم دلم خودمه اتاق_

 !یشد بد یلیخ رادیه:گفتم رفتارهاش از یعاص

 رو ماین نیا از شتریب تا برو دمیفھم ؟باشهیبگ یخواست نویهم_

 .بدو...ینذار منتظر

 برم؟ که یدیم اجازه تو...تو رادیه_

 کرد یم تنش که همونطور و برداشت تخت یرو از رو لباسش

 داره؟ یاشکال ندم؟مگه اجازه چرا:گفت تفاوت یب

 !رتیغ یب:دمیغر و کردم نگاهش نیخشمگ

 دختر کنه یم خرج رتیغ داره دوستشون که ییکسا یبرا آدم_

 !عمه

 !دیلرز یم تنم تیعصبان از

 اتاق از حرفش به دادن جواب بدون و کردم نگاهش یعصب

 !!کوبوندم هم به محکم رو در و رفتم رونیب

 .دمیل.ما بم*ل یرو حرص با رو ام یصورت رژ

 !بھت لعنت

 بکنم یظیغل شیآرا و ارمیب در رو رادیه حرص خواستم یم

 !تونستم ینم یول
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 عوض رو خودم رادیه حرص درآوردن خاطر به تونستم ینم

 !که کنم

 .رفتم رونیب و زدم چنگ تخت یرو از رو فمیک

 چند مامان ی گفته به که هم رادیه و کردم یخداحافظ مامان با

 !بود رفته ما قبل قهیدق

 .نشستم و کردم یتشکر که کردم باز برام رو در ماین

 .نشست و زد دور هم خودش

 چته؟!خوب؟:گفت افتاد یم راه که همونطور

 !یچیزدم؛ه ب*ل تفاوت یب

 !چته؟ دختر چونینپ رو من_

 !ستین یزیچ که گفتم_

 راده؟یه به مربوط_

 !بود زیت چقدر

 رفتار یدون یم:گفت که کردم اکتفا یسر دادن تکون به فقط

 ؟یچ یعنی شیتوجھ یب یدون یم!؟یچ یعنی رادیه

 !هوم؟_

 !یندار یتیاهم گهید یعنی!یشد تموم براش یعنی_
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#Part_279 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !نه نه

 !شدم تموم رادیه یبرا که کنم باور خواستم ینم

 !خواستم یم رو نیهم هم من...ستین مھم اصال:گفتم یسخت به
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 بدل و رد نمونیب یزیچ گهید و کرد زمزمه یزیچ ب*ل ریز

 !نشد

 

* 

 .اومدم خونه که بود کی ساعت

 و من الیخیب کال که هم رادیه و خوابه مامان بودم مطمئن

 !بود شده کارهام

 ییصدا دنیشن با که برم اتاقم یتو خواستم و رفتم باال ها پله از

 در به رو گوشم و دادم قورت رو دهنم آب رادیه اتاق سمت از

 .چسبوندم

 .بودم شده آشنا باهات زودتر کاش!زمیعز گذشت خوش منم به_

 .فشردم دستم کف به رو هام ناخن یعصب

 !ینشد آشنا که خوبه همون

 .زمیعز ام هیپا آره!فردا؟_

 یجوجو گذره یم خوش تو با فقط البته:گفت ادامه بعد و دیخند

 !من

 !جوجو؟

 !داد یم نسبت من به رادیه که بود یلقب جوجو

 !بده نسبت یا گهید دختر به کرد یم غلط

 !بودم شده متنفر دختر اون از دهیند و خورد یم رو خونم خون
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 یم یشگیهم یهمونجا دو ساعت فردا...زمیعز برو_

 .خوش عشقم،شبت ینیبب رو من خواب...نمتیب

 .کردم تند پا اتاقم سمت و بدم گوش تا نموندم گهید

 .کردم پرت نیزم یرو رو فمیک یعصب

 داشت؟ دختر دوست داشت زن یوقت یحق چه به!جوجو؟

 هرجا ماین با تو که یحق همون به زد یم بینھ درونم از ییصدا

 .یریم خواد یم دلت

 !نداشت یرادیا بود من یپسرعمو ماین یول

 !داشت دوستت ماین یول

 !دادم رو خودم جواب خودم

 یم یعوض ی دختره اون به دیبا!رفتم یم رادیه با فردا دیبا من

 !بکشه خط رو من شوهر دور که فھموندم

 از بعد و نشست بم*ل یرو یبخش تیرضا لبخند فکر نیا با

 خواب به که دینکش یطول و رفتم تخت سمت هام لباس ضیتعو

 !!رفتم

** 

 .کردم هم یکامل نسبتا شیآرا و کردم تنم رو مانتوام نیتر قشنگ

 .باشم داشته کم عجوزه اون از یچیه خواستم ینم

 !بزنه رونیب رادیه که بود االنا و بود کی ساعت

 .بودم گرفته قرض قول هزار با هم رو ماین نیماش
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 و دمیکش لباسم به یدست دمیشن رو رادیه اتاق در یصدا که نیهم

 .رفتم رونیب قهیدق چند از بعد

 !بود من روز امروز انگار...کنه چمیپ سوال که نبود هم مامان

 کوچه از داشت که رادیه نیماش دنید با که کردم باز رو در

 ماین نیماش سوار تند و دمیکش ام یشونیپ به یدست شد یم خارج

 !شدم
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#Part_280 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .انداختم ام رو به رو ی کافه به ینگاه

 !میبود اومده نجایا یبار چند رادیه با

 !نجا؟یا بود آورده بود برداشته رو دختره نیا یعنی

 دنبال گهید که عجوزه ی دختره رمیبگ تو از یحال هی من آخ

 !یوفتین مردم شوهر

 .افتادم راه استوار یها قدم با و یعصب و شدم ادهیپ نیماش از

 !بودن باال مطمئنا نبودن که اول ی طبقه

 خشم کنارش یدختر و رادیه دنید با که رفتم باال ها پله از

 !گرفت فرا رو وجودم سرتاسر

 .افتادم راه سمتشون کردن یم نگاهم که هیبق به توجه با

 نفر چند و اومد باال جفتشون سر که دمیکوب زیم یرو یعصب

 !نبود مھم یول.کردن نگاهم و برگشتن

 !نبود مھم اصال
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 !ھان؟یزد؛ن ب*ل و کرد نگاهم بھت با رادیه

 .شد بلند دختره مخ یرو یصدا

 زم؟یعز هیک نیا_

 .انداخت بھم ینگاه حرص با

 !ام عمه دختر_

 .زمیعز خوشبختم...ا_

 !کنا نگاه رو نکبت

 !خورد درد به انگار.بودم کرده دستم نیماش یتو رو ام حلقه

 !!منه شوهر شتهیپ که ینیا بگم و صورتش یتو بکوبم االن که

 گفته بھت یچ رادیه دونم ینم زمیعز:گفتم لکسیر اما یعصب

 !زنشم من یول

 .بردم باال رو دستم و

 .مدرک نمیا_

 !ھانین_

 !؟یدار زن تو...تو رادیه_

 .دیکش اش یشونیپ به یدست حرص با

 !میریبگ طالق بود قرار چون...چون نگفتم_

 !شد سست زانوهام

 !طالق؟
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 گفت یم حاال و بود کرده ازدواج به مجبور زور به رو من

 !طالق؟

 !شدم؟ یم مطلقه سن نیا یتو من

 ستین قرار!ینذار یالک قرار و قول باهاش بھتره زمیعز رادیه_

 قبول شد حرفمون!که گهید نفر هی شیپ یبر میکن یم بحث یوقت

 !ستین یدرست راه نیا یول

 با و شد پا جاش از حرص با دونستم ینم رو اسمش که دختره

 .نزن زنگ بھم گهید!متاسفم برات واقعا:گفت رادیه به رو خشم

 !رفت و

 خنده با و نشستم یصندل یرو و زدم یبخش تیرضا لبخند

 .بود سوسول چه:گفتم
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 یآلود ترس مثال لحن با و دادم تکون رو رادیه آروم

 راد؟یه...رادیه:گفتم

 یخمار یصدا با و کرد باز رو چپش چشم یال و خورد یغلت

 !جون؟:گفت

 !گفت مدت همه نیا از بعد!رفت قنج دلم

 !نبره ام نقشه به یپ تا باشم تفاوت یب کردم یسع اما

 !دادم یم وا زود دایجد

 !ترسم یم من رادیه:دمینال لرزون و آروم

 .کرد باز هم رو راستش چشم



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 772 

 

 ؟یچ از!ها؟:گفت خشک که بود دهیپر سرش از خواب انگار

 .نشستم تخت یرو

 .ادیم بارون داره...داره_

 .دیپر باال ابروهاش

 !؟یترس یم بارون از_

 !کنا نگاه رو خنگ

 بترسم؟ حاال بودم بارون عاشق که یمن

 !برق و رعد از...از نه_

 .شد زونیآو ام لوچه و ب*ل که کرد نگاهم بھت با

 کنم؟ کاریچ من االن!خوب؟_

 !احساس یب

 .کنه تمیحما نبود بلد کمی

 !نداشت احساس کمی

 !نترسم گهید تا نجایا امیب خواستم خوب...خوب_

 .شهیم تموم االن برو پاشو...ھانین نگو چرت_

 .انداختم بازواش به یچنگ

 !ترسم یم!خوام ینم_

 !؟یترس ینم یبمون نجایا:گفت و کرد نگاهم اخم با

 .دادم تکون رو سرم تند تند
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 !ترسم ینم نه_

 .رمیم من پس...باشه_

 .گذاشتم اش نه*یس یرو رو دستم که بشه بلند خواست و

 !ترسم ینم تو شیپ گفتم!ترسم ینم اتاق نیا یتو نگفتم_

 .خنده ریز زد و کرد نگاهم متعجب

 دختر...نشناسه رو تو که کن یباز نقش یکس یبرا برو ھانین_

 ینم ایچ از دونم ینم بنظرت شناسم یم رو تو ساله چند من

 !؟یترس یم ایچ و یترس

 .کردم نگاهش مظلوم و کردم گرد چشم

 !شرک ی گربه مثل بودم شده

 .قول...رمیم بشه تموم_
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 .کرد یم نگاهم مردد

 لحظه کی خواست ینم که بود یرادیه همون نیا انگار نه انگار

 !بشم جدا ازش

 .ادیم بدم دیجد رادیه نیا از

 انگار اما کردم یم نابود رو تمیشخص و غرور داشتم کار نیا با

 !نداشتم اریاخت

 !نبود خودم دست کارهام انگار

 !دمیم قول_
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 .داد تکون یسر و دیکش یپوف

 !بخواب ریبگ..باشه_

 منم تا رفت تر اونطرف یکم که زدم یبخش تیرضا لبخند

 .بخوابم

 !من نفع به صفر کی نجایا تا فعال

 سمت و دمیکش یپوف که دمیکش خودم یرو رو اش پتو از یکم

 .برگشت یا گهید

 !داشت ناز چقدر

 .بکشم نازشو بود قرار که مرد من و بود زن نیا انگار

 !نبود خودم دست عقلم انگار دونم ینم

 اما بذاره راحتم و باشه نداشته کارم به یکار رادیه خواستم یم

 !شدینم انگار

 شدم یم ناراحت بشم دورتر ازش و بشم خوشحال نکهیا یجا به

 !بشم تر کینزد بھش داشتم دوست و

 .بخوابم کردم یسع بستم رو هام چشم

 !نکنم فکر یزیچ به و بخوابم

 .کردم باز رو هام چشم دستم یرو یزیچ ینیسنگ حس با

 و زدم یلبخند بود شده حلقه دورم که رادیه یها دست دنید با 

 ! بستم چشم راحت الیخ با و دمیگز ب*ل

 !بخوابم تونستم یم تر راحت حاال
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 یم القا بھم رو یخوب حس یول باشه نبوده یعمد دیشا کارش

 !کرد

 !بود بس بود نگران و نزد پسم که نیهم

 !بود اش وونهید رادیه که یھانین شدم یم دوباره
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 .افتاد راه یحرف چیه یب نشستم که نیماش یتو

 !یکیعل نه یسالم نه

 !فرهنگ یب

 !!کنه رد تونست ینم هم رادیه خوب و ببره منم بود گفته مامان

 یم انگار و بود گرفته ضرب فرمون یرو هاش انگشت با

 !بود مردد یول بگه یزیچ خواست

 یکاف ی اندازه به روزمید کار یول مردما یم یفضول از داشتم

 !بود شده غرورم رفتن نیب از باعث

 !شدم یم وونهید افتادم یم که شبمید حماقت ادی

 .گرفت سمتم و برداشت یدستمال و اوردین طاقت انگار سر آخر

 !کن پاکش:گفت کالفه که کردم نگاهش متعجب

 !و؟یچ!ها؟_

 !رو رژت_

 !بود؟ شده یرتیغ آقا پس آ
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 !بوده؟ ساز کار شبمید کار یعنی

 ؟یشد یرتیغ:گفتم طنتیش با و انداختم باال ییابرو

 .شد درهم هاش اخم

 که یقرمز رژ نیا با.نده ریگ بھت حراست خواستم!نگو چرت_

 !فھمن یم هم یلومتریک چند از یزد

 .دیخواب ذوقم

 !بود؟ حراست خاطر به یعنی

 !داشت؟ یتیاهم براش مگه دادن یم هم ریگ

 چه؟ تو به مھمه؟اصال تو یبرا مگه!خوام ینم_

 !توام فکر باش رو من!درک به_

 !درک به نباش

 .درک به نباش!؟یباش فکرم گفتم من مگه:گفتم حرص با

 !گهید گفت یم خواست یم یزیچ هر که بودم مونده آروم

 !بگه؟ یزیچ بھش تونست ینم یناس و احد که بودم یاون من

 !بود؟ اومده سرم ییبال چه
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 .زد روم به یپوزخند

 !ستمین تو فکر من_

 ریگ بھت دونم یم چو:گفت تمسخر با و کرد نگاهم

 به چون یارین شوهرتم نکهیا از یحرف اونجا دوارمیام...دنیم

 !؟یاوک...کنم دفاع ازت امینم وجه چیه

 .نشست گلوام یتو ینیسنگ بغض و گفت دلم
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 !براش بودم شده ارزش یب

 و کرد زمزمه یزیچ ب*ل ریز که دادم تکون یسر بغض با

 .رفت باال سرعتش

 بدون و شدم ادهیپ باالتر کوچه دوتا شهیهم مثل و معمول طبق

 .افتادم راه و شدم ادهیپ یحرف

 !نیهم

 !حال و حس یب

 !گلوام یتو ینیسنگ بغض با

 که بودم فکر یتو انقدر!اومدم دانشگاه در تا یچطور دونم ینم

 !نشدم متوجه

 .رفتم تو و دمیکش یپوف

 .اومد شمیپ تند یها قدم با افتاد بھم چشمش که لوین

 !بود کم نیا اوف

 !نداشتم رو یزیچ اعصاب واقعا االن

 شد؟ یچ ھانین_

 !یچیه_

 .دیپر باال ابروهاش

 شد؟ یچ یومدین یدون ی؟میچیه یچ یعنی_

 !شد؟ یچ:گفتم حوصله یب
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 !متنفره بتیغ از که یدون یم!ششیپ یبر یاومد یوقت گفت_

 !برس دادم به خودت خدا یا

 !گندم شانس به لعنت

 .فعال.نمیبب برم من باشه!یوا_

 .فعال_

 !شدم دور ازش و زدم بھش یاسترس پر و یزورک لبخند

 اتاق یتو صداش دنیشن از بعد و کردم وارد اتاقش در به یا تقه

 !رفتم

 !انداخت یم دلم یتو ترس نیهم و داشت یخشن نسبتا ی افهیق

 !استاد سالم_

 .سالم_

 .کرد اشاره جلواش یصندل به دست با و

 !نیبش_

 .افتادم راه حرف یب و دادم قورت رو دهنم آب

 زبونش و گذاشت زیم یرو رو نکشیع که نشستم یصندل یرو

 .دیکش بش*ل یرو رو

 ن؟یدار روزتون اون کار یبرا یحیتوض چه!خوب؟_

 استاد:گفتم بعد و رمیبگ خودم به یناراحت ی افهیق کردم یسع

 تا بود بد ام خانواده یاعضا از یکی حال راستش...راستش

 !نبود خوب اصال حالم یول متاسفم واقعا...رفتم دمیشن
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 باورم هم خودم که زدم یم حرف لرزون و یناراحت با یجور

 !بود شده
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 یم یپوش چشم رو کباری نیهم:گفت آخر در و کرد نگاهم یکم

 !کنم

 !یمرس یمرس:گفتم زده ذوق

 .داد تکون یسر و نشست بش*ل یرو یمحو لبخند

 .بشه خوب حالشون دوارمیام_

 .گرفتم وجدان عذاب بودم گفته که یدروغ از

 !نشه تکرار گهید دمیم قول...ممنون_

 !دوارمیام_

 .شدم بلند جام از و زدم یلبخند

 !استاد اجازتون با_

 .دخترم برو_

 .رفتم در سمت و دمیچرخ

 !خودم به ولیا.دمیکش یکوتاه غیج اومدم که رونیب

 !سرم تو خاک گفتم یم و سرم تو زدم یم دیبا االن هرچند

 !بود گذشته گهید یول

 نیا جدا اگه گهید کردم تند پا کالس سمت و دادم تکون یسر

 !نداشتم یا بھونه چیه دمیرس یم رید رو کالس
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 سمتم و دیکش آتنا با صحبت از دست لوین که نشستم یصندل یرو

 .اومد

 !کرد؟ شد؟قبول یچ ھانین_

 !نکنه؟ قبول بود قرار_

 .شدم شوکه راستش...نه نه_

 .دمیم حیتوض برات بعدا:گفتم آروم استاد اومدن با

*** 

 یتو از نگاهم ھوی که بستم رو در و شدم رادیه نیماش سوار

 .افتاد سرم پشت به نهییآ

 !همانا هم بدنم زدن خی و همانا کردنم نگاه

 !بود ترایم

 !موند ینم دهنش یتو حرف هی که یدختر

 .بود زده زل بھمون نطوریهم

 !بود دهید رو رادیه و من...من

 شناخته رو پالکش و نیماش بود دهیند هم رو رادیه اگه مطمئنم

 !بود

 !شتر؟یب نیا از یبدبخت

 .گرفتم نهییآ از رو نگاهم زور به که کرد روشن رو نیماش

 !دهیپر رنگت...انگار افتاده فشارت_
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 .ستین یزیچ...نه نه_

 !بگم یزیچ تونستم ینم یحت

 .افتاد راه و انداخت باال یا شونه تفاوت یب

*** 

 !نبود خوب اصال حالم

 !بشه؟ پخش خبرا نکنه که...فردا از دمیترس یم

 !نباشه ینطوریا که دادم یم دیام خودم به یول

 !برد خوابم یمکافات هی با هم شب و

 بھتر رفتم یم تنھا اگه دیشا...افتادم راه زودتر ساعت مین صبح

 !بود

 !رفتم تو هیکرا پرداخت از بعد و شدم ادهیپ دانشگاه در یجلو

 !خانوم ھانین یپر یم استادها با_

 به ینگاه تمسخر با که دمیچرخ سمتش یعصب ترایم یصدا با

 .انداخت سرتاپام

 ؟یگفت یچ_

 .یپر یم استادها با یدار جرعت و دل گفتم_

 !بودن شده جمع دورمون همه

 !کن تیرعا پس بگم بھت یزیچ خوام ینم_

 .شد نه*یس به دست
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 چه ات چھره نیا پشت!شه؟یم یچ ینکن تیرعا مثال_

 رو استاد قاپ که یکرد کاریچ ستین معلوم!پنھونه یمارمولک

 ...شب چند ستین معلوم یدیدزد

 .بردم ورشی سمتش و گرفتم شیآت حرفش دنیشن با

 !د؟ید یم ب.خرا منم بود ب.خرا خودش

 .آشغال ی دختره

 !ببند رو دهنت:دمیغر یعصب

 با ستین معلوم!شناختنت؟ همه یشد ناراحت:گفت و دیکش یغیج

 !روهم یختیر استاد تا چند

 !یعوض کشمت یم_

 یصدا با که بکوبم صورتش یتو خواستم و بردم باال رو دستم و

 !شدم خفه یمرد

 !یلعنت!بود کم حراست االن فقط

 یحرف چیه یب و بشن پراکنده که کرد اشاره ها بچه ی هیبق به

 !میبر همراهش  که کرد اشاره

 بگه ادینم که بود گفته رادیه چون خوندم رو خودم ی فاتحه

 !شوهرمه

 !تنھام یعنی

 

♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 788 

 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_288 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شده؟ یچ!خوب؟_

 استاد با زارع خانوم:گفت طعنه با ترایم بزنم یحرف نکهیا قبل

 !روهم ختنیر یاحمد
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 .شد مشت دستم دمیشن که رو شون زده بھت یصدا

 !بده صبر بھم ایخدا

 !شدم یم متھم داشتم گناه یب

 !زارع؟ خانوم درسته_

 .انداختم ریز رو سرم و فشردم هم به ب*ل

 !نداشتم یحرف

 !خانوم؟ زد؛درسته داد نباریا

 ...من راستش...من_

 !شد مشخص در چارچوب یتو رادیه و شد باز شدت با در

 !ییھوی چه

 دمیام همون حرفش یادآوری با اما شد روشن دلم یتو یدیام نور

 .رفت نیب از هم

 !اومدن که هم یاحمد یآقا_

 !دیلرز تنم جاش من که انداخت ترایم به ینگاه اخم با

 .اومد تو و بست رو در

 !ھان؟ین شده یچ:گفت بھم رو بھشون توجه بدون

 !بود شده د.گشا تعجب از همه چشم

 !زد گند کنه درست اومد

 !ھانین به شد لیتبد زارع خانوم از
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 !نیبدهکار بھمون حیتوض هی زارع یآقا_

 .انداخت باال ییابرو

 شده؟ یچ...دییبفرما_

 سوار زارع خانوم دمید خودم!بشه؟ یچ:گفت ترایم نباریا

 .شدن نتونیماش

 !ه؟یمشکل مگه...بله:گفت لکسیر و تفاوت یب

 !نبره رو ابروام گهید نجایا که کردم نگاهش التماس با

 !نزنه گند که

 ن؟یکرد سوارش نیکن یم قبول یعنی_

 ن؟یدار موضوع نیا با یمشکل کردم سوار رو زنم!بله_

 .شد گرد هام چشم

 !بالخره گفت

 !شد بلند ترایم تعجب پر یصدا

 ؟یچ_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 زنم اگه نیدار یمشکل شما...میشوهر و زن زارع خانوم و من_

 کنم؟ نمیماش سوار رو

 !داده نجاتم که بذاره منت سرم خواد یم بعدا حاال و گفت

 من...من استاد:گفت پته تته با که خورد بھش یبد ضدحال انگار

 .دونستم ینم

 ینم ما!خانوم؟ کنه یم درست رو یزیچ شما یخواه معذزت_

 !نیکرد ینطوریا شما بعد و بشه مطلع یکس میخواست



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 792 

 

 هر!کردم فکر بد من...من دیببخش:گفت و انداخت نییپا رو سرش

 .دمیم انجام باشه الزم یکار

 زارع خانوم از:گفت و انداخت ترایم یسرتاپا به ینگاه رادیه

 !نیکن یم یخواه معذرت همه یجلو

 .شد خنک دلم ته

 .نچسب ی دختره حقته

 !ستین الزم:گفتم آروم

 !زمیعز الزمه چرا_

 !کرد مسخرم کردم حس که دیکش یجور رو زمیعز

 !م؟یمعشوق و عاشق کنن فکر هیبق که کرد یم رفتار ینجوریا

 !استاد باشه:گفت و انداخت بھم ینگاه نفرت با ترایم

 !بودن رادیه عاشق دانشگاه یدخترها از یلیخ نباشه یهرچ

 گوش هاشون حرف به حرص با هم من و بودن شوهرم عاشق

 !دادم یم

 و من نیبد اجازه اگه:گفت و زد یبخش تیرضا لبخند رادیه

 .میبزن حرف کمی تا میبر همسرم

 !شد شروع گذاشتنش منت االن از ایب

 کارش شدن تموم از بعد رادیه که خواستن و دادن تکون یسر

 !بره ششونیپ

 !کار نیا نبود الزم رادیه_
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 خودم خاطر به رو کار نیا فقط من!برام یشد مھم نکن فکر_

 ؟یاوک.کردم

 .ندارم یتیاهم برات من خودت قول به چون!معلومه کامال_

 .کوچولو یدیفھم خوبه_

 .شد دور ازم و زد یپوزخند و

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کرد یعذرخواه ازم همه یجلو ترایم

 !شدم ناراحت دلم ته یول شدم خوشحال لحظه کی یبرا نکهیباا

 !داشت غرور و بود دختر اون

 !تنھا و تک بودم نشسته کالس یتو

 از یکی زن بود،خوب شده ادتریز بھم ها توجه انگار

 !گهید بودم استادهاشون

 .نشست بم*ل یرو یپوزخند

 !یزن چه اونم

 .دمیکش الیخ و فکر از دست لوین یصدا با

 !ینامرد یلیخ_

 !دونستم یم رو لشیدل

 نگفته بھش رو هیقض نیا من و بود دوستم نیتر یمیصم لوین

 !بودم

 .دمیکش سرم به یدست

 !بعدا اما...لوین دمیم حیتوض_

 !بود خوب نیهم و رشهیدلگ ادیز که نبود یآدم
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 یعصب چقدر یاحمد استاد ینیبب ینبود یراست!ها نره ادتی_

 !بود

 فقط نداشتم رو اش شماره که من:داد ادامه که کردم نگاهش جیگ

 برداشت مامانت زدم زنگ که اول داشتم رو خونتون ی شماره

 اگه زدم حرف استاد خود با اون بعد گفتم بھش رو زیچ همه منم

 به خوش ھانین یوا...دیپرس رو حالت و شد نگران چقدر یبدون

 !عاشقته چقدر حالت

 !نگران؟

 !عمرا!راد؟یه اونم

 !باشه بود محال هم عاشقم

 .دهیکش خجالت عروس اوه:گفت طنتیش با که انداختم نییسرپا

 و شده حل که گفتم.شده یچ بپرسه زد زنگ هم مامانت یراست_

 !کرده دفاع زنش از تیگرام شوهر

 !شدم مات

 !بود؟ دهیفھم مامان...مامان

 !باالتر؟ نیا از یبدبخت

 !گفت؟ یچ مامانم:دمینال و دادم قورت رو دهنم آب

 چرا تو!شد برطرف مینگران یگفت بھم شد خوب گفت یچیه_

 !ده؟یپر رنگت

 !یچیه:دمینال جون یب
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°رادیه°•
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 .کردم نگاه نگرانش ی چھره به

 !بود؟ شده یچ!بود خودش یتو

 !؟یچ ام یلعنت دل نیا اما نباش نگرانش گفتم یم خودم به

 نگاه خونه به ترس با باز و خورد یتکون ھانین نیماش توقف با

 .کرد

 !بود؟ شده چش

 !بود؟ کرده یکار یکس

 موقع اون و مھمه برام کرد یم فکر دمیپرس یم اگه!نه یول

 !شد یم خراب زیچ همه گهید

 !بشم اش وابسته دوباره خواستم ینم من

 !مگه؟ نییپا یرینم:گفتم تفاوت یب

 ...چرا چرا_

 .شد ادهیپ و کرد باز رو در بعد و

 .رفتم من بعد و بره اول که کردم اشاره و کردم باز رو خونه در

 .شد بلند جاش از دنمونید با عمه

 !بود هم یتو دیشد هاش اخم

 !ازش؟ بودم خبر یب که بود شده یچ



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 798 

 

 نشست ھانین صورت یرو محکم دستش که بگم یزیچ خواستم

 !دوتا؟ شما نیکرد یغلط چه:شد بلند ادشیفر یصدا و

 !افتاد نیزم یرو نداشت یآمادگ چون ھانین

 و کردم نگاه بود افتاده نیزم یرو که یھانین به مبھوت و مات

 !ه؟یکار چه نیا...عمه:گفتم یعصب

 !نداشتم توقع شما از_

 ...مامان_

 !آورد یم رحم به رو دلم ھانین آلود بغض یصدا

 !آخه؟ بود شده یچ

 !ھانین شو خفه_

 !زد؟ یم حرف دخترش تک با نطوریا که بود عمه نیا

 کردم بلند نیزم یرو از رو ھانین و نشست صورتم یرو یاخم

 !ن؟یزن یم رو دخترتون عمه؟چرا نیکن یم کاریچ:گفتم و

 !رادیه نداشتم توقع تو از_

 دیکن ازدواج هم با که:گفت لرزون و برد قلبش سمت رو دستش

 !نشه خبردار روحمم یحت من و

 !من یوا!بود؟ دهیفھم

 ازدواج که نیکاشت یگند زد؛چه داد که کردم نگاهش جیگ

 !ن؟یکرد

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ھانین من عمه:گفتم فشردم یم خودم به رو ھانین که همونطور

 !دمیم حیتوض امیم...باال ببرمش رو

 !برو:گفت یعصب و انداخت ھانین به یتفاوت یب نگاه
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 !کشوندم خودم پشت بایتقر رو ھانین و دادم تکون یسر

 نیبش تو:گفتم یمھربون لحن با و آروم و نشوندمش تخت یرو

 !باشه؟...یاینم نییپا یدیشن ییهرصدا...برم من نجایا

 .زدم اش گونه یرو یا بوسه که کرد نگاهم ینگران و ترس با

 !نییپا این_

 زدم یمحو لبخند که کرد اکتفا چشمش کردن بسته و باز به فقط

 !رفتم رونیب و

 دنبال و باشم لکسیر و آروم کردم یسع و رفتم نییپا ها پله از

 !باشه باور قابل و خوب که داستان هی

 !نیبگ خوب:گفتم و نشستم کنارش مبل یرو

 ازدواج باهم شما...شما...رادیه یبگ دیبا تو رو ها یگفتن_

 !خدا اوه!نداره خبر روحمم یحت من و نیکرد

 .دمیکش بم*ل یرو رو زبونم

 !میداشت دوست رو هم ما...ما عمه_

 یگردم؟وقت یم رو جلوتون نیگفت یم من به اگه التونیخ به_

 دخترم با یپسرم مثل که ییتو...تو که رادیه شدم وونهید دمیشن

 !ینگفت بھم و یکرد ازدواج

 !کنم سواستفاده یکم بخوام شد باعث نیهم و بود شده آروم یکم

 دمیترس یم من...من عمه:گفتم و دمیکش دستش یرو رو دستم

 !نیدید ھانین برادر شهیهم رو من شما آخه!نینکن قبول شما
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 .انداختم نییپا رو سرم

 !نیکن یم مخالفت دونستم یم_

 .آوردم باال رو سرم تند بازوام یرو دستش گرفتن قرار با

 !بود شده نرم یکم انگار

 !شدم ریدلگ االن یول...یول شدم ینم ناراحت من رادیه_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 انداخت یم راه داد یب و داد یکل االن بود عمه یجا یهرکس

 !اومد ینم خوشش داد یب و داد از اصال عمه یول

 !کنه دعوا تا بزنه حرف داشت دوست شتریب

 مفصل!شد نطوریا چرا دمینفھم یول...جان عمه دونم یم_

 نیبر نیخوا یم بده یلیخ هم ھانین حال.دمیم حیتوض براتون

 !شش؟یپ

 !ھانین شیپ برم فقط که چوندمشیپ یم داشتم

 .داد تکون ینف ی نشونه به یسر

 نشده یزیچ نیبب ششیپ برو تو...مینینب رو هم االن بھتره!نه!نه_

 .باشه

 .پاشدم جام از خداخواسته از

 خواست؟ یم یچ خدا از کور خوب

 .اجازتون با پس_

 .کردم پاتند که زد یلبخند

 رمیغافلگ یحساب عمه اما بودم یحساب هوار و داد هی منتظر

 !کرد
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 بود نشسته نیزم یرو که دنشید با که کردم باز رو اتاقش در

 !شد شیر شیر دلم

 !بود قرمز کال صورتش طرف هی

 !نمینب ینطوریا رو ھانمین و رمیبم یا

 !کرد یم هیگر داشت هنوز که بود نشده اومدنم متوجه انگار

 حضورم متوجه انگار که گذاشتم جلو یقدم و بستم آروم رو در

 شد؟ یچ رادیراد؟هید؛هینال لرزون و کرد بلند رو سرش که شد

 .نشستم نیزم یرو کنارش

 .فقط میزد حرف زمیعز یچیه_

 !!تونستم ینم انگار اما نباشم خوب گهید بودم گفته

 !گهید شد تموم رادینه؟ه مرد برام ھانین گفت_

 !دیچیپ اتاق یفضا یتو اش هیگر یصدا باز و

 دور هام دست کنم یم کاریچ بفھمم نکهیا بدون هول و نگران

 زمزمه آروم و چسبوندمش خودم به محکم و شد حلقه بدنش

 بشه؟همه ریدلگ اش دونهی یکی از شهیم مگه!دیبخش!سیکردم؛ه

 !منطقم یب و خودخواه انقدر که منه ریتقص اش

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°ھانین°•

 

 !ادیز نه اما بودم شده دواریام یکم رادیه یها حرف با

 بھش و افتاد تنم به یفیخف لرز که دمیکش کمرم پشت رو دستش

 .دمیچسب
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 یم حلش خودمم!منه ریتقص تمامش...زمیعز نکن هیگر سیه_

 .کنم

 !گه؟ید کرد یم قبول داشت

 !یقبل رادیه همون بشه که بود ازین تلنگر هی دیشا

 .کردم لوس رو خودم یکم

 ؟یدیم قول_

 !دمیم قول:گفت و زد موهام یرو یا بوسه

 بشور رو صورتت و دست پاشو توهم حاال:گفت که زدم یلبخند

 باشه؟...ادیب سرجاش حالت

 و زد یبخش تیرضا لبخند که گفتم یا باشه و دادم تکون یسر

 .افتاد راه در سمت

*** 

 !شدم یم ذوب داشتم مامان نگاه ریز

 .کردم کینزد بم*ل به و برداشتم زیم یرو از رو آب وانیل

 جدا یها اتاق یتو نکهیا به الزم گهید دمیفھم هم من که حاال_

 !ستین نیباش

 ؟یچ یعنی!ها؟

 ...عمه_

 خواد ینم گهید:گفت و برد باال سکوت ی نشونه به رو دستش

 !نیخواب یم اتاق هیتو هم با گهید!نیباش دور هم از
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 .افتادم سرفه به و شکست گلوام یتو آب حرفش با

 !اتاق؟ هی تو رادیه و من یعنی...یعنی

 ...ما عمه اما_

 هم از جدا که زشته و نیشوهر و زن شما بالخره!؟یچ شما_

 !نیباش

 !بود رفتارش و صدا یتو یناراحت از ییها رگه هنوز

 گند حاال اما...اما بودم نکرده ناراحت رو مامان سن نیا به تا

 !بودم زده

 .شدم بلند جام از آلود بغض و ناراحت

 .جونتون نوش_

 !شدم متوقف سرجام مامان بلند یصدا با که برم خواستم و

 .نشده تموم حرفم هنوز!نیبش_

 بشه درست کارها تا:گفت تفاوت یب که کردم نگاهش یناراحت با

 دخترم تک یبرا خوام ینم!مید یم هم مجلل یعروس هی بیترت

 !گذاشتم کم من انگار چند هر!بذارم کم

 من ریتقص دیفھم یم کاش یول.گفت طعنه با رو دخترم تک 

 !ستین و نبوده

 !میقربان منم دیفھم یم کاش

 .دمیم حیتوض که گفتم!لطفا جون عمه_
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 صبر نینتون چندمدت که نیبود هول انقدر!مونده؟ هم یزیچ_

 هی البد گنیکنن؟م یم یفکر چه هی؟بقیچ هیبق دونم یم ن؟منیکن

 !گهید زدن یگند

 !بودم آورده کم نفس.بود خفه فضا

 .شم دور نجایا از خواستم یم فقط

 ها پله سمت و دینشن هم یکس کنم فکر که گفتم یا اجازه با آروم

 !نکردم یتوجھ هم مامان یها زدن صدا به و رفتم
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#Part_296 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !نشستم نیزم یرو همونجا و کوبوندم هم به محکم رو در

 محبت و اعتماد که بود نیا از بدتر یچ گهید دختر هی یبرا

 !بده؟ دست از رو مادرش

 !بود شده نابود آرزوهام کاخ دفعه کی

 یفضا یتو هام هیگر هق هق و گذاشتم زانوام یرو رو سرم

 !دیچیپ اتاق

 

 •°رادیه°•

 

 !نشیدیبخش که نیگفت عمه_

 !نطورهیهم_

 !نیشکست رو دلش شما...شما یول_

 !نیباش اتاق هی تو گفتم!راد؟یه مگه زدم یبد حرف_
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 .دمیل.ما رو ام یشونیپ یعصب

 !!بود کرده رییتغ درجه هشتاد و صد

 .باشه ریدلگ دمیم حق!بود بد یلیخ بعدش حرف عمه_

 صالحش و مادرشم من...بسپر خودم به کاررو نیا لطفا رادیه_

 دیبا رو کارها نیا...شناسم یم هم رو خودم دونم،دختر یم رو

 !مینزن درموردش یحرف شمیم ممنون.بدم انجام

 !انگار بودم یاضاف من گهید آره

 .شدم بلند جام از و کردم نگاهش یعصب

 !جونتون نوش...شدم ریس_

 .افتادم راه و

 هیگر یصدا دنیشن با که گذاشتم در ی رهیدستگ یرو رو دستم

 !موند ثابت رهیدستگ یرو  دستم ھانین ی

 !گفتم ینم رو راستش کاش

 !گفتم یم رو امه دخترعمه نکهیا فقط کاش

 !افتاد ینم ها اتفاق نیا دیشا

 .شد شل دستم و دمیکش یپوف

 !براش بود کار نیبھتر ییتنھا االن

 !کنه فکر و باشه تنھا

 .رفتم خودم اتاق سمت و دمیکش یا کالفه نفس
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 !داشتم خلوت به ازین خودمم

 

*** 
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#Part_297 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 811 

 

 

 

 .زدم رونیب اتاق از کردم یم تنم رو کتم که همونطور

 !شدینم یول برم ھانین دنید بدون خواستم یم

 !دیکش یم پر براش دلم

 دراز نیزم یرو که دنشید با که کردم باز رو اتاقش در آروم

 .رفت هم یتو هام اخم بود دیکش

 !فکر یب ی دختره

 از حرکت کی با و انداختم پاش ریز دست و رفتم جلو آروم

 .رفتم تخت سمت و کردم بلندش نیزم یرو

 !زد یم حرف ب*ل ریز و بود یداریب و خواب نیب

 دور دستش که بکشم عقب خواستم و خوابوندمش تخت یرو

 !نکن ولم...مامان:دینال و نشست گردنم

 !یلعنت...بودم گرفته وجدان عذاب

 .دمیکش دراز کنارش آروم هم خودم و دمشیکش کنار یکم

 زمزمه گوشش ریز و فشردمش خودم به شتریب 

 !نترس!شتمیپ:کردم

 !؟یکن ینم ترکم_

 !بود مظلوم خواب یتو چقدر

 !کنم ینم ترکت...نه:گفتم و زدم یلبخند اراده یب
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 !نگفت یزیچ گهید و

 و دمیکش تر کینزد رو خودم و زدم اش گونه یرو یا بوسه

 !رفتم خواب به بود بغلم یتو ھانین که همونطور

 دنید با که کردم باز چشم ینگران و ترس با یغیج یصدا با

 !کردم هنگ بود ستادهیا سرم یباال طلبکارها مثل که ھانین

 ؟یاومد یک تو...تو رادیه_

 .دادم بدنم به یقوس و کش

 !نداد هم سالم یحت ادب یب ی دختره

 !خوبم منم یمرس!ریبخ صبحت سالم_

 !کنه؟ یشوخ که میآدم هیشب من بنظرت:رفت بھم یا غره چشم

 !ادیز نه...اممم:گفتم بعد و کردم نگاهش متفکر یکم

 خوب باهاش من ستین خوب ادیز حالش که حاال خواستم یم

 !باشم

 !بشم اش وابسته خواستم ینم یول

 !بود شده رید انگار چند هر

 .کنار بذار رو یلودگ!بسه_

 

♨️ 
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#Part_298 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 باشه؟ نشده ریچنده؟د ساعت!غرغرو خانوم باشه_

 امروز رفته ادتی:گفت شد یم بلند تخت یرو از که همونطور

 !یداد دست از رو ات حافظه پاک!؟یندار کالس

 !گهید هیوونگید:گفتم آروم ب*ل ریز
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 !؟یگفت یزیچ_

 !نبودم تو با!نه_

 !؟یزن یم حرف خودت با یشد وونهید نکنه:گفت خباثت با

 !شدها یم سوار داشت بودم داده رو کمی

 اتاق از تند و خنده ریز زد بلند که رفتم بھش یا غره چشم

 !رفت رونیب

 !یقبل ھانین همون بود شده

 .افتادم راه اتاقم سمت و شدم بلند جام از

 !بودم؟ ھانین با ها شب دیبا من یعنی

 بود؟ یچ چاره...یول نداره یآمادگ هنوز دونستم یم

 .شدم حموم یراه لباسم برداشتن از بعد و دمیکش یپوف

 

 •°ھانین°•

 

 !بودم گرفته یانرژ کنارم هم اون رادیه دنید با

 !بود شده خوب باز مدت نھمهیا بعد

 نیب از آروم آروم لبخندم مامان دنید با که شدم آشپزخونه وارد

 .دادم یآروم سالم و رفت

 !کجاست؟ شوهرت...ریبخ صبحت دخترم سالم_
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 !امروز به نه و شبید به نه

 .ادیم االن!باال_

 .نمیبش کرد اشاره و داد تکون یسر

 !داد رو جوابش ییخوشرو با مامان رادیه اومدن با

 شده؟ یچ زد یم ب*ل یه و بود کرده تعجب من مثل هم اون

 شده؟ ینطوریا چرا

 .بود بیعج خودمم یبرا.انداختم باال یا شونه

 یمیتصم هی راستش خوب:گفت و دینوش اش قھوه از یقلپ

 نه؟ خوبه...میکن برگزار گهید ی هفته دو رو تونیعروس...گرفتم

 .کرد نگاهمون ذوق با و

 !ستین الزم خرج نھمهیا...عمه اما_

 .شد درهم رادیه حرف با هام اخم

 !براش نبود مھم اصال که اش نهیهز دونستم یم 

 دست از هاشو خاطرخواه و کرده ازدواج بفھمن دیترس یم البد

 !!بده
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#Part_299 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 تموم سنگ خوام یم دخترمه تک یعروس بالخره!الزمه چرا_

 یم انتخاب هارو لیوسا میر یم روزم چند نیا یتو...بذارم

 اتاق هی...ستین بزرگ ادیز خودتون یها اتاق یراست...میکن

 !کنم یم آماده براتون رو گهید

 !بدوش گفت یم نره گفتم یم من
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 برم منم...جونتون نوش نیبخور شما:گفت و شد بلند جاش از

 .کنم درست رو کارها از کمی

 !رفت رونیب هیثان از کسرس در و

 نیهمچ بود؟چرا مامان نیا...نیا رادیه:گفتم بھت با رفتنش با

 کرد؟

 !شدم خل پاک دونم ینم_

 ینم!؟یدار زن بفھمن خوان یم همه یناراحت:گفتم طعنه با

 !؟یبد دست از رو دخترهات دوست یخوا

 !نگو چرند ھانین:گفت شده گرد یها چشم با

 .دمیکوب زیم به خشم با

 چون ناراحتم منم هیچ یدون یم داره؟اصال یلیدل ؟چهیچ پس_

 تو خاطر به...کنم ازدواج گهید یکس با تونم ینم تو خاطر به

 و حال به یزد گوه شناسنامم تو تیلعنت اسم اومدن با!یلعنت

 .روزم

 .دیساب بھم رو هاش دندون حرص با

 رو هیبق خاطرت به که یندار اقتیل تو چون...شدم ناراحت آره_

 !بدم دست از

 !یزیانگ نفرت یلیخ_

 .یکرد کوفتم امروزم!تو مثل درست_

 .زد رونیب یعصب و شد بلند یصندل یرو از ظیغ با و
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 .انداختم باال یا شونه و گرفتم خودم یبرا یا لقمه

 !درک به

 ایدن یکجا به کنم شیعصبان من کممی کرد یعصب رو من نھمهیا

 خوره؟ یبرم

 !یآخ.رفت هم گشنه

 !شد گرفته خوب حالش یول

 یدختر با دیکش یم دکی رو شوهرم اسم یوقت کرد یم غلط

 !باشه

 !!کشتم یم رو دختره هم کندم یم رو رادیه یموها هم
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#Part_300 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 کنم انتخاب یزیچ هی امیب همراهتون خودمم داشتم دوست یلیخ_

 .امیب فردا دمیم قول...دارم کار یول

 حاال کردم ینم فکر زدم رادیه به صبح که ییها حرف نیا با

 !اومد یول...یعروس دیخر میبر تا ادیب

 نداره اشکال:گفتم و نشوندم مامان ی گونه یرو یا بوسه

 .ایب فردا توهم.میر یم خودمون رادیه با...یمامان

 .زد یبخش تیرضا لبخند

 انقدر؟ یشد بزرگ یک تو_

 تا نیبر نیبدوئ.بچه یاریم در رو میگر االن:گفت و دیکش یه*آ

 .ومدهیدرن ام هیگر
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 .میزد رونیب یخداحافظ از بعد و فرستادم براش ییهوا ی بوسه

 .ستادمیا نیماش در کنار نه*یس به دست

 !؟یا نامه دعوت منتظر... گهید شو سوار_

 .کن باز برام رو در ایب...نوچ_

 .نشو لوس نیبش_

 .نشست خودش و کرد باز رو در و

 .کوبوندم نیزم به رو پام

 !تیشخص یب احساس یب

 .نبود کیرمانت کمی

 زورم تمام با و محکم و شدم سوار و کردم باز رو در یعصب

 .شد بلند دادش یصدا که کوبوندم هم به رو در

 !چته؟ یه_

 .برگردوندم پنجره سمت رو سرم و انداختم بھش یا یعصب نگاه

 احساسه با آدم هی شوهرم کردم یم فکر شهیهم...احساس یب_

 .اومد رمونیگ احساس یب هی کنا نگاه رو خدا کار یول

 غر کمتر ومدهین رتیگ که حاال:گفت افتاد یم راه که همونطور

 .کوچولو بزن

 مامان اش عمه نکهیا یادآوری با اما عمته کوچولو بگه خواستم

 .شدم خفه خودمه

♨️♨️♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 821 

 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_301 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 دستش پسره و رفتن یم راه هم شیپ که یپسر و دختر دنید با

 .انداختم بھشون یپسرحسرت نگاه بود دختر گردن دور رو

 !گرفت دلم قهیدق کی یبرا اما نبودم حسود

 حداقل ای باشه کیرمانت شوهرم خواستم یم بودم بچه یوقت شهیهم

 !اخالق خوش

 !نداشت رو صفات نیا از چکدومیه رادیه یول

 !احساس نه و داشت اخالق نه

 .گرفتم ازشون رو نگاهم کمرم پشت یدست گرفتن قرار با
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 با یدار دمید!اینش ریجوگ:زد ب*ل گوشم کنار آروم رادیه

 !ینش یا عقده گفتم شونیخور یم چشمت

 رو خودم حال نیا با اما گرفت فرا رو سرتاسروجودم یخوب حس

 .کن ولم هم حاال...شمینم یا عقده:کردم لوس

 !گفت؟ ینم رو آخرش ینش یا عقده اون مرد یم حاال

 .کنم یم نییتع من گهید نویا:گفت و داد فشار تر محکم رو دستش

 .کشوندم خودش همراه بزنم یحرف بذاره نکهیا بدون و

 .زدم زل جلوم یمشک لباس به یفتگیش با

 !بود یعال کالم کی در

 .بود تنم تیف هم کامل

 .دمیپسند رو نیهم_

 .انداخت لباس به ینگاه اخم با

 !رونیب وفتهیب ندارت و دار تا یبر راه هیکاف!اصال_

 خوشم من خوب...گهید نده ریگ رادیه ا:دمینال یزار حالت با

 .ازش اومده

 ؟یبپوش یخوا یم کجا_

 .ینامزد جشن_

 .فشرد اش یشونیپ یرو رو دستش یعصب
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 مناسب اصال لباس نیا و اونجا یعروس تو اول ھانین_

 رو زنم بدن و تن ندارم دوست منم و مختلطه جشن دوما...ستین

 !؟یاوک...بزنه دید یکس

 !یشد یرتیغ پس آ:گفتم طونیش و انداختم باال ییابرو

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !یکن تنت نویا ذارم ینم باشم عالمم رتیغ یب!آره کن فرض تو_

 .افتادم راه و گفتم یشیا

 !نه؟ ها خوبه نیا_

 .چرخوندم بود کرده اشاره که یلباس سمت رو نگاهم

 !بود هم دهیپوش اما یقبل از بھتر یحت!بود یکیش العاده فوق لباس

 حرف خواستم ینم یول نداشتم دوست باز ادیز لباس هم خودم

 .باشه رادیه حرف

 .کردم درهم رو صورتم

 !هیجور هی...ندارم دوست نه_

 .دیکش و گرفت رو دستم حرفم به توجه یب

 .یخر یم یلخت لباس یریم باشه تو به...خود یب_

 .پوشم یم یلخت لباس شهیهم انگار کنا نگاه رو شعور یب

 .کنم پرو تا ارهیب رو لباس تا گفت فروشنده به رو

 .پرو اتاق یتو رفتم و گرفتم ازش رو لباس حرص با

 !خودخواه یزورگو

 !بود تنم تیف کامال ها بود یعال لباس مینگذر حق از البته
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 نکنم فکر که بود یلخت یکم لباس پست داشت هم یمشکل هی البته

 !گهید بود رادیه ی قهیسل بالخره چون باشه بوده یمشکل

 .کردم عوض رو لباسم و زدم یا یطانیش لبخند

 !ستمین ھانین ینیبب ینامزد روز تا رو لباس نیا بذارم اگه

 !؟یدیپوش:گفت متعجب که اومدم رونیب

 !بود خوب...اوهوم_

 نم؟یبب ینذاشت چرا پس_

 .بود خوب نباش نگران.نبوده الزم حتما_

 .گفت یدرک به ب*ل ریز و شد درهم هاش اخم

 !پررو بسوز تو هم کمی

 لباس دیخر یبرا میرفت و میرفت رونیب پول کردن حساب از بعد

 !رادیه آقا

 .محشره نیا رادیه نیبب یوا:گفتم و دمیکش رو دستش ذوق با

 .انداخت لباس به یتفاوت یب نگاه

 !ومده؟ین خوشش یعنی

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_303 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ست؟ین خوب_

 !ستین بدک یه_

 چرته؟ گفتم یم لباسه به منم بود خوب!شعور یب

 !مزخرفت لباس اون با...بدتره منم از تو ی قهیسل_

 حال همون در و ارهیب رو لباس تا کرد اشاره فروشنده به

 .تکه من ی قهیسل ضمن در!یدون یم خودتم نبود مسخره:گفت
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 !خودت جون آره_

 .رفت فروشنده از لباس گرفتن از بعد و زد یشخندین

 !شعور یب ی پسره

 !نبود بلد رو ها خانوم با رفتار کمی

 !خوبه؟:گفت و زد یچرخ

 قول به یول نمیبب تنش یتو رو لباس ذاره ینم من مثل البد گفتم

 .اومد ینم خوشش ایباز بچه نیا از خودش

 !هیعال لباس...آره_

 !ادینم تو به اما:گفتم ینس*بدج با که زد یبخش تیلبخندرضا

 خوشم خودم ستین مھم:گفت بده حالتش یتو یرییتغ نکهیا بدون

 .اومد

 .کنه عوض رو لباسش تا رفت و

 !؟یپرس یم رو من نظر یدار مرض پس

 !شیانگار،ا داره یروان مشکل

 میبرگشت بالخره لیوسا از گهید یسر هی و کفش گرفتن از بعد

 .خونه

 .کردم تیاذ رو بدبخت رادیه نیا چقدر که بماند

 یتو بمب مثل هم خبر و گهید روز سه یبرا افتاد ینامزد جشن

 !دیچیپ لیفام

 .گفتن یم کیتبر و زدن یم زنگ دور لیفام تا کینزد لیفام از
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 !شناختم ینم اصال که نصفشونم

 .داد یم انجام رو کارها تند تند که داشت ذوق انقدر که هم مامان

 !میبود جیگ کال که میبود رادیه و من وسط نیا

 !نه ای باشم خوشحال دیبا دونستم ینم

 رادیه واقعا دونستم ینم و دونستم ینم رادیه به رو حسم هنوز

 !تمیاهم یب براش بازم وقت چند نیا مثل نه ای داره دوستم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_304 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .اومدم رونیب فکر از شگریآرا یصدا با

 !یشد خوشگل چقدر ماشاهللا ماشاهلل،هزار یوا_

 .شد بلند لوین غرغر یصدا

 !نیکن بدترش هم شما داره سقف به اعتماد کم_

 .رفت باال خودم و همه ی خنده یصدا

 !گفتم لوین به رو هیقض تمام روز همون یفردا

 !کاست و کم بدون

 .کنه زشت کنه یم فکر زمیعز نگو_

 .داد گردنش به یتاب

 مھم براش اصال باز یشد زشت بگن بھش هم نفر صد بابا نه_

 .ستین

 !جوونا شما دست از_

 .کنم عوض رو لباسم برم تا کرد اشاره بعد و

 شده ختهیر ام شونه یرو آزاد کهیت هی که بود یجور موهام مدل

 !بود شده جمع باال اش هیبق و بود
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 .زدم یچرخ و اومدم رونیب لباس دنیپوش با

 اد؟یم بھم!چطوره؟_

 ریگ شوهر منم برا کن دعا ھانین یوا!هیعال!یشد محشر_

 .کنه دایپ استاد خودش مثل منم یبرا بسپار شوهرت به ای...ادیب

 !داشت ذوق شتریب من از لوین

 خوبه؟ یصابر!مثال؟ رو یک:گفتم خنده با

 .شد درهم اش افهیق

 بعدا حاال...باشه پیخوشت که یکی رمینخ!شعور یب یا_

 هست وقتم یلیخ و اومده داماد آقا میزن یم حرف درموردش

 !خانوم شماست منتظر

 ی؟واینگفت زودتر چرا...یوا:گفتم تند لوین از حرف نیا دنیشن با

 !مونده منتظر یلیخ حتما

 .کرد نگاهم چپ چپ

 ینم خوشت یپسر از که یهمون تو کنم ینم باور ھانین یوا_

 یول بابا گفتم دروغ!یشد شوهرجانت ی دلبسته نیهمچ...اومد

 .ادیم گهید ربع هی گفت

 رو ام یروسر و کردم تنم رو مانتوام و کردم نثارش یشعور یب

 .انداختم سرم یرو شل یلیخ

 

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_305 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 بست رو در و شدم سوار وار خانوم یلیخ که کرد باز برام رو در

 .شد سوار هم خودش و
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 حبس نفس و دمیکش عقب صورتم یجلو از رو شالم افتاد که راه

 .کردم آزاد رو ام شده

 !شدما یم خفه داشتم!یآخ_

 .کرد نگاهم چپ چپ

 !یشد زادیآدم هیشب_

 .کردم نازک یچشم پشت

 !ینیبب ینداشت چشم!بودم_

 !کور من باشه_

 !دمیخند آوردنش کم نیا به دلم یتو

 .میدیرس بالخره یرانندگ ساعت مین از بعد

 .کرد باز رو در و اومد سمتم دوباره

 رادیه چون ها دهیم انجام رو کارها نیا داره زور به دونستم یم

 !بود متنفر ایباز لوس نیا از

 !رهیپ آدم هی کردم یم فکر یگاه

 گفت یم و باشه یاحساس و کیرمانت ادیز اومد ینم خوشش

 !آوره چندش

 !دماغ گند و عنق شوهر هی گهید بود ما شانس نمیا

 عیج و دست یصدا که شدم ادهیپ و گذاشتم دستش یتو رو دستم

 !رفت باال
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 دهید تدارک نھمهیا که نبود یعروس و بود ینامزد جشن نیا خوبه

 .بودن

 !باشه تک کارهاش تمام داشت دوست!گهید بود مامان

 .میافتاد راه هم همراه و نشوندم بم*ل یرو یلبخند

 .درآوردم رو شالم و مانتو

 اتاق از نهییآ به انداختن نگاه از بعد و کردم درست رو موهام

 .رفتم رونیب

 و انداخت باال ییابرو دنمید با بودم داد هیتک وارید به در دم رادیه

 .یکند اتاق از دل و یاومد عجب چه به به:گفت طعنه با

 باز؟ برم یناراحت_

 .رفتم جلو یقدم و زدم یشخندین که کرد اخم حرفم جواب در

 .شد بلند اش عربده یصدا که بودم برنداشته رو دوم قدم هنوز

 !ه؟ینطوریا پشتش چرا یکوفت نیا_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_306 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 لکسیر و اوردمین خودم یرو به اما بودما دهیترس یچ مثل

 !قهیسل خوش یآقا بود خودت ی قهیسل:گفتم

 یم باز دهنتو دینبا تو:دیغر و فشرد بھم رو هاش دندون یعصب

 !ه؟ینطوریا پشتش یگفت یم و یکرد

 و یکرد پسند کردم فکر:گفتم تفاوت یب و انداختم باال یا شونه

 .کرد شیکار شهینم که فعال!یدون یم

 !شهیم_
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 محترمانه کرد باز رو اتاق در و گرفت رو دستم و زد یشخندین

 !تو کرد شوتم

 چته؟ یوحش یه_

 .جلو ایب:گفت یعصب حرفم به توجه یب و بست رو در

 ؟یکر:گفت داد با که کردم نگاهش گنگ

 یرو شده ختهیر یموها که رفتم جلو و کردم نثارش یشعور یب

 .ختیر پشت رو ام شونه

 همرنگ شال!شد یعال حاال:گفت و زد یبخش تیرضا لبخند

 .خوام یم هم لباست

 کنم؟ سرم شال شب نیا یتو داشت توقع

 نم؟یبش ها امل مثل یخوا یم...نکن هم رو فکرش:گفتم اخم با

 به پس ینطوریا بهیغر یجلو ادیم بدت که دونم یم خودمم_

 !اعصابم به نزن گوه من با کردن لج خاطر

 با بودها مینامزد شب امشب سرم ریخ یول اومد یم بدم درسته

 !اونجا؟ نشستم یم رفتم یم شال

 !گهید نکن تیاذ_

 ریتقص افتاد بعدش که ییها اتفاق تمام اما باشه:گفت و دیکش یپوف

 !توئه

 دادم تکون یسر هیچ حرفش مفھوم بفھمم نکهیا بدون و فکر یب

 رونیب کرد اشاره و گرفت رو دستم و گفت یزیچ ب*ل ریز که

 .میبر
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 با که کردم یم نگاه دستش و دستم به متعجب و شوک با

 !نه؟ ای رمیبگ و دستت دیبا بالخره ها رتتینگ جو:گفت یپوزخند

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_307 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !من نه ییتو شده زده جو که یاون_

 !مشخصه کامال_

 !کشوند خودش دنبال کش مثل رو من و افتاد راه و

 !ها بکشه اونور و نوریا رو من بود بلد فقط

 .نشست بم*ل یرو یقیعم لبخند و نشستم یصندل یرو

 !نه؟...گهید بودم یم خوشحال دیبا و بودم عروس بالخره

 نیا با...باشم بودن وسط که ییها نیا یجا داشتم دوست چقدر

 حرف یبرا یحت شدیم یراض عمرا شناختم یم من که یرادیه

 !شکشیپ که دنیرقص ببرتم وسط

 !سالم_

 شوک و اومدم رونیب فکر از ییآشنا و مردونه یصدا دنیشن با

 !کردم نگاهش زده

 بود؟ دهیفھم کجا از نیا...نیا

 یا!امشب موضوع از بود باخبر لوین فقط دانشگاه یها بچه از

 !لق دهن

 !بود هم یتو دیشد رادیه یها اخم

 !سالم:گفتم لرزون ییصدا با و دادم قورت رو دهنم آب

 .کرد رادیه به یا اشاره و زد یتلخ لبخند

 !یزد یم پسم چرا بگو پس_
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 نکهیا تا اومد نییپا رادیه آلود خشم و قرمز صورتش از نگاهم

 !دیرس اش شده مشت دستش یرو

 ...من آراد_

 .برد باال رو دستش

 کیتبر اومدم االن...جان ھانین میزن یم حرف گهید موقع هی_

 !برم و بگم

 !کرد یم بد رو حالم صداش و لحن

 !نبودم نازک دل انقدر کاش

 ! ؟یبر_

 !سختمه که یدون یم...آره_

 هی مثل بودم مطمئن چون کنم نگاه رادیه به تونستم ینم گهید یحت

 !شهییآت ی کوره

 !یراحت هرجور_

 !گمیم کیتبر هم باز!یکن یم درکم که یمرس_

 !کرد رفتن عزم بعد و زد حرف یرسم یلیخ هم رادیه با و

 !شد بلند رادیه یعصب یصدا رفتنش از بعد بالفاصله

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_308 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !جان ھانین یکن یم درکش که یمرس_

 !ها ینکن پا به شر من جون رادیه:دمینال استرس با

 به چشمم یجلو داره...کنن رتمیغ یب سر بر خاک!شو خفه فقط_

 !رتمیغ به تف...خورم ینم یگوه چیه من و دایم نخ زنم
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 .کردم نگاهش ترس با که شد بلند جاش از یعصب و

 نگاهشون یا یزورک لبخند با که برگشت سمتمون نفر چند نگاه

 .کردم

 !رفت بعد و گفت یزیچ مامان به رو

 !رادیه ینش یچ بگم یا

 مامان:گفتم مامان به رو و فشردم هم به رو هام چشم حرص با

 !شد؟ یچ

 امشب گفتم بده جواب رفت داشت یکار تلفن هی زمیعز یچیه_

 .ستین بدهکار گوشش یول ها کنه خاموش رو شیگوش رو

 .شده یچ نمیبب دنبالش برم هم من پس:گفتم آروم و شدم بلند جام از

 .زمیعز برو_

 .زد یچشمک و

 !بودها شده منحرف هم مامان

 .افتادم راه و دمیگز ب*ل

 ذهنم به که ییجا نیاول پس بگردم دنبالش کجا دونستم ینم قایدق

 !رفتم تو میرفت شدن حاضر یبرا که یاتاق همون یعنی دیرس یم

 و بود نشسته تخت یرو که دنشید با که کردم باز آروم رو در

 !شد مچاله قلبم کردم حس بود گرفته دستش ونیم رو سرش
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 در یبرا دینبا من یول بود بد که چقدر هر بود که یچ هر رادیه

 بود حساس روش که یا گهید مرد هر ای آراد با حرصش آوردن

 !زدم یم حرف

 !رونیب برو_

 !رادیه_

 اخم کم کم و کرد نگاهم و آورد باال رو سرش تند صدام دنیشن با

 .شد درهم هاش

 !رونیب_

 !بستم رو در و اومدم تو بزنم یحرف نکهیا بدون

 !بود داغون اوضاع کردم یم لج اگه امروز

 !بودها مینامزد سرم ریخ

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_309 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !ادیب قرار دونستم ینم خدا به رادیه_

 !ستین مھم_

 !بود آور عذاب شیتوجھ یب

 .نشستم پاش کنار و رفتم جلو آروم

 !بود پا و دست یتو یلیخ لباسم دامن

 !بود مخم یرو

 ندارم اعصاب اصال ھانین پاشو_
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 .گذاشتم پاش یرو رو دستم

 !؟یرادیه یکن قھر باهام ادیم دلت_

 !زدم یم حرف چندشانه انقدر بود بار نیاول

 !من شمینم خر_

 !بالنسبت_

 !سکوت و

 .رادیه میمجلس نیا داماد عروس رسرمونیخ گهید نکن قھر_

 نه؟ میدیبخش:گفتم ذوق با و تند که شد کم اخمش از یکم

 !شدم یعصبان رتمیغ یب خود از!نبودم ناراحت تو از_

 .کردم یم نگاهش یعصبان که بودم من نباریا

 !نبود رتیغ یب رادیه

 یم فکر االن میبر پاشو...دیببخش که گفتم!یستین رتیغ یب تو_

 .میکشت همو میزد کنن

 !رفت ادتی یزیچ هی_

 .کرد اشاره بش*ل با که کردم نگاهش گنگ

 ؟یچ یعنی...یعنی

 !ببوسمش؟

 سمت و گرفت رو دستم که بشم بلند جام از خواستم زده هول

 !بغلش یتو شدم شوت کامال که کشوندم خودش
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 !کنم فرار بود قرار انگار کرد حلقه محکم دورم رو دستش

 !آخه یکن یم کاریچ شد چروک لباسم رادیه یوا_

 !کوچولو رمیگ یم رو حقم دارم_

 ؟یحق چه!حق؟:گفتم جیگ و انداختم باال ییابرو

 رو بش*ل هیچ منظورش بفھمم نکهیا قبل و کرد نگاهم طنتیش با

 !گذاشت بم*ل یرو

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_310 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !دیبوس یم آروم آروم شهیهم برعکس نباریا

 !بودم شده سست.بکنم تونستم ینم یحرکت چیه

 !بدم هلش عقب به تونستم یم نه و بزنم حرف تونستم یم نه

 .دیکش عقب و گرفت بم*ل از یزیر گاز

 یول دختر خوبه رژت طعم چقدر:گفت طنتیش با و دیکش یه*آ

 !شده خورده رژت معلومه کامال!رفت کمی که فیح

 .زد قھقھه حرفش بند پشت و

 !من به لعنت ه*آ

 !!شدم اش چهیباز کردم یم حس

 .شدم بلند جام از و کردم نگاهش ظیغ با

 .برم یچطور من حاال!یروان_

 و حرص با و دمیکش رونیب رو رژ توش از و رفتم فمیک سمت

 .دمیکش بم*ل یرو محکم
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 که هم مردم ها شهیم زخم بت*ل نزن حرص با انقدر_ 

 !اوف...منحرف

 .گهید یشعور یب_

 .کردم درست رو وضعم و سر و کردم پرت فیک یتو رو رژم

 !ینشد تر یخطر تا میبر پاشو...پاشو_

 دو حاال و اتاق یاومد تنھا یدید...جوجو خطرناکم من آخه آره_

 !یریم نفره

 گل ام گونه بعد و بفھمم رو حرفش یمعن تا دیکش طول هیثان چند

 !انداخت

 .زدم رونیب اتاق از تند و"ادب یب نکبت"بگم تونستم فقط

 یصدا دنیشن با که کردم یم نگاه هیبق به و بودم نشسته سرجام

 .اومدم در فکر از لوین

 .ھانین_

 !بودم ریدلگ ازش شیپ کمی موضوع بابت هنوز

 !بود زده گند یول کنه یریخ کار خواست یم دیشا

 !بله؟_

 .دمیکش ینیه که کرد بلندم حرکت کی با و دیکش رو دستم

 هم داماد آقا...ها ینشست گوشه هی رزنایپ مثل.میبرقص میبر پاشو_

 .کجاست ستین معلوم اصال

 !بود برنگشته ربع کی از بعد رادیه هنوز
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 .بعد یبرا بمونه ندارم حال و حس اصال االن_

 دنبالش بود ییھوی کارش چون کشوندم خودش همراه و کرد یاخم

 .شدم دهیکش کش مثل

 مدام هم شعور یب لوین نیا و دمیرقص یم خانومانه یلیخ و آروم

 !انداخت یم کهیت

 رو حرصم ای یبرقص یتون ینم گفت یم و کرد یم ام مسخره ای

 !آورد یم در

 !بودم من بود تنھا که یکس تنھا انگار و دنیرقص یم نفره دو همه

 کمرم دور یدست که بکشم عقب اومدم ها برق شدن خاموش با

 !دیچیپ گوشم یتو صداش و شد حلقه

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_311 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کوچولو؟ یدید دور رو من چشم باز_

 سر حوصلم...بخورم تکون تونم ینم که تو وجود با شدم خسته_

 !رفت

 .دیکش کمرم یرو رو دستش که دمیکش عقب یکم

 شده؟ خسته جوجوم یآخ_

 ب*ل که دمیکوب پاش یرو کفشم با و کردم نگاهش حرص با

 .کرد نثارم یفحش و دیگز

 !ها باشه آخرت ی دفعه_

 !یکرد ناقص رو پام ھانین بھت لعنت یآ_

 !حقته_

 .کردم نگاهش یس*بدجن لبخند با و
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 !نه؟ حقمه پس ا_

 که آورد جلو رو سرش و کرد نگاهم طنتیش با که گفتم یاوهوم

 .دمیکش عقب ترس با

 !نبود ما به حواسش یکس و بودن مشغول همه

 !؟یکن یم کاریچ...یچ_

 مثل!کوچولو منحرف نکردم یکار هنوز:گفت و کرد یا خنده

 !خوادها یم دلت یلیخ خودت نکهیا

 یجا سمت تند بزنم یحرف نکهیا بدون و رفتم بھش یا غره چشم

 .برگشتم ام یقبل

 .زد یم تند تند قلبم.نشستم یصندل یرو

 !من بودم شده جنبه یب چقدر

 .زد یم تند تند قلبم رادیه حرف هر با

 .نبود بھت حواسم نکن فکر ها یداد یم قر بغلش تو خوب_

 .انگار بود جن مثل هم لوین

 !شد یم دایپ جا همه

 !کنم فکر قهیدق دو ذاشت ینم

 !یشعور یب یلیخ!نه؟ رقصم یم بد من حاال_

 .کردم یم یشوخ داشتم خوب ھانین ا_

 !یشناس یم رو بدم اخالق خودت خوبه_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 851 

 

 .بده یدون یم خوبه_

 !ستمین هیبق مثل رمیپذ یم رو اشتباهاتم من بله_

 .کرد یشیا و شد درهم صورتش

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_312 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .دمیکش دراز تخت یرو کوفته و خسته

 !بشه چطور یعروس نیبب حاال بود ینطوریا ینامزد

 .بودم شده خسته یحساب اما ها بودم نکرده یکار

 !دمیخواب ها لباس همون با

*** 

 دنید با که دمیپر خواب از هول و تند شلوارم یرو یدست حس با

 .زدم غیج بایتقر و دمیکش ینیه رادیه

 !؟یکن یم یغلط چه_

 عوض رو شلوارت داشتم یچیه:گفت که شد شوکه انگار دنمید با

 !کردم یم

 !؟یدار من شلوار به کاریچ:دمیغر و دمیکش پاهام یرو رو پتو

 یب دونستم یم چه رهیگ یم درد پاهات گفتم گه.تن شلوارت_

 !یا جنبه

 !ها اومد یم سراغم یا گونه منحرف و بد یفکرها چقدر دایجد

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو اصال...دمیترس فقط!ستمین جنبه یب من_

 .ها کرده خلت انگار خان آراد عشق:گفت طعنه با و زد یشخندین
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 .زدم یپوزخند

 .ستین کم که هام خاطرخواه...آره_

 !کنه شترشیب خدا_

 !رو شما یبرا ینطوریهم_

 .دارم کار یکل فردا سرم ریخ...بخوابم منم کنار بکش کمی_

 .دیپر باال ابروام

 !؟یبخواب کجا_

 !زنم شیپ!گهید تو شیپ_

 !نکبت...دهنش یتو بکوبم خواستم یم گفت یجور رو زنم

 !مشغله؟ پر یآقا یندار اتاق خودت_

 از دستور:گفت و نشست تخت یرو و داد هولم یکنار به دست با

 !گهید بخوابم زنم شیپ کردن امر...گهید باالست

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_313 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !کنه یم زنم زنم چه_

 !خستم بکپم منم بخواب ریبگ خودت جون_

 .گهید رحمم دل که کنم کاریچ

 مخالفم سمت و دیکش دراز تخت یرو که رفتم تر اونور یکم

 دادم رو جوابش خودش مثل که گفت یریبخ شب آروم و دیچرخ

 .گذاشتم هم یرو چشم و

 !شدم ھوشیب بایتقر که کردم فکر و کردم فکر انقدر

 !زارع؟ خانوم_
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 که دادم یسالم آروم و گرفتم سحر از رو نگاهم آراد یصدا با

 !داد رو جوابم یرسم

 !بله؟_

 !بزنم؟ حرف باهاتون تونم یم_

 بود ممکن و رادمیه زن من که بودن دهیفھم دانشگاه کل حاال

 !بشم نما انگشت

 !درسه درمورد:گفت تند که دیفھم خودش انگار

 !زد برق هاش چشم که دادم تکون یسر

 دونم ینم راستش...هستم منتظرتون کالس شدن تموم بعد پس_

 مشکل یلیخ درس نیا یتو من آخه کنم تشکر ازتون یچطور

 !دارم

 اول نفر درس نیا یتو که تو یگیم یور یدر چرا بگه نبود یکی

 !یبود

 !حتما:گفتم و دادم تکون یسر حال نیا با

 !فعال...ممنون_

 .فعال_

 .دیکوب بازوام به سحر رفتنش با

 !خرخونه که اون بابا!د؟یپرس سوال تو از اومد...ھانین یوا_

 .انداختم باال یا شونه

 .واال دونم ینم_
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 گلواش گفتم یم ینداشت شوهر اگه...کنم باور تونم ینم یوا_

 !کرده ریگ شتیپ

 .شد گرد هام چشم حرفش با

 !بفھمه لق دهن نیا مونده نمیهم

 .کنم جورش و جمع خنده با کردم یسع

 !کرد؟ ینم نگاهمم اصال یدیند...یگیم چرت چرا سحر یوا_

 !طونیش کرد یم نگاه رو تو یول:گفتم طنتیش با
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#Part_314 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 نبود حواسم!کرد؟ نگاه رو من!؟یجد:گفت و انداخت گل اش گونه

 !آخه

 !بود نجایا ییها خبر هی انگار او او

 و هوش نداشتن آخر در و حسادت نیانداخته،ا گل یها گونه نیا

 !داشت لیدل هی فقط حواس

 !آراد به سحر عشق

 !نبود بد که کردنش تیاذ یکم

 تو سمت نگاهش مدام یول زد یم حرف من با...زمیعز آره_

 با تو درمورد تا بود بھونه هم درس حیتوض کنم فکر اصال...بود

 !بزنه حرف من

 .درآورد کردن غش یادا و گذاشت قلبم یرو رو دستش

 !رهیبگ رو من یکی قلبم یوا_

 زده نمونیب یحرف گهید استاد اومدن با.دمیخند تشیوضع دنید با

 !نشد
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 فیتعر و امیب رو شد یزیچ هر که گفت بھم یکل سحر رفتن موقع

 !براش کنم

 سحر و میبود یفکر چه تو آراد و من بودم گرفته وجدان عذاب

 !یفکر چه تو

 .دادم وقت ها حاال حاال و بود یسھراب با ام یبعد کالس

 !خوب؟:گفتم گذاشت زیم یرو رو هامون سفارش که گارسون

 !؟یکرد ازدواج اجبار به باهاش تو...ھانین:گفت مقدمه یب

 !میبود تابلو انقدر

 .کردم صاف ییگلو

 ام؟ بچه مگه کنم ازدواج اجبار با دیبا چرا!نه_

 یزد یم ریت با رو رادیه ی هیسا روزید تا تو!نزن گول رو من_

 !؟یدار دوستش االن حاال

 !خوب شنیم عوض ها آدم_

 من:دیغر و دیکش جلو رو خودس خشم با و دیکوب زیم یرو محکم

 !یکن یم ام وونهید یدار ھانین!ستمین احمق

 !زد؟ یم حرف من با ینطوریا یا اجازه چه با

 به من یزندگ ماتیتصم!چطوره؟ صحبتت لحن یفھم یم چیه_

 !نداره یربط تو

 خودشو نتونست آقا نکنه!نه؟ نیباالآورد گند:گفت و زد یشخندین

 !یشد حامله دمیشا ای!برداشت؟ رو نتونیب مانع و داره نگه
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#Part_315 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بفھم رو دهنت حرف:دمیغر ظیغ با
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 جز یزیچ شما ییھوی ازدواج نیا با واال:گفت یعاد و لکسیر

 !ادینم ذهنم به نیا

 .دمیکش یا کالفه نفس

 تو با بودنم تنھا و بودنم نجایا یمتاهلم،حت زن هی االن من...نیبب_

 یم حرف موضوعات نیا درمورد میدار نکهیا به برسه چه گناهه

 !میزن

 به...دمینم دست از رو تو من بدون یول!خانوم ھانین یشد بندیپا_

 !ارمیم دست به رو تو شده که یمتیق هر

 سرعت به و شد بلند جاش از باشه یحرف منتظر نکهیا بدون و

 !رفت نور

 !نقطه سه ی کهیمرت...ی کهیمرت

 .رفتم رونیب پول کردن حساب از بعد و شدم بلند جام از

 موندن اعصاب گهید چون رفتم خونه سمت راست هی

 !دیرس ینم آراد اون به دستم نکهیا مگه...نداشتم

 که شد یم یشیآت یجور بعد و داد یم جلوه مظلوم رو خودش

 !ست گهید آدم هی نکنه کردم یم فکر

*** 

 هم رو مامان یانرژ روزید انگار میخورد سکوت در رو شام

 .بود ساکت که بود گرفته

 رو در و دمیکش یپوف بود دهیخواب تخت یرو که رادیه دنید با

 .بستم
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 یبرا جا اصال که بود کرده دراز رو پاهام و بود دهیخواب یجور

 .نبود من

 !بودا یا یبدبخت چه

 !بزنم؟ کله و سر یچطور وونهید نیا با من آخه

 پاشو:گفتم یعصب و دادم تکونش و گذاشتم بازواش یرو رو دستم

 تو؟ سر رو!بخوابم؟ کجا من...کرده خوش جا چه نمیبب

 .کرد باز رو هاش چشم زود چون بود رفته خواب تازه

 .بود خوابالود صداش 

 .خوشگلم بخواب بغلن ایب یخوا یم نه ای!ستین یبد فکر_

 .کوبوندم نیزم به رو پام یعصب

 !بشم راحت تو دست از رمیبم من یا_

 !ها شمیم وهیب من آقا نه:گفت و کرد نازک رو صداش

 .زد قھقھه بعد و
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#Part_316 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .بخوابم کنار بکش...بخند خودت به برو زهرمار_

 اگه تو کنم تصاحب رو تخت کل دارم دوست...راحتم من_

 .کن انتخاب گهید جا هی ادیم بدت هم اگه...بخواب بغلم ایب یناراحت

 .کردم یم نگاهش یحرص

 ی پارچه اون و دهید قرمز ی پارچه هی که بودم شده یگاو مثل

 .بود رادیه قرمز

 !!میدار شوهر هم ما دارن شوهر مردم.کنم لھش شد یم کاش

 !نکبت...یریبم شاهللیا_

 .گذاشتم کاناپه سمت و برداشتم تخت یرو از یبالش و
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 .اومد صداش که دمیخواب رادیه مخالف سمت

 .یرینگ درد کمر دوارمیام یبخواب خوب!لجباز خانوم ریبخ شب_

 !خوش شب...رمیگ ینم تو چشم یکور به_

 !ها زنم یم زر دارم دونستم یم البته

 .مردم یم درد کمر از دیبا صبح تا

 .شد ساکت بعد و دیخند

 خودم با چقدر دونم ینم و بستم چشم مکافات هزار با هم من

 !برد خوابم تا رفتم کلنجار

*** 

 چشم و گرفتم صورتم یرو رو دستم دیتاب چشمم به که ینور با

 .فشردم هم به رو هام

 !خورد؟ یم آفتاب  هم نجایا به مگه

 !شده؟ یچطور پس...پس دیتاب ینم ینور چیه کاناپه یرو

 .شدم بلند و کردم باز چشم تند

 !کردم؟ یم کاریچ تخت یرو من...من

 !بود؟ کجا رادیه

 دنید با که چرخوندم اتاق دور تا دور رو نگاهم گنگ و جیگ

 .کردم خوندن به شروع و داشتم برش بھت با یعسل یرو یکاغذ

 .خوشگلم سالم"
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 گرنه و ستمین من یخون یم رو ادداشتی نیا یدار که االن 

 !یکند یم ام کله پوست

 خواب عجب یول یبخواب اونجا بذارم ومدین دلم بگم خواستم

 .ومدین در هم کتیج دختر یدار ینیسنگ

 گفتم یم گرنه و نزدم دست بھت فیح!ها شده نیسنگ هم وزنت

 !"یا حامله ماهه چند

 !بود دهیکش رو خنده ی کوله و کج یموجیا نشییپا و
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#Part_317 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .نشست بم*ل یرو یمحو لبخند بشم یعصب نکهیا یجا

 !خل ی پسره

 !واال بود وونهید

 .شدم بلند جام از و گذاشتم بالشم ریز رو کاغذ

 !بودم گرفته یانرژ انگار حاال

 

 

 •°رادیه°•

 

 !کنا نگاه رو لجباز ی دختره

 ینم اما نکنم فکر بھش و بخوابم که رفتم یم کلنجار خودم با یه

 !شد

 .رفتم جلو و شدم بلند جام از آروم

 .دادم تکونش و گذاشتم بازواش یرو رو دستم
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 !؟یخواب!ھان؟ین_

 !نداد بھم یجواب چیه یول

 یم لج هم باز بود داریب اگه چون خواستم یم رو نیهم هم من

 !کرد

 .کردم بلندش حرکت کی با و انداختم پاش ریز رو دستم

 .کردم آزاد رو ام شده حبس نفس و گذاشتمش تخت یرو

 !بودها شده نیسنگ چه پوف

 .دمیخواب ازش فاصله یکم با و رفتم تخت یرو آروم هم خودم

 اگه کرد یم غیج غیج و شد یم بلند شناختم یم من که یھانین واال

 !خوابه بغلم یتو دید یم

 گذاشتم یعسل یرو رو بودم نوشته که یادداشتی شدنم آماده از بعد

 .زدم ھانین یشونیپ یرو یا بوسه و

 !بود من یزندگ لیدل دختر نیا

 !آرامشم لیدل

 .زدم رونیب اتاق از و زدم یلبخند

*** 

 

 چیپ انگشتش دور رو اش شده رنگ یموها و داد گردنش به یتاب

 .داد

 !!اداهاش و ناز با رفت یم مخم یرو داشت کم کم



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 866 

 

 !؟یندار یازین من کمک به گهید یعنی_

 .کردم قفل هم یتو رو هام دست و گذاشتم زیم یرو رو پول

 !یکرد کمکم نجایا تا که ممنونم!نه_

 !نکردم رو نکاریا پول خاطر به من اما_
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#Part_318 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .نشست بم*ل یرو یشخندین ناخواسته

 !بود؟ کرده کمکم خدا یرضا راه در نکنه

 !؟یکرد کمکم یچ یبرا پس_

 !پسر یهست یعال نظر هر از تو...اومده خوشم ازت چون_

 .شد هم در هام اخم که انداخت بھم یخمار نگاه و

 نقش روز چند تو...میداشت باهم یقرار و قول هی ما!نگو چرت_

 !یکن یباز رو دخترم دوست

 !خوام یم رو خودت...خوام ینم پول من_

 !بود شده عوض زمونه

 !داد یم شنھادیپ مرد به زن

 !ببند رو دهنت:دمیغر یعصب

 .دیکش بش*ل یرو یزبون

 !ام هیپا لحاظ هر از...ذارم ینم کم برات_

 !بود حیوق چقدر

 !ییهرجا ی کهیزن



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 868 

 

 برو پاشو...یش بلند جات از ینتون فردا تا که زنمت یم یجور_

 !اعصابم به یزن یم گوه یدار که

 .بھترم که دختره اون از!نشو یعصب اوه_

 کرد؟ یم یکی خودش با رو من پاک ھانین

 !بود ایر یب و پاک من ھانین

 !نکن یکی خودت با رو من زن!ببند رو دهنت_

 ینم که دلت!آقا یکرد ینم موس موس من دنبال یداشت زن_

 !زنت؟ خودت قول به دست کف بذارم رو زیچ همه خواد

 .کجاست ھانین دونست ینم که اون

 !بود یتوخال دیتھد پس

 .بکنه تونست ینم یغلط چیه

 ها حرف یلیخ هم من!مھمه؟ برام یکرد فکر!بگو:گفتم لکسیر

 .بگم که دارم

 .شدم بلند جام از

 !خوش روز_

 .رفتم رونیب و

 !کنه؟ تلکه رو من خواست یم

 !دید یم خواب تو مگه

 !!بکشه نییپا از من تونست ینم یکس چیه
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 .افتادم راه خونه سمت وقت فوت یب و شدم نمیماش سوار

 !کنه آرومم تونست یم ھانین شیپ بودن فقط االن
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#Part_319 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°ھانین°•

 

 

 !شدم یم ذوب داشتم مامان طونیش یها نگاه ریز

 .بود انداخته گردنم دور رو دستش و بود دهیچسب بھم کامال رادیه

 هم بدبخت من و داشت یم نگه رو اش خنده یجلو مدام هم مامان

 !شدم یم تر سرخ یه

 و شد بلند جاش از مامان که بگم یزیچ خواستم و دمیگز ب*ل

 !امیم زود...بزنم دوستم به یزنگ هی برم من:گفت

 .رفت باال تند و

 !رفته یچ یبرا دونستم یم که من اما

 مامان!؟یندار ایح و شرم کمی:دمیغر و گرفتم دستش از یشگونیو

 !باال رفت خجالتش از

 .دیکش بم*ل یرو رو دستش و دیخند

 !میداماد عروس تازه ما بالخره!گهید کنه عادت دیبا_

 کردم ذوق که انقدر دنیساب یم دلم یتو قند انگار حرفش دنیشن با

 عروس تازه!اوهو...خودتو کن جمع پاشو:گفتم حال نیا با اما

 !داماد
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 تو  اصال...گهید یمن عروس:گفت خنده با و دیچسب بھم شتریب

 که؟ شونیدید...بھترن خودم یدخترها دوست یعنق یلیخ

 .شد درهم هام اخم بودم دهید کافه یتو که یدختر یادآوری با

 !دمید هم یلیخ آره_

 دخترها اون به رو تو یمو تار هی من!هاتو اخم کن باز جوجوم_

 !دمینم

 !مشخصه آره_

 .درآوردم رو اداش و رفتم بھش یا غره چشم

 !"بدم طالقش خواستم یم چون نگفتم_"

 از!یبد طالق رو من یبخوا یکن یم غلط تو:گفتم ظیغ با بعد و

 !یش خالص عمرا من دست

 !بود شده یجور هی نگاهش حالت

 ینم هم تو!شم خالص ازت ندارم دوست زد؛من ب*ل خمار

 !یبر در راحت من دست از یتون

 !ایح یب:گفتم نفس نفس با و دمیکش عقب ترس با
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 یم کاریچ کنه یم فکر نهیبب یکس یافتاد نفس نفس به نیهمچ_

 !میکرد

 یب:گفتم غیج با و دمیکوب بازواش به محکم و شدم بلند جام از

 !شعور

 یم من ھانیزد؛ن داد بعد و شد بلند صداش که زدم محکم انقدر

 !کشمت
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 .دمیدو اتاقم سمت تند و دمیکش ینیه که شد بلند جاش از و

 !داشت؟ وجود ما از تر بچه

 !من دنبال هم رادیه و دمیدو یم من

 گذاشت در نیب رو پاش که ببندم خواستم رو در و رفتم اتاقم یتو

 !دیکش تو رو خودش بعد و

 .کرد یم نگاهم ینس*بدج لبخند با

 !خوردم تخت به رفتم عقب

 .اومد جلو و بست رو در

 !؟یکرد یم فرار کجا...خوب خوب_

 !کردم ینم فرار من:گفتم نفس نفس با و کردم سپر نه*یس

 .کرد بھم یا اشاره خنده با

 !مشخصه ت.ها نفس نفس از_

 !؟یچ که خوب...خوب_

 !خوشگلم بترسه شوهرش از دینبا که آدم_

 !بودم کرده دایپ یآلرژ کلمه نیا به راجع که بود گفته انقدر

 !نمیب ینم ترس یبرا یزیدم؟چیترس گفته یک_

 یگذاشت رو ترس که خوبه!خوبه:گفت اومد یم جلو که همونطور

 !خوشگلم کردم رو تو هوس بدجور امشب چون کنار
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 دمیکش یآروم غیج شوکه که کرد پرتم تخت یرو هیثان کی یط و

 .گذاشت دهنم یرو رو دستش تند که

 کاریچ میدار کنه یم فکر عمه االن که یکش یم غیج نیهمچ_

 .میکن یم

 با که زدم موهاش به یچنگ و شدم سرخ منظورش دنیفھم با

 بمونه کارمون!من ی زهیپاستور خوشگل:گفت خباثت و یس*بدج

 !بگم؟.کردم گهید زیچ هی هوس االن شب یبرا

 اوم" هیشب ییصدا بود دهنم یرو دستش چون اما زدم یم حرف

 .بود دهیشن"اوم

 یدیببخش و دیکش عقب رو دستش تند که کردم دستش به یا اشاره

 .دمیکش یقیعم نفس که گفت

 و یکن درکم دوارمیام!بگم بھت رو یقتیحق هی خوام یم...ھانین_

 !ینش ناراحت
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !افتاد دلم به یآشوب حرفش با

 بود؟ افتاده یدیجد اتفاق نکنه

 ؟یچ:گفتم نلرزه کردم یم یسع که ییصدا و لحن با

 رو یدید کافه یتو رو من که روز اون دونم ینم...راستش_

 .نه ای هست ادتی

 نباشه؟ ادمی شد یم مگه

 بدتر نیا از زن هی یبرا یچ و بودم دهید دختر هی با رو شوهرم

 !بود؟

 !بده؟ طالقت خواد یم بگه شوهرت که بود بدتر نیا از یچ
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 .کرد آزاد رو اش شده حبس نفس که دادم تکون یسر اخم با

 !بود شینما هی تمامش_

 .شد گرد هام چشم

 !بودم افتاده پته تته به

 !ناراحت طرف هی از و بودم خوشحال طرف هی از

 میناراحت و نکرده انتیخ بھم رادیه که بود نیا بابت ام یخوشحال

 !!بود دروغش بابت

 !کرد؟ یکار نیهمچ چرا االن خوب

 !رم؟یبم یحسود از که

 !بودم شده وونهید که الحق

 ؟یچ که!؟یگیم گذشته کار از کار که االن!خوب؟_

 .هیکاف یدون یم که هم جا نیهم تا!الیخیب...چون...چون_

 .شد بلند تخت یرو از و

 یتو رو آدم چرا!برو آخر تا یکن یم شروع رو حرفت یوقت_

 ؟یذار یم یخمار

 !ستین مھم چون_

 !مھمه چرا_

 !بدتر صدمرتبه من و بود لجباز اون



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 877 

 

 و گرفت دست یتو رو ام قهی و شد سرخ هیثان کی در صورتش

 .شد خم روم
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 رو زیچ همه که کرده دمیتھد یلعنت اون ؟کهیبفھم ویچ خوب_

 !گم؟یم تو به دارم نارویا چرا من دستت؟اصال کف ذاره یم

 بدنم یتو یدیشد درد.خورد تخت ی لبه به کمرم که داد هولم و

 .دمیگز ب*ل که دیچیپ

 تمام با رو در و رونیب زد اتاق از ام له*نا و درد به توجه بدون

 بغضم و انداخت تنم به یلرز صداش که بست قدرتش و زور

 !کرد سرباز

 !برو!نمتیبب خوام یزدم؛نم داد یعصب خورد در به که یا تقه با

 با که بگم یزیچ خواستم کرد باز رو در حرفم به توجه بدون اما

 .دمیکش صورتم به یدست تند و شدم الل مامان دنید

 !نهیبب رو میناتوان و ضعف خواستم ینم

 .اومد در صداش بعد و کرد نگاهم یا هیثان چند متعجب

 !ومدیم هم من اتاق تا صداتون!چته؟ مادر ھانین_

 !بدتر؟ نیا از یزیآبرور

 نیا درمورد باز اما بود دوستم نیبھتر و رازدارم مامان نکهیا با

 !بگم بھش تونستم ینم اصال مسئله

 دیتھد و زور هزار با بعد و دیدزد رو دخترت شب هی رادیه بگم

 !کرد؟ ازدواجش به مجبور
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 .دمیکش باال رو دماغم

 !مامان ستین یزیچ_

 اومد یم کینزد که همونطور و بست رو در و کرد اخم

 و بود برداشته رو خونه کل ادهاتونیفر و داد!؟یچ یعنی:گفت

 زد خونه از حالش اون با هم رادیه!ست؟ین یزیچ یگیم

 !خدا به ترسم یم...رونیب

 !شد یبحث چه کیکوچ حرف هی سر

 !رفتنه؟ رونیب وقت االن وونهید ی پسره آخه

 ...ما راستش...ما مامان_

 .برد باال سکوت یمعن به رو دستش

 !نه؟ هم با نیدار مشکل_

 پرت و چرت داشتم فقط!بگم و کنم جور و جفت یچ دونستم ینم

 !گفتم یم هم پشت

 گفت!میداشت ظاهرم سر کیکوچ بحث هی فقط...فقط مامان نه_

 !شد دعوامون بعد و کوتاهه مانتوم

 سر!؟یگیم که هیپرت و چرت چه نیا دختر آخه...زدم گند درست

 !شه؟یم پا به یجنجال نیهمچ مانتو هی
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .نشست مامان ب*ل یرو یلبخند کم کم

 !وا

 بود؟ یچ یبرا خنده

 .کن درکش حساسه کمی فقط!داره دوستت یلیخ رادیھان،هین_

 بود؟ حساس کمی!یلیخ خودش جون آره
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 !بود مشکوک زمان و نیزم به

 !گفته درست...نشدم ناراحت مامان دونم یم_

 حرف رادیه با من...دمید هامم بچه یخوشبخت که خدا شکرت_

 !باش مھربون شتریب کمی هم تو زنم یم

 !شتر؟یب نیا از

 !مامان خوبم که من:گفتم که نشست تخت یرو

 رو؟ منظورم یدینفھم:گفت و انداخت بھم یطونیش نگاه

 صورتم دمیفھم که رو انیجر تازه...دمیفھم یم داشتم کم کم انگار

 !!انداخت گل

 !بودها طونیش هم مامان نیا

 .دیچیپ اتاق یتو اش خنده یصدا که کردم صداش شرم با

 !ها موضوع نیا درمورد نه یول بودم راحت مامان با

 !زدم یم چنگ رو تخت یرو بالش خجالت شدت از

 !کرد شروع و گذاشت پام یرو دست

 من...زمیعز توئه هیخوشبخت هدفم و مادرتوام من...ھانمین نیبب_

 خوب!نیبمون یباق نطوریهم رادیه و تو نبودنم از بعد خوام یم

 !نیباش

 !استغفرهللا...فردا بود قرار انگار که گفت یم یجور

 یم ما شیپ آخرش تا تو!ها نزن ها حرف نیا از گهید مامان_

 !یمون
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 .زد یطونیش لبخند

 !یبد انجام یخو یم رو یدار شوهر ی نکته نیاول خوب_

 .رفت هام لباس کمد سمت و شد بلند جا از و
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 بود؟ دنیپوش لباس قدم نیاول نکنه

 .دیکش رونیب کمد از یخواب لباس مامان که انداختم ینگاه متعجب

 !من یوا

 هم رو لباس نیا و بودم دهینپوش یلباس نیهمچن هم بار هی حاال تا

 !میرفت رونیب رادیه با که کردم انتخاب یوقت

 !بمونه کمد یتو که بود رادیه اصرار و نبود هم الزم چند هر

 !غیج قرمز رنگش و بود تور تمامش

 !داشت پوستم رنگ با یقشنگ تضاد

 !گفتم؟ یم که بود یچ ها پرت و چرت نیا اه

 !ه؟یچ نیا...مامان_

 .انداخت بغلم یتو رو لباس

 !؟یخواب یم یروسر با شوهرت شیپ نکنه!خواب لباس_

 !نه ای یخواب یم شوهرت با بگو اصال جان مامان

 !ستین الزم مامان آخه...آخه_

 .نشست صورتش یرو یفیظر اخم
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 تو!یپوش یم رو لباس نیهم امشب!شه؟ینم روت!؟یچ یعنی_

 به نیا از گهید و یریبگ دستت یتو رو شوهرت یباش بلد دیبا

 !تمومه کار بعد

 !نبودها هم راه یب نیهمچ

 .مینبود هیبق مثل که رادیه و من یول

 !پوشم یم شب...مامان باشه_

 دمیپوش ینم رو نیا هم مردم یم من

 !کنه؟ عمل که بود یک  یول گفتم یم دروغ به

 و بود تور تمامش چون نداشت یفرق دنشینپوش و دنیپوش واال 

 !مشخص ندارم و دار

 !میشوهر و زن رادیه و من شهینم باورم هم هنوز

 خوام یم...بپرس خودت به کمی برو پاشو حاال زمیعز نیآفر_

 حرف حرف وقت اون!یریبگ هات دست یتو موم مثل رو رادیه

 !شهیم تو

 .شد ریسراز دلم یتو قدرت حس مامان یها حرف با

 !شد؟ یم یعنی

 !بود خواب لباس نیا دنیپوش فقط خرجش

 یهشدارم رو رادیه اومدن بھم مدام آخر ی قهیدق تا و رفت مامان

 !داد
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .دمیپوش رو لباس خجالت و زور هزار با

 ها فاز نیا تو اصال رادیه دونست ینم که هم بدبخت مامان

 !ستین
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 یتیجذاب براش رفتم یم جلوش هم لخت من خودش قول به یعنی

 !نداشتم

 !شد یعصب یلیخ کنم فکر صبحم یها حرف با

 از بعد البته...رفت رونیب مامان که بود رادیه اومدن به کینزد

 !من به کردن هیتوص عالمه هی

 .ها میبود افتاده ریگ چه

 چند ادیم گفت یم وقت هر کرد یم حس رو رادیه اومدن انگار

 !شد یم داشیپ بعدش قهیدق

 و دمیکش گلوام ریز تا رو پتو در رهیدستگ شدن نییپا و باال با

 !شد باز در که بستم رو هام چشم محکم

 !کردم؟ گوش چرا من آخه ها بودم افتاده کردن غلط به

 !اوردم؟ین در رو یکوفت لباس نیا مامان رفتن بعد چرا

 !اومد یم سمتم که ییپاها یصدا بعد و شدن بسته در

 !اونورتر برو کمی_

 !یکیعل نه سالم نه شعور یب

 .ها مرد یم زدمش یم بود جاش

 .فشردم رو هام چشم تر محکم

 !الیواو بعد و دارمیب بفھمه بود یکاف

 !بودم دهیخواب سرجام حرکت یب

 .دیکش یپوف
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 !االی!پاشو یداریب دونم یم_

 !یدار شمیش حس البد آره

 روم از رو پتو حرکت کی یط که بودم مونده حرکت یب هم باز

 !شدم زیخ مین یفور و رفت باال غمیج یصدا که دیکش

 !ها زده جن نیع

 گردش در بدنم نیب نگاهش مبھوت و مات همونطور رادیه اما

 !بود

 !بودم معذب اما بود شوهرم

 .انداختم روم رو پتو تند و دادم قورت رو دهنم آب

 !وونهید ی پسره_

 .داد تکون یسر کالفه و داد قورت رو دهنش آب

 !باشه نداشته یا بھونه گهید آقا که رفتم تر طرف اون یکم
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !ست وونهید دختره گهیم خودش شیپ البد االن واال

 !بودها نیا روزش هر حرف البته

 البد:گفت کرد یم نگاه سقف به که همونطور و دیخواب تخت یرو

 !نه؟ یکن کی*تحر رو من یخوا یم ها لباس نیا با

 !الیگودز ی فتهیخودش
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 .داشت ینفس به اعتماد چه

 بزنم؟ پیت خاطرش به بود یک اصال

 !یدار یسقف به اعتماد چه!ریخ نه_

 .زد یدار صدا پوزخند

 .روزهام نیا ختم من بچه برو_

 !زدم ینم شین اگه موند یم دلم یتو

 یتو یوارد گهید یداشت ادیز دختر دوست!گهید آره:گفتم طعنه با

 !کارها نیا

 یتو نفس که روم شد خم ھوی که بودم جانبش از یحرف منتظر

 !شد حبس ام نه*یس

 !نزن حرف حدت از ادیز...دختر نیبب_

 .داشت برم ترس ناخوآگاه که گفت یعصب و ظیغ با یجور

 !بود؟ شده چش

 !شد یم ینطوریا بود مست یوقت شهیهم

 !بود؟ مست هم االن یعنی

 .ستین بد حالش هم انقدر!نه

 .داد ینم الکل یبو که هم دهنش

 !دمیپوش رو نیا خودم دل خاطر به من!ینیبدب یلیخ تو_

 !ستمین من که بپوش یوقت یپوشیم خودت دل خاطر به_
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 !دارم دوست...توچه به_

 !ھانین دارم دوست کارها یلیخ هم من_

 !کارها یلیخ:گفت و رفت بم*ل سمت نگاهش

 تو!داره؟ یربط چه من به خوب...خوب:گفتم و کردم نگاهش جیگ

 ؟یشد یعصب انقدر چرا

 !چه؟ تو به داره؟اصال یربط چه تو به واقعا آره_

 .کردم اخم

 .نبود بلد زن به احترام کمی

 !ها بزن حرف درست من با یهو_

 !شما؟ و_

 !ها بگم رو یکوفت کلمه نیا خواست یم یه حاال

 !زنت!زنتم_

 حرکت بم*ل یرو وار نوازش و آروم رو دستش و زد یپوزخند

 .داد

 زدنه؟ غر بودن زن از ات فهیوظ فقط!من؟ زن_
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#Part_327 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !زدنته غر فقط...آره_

 !شوهرت کردن یراض!یدار هم گهید ی فهیوظ هی...زمیعز نه_

 .گفت یم رو یکوفت ی کلمه نیا شد یم یهرچ
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 بش*ل که بگم یزیچ کردم باز دهن و دادم قورت رو دهنم آب

 !زد بم*ل به سکوت مھر باش*ل با و نشست بم*ل یرو

 !دیبوس یم حس با و محکم

 !بودم شده خود یب خود از هم من

 !بود یعصب شیپ هیثان چند تا که بود یآدم همون انگار نه انگار

 !گهید بود رادیه

 .زد یم زبون یگاه و دیبوس یم آروم و آروم

 .کنه وونهید رو آدم یچطور بود بلد یلعنت

 .زدم لباسش به یچنگ و نشست کمرش دور دستم

 یقیعم نفس و دیکش کنار رو بش*ل و آورد کمرم به یفشار

 !دیکش

 !بود ازین از پر و خمار لحنش

 !تو یکن یم ام وونهید دختر...ھانین_

 !نداشت رادیه از یکم دست منم حال

 !سوختم یم خواستن تب یتو داشتم هم من

 .چسبوندم بھش شتریب رو خودم و شد حلقه گردنش دور دستم

 !!میبش یکی هم با خواستم یم انگار

 صیحر و زد موهام به یچنگ که شد تر یر*ج کارم نیا با

 وجودت کل خوام یم!میبش یکی هم با خوام یم...دختر آخ:گفت

 !باشه من یبرا
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 !نبود؟...گهید بود شوهرم

 !نبود که گناه

 دهیپر سرم از هوش و عقل که بود کرده کور رو چشمم انقدر ازین

 !بود

 !بودم شده خل یواقع یمعنا به

 .بفھمه رو حرفم جواب خواست یم

 که کرد برداشت یچ دونم ینم دوخت هام چشم به رو نگاهش

 گذاشت بم*ل یرو رو بش*ل دوباره و زد یبخش تیرضا لبخند

 یم شیهمراه هم من بار نیا که تفاوت نیا با یول دیبوس و

 !!کردم

 !شدیم تر خود یب خود از دید یم رو هام حرکت نیا که هم رادیه
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#Part_328 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .دیچرخ یم کمرش یرو مدام دستم

 !بودم ناوارد رادیه برابر در

 !بودم؟ دهیبوس رو یکس بار چند مگه

 !بکشم نفس تونستم تازه که دیکش عقب 

 !داشتم یبیعج حس

 نامحرم بالخره داشتم وجدان عذاب دمیبوس یم رادیه که لیاوا

 !گناه و بود
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 !بودم تر مشتاق رادیه از خودم حاال اما

 !حالله که دونستم یم حاال

 رو شکمم آروم و کرد یشرویپ خوابم لباس ریز کم کم دستش

 .داد نوازش

 .بود مردد هم هنوز انگار

 .فشردم هم به ب*ل ناخوآگاه که زد شکمم به یزیر ی بوسه

 !بود سخت مقاومت چقدر

 .گفت یم یزیچ ب*ل ریز و زد یم بوسه رو شکمم یجا همه

 !بکشم عقب تونستم ینم حاال یول شدم یم مونیپش دیشا فردا

 !نبود خودم دست یچیه

 .نشست وارم*شل یرو دستش

 !آخه؟ شلوار با خواب لباس...مرد یم خنده از دید یم یهرک

 ...یبخوا تو اگه...ھانین:گفت خمار

 من یگینم مگه:گفتم آروم و گذاشتم بش*ل یرو رو دستم

 رو فمیوظا خوام یم دارم؟خوب یفیوظا هی یگینم زنتم؟مگه

 !بدم انجام

 !بود مشخص هاش چشم یتو یخوشحال برق

 !بود من حرکت نیهم منتظر انگار

 !دختر عاشقتم_
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 تموم رو یدور نیا خوامیم:گفت و زد دستم یرو یا بوسه و

 !یبش من مال کمال و تمام گهید خوام یم!کنم

 و یایم خودت به فردا تو:گفت دیترد با که زدم یلبخند ناخواسته

 ...که وقته اون

 !ها زد یم حال ضد داشت

 !یحاللم یمحرمم!یشوهرم تو رادیه!شمینم_

 !قربونت من یا_

 .دیکش نییپا و گذاشت لوارم*ش طرف دو رو دستش آروم و
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#Part_329 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 شلوار با خواب لباس!یا وونهید تو دختر:گفت و دیخند آروم

 !؟یدیپوش

 !بود شده ییھوی راستش

 !شهیم ینطوریا دونستم یم چه

 !داد نییپا رو شلوارم که دمیخند آروم

 یچنگ رادیه کمر به و دمیکش یغیج دیچیپ دلم ریز که یدرد با

 !یشد خودم مال بالخره:گفت آروم که زدم

 !شد شتریب رادیه کمر دور دستم فشار و فشردم هم به ب*ل

 !گذاشتم یزنانگ یایدن به پا رادیه با

*** 

 .کردم باز رو هام چشم درد با
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 دورم شتریب رو مالفه و دمیگز ب*ل افتاد نم.ایعر تن به که نگاهم

 .دمیچیپ

 !دمیکش یم خجالت رادیه از

 !شد یم شتریب و شتریب لحظه هر دلم ریز درد

 !راد؟یه:دمینال درد با و آروم

 بلند آرومش یصدا و کرد باز رو هاش چشم و خورد یتکون

 !شد؛جون؟

 !گفتم؟ یم یچ

 !دارم؟ درد

 !دمیکش یم خجالت بود هنوز که هنوز

 !؟یدار درد:گفت و شد زیخ مین دید که رو سکوتم

 .زد ام گونه یرو یا بوسه که گفتم یآروم اوهوم

 !؟یشد تیاذ یلیخ_

 !مردم یم داشتم...حاال یول دمینفھم یچیه که شبید

 .دادم تکون"نه"یمعنا به یسر

 ...من و ینبود خودت حال یتو تو زدم گند_

 !ها زد یم رو خودش حرف صبح تا کردم یم ولش

 رادیه کنم داد یب و داد من نکهیا یجا بود شده برعکس انگار ایدن

 !زد یم داد



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 899 

 

 .گذاشتم بش*ل یرو رو دستم

 ...کمی...کمی فقط من!رادیه بود خودم تیرضا با_

 مالک گهید!نکش خجالت:گفت که دیفھم رو حرفم ی ادامه انگار

 !نکش خجالت!منم تو تمام

 رو نیزم بود افتاده که هاش لباس و شد بلند تخت یرو از

 تو...ارمیب مسکن برم من:گفت دیپوش یم که همونطور و برداشت

 .ارمیم رو ات صبحونه نخور تکون هم
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#Part_330 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 ساکت درهمش یها اخم دنید با که کردم باز اعتراض به ب*ل

 !شدم

 .داشت جنگ انگار

 دوست رو بزنه مخالف ساز همش که یزن باشم گفته_

 !یکن یم لج هم باز ها یوفتیم پس درد از یدار...ندارم

 !دمیکش یم خجالت زد یم حرف حیصر انقدر نکهیا از

 .شد یم مھربون کمی دیبا االن مثال

 .رفت باال اش خنده کیشل که دمیکش سرم یرو رو پتو

 .داد یم رفتنش از نشون در بستن یصدا

 !شیآخ

 ریز یدیشد درد که بشم زیخ مین خواستم و زدم کنار رو پتو آروم

 !دیچیپ دلم

 !لعنت یا
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 !ماهانه عادت زمان یحت نداشتم درد انقدر حاال تا

 .بکشم غیج خواست یم دلم

 کم دردم از کمی الاقل تا بستم چشم و فشردم شکمم یرو رو دستم

 !بشه

 !رفتم خواب به و شد گرم هام چشم کم کم

*** 

 •°رادیه°•

 

 .رفتم وتو کردم باز رو در

 .افتاد دلم به یترس بود بسته هاش چشم که ھانین دنید با

 !باشه؟ شده شیزیچ نکنه

 !باشه؟ نداشته درد

 .رفتم جلو و بستم پا با رو در

 !بود منظم که هاش نفس

 تخت یرو خودم و گذاشتم یعسل یرو رو ینیس و دمیکش یپوف

 !نشستم

 !شد یم تر قشنگ چقدر خواب یتو

 .دمیکش صورتش یرو رو دستم و زدم یلبخند
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 دردش هم باز یول کنم رفتار باهاش آروم کردم یسع شبید

 !بود گرفته

 !نیآخر و نیاول!ھانمین یزندگ  مرد نیاول که داشتم یخوب حس 

 .نشوندم اش یشونیپ یرو یا بوسه و شدم خم

 !شد یم خالصه ھانین یتو فقط و فقط من یزندگ حاال

 !بود مھم برام زنم فقط بعد به نیا از

 مدت تا اونوقت برم و بذارم تنھاش یروز نیچن یتو خواستم ینم

 !یرفت و یکرد ول که زد یم غر ها

 .گهید بود حسود

 .رفتم حموم سمت هام لباس برداشتن از بعد
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#Part_331 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°ھانین°•

 

 

 !شده؟ یزیچ زارع خانوم_

 لحظه هی...استاد نه:گفتم تند و دراومدم فکر از استاد یصدا با

 !معذرت شد پرت حواسم

 !شد درس ی ادامه مشغول و داد تکون یسر

 !یچیه...دمینفھم درس از یچیه

 !بود شبید اتفاقات هوش و هول فکرم مدام
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 از که زد شکمم به یمشت که گفتم یهوم لوین یعصب یصدا با

 .رفت ضعف دلم دردش

 به یشد خل!؟یزن یم ژکوند لبخند احمقا مثل چته دختر یه_

 خدا؟ لطف

 میبر زود گشنمه میبخور یزیچ هی میبر پاشو...یخودت خل شیا_

 .ومدهین استاد تا

 یا...خودته شوهر خوبه حاال:گفت و کرد نازک یچشم پشت

 بودم دهینفھم اصال...ایکرد یباز نقش خوب چقدر مارمولک

 .شوهرته

 .بگه یور یدر بود قرار صبح تا کردم یم ولش

 .دمیکش و گرفتم رو دستش

 .بزنم حرف من نذار یه حاال_

 !خانوم بازه کال که تو دهن در_

*** 

 

 .دارم کار شرکت االن!چشم خونه برسم_

 .کردم هوس االن خوام ینم_

 .ست کالفه بود معلوم

 !بودم کرده آنار آب هوس کنم کاریچ یول کردم یم درکش

 !ها نره ادتی یول!بخر برام یاومد پس باشه_
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 .زمیعز برم فعال!چشم یرو به_

 !یبا بوس...برو_

 .کرد یخداحافظ و دیخند

 !گفتم؟ من بود یچ گهید یبا بوس آخه

 ی طه*راب گذشت یم شب اون از که یمین و ماه کی نیا یتو

 !بود شده بھتر هم رادیه و من نیب

 به نیا و گهید بودم کرده هوس یول نداشتم دوست ادیز انار آب

 از دست باز من اومدن یم هم زمان و نیزم که بود یمعن نیا

 !دمیکش ینم حرفم

 .دیخند یم و کرد یم نگاهم طنتیش با مدام هم مامان

 یعاشق کردم یم فکر شناختمش ینم بود شده چش دونم ینم

 ببند رو دهنت لطفا جان ھانین گفتم یم بعد یول شده یزیچ

 !زمیعز

 !عاشقه؟ دیخند یک هر مگه

 !ها فقط گفتم یم پرت و چرت وقتم چند نیا
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#Part_332 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !دمیخند یم هام پرت و چرت به هم خودم بعد

 .گهید بودم خل

 با هم اون شد دایپ خان رادیه ی کله و سر بالخره بعد ساعت دو

 !انار آب عالمه هی

 یم کاریچ کردم زرشک آب و لواشک هوس گفتم یم اگه حاال

 !کرد؟
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 !زد یم وتنیگ با رو سرم مسلما

 بلند مامان یصدا که سمتش بردن ورشی افتاد بھشون هم چشمم تا

 .شد

 !چته دختر آروم_

 .کرد نثارم یا غره چشم و

 !یشیم تیاذ یخال ی معده با!شام بعد!ها یخور ینم هم االن_

 با بزنم یحرف بذاره نکهیا قبل و دیکش دستم از رو یبطر و

 !برد آشپزخونه به خودش

 اما بکنه یکار دیشا تا انداختم رادیه به ینگاه یزار حالت با

 !غیدر

 .کوبوندم نیزم به رو پام حرص با

 !رادیه_

 .بعد بخور شام...خوشگلم نخور حرص_

 .رفتم آشپزخونه سمت و گفتم یشیا

 البته...خوردم یم غذا یلیخ و بودم شده خرس مثل روزه چند نیا

 !بالنسبت

 !نکردن که دنبالت...آروم جون مامان_

 یا اشاره که کردم نگاه مامان به منگ و جیگ و بردم باال رو سرم

 .کرد غذا به

 !نخور ادیز هم انقدر!یشیم چاق نخور تند تند_
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 !خو بود ام گشنه

 !انگار دیرس دادم به رادیه

 !پسندمیم هم تپل رو ھانین من...که نشده ریس زنم عمه_

 آب وانیل و کردم نگاه مامان به یروزیپ با و دادم باال رو ابروهام

 .برداشتم رو

 !کرد دفاع بدبخت من از یکی بالخره

 !یباش حامله دوقلو ترسم یم یخور یم انقدر آخه_

 .افتادم سرفه به و دیپر گلوام یتو آب  مامان حرف با
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#Part_333 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .زد پشتم به تند تند بود کمینزد که رادیه

 !مامان؟:گفتم بھت با

 یلیخ دایجد ھانین یول.خوره یم بر بھش زودم چه خوب_

 !ایشد یعوض

 !خوردنمه ادیز به منظورش دونستم یم

 .خورم ینم یزیچ گهید باشه_

 کرد تموم رترید یک هر نمیبب بخور!خوره یم بر بھش زودم چه_

 !ها اونه با ها ظرف

 کنار رو قھر ها ظرف شستن ترس از و مامان حرف دنیشن با

 !شدم غذام خوردن مشغول تند تند و گذاشتم

*** 
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 !رادیه و مامان همزمان بعد و کردم تموم من اول

 .دادم بدنم به یقوس و کش و شدم بلند جام از و زدم یشرور لبخند

 !خستم چقدر که آخ...جون مامان ممنون_

 .زمیعز برو_

 گفت یم یزیچ وار زمزمه و اومد یم ابرو چشم مدام هم رادیه

 !بدم صیتشخ نشونیب از رو"زشته"تونستم فقط که گفت یم

 بود؟ زشت یچ یعنی

 یریبگ تو و بشوره ظرف مامانت که زشته نیا احمق خوب

 !یبخواب

 هی شوهرم با منم نیبخواب شما کنم یم رو فکرش که حاال نه_

 .میشور یم رو ظرف زمانم اون تو دارم ییها حرف

 مامان به رک و کردم بلند جاش از رو رادیه که کرد نگاهم دودل

 .جون مامان بدو:گفتم

 .رفت باال رادیه و من اجبار به و گفت یا ییبابا یا ب*ل ریز

 !کرد یم غرغر شب تا رادیه که بشوره ذاشتم یم اگه واال

* 

 نکیس یتو رو دستم یتو وانیل ام معده اتیمحتو هجوم حس با

 .شد بلند رادیه داد یصدا که رفتم ییدستشو سمت تند و انداختم

 ھان؟ین_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .دمیدو بھش توجه یب

 .بستم رو آب ریش و زدم روم و دست به یآب

 .بودم آورده باال که بود یبار نیدوم نیا صبح از

 !هیخال هیخال و ستین ام معده یتو یزیچ کردم یم حس

 زم؟یعز شد ھان؟چتین_

 !مدت چند نیا بود شده مھربون چه

 !ها کردم یم فکر یچ به وضع نیا یتو

 !خوبه؟ بشه سگ قبل مثل

 فقط...فقط ستین یزیچ:گفتم رادیه به رو آروم و کردم باز رو در

 .دارم تھوع حالت کمی

 دکتر؟ میبر:گفت نگران

 .دادم تکون یسر حس یب

 .شمیم خوب...نه_

 .کنم یم زیتم خودم شویبق...کن استراحت برو تو پس_

 .کشوندم خودش با بده یحرف مھلت بھم نکهیا بدون و

 .دیکش روم رو پتو و خوابوندم تخت یرو
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 چته نمیبب...دکتر میر یم بعدا بخواب ریبگ!ها یکن یطونیش نمینب_

 .آخه

 لج بود بھتر.دادم تکون یسر نیبنابرا نبود مساعد ادیز هم حالم

 .نکنم

 .رفت رونیب ام گونه یرو یا بوسه زدن از بعد

 حامله یزنا مثل بود من به حواسش مدام ها بزرگ مامان مثل

 !باال اوردمیم یه بودم شده

 !حامله؟

 !آوردن؟ باال

 یرو از رو میتقو و شدم زیخ مین تخت یرو تند یزیچ یادآوری با

 .برداشتم زیم

 که یزمان از که بود روز ده قایدق و بود دهم!بود؟ چندم امروز

 !بود گذشته شدم یم ودیپر دیبا

 بودم؟ حامله من یعنی...یعنی

 !؟یا بچه چه!نه نه

 !حاال خواستم ینم بچه من

 !نکن بد فکر پس یانداخت عقب هم بار چند تو احمق ھانین

 !نکن بد فکر
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !دادم یم شیآزما رفتم یم دیبا فردا

 !؟یچ بود مثبت اگه

 !باشم؟ داشته بچه اونوقت...بودم بچه هنوز خودن من
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 سقط؟ ای!دارم؟ یم نگھش داشت وجود اگه

 واقعا نکهیا به برسه چه دیلرز یم تنم کلمه نیا گفتن با یحت

 !بدم انجامش

*** 

 

 مامان یحت کنم فکر که رفت رونیب آروم آروم رادیه رفتن از بعد

 !دینفھم هم

 هم پرت و خرت تا چند و اومدم رونیب شیآزما دادن از بعد

 !کنم بھونه رو ها نیا گفتن یزیچ اگه که دمیخر

 .گذاشتم نیزم رو لیوسا و بستم رو اتاقم در آروم

 رفتم یجور هی ھانین گنیم من به:گفتم زیر و انداختم باال ییابرو 

 !دینفھم یکس که اومدم و

 !شدم خکوبیم سرجام رادیه یصدا با که دمیخند زیر و

 !دمیفھم من که دیببخش_

 یرو اخم با دمید که چرخوندم سمتش رو نگاهم و دمیکش ینیه

 .دهیکش دراز تخت

 !؟یاومد یک تو_

 ؟یبود کجا!یرفت رونیب انهیمخف یلیخ خودت قول به که یوقت_

 !ها خورد درد به هام دیخر انگار

 !شد خوب جا هی بالخره
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 .کردم ها کیپالست به یا اشاره ابرو با

 !یدار شک بھم دونستم ینم...بخرم رو ها نیا رفتم_

 !نشه بدتر کردم یم خدا خدا

 یم جلو که هموطور و شد بلند جاش از و شد تر ظیغل اخمش

 !شدم نگران کمی فقط ندارم شک بھت من:گفت اومد

 !یگیم راست که تو آره_

 .دمیچرخ مخالفش سمت و کردم نازک یچشم پشت

 و گهیم هم دیببخش هی آخرش و گهیم خواد یم یهرچ شعور یب

 !!داره هم بخشش توقع
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#Part_336 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !وفتمین پس گرفتم یم شیپ دست معروف قول به

 قھر جوجو:گفت وار زمزمه و آروم و شد حلقه کمرم دور دستش

 !تو یشد لوس چقدر شدم نگران خوب...نکن

 .اومد تر نییپا و زد گردنم یرو یا بوسه که گفتم یشیا

 !اومد ینم در هم من یصدا و زد یم بوسه رو گردنم یجا یجا

 !شدم یم الل ها زمان نیا یتو کال

 و انداخت پام ریز دست بده یفرصت بھم نکهیا قبل و گردوند برم

 .بکشم یغیج شد باعث که کرد بلندم

 .آروم سیه:گفت و گذاشت دهنم یرو دست

 !برات بود شده تنگ دلم چقدر:گفت و گذاشتم تخت یرو آروم

 یم کاریچ:گفتم دهیترس که بود لباسش هاش دکمه سمت دست

 !؟یکن



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 918 

 

 تو؟ چته!دختر اولته باور انگار_

 .خستم من...من راستش_

 !گهید خوره یم بھم ازم حالت بگو:گفت یحرص و کرد اخم

 !خستم گفتم فقط!ه؟یحرف چه نیا:گفتم یجد اما دمیخند دلم یتو

 تو ھانین شهیم بد حالت شتیپ امیست؟مین حواسم یکرد فکر_

 ؟یمتنفر ازم هم هنوز

 !آخه بودم متنفر تو از من مگه اصال

 !نه نفرت یول اومد یم بدم فقط لیاوا

 !نیهم...رمیدرگ کمی فقط من رادیه_

 .دیکش یپوف

 !گه؟ید نداره یربط بھم یعنی_

 !نه ای داره که یفھم یم خودت_

 کار درس باهام کمی شهیم:گفتم مظلوم و کردم گرد رو هام چشم

 !ستمین بلد یچیه یکن

 !پرو؟ بچه رفته ادتی رو شیپ روز دو نکنه_

 .انداخت گل هام گونه شیپ روز دو یادآوری با

 !انداخت ادمی دیبا

 !نه؟ یکن دایپ رو ها سوال یبود اومده که:گفت خنده با
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 !زنتم سرت ریخ!بندازا ادمی یه توهم حاال_

 !ها یباش استاد زن داد یم یفیک چه

 !یداشت یخاص ابھت هی

 .ذاره یم هم یکالس چه...اوه اوه_

 رو کتابت بابا خوب:گفت خنده با که رفتم بھش یا غره چشم

 !ها دمیم حیتوض کباری فقط یول...اریب

 !بود یلیخ هم نیهم نداشتم خوندن جون که یمن یبرا

 !بودها کرده حقم در یلطف چه ی

 رادیه همراه و آوردم رو هام کتاب و دادم تکون یسر تند تند

 !نشستم نیزم یرو

 !داد یم حیتوض آروم و خوب چقدر

 !دمیفھم یم اول بار همون با

 !رایگ و شمرده و آروم آروم

 هی با حاال خوندم یم بار پنج یباال رو ها سوال تک تک که یمن

 !!دمیفھم یم خوب انقدر حیتوض

 من یول باشه بوده ادهیز ها یلیخ نظر از مقدار نیا دیشا حاال

 !نه کمتر خوندم یم شتریب

 بر رواز همه انگار من و میبود کرده حل رو ها سوال تمام بایتقر

 !بودم

 !اوردمیم توپ ی نمره هی مطمئنن
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 با که گفتم یشیآخ و دادم  خودم به یقوس و کش شدنش تموم با

 !؟یشد خسته:گفت خنده

 .داد ادامه که گفتم یاوهوم

 !میکن یم نیتمر میدار ساعته چھار!هیعیطب_

 .دیپر باال ابروام

 !ساعت؟ چھار

 !!گذشت زود چقدر

 دوستش که یهست یکس شیپ یوقت گنیم که دمیشن یم شهیهم

 !گذره یم زود زمان یدار

 بود؟ رادیه وجود خاطر به یعنی
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#Part_338 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 

 

 

 !احمق نه

 !گذشت زود یخوند یم یداشت چون

 یم رید قبال چرا پس نطورهیا اگه گفت یم مدام درونم یندا

 !گذشت؟

 !!رادهیه خاطر به دونستم یم که من دونست ینم یک هر یول

 !اش وونهید خود خاطر به

 انگار اما میباش هم با خواستم...شلوغه سرم کمی فردا من ھانین_

 شانس از و دمید تازه  رو هام دوست از یکی...مھمه کار هی!نشد

 !ستین قبول بھانه که گفت...گذاشت قرار فردا نیهم گندم

 !نازه یلیخ!داره یداشتن دوست یکوچولو هی یول
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 !بپرسم رو سوالم که بود حاالوقتش

 !؟یدار دوست بچه اصال بگم

 !یندار دوست ای

 !ست بچه عاشق بود معلوم داشت نیا که یشوق و ذوق نیا با یول

 !؟یدار دوست بچه:گفتم مقدمه یب و دمیکش بم*ل یرو رو زبونم

  بودم شده جیگ خودمم

 !گفتم؟ بود یچ ییھوی آخه

 !آره:گفت صادقانه و زد یلبخند

 دلم به ایدن غم حرفش ی ادامه با که نشست بم*ل یرو یلبخند

 !!ختیر

 !!خودم ی بچه نه اما_

 !؟یچ یعنی

 !؟یچ یعنی:گفتم پته تته با

 !دیکش ینفس و گذاشت دستم یرو دست

 یم و دونم یم چون!!بشه تیاذ زنم من خاطر به خوام ینم_

 !کشه یم یچ مانیزا موقع فھمم

 !دونست؟ یم کجا از

 که رادیه حاال و دونستم یدونستم،نم یم دیبا و بودم زن که یمن

 !دونست یم رو یچ همه بود مرد مثال
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 !بود دهییزا قلو چند انگار

 !؟یدون یم که رادیه یدییزا بار چند:گفتم طنتیش با

 ...و کرد یاخم بعد و کرد نگاهم تعجب با اول

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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 !فردا ینمون بخواب،خواب ریبگ نشو پرو:گفت و

 به و رفتم تخت سمت هام لباس کردن عوض از بعد و گفتم یشیا

 !رفتم خواب به شماره سه

 خوابم مدام ینطوریا و بشم خسته که کردم ینم هم یادیز کار

 !ادیب

 !دمیخواب یم و خوردم یم خرس مثل

*** 

 

 .اومدم رونیب نفر نیاول و دادم یخوب به رو ها سوال جواب

 یم کامل ی نمره که بودم مطمئن و بود شبید سواالت تمام از

 !!رمیگ

 بود شده آماده چون...رفتم یم شیآزما گرفتن یبرا دیبا امروز

 .رفتم یم زود

 .زدم رونیب ادیب رادیه نکهیا قبل و کردم یخداحافظ لوین با

 و گردم یبرم زود و دارم مھم کار هی که نوشتم امیپ هی هم براش

 .افتادم راه و انداختم فمیک یتو رو یگوش

 .دوختم رونیب به پنجره از رو نگاهم
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 !مامان؟ شمیم من بود مثبت جوابش اگه یعنی

 !مامان؟ گهیم بھم ناز و کوچولو ی بچه هی

 !رفت یم قنج دلم هم تصورش با یحت

 تو یعنی:گفتم وار زمزمه و دمیکش شکمم یرو رو دستم آروم

 دختر من!نه؟ ای دارم آرامش گهید تو وجود با!؟یدار وجود

 !داره دوست پسر مطمئنم بابات یول دارم دوست

 !کرد یم تمیاذ چقدر

 رو دهنم ترس از من و داد یم زجرم چقدر:گفتم و دمیکش یه.آ

 !کردم ینم باز

 !عشق شد ها نفرت اون تمام اما

 !رادیه به عشق

 !بود بچه نیا هم عشق نیا ی ثمره حاال و

 .دمیخند زیر

 !داره وجود انگار کنم یم بچه بچه انقدر حاال

 !بود خودم افکار و فکر یتو فقط

 

♨️ 
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 .رفتم تو دکتر یصدا دنیشن از بعد و کردم وارد درد به یا تقه

 .نمیبش کرد اشاره و داد رو جوابم ییخوشرو با که دادم یسالم

 یس ای نه و ستیب حدود خورد یم بھش و بود یجوون بایتقر دکتر

 !باشه سال

 !کنما یم دقت یچ به هم من حاال
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 .نشستم یصندل یرو

 .زد یلبخند و خورد جاش یتو یتکون

 مھربون انگار هیجد و خشن داد یم نشون که اش افهیق برعکس

 !بود

 !کردم قضاوت ظاهر یرو از هم باز

 !زدم حدس اشتباه هم باز و

 .شد بلند تلفنم یصدا که بگم یزیچ خواستم

 .دمیکش یپوف رادیه اسم دنید با که آوردم درش فمیک یتو از

 االن؟ آخه

 !شد یم جنگ هم داشتم ینم بر

 بلند نگرانش یصدا که کردم وصل رو تماس و گفتم یا اجازه با

 .شد

 !ھان؟ین_

 !سالم_

 !؟ییکجا ینگران از مردم دختر اوف_

 ...راستش بخرم یزیچ هی اومدم_

 !زارع؟ خانوم_

 !!رفت تنم از روح دکتر یصدا دنیشن با

 !باالتر؟ نیا از یسوت
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 !یبش الل یا

 !االن؟ یبزن حرف یداشت مرض

 !هیخوب دکتر گفتم کردم غلط

 .دادم فاصله گوشم از یکم رو یگوش شد بلند که رادیه داد یصدا

 !ها؟ یکرد فرض یچ رو رتیغ یب منه!هان؟ دیخر یرفت که_

 ...من...رادیه_

 !بده رو شده خراب اون آدرس_

 ...من_

 !زد عربده بایتقر نباریا

 !کنم یم خراب سرت یرو رو اونجا کنم داتیپ خدا به!بده گفتم_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️ 
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 قطع رو تماس یحرف چیه یب که دادم رو آدرس لرز و ترس با

 !کرد

 !بزنم گندت یا

 !ها باشم مشکل یب و آروم من نشد بار هی

 !اومده؟ شیپ یمشکل_

 .دوختم دکتر به رو نگاهم

 !ینر ایدن از الل یا

 قالب هم یتو رو هاش دست که گفتم یا"نه" و دادم تکون یسر

 .کرد

 !شد یم تموم زودتر کاش

 !کاش یا و کاش
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 !برسه رادیه نکهیا قبل رفتم یم اتاق نیا از زودتر

 !گمیم کیتبر...زارع خانوم خوب_

 !گفت؟ یم کیتبر من یبدبخت به

 !چه؟ نیا به اصال

 !؟یچ یبرا:گفتم جیگ

 مادر نیدار نکهیا یبرا:گفت آروم و کرد یا مردونه ی خنده تک

 !نیش یم

 !کردم نگاهش بھت با

 !شم؟ یم مادر دارم من...من

 !منه؟ وجود یتو بچه چه یعنی...یعنی

 !بودم یم خوشحال دیبا االن مسلما

 !انداختم یم راه داد و غیج دیبا

 !بودم آروم یلیخ یول

 !بشم؟ مادر که بودم شده بزرگ انقدر

 .فشردم محکم و گرفتم یصندل ی لبه به رو دستم

 زارع خانوم:گفت ینگران با دکتر که بود چطور وضعم دونم ینم

 !ن؟یخوب

 !نداشتم یحرف اصال ندادم یجواب

 !نداشتم رو اش یآمادگ من
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 !آخه؟ بود سالم چند مگه

 !ستادیا ام رو به رو قایدق و زد دور و شد بلند جاش از

 !ن؟یخوب!خانوم؟_

 !!شد باز در قهیدق همون که کردم باز ب*ل و دادم تکون یسر

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 

 !روش نیبدتر به هم اون

 !شد حبس ام نه*یس یتو نفس رادیه دنید با

 بلند دکتره یصدا هم قهیدق همون که شدم بلند جام از ترس با

 !دارم؟ ضیمر نینیب ینم!آقا؟ خبره چه:شد

 !کورم نه:گفت یعصب و بست رو در

 !؟یکن یم یغلط چه نجایا:گفت بھم رو و

 یه که مادر از تر مھربان ی هیدا بود شده هم دکتره نیا حاال

 !زد یم حرف من یجا

 !همسرتونن؟_

 !سننه؟ رو تو_

 و ترس انقدر و باردارن همسرتون:گفت یجد و دیکش هم در اخم

 !!دیکن مراعات لطفا ستین خوب براشون استرس

 !شه متعجب که بود رادیه نوبت نباریا

 باردار؟!؟یچ_

 .گرفت رادیه سمت رو برگه زیم یرو از و داد تکون یسر دکتر

 !بودم سادهیوا سرجام ثابت من یول

 !انگار شد جیگ خوندنش با
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 !ه؟یچ نیا...نیا ھانین_

 !نبود؟ واضح

 .دیچیپ اتاق یتو بلندش یصدا و دیگز ب*ل

 !شمیم بابا دارم خدا یوا_

 !بود؟ خوشحال

 .بود نشسته دکتر یها ب*ل یرو یمحو لبخند

 !ها داره یخل شوهر عجب گهیم البد

 !االنش به نه ششیپ قهیدق چند داد یب و داد اون به نه

 غرق رو صورتم تند تند و بودم رادیه بغل یتو اومدم که خودم به

 !کرد یم بوسه

 بود؟ جاش نجایا آخه

 زشته رادیه:گفتم یعصب و آروم و دمیکش عقب خجالت و ظیغ با

 !کنه یم نگاهمون دکتر

 ی گوشه به یدست و دیکش عقب یکم که اومد خودش به انگار

 .دیکش بش*ل

 ...کردم فکر آخه!هام حرف یبرا دیببخش_

 .شد رادیه حرف از مانع حرفش با دکتر 

 رو تونیخوش نیا بھتره یول...نیکرد یم یفکر چه دونم یم_

 .نینکن خراب
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 .زد روش به یلبخند

 !میکن یم زحمت رفع اجازتون با پس_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 936 

 

 !شدم خوشحال...هیحرف چه نیا_

 .میزد رونیب اتاق از یخداحافظ از بعد و داد تکون یسر

 !ها بود شده یا یزیابرور چه

 !ها بود یخوب دکتر رمیگ یم پس رو حرفم باز

 !ها بودم یموج هم من

 .دوختم رونیب به پنجره از رو نگاهم میشد که نیماش سوار

 !بودم دلخور کمی

 به رادیه انگار یول اعتماده مشترک یزندگ یتو قانون نیتر مھم

 !نداره یاعتماد من

 !هست و بوده اعتماد یب من به نسبت شهیهم

 !داره تنفر بھم نسبت هم هنوز کنم یم حس

 !؟یقھر کوچولو_

 .گرفت دست یتو رو ام چونه که نزدم یحرف

 !عشقم کردم فکر بد خوب_

 یم ذوق چقدر زنه یم حرف که ینطوریا دونست یم اگه آخ

 !کنم

 یکرد فکر البد!؟یفکر چه:گفتم یحرص و کردم نگاهش خشم با

 ...رفتم

 !دمیکش یا کالفه پوف
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 !بود مشخص قشنگ حرفم ی ادامه

 !شد ینم روم اصال چون گهید بگم خواستم ینم

 زبون به یحت رو بود رادیه فکر یتو که یزیچ اون شد ینم روم

 !ارمیب

 گندم اخالق با!ارمیم جوش زود گهید یشناس یم رو ھان،منین_

 !یدار ییآشنا کهید هم

 وونهید دمیشن رو مرد اون یصدا یوقت و دیخر یریم یگفت آخه

 چرا تو که شدم نگران کمی اومدم مارستانیب یتو یوقت یول!شدم

 من یخوا ینم و برات اومده شیپ یمشکل نکنه.نجایا یایب دیبا

 ...دمیشن رو دکتر یها حرف یوقت اما بفھمم

 

♨️ 
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 یخوب حس دیکش شکمم یرو وار نوازش و آورد نییپا رو دستش

 !شد ریسراز وجودم یتو

 !متفاوت و یعال حس هی

 !پدرشم عاشق قلبم ته از که شمیم یا بچه مادر دارم

 هی به لیتبد حاال یول باشه شده شروع نفرت با عشق نیا اول دیشا

 !بود شده بزرگ عشق

 !کمه نفرت و عشق ی فاصله گفتن یم که بود راست

 !کنم شک بھت دینبا که دمیفھم!شمیم بابا دارم که دمیفھم_

 !م؟یدیبخش:گفت ذوق با که نشست بم*ل یرو یلبخند ناخواسته

 و دادن یم انجام یبد کار که بود شده یسرتق یها بچه پسر مثل

 !ببخشتشون تا کردن یم مامانشون التماس

 نبخشمش؟ شد یم مگه
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 یرو یا بوسه که گفتم یکشدار نه و کردم نازک یچشم پشت

 .زد شکمم

 بابا دارم چون کنه ینم ناراحت یچیه االن...دارمیخر نازتم_

 !عمه؟ بزنم زنگ!دارم دوستش که یدختر تنھا از اونم!شمیم

 !گمیم خودم نه نه:گفتم هول با که آورد در رو اش یگوش و

 !عشقم؟ داره یفرق چه وا_

 .شدم ناخنم با یباز مشغول و انداختم نییپا رو سرم

 !کشم یم خجالت...خوب_

 دم؟یکش یم خجالت بودم راحت مامان با انقدر که یمن بود بیعج

 .بگو خودت پس باشه!خجالتت قربون آخ_

 میبر...شدم زده ذوق ھانین یوا:گفت و کرد روشن رو نیماش

 !م؟یریبگ لباس

 لباس؟

 االن؟ از

 !االن؟ از!رادیه:گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ؟یک از پس...گهید آره_

 !؟یدون یم رو تیجنس مگه!وونهید:گفتم و زدم یا قھقھه

 پس؟ میبرگرد بزنم دکتر؟دور از دمینپرس چرا یوا...نه_

 !ها بود یا سوژه پسر نیا ایخدا
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 ماهش کی هنوز بچه نیا آخه...آخه:گفتم دهیبر دهیبر خنده ونیم

 بشه؟ مشخص یچطور وونهید نشده هم

 !چرا؟...ا:گفت جیگ
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 !راد؟یه:گفتم متعجب

 شه؟چرا؟ینم یعنی_

 زد؟ یم یجیگ به رو خودش چرا

 .خستم میبر حاال...گهید شهینم چون:گفتم خنده با

 !هستم بچمون و تو مراقب خودم بعد به نیا از گهید!چشم به_

 !خودمه خون و گوشت از که یا بچه

 !ومدهاینم بھش ها حرف نیا!اوه

 !زدن حرف محبت با نیهمچ

 !میکن فیتعر و مینیبب_

 پنجره سمت رو سرم خنده با که کرد نثارم یزیچ ب*ل ریز

 .چرخوندم

*** 

 

 !رادیه اصرار به هم اون میبود گرفته یمھمون امروز

 یباال سر جواب با دفعه هر و دیپرس یم رو لشیدل یه هم مامان

 !شد یم رو به رو رادیه

 !هیچ یبرا دونستم یم که من یول



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 942 

 

 خودش کرم رادیه امشب بودم مطمئن و بودن دعوت نایا عمو زن

 .زهیر یم رو

 بود داده قول رادیه چون بود راحت المیخ یباردار ی هیقض بابت

 .میبگ خواستم خودم وقت هر و نگه که

* 

 و کرد یاخم رادیه که بشم بلند جام از خواستم در زنگ یصدا با

 .رفت تند خودش

 !نبودم که چالغ بود حامله...وا

 مامان که یجور بخورم تکون ذاشت ینم اصال رو روز چند نیا

 شده؟ میزیچ نکنه که بود کرده شک هم

 !که دارا نگه دلش یتو رو یزیچ نبود بلد کمی

 .یسوت پشت یسوت مدام

 با و اومدن تو قهیدق همون که برداشتم خوردن حرص از دست

 .میرفت استقبالشون به مامان

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_346 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 

 

 رادیه گند اخالق چون بشم صحبت هم ماین با ادیز خواستم ینم

 !بود اومده دستم

 گهید موقع اون که بدم یسالم و رمیبگ گرم باهاش کمی بود یکاف

 !شناختش شد ینم اصال

 من به و دادن رو جوابم ییخوشرو با که دادم بھشون یگرم سالم

 !گفتن کیتبر ینامزد بابت رادیه و

 کیتبر بھم و انداخت رادیه به ینگاه درهم یها اخم با ماین اما

 .گفت
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 !بذارم؟ دلم یکجا نویا اوف

 .ارمیب رو ها شربت تا رفتم آشپزخونه سمت نشستن که مبل یرو

 !اومدم یم رونیب فضا اون از کمی الاقل

 .شد حلقه کمرم دور یدست گذاشتم ینیس یتو که رو وانیل نیآخر

 .دیچیپ گوشم یتو رادیه یصدا که دمیکش ینیه

 چطوره؟ کوچولو،کوچولومون_

 !بود شده مھربون ھوی چه

 !زشهیعز ی بچه یبرا البد

 .خوبه_

 بچه مورد در هم اون...نشست دلم یتو یحسادت حس ناخودآگاه

 !ام

 .گرفت ام خنده هم خودم لحظه هی

 !بچته اون خنگ ھانین

 !خوبه_

 شد؟ تیحسود اوخ_

 چرا؟ یحسود امم بچه عاشق هم چرا؟من نه_

 .زد گوشم ی الله یرو یا بوسه

 .هیعال کنم کم نجایا از رو ماین شر من آخ...معلومه آره_

 !رادیه زشته ا_
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 ...سو که هیرزنیپ زشت:گفت طنتیش با

 !شد ساکت کال که کردم نگاهش ظیغ با

 !شد یم بابا داشت انگار نه انگار شعور یب

 !ادب یب

 !ها شهیم یزیچ هی ھوی ببرم بده معذرت،حاال...بابا خوب_

 !بود یک گهید نیا بابا

 .ببرم ینیس هی نتونم که نبودم بد انقدر

 ییخدا ینیس هی گرفتن با انگار و شد ینم متوجه نکهیا مثل یول

 !شهین سقط ام بچه نکرده

 از و برداشت رو ینیس کنم مخالفت و بگم یزیچ نکهیا از قبل 

 نشون یتوجھ کردنمم ولز و جلز به و رفت رونیب آشپزخونه

 !نداد

 !اه

 !آورد رو ینیس شوهرش و کرد ناز رفت دختره گنیم البد

 ماین حاال اما زدن ینم یحرف نیهمچ عمون و عمو زن چند هر

 !بود شده ینطوریا

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_347 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .رفتم رونیب و دمیکش روم و سر به یدست

 .نشستم رادیه کنار مبل یرو

 ھانین خوبه زیچ همه:گفت عمو زن که زدم روشون به یلبخند

 ؟یندار یجان؟مشکل

 !درسته زیچ همه نه!خدا شکر جون عمو زن آره_
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 من شهیم مگه:گفت مھربون و نشست دستم یرو رادیه دست

 باشه؟ یسخت یتو ھانمین بذارم

 خواستم ینم یول کردم یم حس خودم یرو رو ماین نگاه ینیسنگ

 !بشم چشم تو چشم باهاش

 !نداشتم رو رادیه با دوباره بحث ی حوصله چون

 حفظتون هم یبرا خدا:گفت مامان و کرد نگاهمون لبخند با عمو

 .یالھ بشه کور ها بدخواه و ها دشمن چشم...یالھ کنه

 دستش که گرفت خودش به ماین انگار یول گفت منظور یب مامان

 !شد مشت

 بود؟ من بدخواه ماین یعنی

 بود؟ من دشمن

 !نداشت امکان...نه

 !که باشه بد انقدر تونست ینم ماین

 از تا چند شهیم عموجون دختر:گفت بھم رو و زد یلبخند زور به

 ستمین راحت ها لباس نیا ی؟تویبد بھم رو رادیه یها لباس

 .ادین بدش رادیه اگه البته!ادیز

 !کوفت یا

 !؟یبپوش یستین راحت یدار مرض مگه

 !میبر.جان ماین امیم من:گفت رادیه من یجا
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 یبکش زحمت خواد ینم:گفت باشه خورده ضدحال انگار که ماین

 هم رو اون دارم ھانین با درس به راجع هم یحرف هی...رادیه

 با یا قهیدق چند یندار دوست و یخوا ینم اگه البته بپرسم

 !جداست بحثش بزنم حرف همسرت

 .زد یا مسخره لبخند حرفش بند پشت و

 راد؟یه گفت یم یچ

 اد؟یب باهات ذارم ینم رو زنم که گفت یم

 !خودش قول به بود زشت نایا مامان شیپ

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_348 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 تو بالخره ماخانین هیحرف چه نیا:گفت زور به شده قفل یفک با

 !یندار بھش که بد چشم یپسرعموش

 !بدونه رو گاهشیجا که دیکش رو عمو پسر یجور

 !نکنه دراز مشیگل از شتریب رو پاهاش و بدونه

 !ناموسشه خواد یم که یدختر نیا که بدونه

 .میافتاد راه از همراه و شدم بلند جام از شد بلند که ماین

 !باشه ساکت و نگه یزیچ کردم یم خدا خدا

 !نکنه درست گهید شر هی الاقل

 .سادمیوا رونیب خودم و کردم باز رو رادیه اتاق در

 حرف از نکنه تا نزنم حرف یمیصم ممکن حد تا کردم یم یسع

 !کنه برداشت بد هام

 ...و بپوش رو یبود راحت و اومد خوشت که کدوم هر_
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 !بست رو در و داد هولم اتاق یتو و گرفت رو دستم

 !وفتمین که کردم حفظ رو تعادلم زور به

 قایدق هم خودم که کرد یم خرج تیحساس بچه بابت رادیه انقدر

 !ادیم سرش ییبال کردم یم فکر تکون هر با و بودم شده اش یکپ

 ؟یکن یم کاریچ_

 .دیکوب در به یمشت خشم پر و یعصب

 !شو خفه_

 !کن مزه مزه رو دهنت حرف:گفتم یعصب و شد درهم هام اخم

 یکرد ازدواج آشغال ی پسره اون با و یزد دور و من تو...تو_

 نه؟

 !نه؟ بود رادیه با

 درست من شوهر درمورد:گفتم بود داده بھش که یلقب از یعصب

 !بزن حرف

 .زد یپوزخند و کرد نگاهم تمسخر با

 .یشد دوست شوهر چه...یآخ_

 یدون یم...احمق ھانید؛نیغر و شد تر یر.ج دید که رو سکوتم

 !گه؟ید کرده انتیخ بھت که

 !گفت؟ یم رو اش بچه و زن انیر.ج داشت

 یزندگ به بود زده گند که یپوچ و ھودهیب یها حرف همون

 !جفتمون
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 !کنم باور خواستم ینم پس دروغه دونستم یم

 بود نخواهد و ستین!ستین انتیخ اهل رادیه:گفتم شمرده و آروم

 !داره دوست رو من اون

 !خر که منم آره_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 الل شهیهم مثل اما ستین یشک اون در که البته بگم خواستم یم

 !شدم

 !آوردم کم که کرد یم فکر باز و شدم الل

 !؟یدار یمشکل...منه همدم!منه شوهر هیچ هر_

 مشکل شوهرش با چقدر هر آدم که بودم دهیرس جهینت نیا به

 !کنه تشیشخص بیتخر گرانید شیپ ستین خوب باشه داشته

 یباز من اعصاب با:دیغر و گرفت دست یتو رو بازوام خشم با

 تو!ست تهیه،فرمالیالک ازدواج نیا که میدون یم هم جفتمون نکن

 .میبر هم با یا بطه.را چیه رادیه و

 !بود حیوق چقدر

 زد؟ یم حرف شوهرم و من نیب ی بطه.را درمورد

 !پروو

 !تو یالیخ خوش چه ماین خ.آ

 !داره دنید اش افهیق بشه پخش ام یباردار خبر که فردا پس فردا

 و نمیبب رو اش افهیق لحظه اون یتو خواد یم دلم چقدر که خ.آ

 !بدم لیتحو شخندین و پوزخند راست و چپ خودش مثل
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 که کردم تقال و کردم ضعف دردش از که آورد بازوام به یفشار

 عقب و شدم موفق انگار که بکشم رونیب دستش از رو دستم

 .دمیکش

 !ها بدم تکون رو دستم تونستم ینم بود رادیه اگه حاال

 نجایا یحت و دارم شوهر من!بدون رو خودت حدود و ما،حدین_

 !گناهه هم یگرفت رو دستم نکهیا!گناهه هم تو با بودنم تنھا

 میمر یشیم رسه یم ما به:گفت طعنه پر و زد یشخندین

 سه؟یقد یشیم!مقدس؟

 یتو تا اومد باال دستم اریاخت یب و کردم نگاهش یحرص

 باز محکم اتاق در عیسر یلیخ و دفعه کی که نهیبش صورتش

 !شد

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_350 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یلیخ انگار یول آوردم نییپا عیسر و تند رو دستم و دمیکش ینیه

 .کرد یم نگاهمون موشکافانه رادیه چون بود شده رید

 !نداشت یکار و سر زدن در با کال بشر نیا کنم فکر

 !تو اومد یم و انداخت یم نییپا رو سرش ینطوریهم

 شیپ یمشکل!شده؟ یزید؛چیپرس که اوردین طاقت انگار آخر در

 !اومده؟

 کمد سمت که همونطور و انداخت ینگاه رادیه به خشم با ماین

 با داشتم فقط!؟یمشکل چه خان رادیه نه:گفت رفت یم ها لباس

 !کردم یم صحبت زمیعز یدخترعمو

 سر نداشت دوست انگار گفت یم حرص با رو دخترعمو یجور

 !باشه تنم به
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 .کرد نگاهش شده منقبض یفک و خشم با

 !کشن یم و زننیم رو گهیهمد بمونن گهید کمی که بود معلوم

 !کنن دعوا من خاطر به نفر دو چوقتیه شد ینم باورم

 دهیترس مرگ حد سر تا من و افتاد یم اتفاق داشت حاال یول

 !بودم

 گمیم:گفتم ادیب شیم ییدعوا و بحث نشونیب نکهیا از قبل  

 کنه عوض رو هاش لباس هم ماین تا رونیب میبر ما رادیه...زهیچ

 !معذبه ما حضور در کنم فکر

 فعال...عشقم میبر:گفت و کرد استقبال شنھادمیپ از کامال هم رادیه

 !ها ماستین حرص از بود واضح کامال که عشقم اون!خان ماین

 .افتادم راه رادیه همراه تند و زدم ماین به یا یزورک لبخند

 .دمیکش یا آسوده و راحت نفس بستم که رو در

 !بود رادیه نجاتم ی فرشته هم باز

 زد؟ یحرف!بود؟ شده یچ خوب_

 حرف درموردش بعدا نییپا میبر مییباال وقته یلیخ زشته...نه نه_

 !یقبل یها پرت و چرت همون نگفت یادیز زیچ.میزنیم

 ی بوسه و گرفت رو سرم دستش دو با و کرد نگاهم عشق با

 عاشق!عاشقتم:گفت وار زمزمه و نشوند ام یشونیپ یرو یآروم

 !وجودته یتو که یاون هم تو هم جفتتون
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_351 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !کردها یم لھم نجایهم زد یم بود یقبل رادیه اگه

 ؟یموند چرا تو اصال که گفت یم بده بھم یفرصت نکهیا بدون

 دهنش؟ یتو ینزد چرا

 ؟ینکرد داد یب و داد چرا اصال

 !که دیرس ینم یقبل یپا به اما بود العاده فوق دیجد رادیه نیا

 !هیبد بودن خوب نیا آخر کردم یم حس

 !بودم رادیه اون ی وونهید و عاشق من

 !داشتم دوست شتریب که رادیه اون من

 ؟یزن ینم شده؟داد یچ یپرس ینم:گفتم طنتیباش و زدم یلبخند

 .فشرد رو دستم و دیخند

 سر ام وونهید مگه من ضمن در!خانمم دمیروشن زیچ همه_

 بزنم؟ داد خانمم خوشگل

 !دهیشن بگو پس

 جانب از هم اون بود ینکردن باور برام عشق و محبت نھمهیا

 !رادیه

 !بذار بغلم ریز هندونه کم...شیا_

 ...و اتاق تو ببرمت خواد یم دلم االن یبدون اگه که اوف_

 !شنوه یم یکی ھوی شعور یب:گفتم حرص با و دمیکش یغیج
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 .زد یا قھقھه

 !بشنوه خدامه از که ماست؟منین یکی از منظورت_

 یم یول برداره سرم از دست و بره و بشنوه که بود خدام از منم

 !داره ینم بر رادیه و من سر از دست ماین دونستم

 .زدم بازواش به یمشت

 .میبر ایزشته،ب سیه_

 خودم همراه تند که داد تکون یسر و شد شتریب اش خنده شدت

 .دمشیکش

 مامان و عمو زن یهرازگاه و بود برقرار سکوت شام زیم سر

 !زدن یم حرف

 .زد ینم حرف ادیز و بود حرف کم کال که هم عمو

 .برداشتم غذام با کردن یباز از دست رادیه یصدا با

 لیدل!بگم رو یزیچ هی میشد جمع هم دور که حاال خوام یم_

 !رو شدنمون جمع یاصل

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_352 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !؟یلیدل چه

 !بود؟ شده یزیچ

 .فشرد رو دستم که کردم نگاه بھش جیگ

 مشت یها دست و ظیغ با که رفت ماین سمت نگاهم ناخودآگاه

 !کرد یم نگاهمون شده

 !بود شده یببرزخم هی مثل
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 .گرفتم ازش رو نگاهم تند

 !فالن و یعاشقم که ارهین در حرف فردا

 !پسرم؟ یبگ یخوا یم یچ_

 !ها مردم یم یکنجکاو از داشتم

 هم کوچولو موجود هی اما...اما بگم چطور دونم ینم...راستش_

 !بشه اضافه جمعمون به قراره

 !رفت تنم از روح کردم حس حرفش با

 !گفت؟

 بود؟ نداده قول مگه

 کرد یم فراموش رو بود داده بھم که ییها قول یوقت که خ.آ

 کنم خفش داشتم دوست

 .دمیگز ب*ل و دمیکش کنار رو دستم

 !شم؟یم بزرگ مامان من...من یعنی رادیه یوا_

 !نگفتم من اول چرا که ناراحته هم مامان االن حتما

 .نیشد بزرگ مادر گهید!جون عمه آره:گفت یخوشحال با رادیه

 !انداختم  تر نییپا و نییپا رو سرم خجالت از من و

 .بود خوشحال هم عمو زن

 هزار...ماشاا...باشه خوب قدمش پا...شاایا...زمیعز یوا_

 ...!ماشاا
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 ساکت فرد تنھا و زد سرم یرو یا بوسه یخوشحال با هم عمو

 !بود ماین جمع یتو

 صورتش دنید با که بردم باال رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب

 !داشت برم ترس سرخش

 که یکلحن با اما آروم که دیکوب بازواش به نامحسوس عمو زن

 ریخ پاقدمش:گفت بود مشخص درش خشم و حرص یها رگه

 !دخترعمو باشه

 !پسرعمو ممنون:گفتم آروم

 زنن یم حرف هم با یرسم چه کن نگاه:گفت و دیخند عمو زن

 ازدواج ھانین انگار یول!ها نیشد بزرگ باهم شما یناسالمت!ها

 !شده خودش یبرا یخانوم...ماشاا و شده عوض کال کرده که

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_353 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !خوب مادر هی البته و:کرد اضافه خنده با مامان

 !کرد موافقت سر دادن تکون با هم عمو زن

 !نیزم یتو برم و کنه باز دهن نیزم داشتم دوست یعنی

 !کرد تر راحت هم رو من کار انگار چند هر

 .دوختم ماین به رو لرزونم نگاه یصندل شدن دهیکش با

 نندازه؟ راه دعوا

 .گرفت باال رو اش یگوش

 .اجازه با.دارم مھم تلفن هی امیم زود رمیم من_

 !هیچ دردش دونستم یم که من
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 !دستش از امان

 درد از که بھش کوبوندم محکم و گذاشتم رادیه یپا یرو رو پام

 !گفت یآروم خ*آ

 !دنینشن هم هیبق یحت که بود آروم یحد به صداش

 دهنتو یجلو گفتم...شعور یب دم؛حقتهیغر ب*ل ریز و آروم

 !ریبگ

 !شتریب یانرژ با اما داد رو جوابم آروم خودم مثل

 ماین هم زدم نشون دوتا هم ریت کی با!ھانمین گهید نزن حال ضد_

 !گفتم همه به هم نشوندم سرجاش رو

 !عاشق مرغ دوتا نیجداش هم از قهیدق دو بابا_

 !سوختم و گرفتم گر کردم حس مامان حرف با

 رادیه که شدم غذام مشغول و انداختم نییپا رو سرم خجالت با

 .انداخت گردنم دور دست

 خودش خواست یم!قھره باهام هنوز خوشگلم نیا جون عمه_

 باره نیاول داشتم ذوق آخه خوب!زدم گند انگار من اما بگه

 !کنم یم تجربه رو یحس نیهمچ

 !شدم یم خوشحال هم من ناخودآگاه کرد یم ذوق که رادیه

 !بود؟ شده پدر بار چند مگه گفت یم راست خوب

 بابا داره،داره ذوق...خوب بخشش تو گلم دختر:عموگفت نباریا

 !شهیم
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 یوقت هم من:گفت و گذاشت عمو زن دست یرو رو دستش

 کل و شناختم ینم پا از سر دمیشن رو عموجونت زن یخبرباردار

 .کردم خبر رو لیفام

 .دیکش یه*آ عمو زن

 !اومد ایدن به ماین که بود روزید نیهم انگار گذشت زود چقدر_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !؟یچ ماین_

 .نشستم صاف و برداشتم رادیه یپا یرو از رو پام ماین یصدا با

 شد حل!میکرد یم صحبت گذرزمان درمورد میداشت پسرم یچیه_

 کارت؟

 .خداروشکر!شد حل یلیخ آره:گفت طعنه با و زد بھم یشخندین

 !دمیفھم ینم یچیه هم من و زد یم حرف گنگ

*** 

 !رفتن بعد و موندن رو یساعت چند شام خوردن از بعد

 !شیآخ

 !من بودم معذب یلیخ ماین وجود با

 سرم و نشستم مامان کنار مبل یرو و دادم بدنم به یقوس و کش

 .گذاشتم پاهاش یرو رو

 !برد موهام یتو دست مامان و

 شونه و بکشه موهام یتو دست یکی که بودم نیا عاشق یبچگ از

 !بزنه

 یم صدا رو مامان مختلف یها بھانه به روز هر نیهم خاطر به

 !بزنه شونه رو موهام تا کردم
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 !بشه؟ مامان که شده بزرگ انقدر یک گلم دختر_

 باشم ام بچه یبرا یخوب ،مامان خودم مامان مثل خواستم یم من

 !بکشه یسخت نذارم توانم حد تا و

 باشم؟ ام بچه یبرا یخوب مامان تو مثل تونم یم مامان؟بنظرت_

 .دیخند آروم

 !یتون یم بھتر هم من از یحت!یتون یم که آره_

 .بتونم اگه عمرا_

 مثل درست نیا العاده فوق زوج هی رادیه و تو...گلم یتون یم_

 !عاشقانه یها لمیف یتو یها تیشخص

 !کرد یم بزرگش داشت یادیز ماماگ گهید

 !که مینبود حد اون در

 هی که دیگنج ینم باورم یتو چوقتیه:گفت دید که رو سکوتم

 !نیبش یکی رادیه و تو روز

 زیچ همه چشم به رادیه به قبال واقع در شد ینم باورم هم خودم

 !شوهر جز کردم یم نگاه

 ؟یبد ادی یبافتن بھم شهیم...یمامان_

 .کاشت ام گونه یرو یا بوسه و شد خم و فشرد رو دستم

 وقت اون یدار ذوق رادیه از بدتر خودت که گلم؟تو نشه چرا_

 ؟یکن یم سرزنش رو بدبخت نیا

♨️ 
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♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یم فکر...بگم خودم خواستم یم آخه:گفتم و زدم یخجول لبخند

 !نیشیم تر خوشحال شما و شترهیب فشیک بگم خودم کردم

 .دیکش سرم به یدست
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 زبون از ستین مھم!منه ی نوه بچه اون!دخترم؟ هیحرف چه نیا_

 !دمیفھم که نهیا مھم دمیشن یک

 ه؟یچ تشیجنس حاال خوب:گفت که فشردم رو دستش

 !آخه؟ دنیپرس یم همه چرا.کردم گرد چشم

 !نشده کامل هم ماهش کی هنوز مامان_

 .نبود زهایچ نیا که ما زمان!نبود حواسم اصال_

 !بفھمن هیبق االن از بود زشت بنظرم

 هنوز ما که کردن یم فکر هیبق یول میبود شوهر و زن درسته

 !مینامزد

 هاش حرف که بود یگل یب یب هی ادمهیداد؛ ادامه و دیکش یه*آ

 مرحومت ییدا زن اول.شد یم گفت یم یچ هر!نداشت ردخور

 که رفتم من هم بعدش!پسره گفت زود که ششیپ رفت رادیه سر

 خونه...ات خونه چراغ شهیم گفت!خوشگل و ناز دختر هی گفت

 همون هم هاش حرف و!دلت زهیعز کنه یم ینوران رو ات

 .کنه رحمتش خدا!شد

 خسته یلیبخوابم؟خ برم من شهیم:گفتم و فرستادم براش یا فاتحه

 !ست کوفته تنم کنم یم حس ام

 .کن صبر قهیدق هی_

 .رفت آشپزخونه سمت و شد بلند هم مامان که شدم بلند

 وانیل هی با قهیدق پنج از بعد که کردم یم نگاه رفتنش به متعجب

 .گرفت سمتم و برگشت



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 969 

 

 ه؟یچ نیا_

 یدار مثال ها یارین ادا و ناز...دیمف و خوب ی جوشونده هی_

 !یاستخون و پوست فقط یشیم مادر

♨️ 

♨️♨️ 
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 .گرفتم مامان دست از رو وانیل و گفتم یاوف

 برم؟ شهیم حاال ورم_خ یم باشه_

 .اومد ییابرو چشم

 !ور_بخ خودم یجلو_

 !که نیبدتر رادیه از مامان یوا_

 و دمیکش سر رو جوشونده کل حرکت کی تو که کرد نگاهم اخم با

 !شد بسته هام چشم طعمش از

 !اه

 .تر گند اش مزه تر دیمف یهرچ

 برم؟...خوب:گفتم و دادم مامان دست به رو وانیل

 .یبخواب خوب زمیعز برو_

 سمت تند اش گونه یرو یا بوسه زدن از بعد و گفتم یریبخ شب

 .دمیدو اتاقم

 .دیرس گوشم به آب یصدا که کردم باز رو در

 بود؟ حموم رادیه

 !بود ومدهین نییپا چرا بگو پس

 !شد ینم آروم میگیم یچ ما دیفھم ینم تا که فضول نیا

 .رفت هم یتو هام اخم افتاد لباسش به که نگاهم
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 !اتاقه کف رو،لباسش شلخته کن نگاه

 .بردارم نیزم یرو از رو لباسش تا شدم خم و بستم رو در

 فرا رو وجودم سرتاسر تعجب اش قهی قسمت یرو رژ رد دنید با

 !گرفت

 .دمیکش اش قهی یرو یدست متعجب

 !قرمز رژ

 بوده؟ زن هی با رادیه یعنی...یعنی

 زده؟ قرمز رژ و

 چشمه یتو گفت یم و بزنم قرمز رژ من اومد یم بدش رادیه

 بزنه؟ که بود داده اجازه اون به حاال...حاال یول

 .دادم تکون یسر

 !لباسش بود شده دهیکش خورده دستش البد نه نه

 قشنگ و بود اش قهی یرو نیا زدم یم گول رو خودم داشتم یول

 !بود مونده هم ب*ل رد

 !شدم مچاله دستم یتو لباس و گرفتم وارید به رو دستم

 !ها یبدبخت نیا به لعنت

 !شد یم خوب داشت ام یزندگ تازه من...من

 !بود؟ یچ رادیه ذوق اون پس...پس

 !؟یچ شدنش پدر یبرا ذوقش اون پس
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 از یاشک قطره ناخودآگاه و کردم پرت نیزم یرو رو لباس 

 !بود هام اشک ی هیبق ی مقدمه نیا و دیچک چشمم ی گوشه

 ناباور یصدا و شد باز حموم در که بود گذشته چقدر دونم ینم

 !دیچیپ اتاق یفضا یتو رادیه

♨️ 
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 ھان؟ین_

 !ندادم هم رو سرم کردن بلند زحمت خودم به یحت

 !اومدم؟ یم کوتاه من دیبا چرا

 .کردم احساس کنارم رو حضورش لحظه چند از بعد

 شده؟ چش جوجوم:گفت آروم و گذاشت صورتم یرو رو دستش

 نه؟ جوجو گفت یم هم اون به البد

 .کن عوض رو هات لباس برو...ستین مھم:گفتم حوصله یب

 نشناسم رو تو من:گفت تیجد با و گرفت دست یتو رو ام چونه

 چته؟!ستمین رادیه که

 !کنم قھر زود قبل یها دفعه مثل خواستم ینم

 !بندازم راه دعوا خواستم ینم

 !بودم شده تر حساس حاال که خصوصا

 !گهید بود میباردار یبرا البد

 تو...تو:گفتم بود ختنشیر فرو ی آماده لحظه هر که یبغض با

 نه؟ تره قشنگ من از دختره ؟البدیکن یم انتیخ بھم یدار
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 باز!ه؟یچ ورا و شر نیا:گفت اخم با و کرد نگاهم بھت با هیثان چند

 نه؟ مایکرده؟ن فرو مخت یتو نویا یک

 !دهایچرخ یم ماین دور فکرش فقط

 !باشه مقصر خودش که کرد ینم فکر هم درصد کی

 !نه_

 .گرفتم جلواش و برداشتم رو لباس و شدم خم یکم پوزخند با

 !بفرما_

 !ه؟یچ نیا_

 زد؟ یم ینفھم به رو خودش

 یکار گند نیا:گفتم پوزخند با و دادم نشون رو اش قهی

 توجه جلب یگفت یم!اومد ینم خوشت قرمز رژ از ادتهی!شماست

 !که کنه یم
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#Part_358 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ها یشد حساس یلیخ تو ھانین_

 !باشم خوددار گهید نتونستم

 بودم؟ شده حساس من

 !کرد؟ یم برخورد لکسیر دید یم یا گهید زن نکنه

 بودن؟ حساس یگیم نیا به تو رادیشدم؟ه حساس من_

 .کردم اشاره رژ رد به باز

 !؟یشد حساس یبگ و ینیبب شوهرت ی قهی یرو رژ رد_

 .کردم اضافه یشخندین با
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 دیببخش یگیم هم موقع اون ینیبب مرد هی کنار رو من اگه البد_

 نه؟ شدم حساس که

 داشت ورم ترس لحظه کی یبرا که یجور شد درهم هاش اخم

 .برگشتم خودم یعاد حالت به زود اما

 !نداشت بیع که خودش یبرا گهید آره

 بدم گوش رو ت.ها حیتوض نمیش ینم گهید وقت اون!شو ساکت_

 تو و من بدون!کشم یم رو ته.باها که یشرف یب اون همونجا و

 !باهم میدار فرق

 بکنه؟ خواد یم که یغلط هر تونست یم بود مرد اون چون یعنی

 !رفتمیپذ ینم رو قانون نیا من

 تو که نیگرفت ادی نویا همتون...گهید آره:گفتم داد با خودش مثل

 شوهرت از اگه یندار حق!یکن باز دهنتو یندار حق یزن چون

 ...چون!یزن چون یکن باز رو دهنت یدید انتیخ

 حرف یذار یم:گفت تیجد با و گذاشت دهنم یرو دست

 حامله یها زن بودم دهی؟شنینکن یباف الیخ انقدر شهیم!بزنم؟

 !انقدر نه یول شنیم حساس

 براش میقبل یمنش که یدون یم راستش:گفت و دیکش یقیعم نفس

 که یدیجد یمنش هم امروز بره که شد مجبور و اومد شیپ یمشکل

 !بود اومده میبود کرده استخدام

 تو.برام ارهیب تا زدم زنگ که خواستم یم رو ها پرونده از یکی

 یمانتو اون از!شد درهم هام اخم تشیوضع دنید با اومد که

 !اش زننده شیآرا اون تا ریبگ گ.تن
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 .شد درهم هام اخم

 چه؟ رادیه به اون پیت آخه

 !؟یا کارهیچ تو خوب_

 من یآبرو...مربوطه من به ها کارمند پیت و رفتار اونجا!ھانین_

 !ونهیدرم

 !اومد؟ وجود به بوسه نیا یچطور بپرسم شهیم وقت اون_

 خورد؟ یم دردم چه به ظاهر و پیت گرنه و بود نیا مھم حرف

 .دیکش صورتش به یدست و کرد یاخم

 آخه؟اگه هیوضع چه خانوم که گفتم بھش اخم با ستادیا که کنارم_

 !نینمون نجایا لطفا نیکن تیرعا رو نیقوان نیتون ینم

 از زور به!انداخت بغلم یتو رو خودش که شد یچ دونم ینم ھوی

 که گفت هیگر با که وضعشه چه دمیتوپ بھش و کردم جداش خودم

 !دارم ازین کار نیا به من نینکن رو نکاریا خدا تورو

 !شد مشت دستم

 !کرده؟ بغل رو من شوهر کهیزن اون...اون

 کرده؟ بغل که؟تورویزن اون کرده کاریچ:گفتم حرص با

 !آروم ھانین_

 باشم؟ آروم شدیم مگه

 باشم؟ آروم من بعد و بغلت دهیپر زن هی!؟یچ زدم؛آروم داد نباریا
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 .رهیبگ رو اش خنده یجلو داشت یسع زور به انگار

 خنده؟ یم نیا اونوقت زنم یم پرپر نجایا دارم من یروان

 !بودها کم اش تخته هی شهیهم

 دیتاک با و دادم تکون جلواش دواریتھد حالت به رو انگشتم

 !یکن یم اخراجش فردا نیهم:گفتم

  خواستم یم فقط نبود میحال یچیه

 !بشه کم دختره شر
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#Part_360 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ھانین:گفت و کرد گرد چشم

 !رونیب شینداز یم فردا...یکن یم ھانین ھانین یها؟ه_

 یمال وضع ھانم،خانوممین:گفت و گرفت رو صورتم دست دو با

 .خوب داره کار به اجیاحت ندارن یخوب

 !نمشیبب که شرکت امیم فردا من پس_

 .داد تکون یسر تعجب کمال در که بودم اش یمنف جواب منتظر

 !شانس یخشک به یا

 !بود خودم از کرم باز!خواستا یم دعوا دلم

*** 

 

 !آوردم یم کم دختره اون از دینبا زدم یکیش و کامل پیت

 رادیه تیحساس یادآوری با که رفت قرمز رژ سمت دستم

 !شدم منصرف
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 !بود چشم یتو هم یلیخ نظرم به و کنم پا به جنجال خواستم ینم

 گهید نگاه از بعد و زدم کمرنگ یلیخ رو ام یزرشک رژ جاش

 .رفتم رونیب نهیآ یتو یا

 .افتادم راه و کردم یخداحافظ مامان با

 با شهیهم مثل که دادم رادیه به یسالم نشستم که نیماش یتو

 که همونطور و کرد روشن رو نیماش و داد رو جوابم ییخوشرو

 !زمیعز یشد خوشگل چه:گفت افتاد یم راه

 .بودم_

 !لعنت منکرش بر_

 بدل و رد نمونیب یخاص حرف ریمس امیپا تا گهید و زدم یلبخند

 !نشد

 .فشردم بھش شتریب رو خودم که گرفت رو دستم

 !اوردمیم جا رو کهیزن اون حال دیبا

 اد؟یم عشوه من شوهر یبرا حاال

 !دمیهنگ روام به رو دختر دنید با یمنش زیم به دنیرس با

 !بود یک گهید نیا بابا

 !بود نشده قشنگ هم باز یول بود ده.یمال خودش به انقدر

 راست ها بزنم رو ها حرف نیا حرص از که نبودم هیبق مثل

 !نبود قشنگ یراست
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 خوش خان رادیه سالم:گفت و شد بلند جاش از رادیه دنید با

 !نیاومد

 ینم یمعرف:گفت دختره که کرد سالم بھش یمعمول یلیخ رادیه

 رادخان؟یه نیکن

 !بکشمش خواستم یم ها رادخانیه گفت یم یوقت

 !جان ھانین همسرم:گفت خنده با و گذاشت کمرم پشت رو دستش
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#Part_361 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 متعجب و شد محو دختره یها ب*ل یرو از خنده

 ن؟یدار زن شما...شما:گفت

 !موزمار یا

 !گمشو و کن جمع رو بساطت و بند گفتم یم دیبا

 !چطور؟...بله_

 !گمیم کیتبر.یچیه...چیه:گفت پته تته با

 .زمیعز ممنون_

 .داد لمیتحو یا یحرص لبخند که گفتم حرص با رو نیا

 !هی،چیک هدف دمیفھم یم و بودم زن بالخره

 گهید ما خوب:گفت تند که باشه دهید بد رو جو انگار که رادیه

 .اتاقم تو ارنیب قھوه دوتا نیبگ هم شما یاشراق خانوم...میبر

 !سیرئ حتما_

 !خانومم میبر:گفت بھم رو و

 .میافتاد راه هم همراه و زدم یلبخند

 .کردم فوران آتشفشان مثل اتاق در شدن بسته با
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 !بره یکن یم اخراجش_

 !هم با میزد حرف ھانین_

 یدار زن یگفت یوقت یدیند رو اش افهیق!؟یچ حرف!حرف؟_

 خونه یتو خودم و نجایا بذارم رو تو یچطور شد؟من یچطور

 !بمونم؟

 شمرده و آروم و گرفت دست یتو رو دستم دو محکم

 ؟یندار اعتماد من به خوشگلم...عسلم:گفت

 !ندارم تهیعفر اون به_

 .کرد بسته و باز رو هاش چشم

 ...نهیب یم رو تو فقط هام چشم که منم مھم_

 وجود تمام با که منم مھم:گفت و دیکش شکمم یرو رو دستش

 !عشقم ی ثمره...امم بچه اومدن منتظر

 کنه ام وونهید که بزنه حرف یچطور دونست یم باز زبون یا

 !ها

 بالخره!ندارم یخوب حس بھش من آخه:گفتم عشوه یکم و ناز با

 !گهید گله ور ترگل دختر هی

 .نشست اش یشونیپ یرو یاخم

 کنم؟ یم عجوزه اون نگاه آخه دارم رو تو تا من_

 ریز زدم و گرفت ام خنده بود داده بھش که ی عجوزه لفظ از

 .خنده
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#Part_362 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .نمون سرپا ادیز نیبش برو!دختر تو دست از_
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 .یکرد خلم رادیه ه.ا:گفتم یعصب و دمیکش یپوف

 !ادیب جفتتون سر ییبال خوام ینم...گهید نهیهم_

 آخه؟ شده سقط بچش سادنیوا با یک_

 .نیبش برو نزن حرف_

 .خودش یصندل یرو البته نشستم و رفتم ادشیز اصرار به

 اون یصدا باز بعد و خورد در به یا تقه قهیدق چند از بعد

 !عجوزه

 رادخان؟یه_

 !زهرمار و خان رادیه

 .دییبفرما_

 !رادیه به البته داد یسالم باز و کرد باز رو در

 !نکرد حساب آدم اصال انگار که منم

 رادخان؟یه نیندار الزم یزیچ:گفت و گذاشت زیم یرو رو قھوه

 .دادم جواب من نباریا

 !دییبفرما رینخ_

 رادخان؟یه:گفت بھم توجه یب

 ...نـ_

 کرد؟ ینم توجه من به

 باالتره؟ من از بگه خواست یم مثال
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 !نه ؟گفتمیدینشن:گفتم یعصب و شدم بلند جام از حرص با

 ن،بایستین شما من سیرئ چون!رمیگ ینم دستور شما از من_

 .رونمیب نیداشت الزم یزیچ خان رادیه اجازه

 !زد رونیب اتاق از باشه جانبم از یحرف منتظر نکهیا بدون و

 گفت؟ نارویا یحق چه گفت؟به یچ نیا...نیا_

 ...ھانین_

 دهیناد رو من کرد؟مثال زر زر یچ:گفتم داد با و رفتم جلو یعصب

 ره؟یگ یم

 .گرفت رو بازوام که نشست در ی رهیدستگ یرو دستم

 !نده خودت به استرس...زمیعز آروم_

 .زدم داد بشنوه هم رو صدام نکهیا یبرا و عمد از

 !رسم یم رو کهیزن اون حساب_
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#Part_363 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کردم یم حلش خودم باش آروم سیه_

 !شد آروم دلم ته

 !گهید اخراج شد یم هم کردنش حل

 !؟یکن یم اخراجش!؟یچطور_

 !باشه:گفت و دیکش یپوف

 !زمیعز یمرس:گفتم و نشست بم.ل یرو ینس.بدج لبخند

 یم انجام گفتم یم یچ هر ها داشت ییها تیمز چه یحاملگ نیا

 .داد

 !ها یوفتیم ما ادی یباش داشته کار وقت هر تو:گفت خنده با
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 جون؟ یگفته،شوهر یک:گفتم ناز با

 ینم که یدون یم ایب عشوه و ناز نجایا یه حاال.توله برو ایب_

 !ها کنم یکار تونم

 !بودم شده طونیش ناخواسته

 ؟یکن کاریچ یخوا یم مثال:گفتم و دادم جلو رو بم.ل

 و آورد جلو رو سرش و گذاشت وارید پشت طرفم دو رو دستش

 !کوچولو جوجه بخورمت تونم یم مثال:گفت آروم

 !رفت قنج دلم ته

 !کردم یم یدار بچه دیبا یول ها بود مشترکم یزندگ یاوال مثال

 آخه؟ بود سالم چند خودم مگه

 خطوط دنیکش مشغول و گذاشتم اش نه.یس یرو رو دستم

 .شدم یفرض

 اون انجام حال در... استغفرا کرد یم فکر دید یم یک هر

 !ممییکارا

 !دمیکش یم خجالت و بودم شده مثبت بچه مثال

 !بود همراهمون هم گهید نفر هی رادیه و خودم بر عالوه حاال

 !ماست یکارها تمام شاهد که بچه هی
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#Part_364 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 راد؟یه_

 .زد لپم یرو یا بوسه نرم

 جون؟_

 شدن؟ دار بچه یبرا ستین زود گمیم_
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 .مایش یم ریپ میدار گهید!نچ_

 !میش ریپ که بود سالمون پنجاه چھل مثال انگار

 .کوبوندم اش نه.یس به یمشت

 ینم...تونم ینم کنم یم حس من یول...یریپ خودت شعور یب_

 !کنم مراقبت ازش تونم

 یتون یم یوقت یدار رو یکار هر ییتوانا تو...زمیعز یتون یم_

 رو یکار هر ییتوانا یعنی یکن خودت عاشق نطوریا رو من

 .یدار

 .ذاشت یم بغلش ریز یا هندونه چه کنا نگاه رو فتهیش خود

 !هیا تحفه چه انگار کرد یم یفیتعر چه

 .زد یا قھقھه که کردم نگاهش حرص با

 گهید باشه؟عوضش زود چرا جونم نه...نخور حرص باشه باشه_

 !ماه چند فقط البته یراحت گهید ی بچه اومدن تا

 بچه؟

 .بود بس پشتم هفت یبرا هم یکی نیهم

 .بندازه راه فوتبال نیزم خواست یم البد شناختم یم من که ینیا

 ؟یبنداز راه فوتبال میت قراره مگه خبره چه_

 .دیکش ام گونه یرو رو دستم

 بچه ها ازدهیده، داشتم دوست.داشتم دوست یبچگ از اوهوم_

 .باشم داشته
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 !شتریب کال،نه دارم دوست دونهی چه؟من من به_

 .ها ینزن غر اومد هوو سرت ا؟پس_

 !هام ضعف نقطه رو ذاشت یم دست

 از نمیش یم ساکت نیبب بعد اریب...یکن یم غلط تو:گفتم خشم با

 ...شوهر و رمیم باشه شده هم تو حرص

 !موند نصفه بم.ل یرو بش.ل نشستن با حرفم ی ادامه

 .کرد یم مراعات شتریب بچه خاطر به نباریا

 بزنتم یشوخ تین ک قصد به ای بده هولم آروم دیترس یم یحت

 !وفتهیم یاتفاق هی گفت یم چون

 ...و کرد وارد کمرم به یفشار

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_365 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بکشم ینفس تونستم تازه که دیکش عقب و

 !ها بودم شده طاقت کم و فیضع چقدر

 یکن کی.تحر رو حسادتم نکهیا یبرا گهید:گفت تیجد با نباریا

 !نزن رو ها حرف نیا

 یسر و گرفتم قرار شیجد لحن و حرف ریتاث تحت ناخودآگاه

 .دادم تکون

 به هم من بذار نیبش هم حاال.کنم گوش حرف خوشگل نیآفر_

 .نکن هم یطونیش برسم کارهام

 ؟یبد تویگوش شهیم باشه_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 994 

 

 دیکش رونیب رو اش یگوش بشیج یتو از و کرد نگاهم چپ چپ

 .داد دستم و

 گه؟ید امر_

 .شد باز شمین

 .یچیه_

 .نشست اش یصندل یرو هم رادیه و نشستم مبل یرو و رفتم

 گفت یم زنشون یوقت یاول که هست مرد نوع دو بودم دهیشن

 یتو زمیعز گفت یم یدوم و دادن ینم بده رو ات یگوش

 .داشتن گهید زاپاس یگوش هی و!بمهیج

 .باشه داشته زاپاس یگوش کرد یم غلط رادیه حاال

 مشغول خودم یگوش یتو از و کردم چک رو اش یگوش کمی

 .شدم رمان خوندن

 هم با شد تموم که رادیه کار و گذشت باد و برق مثل عصر تا

 .میبخور یبستن تا میرفت من شنھادیپ به و میزد رونیب

 ه؟یبستن وقت االن که زد یم غر مدام هم رادیه حاال

 االن؟ آخه

 .گهید بودم کرده اریو

 .مینشست نیماش یتو میگرفت که رو یبستن

 !یکرد هوس یچ یبرا یبستن سرما نیا یتو دونم ینم آخه_

 !گفت باز
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 کنم کاریچ من:گفتم بودم یبستن خوردن مشغول که همونطور

 !کرده هوس بچت

 .بود تو ی بچه که روزید بچم؟تا شد حاال ا_

 .بخواد دلت هم یلیخ_

 امیم بشه تموم من مال اگه چون بخور زود:گفتم که زد یا قھقھه

 !توها سراغ

 .کرد نثارم ییوالیه ب*ل ریز و رفت بھم یا غره چشم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_366 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 غذا دیبا دونفرم ی اندازه االن من کرد ینم درک شعور یب

 .بخورم

 !که نداشت درک کمی

 .خونه میبرگشت نه ساعت و میزد چرخ هم کمی

 بره؟ داشت جون یک حاال و میداشت کالس هم فردا

 و بود دهیرس بھم رادیه انقدر وقت چند نیا گهید بود اجبار یول

 !بودم شده تنبل که بود گذاشته الالم به یل یل

 تا اتاقم یتو رفتم که بود ازدهی ساعت هم شام خوردن از بعد

 .داشت ادیز کار نکهیا کارش،مثل اتاق رفت هم رادیه و بخوابم

 !کشه یم زحمت وقت چند نیا چقدر شوهرم یالھ

 !نه گفت شهیهم مثل یول کنم کمکش که کردم اصرار

 .بده انجام رو کارها خودش تا برم که گفت

 نابود رو خودش داره دونست ینم و کرد یم کار شب تا صبح

 !کنه یم

 !دادم یم نشون تیحساس و زدم یم غر یه هم من
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 رادیه به مدام و بودم یحساس ی دوره تو االن مامان قول به

 !کردم یم شک هم بدبخت

 دهیم انجام من چشم از دور ییکارها هی داره گفت یم حسم یول

 !ست کننده شوکه یحساب که

*** 

 .رفتم رونیب یمختصر شیآرا انجام از بعد و کردم تنم رو مانتوام

 گشنم هم یلیخ چون.خوردم رو ام صبحونه یهولک هول و تند

 !بود

 .شدم یم یزیچ یگاو به لیتبد رفته رفته وضع نیا با

 خودش که یوقت تا بشم سوار برم گفت و داد بھم رو چییسو رادیه

 .ادیب

 دستش یتو یا جعبه با قهیدق چند از بعد که نشستم نیماش یتو

 .اومد

 یکنجکاو با که داد یسالم پرنشاط و گرم و نشست نیماش یتو

 ه؟یچ جعبه نیا:گفتم

 !نشیبب کن بازش:گفت خنده و ذوق با و گذاشتش پام یرو

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_367 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .کردم جعبه کردن باز به شروع ها یوحش مثل زده ذوق

 یم خودش شیپ البد کرد یم نگاه من به متعجب هم رادیه حاال

 !ست دهیند کادو چه دختره گفت

 شده نوشته روشش" رادیه و ھانین"اسم که طال ست هی دنید با

 ...رادیه یوا:گفتم زده ذوق بود

 !شدینم باورم
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 .بود قشنگ یلیخ یلیخ

 !من یکوچولو مامان...عشقم مبارک تولدت_

 .کردم نگاهش شوکه و گرفتم دهنم یجلو رو دستم بھت با

 !تولد؟

 !مگه؟ بود چندم امروز

 من؟ تولد_

 مگه؟ بود من تولد

 اومد؟ ینم ادتی!من نه پس_

 .اومد ینم ادمی خودم جون به

 کنم؟ فراموش رو خودم تولد من شد یم مگه اصال

 حاال بودم حفظ از رو هام دوست و لیفام کل تولد که یھانین من

 بود؟ رفته ادمی

 کرده فراموش رو تولدش دختره که خوندم یم ها رمان یتو یوقت

 بره آدم خاطر از مھم روز نیا شهیم مگه گفتم یم و دمیخند یم

 !شد یول

 یزیچ من مثل یشوهر وجود با مگه...کوچولو نکن بغض حاال_

 مونه؟ یم ادتی

 !فتهیش خود_

 اومد؟ خوشت حاال_

 !یمرس.هیعال شدم عاشقش!اد؟یب خوشم:گفتم ذوق با دوباره
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 .که خوره ینم من درد به یخال و خشک تشکر آ،آ_

 اشاره اش گونه به و آورد جلو رو سرش که کردم نگاهش جیگ

 .کرد

 !کن بوسم_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_368 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 عشقشون یبرا رو خودشون خواستن یم که بود شده دخترها مثل

 !خواستن یم بوس بعد و کنن لوس

 که یاون و بود شده عوض هم با رادیه و من یجا انگار حاال

 !بود رادیه خواست یم بوس

 .زدم صداش حرص با

 !رادیه_

 .کن بوس بدو پس بشنوم نه ندارم دوست که یدون یجون؟م_

 .دیکش جلوتر رو خودش و

 !بدوش گفت یم نیا نره گفتم یم من

 .دمیکش عقب و زدم اش گونه یرو یا بوسه هول و تند

 !بود انداخته گل هام گونه

 دمیکش یم خجالت هم باز یول بود شوهرم شرعا  رسما نکهیا با

 !ازش

 !کنه بغلم ای بھم بزنه دست اگه یحت دمیکش یم خجالت

 .خوشگلم ارمیم در سرت شویتالف شب!دیچسب چه اوف_

 .افتاد ساعت به نگاهم که بگم یزیچ خواستم

 !شد بلند ام کله از دود
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 حرکت یحت رادیه و شد یم شروع کالسم گهید قهیدق ستیب

 !بود نکرده

 رید قهیدق هی که برو تند...برو رادیه یوا:گفتم پراسترس و هول

 !دهینم رام گهید یرحمان برسم

 !بود آشنا اخالقش بم و ریز با و شناخت یم یرحمان رادیه

 زدن حرف حق ییدانشجو که هیجد چنان درس یتو دونست یم

 !نداره رو حرفش وسط

 !جذبه و اخم پر و نیسنگ بود نطوریهم هم ها استاد هیبق با یحت

 .افتاد راه و کرد روشن رو نیماش و گذاشت دستم یرو دست

 .بچسب سفت فقط میدیرس گهید قهیدق ده!خوشگلم نترس اصال_

 !همانا هم بردن باال رو سرعتش و همانا گفتنش

 .رفت یم باال غمیج یصدا یگاه که رفت یم تند انقدر

 !تو یند کشتن به خودمونو حاال درک به یرحمان

 .میبود دانشگاه یجلو بعد قهیدق ده راس قایدق

 برم خواستم و کردم یخداحافظ و شدم ادهیپ نیماش از هول و تند

 تیطور وقت هی برو آروم آروم!ها ییبدو نمینب ھانیزد؛ن داد که

 .نشه

 !نبود ازین هم عجله پس داشتم وقت آره

 .مراقبم!نگران یآقا باشه:گفتم خودش مثل و دادم تکون یسر

♨️ 
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♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_369 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .افتادم راه تند و زدم یلبخند که فرستاد برام یبوس

 .بشر نیا دست از
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 ومدهین هنوز لوین بودم افتاده نفس نفس به.نشستم یصندل یرو

 .بود

 !یبدبخت دختر اوف

 !بده راهش بود محال اومد یم هم یرحمان بعد هیثان کی

 همون با و شد دایپ یرحمان ی کله و سر قهیدق چند از بعد بالخره

 !کرد سیتدر به شروع یشگیهم تیجد

 کردن جمع از بعد و گفت یدینباش خسته کالس شدن تموم با

 !اومد تو لوین رفتنش رونیب با همزمان که زد رونیب لشیوسا

 االن؟ آخه

 ان؟یم االن آخه:گفت نشست که یصندل یرو

 .دیکش صورتش با یدست کالفه

 !شد یچ یبدون اگه ھانین اوف_

 شد؟ یچ_

 !هم تاپ و پیت به میزد یرحمان با:گفت و دیکش یا کالفه نفس

 ؟یرحمان و لوین

 بعد موندم خواب سرم ریخ بابا:گفت اخم با که کردم نگاهش جیگ

 !یا عقده ی کهیمرت...برخوردم هم یرحمان به گندم شانس از

 نیهم هم یرحمان یرو یجلو شناختم یم من که ییلوین نیا یعنی

 !گفت یم رو ها یور یدر

 .شو ساکت:گفت اخم با که دمیخند
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 ؟یایب بدو بدو یتونست ینم یعنی؟یومدین چرا حاال...باشه_

 اصال خوشگلمم شانس از و موندم خواب که گفتم راستش!نشد_

 نفر چند بودم که دانشگاه ی سرکوچه بعد اومد ینم ریگ نیماش

 استاد موقع همون ترمم خوشگل شانس از و شدن مزاحمم

 شهینم باورت ھانین یوا...شد ادهیپ اش کله و سر یرحمان

 .شمونیپ اومد و شد ادهیپ نیماش از یچطور

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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#Part_370 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !کردم سی.خ رو خودم که بود درهم هاش اخم چنان

 شده؟ یزیچ که دیپرس اخم همون با

 گفتم برگشتم خوره ینم سی.خ دهنم تو نخود یشناس یم که منم

 !شدن مزاحم

 !بود گذشته کار از کار یول شدما مونیپش بعدش البته

 !شد دعوا دمید کدفعهی که گفتم رو نیهم

 سوسوال اون و کجا استاد زور اما بودن نفر چند ها اون نکهیا با

 کجا؟

 بلد نمیا یعنی داد یم ییها فحش چه ھانین مردم یم داشتم یعنی

 کرده؟ ینم رو بوده

 بلند دادش یصدا ھوی که کنم تشکر اومدم کردن فرار که دوتا اون

 !شد

 تو؟ یکن یم یغلط چه نجایا_

 بود؟ یحرف چه نیا

 درست:گفتم خودش مثل خوره یم بر بھم زود یشناس یم که منم

 چه؟ تو به!کن صحبت
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 سمتم ها بچه از تا چند سر که خنده ریز زدم بلند لوین حرف نیا با

 .دیچرخ

 !باشه کرده رو کارها نیا لوین که شدینم باورم اصال یعنی

 !امروز بود یعصب انقدر چرا یگرام استاد بگو پس

 .بزنم حرفمو بزار دهنتو ببند ھانین_

 .داد ادامه که دادم تکون یسر خنده با

 هم آخرش میکرد بحث فقط که برات نگم شمیبق گهید خوب

 بدن؟ ریگ بھت که کوتاهه انقدر هات لباس چرا تو گفت برگشت

 چه؟ تو به بگه نبود یکی آخه شد ینم بازتر نیا از دهنم یعنی

 داره؟ شما به یربط من پوشش طرز دیببخش_

 سر گهید قهیدق پنج تا:گفت حرفم به توجه یب و کرد نگاهم اخم با

 !این گهید ینبود کالس

 !شد نشیماش سوار و رفت که شدم رهیخ بھش مبھوت و مات

 بر خاک لوین که فھموند بھم شد کنده جا از سرعت با که نشیماش

 !شد رید سرت

 و دمیرس یوقت یول نداشت حد که دمیدو یم یسرعت چنان با

 هم دونستم یم...تو رفته دمیفھم دمید رو اش شده پارک نیماش

 .ومدمین گهید پس دهینم راهم

 .یجرعت عجب!دختر اوه_
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 رو هوامون میکن تور ها استاد نیا از یکی میندار شانسم واال_

 یم جونت شوهرت به زنگ هی یاومد یم رید تو مثال باشه داشته

 !یچ بدبخت من یول کالس تو یاومد یم دلشوره بدون و یزد

 هول دارم کالس یرحمان با دیفھم تا هم رادیه نخور غصه حاال_

 .شناسه ینم آشنا و دوست نکهیا مثل رسوند رو من یهولک

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !دماغه گند یلیخ پس_

 .نداشتم ازش کالس جز یا گهید برخورد که من...دونمیچم واال_

 .ها یشد یجور هی تو...ھانین نمیبب!ینداشت که شکر همون_

 !من؟

 که کردم یرییتغ چه نمیبب تا انداختم وضعم و سر به ینگاه

 .یبادکرد انگار نهیا منظورم خره:گفت

 .رفتم بھش یا غره چشم

 !بود رک چقدر ادب یب

 .زدنه حرف طرز چه شعور یب_

 طون؟یش شمیم خاله دارم ه؟نکنهیخبر یشد عوض لوین جون نه_

 !دختر نیا بود زیت چه

 !گفت یم درست یناباور نیع در و پروند یم یزیچ هی یالک

 یزیچ هی من بابا برو:گفت خنده با که دادم تکون سر آهسته

 .پروندم

 !یپروند درست و_

 .داد صدا محکم یصندل که خورد یتکون چنان
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 !بودها یوحش

 !چته سیه_

 !؟یگیم یجد...ھانین یوا:گفت ذوق با

 .اوهوم_

 توئه؟ مثل ؟اونمیچ استاد!؟یندار ذوق چرا سرت بر خاک_

 !داشتم ذوق و خجالت نیب یحس هی یول داشتم ذوق

 !هیچ یبرا دونستم ینم هم خجالتم

 باشه؟ من مثل رادیه

 گفت یم و برم راه ذاشت ینم یکرد یم ول اگه رو اون

 !مطلق استراحت

 !باشه رادیه همون نیا شد ینم باورم که داشت یذوق چنان

 گهیم یه کرده ام وونهید بابا نه:گفتم خنده با و دادم تکون یسر

 !خورده رو مخم کال و ندو،نرو،نکن ھانین

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 ؟یشیم مامان یدار شه،توینم باورم ھانین یوا_

 ذوق با و دمیکش شکمم یرو رو دستم توجه جلب یب و آروم

 !لوین آره:گفتم

 دامنت تو انداخت بچه هی زود چه تنده ششیآت چقدر استاد_

 !بعد بگذره مشترک یزندگ از روز چند بذار یحساب مرد بابا.آخه

 .کردم نثارش ییشو خفه حرص با که خنده ریز زد و

 .ها زد یم حرف رک و حیصر چقدر شعور یب

 .بابا باشه_

 !لو؟ین_
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 .میسربرگردوند سارا یصدا با

 لوین:گفت و داد جفتمون به یسالم زد یم نفس نفس که یدرحال

 .یایب زود گفت فقط...داره کارت یرحمان استاد

 داره؟ کاریچ نگفت_

 !ششیپ یبر زود گفت فقط نه_

 .یمرس...باشه_

 .کنم یم خواهش_

 بدبختم نرم...ھانین یوا:گفت ترس با لوین رفتنش محض به

 .مامان یکنه؟وا

 !صبحش رفتار اون خودش قول به نه بودنش ترسو نیا به نه

 .یدیترس ینم که تو:گفتم خنده با

 که یدون یم فقط...ترسم ینم االنم:گفت و انداخت غبغب به یباد

 منو؟ نندازه ھوی دستشه زیچ همه گهید استاده

 .گهید شیشناخت کردم فکر مدت نیا یتو!ستین یتالف اهل...نه_

 ...صبحش رفتار نیا با یول کردم یم فکر آره_

 یم رو کار نیهم بود استاد یجا یا گهید یکس هر من نظر به

 !کرد

 !شد یم سرش ناموس و گهید بود مرد بالخره

 !شدن مزاحمش که درک به بگه و باشه الیخیب که تونست ینم
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 کار نیهم بود جاش گهید یک هر رینگ سخت ادیز من لو،بنظرین_

 !که بذاره دست رو دست تونست ینم کرد یم رو

 !رو هام حرف کنه ینم قبول که ست دنده کی انقدر دونستم یم

 .داره کاریچ نمیبب برم حاال...یگیم راست تو دیشا_

♨️ 

♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !همراهت به خدا...برو_

 .منو نکشته تا برم.حاال هست یک انگار یگیم نیهمچ اوه_

 کنار در...گلم دوست مبارک تولدت ها رفته ادمی نکن فکر_

 .جونتون ین ین اون با!یبمون آخر تا زتیعز شوهر

 تند که گفتم یممنون و نشست بم.ل یرو یخوشحال سر از یلبخند

 .افتاد راه و کرد یخداحافظ یهولک هول و

 !دختر نیا دست از

 !داشت زبون متر چند باز یول ها دیترس یم

 !خودم لیاوا مثل درست

*** 

 

 •°رادیه°•

 

 وصل رو تماس و گفتم ها بچه به رو یدیببخش تلفنم یصدا با

 کالفه ام یمنش ی عشوه پر و نازک یصدا دنیشن با که کردم

 !کردم بسته و باز چشم

 !لعنت یا

 !سیرئ یآقا سالم_
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 امرتون؟...سالم_

 .باشه داشته هم بغض که کرد یم یسع و بود عشوه پراز صداش

 !بود زیآم تمسخر دختر نیا واقعارفتار

 چطور شما!داشتم اجیاحت کار نیا به یلیخ من سیرئ یآقا_

 !ن؟یتونست

 دردش پس حقوق مبلغ همون با بودمش فرستاده گهید شرکت هی

 بود؟ یچ

 .کردم صاف ییگلو

 !فعال...رمیگ یم تماس بعدا خودم من_

 !بودها شده شر هم نیا اوف

 اگه کنه یم ینطوریا و کنه یم کار شمیپ داره روزه چند خوبه

 ؟یچ بود شتریب

 !شد کنده شرکت نیا از شرش ھانین لطف با

 به شروع و گذاشتم زیم یرو رو یگوش و کردم قطع رو تماس

 .کردم سیتدر ی ادامه

 

♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_374 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 ه؟یک ی شماره نیا_

 !ام یمنش:گفتم رمیبگ جاده از نگاه نکهیا بدون ھانین یصدا با

 نشد؟ اخراج مگه_

 .اوهوم_
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 زده؟ زنگ چرا پس:گفت حرص با

 !البد کنه یزار و له.نا بود زده زنگ_

 ؟خوبهیدار زن دونه ینم مگه شعور یب ی کهیزن.کرده غلط_

  ها فھموندم بھش اومدم خودم

 !گرفت ام خنده حسادتش و حرص همه نیا از دلم یتو

 !حسود ی دختره

 ؟یداد جواب چرا تو...رادیه یه_

 .ییتو کردم فکر آخه:گفتم و گرفتم رو ام خنده یجلو زور به

 ؟یشناسینم رو من ی شماره تو یعنی_

 !بود کرده گل شیباز کارآگاه بابا یا

 !نبود کن ول گهید بزنه سر ازت ییخطا بود یکاف یعنی

 !نبود حواسم بودم سرکالس...خانومم_

 دونه دونه که نشه تکرار گهید:گفت و گذاشت پام یرو رو یگوش

 !کنم یم کلتو یموها

 !چشم یرو به_

 .کردم هوس بدجور ریبگ انار و ینارنگ برام سایوا حاال...نیآفر_

 !گهید دیطلب یم هم رو کارها نیا شدن پدر بالخره

 !مقصد یسو به شیپ و گفتم یچشم
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 خواستم یم که هم شب هی.میگرفت ینفر سه عمه با هم ھانین تولد

 !داشتم ها برنامه براش و رونیب میبر ییدوتا هم با

 دنید با که کردم باز رو هام چشم زده هول ھانین زیر یصدا با

 شده؟بچه یزیچ:گفتم هول بود نشسته سرم یباال که ھانین

 گرفته؟ شده؟دردت شیطور

 !رادیه کردم یبستن هوس:گفت مظلوم و دیکش باال رو اش ینیب

 !کردها یم هوس چقدر دختر نیا من یوا

 االن:گفتم و دمیکش یا آسوده نفس بود نشده یزیچ خداروشکر

 .ارمیم نییپا از رمیم

 یم یشکالت...ندارم دوست یلیوان من:گفت که بشم بلند خواستم و

 !خوام

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_375 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 کنم؟ دایپ کجا از یشکالت شب وقت نیا من زیعز آخه_

 !رادتوروخدایه...دونم ینم_

 یم رو هام لباس که همونطور و پاشدم جام از و دمیکش یپوف

 .امیم باشه،بمون:گفتم دمیپوش

 !بشه انینما اش گونه یرو چال شد باعث که زد ینیریش لبخند

 !بود خاص وجودش تمام دختر نیا

 !بشم جذبش شتریب شد یم باعث اخالقش و رفتارها تک تک

 و دیکش شکمش یرو وار نوازش حالت به و آروم رو دستش

 .ادیم خره یم ییبابا االن کوچولوم ین ین کن صبر کمی:گفت
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 رونیب و نشوندم اش گونه یرو یا بوسه و کردم نگاهش لبخند با

 .رفتم

 بر عالوه و کردم دایپ مغازه هی گشتن ساعت مین از بعد بالخره

 هوس اگه خانوم ھانین تا گرفتم هم گهید پرت و خرت کمی یبستن

 !نشم آواره ینطوریا گهید کرد

 !کرد یم اریو انقدر چرا دختر نیا دونم ینم

 !بود شده تر تپل کمی یول ها بود نشده هم ماهش کی هنوز

 .افتادم راه تند و شدم نیماش سوار فکرهام نیا الیخیب

 نگاهم زده ذوق ها بچه مثل که گذاشتم تخت یرو رو کیپالست

 !یمرس...رادیه عاشقتم:گفت و کرد

 .شد مشغول و داد تکون یسر..نشده آب تا ر.بخو...خواهش_

 طول چقدر دمینفھم که کردم یم نگاهش رهیخ و بودم دهیخواب

 !رفتم فرو خواب یایدن یتو و شد خواب گرم هام چشم که دیکش

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1121 

 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_376 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°ھانین°•

 

 غرق رادیه یرو رو پتو و گذاشتم یعسل یرو رو یبستن ظرف

 .دمیکش خواب

 خودم دست کنم کاریچ یول بودها شده ریاس شب وقت نیا بدبخت

 .بودم کرده هوس که نبود

 !گهید داشت غذ که ازین من ین ین



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1122 

 

 یطول و بستم رو هام چشم آروم و دمیکش دراز کنارش هم خودم

 !رفتم خواب به که دینکش

 !رادیه کنار در آرامش کمال با هم اون

 

*** 

 .شد زونیآو ام لوچه و ب.ل

 آخه؟ یچ یعنی

 ؟ینر شهینم_

 .گرفت رو صورتم آروم دستش دو با

 .برگردم یا هفته هی دمیم قول یول!برم دیبا حتما...عشقم نه_

 !کنم سر رادیه بدون هفته کی تونستم ینم

 !بود فرسا طاقت.بود سخت

 هفته؟ کی آخه

 !خوب ببر منم_

 ؟یهست یچ نگران ست مردونه اونجا طیمح...زمیعز شهینم_

 دلشوره؟ بگم

 ھان؟ین بگو پرت و چرت کم گهینم اونوقت

 سرت؟ به زده یحاملگ گهینم اونوقت

 .یشد حساس گهیم ای
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 ؟یبرگرد یدیم قول...یچیه_

 .خنده ریز زد بلند

 .یسفرکار رمیم...رمیبم که رمینم عشقم_

 که زن.ریبگ گاز زبونتو:گفتم اخطارگونه و دمیگز ب.ل

 ست؟ین همراهتون

 ساعت چند دیبا که میکن جمع رو چمدونم ؟پاشویزن چه جونم نه_

 .وفتمیب راه گهید

 !داد یم بد گواه دلم

 !بشم رفتنش از مانع خواستم یم

 .رادیه_

 !زد صدام اخطارگونه نباریا

 .برم دیبا که گفتم!ھانین_

 .نشستم تخت یرو و برگردوندم رو قھر با و یعصب

 .درک به اصال

 کنم؟ یم کیکوچ خودمو دارم چرا من

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_377 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !برو باشه_

 .زد زانو پام کنار و دیکش یپوف

 !خوب برم دیبا عشقم...زمیعز_

 زدم؟ یحرف مگه برو خوب_

 !کنه یم داغونم داره نزنم حرف نیهم که دونست یم خدا یول
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 هی دمیم قول!میزندگ کرده داغون رو من نزدنت حرف نیهم_

 !قول باشم نجایا موقع نیهم گهید هفته

 .دادم تکون یسر و گرفتم قرار بخشش آرامش لحن ریتاث تحت

 ؟یدیم قول_

 .داد تکون یسر نانیاطم با

 .زمیعز آره_

 از هم من و دمیکش آغوشش یتو حرکت کی تو که زدم یلبخند

 کی نیا ی اندازه کردم یسع و دمیچسب بھش شتریب خداخولسته

 !کنم یدلتنگ رفع نمشیب ینم که هفته

 !بود کننده وونهید عطرتنش

 و هیگر ریز زدم یم نجایهم بود جاش اگه و بودم شده ریگ بھونه

 !کردم یم هیگر زار زار

 !نره شد یم کاش

*** 

 

 گذشته دوسال من یبرا یول بود رفته رادیه که شد یم یساعت دو

 !بود

 پسراشون دوست یبرا یدلتنگ بابت رو هام دوست که یمن

 !شدم ها اون از بدتر یکی حاال کردم یم مسخره
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 پسرم دوست که رادیه خوب هست نمونیب یادیز تفاوت هرچند

 !ست،شوهرمهین

 و وهیم و غذا!پر دست هم اون اومد یم و رفت یم مدام هم مامان

 !وهیآبم

 !یور.بخ گفته و رادهیه سفارش گفت یم هم مدام

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_377 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 یم وونهید رو من گفتنت رادیه بار هر با یبدون اگه مامان خ.آ

 !یگینم گهید یکن

 ؟یکرد کاریچ من با رادیه خ.آ

 رادیه با ساعت چند یروز و گذشت یسخت به هم روز دو

 .کردم یم صحبت

 !میبود حرف درحال کال بگم رو راستس بخوام

 .میزد یم حرف باهم برم خواب به که یوقت تا ها شب

 !نطوریهم هم رادیه و گفتم یم ام یدلتنگ از من

 !نبود شهیهم مثل یول

 .نبود مانهیصم و گرم لحنش

 .بود همون هاش حرف!ها،نه شده کم اش عالقه از یا ذره گمینم

 !ست حوصله یب ست خسته انگار اما

 !ادهیز کارهاش بالخره گهید کنم درکش دیبا یول
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 زدن حرف مشغول همش که خصوصاهم...کم فرصت و ادیز کار

 !منه با

 خوام ینم گفت یم چون رفتم دانشگاه رادیه اصرار به هم امروز

 !یوفتیب عقب کالست از

 رفته که حاال شدها ینم تنگ براش دلم انقدر بود نجایا یوقت جالبه

 !دونم یم قدر

 دستش از که ممیفھم یم یوقت رو یزیچ ارزش ها یمیقد قول به

 !میداد

 

 و دمیکش رونیب فمیک یتو از رو ام یگوش تند کالسم اتمام از بعد

 .گرفتم رو رادیه ی شماره

 ..."باشد یم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 !افتاد دلم به یبد و بیعج ی دلشوره

 !ها حرف همون باز یول زدم زنگ هم گهید بار چند

 شارژش دیشده،شا خاموش شیگوش دیشا!دختر نده راه دلت به بد

 !افتاده براش یاتفاق دیشا...دیشا ای شده تموم

 .دادم تکون یسر تند تند

 !نباش باف یمنف انقدر!نه نه

 جمع رو لمیوسا بعد و شم مسلط خودم به تا دمیکش یقیعم نفس

 .رفتم رونیب و کردم
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♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_378 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .گرفتم یو یت از رو نگاهم اف اف یصدا با
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 !موقع؟ نیا بود یک

 !که نبود هم مامان

 !آخه؟ بره پاشه داشت جون یک

 !بودم شده تنبل که بود گذاشته الالم به یل یل رادیه بس از

 .نشست بم.ل یرو یلبخند رادیه یادآوری با

 !شد بلند صدا باز

 رونیب چادرم دنیپوش از بعد و شدم بلند جام از و دمیکش یپوف

 .رفتم

 میداشت یدردسر بود شده خراب که بود بود چند که هم اف اف

 !ها

 !انداختم باال ییابرو جوون یپسر دنید با که کردم باز رو در

 بود؟ یک نیا

 .دادم رو جوابش متقابال که داد یسالم

 خانوم؟ ھانین_

 !شدم متعجب اسمم دنیشن با

 !چطور؟...بله_

 .شماست یبرا نیا:گفت و گرفت جلوام یپاکت

 !ه؟یچ نیا_

 .انداخت باال یا شونه
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 !روزخوش...دادم انجام رو ام فهیوظ فقط ندارم یاطالع من_

 !افتاد راه بزنم یحرف بذاره نکهیا از قبل و

 رفت؟ کجا...ا

 !شد زونیآو ام لوچه و ب.ل بوده یک بفھمم نتونستم نکهیا از

 .هیک طرف از که نوشته پاکت تو دیشا خره خوب

 .شدم پاکت کردن باز مشغول تند و بستم رو در فکر نیا با

 .توش بود نامه هی

 .سالم"

 نیا دارم چرا اصال و میک من یبفھم که یکنجکاو که دونم یم

 بمونه یباق یمخف زیچ همه من نظر به اما کنم یم رو ها کار

 شوهرت به انقدر گهید ها عکس نیا دنید با دوارمیام!بھتره

 !ینکن اعتماد جونت

 !"دوست هی طرف از

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_379 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !دوست؟

 !کردم؟ یم اعتماد رادیه به دینبا چرا

 ؟یعکس چه اصال

 زد؟ یم حرف یچ درمورد

 رو بود توش که ییها عکس و کردم نگاه رو پاکت یتو تند

 .دمیکش رونیب

 !شدم خکوبیم سرجام ها عکس دنید با
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 .بودم افتاده نفس نفس به

 !!نداشت قتیحق...خدا

 !بودن دختر هی و رادیه عکس هر یتو

 دختره؟ نیا با هیک رادیه...رادیدم؛هینال ب.ل ریز زور به

 ...انگار که بودن کینزد هم به انقدر ها عکس از یکی تو

 !رو کلمه نیا ارمشیب زبون به تونستم ینم یحت

 کار؟ بود نیا

 ؟یسفرکار بود نیا

 !شدم یم خوشبخت داشتم تازه من...من ایخدا

 حقمه؟ نیا کردم تجربه رو عشق تازه من

 .کردم یم حس قلبم هیناح یتو رو یدیشد درد

 !مردم من

 !شد تکه تکه روحم

 !روحم هم و جسمم هم.شدم نابود

 !نبود آسون برام اصال وزنم تحمل و بود افتاده دوران به سرم

 !وفتمین تا گرفتم در به رو دستم

 یبیآس معصوم طفل اون خواستم ینم!ام بچه یول جھنم به خودم

 !نهیبب

 .نشست بم.ل یرو یشخندین
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 !هه

 انتیخ دینبا من یول بود کردا انتیخ بھم که بود یپدر ی بچه

 !کردم یم یتالف ام بچه سر رو رادیه

 قته؟یحق یدون یم کجا از که زد یم بینھ بھم درونم از ییصدا

 ست؟ین نقشه یدون یم کجا از

 باشه؟ دروغ تونست یم ها یکینزد نیا...ها عکس نیا یول

 ؟یچ رادیه دیجد یها شدن حوصله و حال یب

 ؟یچ بھم شدنش توجه یب

 !نبودم؟ جذاب براش گهید یعنی

 .دمیگز ب.ل

 !اصال...نبود خوب اصال حالم

 !بود شده سخت برام دنیکش نفس و رفت یم یاهیس هام چشم

 !بود عمرم آخر لحظات و مردم یم داشتم انگار

 یاهیس بعد و شد دهیکش ها عکس به باز نگاهم آخر ی لحظه

 !مطلق

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_380 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 اطراف به رو نگاهم و کردم باز چشم آروم یزیچ ینیسنگ حس با

 .دوختم

 .شد درهم صورتم ییناآشنا طیمح دنید با

 بود؟ کجا نجایا

 !نتونستم که باال ارمیب رو دستم خواستم
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 !شدم متعجب رادیه دنید با که انداختم دستم به رو نگاهم

 .گرفت دلم نامه و ها عکس اون یادآوری با اما

 .بود رفته یا یسفرکار چه!هه

 بود؟ اومده چرا االن

 !اش بچه خاطر به البد

 براش؟ بودم مھم مگه من

 اومده؟ چرا پس بود مھم یلیخ کارش خودش قول به که اون یول

 هول با دنمید با و کرد باز رو هاش چشم هول با و خورد یتکون

 ھان؟ین یخوب:گفت

 !یلیخوب؟خ

 .ختمیر هام چشم یتو رو نفرتم تمام

 !رونیب ؟برویکن یم کاریچ نجایا_

 .کرد نگاهم جیگ

 زم؟یعز ھان؟چتهین_

 گفت؟ یم رو ها نیا هم دختر اون به

 !ستمین تو زیعز من_

 !ھانین_

 چته؟ یبگ شهیم:گفت اخم با که کردم نثارش یکوفت ب.ل ریز

 .زدم یشخندین
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 گذشت؟ خوش یسفرکار_

 بگذره؟ خوش دیبا چرا کار عالمه هی با گهید سفره خوب...خوب_

 !یلعنت کرد یم انکار

 که من به باشه سفر تو من با یدختر نیهمچ!نگو:گفتم حسادت با

 !گذره یم خوش

 !؟یدختر دختر؟چه:گفت رفتارش یتو یرییتغ بدون

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_381 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !بودم متنفر انکارها نیا از

 !بھت لعنت

 .فشرد گرمش یها دست ونیم رو دستم دید که رو سکوتم

 زم؟یعز شده چت_

 !دادم یم دست از رو کنترلم داشتم کم کم

 !بودم متنفر دروغ از

 ...من که گفتم_

 باعث که شده چت ھانمین!یمن دل زیعز تو!یهست:گفت تیجد با

 ؟یش ھوشیب روز دو شده

 روز؟ دو

 بودم؟ ھوشیب روز دو من...من

 بود؟ آورده رو من یبود؟ک ممکن چطور اصال

 زده؟ زنگ مامان یعنی

 اش؟ بچه ای بود اومده من خاطر به رادیه
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 خواستم یم:گفت که باشه خونده هام چشم از رو سوالم انگار

 تا امیب بود قرار بود شده تموم کارم...کنم زتیسورپرا

 !کنم زتیسورپرا

 بیغ چرا ھوی حاال بود شتیپ قهیدق هر که عمه ینگفت خودت با

 صبح؟ از شد

 یچطور دمینفھم!شدم نابود...دمید رو تو و خونه اومدم یوقت

 .رسوندمت

 !گهید بود دهید هارم عکس بود دهید رو من که رادیه پس...پس

 !خوندم رو نامه هم و دمید رو عکس هم_

 !رفت باال قلبم تپش

 !بود دهید پس

 باز؟ یکن یخوا یم خوب؟انکار:گفتم یتلخ لحن با

 .دیکش اش ختهیر بھم یموها ونیم یدست یعصب و کالفه

 نامردم خود به ایب شدیچ هر گفتم ھان،صدبارین تو دست از خ.آ_

 یباز بچه قبل مثل گهید ما گفتم صدبار!نکن پنھون ازم یول بگو

 !میش یم مادر پدر میدار ما میاریب در دینبا

 !بود سالم چند انگار

 .نزن داد من سر_

 وونه؟ید زدن داد یک من آخه_
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 ها عکس بگم خوام ینم راستش:گفت که کردم نازک یچشم پشت

 هیواقع ها عکس نیا یعنی!ستین هم راست نیهمچ یول دروغه

 !دروغه پشتشه که یداستان یول...یول

 کرد؟ یم اعتراف پس

 !یگینم دروغ گهید خوبه چه_

 بزنم؟ حرفمو یذار یم_

 !خودته لیم_

 !کرد شروع و دیکش یپوف

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_382 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 از یکی اما...اما بگم یچطور دونم ینم...دختر نیا راستش_

 !بود دخترهام دوست

 !یدون یم رو من ی گذشته خودت:گفت کالفه که زدم یشخندین

 بوده کینزد که یرفت یم شیپ انقدر اوقات یگاه دونم یم!بله_

 !یبش بابا

 !یلیخ!رفتم تند یلیخ

 !ارمین روش به رو اش گذشته بودم داده قول

 !ھانین_

 !بودم یعصبان  یلیخ دستش از یول رفتم تند یلیخ دمیفھم

 .شد بلند جاش از و نشست صورتش یرو یظیغل اخم
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 اعتماده بطه.را ی هیپا نیتر مھم!یندار اعتماد من به هنوز تو_

 !یندار من به یاعتماد چیه تو اما

 !زد رونیب اتاق از که کردم باز دهن

 !کردم؟ یم کاریچ یول بودم گرفته وجدان عذاب

 !شهیم باز موقع یب شهیهم که دهنم نیا به لعنت

 !ه.ا

 •°رادیه°•

 

 و شد بلند یصندل یرو از هول با عمه زدم رونیب که اتاق از

 .اومد سمتم

 !ها خونه بره بودم گفته خوبه

 حالش؟ خوبه_

 .دادم تکون یسر و دمیکش یقیعم نفس

 ششیپ شما شهیم اومده شیپ برام مھم کار هی عمه،من خوبه_

 ن؟یباش

 .راحت التیخ پسرم آره_

 .زدم رونیب کردن یخداحافظ از بعد و زدم یبخش تیرضا لبخند

 !باشه یک کار تونه یم ایکار گند نیا بزنم حدس تونستم یم

 !ذاشتم ینم ات زنده دمتید یم اگه ماین



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1143 

 

 

♨️ 
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#Part_383 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 رو ماین ی شماره و دمیکش رونیب رو ام یگوش نیماش توقف با

 !دیچیپ تلفن یتو خوابالودش یصدا بوق چند از بعد که گرفتم

 بله؟_

 !نییپا ایب_

 راد؟یه ییتو:گفت و کرد مکث هیثان چند

 !فعال منتظرتم_

 .کردم قطع رو تماس و

 !بره ادتی هم خودت اسم که ارمیب در تو از یپدر هی من

 .دهیخواب راحت چه کهیمرت نیبب

 .اومد رونیب و شد باز خونه در قهیدق ده حدود از بعد

 !بکشمش خواست یم دلم یعنی

 وار چندش و یشوخ لحن با و نشست و کرد باز رو نیماش در

 راد؟یه یچطور به:گفت خودش

 !ندارم اعصاب زینر مزه_

 .جاخورد

 نیا تا و رونیب بودمش دهیکش شب وقت نیا داشت حق چند هر

 !بودم یعصب حد

 !؟یداشت کارمیچ خوب_
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 یعصب و کردم پرت سمتش و دمیکش رونیب بمیج از رو ها عکس

  نه؟ توئه کار:گفتم

 .انداخت ها عکس به ینگاه

 .خنده ریز زد و شد یور هی بش.ل

 !کوفت

 !رادیه هیداف چه اوه اوه_

 !کرد جمع رو اش خنده که کردم نگاهش اخم با چنان

 .شعور یب نکبت

 یشد ؟راحتیدار ھانین کاریچ منه با مشکلت نه؟تو بود تو کار_

 مارستان؟یب ی گوشه شیانداخت

 مارستان؟ی؟بیچ:گفت شوکه و کرد نگاهم جیگ

 !ها زد یم یمردگ موش به رو خودش چه

 .نداشت خبر مثال

 !مارستانیب ی گوشه افتاده من زن تو یگندکار خاطر به_

 ذاشتم؟ یم یچ یپا رو ترسش و ینگران نیا

 ینطوریا چرا حاال مارستانیب بود فرستاده رو ھانین خودش اون

 کرد؟ یم

 شده؟ راد،چشیه_

 ھوشیب روز دو زنم شده باعث که بوده بزرگ چقدر گندت نیبب_

 !باشه
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 جون به...نبود من کار ھانین جون به:گفت یلرزون یصدا با

 !نمهیزتریعز که ھانین

 گفت؟ یم زنم از من یجلو

 دهنش؟ یتو دمیکوب ینم چرا رتیغ یب منه

 بود؟ یک کار نبود ماین کار اگه یول...یول

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_384 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 ؟یچ یعنی:دمینال رفته لیتحل ییصدا با

 یم من...رو من نیبب رادیه!ستین و نبوده من کار که خدا به_

 آخه؟ باشم فیکث انقدر تونم یم ارم؟منیب ھانین سر ییبال تونم

 باشه؟ تونست یم یک کار آخه...آخه

 کنه؟ یکار نیهمچ تونست یم ماین جز یک

 خوبه؟ ھانین االن:گفت دید که رو سکوتم

 به یچطور ها عکس نیا:گفت که دادم تکون یسر جون یب

 ده؟یرس دستش

 یداشته،م خبر زیچ همه از یلعنت اون!دونم ینم دونم ینم_

 دست به راحت ها عکس و ستین خونه عمه زمان اون که دونسته

 !رسه یم ھانین

 .داد هیتک یصندل یپشت به رو سرش

 !اوف_

*** 

 •°ھانین°•
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 ؟یخوب_

 !شکر:گفتم جون یب و دوختم ماین رو نگاهم

 برنگشته االن تا بود رفته که شبید از بود در به مدام چشمم هی

 !بود

 !؟یرادیه منتظر_

 !نه نه_

 !واضحه کامال_

 .شد سرخ هام گونه ام شده عیضا انقدر نکهیا از

 .بودم شوهرم منتظر نبود که بیع یول

 شوهرت یکرد بشیتخر که روزید زد یم بینھ درونم ییصدا

 نبود؟

 .ادینم!نباش منتظر بگم خواستم_

 .افتاد تپش از انگار قلبم

 خبر؟ چه خوب_

 .نشست بش.ل یرو یپوزخند

 ؟یچونیپ یم عیضا یلیخ گفته بھت یکس_

 رتیگ یچ ما کردن تیاذ اد؟ازیم رتیگ یچ ها حرف نیا از_

 اد؟یم
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 درمورد وار خالصه خوام یم...ستین ها صحبت نیا وقت فعال_

 و بذار کنار رو یباز بچه لطفا!یبگ رو زیچ همه روز اون

 !بده حیتوض

 بود؟ گفته بھش رادیه یعنی

 بود؟ خودش کار ای

 !بگم و کنم باز دهن که کرد یم وادارم یحس چه دونم ینم

 .کردم شروع و دمیکش بم.ل یرو رو زبونم

 زدن در یصدا...نبود هم مامان بودم تنھا خونه یتو روز اون_

 چیه یب و داد پاکت هی بھم.دمید رو پسر هی رفتم یوقت و اومد

 !رفت یا اضافه حرف

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_385 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .کرد نگاهم متفکرانه ماین

 !یلیخ!بهیعج_

 !نارو؟یا گفت بھت رادیه.اوهوم_

 اداها نیا شده تنگ براش دلت بگو خوب:گفت و خنده ریز زد

 !؟یچ یعنی

 دمیپرس مگه من اصال ریخ نه:گفتم و رفتم بھش یا غره چشم

 .بھش بگذره خوش چه من به کجاست؟هرجاست

 پره ورش و دور بھش بگذره خوش چقدر اوف:گفت و زد یسوت

 .دافه و در

 .رفت هم یتو هام اخم حرفش با

 .باشه خواد یم کجا هر چه من به ه.؟ایعنی بود کجا
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 .بخوابم؟خستم یدیم اجازه خستم منم...بھش بگذره خوش_

 .داد تکون یسر و فشرد هم به ب.ل

 .نخنده که رهیگ یم خودشو یجلو زور به داره بود مشخص

 .فعال...البته_

 !فعال_

 .رفت رونیب و کرد یا یخداحافظ

 .ذاشتم ینم ات زنده دمتید یم اگه اوف رادیه اوف

 گفت؟ یم ینطوریا ماین که بود کجا

 !شعور یب ها بره که بود بھونه دنبال اصال

 !برد خوابم یک دمینفھم که زدم و زدم غر و کردم فکر انقدر

* 

 که کردم باز رو چپم چشم یال تند ام گونه یرو یا سه.بو حس با

 ینم یچیه بود کیتار اتاق چون یول اومد در یصدا قهیدق همون

 !دمید

 رو ام شده حبس نفس و شدم زیخ مین سرجام استرس و هول با

 .کردم آزاد

 بود؟ اتاقم یتو یکس

 یتو ادیب شب وقت نیا تونه یم یک آخه یشد یاالتیخ ھانین نه

 اتاقت؟

 !نبود االتیخ گهید نکهی؟ایچ سه.بو نیا یول...یول
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 .گذاشتم دیکوب یم تند تند که قلبم یرو رو دستم

 تو؟ مرگته چه آخه

 ؟یریگ ینم آروم چرا

 آخه خونه بودمش فرستاده خودم ادیز اصرار با هم رو مامان

 ...نبودم تنھا که من باشه نجایا همش که شد یم خسته

 ین ین من:گفتم نجواگونه و دمیکش شکمم یرو آروم رو دستم

 .دارم رو رادیه و خودم عشق ی ثمره من!دارم کوچولومو

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1153 

 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_386 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 انگار یول بدم یدلدار خودم به ها حرف نیا با کردم یم یسع

 !نبودم موفق هم یلیخ

 

 •°رادیه°•

 

 نکهیا از قبل عیسر و تند و نشوندم اش گونه یرو یا بوسه

 .زدم رونیب بشه متوجه

 .دیکوب یم تند تند قلبم

 !؟یچ شد یم داریب اگه

 !؟یچ دمید یم اگه

 دوست شیپ انیم انهیمخف که ها پسر نیا مثل داشتم استرس

 !دخترهاشون
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 .داشتم استرس دخترها مثل هم قایدق

 !شد؟یم یچ دمید یم خوب

 یروز چه به کن نگاه سرت تو خاک رادیه بگه نبود هم یکی

 !پسر یافتاد

 !کرده خلت عشق

 .نبود هم عمه

 !بودها افتاده زحمت به یکل رو روز دو نیا بدبخت

 .بشه صیترخ ھانین بود قرار هم صبح

 !گهید بود شدن ھوشیب هی دادن یم طولش انقدر چرا دونم ینم

 الیخ و فکر گفتم یم بعد یول هست شیزیچ هی گفتم یم یه

 !رادیه نکن اضافه

 زبون ریز از ییزهایچ هی یحدود تا و بودم زده حرف هم ماین با

 !بود دهیکش رونیب ھانین

 یول گهیم کامل اتیجزئ با بپرسم خودم اگه دونستم یم هرچند

 !بذارم شیپ پا حاال خواستم ینم

 یم یول رمیبگ رو آدرسش و پست ی اداره برم خواستم یم

 !ستین بده آدرس پست اداره که دونستم

 !پوف

 

 •°ھانین°•



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1155 

 

 

 

 .بستم شل رو کمربندم و کردم تنم رو مانتوام

 .شدم بلند تخت یرو از رادیه کمک با

 قیتزر بھم یچ و یچ دونم ینم که انقدر بودم منگ و جیگ هنوز

 !بودن کرده

 !داشت؟ رو ها حرف نیا ساده یھوشیب چه آخه

 !بودم بغلش یتو بایتقر.انداختم بازواش دور رو دستم

 ینشناخت رو من یول بود مشخص رفتارش تک تک یتو یکالفگ

 !رادخانیه

 !ھانمین من

 !؟یش خالص یخوا یم من دست از

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_387 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !بودمش دهیند بود رفته که شب همون از

 !بودم تنش عطر دلتنگ چقدر که خ.آ

 منع خودش دنید از رو من آخه بشر نیا بود انصاف یب چقدر

 !کرد یم

 ی مسئله یول خودشه کار ماین اومدن بودم مطمئن هم صددرصد

 !نبودن؟ ریپن و کارد مثل دوتا نیا مگه که بود نیا بیعج

 !شد؟ یچ پس

 سوار و زد دور هم رادیه که بستم رو در و نشستم نیماش یتو

 .شد
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 !نمیبب رو رادیه تونستم یم راحت یلیخ و بودم نشسته عقب

 !نم؟یبش جلو نذاشت چرا حاال

 ناراحته؟ هنوز ای...ازم شهیم چندشش البد

 !چته؟ یبگ شهیم_

 !چطور؟:گفت رهیبگ جاده از رو نگاهش نکهیا بدون صدام با

 به شروع یا بچگونه یصدا با و شد زونیآو ام لوچه و ب.ل

 .کردم زدن حرف

 رو یمامان اصال!بده؟ چقدره بابات کوچولو ین ین ینیب یم_

 !نداره دوست

 بابات شم ناراحت من نکهیا یجا:گفتم و کردم نگاهش اخم با

 !که ندارم شانس!آخه؟ وضعشه چه شهیم ناراحت

 .نشست بش.ل یرو یمحو لبخند

 !شدها نیا آها

 !نکن وورجه ورجه انقدر دختر نیبش_

 !؟یآشت...خوام ینم_

 یجا ها نیبب رو خدا کار:گفتم یتخس با که کرد نگاهم چپ چپ

 !کشم یم من بکشه نازمو نیا نکهیا

 !؟ینیش یم درست یآشت بگم اگه:گفت لبخند همون با

 .اوهوم_

 !یآشت پس_
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 و دمیکش جلو رو خودم ها یصندل نیب از و زدم ید.گشا گله لبخند

 با که نشوندم رادیه ی گونه یرو یا بوسه قدرتم تمام با و محکم

 !ھانین:گفت اعتراض

 .نمیش یم درست باشه باشه_

 .نشستم نه.یس به دست ریمس آخر تا گهید و

 !کوچولوها بچه مثل

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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#Part_388 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 یخور یم یزیچ...نیبش ریبگ آروم:گفت و نشوندم تخت یرو

 ارم؟یب

 .اومد یم خوابم فقط نبود ام گرسنه اصال

 !اومد یم خوابم باز هم دمیخواب یم ساعته چھار و ستیب

 .ممنون...نه_

 .بھم بگو یداشت الزم یزیچ...اتاقمم تو من:گفت و داد تکون یسر

 .باشه_

 مونه؟ ینم نجایا اوف

 .رفت رونیب و گفت یا فعال

 .شد بلند ام یگوش یصدا رفتنش رونیب با همزمان

 !قیدق چه...ماشاا

 .برداشتم رو ام یگوش و دمیخند زیر

 .شد گرد هام چشم امیپ متن دنید با

 !زم؟یعز یخوب_
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 بود؟ یک نیا

 گه؟ید بود یک نیا یول داشتم رو آشناها تمام ی شماره

 خبر مارستانیب ی هیقض از رادیه و ماین و مامان جز هم یکس

 !آخه نداشت

 شما؟:نوشتم تند

 .کردم سند و

 ادیب ادشی بلکه کردم یم تکرار رو اش شماره ذهنم یتو هم مدام

 .انگار نه انگار یول

 .ها شدم یم خل من

 !عاشق هیداد؛ جواب که دینکش هیثان به

 !فھمم ینم!بله؟:نوشتم متعجب

 !زمیعز دنیفھم یبرا زوده فعال_

 .بود گذاشته خنده یموجیوا

 !خل ی کهیمرت

 !مرده؟ حاال یدون یم کجا از احمق

 یم زمیعز زمیعز و رهیم صدقه قربون نیا که ینطوریا خوب

 .البد مرده خوب کنه

♨️ 
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#Part_389 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .گرفتم رو اش شماره

 !داد ینم که داد ینم جواب یول بار بار،دوبار،سه کی

 !احمق دهینم جواب معلومه
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 !بھت لعنت یا

 رادیه یول نداشتم شک یکس به هم ماین جز و هیک دمیفھم یم دیبا

 !ستین ماین که گفت یم

 !ها یش فضول نشد قرار زمیعز_

 نه؟ ای یهست یک یگیم:کردم پیتا تند و یعصب

 .بودم شده خل

 خسته یلیخ که کن استراحت...زمیعز یفھم یم یزود به!نوچ_

 .خوش روز یا

 !نداد یامیپ گهید و

 ام؟ خسته دونه یم یعنی

 .شدم مرخص یک

 ه؟یک شخص نیا که بود نیا ریگ در ذهنم من و

 دونه؟ یم رو زیچ همه و داده امیپ من به که هیک

 فرستاد؟ رو ها عکس اون که هیهمون نکنه...نکنه

 رو رادیه ی شماره تند و زدم خودم یبرا یبشکن بھش فکر با

 !داد؛سالم جواب که دینکش بوق دو به گرفتم

 نجا؟یا یایم رادیه_

 .شد نگران صداش

 شده؟ یزیچ_
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 .ایب زود آره...آ:گفتم نیبنابرا اومد ینم اصال که نه گفتم یم

 .شد قطع تماس بعد و گفت یا باشه

 با اومد تو نگران رادیه و شد باز اتاق در که نشد هیثان ستیب

 شده؟ یزی؟چیخوب:گفت دنمید

 رو بود فرستاده رو ها عکس که یاون...خوبم من راستس...نه نه_

 ادته؟ی

 !آره_

 !بود خودش کنم فکر.زد زنگ بھم نفر هی_

 ؟یچ_

 .داشت برم ترس که گفت داد با و بلند چنان

 خوب؟ چته یوحش

 .شمارشو بده_

 وارد خودش یگوش یتو رو شماره تند گرفتم سمتش رو ام یگوش

 .کرد

 !زنم یم  ردشو حاال شد راحت کارم گفت و

♨️ 
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  •°رادیه°•
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 ست،ازین اصال خطش!یلعنت:گفتم کالفه و دمیکش موهام به یدست

 !تره زرنگ ما

 هم مھم...نباش نگران:گفت آروم و نشست پام یرو ھانین دست

 !ستین

 !نبود؟ مھم

 !آخه بود لکسیر چقدر دختر نیا

 و بچه یبرا بشه ناراحت که کنم شیعصب حاال خواستم ینم اما

 !بود سم خودش

 !م؟یش راحت همه شر از شد یم یک

 !آخه؟ رمیبگ بغلم یتو رو ام بچه شد یم یک

 !الیخیب ستین مھم...آره_

 .کاشت ام گونه یرو یا بوسه و زد یلبخند

 !خودم رادیه یشد حاال_

*** 

 

 !!ها زن نیا دست از خدا یا

 هم هنوزه که هنوز و بشه آماده تا نجایا کاشته رو من ساعته مین

 !ومدهین

 !ھانین:زدم داد کالفه

 !گهید کن صبر ه.ا بابا اومدم:زد داد خودم مثل
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 .شد یم تر اعصاب یب روز به روز دختر نیا

 !نیا بشه یمامان چه

 !شدن فرما فیتشر و فرمودن رنجه قدم قهیدق چند از بعد بالخره

 !شد سبز علف رپامیز نکهیا از بعد

 اون از نامه و عکس یگاه هنوز بود گذشته روز اون از دوماه

 !دمینم نیا یانچنان تیاهم گهید یول شهیم فرستاده مزاحم شخص

 !بود شده ماهش سه و بود شده تر تپل کمی هم ھانین

 شهیم توپ هیشب بگذره گهید کمی و شده تپل گفت یم که خودش

 !بود من پسند مورد بود که هرجور یول

 ن؟یاومد بالخره_

 یچطور دمینفھم.یزن یم غر انقدر چرا فھمم ینم...یبذار اگه_

 .شدم آماده

 .میبر ایب یخوب_

 نه؟ شدم چاق رادیه_

 !کرد شروع باز

 .زمیعز نه_

 .شدم زشت هم یلیخ...شدم چاق چرا_

 .انداختم اش شونه دور دست

 .شد رید میبر یخوب هم یلیخ...زمیعز نه_
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 .میبر میبر_
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 رید شهیهم مثل هم خانوم ھانین و میداشت یسونوگراف وقت امروز

 !بود اومده

 !ھانین اومدن رید بود نیهم ما روزگار کال دوماه نیا یتو

 یبرا بود شده یخرس دیخواب یم گرفت یم آورد یم ریگ وقت تا

 !خودش

 بچه بفھمه مانیزا وقت و مینر یسونوگراف که خواست یم ھانین

 !نداشتم طاقت اصال که من یول هیچ

 رو تشیجنس رفتم یم اول ماه همون شد یم و بود خودم دست اگه

 .دمیفھم یم

 !هیچ بچه تیجنس بفھمم که نبود دلم یتو دل

 !دختر هم داشتم دوست دختر هم

 

 •°ھانین°•

 

 .دادم باال رو لباسم و دمیکش دراز تخت یرو

 !هیچ کوچولو ین ین نیا تیجنس نمیبب که نبود دلم یتو دل

 .کرد یم نگاهم ذوق با رادیه

 .اومد یم بھش شدن بابا چقدر
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 .کرد شروع و ختیر شکمم یرو رو یمانند یا ژله عیما

 نسبت و بودم شده هم بدتر که االن خصوصا شد یم چندشم یگاه

 !دادم یم نشون تیحساس یچ همه و زیچ همه به

 بود مزخرف یلیخ که داشتم اریو ییزایچ به نسبت

 !ییها بچه چه...ماشاا...ماشاا:گفت خنده با دکتره

 !ها؟

 ها؟ بچه:شد بلند رادیه من و متعجب یصدا

 !پسر هی و دختر هی!بله_

 ها؟:دمیل.نا زده بھت

 !سالم ی بچه دوتا...زمیعز آره:گفت خنده همون با

 ن؟یگ یم راست...یوا_

 !ذاشتم؟ یم کجام رو رادیه ذوق

 حال درهمون و کنم پاک رو شکمم تا داد بھم یدستمال دکتر

 .نشدن خوشحال خانومتون انگار یول...بله:گفت

 دوتا؟ آخه اما بودم که خوشحال...خوشحال

 !بودم گرفته دنشو.کر بزرگ یعذا االن نیهم از

 هم یلیخ خانومم...دکتر خانوم نه:گفت رادیه من یجا به

 بھم باعث خودش قول به بچه دوتا آخه شده شوکه فقط خوشحاله

 !شهیم کلشیه ختنیر
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 لبخند هم من و رفت باال جفتشون ی خنده یصدا همزمان و

 .زدم یمحو

 است،اونیدن حس نیباتریز و نیبھتر شدن مادر...زمیعز نیبب_

 اقتیل که یباش خوشحال دیبا زمیعر وجودتوان یا تکه ها بچه

 .شهیم درست مانیزا بعد هم کلتیه!یدار رو داشتنشون
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !گفت یم درست آره

 و!داشتم رو جفتشون حاال پسر هم و داشتم دوست دختر هم که من

 !شد یم درست مانیزا بعد هم کلمیه دکتر قول به

 !داره دوستم ینطوریهم خودش قول به رادیه نشد هم فوقش

 دیبا هم شدت به بخورم دیبا که نوشت رو زهایچ یسر هی دکتر 

 !دمیرس یم خودم به

 !شنوا؟ گوش کو یول

 !حد از شیب داشتم ذوق یلیخ یول

 گریج میبر...خوب:گفت رادیه میاومد رونیب که مطب از

 م؟یبخور

 .رفت بھم یا غره چشم که زدم یعق و شد کوله و کج ام افهیق

 !داره فرق شخص هر یها قهیسل که بود گفته بھم صدبار

 و ادیب بدش هم رادیه ادیم بدم گریج از من یوقت که شهینم لیدل

 .نبود که خودم دست کنم کاریچ خوب یول نخوره
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 رییتغ ھوی که شد ینم خوب بودم کرده عادت نطوریا یبچگ از

 .کنم

 گهید تا یبخور گریج خ.یس هی نهیا ات هیتنب:گفت میشد که سوار

 .من یبرا یاین ادا

 !نه ها هیتنب نیا از گفتم صدبار!رادیه_

 خوبه برات ها هیتنب نیا از اتفاقا چرا:گفت یس.بدجن با و افتاد راه

 .نشه فراموشت هام حرف گهید تا

 اما بود آور اشتھا و خوب که ظاهرش انداختم بھش ینگاه

 !خدا اوف...طعمش

 قابل تا زد مویآبل روش تونست یم تا و گرفت لقمه برام خودش

 .بشه خوردن

 وجودم یتو خوبش طعم گذاشتم دهنم یتو که رو اول ی لقمه

 !دیچیپ

 یول شهیم عوض ها آدم ییغذا ی قهیسل سال چند بعد بودم دهیشن

 !بودم نکرده اش هیتجر حاال تا

 خوشمزست؟_

 خوشت:گفت که گرفتم خودم رو یبعد ی لقمه و دادم تکون یسر

 ؟یندار دوست یگفت یالک!ها اومده

 !رادیه_

 جون؟_
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 گریج نجایا میآخه؟آورد دارم یا گهید ی چازه مگه:گفتم دروغ به

 .کنم یم کارو نیهم دارم منم خوب بخورم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_393 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1174 

 

 

 

 .نزد یحرف گهید و داد تکون یسر خنده با

 !داشتم؟واال دوست که چه نیا به اصال خوب

 .خونه میبرگشت هم بعدش

 اولش که شد خوشحال چنان یسونوگراف جواب دنیشن با مامان

 !کرد متعجب یلیخ رو من که دیکش یبلند غیج

 یم غیج داشت خودش حاال و نزنم غیج که گفت یم شهیهم مامان

 .زد

 !کرد مطلع رو خاندان کل باز قبل مثل

 همه گوش به قهیدق کی عرض در تا بشنوه یخوش خبر بود یکاف

 !برسونه

 اونوقت بود یشوخ اصال...نشد یقطع اصال دیشا من مادر خوب

 ؟یچ

*** 

 

 ه؟یخبر یشد تپل_

 .گرفتم ام جزوه از رو نگاهم و دمیکش ینیه آراد ییھوی یصدا با

 و نبود کالس یتو یچکیه آراد و من جز و بود داد هیتک در به

 !انداخت یم ترس به رو من نیهم
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 رادیه یآبرو سر بحث حاال بخندم و بگم راحت که نبود قبل مثل

 !بالخره بودم زنش من بود هم

 !که بودم نشده هم تپل ادیز حاال

 د؟یببخش_

 .کرد شکمم به یا اشاره

 ه؟یخبر_

 !ریخ_

 !؟یشد ینطوریا چرا_

 !مایبود راحت یدیچیپ ینم پام و پر به و ینبود وقت چند اوف

 شد؟ داشیپ کجا از باز

 !چطور؟_

 !بست رو در و اومد تو

 !ختیر قلبم

 یدخترها نیا یادا ھانین یوا:گفت خنده با که شدم بلند جام از

 کارتیچ خوام یم مثال االن!ارین در رو دهیند مھتاب آفتاب

 کنم؟ عفتت یب خوام یم کنم؟نکنه

 !حیوق

 !چرتش و یمعن یب حرف نیا به دنیخند کرد شروع خودش و

 کنار؟ یبر شهیم_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1176 

 

 .باهات دارم حرف نیبش!نوچ_

 !ندارم من اما_

 به پام که بکشم عقب اومدم و دمیکش یغیج که سمتم برداشت زیخ

 دیچیپ دلم یتو یدیشد درد و افتادم نیزم یرو و کرد ریگ یزیچ

 .گذاشتم شکمم یرو رو دست و گفتم یبلند خ.آ که
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !شد سی.خ رمیز کردم احساس

 شده؟ یزیچ نکنه..نکنه...یوا

 !ھان؟ین_

 دختر چه گهیم االن شدم یعصب افتادم نیزم آراد یجلو نکهیا از

 !هیا یچلفت پا و دست

 !اونه؟ یزندگ مگه چطوره برخوردش درک به البته

 !کوفت:دمیغر و شدم بلند جام از خشم با

 !شتریب نمیا بودم یعصب من حاال

 ؟یشیم یعصب چرا اوه_

 !نبود گذشته خوب نیآرو اون گهید

 .نبود خوب گهید

 .شم رد من کنار بکش_

 یاتفاق نکنه که بود نیا ذکرم و فکر تمام یول کرد یم درد دلم

 !باشه افتاده هام بچه یبرا
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 !باشه نشده یزیچ ایخدا

 !آخه ست ساده خوردن نیزم هی احمق ھانین

 !مینزد حرف یوقت تا نه_

 .ندارم یحرف تو با_

 !بگم؟ یچ داشتم ینم هم واقعا

 حرکت کی یط و گرفت رو بازوام که برم در سمت خواستم و

 !شد حبس ام نه.یس یتو نفس که چسبوندم وارید به

 یحت تونستم ینم که یطور بودم گرفته زورش تمام با و محکم

 !بخورم تکون هم سانت کی

 !کن...ولم_

 !بود؟ کالس آروم و ساکت پسر همون نیا

 !د؟یرس ینم هم مورچه هی به آزارش که یآراد

 !بشه؟ ینطوریا شدم باعث من یعنی

 ...ھانین نیبب_

 .موند نصفه در ییھوی شدن باز با حرفش ی ادامه

 تند هم من که دیکش عقب و شد شل آراد دستش رادیه دنید با

 .گرفتم فاصله

 !خبره؟ چه_

 !یچیه...چیه_
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 .گهید برم من:گفت باشه دهید نامناسب رو جو انگار که آراد

 !رفت زدن هم به چشم کی یط و

 !یبترک یا
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !بھت لعنت یا

 !؟یرفت و یزد گند

 ...من خدا به...رادیه:گفتم پته تته و ترس با

 .برد باال سکوت یمعن به رو دستش

 !دمید رو زیچ همه...ستین الزم_

 !رادیه_

 .فعال منتظرتم دانشگاه در دم شد تموم کالست_

 !رفت و

 !بذار تنھا رو من و برو...برو هم تو آره

 !کنم ینم شک بھت گفت یم که بود عمم البد

 به یآب تا رفتم ییدستشو سمت و اومدم رونیب اتاق از یعصب

 .بزنم صورتم

 دیشا اما برم رادیه به توجه بدون خواستم یم کالسم اتمام ار بعد

 رفتم نشیماش سمت نیبنابرا شد یم رید و اومد ینم رمیگ نیماش

 .نشستم و

 .بود بسته هاش چشم و  بود داده هیتک یصندل یپشت به رو سرش
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 !خواب؟ رادیه و بود باز نیماش در

 !پرته؟ انقدر چرا آخه

 ؟یچ نشست یم گهید نفر هی من یجا اگه

 .ست خسته شوهرم یالھ

 براش اسفند خونه رفتم باشه ادمی بود شده خوشگل چقدر امروز

 .کنم دور

 !درآوردنش چنگم از یدید ھوی واال

 .که شد ینم اما کنم نگاهش و نمیبش صبح تا خواستم یم

 راد؟یراد؟هیه:گفتم و گذاشتم بازواش یرو رو دستم

 .خورد یتکون

 !هوم؟_

 !پاشو_

 .دیپر خواب از هول و تند که مییکجا دیفھم انگار

 !یآخ

 .خوابه وقته یلیخ بود معلوم

 خوابم؟ وقته یلیخ_

 !نه نه_

 .برد خوابم که شدم چم دونم ینم...پس خوبه_

 !وفتیب راه...نداره بیع_
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 نیماش و داد تکون یسر که بود کرده فراموش رو حرکتم انگار

 .افتاد راه و کرد روشن رو

 !بگو خوب_

 ...من اتاق یتو اومد ھوی خدا به...رادیه_

 !!بشه کینزد بھت یداد اجازه تو یول!دونم یم_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !رادیه_

 .الیخیب...تو ھانیها؟ن_

 پرت و چرت باز خواست ی؟میکرد شک باز تو:گفتم یناراحت با

 !یدید خودت شمیبق که رونیب امیب خواستم منم بگه

 !شد؟یچ دمیپرس ازت من مگه_

 ها شده یچ بدونه تا کرد یم خفه رو خودش داشت دونستم یم

 !کرد یم ناز هم باز یول

 .گفتم یشیا ب.ل ریز و کردم نازک یچشم پشت

 !بود سکوت آخرش تا گهید و نزد یحرف گهید هم اون

 !شو ادهیپ میدیرس_

 .نمیبش نجایهم خوام یم...خواد ینم دلم نمیب یم خودم_

 !درک به_

 .کردم گرد چشم

 صحبته؟ طرز چه نیراد؟ایه_

 برام؟ یگذاشت اعصاب_
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 .واال.داشتم اعصاب من انگار

 !بود خوردتر اعصابم صدبرابر خودم

 یدون یم اصال!نبرها باال رو صدات من یبرا رادیمن؟ه_

 .خواست ه؟دلمیچ

 خواست؟ دلت ا_

 .ھانین نییپا برو:گفت داد با که گفتم یا دهیکش ی آره ظیغ با

 .بابا برو ازش ترسم یم مثال

 کشم؟ یم منت ازت؟مثال ترسم یم یکرد فکر_

 .ییها حرف نیا از تر پروو نه_

 هر:گفتم در بستن قبل و شدم ادهیپ نیماش از و زدم یشخندین

 !یزیچ هر!کنم ینم نگاه هم روت تو گهید بشه هم یزیچ

 .رفتم خونه سمت تند و کوبوندم هم به محکم رو در و

 !هیک انگار نیریش خود مردک

 .کنم نگاهش نمیبش ماستم هم من انگار زنه یم داد

 .زدم یم حرف خودم با زیر کی و زدم یم قدم اتاقم یتو

 !بود ومدهین خونه هنوز و بود کی ساعت

 دخترهاش؟ دوست اون از یکی شیپ بود رفته نکنه

 !شده عوض رادیه!ھانین نه

 آخه؟ رمیگ ینم زبونمو یجلو چرا یلعنت منه
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 بکشم؟ منت من همش چرا یول

 یم رو رادیه سراغ مدام بودم اومده که یموقع از که هم مامان

 !دادم یم خاتمه رو بحث داره کار گفتن با هم من و گرفت

 دنید با اما رادیه نکهیا الیخ به داشتم برش تند ام یگوش یصدا با

 !شب؟ وقت نیا بود یک نیا.دیپر باال ابروام یناشناس ی شماره

 !خاص کشش هی.بردارم کردم یم وادارم یحس هی

 لحظه چند یول شد قطع تماس که کردم دست دست انقدر سر آخر

 !شد بلند صداش دوباره که بود نگذشته

 لرزون یصدا که کردم وصل رو تماس و کردم صاف ییگلو

 .دمیشن رو یزن

 .سالم_

 ن؟یخوب:گفت که دادم یسالم متعجب

 شما؟...بله_

 ...اما بگم بھتون چطور دونم ینم من...من_

 گرفتم دلشوره

 خانوم؟ یچ اما_

 .فرستم یم که یآدرس نیا به نیایب فقط_

 ...خانوم_

 !دیپر باال ابروام لیموبا ممتد بوق یصدا با
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 شب؟ وقت نیا بود یک نیا

 آدرس دنید با که برداشتم فکر از دست میگوش امکیپ یصدا با

 !بود؟ یچ گهید اتاق ی شماره نیا!شد مچاله قلبم مارستانیب

 !مارستانیب حاال و مشکوک تلفن هی...نبود رادیه

 جواب هی به که دمیچ هم کنار پازل کی مثل رو ها نیا ی همه

 !رادیه...دمیرس

 تند و برداشتم رو ام یگوش کردم روتنم مانتوام لرز و ترس با

 .رفتم رونیب و کردم سرم رو شالم

 .رفتم رشیپذ سمت تند

 !کجاست؟...ی شماره اتاق...خانوم دیببخش_

 ن؟یزنشون!مار؟یب با نسبتتون:گفت آروم و آورد باال رو سرش

 مار؟یب

 بود؟ شده چش رادیه

 افتاده؟ یاتفاق بله...ب_

 ...دییبفرما خانوم مهیوخ وضعشون_

 !دمیشن ینم رو هاش حرف ی هیبق

 مه؟یوخ

 چشه؟ من شوهر

 چشه؟ من رادیه
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 !باال رفت قلبم تپش و شد سر دستم

 مارستانیب یفضا دمید که یزیچ نیآخر و رفت یاهیس هام چشم

 !یکیتار بعد و بود
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 ناآشنا اتاق دور تا دور رو نگاهم و کردم باز چشم درد با

 .چرخوندم

 !بود؟ یک کنارم زن نیا

 بود؟ یچ بش.ل یرو محو لبخند

 بودم؟ کجا من

 !آخه داشتم درد سر انقدر چرا

 !کجام؟...من:گفتم خانومه به رو

 .یمارستانی،بیخانوم_

 !بگذره چشمم یجلو از لمیف مثل اتفاقات که دینکش طول یلیخ

 بود؟ کجا رادیه...رادیه

 که شد کنده دستم از سرم که شدم بلند تخت یرو از زده هول

 .شد بلند خم.آ یصدا

 !زم؟یعز یکن یم کاریچ ا_

 از تند و دمیکش خون یرو رو دستم و دمیگز ب.ل بھش توجه یب

 !نکردم یتوجھ هم پرستار یصدا به و زدم رونیب اتاق

 .کردم دایپ رو رادیه اتاق آدرس جو و پرس یکل با
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 سرش که زدم صداش و رفتم جلو تند اتاقش یجلو یزن دنید با

 !خانوم؟ ھانین:گفت شک با و آورد باال رو

 !بود؟ یک نیا

 !متاسفم:دینال بغض با که دادم تکون یسر دیترد با

 !متاسفم؟ ویچ یچ

 ؟یچ یعنی

 !؟یچ یبرا متاسف!دم؛متاسف؟ینال استرس و ترس با

 !بود من ریتقص_

 !شده؟ یچ!چرا؟:گفتم زده بھت

 بودم یعصب من راستش:گفت نیف نیف با و دیکش باال رو دماغش

 با که شد یچ دونم ینم رونیب زدم خونه از وضعم همون با و

 !شد نطوریا بعد...بعد و کردم تصادف شما شوهر

 .شد دهیکش صورتش یرو زخم چسب به نگاهم

 !مه؟یوخ حالش من رادیه و دهید ساده زخم هی اون

 !چرا؟

 ترس با و گرفت رو بازوام که بود چطور حالم دونم ینم

 !ن؟یخوب خانوم:گفت

 !رادیه شیپ برم دیبا من...من_

 ...اما_

 !دیبا!برم دیبا:گفتم داد با نباریا
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 !تو رفت شهینم...عمله اتاق یتو:گفت که گرفتم فاصله ازش و

 !خانوم؟ ھانین:گفت داد با که خوردم سر نیزم یرو همونجا
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 !بود چیه رادیه بدون ھانین

 !بود مرده آدم هی رادشیه بدون ھانین

 !بود؟ شده داشیپ کجا از زن نیا

 تخت یرو رو شوهرم و من یزندگ یرو بود شده آوار چرا

 !بود؟ انداخته مارستانیب

 !کنم یم خفت خودم ادیب شوهرم سر ییبال:دمیغر نفرت با

 !کنم یم خفت هام دست نیهم با:زدم داد تر بلند و

 .هیگر ریز زدم بلند و

 !نبود هم اون ریتقص

 !بودم من مسببش

 ینم نیا کردم ینم اش یعصب اگه بودم من رادیه رفتن مسبب

 !شد

 به لعنت!بود من ریتقص:دمینال داد و غیج با و زدم لباسم به یچنگ

 !من

 !شد یمم نیا گرفتم یم رو دهنم یجلو اگه

 شدت و دیچیپ یم گوشم یتو مدام زدم بھش که یآخر یها حرف

 !کرد یم شتریب رو ام هیگر

 !یزیهرچ!کنم ینم نگاه هم روت تو گهید بشه هم یزیهرچ"
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 !"یزیهرچ!کنم ینم نگاه هم روت تو گهید بشه هم یزیهرچ

 !نزد یحرف چیه گهید که دید رو حالم هم زنه اون

 .بھتر

 یم دعا تو!؟یمامان:گفتم بغض با و دمیکش شکمم یرو رو دستم

 رو حرفت زود داره دوستت خدا پاکه تو برگرده؟دل بابا یکن

 !؟یکن یم دعا...زمیعز دهیم گوش

 .فشردم هم به چشم

 !گم؟یم یچ دیفھم یم چه بچه نیا آخه

 نماز دمیم قول!برگرده نکنم،فقط تشیاذ گهید دمیم قول جونم خدا_

 !نکنم دعوا باهاش گهید...بخونم رو قضاهام

 یم نماز وفتهیب اتفاق نیا اگه که دادم یم قول هام یبچگ مثل

 !خونم

 اول قسم تیبزرگ به رو تو:کردم اضافه شتریب ی هیگر با و

 !نکن ام چارهیب میجوون

 یرو رو سرم کنن یم نگاهم مردم و کجام نکهیا به توجه یب

 من آخه!رمیم منم بره رادمیه که خدا به:دمینال و گذاشتم زانوام

 قول!بنده رادمیه نفس به نفسم من!تونم؟ یم یچطور اون بدون

 !خوام یم که یهمون بشه دمیم

 !دمیم قول:دادم ادامه تر رمق یب و

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 و شدم بلند جام از تند.شد باز در که بود گذشته چقدر دونم ینم

 !دمیدو دکتر سمت بایتقر

 خوبه؟ شوهرم حال دکتر یآقا...آ_

 .بود بغض از پر و لرزون صدام

 و مهیزخ وضعشون یول...یول متاسفم:گفت و فشرد هم به ب.ل

 اومد یبرم دستمون از یکار هر ما!باشه خدا به دتونیام دیبا

 !میداد انجام

 !رفت و
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 !ختمیر هم به و شدم داغون چطور حرفش با که دیند و رفت

 !کرد؟ یم صحبت آدم هی بد حال درمورد راحت انقدر چطور

 آخه؟ چطور

 بازوام یرو یکس دست که افتادم نیزم یرو و شد سست زانوهام

 .نشست

 !هیک نمیبب و برگردم تا بودم یاون از تر رمق یب

 !بود؟ هم مھم مگه

 !بود رادمیه حال تر مھم

 کمی میبر بده حالتون...توروخدا خانوم ھانیاومد؛ن لرزونش یصدا

 .میکن استراحت

 استراحت؟_

 !کنم؟ استراحت من مارستانهیب تخت یرو رادمیه

 من!کنم؟ استراحت من مارستانهیب تخت یرو شوهرم...شوهرم_

 !کاش نمینب رو ها روز نیا رمیبم

 !اشک باز و

 من یپا به پا هم دختر اون که بود چطور حالم و حس دونم ینم

 .ختیر یم اشک

 !آخه؟ چرا گهید تو

*** 

 !بود گذشته هفته کی
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 !ینگران و استرس از پر یا هفته کی

 !خوردم یم غذا قاشق چند یروز فقط مامان اصرار به

 !نشه یزیچ ام بچه الاقل

 !بمونه اون الاقل

 بود هفته کی بگم تر راحت و بودم نرفته حموم بود هفته کی

 !بودم نرفته خونه

 !گهید بودم گرفته بو

 مارستانیب نمازخونه یتو رو روز و شب که بود شده نیا م کار

 .بمونم

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 وضعم و سر به کمی و خونه برم کرد یم اصرار مدام هم مامان

 !شد ینم اما برسم

 !خونه برم بود محال دمیشن ینم رو رادیه اومدن هوش به خبر تا

 !بودم دونیم روزیپ من شهیهم مثل و

 دوست هم بود کرده تصادف رادیه با که یدختر سحر،همون با

 .زد یم سر بھم سحر هم یگاه از هر و بودم شده

 رونیب فکر از  ییصدا با با بود اتفاق هی!نبود هم اون ریتقص دیشا

 .نشوندم بم.ل یرو یزورک لبخند سحر دنید با که اومدم

 !تونستم ینم شتریب نیازا

 !؟یدار ذوق شده یچ:گفتم که داد یسالم خنده با

 .خانوم خوشگل نشده یچ بگو_

 .نشست تنم یتو لرز و ترس

 شده؟ شیزیچ رادمیه_

 دم؟یخند یم من بود بد بنظرت خوشه خبر احمق_

 شده؟ خوب...خوب حالش: گفتم بھت با

 !کمی...یه_

 سحر یها گفتن ھانین ھانین به توجه یب و شدم بلند جام از ذوق با

 .دمیدو رادیه اتاق سمت تند



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1198 

 

 معذب پرستار دوتا و دکتر دنید با که کردم باز تند رو اتاقش در

 وقت...خانوم رونیب دییبفرما:گفت پرستاره که دادم یسالم

 .که ستین مالقات

 .قهیدق پنج...کنم یم خواهش_

 نه:گفت یرحم یب کمال در که کردم نگاهش یزار حالت با و

 !ست همه یبرا قانون!ریخ

 ...ی کهیزن

  مارستانهیب سیرئ انگار گفت یم یجور هی

 نه ربع کی فقط اما نداره یاشکال:گفت دکتر که دمیگز ب.ل

 !شتریب

 ...دکتر یآقا اما_

 .میبر دییبفرما...یعیرف خانوم ستین یمورد_

 !یکرد خنک دلمو شیآخ

 تخت سمت و کردم یتشکر که افتادن راه دو اون و خودش و

 .کردم پرواز رادیه

 ارزش ییایدن برام بود بھتر حالش نکهیهم یول بود بسته هام چشم

 !داشت

♨️ 
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 .دمیکش صورتش یرو آروم رو دستم

 !شنوه یم رو صدام که دونستم یم

 !دیشن یم دیبا یعنی
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 !دید یم رو بدم حال دیبا

 زدن حرف به شروع بغض پر ییصدا با و آروم

 ادمهی!خوبه؟ کردم غلط بگم!صدامو؟ یشنو یم!رادم؟یکردم؛ه

 !کردم اشتباه...اما نمتیبب گهید خوام ینم گفتم بھت آخر بار

 !شد یم خوب االن اگه بود معجزه

 یب برگرد بچمون خاطر به:گفتم و دمیکش باال رو دماغم

 یول نکن نکن،محبت نکن،توجه کن،نگاهم یمحل یب بھم...معرفت

 !برگرد

 !برگرده یول کنه یمحل یب بودم حاضر

 !روزم اون یها حرف بود چرت

 !شدم یم وونهید دمشید ینم روز هی من

 !بودم رفته جنون مرز تا و بودم دهینشن رو صداش بود هفته هی

 نباش معرفت یب تو:دمینال و گذاشتم تختش یرو رو سرم

 کنم فکر یک به تو باشم؟جز یک عاشق آخه تو جز...رادمیه

 ...تو آخه؟جز

 !یکن فکر یکس به یکن یم غلط_

 آوردم باال رو سرم متعجب و تند رادیه گرم اما جون کم یصدا با

 !شدم مواجه خندونش ی افهیق با که

 !بود؟ خواب

 !بودم خواب آره
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 ؟یکن یم کاریچ:گفت که دمیکوب صورتم یرو محکم دستم با

 !یا یواقع خواب چه...خدا ای

 ؟یا زنده تو...تو_

 بود قرار مگه:گفت خنده با که دادم قورت رو دهنم آب ترس با

 باشم؟ مرده

 .گفتم ب.ل ریز یا خدانکنه

 .بود وونهید

 شه؟یم مگه آخه...آخه_

 !شده که حاال_

 .شد درهم صورتش که دمیکوب شکمش به یمشت خشم پر و یعصب

 !ست؟ین خوب حالش بود رفته ادمی چرا احمق منه

 .دمیکش شکمش یرو رو دستم ترس با

 ؟یخوب...رادیه_

 !دختر نهیسنگ دستت چقدر...آره خ.آ_

♨️ 
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 !بودم هاش حرف نیهم دلتنگ چقدر

 !دیببخش_

 !شد کباب خودم یبرا دلم خودم که گفتم مظلوم انقدر

 !ها حالم بود چطور نیبب
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 .دیخند آروم

 !ا؟یرو ای بود خواب

 بود؟ برگشته رادیه دعاهام وسط

 !بود ایرو

 !داشتم دوست رو نیریش یایرو نیا یول

 !داشت رو عسل حکم برام داشتم توش رو رادیه که ییایرو

 !شدم ینم داریب کاش

 !جوجو؟ چته_

 !بود شده تنگ هاش حرف یبرا دلم چقدر

 !بود تیواقع کاش

 !یبود یواقع دم؛کاشیل.نا حسرت با

 ؟یشد ستم؟خلین مگه وونهید:گفت خنده با

 !یستین_

 .دراومد غمیج که دیکش رو لپم

 هستم؟ یکرد باور_

 !دمیخند

 !دل ته از

 !رادیه بودن از

 !بودنش از
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 ستم؟ین خواب یعنی...یعنی_

 .سالمم و حیصح!یستین_

 ...چطور بده حالت گفت که شه؟دکتریم مگه یول...یول_

 !نمیبب خودم رو العملت عکس خواستم یم!دونست یم_

 ؟یچ یعنی...یعنی_

 .نگه یزیچ بھت تمیوضع درمورد خواستم دکتر به یعنی_

 ؟یچ سحر یچیه اون...اون_

 مقصر هم اون تصادفم ی هیقض تو بالخره:گفت یطونیش لبخند با

 .کرد بھم یکمک هی گهید بود

 یهرک یک هر مملکت ؟مگهیچ یعنی:گفتم غیج و خشم با

 یهمکار باهاش دکتر و بده حالم بگه ادیب دروغ به یکیشده؟

 بھش؟ یداد پول نکنه...شه؟نکنهیم کنه؟آخه

 دردبخوره به دیبا جا هی یدوست بالخره...بود کمینزد دوست!نه_

 .گهید

 میمستق کرده کاریچ مارستانیب نیا دکتر دنیفھم یم اگه خ.آ

 !کردن یم اخراجش

♨️ 
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 حرف کشم؟درسته یم یچ من ینگفت!یمعرفت یب یلیخ...یلیخ_

 !نداشتم رو کارت نیا اقتیل اما...اما بود بد هام

 !بود بد کارش یلیخ که واقعا
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 !بود برده مردن مرز تا رو من

 از فقط خواستم یم تینھا یب یسرعت با که بودم یعصب انقدر_

 !شد ینطوریا که شد یچ دمینفھم قهیدق هی تو!شم دور اونجا

 شکمم یرو رو انگشتش ک.نو و آورد جلو آروم آروم رو دستش

 .دیکش

 !بودم نکرده حس رو دستش یگرم که بود وقت یلیخ

 !بودن نکرده حس رو پدرشون هام بچه

 یدینرس خودت به گفت خوبن؟دوستت_

 .بود رفته ادمی خودمم که بودم تو ریدرگ انقدر!نه ادیز_

 اگه یحت!بره ادتی دینبا کوچولورو دوتا نیا یطیشرا چیه تحت_

 !نبودم من

 !زد یم رفتن حرف همش

 !بودها حقش کردم یم خفش

 از گهید نمینب!سیه:گفتم ظیغ با و گذاشتم دهنش یرو رو دستم

 .ایبزن ها حرف نیا

 من و شد باز اتاق در قهیدق همون که کرد نییپا و باال رو سرش

 .رفتم عقب زده هول هم

 .داد رو جوابم که دادم یسالم دکتره همون دنید با

 .رادخانیه ها تمومه مالقات وقت گمیم...سالم_
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 وسط یبپر پا جفت خر مثل دیبا حاال:گفت خنده با هم رادیه

 زنم؟ و من یها عشقوالنه

 .شعور یب یا

 .شد یم الیخیب کال رو ادب دید یم آدم هی

 خر؟ شدم من حاال نکنه درد دستت_

 .دمیگز ب.ل

 .عادتشه ها دیببخش توروخدا_

 .انداختم رادیه به یا خمصانه نگاه و

 ...اما هیعاد هم هامون حرف و میدوست بالخره هیحرف چه نه_

 .دیکش بش.ل یرو رو زبونش

 !فقط کنم کمک تونستم نقدریهم تموم مالقات وقت اما_

 !بود یکل خودش هم نیهم

 ارزش ییایدن برام هم نقدریهم...ممنونم:گفتم و دادم تکون یسر

 .داشت

♨️ 
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 !برخورده خوش یلیخ راد،زنشیه برعکس...کنم یم خواهش_

 !کنا شیدرو هاتو چشم یهو:غرغرگفت با رادیه که دمیخند زیر

 .بابا باشه_

 نبود نجایا دوستش االن بود کهیجد!ها کنه یم یشوخ دونستم یم

 !که

 !نکردن ره.پا کهیت رو هم نایا تا برم دادم یم حیترج یول
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 گهید برم من...من:گفتم داشتم کنترلش در یسع که یا خنده با

 .کنه استراحت کمی هم رادیه

 .ایبر بذارم بود محال اومد ینم مزاحم نیا اگه...زمیعز برو_

 !زشته رادیه:گفتم تذکر با و کردم اخم

 .الیخیب میدار عادت ما خانوم ھانین نه_

 وسط؟ یپر یم نخود مثل چرا تو هیراض خودش ھانین ایب

 !شیا

 ؟یکن ام عیضا بود درست کردم دفاع تو از من اقتیل یب

 !بگه بھت یهرچ حقته

 .رفتم رونیب تند اجازه ای گفتن از بعد و انداختم باال یا شونه

 

 •°رادیه°•

 

 !رفت باال عرفان و من ی خنده یصدا ھانین رفتن با

 .نکبت شد لبو مثل خانومم نیبب:گفتم خنده با

 ؟یکرد یم یغلط چه بود گهید نفر هی من یجا زد...چه من به_

 راحت االن مثل!بکنم؟ خواستم یم کاریچ یچیه:گفتم یگ آسوده با

 .ادینم نجایا یکس تو جز که دونم یم چون!لکسیر و
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 بودم نکرده یبزرگ نیا به دروغ عمرم تو یعنی!ییپروو یلیخ_

 .دادم انجام تو لطف به که

 !کرد یم تکرار چقدر هم نیا بابا یا

 !آخه بود مثبت بچه چقدر

 .بشه شر و بفھمن هیبق بود نگران مدام

 .بفھمن همه تا بگو بگو انقدر...بابا یا_

 .ها یندار هم یخوب اقتیل_

 !هست که نهیهم_

 .کرد نگاهم یچپک

 !تونست ینم اما بگه یزیچ هی خواست یم انگار

 !کرد ز.با مبارکشو دهن بالخره کردن جون هزار با سر آخر

 !راد؟یه گمیم_

 هوم؟_

 هست؟ زنت دوست نیا...نیا_

 کندن جون با که دادم تکون یسر ھانین دوست سحر یادآوری با

 ؟یبپرس ازش رو من به راجع نظرش شهیم...گمیم:گفت

 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 توهم؟ اوه اوه_
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 .ها یبد یسوت نمینب!ببند_

 حقم در یلطف کم بالخره...داداش بدون شده حل رو کار نیا_

 .که ینکرد

 .یکن یم کاریچ نمیبب_

 .آخر کرد باز رو تو بخت شد گشا بخت من تصادف نیا انگار_

 !رادیه_

 .باشه باشه_

 

 °ھانین°••

 

 

 !بود مطلق استراحت و بود شده صیترخ امروز رادیه

 بود جلسه چند بودن شده باخبر اتفاقات از دانشگاه یها بچه بایتقر

 .خب بود نرفته

 یپرس احوال و زدن یم زنگ دخترش یدانشجوها که ییها وقت

 !اومد یم در جونم کردن یم

 !کرد یم درست بزرگ شر هی بودم من اگه حاال

 .رفت و موند یساعت چند فقط و اومد هم ماین

 !وفتادین یخاص اتفاق روز چند تا گهید
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 !سکوت و بود سکوت

 .رفت یم دانشگاه فردا از و بود شده بھتر یکم حاال هم رادیه

 !رفتم یم رو هام کالس ونیم در یکی قشنگ که هم من

 !نداشتم کال رو دانشگاه حال و حس

* 

 

 .میافتاد راه باهم و شد ادهیپ هم رادیه و شدم ادهیپ نیماش از

 !دورمون ختنیر دختر گله هی میگذاشت تو رو پامون که نیهم

 ن؟یخوب استاد سالم_

 شده؟ یچ نده بد خدا استاد یوا_

 !؟...شاایا نیخوب_

 !خوبه تو چشم یکور به

 .نیبرگشت که شدم خوشحال چقدر یوا_

 !م؟ینداشت خبر داشت طرفدار انقدر شوهرم

 !شد یم  دهیپرس رادیه از که بود ییها سوال لیس نطوریهم و

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !داد یم لبخند با هم رو همشون جواب و

 !رادخانیه یکن بازش ینتون گهید بدوزم دهنتو یجور من خ.آ

 !؟یخند یم دخترا واسه

 م؟یبر_
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 !شد درهم بودن اونجا که ها دختر از تا چند صدام،صورت با

 .زمیعز میبر:گفت لطافت با که برخورد خشمم به یپ انگار

 !م؟یریبگ ازتون رو شوهرتون نیترس یم زارع خانوم...واه_

 ر،چطور؟یخ:گفتم داشتم کنترلش در یسع که یلحن با اما یعصب

 رو دستش که نیهمچ مشونیبدزد ما نیترس یم انگار آخه_

 !نیدار بردنش در یسع و نیگرفت

 .زد یشخندین و

 مایقد گرنه و بودن شده لج باهام رادمیه زن بودن دهیفھم یوقت از

 !کنه؟ باز رو دهنش داشت جرعت یک

 نینگرانش که شما گفتم!ستین خوب براشون ادیز ستادنیا آخه_

 .خوش روز.نیبدون

 !افتادم راه یا اضافه حرف بدون و

 .زد یم صدام

 تر بلند و اومد یم راه بلند بلند اما بدوئه تونه ینم دونستم یم

 !زد یم صدام

 !یلیفام به البته

 !بود رادیه گندم شانس از هم اول ساعت کالس اتفاقا

 .رفتم کالس یتو و دمیچیپ تند

 تونه ینم نجایا گهید دونستم ینشستم،م یخال یصندل یرو تند

 !بگه یزیچ
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 .بود کالس بالخره

 !درهم یها اخم با اما شد دایپ اش کله و سر قهیدق چند از بعد

 !آدم از هست طلبکارم واال

 !بدبخت من یبرا اخمش ست هیبق با بشش و خوش

 !کرد سیتدر به شروع وقت فوت بدون

 !یشوخ یب و یجد کامال هم اون

 !یچیه حاال یول میکرد یم بحث یموضوع درمورد قبال الاقل

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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#Part_408 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 رادیه اما برم رونیب که کردم جمع رو لمیوسا کالس اتمام با

 !زد صدام

 !لحظه هی زارع خانوم_

 کالس یتو که ینفر چند به ینگاه و دادم قورت رو دهنم آب

 .انداختم بودن

 !بود نییپا سرشون

 یم نگاه چنان دونستن ینم گرنه و زنشم دونن یم معلومه خوب

 !بترسه آدم که کردن

 .گذشت ها ثیحد و حرف از شد یم مگه واال

 !استاد باشه:گفتم خودش مثل

 .رفتم جلو و
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 !استاد؟ شده یزیچ_

 .زمیعز نکن درست شر باز!ھانین_

 !افتادم شیپ مدت چند ادی

 !خواستم یم خدا از قلب میصم از رو رادیه که یلحظات ادی

 ینم قدر داشتمش که حاال و باشه فقط کنم ینم تیباشه،اذ گفتم یم

 !دونستم

 یاجتماع روابط و بود استاد بالخره شدم یم تر مھربون دیبا کمی

 !گهید داشت

 دیسف چشم یدخترا اون یسایگ یآورد شانس رادیه!؟یشر چه_

 عشوه و زده زل تو یها چشم تو راست راست!ها دمینکش رو

 .کردم یم نصفش وسط از بود حقش!ادیم یخرک

 .کرد ها بچه به یا اشاره و دیگز ب.ل

 .زمیعز زشته_

 .هان یریکبیا اون زشت_

 باشه؟ نکن قھر گهید...اونان باشه_

 !باچ_

 یشگیهم یجا همون شد تموم کالست:گفت و زد ینیریش لبخند

 .ینمون گرسنه ر بخو یزیچ هی برو هم حاال...منتظرتم

 .قربان اطاعت_
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 هی و دادم دست از ارمویاخت یدید ھوی زیبر زبون کم بچه برو_

 !ها دادم دستت یکار

 .گرفتم فاصله ازش تند و کردم نثارش ینکبت و شدم سرخ شرم از

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1121 

 

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !من جون ھانین_

 .بھم دهینم اجازه رادیه که یدون یم...لوین نه_

 .زد بازوام به یمشت

 .گهید میبر ایب ل،گمشویذل شوهر!اه_

 !محاله تنھا اما یزیچ هی ادیب خودش اگه...ذاره ینم_

 .میگرد یبرم ساعته چند و میر یم...تولده ھانین بابا_

 .بودم دودل

 !رفتم؟ یم

 .یمھمون یبرا بود زده لک دلم

 .نه ای برم دونستم ینم.داد ینم اجازه رادیه یطرف از اما

 !بفھمه؟ خواست یم کجا از رفتم یم و اوردمیم یا بھونه هی یالک

 !؟یچ دیفھم از یول

 .بعد کنم فکرامو بذار_

 گه؟خرپولهید یشناس یم نارویا ساناز.دهیم فیک یلیخ_

 رادیه به!ننیب یم یتدارک چه باباش مامان گهید نیبب...خرپولن
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 ساعت سه راس...میبخون درس هم با خونشون رم یم لوین با بگو

 .خونه یریم بعد

 !بود یا کننده وسوسه شنھادیپ

 یا بوسه ذوق با که گفتم یا باشه و دادم تکون یسر ناخودآگاه

 .زد لپم رو

 !عاشقتم_

* 

 !نجا؟یا ادینم لوین چرا_

 .ادیب تونه ینم بعد مسافرت رفتن نایا مامانش آخه خوب_

 ست؟ بچه مگه!؟یچ یعنی_

 بھم یوقت!باشه؟ رمینم اصال:گفتم ناز با و شد درهم هام اخم

 !یندار اعتماد

 .دیکش یا کالفه پوف

 ؟یریم چند ساعت!الیخیب...اما دارم اعتماد زمیعز_

 برم؟ یذار یم:گفتم ذوق با

 .ندارم شتریب که خانوم هی گهید...زمیعز آره_

 .شدم زونیآو گردنش از و دمیخند

 .عاشقتم.عاشقم_

 وفتم؟یم ادتی من کارهات موقع فقط اوف_
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 .یادمی تو شهیهم...ریخ نه_

 ؟یریچندم...یگیم راست آره_

 .چھار_

 .دنبالت امیم هشت...باشه_

 !شد یم شروع جشن تازه که هشت

 .کارهات نیا با ینترک لوین یا

 راد؟یه...ششیپ بمونم شام یبرا دادم قول آخه_

 .نداره راه که نزن چونه گهید...تشینھا مین و ده تا_

 .بود خوب هم نیهم

 .جونم شوهر باشه_

 .وفتهیم من ادی کار موقع.توله برو ایب_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_410 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 .ادتمی به شهیهم که من نشو نامرد رادیه ا_

 .برنگشته نظرم تا برو ایب...آره آره_

 .دمیدو اتاق سمت تند و دادم تکون یسر زده هول

 یه و بود داده اجازه هم االن که داد ینم اجازه بھم سال به سال

 .کرد یم دیتھد

 روش هم کتاب تا چند و انداختم فمیک یتو رو ام یمشک لباس

 .گهید رمیم درس یبرا مثال.نباشه عیضا تا انداختم
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 نباشه مشخص شکمم ادیز نکهیا یبرا و بودم شده تر تپل کمی

 !بودم کرده انتخاب د.گشا رو لباسم

 .نباشه مشخص شکمم که یجور

 .افتادم راه رادیه همراه و دادم انجام هم یمختصر شیآرا

 ھان،راسین:گفت که نشوندم لپش یرو یبوس نیماش توقف با

 باشه؟...نیر ینم رونیب.نجامیا مین و ده ساعت

 !خل کرد خلم

 برم؟ دارم اجازه...یشوهرجون باشه_

 .فعال...زمیعز برو_

 .شدم ادهیپ و زدم یلبخند

 .اومد لوین یصدا لحظه چند از بعد که فشردم رو زنگ

 .ھانین باال ایب_

 و کردم یخداحافظ رادیه با آخر بار یبرا و رفتم تو شد باز در و

 .رفتم تو تند

 !کردم یم جرم داشتم انگار دیکوب یم تند تند قلبم

 .بشه یزیچ هی ترسم یم من_

 ده تا!آخه؟ بشه یچ بابا:گفت زد یم ملیر داشت که همونطور

 .دمیم قول ارمتیم

 ده تا بود قرار هم لوین ی گفته به و بودم کرده یمھمون هوس

 .که نبود ینگران یجا پس میبرس
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 .شد یم بھتر هوام و حال کممی

 .میشد شدن حاضر مشغول و دادم تکون یسر

 .میشد ادهیپ و کرد حساب رو هیکرا لوین نیماش توقف با

 .زدم یسوت و دوختم روام به رو قصر به نه که خونه به ینگاه

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !گه؟ید کجاست جا نیا اوالال

 .گهید میبر ایب_

 .رفتم همراهش و دمیخند زیر لوین یحرص یصدا با

 !رمز؟_

 ؟یچ رمزه.افتاد ابروهام به ینیچ

 مرد که گفت یزیچ مرده گوش دم و برد جلو رو سرش لوین

 .کرد باز رو در و داد تکون یسر

 .ها خانوم تو دییبفرما_

 .بودم مونده مبھوت و مات همونطور من و کرد یتشکر لوین

 ه؟یچ رمز لوین:گفتم میشد تر دور که یکم

 یهرک االن بود افتاده یاتفاق هی قبل یسر نکهیا مثل...بابا یچیه_

 .کرده عمل محتاطانه مثال داده رمز بھش کرده دعوت رو

 .گفتم یاوهوم

 !مختلطه یبود لو؟نگفتهین:گفتم رو به رو ی حنه.ص دنید با

 .که هیخودمون گفت بھم ساناز...دونستم ینم ھانین جون به_
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 بود؟ یا دره جھنم کدوم نجایا بود افتاده جونم به یبد استرس

 م؟یبر_

 .گرفت رو بازوام

 .بعد بگم کیتبر م،بزارینرفت ششیپ و میاومد.زشته نه_

 !که یمرد ینم که کیتبر با ھانین

 .شدم قدم هم باهاش و دادم تکون یسر

 .جان ساناز مبارک تولدت_

 ومده؟ین استاد...زمیعز یمرس یوا_

 راستش...راستش زمیعز نه:گفت لوین که دادم قورت رو دهنم آب

 .ادیب نشد داشت کار

 .گفت یا باشه و انداخت باال ییابرو

 بگه؟ بھش نره ھوی.افتادم رادیه ادی تازه حاال

 بره؟ نزنه سرش به ینیریخودش هوس

 .میکن زحمت رفع کم کم ما خوب_

 ینم کیک وقت تا...نیبر بذارم محاله:گفت و شد درهم هاش اخم

 .ها نیبر ذارم

 ...اما_

 .نیمون یم میندار اگر و اما_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1128 

 

 زار دلم یتو هم چارهیب من و داد تکون یسر خداخواسته از لوین

 !زدم

 !بودم من گفتن یم که چارهیب و بدبخت

 

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 .بود لوین به نگاهم و بودم نشسته جا هی یحرف چیه یب و آروم

 !یمومشک پسر اون با بود گرم هم یلیخ سرش و بود وسط

 !نکنه لعنتت خدا لوین اوف

 !البد؟ یباش هم من مراقب یاومد مثال

 

 •°رادیه°•

 

 !قهیدق چھل و ده انداختم ساخت به ینگاه

 .ها باش نجایا مین و ده گفتم بھش خوبه

 اگه موندم یم گهید قهیدق ده دونم ینم...ای کارش دهیکش طول دیشا

 .زدم یم زنگ رفتم یم ومدین

 کرد یم ب.ل به جون رو آدم داشتم خبر هم ھانین شدن آماده از

 !شه آماده تا

 !یچیه به یچیه هم باز و گذشت بعد قهیدق ده
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 !؟ینشد خسته دختر اوف

 .افتادم راه و دمیکش لباسم به یدست و شدم ادهیپ نیماش از

 .اومد یزن یصدا قهیدق چند از بعد که فشردم رو در زنگ

 !بله؟_

 !هاشه دوست از گهید نفر هی البد نبود لوین یصدا که نیا

 !نگفت بھم یزیچ که ھانین یول

 !ن؟ییپا ادیب خانوم ھانین نیبگ شهیم دیکردم؛ببخش صاف ییگلو

 !ستین نجایا که ھانین یول_

 .شد درهم هام اخم

 ؟یچ یعنی

 ن؟ییپا نیاریب فیتشر قهیدق هی شهید؟میببخش_

 .دیکن صبر قهیدق کی.البته_

 انینما سال پنجاه حدود یزن بعد و شد باز در قهیدق چند از بعد

 !شد

 

♨️ 
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 .خوش شب سالم_

 شده؟ یزیممنون،چ.سالم_

 ...اما نجایا ادیم گفت من به ھانین راستش!نه نه_

 .هاشون دوست از یکی تولد رفتن دخترم و ھانین پسرم نه_
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 !دخترش؟

 ؟ییجا بودن نرفته لوین ی خانواده مگه

 دروغ؟ و ھانین

 ؟یریم ور من اعصاب با انقدر چرا یلعنت

 !بره ذارم ینم من بگه کرد یم فکر البد

 .دنبالشون برم خودم وقته رین؟دیندار یزیچ یآدرس...آ_

 .پسرم ممنون:گفت و زد یلبخند

 نیماش سمت و کردم یخداحافظ تشکر و آدرس گرفتن از بعد

 .رفتم

 !دوختم روام به رو به رو نگاهم نیماش توقف با

 !آخه؟ بود کجا نجایا

 !بود کننده کر کیموز یصدا

 .افتادم راه و شدم ادهیپ نیماش از

 ؟ییتنھا خوشگله_

 لباسش اوضاعش دنید با که برگشتم عقب به یدختر یصدا با

 !شد درهم صورتم

 بود؟ یچ نیا

 !مگه؟ بود شده قانون یب مملکت

 !بود نجایا افهیق و پیت نیا با نیا که بود شده نکهیا مثل
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 هم من میبر باهم ایب.ییتنھا نکهیا مثله:گفت دید که رو سکوتم

 .تنھام

 .دییبفرما:گفت اشاره با هم مرد که گفت یزیچ مرده گوش در و

 !خواستن یم هم رمز نکهیا مثل

 !اومد کارم به دختر نیا انگار

 !بود؟ مختلط جمع مگه یول...یول

 !ببره؟ همراهش هم رو من که بود مختلط مگه

 .افتادم راه یعصب و شد مشت هام دست فکر نیا با

 !ذاشتم ینم ات زنده گرفتمت یم ھانین خ.آ

 که بود بزرگ انقدر نجایا اما گشتم یم لوین و ھانین دنبال چشم با

 !نبودن دید یتو

 .اینر ییجا...میبخور ارمیب یزیچ هی برم من_

 فاصله ازم بود پرناز خودش الیخ به که مزخرفش لبخند با و

 !گرفت

 !نچسب چندش

 !من نبودم نجایا نبود ششیپ قهیدق چند کمک اگه البته

 از سرخ صورتم یپسر کنار دنشید با که چرخوندم چشم یکم

 !شد خشم
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 •°ھانین°•
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 !کشتم یم رادیه!مینرفت گذشت مین و ده ساعت لوین:گفتم ترس با

 !مردم یم داشتم استرس از

 .گهید نباش ضدحال ھانین پوف_

 .دختر یریبم یا!رفت باز و

 !یوفتیم من ادی شهیم شلوغ سرت که یریبم

 همراهتونه؟ یکس_

 و چرخوندم صدا سمت به رو نگاهم یا نه.مردو یصدا دنیشن با

 !نشست کنارم ییپرو کمال با که انداختم باال ییابرو

 !ساناز اوشم،برادریس من...نییتنھا نکهیا مثل_

 نیا به خواهرت اون خاطر ،بهیبرادرش که درک به خوب

 !گهید افتادم یبدبخت

 .زدم یا یزورک لبخند

 !خوشبختم_

 !بایز یبانو نیهمچن_

 !چندش!عق

 اون از:گفت خنده با که بود چطور ام چھره حالت دونم ینم

 پره؟ یم سرشون از عقل کیرمانت حرف با که نیستین دخترها
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 !بود شده پسرخاله چه

 !نچسب ی پسره

 دست بھتون تیمیصم احساس ادیز شمیم خوشحال:گفتم ظیغ با

 !نده

 .انداختم نییپا حرص از رو سرم و

 !حقته

 ...تو مثل ییدخترها از یلیخ_

 نیخشمگ ی نعره و شد خفه خورد صورتش یتو که یمشت با

 !لرزوند رو تنم رادیه

 .شرف یب_

 د:دیغر و گرفت دست یتو رو اش قهی که دمیپر جام از ترس با

 ؟یشد الل چرا...بگو

 که؟یمرت یکن یم کاریچ_

 !رادیه یوا یوا

 کرد؟ یم کاریچ نجایا

 !بود شده ها یهند لمیف مثل

 ؟یدیم نخ من زن به_

 !کردن یم نگاهمون و بودن کرده دورمون همه

 لوین و من فقط دانشگاه یها بچه از بود یباق شکرش یجا باز

 .میبود
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 !آوردم که یشانس تنھا

 .دیپر پسره رخ از رنگ

 .شدم خفه بردار دستتو شرمنده داداش...دا_

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_415 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1138 

 

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !کنم صداش دمیترس یم یحت

 !بودم دهید رو شدنش یعصب چون

 یدوتاپا چیه داشت که پا دوتا پسره که داد هولش عقب به خشم با

 !الفرار و گرفت قرض هم گهید

 !سوسول یا

 ها پرت و چرت نیا و بودن کیرمانت درمورد من یبرا بعد

 !گهیم

 !بشم جواب و سوال تا بود بدبخت من نوبت نباریا

 !کرد یم رحم بھم اگه و

 مانتو خوبه باز.کشوند خودش با همراه و گرفت محکم رو دستم

 !بود تنم

 !بود؟ کجا لوین حاال

 !نکنه کارتیچ بگم خدا یا

 !یانداخت یبدبخت نیا به رو من تو

 اما بود شکستنش امکان هرلحظه که بود گرفته رو دستم یجور

 !نداشتم زدن حرف جرئت
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 !تو داد هولم بایتقر و کرد باز رو نیدرماش

 .نشست اومد و زد دور هم خودش

 .شد تموم صبرم کرد روشن که رو نیماش

 ؟یچ من یول رفت یم هرجا خودش خوب

 راد؟یه_

 !شو ساکت_

 !!رادیه:گفتم اعتراض با نباریا

 !لطفا ساکت_

 !یادب با قالب در بود شو خفه یمعن به لطفا همون

 !نکردم یبد کار من یول_

 درس اسم ؟بهینکرد یبد کار:گفت تمسخر با و زد یشخندین

 رتیغ یب رو من ؟رسمایچ که شده خراب نیا تو یاومد یپاشد

 !یکرد فرض

 هم اون بود نجایا زنم که نبودم رتیغ یب آره:کرد زمزمه آروم و

 !مرد هی بغل

 !دمیرس جنوت به حرفش با

 مرد؟ هی بغل

 بود؟ دهید کم انقدر رو نمونیب ی فاصله

 !ادینم در نفسم کردم یم حس
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 !تھمت...تھمت

 خودت از انقدر رو یلعنت منه...من!متاسفم...رادیه:دمینال زور به

 تو از یپنھون کنم یم رو کارو اون کنم یم نکارویا که یترسوند

 شکاک شده عوض رادمیه گفتم...یشد عوض گفتم!رمیم ییجا

 !نه اما ستین

 خودمو چقدر خداشاهده و گفتم یم بغض با رو هام حرف تمام

 !نشکنم داشتم نگه
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !ھانین_

 گفتم یم ؟اگهیذاشت یم تولد برم خوام یم گفتم یم اگه من...من_

 ؟یذاشت یم نجایا امیم

 !نه:گفت صداقت با

 !بگم بھش رو زیچ همه من که داره توقع آقا بعد... ایب

 .زدم یشخندین

 ؟یزن یم غر من جون به وقت اون...ایب_

 یجا نجایا آخه زکمیعز:گفت و دیکش اش یشونیپ به یدست

 اونجا جات اصال آخه؟تو یهست سهیمقا قابل نایا با تو توئه؟مگه

 .ستین

 .نبودها هم راه یب نیهمچ

 کردم؟ یم کاریچ نجایا اصال من

 !نبود من یجا اونجا اصال
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 !که نبودم اونجا آدم من

 !نهیبب رو ام یمونیپش خواستم ینم یول

 اومد یم در از داشت که لوین به ینگاه حرفش به توجه یب

 .ادیم داره هم لوین سایوا:گفتم  و انداختم رونیب

 !بودم یماهر خرابکار چوندنیپ یتو یبچگ از

 !دارم هم شونیا واسه_

 و نشست تو لوین و شد باز نیماش در قهیدق همون که دمیکش یپوف

 !داد یپراسترس سالم

 !دو نیا نیب جدال حاال

 .انداخت لوین به ینگاه نهییآ از و افتاد راه رادیه

 شما؟ نیخوب!سالم کیعل_

 !استاد بله...ب_

 !نیبدهکار بھم حیتوض هی_

 استاد؟ یچ حیض...تو_

 استاد؟ ینگ انقدر شهیم_

 .استاد بله...بل_

 پنجره سمت رو سرم هم من گرفته اش خنده رادیه بود مشخص 

 .نهینب رو ام خنده تا برگردوندم

 دروغتون؟ لیدل...خوب_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1143 

 

 تولدش ساناز اسم به هام ازدوست یکی د،راستشیببخش...اس_

 تنھا تونستم ینم اما برم هم من که کرد اصرار یلیخ بعد بود

 گفت!ذاره ینم گفت اما رهیبگ اجازه ازتون گفتم ھانین به.برم

 !بداخالقه و عنق یلیخ
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 .دمیگز ب.ل حرفش گفتن با

 !فضول ی دختره یا

 !نداده لو رو دادم نسبت بھش که ییزهایچ ی هیبق خوبه

 !کنم تجسم رو رادیه صورت حالت تونستم یم

 !درهم یها اخم

 .نیفرمود یم خوب...نطوریا که_

 متوجه شما که ادیب یجور هی یعنی...یبپ یجور هی گفتم بعد_

 !نینش

 !بود غلط تاش نه زد یم لوین که یحرف تا ده هر از

 

 •°رادیه°•
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 د؟یترس یم ازم زنم که بودم یعصب و اخالق بد انقدر یعنی

 گرفتن؟ اجازه از ترس

 !خودشه یخوب خاطر به کارها نیا تمام یول

 هی یبرا من جز خوام ینم!بدم دست از رو ھانمین خوام ینم من

 !بشه گهید نفر

 که یھانین خصوصا بودن جوون هم ها بدبخت نیا خوب یول

 !بود مادر

 !بداخالق و عنق گرفت ام خنده بود داده بھم که یلفظ دنیشن با

 !یشد عوض گفت یم کنار بکش یگفت یم بھش توله نیا

 یشاپ یکاف میبر نیموافق نگذشته خوش بھتون که االن تا خوب_

 !؟یزیچ

 با  کنن یم قھر که ییها بچه مثل هم ھانین و داد تکون یسر لوین

 لحن با که داد تکون مثبت نشونه به یسر زونیآو ی لوچه و ب.ل

 .میبر بزن پس:گفتم یشاد

 !شدم یم هم بچه ھانین یبرا

 یم حرف استرس با مدام چون داره استرس بود مشخص هم لوین

 !زد

 .شمینم مزاحمتون شمیم ممنون نیببر خونه رو من...استاد_

 تو با ھانین که ینیب یم!یمراحم جان لوین:گفتم یا دوستانه لحن با

 .ازش نمیب یم خوش رفتار هی الاقل تره خوشحال
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 یکوفت ظیغ با ھانین که خنده ریز زد یپق لوین حرفم شدن تموم با

 .کرد نثارش
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 !شد بلند جفتمون پوف یصدا بسته شاپ یکاف دنید با

 !داشت تعجب یجا بود باز اگه مسلما خوب

 .میبود نجایا وقت نیا که میبود وونهید ما

 ن؟یموافق یبستن اوم،با...ست بسته که نجایا خوب_

 .افتادم راه و کردم روشن رو نیماش که دادن تکون یسر جفتشون

 .میرفت یم ھانین با شهیهم که ییجا سمت افتادم راه

 .بود نجایا یها یبستن عاشق

 راه نیماش سمت پولش پرداخت از بعد و گرفتم یبستن تا سه

 .افتادم

 !میرفت خونه سمت بعد و میرسوند رو لوین که بود دوازده ساعت

 !میاصل دردسر وقت سر رفتم و رسوندم رو ھانین به که من البته

 !بود شده دایپ اش سروکله کجا از باز دونم ینم که یدردسر

 

 •°ھانین°•

 

 !انگار نه انگار یول بودم ادشیفر و داد منتظر لحظه هر یعنی

 !بودها ینطوریا شهیهم کاش شیآخ
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 ینم ریگ ادیز اگه و بودم کرده عادت یقبل رادیه به خل منه یول

 !شده توجه یب گفتم یم داد

 .شدم ادهیپ نیماش از

 م؟یبر_

 .امیم گهید کمی هم من...برو تو_

 .انداختم باال ییابرو

 شب؟ وقت نیا بره کجا

 کجا؟_

 .امیم دارم کار!شجاع پسر ی خونه_

 !رادیه_

 .فرستاد برام یبوس و دیخند

 .زمیعز دارم دوستت منم_

 !رفت که رفت و گذاشت گاز یرو رو پاش و فرستاد یبوس و

 .رفتم خونه سمت یعصب و کوبوندم نیزم به رو پام

 !خونه ومدینم مگه

 .کندم یم رو موهاش دونه دونه

 !شعور یب

 

 •°رادیه°•
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 خوش یپاها و رفت باالتر کوتاهش دامن که انداخت پا یرو پا

 !انینما تراشش

 ه؟یچ ها پرت و چرت نیا رادیه ه.ا

 !زن!یدار زن تو

 ناز با و برد اش زده رژ یها ب.ل سمت رو یچا وانیل

 !ھان؟ین چرا...خوب:گفت

 !بیعج بود شده گرمم

 و دوخت لباسم به رو نگاهش که کردم باز رو لباسم اول ی دکمه

 .دیکش دهنش یتو رو بش.ل

 دختر؟ هیرفتار چه نیا مثبت،آخه بچه من اصال...خوددار من

 کننده کیر.تح یبدجور قرمز لباس نیا و قرمز یها ب.ل نیا

 !ست

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_419 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !رمیبگ ازش نگاه کردم یسع و دمیکش صورتم به یدست

 !بسه یچرون چشم

 !یدار دوست  شتریب هم جونت از رو زنت و یدار زن تو

 !باشه شرکتم یرو زنم اسم دارم دوست خوب...خوب_
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 دوست و بود من به متعلق سیتاس تازه شرکت نیا سھم شتریب

 !باشه ھانمین اسم داشتم

 !فکرشم به بفھمه قهیدق هر که

 !کردم حس رو شدنش شوکه وضوح به زنم ی کلمه دنیشن با

 در کمتر پاهاش تا نهیبش تر درست که بود مثبت ی نهیگز هی الاقل

 !رهیبگ قرار دید معرض

 ن؟یدار زن...آ_

 !ست فرشته ستین که زن البته!بله_

 !نمشونیبب مشتاقم...گمیم کیتبر_

 .زدم یتعارف

 .نیباش درخدمتمون شام فردا شمیم خوشحال_

 .شکفت گلش از گل

 که نیدون یم...فقط اندازم ینم نیزم رو تون واقعا؟خواسته اوه_

 ...شناسم ینم رو نجاهایا و اومدن تازه

 ...ییادا یناز هی تعارفه بابا

 !نشستم یم دیبا هم لرزش یپا خوردم یم خربزه یول

 !میر یم شرکت از میمستق_

 به رو دستش و شد مشخص هاش دندون فیرد که زد یلبخند

 .دیکوب پاهام

 !امیم حتما_
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 شلوارم با یا العاده فوق تضاد قرمزش ی خورده الک دست

 !بود کرده نجادیا ام یمشک

 !کنه یم وونهید رو مرد کی یچ دونست یم انگار

 .دیکش پس رو دستش آروم آروم که دادم قورت رو دهنم ب.آ

 !بودنه خارج یتو یادیز اثرات ای بود آزاد یلیخ ای

 !بود یبھتر ی نهیگز یدوم کنم فکر که

 خصوصا که هام شرک از یکی ی خونه یتو شب کی ساعت

 آخه؟ کردم یم کاریچ بود هم زن

 ؟یچ بود مرد همکارش و بود ھانین من یجا فرض به

 !بودم خودخواه!کشتم یم رو جفتشون اونوقت

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_420 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .شدم وارد و گفت یدییبفرما که کردم وارد اتاقش در به یا تقه

 .بود پالتواش دنیپوش مشغول

 !تینھا یب بود سرد هوا

 !قرمز یپالتو

 .داشت قرمز عشق انگار

 !سالم_

 .داد یسالم و زد یلبخند

 !غیج یگریج رژ

 داشت؟ کننده کیر.تح یها رنگ نیا به یا عالقه چه زن نیا
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 ن؟یحاضر_

 .میبر...رادجانیه بله_

 .رفتم خودم بعد و بره اون اول کردم اشاره و دادم تکون یسر

 فقط و نشد بدل و رد نمونیب یخاص یها صحبت هم نیماش یتو

 !میکرد صحبت دیجد ی پروژه درمورد

 !بھتر چه

 !شد باز در دنیپرس بدون که فشردم رو در زنگ

 !هیک ینیبب یکن ینم نگاه که ھانین تو دست از

 ؟یکن یم کاریچ تو ادیب نفر هی ھوی

 .بستم رو در بعد و بره تو کردم اشاره

 !یسرد با ھانین اما کرد برخورد ھانین با خوب یلیخ ماندانا

 !بودها شده حسود دختر نیا باز

 و کنه عوض رو هاش لباس تا باال رفت و کرد سالم هم عمه با

 طبق هم ھانین و کنم شییراهنما تا برم همراهش خواستم هم من

 !رهیم خودش که گفت بود غرغر مشغول معمول

 .اومدن قهیدق چند از بعد

 تمام که بود تنش چسبون و نازک شلوار هی با کیتون هی

 !بود مشخص هاش یستگ.برج

 هم ماندانا و همه و مینشست هم کنار نفره دو مبل یرو ھانین و من

 !جداگونه کدوم هر
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 خبرا؟ چه خوب_

 ھانین یسالمت:گفت فشیظر یصدا با و دیکش موهاش به یدست

 شرکت و پروژه نیا یتو جونت شوهر یدار خبر یراست...جان

 بزنه؟ رو تو اسم خواد یم دیجد

 ؟یجد یشد؛وا زده ذوق

 رادجان؟یه نه مگه اوهوم_

 دلم یتو دمیشن که رو ھانین ی فشرده هم به یها دندون یصدا

 .دادم تکون ماندانا یبرا یسر و دمیخند

 !حسود ھانین

 !یکرد دایپ بیرق تو حاال

 .عاشقمه کنم یم فکر المیخ خوش چه ها باش رو من

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_421 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 •°ھانین°•

 

 

 .زدم یا یزورک لبخند و انداختم نیآرو به ینگاه ظیغ با

 و ادیب رفتنم از بعد تا کردم رادیه به  اشاره و شدم بلند جام از

 !رفتم بزنم غذا به سر نکهیا ی بھونه به هم خودم

 تو هم رادیه شدنم داخل بعد بالفاصله و رفتم آشپزخونه یتو

 !اومد



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1157 

 

 شده؟ یچ_

 یدم؛چیغر و دادم تکون دیتھد یمعنا به رو ام اشاره انگشت

 ه؟یک کهیزن نیشده؟ا

 .انداخت عقب به نگاه کی و دیگز ب.ل

 !هه

 !نشنوه صداشو ھوی عجوزه اون مراقبه

 !شد؟ دایپ اش کله و سر چرا کھوی اصال

 .یبشناس که یدیند رو من یها کیشر ی همه که تو!کمیشر_

 فرق بود زن نیا یول بودن مرد رادیه یها کیشر ی همه

 !داشت

 باهام رو برخورد نیهم داشتم مرد کیشر هی هم من اگه مسلما

 !بدتر صدمرتبه دیشا داشت

 ن؟یکیشر یک از اونوقت!ک؟ههیشر_

 .میزد یم حرف میداشت هم شبید اتفاقا!شهیم یروز دو_

 بودن؟ هم با هم شبید روشن چشمم

 !بود ختهیر یکرم هی شناختم یم من که یزن نیا

 با یرفت و یکرد ول رو من شبی؟دیدم؛چیغر و دمیکش درهم اخم

 ...نیا

 زشته!سیه:گفت آرامش با و گذاشت دهنم یجلو رو دستش

 .میزد یم حرف بعدا مھمونه!زدلمیعز
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 !مھمونه که ا

 توجه یب و دادم هولش عقب به و انداختم بھش ینگاه یعصب

 !رفتم ییرایپذ سمت بھش

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_422 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 !زنه یم خودشو حرف یه وونهید ی پسره واال

 !نکنم بدبختت ستمین ھانین

 !نیبب و سایوا حاال

 شد کم هم دختر اون شر فرسا طاقت ساعت نیچند از بعد بالخره

 !برسونتش که کرد لطف رادجانیه و

 !نداره؟ پا خودش تهیعفر اون دونم ینم من

 درآورده؟ آب از رو خودش میگل یچطور االن تا پس!ست؟ین بلد

 .میکن یم صحبت امیم برسونمش زمیعز ھانیدرآوردم؛ن رو اداش

 !شهیشخص ی راننده انگار

 !!جونت ماندانا همون دل ور برو

 .بدم راهت اتاق یتو عمرا

 .رفتم اتاقم سمت و کردم یخداحافظ مامان با

 و کردم تنم رو بود قلب عکس روش که یراحت شلوار و لباس

 .رفتم تخت سمت

 نه انگار اما بخوابم کردم یسع و دمیکش باال گردنم تا رو پتو

 !انگار
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 !بود کم یزیچ هی انگار

 که شد نییپا و باال در ی رهیدستگ که بود گذشته چقدر دونم ینم

 .دمیکش سرم یرو رو پتو و بستم چشم تند

 !اومد یم کینزد که هاش قدم یصدا بعد و شد باز در

 !دیچیپ یم مشامم یتو یا زنونه عطر یبو قدمش هر با

 !بود ماندانا به متعلق که یا زنونه عطر از شد یم پر مشامم

 ...یعنی...یعنی

 !کنم فکر بھش خواستم ینم یحت

 اون ی خونه مگه اصال دیکش طول آمدشون و رفت نھمهیا چرا

 د؟یکش طول شتریب ساعت کی که بود کجا کهیزن

 دادم قورت توجه جلب بدون رو دهنم آب تخت شدن نییپا و باال با

 !کردم اشتباه!متاسفم ھانین:گفت آروم که

 ؟یچ یعنی...یعنی

 ...باهم و افتاده یاتفاق نکنه...نکنه

 داشتن؟ بطه.را یعنی

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_423 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !شد بلند و

 اما کنه یم داره کاریچ شدم ینم متوجه بود سرم یرو پتو چون

 !نبود هم مھم

 !کردم یم دق گرنه و دمیپرس یم دیبا
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 خواب به که بود یک دونم ینم که کردم فکر و کردم فکر انفدر

 !رفتم

 •°رادیه°•

 

 

 

 !ن؟یاینم تو_

 !کنه یم رو ام کله ھانین هم االنش نیهم!دختر اوف

 .ممنون نه_

 !بعد نیکن لیم یزیچ ییچا هی!نیبر بذارم محاله_

 که دادم تکون یسر و شدم اش خواسته میتسل که شد یچ دونم ینم

 .برم راه کرد اشاره و زد یلبخند

 !کنه ریبخ عاقبتمو آخر خدا

 پخش نکهیا قبل و داد دست از رو تعادلش که شد یچ دونم ینم

 !شد حلقه گردنم دور دستش که گرفتمش بشه نیزم

 کردم؟ یغلط چه من

 !احمق...احمق

 .دمیکش عقب و کردم ولش تند و اومدم خودم به 

 !متاسفم:گفتم آروم و دمیکش بم.ل به یدست
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 !بود من ریتقص!متاسفم من نه نه:گفت زده هول

 .دمیکش سرم به یدست و زدم یا یزورک لبخند

 !گهید برم من...من_

 !نمونم و برم خواستم یم زود فقط

 !زدم یم یگند هی موندم یم اگه

 !بودم ھانمین ی شرمنده حاالشم نیهم

 تکون یسر که نبود یراض اومده شیپ تیوضع از هم اون انگار

 .زدم رونیب یسرسر یخداحافظ با هم من و داد

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_424 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 یرو رو سرم یحرص و کوبوندم هم به محکم رو نیماش در

 .گذاشتم فرمون

 !یلعنت

 یم حس باز خوب...خوب اما بود یانسان کمک هی و نبود قصد از

 !بودم کرده انتیخ ھانین به نسبت کردم

 !کنم بغلش داره جون و دارم جون تا و ششیپ برم فقط خواستم یم

 !ھانمین یسو به شیپ و کردم روشن رو نیماش و برداشتم رو سرم

 .ارمیدرب دلش از تا دمیخر تنقالت کمی هم راه یتو

 !دمیکش یپوف خاموش یها برق دنید با
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 بودن؟ خواب

 !آخه نبود هم یآور تعجب زیچ و بود خواب مطمئنا که عمه

 !نبود خواب ؟مطمعنمیچ ھانین اما

 !باال ی طبقه یسو به شیپ و بستم رو در آروم فکر نیا با

 دنید با که بدم یسالم خواستم یپرانرژ و کردم باز رو اتاق در

 بادم بود خواب در غرق و بود دهیکش پتو صورتش یرو که ھانین

 !شد یخال

 !شانس یخشک به یا

 نیزم یرو رو یخوراک یمحتو یدارا کیپالست و دمیکش یپوف

 تخت سمت ییصدا نیتر کوچک جادیا بدون و آهسته و گذاشتم

 .رفتم

 .دمیکش پتو یرو رو دستم و نشستم تخت یرو آروم

 ھانین:گفتم شرم احساس با و آروم شیپ کمی اتفاق یادآوری با

 !کردم اشتباه!متاسفم

 حموم سمت و شدم بلند و زدم پتو یرو یا بوسه تر آروم بعد و

 .رفتم

 !کنه راحتم احساسات نیا از یکم تونست یم گرم آب دوش هی

 !کنه کم رو وجدانم عذاب یکم

 نیا آخه احمق که کرد یم ام مسخره مطمئنن دیشن یم هم ھانین

 داره؟ وجدان عذاب هم



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1166 

 

 !شکست یم پاش و دست افتاد یم کردم ینم کمکش خوب

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 
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 رو ام یگوش و گرفتم رادیه از نگاه ام یگوش امکیپ یصدا با

 مامان ھانین:شدم مامان امکیپ خوندن مشغول و بردم زیم ریز

 ادتی دتیکل معمول طبق باز و عموت زن ی خونه رمیم دارم من

 .هم شما نیایب رادیه با شد تموم که کالست!رفته

 !اوف

 باز؟ ماین ی خونه

 رادیه یصدا قهیدق همون که کردم سند و نوشتم یا باشه ناچار

 .اومد

 !زارع کالس،خانوم تو ممنوعه لیموبا_

 .درد یا

 هول و انداختم فمیک یتو رو یگوش و بردم باال رو سرم تند

 !استاد معذرت:گفتم

 !درارم ازت یپدر هی کردم اضافه دلم یتو بعد و

 ممنوعه؟ حاال

 ؟یکن یم مسخره رو من حاال

 .شد درس مشغول و داد تکون یسر
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 .رفتم تو صداش دنیشن از بعد و زدم اتاقش در به یا تقه

 نکشیع و گرفت بود جلواش که ییها برگه از رو نگاهش دنمید با

 .درآورد هاش چشم از رو

 .افتاده نورایا خانوم خوشگل گذر!به به_

 یم جلو که همونطور و بستم رو در شوخش یصدا به توجه یب

 !ها نرفته ادمی زشتت کار:گفتم رفتم

 .یشد یا نهیک چقدر ھانین اوف_

 کالس وسط...ستمین یا نهیک:گفتم اخم با و نشستم یصندل رو

 !یکرد ام عیضا

 بود؟ یک حاال...زمیعز شد یم یناحق دادم ینم ریگ خوب_

 !گفت یم راست خوب

 !مامان_

 !گفت؟ یم یچ_

 !که؟ شد ینم یعصب

 !شد یم صد در صد

 !نایا ماین ی خونه!میدعوت یمھمون شب:گفتم و زدم ایدر به دل

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1169 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !؟یچ:گفت یخشدار یباصدا و شد درهم هاش اخم

 !بود؟ دهینفھم

 !میدعوت نایا ماین ی خونه:گفتم شمرده شمرده گهید بار

 !میر ینم_
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 !؟یچ_

 .میبر میتون ینم میدعوت ییجا خودمون بگو عمه به بزن زنگ_

 !مامان به گفتم یم اول همون که میبود دعوت ییجا اگه خوب

 !زشته!رادیه:گفتم گله با و کردم اخم که بودم من نباریا

 ...و ذارم ینم اونجا رو پام یکی من!ستین_

 هم تو و:گفت دیتاک با و گرفت سمتم به رو اش اشاره انگشت

 !یر ینم اونجا

 کنم یلجباز داشتم دوست هم من اما گهیم یچ یبرا دونستم یم

 !فقط

 !بود؟ زور مگه آخه

 !دادم؟ یم گوش حرفش به دیبا همش چرا

 .آخه شدم خسته میا خونه تو همش...خوام ینم_

 تر واضح ای یدیفھم!یر ینم!ره؟یم در تیگ خسته ماین دنید با_

 !بگم؟

 !خودخواه یزورگو

 .رهیگ یم رو جلوم یک نمیبب رمیم اصال

 !دمینفھم نه:گفتم ظیغ با

 !یندار رفتن حق تو!گمیم دوباره پس_

 !رهیگ یم رو جلوم یک نمیبب رمیم_
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 کرد وادارم و سمتم آورد زیخ هیثان چند یتو که شدم بلند ازجام و

 !نمیبش باز که

 وار دیتاک و گذاشت دهنم یرو رو دستش که دمیکش یکوتاه غیج 

 خراب اون یتو تو نجایا میبمون شب تا شده!اداین در صدات:گفت

 !یرینم شده

 !بودم آورده کم نفس

 یحرف چیه یب هم اون و برداره رو دستش که کردم اشاره چشم با

 !بکشم ینفس تونستم تازه که برداشت دهنم یجلو از رو دستش

 .شدم خفه!یوحش_

 یرو یخال و خشک لبخند هی از غیدر اما دنیخند یم هاش چشم

 !هاش ب.ل

 ؟یشد اوخ دیببخش زمیعز یآخ_

 !کن مسخره عمتو!زهرمار_

 خودته؟ من،مامان ی عمه بگم الزمه:گفت و دیخند نباریا

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !دونستم ینم انگار خوب

 .انداختم بھش ینیخشمگ نگاه

 !یکن یادآوری یزیچ ستین الزم!دونم یم_

 !م؟یبر کجا حاال خوب!ھانین خشم_
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 .انداختم باال ییابرو

 .عموم ی خونه_

 .اونجا جز_

 تیاذ کرم من اما ها میبر خواد ینم یچ خاطر به دونستم یم

 !گهید داشتن کردن

 .خوب گفته مامان!زشته رادیه_

 .زنم یم حرف باهاش خودم_

 .زورگو!اه_

 .انداخت باال یا شونه

 !زورگوام من ه؟خوبییزورگو کنه تماشا رو زنم نفر هی نخوام_

 اتفاق نیهم اگه مثال:گفت طنایش با و دیکش دهنش یتو رو بش.ل

 ؟یکرد یم کاریچ بود ما،مانداناین یجا به و افتاد یم ما یبرا

 !کشتمش یم مسلما خوب

 !بود آشنا ماین خوب یول

 !داره فرق شدن یرتیغ و کردن یحسود خوب یول

 !بدترا پسرها شدن یرتیغ از ها دخترا کردن یحسود من بنظرم

 .کردم بلندم یها ناخن به یا اشاره و آوردم باال رو دستم

 !کنم یم صورتشو ها نیهم با_

 بربم؟ کجا ینگفت...ھانین خشم...اواو_
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 نیبنابرا نایعموا ی خونه برم نداشتم حوصله خودمم راستش

 .گذاشتم کنار رو یلجباز

 .میر یم جا هی میزن یم دور دونم ینم...امم_

 !تو دست از_

 رونیب رو چشیسو گشتن یکم از بعد و کرد بشیج یتو دست

 .امیب تا نیماش تو نیبش ریبگ نویا:گفت و آورد

 یسرسر یخداحافظ از بعد و شدم بلند هم من که گرفت فاصله و

 .رفتم رونیب

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_428 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

  بھ#

 

 

 •°رادیه°•

 

 

 ...جان عمه آخه:گفتم و کردم تنم رو کتم

 .دادم قول ن،آخهیبر و نیایب ساعت مین الاقل...پسرم زشته_

 !خدا یا

 !ادیب دیجد مشکل یه کنم فرار یه من

 که ساعت مین آوره عذاب هم ماین هیثان کی دنید من یبرا آخه

 !کنه ریخ به خدا

 .گهید بودم ناچار

 .خوش روزتون فعال.ساعت مین پس...باشه_
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 حز گهید ی چاره

 .پسرم خوش توهم روز_

 رونیب لیوسا یسر هی برداشتن از بعد و کردم خاموش رو یگوش

 .رفتم

 !ارمایب شانس من نشد یعنی

 .گذاشتم عقب رو لمیوسا و نشستم نیماش یتو

 !؟یرادیه شده یزیچ_

  یوقت ای گفت یم ینطوریا خواست یم یزیچ یوقت ای شهیهم

 یکی حاال و شده یچ بفھمه خواست یم و بودم ناراحت.  یعصب

 .بود ها وقت اون از

 باهاش هم یآروم لحن با کردم یسع افتادم یم راه که همونطور

 !باز نشه ناراحت تا بزنم حرف

 چطور؟.. زمیعز نه_

 .یناراحت آخه_

 .نیبر بعد نجایا نیایب سر هی گفت عمه فقط...نه_

 بگم بزنم زنگ یخوا یم:گفت که باشه دهیفھم رو موضوع انگار

 م؟یایب میتون ینم

 !بود درک با چقدر

 نداشتم؟ خودمم زن به نداشتم اعتماد ماین به

 .شهیم تموم گه،زودید ساعته مین...زمیعز نه_
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 ...ناراحت آخه_

 مین میندار یناراحت...زمیعز نه:گفتم متیمال با و دمیکش رو لپش

 .دور دور میر یم بعد و میمون یم ساعت

 !نداشتم ینانیاطم زدم یم که یحرف به خودمم

 !مینر کردم یم دایپ یراه هی بودم رادیه من اگه

 .دیکوب هم به رو دستش ذوق با

 دربند؟ میبر جون خ.آ_

 

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .کردم یا خنده

 آخه؟ االن_

 اومد ینم دلم خوب یول میدیرس یم و میرفت یم تا بود رید

 !نبرمش

 باشم خوب خواستم یم هم من و بود داده گوش حرفم به اون

 !باهاش

 !من جون.گهید می؟بریک پس اوهوم_

 .شد درهم هام اخم

 رهیم نبات و نقل مثل باز!ها نده قسم رو خودش جون گفتم صدبار

 .دهیم قسم رو خودش جون و ادیم و

 .شهیم یچ نمیبب بذار حاال_

 .میر یم یعنی یگیم نویا وقت هر...جون خ.آ_
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 !شناخت یم رو من خوب چه توله یا

 .کردم ادتریز رو سرعتم و دمیخند تر بلند

 !!شناخت یم رو من شتریب هم خودم از

 

 •°ھانین°•

 

 

 .فشردم رو زنگ بعد و کردم وارد در به یا تقه

 !زنگ بعد زدم یم در اول بود عادتم

 .یخل گفت یم رادیه هم شهیهم

 !شد باز در بعد و اومد پا یصدا که بود اطیح یتو یکس انگار

 !بود ماین خوشگلم شانس از و

 .زد یلبخند دنمونید با

 .نیفرمود رنجه قدم به به_

 !سالم_

 ؟یخوب...یھانین سالم_

 چرا؟ زد یم حرف ها میقد مثل!؟یھانین

 از و بود گذشته مثل کاش شدم خوشحال چرا دروغ البته

 !نداشتم خبر احساساتش
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 م؟یایب یکن ینم تعارف_

 کردم نگاهش و دادم قورت رو دهنم آب رادیه نیخشمگ یصدا با

 رمیم دارم منم...البته البته:گفت تند و اومد خودش به ماین که

 .امیم بعدا من تو نیبر شما امیب و رونیب

 یخداحافظ از بعد و داد رو جوابم متقابال که زدم روش به یلبخند

 .رفت

 براش؟ یایم ناز چرا_

 !وا:گفتم جیگ و کردم نگاه رادیه به متعجب

 واسه!زهرمار:گفت دیکش یم که همونطور و گرفت رو نمیآست

 .کنه یم نازک صدا من

 !کردم؟ نازک صدا یک من آخه

 !!رادیه_

 .کوفت_

 .بستم رو در و گفتم یشیا

 .نشستم مبل یرو و دادم جمع به یسالم

 !شدم راحت غرغرهاش از شیآخ

 

 

♨️ 
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#
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 یم من دست از یچ بدبخت!ها زدم یم غر شتریب خودم چند هر

 کشه؟

 جان؟ ھانین رفت ماین_

 .خوردم جام یتو یتکون

 .عمو زن آره_

 .ها شده وونهید پاک هم پسر نیا_

 داشت؟ یوونگید رفتن رونیب مگه

 میاومد یم نجایا وقت هر چون بود بیعج کمی فقط من یبرا البته

 .خورد ینم جم و شمونیپ نشست یم ماین

 عمه؟ چرا:گفتم یکنجکاو با

 بگه رو یمھم راز خواد یم که انگار و کرد یا خنده تک

 !اومده خوشش همکارهاش از یکی از راستش:گفت

 !براش شدم خوشحال دل ته

 !شد؟ کار به دست هم اون بالخره

 !کنه دایپ سامون و سر ماین داشتم دوست

 .یسالمت به...ا:گفتم ذوق با

 .انداختم رادیه به ینگاه ناخودآگاه

 تیوضع نیا از بود مشخص و بود بش.ل یرو یمحو لبخند

 !خوشحاله

 .کرد یم درست چارهیب یماین با رو رفتارش کمی الاقل
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 رفتارش نداشت خبر هم یزیچ از که اولش همون از چند هر

 !نبود خوب چندان

 !نمیب یم نیا پسر نیا شدن عاقل دارم بالخره_

 .رفت باال عمو ی خنده یصدا

 بچه نداشته عقل انگار شدن عاقل یگیم یدار جور هی...زن_

 !کم یلیخ یول داشته...ام

 !ها هیشوخ دونستم یم

 یجد رو یزیچ چیه که بود یجور ما ی خانواده بط.روا و جمع

 .میگرفت ینم

 یخوش و یخوب به رو زیچ همه میکرد یم یسع شهیهم

 !میبگذرون

 ناراحت نداره ارزش که زهایچ یبعض بابت رو خودمون و

 !مینکن

 خوبه؟ دختره حاال خوب...داره گناه عمو ا_

 تا یدختر نیهمچ ها یشنو یم یزیچ هی گمیم یزیچ هی!یعال_

 .دمیند حاال

 .کردم یا یمصنوع اخم

 !جیهو هم ما نکنه درد دستت_

 .دیگز ب.ل
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 ماین...هیخوب دختره گمیم یکل یول یدار خود یجا تو زمیعز نه_

 .رهیگ یم رو نیهم باشه عاقل

 .شیزندگ و سرخونه رهیم هم ماین و شهیم درست...انشا_

 .بشنوه دهنت از خدا_
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #
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 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 .شد بلند اف اف یصدا قهیدق همون که زدم یلبخند

 .البد بود ماین

 .امیب برم من...ماستین حتما:گفت و شد بلند عمو زن

 .رفت و

 بھش نسبت یبھتر حس داره دوست رو یکی بودم دهیفھم که حاال

 !کردم دایپ

 !نطورهیهم هم رادیه بودم مطمئن

 بلند سالم ماین و برگشتن عمو زن و ماین قهیدق دو حدود از بعد

 .دادن رو جوابش متقابال هم همه که داد جمع به ییباال

*** 

 

 که فشردم شکمم یرو رو ام گهید دست و کمرم به رو دستم هی

 !رفت باال دادم یصدا

 !بودم یزندگ و مرگ نیب انگار.زدم یم نفس نفس
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 و بود عرق از س.یخ صورتم نیهم خاطر به و بودم کرده عرق

 !بود دهیچسب صورتم به موهام

 !اومد یم بدم ازش که یزیچ همون

 !بود تخت،خواب هم رادیه

 !کنم تحمل تونستم ینم که بود بد دردش انقدر یول

 یم تکونش که همونطور و گذاشتم بازواش یرو رو دستم ناچار

 .کردم یم صداش له.نا با دادم

 ؟یرادیه!راد؟یه_

 و خمار خواب براثر که ییصدا با بعد و خورد یآروم تکون

 !رادیه دارم درد:دمینال هیگر با که گفت یهوم بود شده خوابالود

 هول با و دیپر جا از تند که بود ومدهین در دهنم از حرف 

 ؟درد؟یچ...چ:گفت

 بود؟ هول انقدر چرا

 کردن باز توان اما خنده ریز زدم یم بود تیموقع و بود جاش

 تخت یرو از تند که دادم تکون یسر آروم!نداشتم گهید دهنمم

 .میبر پاشو:گفت بود دنیپوش لباس مشغول که همونطور و شد بلند

 !بود؟ یدرد چه نیا ایخدا

 !بگم یزیچ که داشتم توان نه و اومد یم باال نفسم نه

 !مردم یم داشتم انگار

 !یزندگ و مرگ نیب یزیچ هی
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 و کرد تنم رو مانتوام زده هول که زدم یغیج درد شدت از

 .جونم به دردت آروم...زمیعز آروم:گفت بردم یم که همونطور

 !کرد ینم آرومم هم رادیه یها نوازش و ناز یحت

 !شم خوب و بخورم مسکن که داشتم دوست

 درست جوشونده عالمه هی دردم رفع یبرا مامان موقع همون مثل

 !بود داده قرص به رو جاش حاال یول کرد یم

 !اومد یم داشت بچه و بود نشده هم ماهم نه هنوز من

 یم که همونطور و دمیکش بغلش یتو ندارم توان دید که یوقت

 !کن تحمل...زمیعز:گفت بردم

 .شد سوار و رفت تند هم خودش و گذاشتم نیماش یتو

 یم شتریب رو ترسم نیهم و رفت یم داشت که یسرعت تمام با

 !کرد

 از کمی باز و بودن رونیب توک و تک مردم و بود سه ساعت

 !بود شده کم ترسم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1188 

 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 •°رادیه°•

 

 

 !رفتم یم راه مدام و بودم ستادهیا اتاق در پشت

 !بود گذاشته اثر هم من یرو که بود بد حالش انقدر
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 !نتتینب ینجوریا رهیبم رادتیه

 !کردم دعا به شروع ب.ل ریز باز و دمیکش یه.آ

 نجایا نکهیا به توجه یب و رفتم سمتش تند پرستار اومدن رونیب با

 خوبه؟ زنم حال:گفتم بلند کنم مراعات دیبا و مارستانهیب

 .باشه خوب دیبا!خوبه

 !بود فیضع یلیخ کرد،چون یم تحمل رو دردش کاش فقط

 !برس خودت به گفتم صدبار

 حالشون ادیز...راستش:گفت یمیمال لحن با و دیکش یقیعم نفس

 رخ یاتفاقات ممکنه داده رخ زودتر مانشونیزا ست،چونین مساعد

 ...که بده

 .آوردم کم نفس

 !بود یم خوب دیبا ھانمین

 ؟یچ یعنی؟یچ_

 رو شونیکی ممکنه اما...اما گمیم رو ها نیا خوام یم معذرت_

 !میبد دست از

 !زد یم حرف نفر چند دادن دست از درمورد راحت چقدر

 نیا بزنم شیآت تا بشه کم بود یکاف ازش تارمو کی فقط

 !مارستانویب

 .دار خش صدام و شد مشت دستم

 ؟یچ یعنی_
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 !میبد دست از رو ها فرزند ای مادر ای ممکنه_

 !خوام یم زنده  رو تاشون بمونن،سه تاشون سه دیبا!شهینم_

 !بود بود،دستور دیبا

 !بمونن که بود دستور

 از تارمو هی اگه:گفتم و  دادم تکون وار دیتھد رو ام اشاره انگشت

 همه از برام زنم جون کشم،و یم شیآت رو نجایا شه کم سرش

 !تره ارزش با زیچ

 بال بال که من به توجه یب و کرد اکتفا یسر دادن تکون به فقط

 .رفت زدم یم

 .شدم کردن دعا و رفتن راه مشغول دوباره رفتنش با
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#Part_433 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°ھانین°•

 

 

 

 آوردن؟ ینم رو هام بچه چرا پس

 .نمیبب رو هام بچه خواست یم دلم

 !نه ای دنیکش من به اصال نمیبب

 !بشه ام له.نا و ه.آ باعث که یحد در نه اما داشتم درد کمی

 .رفت یم نیب از هم اون که بود کمی فقط

 مین خواستم مامان همراه رادیه ورود بعد و اتاق در شدن باز با

 که بگم یخ.آ  شد باعث و دیچیپ بدنم یتو یبد درد که شم زیخ

 !نخور تکون:گفتن جفتشون همزمان



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1192 

 

 یکن یم اون و خ.آ یه یکند کوه مگه دختر گفتن یم شهیهم حاال

 ...حاال و

 .شه درهم مامان یها اخم شد باعث که دمیخند آروم

 .ها شهیم تیزیچ هی دختر کن استراحت...نویا کن نگاه_

 !بودم ها حرف نیا از تر جون سگ واال

 .شهینم میچیه_

 ؟یرادیه:گفتم کرد یم نگاهم یطور هی که یرادیه به رو بعد و

 جون؟_

 !تونست ینم انگار اما باشه شاد خواست یم

 نم؟یبب رو هام بچه شهیم...گمیم_

 یعنی...نه:گفت زده هول بعد و شد یطور هی صورتش

 !رو دنشید کرده ممنوع دکتر...زهیچ

 !وا_

 .واال_

 با...جون:گفت اتاق تو مامان حضور به توجه بدون که کردم اخم

 .مینیب یم میر یم هم

 .فعال.امیب بخرم یزیچ هی برم من:گفت مامان که دمیگز ب.ل

 .زد رونیب میکن مخالفت بذاره نکهیا از قبل و

 یمانند غیج یصدا با و کردم نگاه رادیه به حرص با

 .نکشتت اخدا!!رادیه:گفتم
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1194 

 

 

 

 !شاهللیا:گفت خنده با

 !نه تو اما دیکش خجالت مامان!ییپروو یلیخ_

 کردم؟ کاریچ مگه خوب_

 .بود نیقزو پا سنگ که نبود رو

 !زهرمار_

 .زد یم شور دلم

 خواد ینم که شده یزیچ هی کردم یم حس اما...اما دیخند یم

 !بگه

 .دیکش رونیب یزیچ شد ینم که هم زبونش ریز از

 راد؟یه_

 جان؟_

 خوبن؟ ها بچه که یمطمئن...گمیم_

 یپیخوشت نیا به باشن؟بابا بد چرا...زمیعز آره:گفت خنده با

 !اومده رشیگ

 .داشت یبرنم یباز مسخره از دست یطیشرا چیه تحت

 رادیه که بود بد اگه خوبه،چون حالشون که شدم مطمئن حاال

 !کرد ینم رفتار ینطوریا
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 !آورد ینم در یباز مسخره انقدر

 ارنشون؟یم یک پس!مسخره_

 یکرد مانیزا تازه خوب!من عجول خانوم ارنیم_

 !شونینیبب شهینم فعال و بوده موعد از زودتر مانتی،زایدرثان

 !نمشونیبب خوام یم خوب:گفتم کالفه و دمیکش یپوف

 دادن؟ ینم مادر دست رو بچه قهیدق همون مگه

 د؟یرس وا دیرس من به چرا پس

 !شهیم یچ نمیبب بزنم حرف دکترت با بذار_

 تنم یتو یدیشد درد قهیدق همون که بشم بلند خواستم زده ذوق

 !شد مشت دستم و دیچیپ

 گفت یم کردم یم اوخ و خ.آ اگه چون بگم یزیچ خواستم ینم

 !فالن و بده حالت

 .بود یعال غرغر یتو کال
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !شد شروع اوخت و خ.آ االن از...ایب_

 !غر یبرا بود شده ساخته...پوف

 !نکن شروع رادیه_

 !؟یکن یم یلجباز بازم حالت نیا با اما...کنم یم بس باشه_

 ؟یلجباز گفت یم هام بچه دنید به آخه

 !کنم استفاده ام زنانه یها حربه از خواستم یم

 .ارهیب درش پا از تونست یم که بود یزیچ
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 .خوبه نزنم گند حاال

 .بودم فیضع کال بط.روا یتو

 .من جون!رادیه:دمیل.نا ر.خما و آروم

 .شد سست انگار

 !داد یم وا زود چقدر

 یم دراد اوخت و خ.آ یصدا یرم،ولیم باشه...رادیه جونه_

 !برمشونا

 .خودم به ولیا

 .زد رونیب و گفت یزیچ ب.ل ریز که دادم تکون یسر تند تند

 .شد باز شمین و دمیکش یآروم غیج زده ذوق

 

 

 •°رادیه°•

 

 .دختر نیا دست از

 .نداشت صبر کمی

 !انگار نه انگار بده حالت بده حالت گمیم بھش یه

 .یباز بچه هم ها،باز شده بچه تا دو مادر انگار نه انگار
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 یب خودش از و کنه یم ذوق نهیبب رو ها بچه تا دونم یم که من

 !شهیم خود

 !بده کارهاش نیا و کرده مانیزا تازه که فھمه ینم حاال

 .بودم بدتر من دیکش یم درد که یوقت

 دکتر یصدا دنیشن  از بعد و کردم وارد دکتر اتاق در به یا تقه

 .رفتم تو

 .داد رو جوابم متقابال که دادم یسالم

 نه؟یبب رو ها بچه همسرم شهیم...دیببخش_

 .گفتم هول و مقدمه یب چقدر

 !نیبود موافق که ممیتصم با شیپ قهیدق چند تا:گفت خنده با

 .داره حق!مادره اون خوب...خوب_

 .بود ادشیز هم یا قهیدق چند یدور نیهم

 کار یسر هی من خوب.توئه با حق...آره:گفت و داد تکون سر

 .نهیبب خوشگلشو  یها بچه تونه یم خانومتون ساعت مین بعد دارم
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 !ممنون یلیخ_

 .زد یلبخند

 .کنم یم خواهش_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1211 

 

 

 •°ھانین°•

 

 بوسه غرق رو صورتشون و کردم نگاه جفتشون به عشق با

 !کردم

 !شدن مادر بود یخوب حس چه

 !نبود فیتوص قابل اصال

 .کنم فشیتوص تونستم ینم که بود یحس

 !دمید دست به یگوش رو رادیه که بردم باال رو سرم ییصدا با

 بود؟ گرفته عکس

 ی نه.صح چه یبدون اگه خ.آ:گفت بزنم یحرف بذاره نکهیا از قبل

 !بود یقشنگ

 !وونهید__

 .کوچولو مامان توام ی وونهید:گفت خنده با و اومد جلو

 !یا گنده یبابا هم تو:گفتم طنتیش با و نشست بم.ل یرو یلبخند

 .زد سرم یرو یا سه.بو لبخند با و نشست کنارم تخت یرو

 به که ممنونم!ممنونم ازت ییها بچه نیچن دادن ھانم،بابتین_

 !یاومد میزندگ

 یم خود یب خود از زد یم حرف عاشقانه وقت هر.کردم ذوق

 !شدم
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 هم من گفت یم عاشقانه ی کلمه تا چند و افتاد یم یاتفاق هر کال

 !دمشیبخش یم کال

 !فرمودم رنجه قدم_

 ھانم؟ین گمیم...بله،بله_

 جون؟_

 همشون یول میکرد انتخاب اسم همه م؟اونیبذار یچ اسم_

 .خوبه کدوم دونم یقشنگن،نم

 کردم یسع بودن قشنگ یلیخ یلیخ مونیانتخاب ییها اسم تمام

 !کنم دایپ قشنگ اسم هی اسم همه اون نیب و کنم فکر

 ...و مروا...امم_

 .نیآدر:گفت ها بچه به نگاه با

 !هیعال:گفتم و دادم تکون یسر زده ذوق

 .کردم نگاهشون عشق با دوباره و

 .هستنا منم یها بچه مثال...ماینداشت یخور تک_

 یآروم لحن با و برداشت آروم رو مروا که گفتم یشیا

 !لوسه یلیخ.ینش تیمامان مثل تو دخترم:گفت

 بابات مثل مامان،تو نیآدر:گفتم بلند و کردم نگاهش ظیغ با

 .ندارم رو نفھم زبون بچه دوتا تحمل...اینش

♨️ 

♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 

♨️♨️ 

♨️ 

 

#Part_437 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 !ممنونم یلیخ_

 .کنم یم خواهش_

 .میش یم تنھا که ما_



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1213 

 

 و دادم باال ییابرو خودش مثل هم من و کرد نگاهم طنتیش با و

 !میستین تنھا ما کوچولو دوتا نیا وجود با گهید!رمینخ:گفتم طونیش

 .گذاشت دستم یرو دست که زدم ید.گشا و گل لبخند و

 !خوابن یم شب که ها کوچولو نیا...زمیعز_

 .بود نشده آشنا یدار بچه اسم به یمکافات با هنوز

 شونیداریب و خواب ان،زمان بچه نایا رفته ادتی نکهیا مثل_

 .ستین مشخص

 !یلعنت دوتان ستنین هم یکی...بابا یا:گفت و دیکش یپوف

 .ها شد یم کوفتمون خواب ماه چند تا قشنگ

 ب.ل ریز یکوفت که خنده ریز زدم که آورد در زدن زار یادا و

 .کرد نثارم

 !بود سخت مارستانیب یفضا تحمل چقدر چه خ.آ

 شم؟ مرخص شدیم یک پس

 

•° 

 

 یتو و فشردم سرم یرو محکم رو بالش بچه ی هیگر یصدا با

 !زدم زار دلم

 !خدا یا

 کردن؟ یم هیگر انقدر چرا
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 آخه؟ کردن یم تیاذ انقدر چرا

 نایا که بس از بودم دهینخواب ساعت کی اصال هفته کی نیا یتو

 .کردن یم هیگر

 !رادیدم؛هینال جون یب

 ینم کال و بود باش آماده ها بچه خاطر به شهیهم هم بدبخت اون

 !بود یداریب و خواب نیب و دیخواب

 یم شرکت هم رادیه اما بودم خونه تو اوقات شتریب که من باز

 !بود آور عذاب نیهم و دانشگاه هم و رفت

 هوم؟_

 !کردن هیگر باز...پاشو_

 .البد خوان یم ریش_

 !من جونه.چشونه نیخوردن،بب ریش تازه:گفتم خمار

 .شوهرم حلق تو میمادر لطف یعنی

 !بخواب تو...باشه:گفت و شد بلند که شدم متوجه تخت تکون با

 !رفتم فرو یخبر یب یایدن به که شد یچ دونم ینم که بستم چشم 

 

 

♨️ 
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#Part_438 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°رادیه°•

 

 

 .شدم بلند جام از و دمیکش یپوف
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 .دختر نیا دست از خدا یا

 !شده مادر انگار نه انگار

 .صدا و سر پر یقلو دو هی بود هم سخت خوب چند هر

 !وصدا سر یرو بود حساس که ھانمین

 ه؟یگر یه بود چشون ها بچه نیا آخه

 .گرفتم بغلم یتو رو نیآدر و رفتم جلو

 نیآدر انگار اما دیخواب یم داشت انگار و بود آروم مروا باز

 .نداشت شدن ساکت قصد

 !شهیم یطونیش یچ شه بزرگ بود معلم پسر نیا

 .کنه ینم که ها طنتیش چه بود معلوم

 .براش زدن حرف به کردم شروع فھمه یم زبون که انگار

 .نکن هیگر پسرم نیآفر...نکن هیگر ییبابا_

 !شد بدتر باز یول

 گه؟یم یچ بفھمه چطور اون آخه احمق.بابا یا

 .که ستین آدم

 !کرد یم هیگر ادیز حالت دو در خوب

 !بود کرده یکار خراب که یوقت یدوم و بود گشنه یوقت اول

 !بود کرده یکار خراب پس...پس بود خورده که ریش

 .شد درهم صورتم بدش یبو حس با که بردم کشینزد رو صورتم
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 !اه

 بود؟ یچ بچه آخه ها کن نگاه خدا رو تو

 !سخت تینھا یب کارهاشون انجام اما بود خوب بودنشون فقط

 .من مثل یاعصاب یب یبرا خصوصا

 االن و خوابه غرق دونستم یم اما کنم بلند رو ھانین خواستم یم

 !رهیگ یم سردرد کنم دارشیب بخوام اگه

 و هزار با و گذاشتمش تخت یرو لیوسا برداشتن از بعد آروم

 .کردم پوشکش زحمت

 عوض پوشک چطور که ھانین از گفتم ادی توک و تک خوبه باز

 .یحساب کردم یم ریگ االن گرنه و کنن یم

 .شد ینم بلند ها حاال حاال هم ھانین

 ینم که زنه یم غر طلبکارانه باز هم دارشهیب نکهیا محض به

 ...!و صافه یلیکجه،خ دونم

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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#Part_439 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 

 هم خودم شدم مطمئن دنشیخواب از یوقت و گذاشتمش جاش یتو

 یطول و بستم چشم ھانین کردن بغل از بعد و رفتم تخت سخت

 .رفتم خواب به که دینکش

 !نداشت حد که بودم خسته انفدر
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 •°ھانین°•

 

 .شدم بلند جام از و دادم بدنم به یقوس و کش

 .بود خوب هم اندازه نیهم اما اومد یم خوابم هنوز

 .بود خواب رادیه

 ینم گرفت یم خوابم که من ها بود دهیکش یداریب چقدر بدبخت

 .کنم یم کاریچ دمیفھم

 !فھمم ینم یچیه خوابم یم یوقت کال

 .خنده ریز زدم یپق نیآدر پوشک دنید با

 بود؟ وضعش چه نیا

 باشه؟ تونه یم یک کار رادیه جز البته.کرده پوشکش رادیه البد

 !ناجور وضعش و بود نییپا و باال کال

 شده؟ یزیچ:گفت که شد بلند ام خنده یصدا با انگار

 توئه؟ کار نیآدر  پوشک نیا:گفتم خنده با

 باال ییابرو که اومده خوشم کارش از انگار کرد فکر هم اون

 چطور؟.اوهوم:گفت و انداخت
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 !یزد ه.گو:گفتم خنده با

 .شد درهم صورتش

 ؟یجد_

 وضعشه؟ چه!اوهوم_

 .شدم کردنش باز مشغول و

 .شدم یم بلند خودم دیبا گرنه و بود بلد رو نیا الاقل خوبه باز

 .ادیب کارت به ممکنه.بدم ادتی ایب پاشو_

 یم!یآورد در ناجور رو حرصم ھانین خ.نه؟آ شبید مثل البد_

 !کنم خفت خواستم

 .نشستم پاش یرو حرکت کی تو و شد زونیآو ام لوچه و ب.ل

 !کردم حس رو قلبش دنینکوب لحظه کی یبرا وضوح به

 ؟یکن خفه من یخوا یم حاال

 به چون کرد سواستفاده فرصت از شد یم بودن خواب ها بچه تا

 !لهیتعط آرامش کال شدن داریب محض

 !شد یم آرامش نیگزیجا یشلوغ

 اد؟یم دلت:گفتم و دمیکش بش.ل یرو رو دستم آروم

 !نه:گفت و داد قورت رو دهنش آب

 !داد یم وا زود چه پسر نیا

 .بدم ادتی ایب حاال!تو یخوب چقدر_
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 !باش_

 .شدم بلند و نشوندم لپش یرو یبوس باخنده

 !شد یم رام زود چه

 .اومد یم کارم به یلیخ نیهم و

 .دادم حیتوض براش کامل

 بتونه نبودم اگه تا دادم حیتوض براش هم گهید یزهایچ یسر هی

 .بده انجام

 !ها بود یخوب پسر یلیخ

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️♨️ 
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♨️ 

 

#Part_440 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 

 !شد؟ تموم خوب_

 .گلم شوهر اوهوم_

 !کن خرم آره_

 .گرفتم رو دهنم یجلو اما یخر بگم خواستم

 !گهید کنه یم قھر و رو خودش کنه یم لوس دونستم یم

 .موند یم لنگ من کار اونوقت

 .شد درهم هاش اخم افتاد ساعت به که نگاهش

 ؟ینکرد دارمیب زودتر چرا!ھانین شد رید کالسم_ 

 .کرد نگاهم آشفته و

 !ها گفت یم یک به یک نیبب
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 کردم؟ یم دارشیب وقت اون شدم بلند تازه خودم من

 ظھر لنگ تا و شدم داریب که هیباق شکرش یجا باز حاال

 !دمینخواب

 کالست شروع تا ساعت دو حاال...شدم داریب تازه خودمم خوب_

 .گهید مونده

 !گذشته کالسش میتا از بودم کرده فکر من حاال

 .امیم رمیبگ دوش هی شهیم رید یلیخ:گفت و دیکش یپوف

 .رفت حموم سمت و برداشت رو اش حوله که دادم تکون یسر

 وقتم که دهیم انجام رو کارش یهولک هول انقدر که بودم مطمئن

 .ارهیم اضافه

 بودم آشپزخونه یتو هم خودم و بودم گذاشته مبل یرو رو ها بچه

 !صبحانه کردن درست مشغول

 .بود ها بچه به حواسم هم و دمیرس یم کارهام به هم ینطوریا

 !داشتم دوتا هم بدبخت منه یدار بچه بود سخت یلیخ

 .الاقل بخور لقمه هی_

 .رمیگ یم یزیچ هی راه تو شده رمید_

 !بخور:گفتم و دادم دستش یا لقمه

 ...رید_

 شاگردهات؟دلم ای یمھم ست،توین رید:گفتم دیتاک با و کردم اخم

 !ها بشه فیضع شوهرم خواد ینم
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 .بشه قربونت شوهرت_

 !ها نباشه ادیز سرعتت...نکنه خدا_  

 یبرم رو فشیک که همونطور و کاشت ام گونه یرو یا بوسه

 !خانومم باشه:گفت داشت

♨️ 

♨️♨️ 

♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️ 

♨️♨️♨️♨️♨️ 

 

♨️♨️♨️♨️♨️ 
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♨️♨️ 
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#Part_441 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1215 

 

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 یبرا موند شیبق و خوردم لقمه تا چند هم خودم رفتنش از بعد

 !مامان

 .میریبگ دیجد ی خونه خواستم یم

 !بودها خودم شنھادیپ البته

 !زدم مخالف ساز خودم که هم بعد

 با خودش رادیه خوبه باز باشم،حاال مامان از دور خواستم ینم

 !کرد ینم قبول بود جاش یک هر اما موافقه کار نیا

 

 •°رادیه°•

 

 

 حد از کمتر منظورم البته کم یلیخ نه.رفتم یم کم سرعت با

 !بود ام یشگیهم

 .گهید داشتم فرصت ساعت دو ھانین قول به

 !است دنینرس هرگز از بھتر دنیرس رید گنیم که اونجاست
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 .رفتم تو و دمیرس ساعت مین از بعد بالخره

 رو ام یگوش نیبنابرا بود مونده کالسم شروع تا کمی هنوز

 .گرفتم رو ھانین ی شماره و برداشتم

 !!ها کردم یم دعوا رو هستن لیذل زن که ییمردها نیا شهیهم

 !ن؟یرفتار خوش انقدر خبره چه این؟یزنتون عیمط هیچ گفتم یم

 !کردم یم درکشون حاال اما

 .دیچیپ تلفن یتو اش خسته یصدا بعد و برداشت بوق چند از بعد

 !سالم_

 !ها بودن گرفته یانرژ ازش چقدر ها بچه

 بود نمونده یانرژ پر دختر اون از یزیچ انگار

 ؟یخوب.زمیعز سالم_

 زونیآو اش لوچه و ب.ل بدم صیتشخ تونستم یم جا نیهم از

 !شده

 !!ستمین نه_

 چرا؟_

 هیگر اون شهیم ساکت نیکنن،ا یم هیگر یلیخ!شدم خسته رادیه_

 .کنه یم هیگر اون بعدش کنم یم ساکت نویا کنه یم

 .شد ام خنده باعث که دیکش یپوف بعد و

 !بودها یباحال مامان
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 !بود آورده رو نوبرش

 !م؟یریبگ پرستار_

 بود ھانین خوب اما.موافقه یتاحدود و هیخوب شنھادیپ دونستم یم

 !بود تعجب یجا کرد ینم مخالفت اگه و

 ؟یگیم یچ معلومه رادیه!پرستار؟ دست بسپارم رو ام بچه_

 !ها شهیم نرم کنم اسرار گهید کمی دونستم یم

 ها بچه از یدانشگاه که یوقت فقط...بھشون بسپر که گمینم_

 .نیهم.کنه یم مراقب

 .میریبگ هینطوریا اگه...خوب_

 !ها بدبخت جون به ینزن غر اما گردم یم من...باشه_

 ختیر کرم اگه که،اما باهاش ندارم یکار زهینر کرم یوقت تا نه_

 !ها باشم خوب باش نداشته توقع ازم

 .شه شروع االناست کالسم فعال برم من.زمیعز باشه_

 .فعال.یجون شوهر برو_

 .کردم قطع رو تماس که گفت یفعالا

 

♨️ 

♨️♨️ 
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#Part_442 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 !ها زن نیا دست از

 !آوردم؟ یم ریگ کجا از پرستار حاال

 .گرفتم رو اش شماره تند و زدم یبشکن اوشیس یادآوری با
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 .دیچیپ تلفن توش صداش که دینکش بوق دو به

 دراومده؟ طرف کدوم از آفتاب.خان رادیه سالم_

 .زدم یم سر بھش کم یلیخ

 شیپ سال چھار تا سه زدم حرف باهاش که بار نیاخر کنم فکر

 .بود

 .داشتم برات یزحمت هی خان،راستش اوشیس سالم_

 .دیخند

 .یافتاد ادمی یدار کار بگو پس_

 ادمهی داشت سراغ یلیخ دارم،خانومت الزم پرستار هی راستش_

 ازش؟ یبپرس شهیم

 ؟یبرا_

 .ام بچه_

 .خبر یب چه پسر ی؟وایشد دار بچه_

 ؟یتون یم.اصال شد ھوی...آره_

 .دمیم بھت رو خبرش ده ساعت تا زنمیم حرف ترایم با باشه_

 .کنم یم ا،جبرانیس یمرس_

 ؟یبار یکار.داداش خواهش_

 .فعال.شمینم مزاحمت گهید نه_

 .کردم قطع رو تماس و گفتم یا فعال
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 .شد حل هم نیا

 

 •°ھانین°•

 

 کنه؟ مراقبت هام بچه از تونست یبود،م بچه که نیا

 جوونه؟ انقدر چرا_

 !زشته شنوه یتر،م آروم کمی زمیعز:گفت و دیکش یپوف

 .بود گرفته جوون ره،آقایبگ مسن پرستار گفتم من

 !بود یم هم شونیا به حواسم دیبا حاال

 .اصال اطرافش و دور یها زن از اما داشتم نانیاطم رادیه از

 .بودم شکاک هم اول همون از

 !باشه مسن ؟گفتمیزشت چه_

 .یتر راحت باهاش بھتره،توهم جوون گفتم خوب_

 .باشم تر راحت که دمیخند خودم گور به من

 .خوام ینم ه؟پرستاریچ یدون یم اصال...خوام ینم_

 ...ھانین ا_

 کال ای باشه مسن ای...خوام ینم:گفتم شمرده شمرده نباریا

 ؟یاوک.نباشه
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 یم شیکار هی" گفتن با و داد تکون یسر و دیکش یپوف

 .زد رونیب"کنم
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 .رفته کرده ردش االن تا البد

 .آخه بود گذشته ربع کی

 عنوان به اول هی بود خونده یلیخ ها داستان و ها رمان یتو

 !دزدن یم رو سشونیرئ قاپ بعد و انیم خونه یتو پرستار

 !خون داستان بیعج که هم من

 . دمید یم هم رو رشیتاث ها مدت تا خوندم یم هم رو یزیچ یوقت

 خصوصا بشه ییهوا بچه دوتا با خان رادیه بود مونده نمیهم حاال

 .نداشتم زن نیا به یخوب حس اصال هم

 یخوب حس چکسیه به تو دختر خوب:زد بینھ درونم از یصدا

 !که ستین بی،عجیندار

 یخوب حس رادیه ور و دور یها زن به کال گفت یم هم راست

 !ام زنانه حسادت یپا به گذاشتم یم هم نیا نداشتم

 !داشتم نانیاطم که رادیه به خوب یول

 نشده،و روش البد گهید بود کردن رد هی ها داد یم طولش چقدر

 .خودمه کار نیا

 .زدم رونیب اتاق از

 .اومد تو هم رادیه ها پله از اومدنم نییپا با همزمان

 .پس رفته کرده ردش

 !زم؟یعز یشد یراض:گفت که زدم یلبخند کارش نیا تصور با
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 !داد یم حرص و هیکنا یبو حرفش

 ؟یچ یعنی

 کردم؟ ردش که بود ناراحت

 رحم دل که هم رادیه کرده یینما مظلوم دختره گه،البدید آره

 !سوخته دلش

 ؟یشد ناراحت زم،تویعز آره:گفتم خودش مثل هم من

 .کنم یم خواهش کن کم هات یباز شکاک نیا از کمی...ھانین_

 ؟یباز شکاک

 تو جوون زن هی خواد ینم شکاکم؟دلم من!؟یگیم یچ رادیه_

 .برات ادیب عشوه و بره راه به راه که ندارم کنه،دوست کار خونم

 ھانین!تو دست از:گفت و کرد بسته و باز حرص با رو هاش چشم

 .داشت اجیاحت کار نیا به بدبخت اون

 تا.مینداد خبر بھش اصال کنه چه؟فرض من به داشت که داشت_

 تو اگه.بکنه رو کار همون هم کرد؟حاال یم کاریچ موقع اون

 رو یچکسیه ای یاریم مسن زن ای.بدترم تو از من یلجباز

 ؟یاوک.یارینم

 بنظرت کرده یمعرف هام دوست از یکی رو،خانوم خانوم نیا_

 کرد؟ یم یمعرف بود بد اگه

 کرد؟ یم یمعرف واقعا

 ...دیشا خوب...خوب
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 !ھان؟ین یچ دیشا

 ؟یباف یمنف انقدر چرا

 تخت یتو یهست ات خونه یتو تو.داره کار به ازین هم دختر اون

 !کنه یم کار داره اون و ینرمت و گرم

 !کنه یم کار اون و یزدن غر حال در مدام تو

 .دمیکش خجالت خودم از لحظه کی یبرا
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 !دیببخش_

 .انداخت باال ییابرو

 !بابت؟_

 وجدان عذاب با آخر در و کردم پا اون پا نیا یکم

 به کردم،خوب مخالفت باهات نکهیا خاطر به خوب...خوب:گفتم

 که ایچ ها پرستار درمورد یدون ینم...گهید بده حق هم من

 !گهید ترسم یم خوب دمینشن

 !بود کم اش تخته هی دمیبخش ینم اگه یعنی

 .باهاش بودم زده حرف لطافت با که انقدر

 هم من که کرد باز رو هاش دست باشه شده نرم که انگار حرفم با

 !آغوشش یتو رفتم لیم کمال با

 .دمیکش بو رو آغوشش خوش عطر لیم کمال با

 !م؟یدیبخش:گفتم و فشردم اش نه.یس به رو سرم



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1226 

 

 حق توهم هرچند...زمیعز آره:گفت و شد سفت دورم هاش دست

 .دمیشن ها خبر نیا به راجع یلیخ هم من!یدار

 !حرفشه یتو یخاص یدلخور هی کردم حس

 !؟یندار اعتماد بھم تو مگه گهیم بھم که یدلخور هی

 !؟یندار باورم مگه

 !داشتم دختر اون به راجع هم یبد حس هی اما...اما داشتم

 ؟یرادیه:گفتم و دمیکش بم.ل یرو یزبون

 !؟یفسقل جون_

 !کردم اشتباه ارش،منیب نداره بیع.گمیم_

 چرا؟:گفت متعجب نباریا

 چرا؟ یچ_

 شد؟ عوض نظرت چرا_

 !نه نیگ یم خله نیا گمیم بابا یا

 !شده عوض نظرت چرا گهیم کردم قبول که هم حاال

 نم،درضمنیبب چشم هی به رو همه دیگه،نباید کردم اشتباه خوب_

 تو بده نخ هم اون اگه دونم یم زمیعز دارم کامل اعتماد تو به من

 !یکن ینم قبول

 .شد طونیش لحنش

 ...باهاش تو چشم از دور دیشا!؟یدار اعتماد بھم انقدر چرا و_
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 .موند ناقص کوبوندم شکمش به که یا ضربه با حرفش ی ادامه

 .کردم نگاهش یعصب ک دمیکش عقب

 !رو من بکشه تا بگم من رو حرف نیا بود یکاف

 !قتیحق نیع من یبرا اما بود یشوخ خودش یبرا

 !داره رتیغ خودش مرده چون کرد یم فکر

 رتشونیغ درصد ها زن اما دارن رتیغ مردها فقط کرد یم فکر

 !کرد یم فرق اسمش فقط و بود شتریب

 ی،شوخیوحش:گفت دیچیپ یم خودش به درد از که همونطور

 .کردم
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 داشته جذبه زدم یم زور که یلحن با و رفتم بھش یا غره چشم

 .ادیم بدم نکن ها یشوخ نیا از من ،بایخودت یوحش:گفتم باشه

 .یکرد ناقصم یزد...زمیعز باشه_

 اد؟یب دوباره یبگ بھش یخوا یم یچطور...گمیم.حقته_

 خواد؟ یم تونستن مگه_

 .دمیکش یم خجالت خودم که من

 .برگرد بگم کردم ردش کباری که یکس به دمیکش یم خجالت

 یم خجالت یلیخ مورد کی نیا یتو اما نبودم یا یخجالت آدم

 .دمیکش

 !هیچ خجالت دونست ینم کال...ماشاا رادیه من برعکس
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 بد ترسم یم یکرد ردش بار هی آخه خوب...خوب:گفتم پته تته با

 .برات شه

 .که نداره وجود یناراحت یبرا یلیدل...زمیعز شهینم بد_

 خباثت با که گفتم ب.ل ریز ییچرا و انداختم باال ییابرو

 !نکردم ردش اصال چون:گفت

 ؟یچ یعنیها؟:گفتم متعجب و جیگ

 قبول که دونستم یاد،میم رحم به دلت بعدا خودت دونستم یم_

 .ادیب فردا از و استخدامه گفتم نیهم خاطر به یکن یم

 شم؟یم منصرف دونست یم یعنی...یعنی

 ؟یچ کردم ینم قبول اگه:گفتم و زدم پلک بار چند

 .ینکن قبول که یهست یاون از تر رحم دل_

 !ینکبت یلیخ:گفتم مانند غیج و بلند یصدا با

 دنیشن با اما نشن بلند ها بچه بودم دوارمیام و بودم زده گند انگار

 !کردم اشتباه دمیفھم هیگر یصدا

 .رفتم ها بچه سمت و انداختم رادیه به یخشم پر نگاه

 .طرفم هی هم مروا و بود طرفم هی نیآدر و بودم نشسته تخت یرو

 !دوقلو هی اولم ی تجربه یتو

 !داشتم هم دوتا و نبودم بلد یدار بچه اصال و بودم خام هم من

 .سیه...یمامان آروم_

 .کرد داریب رو تو که پدرت بر یا:گفتم ب.ل ریز آروم و
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 .شد ساکت زد حرفم با

 .خالق جلل

 شد؟ ساکت و اومد خوشش گفتم یزیچ پدرش به یعنی

 اومده؟ بدش نه ای

 .بود شده ساکت هم مروا که بود نیا تر بیعج

 !بھتر چه خوب

 .زدم بوسه جفتشون لپ یرو و گفتم یشیآخ
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 جام از برد خوابشون نکهیا از بعد و موندم ششونیپ هم گهید کمی

 .رفتم حموم سمت هام لباس برداشتن از بعد و شدم بلند

 بو کردم یم حس و بودم نرفته حموم که بود روز چھار قایدق

 .بودم گرفته بو جدا نه که گرفتم،حس

 روز روز،چھار چھار حاال رفتم یم حموم روز هر که یمن

 .رفتم ینم حموم

 !گهید دردسر هی هم نیا

 !دیارز یم ها بچه داشتن ینیریش به البته

 خر حاال کنن هیگر و شن داریب بود ممکن اومدم رونیب ساعته مین

 .کن بار یباقال و اریب

 .موند ینم برام اخالق شدم یم اعصاب کم یوقت که هم من

 !سبک یلیشدم،خ سبک کردم یم حس
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 .کردم عوض رو هام لباس تند

 خشک از بشن داریب سشوار یصدا با بود ممکن نکهیا یبرا

 .کردم نظر صرف موهام کردن

 سیخ موهام اومد یم اومد،بدم یم بدم زیچ کی نیهم از قایدق و

 .باشه

 اما نکش سشوار انقدر گفت یم یلیخ هم مامان.داد یم آزارم کال

 شنوا؟ گوش کو

 .رفتم رادیه کار اتاق سمت و برداشتم رو سشوارم

 .شد ینم جادیا صدا هم اصال و بود دور اتاق نیا از اونجا

 برق از و زدم یبخش تیرضا لبخند کارم شدن تموم از بعد

 !شدم متوقف سرجام ییصدا با برم خواستم که نیهم.دمشیکش

 !خودشه زدم یم هم حدس و اومد ینم نجایا رادیه جز یکس

 !نتمیبب نجایا خواستم ینم چرا دونم ینم

 قهیدق همون و نشستم نیزم یرو و رفتم زشیم پشت هول و تند

 .اومد رادیه و در شدن باز یصدا هم

 !که گفتم...بابا باشه_

 میروان باشه:گفت که گفت یچ بھش تلفن پشت شخص دونم ینم

 مخش خوام یمھمه،م هم من واسه مھمه تو واسه اگه قرار!یکرد

 !بزنم رو

 بزنه؟ مخشو
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 .شدم جیگ

 بفھمم نکهیا نبود مشکل و بزنه خواست ینم رو مرد هی مخ مسلما

 !دختره هی زنه یم حرف درموردش که یشخص
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 .دادم فشار محکم رو دستم یعصب

 .شده شروع هاش یباز االن نیا از...ایب

 .شده بلند سرش ریز البد

 قهیدق همون که دمیساب هم به رو هام دندون حرص با

 ...دراد چشمت کنم یم پیخوشت...آره:گفت

 .خوبه یلیخ.گرفتمش یم نداشتم زن اگه:گفت و دیخند

 !شده خشم از سرخ صورتم که زدم یم حدس

 !نکبت

 .زدم تھمت بدبخت پرستار اون به چطور کن نگاه

 !کنه ینم یکار که زنه نخواد مرد اگه

 خون و آب که دهنش یتو بکوبم چنان و شم بلند جام از خواستم

 یم صبر دیبا داشتم عقل کمی اگه من.نه اما کنه یقاط

 !گرفتم یم رو مچش خودم و کردم یم صبر...کردم

 !جیهو ی کهیمرت رمیبگ ازت یحال هی

 آقا و ها شده بداخالق ها،چقدر شده پروو چقدر ها یتازگ گمیم

 !شده بلند سرش ریز

 .خداحافظ فعال)(رستوران مین و هشت ساعت پس باشه_
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 از بعد و دیکش یقیعم نفس تلفن کردن خاموش از بعد

 .زد رونیب"نهیهم"گفتن

 سشوار برداشتن از بعد و شدم بلند جام از رفتنش محض به

 .زدم رونیب

 و چوندمیپ رو مامان یجور هی منم و رفت که بود هشت ساعت

 .رونیب رفتم سپردم بھش رو ها بچه نکهیا از بعد

 .کجاست دونستم یم چون برم دنبالش نبود هم الزم

 ییکجا یمجرد یه.نجایا میاومد یم ادیز یمجرد دوران یتو

 !ریبخ ادتی

 .بود بھتر یلیخ زمان اون

 !نداشتم یبدبخت انقدر الاقل

 .رفتم تو هیکرا پرداخت از بعد و دمیرس بعد قهیدق ستیب
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 .انداختم ورم و دور به ینگاه جیگ رستوران یخال یفضا دنید با

 کجاست؟ پس.اومد تو رادیه که دمید خودم!وا

 ست؟ین چرا

 باشم؟ دهیشن اشتباه من ممکنه یعنی...یعنی

 گهید که اومد،اون تو دمید خودم اما یزیچ هی دمیشن اشتباه آخه

 .که شد ینم اشتباه

 رفتم؟ یم کجا حاال

 چونده؟یپ و دهیفھم نکنه
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 خانوم؟ دیببخش_

 .انداختم باال ییابرو و برگشتم یمرد یصدا دنیشن با

 بله؟_

 .باال ی طبقه کنم یم تون ییراهنما دییبفرما_

 باال؟ چرا بود یخال که نجایا

 چرا؟_

 .شده رزرو کال امروز نجایا_

 !شدم متعجب

 بود؟ رادیه کار

 ؟یک...آ_

 کارشون نکهیا بود،مثل رادیه اسمشون کنم فکر اما.دونم ینم_

 .کردن رزرو رو نجایا کل چون بوده مھم یلیخ

 .گرفت فرا رو وجودم سر سرتا خشم

 !هه

 !کن خراب خونه نکبت یریبم یبر...شایا

 هی!؟یکن یم رزرو رو  رستوران  کل یریکبیا دختر اون یبرا

 !کنه من یبرا غلطا نیا از نشد بار

 .مچکرم...آ_
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 دییبفرما.کنم یم خواهش:گفت یمھربون لحن با و داد تکون یسر

 .کنم یم تونییراهنما

 .دادم تکون یسر تند

 .رمیم خودم ممنونم نه_

 .نیلیما طور هر_

 .رفت و گفت رو نیا

 .رفتم ها پله سمت

 بود شمع دورش تا دور که بود زیم هی اما!نبود یکس که هم نجایا

 !گل و

 ست؟ زنه اون واسه نایا...نایا

 .نشست گلوم یتو بغض

 نامرد؟ ینبود چرا رفتم،پس جلو آروم

 کرده؟ ولم که هیطور چه یعنی

 تره؟ سر من از

 بم و گرم یصدا که دمیکش یغیج دیچ یپ کمرم دور که یدست با

 .دیچیپ گوشم یتو رادیه

 !خانومم مبارک ازدواجمون و یدوست سالگرد_
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 ؟یشد هول چرا:گفت خنده با که دمیکش ینیه

 دنبالشم؟ بود دهیفھم!من یخدا...اوه

 کجاست؟ دختره اون پس

 اد؟ینم چرا

 خواسته دهید رو من که بعد دهید اون یبرا رو تدارکات نیا البد

 !چونهیبپ

 شم؟ هول چرا نشدم هول_

 کو؟ زنه:گفتم یبد و سرد لحن با بعد و

 .دیپر باال ابروهاش جفت

 زم؟یعز یزن چه_

 بود قرار که یهمون:گفتم  یعصب و ظیغ با و شدم جدا ازش

 .یبزن رو مخش

 .کردم نثارش یشعور یب ب.ل ریز و

 یدیفھم االن تا کردم فکر...ھانین یوا:گفت و خنده ریز زد بلند

 !یینجایا چرا

 کو؟ زنه...رمیبگ رو نامرد توئه مچ نفھمم؟اومدم آره_

 تو بود ؟نقشهیزن چه زمیعز:گفت و گرفت رو دستم دستش دو با

 !نجایا بکشونم رو

 اتاقم؟ اون تو دونست یم مگه رادیه نقشه؟اما

 .ستمین خر ؟منیطرف بچه با یکرد فکر_
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 .بدم حیتوض نیبش...زمیعز نیبش ایب_

 .نشستم یصندل یرو و کردم نگاهش چپ چپ

 بگم؟:گفت مھربون و نشست هم خودش

 ینم کنم زتیسورپرا خواستم یم:گفت که کردم نگاهش حرف یب

 و یاومد رونیب اتاقت از دمی،دیش خوشحال کنم کاریچ دونستمم

 یعیطب یلیخ نکهیا مثل یول...نمیبچ رو نقشه نیا گفتم منم...یرفت

 یخواست گهید ی دفعه عشقم درضمن.شده باور که کردم عمل

 زیم رو لتیوسا باشه حواست یاریب در رو ها کارآگاه یادا

 .بود مونده جا سشوارت.نباشه

 .ارمیب خواستم ینم کم.نه اما یاساس بودم شده عیضا

 !گذاشتمش عمد از خودم_

 ؟یخور یم یچ شام حاال.بله بله_

 خل یزد یآخه؟چ مونهیعروس سالگرد امروز راد؟مگهیه_

 ؟یشد

 دوسال...شدم عاشقت یروز نیهمچ یتو شیپ دوسال...هست_

 .امیدن همه شد وروجک هی موقع نیهم شیپ

 .یمحشر تو...تو!رادیه:گفتم یناباور و بھت با

 !تو از شتریب نه:گفت و گرفت دست یتو رو دستم
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 !متاسفم یلیخ_

 عشقم؟ چرا:گفت طنتیش با و زد یچشمک

 !کردم شک بھت که_
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 دونستم یم چون...ینبود نجایا االن که یکرد ینم شک خوب_

 .کردم رو کار نیا یحسود چقدر

 !عاشقتم_

 .شتریب ما_

 دوستم بشه هم یزیهرچ دمیفھم کار نیا با:گفتم و زدم لبخند

 .یدار

 م؟یکن لیم رو شان حاال...دارم که معلومه_

 چند که دیکوب هم به محکن رو هاش دست که دادم تکون یسر

 !اومد گارسون بعد هیثان

 !خالق جلل

 .بود شده یزیر برنامه زیچ همه چقدر

 رو خنده با و رفت گارسون که داد رو ها سفارش یک دونم ینم

 چته؟:گفت بھم

 !ست برنامه با کارهات چقدر_

 .رمیم شیپ برنامه با خانومم یبرا...گهید آره_

 رو امشب هی:گفت و فشرد محکم رو دستم که کرد باز رو شمین

 !؟یبگذرونم،موافق مونیمجرد زمان مثل خوام یم

 .میکرد حرف به شروع و زد یچشمک که گفتم یاوهوم

 

*** 
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 خانوم؟ ھانین_

 اومدم یم نییپا ها پله از که همونطور و کردم سرم رو ام مقنعه

 بله؟:زدم داد خودش مثل

 ن؟یایم یک خانوم_

 شده؟ یزیچ.دارم کالس پنج تا_

 .برم زودتر کمی امروز خواستم...خانوم نه_

 شده و داره اجیاحت کار به چقدر بودم دهیفھم هفته کی نیا یتو

 که بود یمھم زیچ البد.کنه یم کار ساعته چھار و ستیب

 .خواست یم یمرخص

 چند؟...آ_

 .مین و پنج_

 .راحت التیخ ام خونه مین و پنج تا_

 .خانوم ممنونم_

 فعال:گفتم رفتم یم در سمت که همونطور و زدم روش به یلبخند

 .روزخوش

 .خانوم خوش روز_

 نسبت یبد حس اول روز چرا دونم ینم.بود یخوب دختر ایدن

 .راحتم باهاش االن اما داشتم بھش

 .بودم راحت باهاش من و بود هم جوون
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 مخ رو بره خواد یم کردم یم حس همش چرا اول اون دونم ینم

 .شدم مطمئن کامال رادیه جانب از شب اون اتفاق با اما رادیه

 !دانشگاه یسو به شیپ و شدم نمیسوارماش

 !داد بھم رو ناز ییآلبالو602 هی چیسو رادیه شب همون

 و دیارز یم یچیه به اما دیرس ینم که خودش مال به هرچند

 منتظر ستمین مجبور و کرده راحت رو کارم که بودم ممنونش

 .باشم نیماش
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 !دانشگاه سمت به روندم سرعت با و گذاشتم کنار رو فکر
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 !نداشتم رو آراد با شدن رو به رو ی حوصله اصال

 ذاشت؟ یم راحتم شدیم یداد،چ یم ریگ یلیخ یلیخ دایجد

 ساکت؟ و آروم پسر اون بود کجا

 جز البته!ها میاوردین شانس هم عشق از خدا رو تو کن نگاه

 .بود بند نفسش به نفسم که یرادیه

 .شدم ادهیپ یقیعم نفس دنیکش از بعد و کردم پارک رو نمیماش

 تند هام قدم و نشست بم.ل یرو یلبخند یورود کنار لوین دنید با

 .شد

 .داد رو جوابم اخم با که دادم یسالم دنشید با

 بود؟ چش یموج نیا بابا یا

 چته؟_

 ه؟یچ نیدرد،ا_

 .گهید نهیماش:گفتم خنده با که کرد اشاره نیماش به چشم با و

 .کرد نگاهم چپ چپ

 ینیریش بخوام؟نترس ینیریش یدینم؟ترسیب ینم زهرمار،کورم_

 .خوام ینم

 .رادهیه یه،کادویچ ها حرف نیا شعور یب:گفتم و دمیخند آروم

 .نهیهم یباش داشته خرپول شوهر گهید آره_

 نیا از دونهی خدا:گفت آسمون به رو و برد باال رو هاش دست

 .بھمون بده شوهرها
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 ...شاایا_

 ده؟یخر یچ یبرا حاال:گفت افتادنمون راه با همزمان

 !ازدواجمون و یدوست سالگرد یبرا_

 ؟یدوست هن؟سالگرد_

 یچطور رادیه دونم ینم اومد ینم ادمی اصال هم من...اوهوم_

 .اومده ادشی

 یروز همون ازدواجمون روز:گفتم و دمیکش بم.ل یرو یزبون

 .هم با میشد دوست که

 یشوهر نیهمچ هی خدا که شد واجب گهید کیرمانت چه اوالال_

 .بندازه رمیگ

 زارع؟ خانوم_

 باز رو هام چشم آراد دنید با که برگشتم عقب یشخص یصدا با

 .کردم بسته و

 .بکنه یکار تونه ینم که نجایا باش آروم

 بله؟:گفتم و زدم یا یزورک لبخند

 !نیاومد ینم وقته یلیخ...نیاومد خوش_

 شده؟ نگرانم مثال

 !بودم هامون بچه ریدرگ تون،بلهییگو آمد خوش از ممنون_

 !بدونه رو حدودش و حد که بستم جمع قصد از
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 .کرد یا خنده تک و انداخت باال ییابرو

 .زمیعز یشد شوهرت یاوه،کپ_

 !شدم یم پسرخاله هم زود چه

 !زارع خانوم دیببخش_

 نداشت؟ تیمیصم یعنی مثال

 .بس و. بود خل

 .خوش روزتون فعال...کنم یم خواهش_

 !احمق یبرنگرد گهید یبر

 !فعال_

 .نیببوس رو هاتون بچه من طرف از_

 .رفت بگم یزیچ بذاره نکهیا بدون و

 .آشغال ی پسره درد.کوفت

 !جون یا بود رادیه با آخرم کالس 

 .کال اومدم یم رادیه دیام به رو دانشگاه

 .باشم جونم شوهر چشم تو شتریب تا نشستم اول فیرد

 .بود رفتم یم هرجا انگار بود من دم لوین نیا نشوندم بغلم هم لوین

 که داد یسالم و اومد شیشگیهم اخم همون با رادیه بعد قهیدق چند

 سیتدر به شروع وقت فوت بدون و دادن رو جوابش متقابال همه

 !کرد
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 .پوف نداشتم حوصله اصال

 توجه جلب یب و آروم رو ام یگوش اومد ذهنم به که یفکر با

 مونیپش اما کردم کیکل رادیه اسم یرو و دمیکش رونیب

 .بھش دم یم امیپ نه تماس.شدم

 ؟یخوب پیخوشت سالم:نوشتم تند و زدم یشرور لبخند

 .نبود حواسش یکس و بودن نوشتن مشغول ها بچه

 باال رو سرش خوندش نکهیا از بعد و دیکش رونیب رو اش یگوش

 تکون تاسف ی نشونه به یسر شد باز شمین که کرد نگاهم و آورد

 .داد

 !خل.واه

 .ندارم دوست گهیج،دیهو شعوره یب:نوشتم ناراحت

 توئه؟ دست ،مگهیکرد غلط_

 .نکنم تیاذ نکن تمیاذ.اوهوم_

 .نمیبب رو بش.ل یرو لبخند تونستم یم هم نجایهم از

 !ها کنم یم یتالف شب...نشو طونیش زمیعز بسه:نوشت تند

 .دادم سر بمیج یتو رو یگوش تند و شدم سرخ هیثان از یکسر در

 !نکبت

 جونش بھش بزنم زنگ گهیم طونهیها،ش پروئه چقدر کن نگاه

 .دراد
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 باز و گذاشت زیم یرو رو اش یگوش و داد تکون سر بار چند

 !درس شروع
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 !یدماغ گند یلیخ:گفتم اعتراض با و نشستم نیماش یتو

 فراموش دور دور برمت یم زم؟االنیعز کرد؛چرا یا خنده تک

 .یکن

 .منتظرمه ایراد،دنیه نه:گفتم ایدن یادآوری با

 چرا؟...ا:گفت و افتاد راه کرد روشن رو نیماش

 .بھش دادم یمرخص اومده شیپ براش دونم،مشکل ینم_

 یم بدت ازش که یبود یهمون تو...کنه یم میطرفدار چه اوه_

 اومد؟

 ؟من؟یک:زدم چپ یعل ی کوچه به رو خودم

 !ام عمه پ ن پ_

 .نکنا نیتوه مامانم به هوش_

 .میگذرون یم خوش خونه رمیم یم پس:گفت و دیخند

 .یبگذرون خوش تو ذارن یم نمیآدر و مروا آره_

 همون آخه؟کاش بود یچ ها بچه نیا:گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 بچه؟ به چه رو بچه من دهنم تو یزد یم موقع

 !آقا یبود هول.خودته شاهکار گهید_
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 تیاذ اگه.شمیم خود یب خود از باشه تو حرف یوقت گهید آره_

 .میساخت یم گهید تا دوسه هی امشب نبود ها بچه نیا یها

 یشعور یب یلیآشغال،خ:گفتم غیج با و کردم نگاهش ظیغ با

 !یزن یم81+یها حرف همش

 .میراحت پس یگذشت هجده از که تو خوب_

 بدبخت برو تندتر کمم هیشعور، یب شو زدم؛خفه بازواش به یمشت

 .نمونه منتظر

 به دیبخش دیببخش یلیخ که برد باال رو سرعت چنان حرف گفتن با

 !افتادم خوردن ه.گو

 در و شد ادهیپ خودش و رفت قهیدق ده یتو رو ساعته مین راه

 .زمیعز دییبفرما:گفت و کرد باز رو من سمت

 کمرم پشت رو دستش.شدم ادهیپ گذاشتم رو دستش یتو رو دستم

 .میشد خونه یراه هم با و گذاشت

 .خوابن هاهم بچه گازه رو غذا جان خانوم_

 .زدم یلبخند

 .یبر یتون یم.ممنونم_

 هیخوب زنه:گفت رادیه رفت که یوقت و کرد یخداحافظ جفتمون با

 نه؟.ها

 چطور؟.اوهوم_

 .زد یچشمک
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 نظرت بلده هم یدار بچه نداره حرف که دستپختش!زنم بشه_

 ؟یایم کنار هوو ه؟بایچ
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 خوب اما کنه یم یشوخ داره دونستم یم.کردم نگاهش ظیغ با

 !بود بد شمیشوخ

 بزنم؟ حرف گهید مرد هی درمورد هم من خواست یم دلش

 .دهنتو ببند:دمیغر و زدم بازواش به یمشت

 !عاشقتم:گفت و کرد بغلم حرکت کی تو و زد یا قھقھه

 .کردم نازک یچشم پشت

 !فتهیوظ_

 .فمهیوظ جون،آره یا_

 با که شدم جدا رادیه از تند یشخص ی سرفه یصدا با که دمیخند

 ؟ینرفت ا:گفتم پته تته با ایدن دنید

 !نهییبب هم چفت ینطوریا رو ما ایدن بود مونده نمیهم ایب

 !بھم دیچسب یم جا همه بود نذاشته شرف که رادمیه نیا

 .گذاشتم جا رو میگوش خانوم دیببخش_

 پر نگاه مقابل در و برداشت نتیکاب یرو از رو اش یگوش تند و

 .زد رونیب آشپزخونه از اجازه با گفتن با من شرم

 .دمیکوب رادیه یبازو به یمشت و دمیکش یغیج رفتنش با همزمان
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 .یشعور یب یلیخ.آشغال_

 .آخه ادیم اون بدونم چه من_

 نهیهم آدم به یچسب یم هرجا:گفتم و رفتم بھش یا غره چشم

 .بزنم سر ها بچه به رمیگه،مید

 !کن غرغر کمتر برو_

 .رفتم رونیب یبوس فرستادن از بعد و دمیخند

*** 

 بچه بوده شده بھتر اوضاع بود گذشته هیقض اون از یماه دوسه

 .بودن شده بزرگ و کردن یم تیاذ کمتر هم هام

 !آخه کجاست رادیه نبود هم معلوم

 رو در خواستم و موندم ثابت سرجام ایدن ی هیگر یصدا دنیشن با

 .شدم متوقف سرجام رادیه یصدا با که کنم باز

 !است کالفه بود مشخص

 .میکن یم حلش یجور هی یگل نداره هیگر نکهیا_

 آقا یاومد؛چطور دارش خش یصدا بعد و ایدن هق هق یصدا

 !شدم بدبخت راد؟منیه

 .باهم میکن یم آروم،حلش...که نداره هیگر_

 کنه؟ حل رو یچ

 !آخه؟ هم با داشتن یکار چه ایدن و رادیه

 کنم؟ کاریچ بچه اون با من نیستین من یجا که شما رادیه آقا_
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 ؟یک ی بچه؟بچه!اومد بند نفسم

 .دمیکش دهنم یتو رو بم.ل و گرفتم در به رو دستم هی

 بود؟ دار بچه ایدن

 !ایدن و رادیه سمت رفت یم فکرم همش

 !شد ینم نه راد؟امایه با ایدن

 !بکشم آسوده نفس ذاشت ینم ام یمنف یفکرها نیا یول

 خداحافظ و سالم درحد ایدن با فقط چندماه نیا یتو که رادیه آخه

 شوهرم به ییزهایچ نیهمچ خاطر به خواستم ینم زد یم حرف

 !کنم شک

 .شون مکالمه به سپردم گوش باز و شدم تفکراتم و فکر الیخ یب

 یچطور!بچته اون:گفت ظیغ با که گفت رادیه به یچ دونم ینم

 ش؟یببر نیب از یتون یم

 بود؟ ماهش سه از شتریب یعنی..یعنی

 .دمیگز ب.ل

 ا؟یدن بود کرده کاریچ

 بخت و دیسف ی شناسنامه با زنم هی راد،منیه آقا جوونم من_

 !اهیس

 !تنھاست ھانین شیپ برم فعال من...میکن یم دایپ یراه هی باشه_

 !داره رو شما شانسه،که خوش یلیخ خانوم ھانین_
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 !بزنه؟ حرف رادیه درمورد دختر نیا داشت یلیدل چه

 اصال؟ کنه دشییتا داشت یلیدل چه

 .دارم رو ھانین که شانسم خوش من_

 .یخوب انقدر که بره قربونت ھانتین یا

 !کردم شک بھش چقدر باش رو من

 !نیشانس خوش جفتتون_

 .شد تر عیوس لبخندم

 .فعال.کنم یم حلش نباش،فردا موضوع اون ناراحت_

 .فعال.آقا نکنه کمتون یبرادر از خدا_

 !ومدهین رونیب رادیه تا دمیدو اتاقم سمت تند

 افتاده نفس نفس به که بودم دهیدو تند انقدر نشستم تخت یرو

 یتو لبخند با هم رادیه و شد باز اتاق در بعد قهیدق چند.بودم

 .شد انینما در چارچوب

 !سالم_

 ...زمیعز سالم_

 ؟یزن یم نفس نفس چرا:انداخت بھم یمتعجب نگاه

 خاطر به...رفتم نشست دراز کردم یم ورزش داشتم...راستش_

 !همونه
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 .دارم یکار ورزش خانوم چه...اوه_

 زد؟ طعنه

 دستش از گردنبندم و برد باال رو دستش که زدم یا یزورک لبخند

 !شد زونیآو

 کرد؟ یم کاریچ نجایا نیا...نیا

 ه؟یچ نیا_

 !شدم مواجه شیخال یجا با که دمیکش گردنم به یدست

 کرد؟ یم کاریچ رادیه دست

 اونجا؟ افتاده یعنی...یعنی

 .گهید گردنبنده خوب:گفتم و نباختم رو خودم

 .بست رو در و کرد یا خنده تک

 گردنت از یکرد یم یفضول یداشت یگردنبنده،وقت نمیب یم_

 .افتاده

 .بود دهیفھم پس.کردم نگاهش زده هول

 رادیه...یه_

 !ایبردار اتیباز فضول نیا از دست ینتونست آخر تو_

 .کرد برخورد لکسیر چقدر کشتم یم بفھمه گفتم باش رو من

 .شد زونیآو ام لوچه و ب.ل
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 .دمیشن یاتفاق یلیخ...کنم صدات اومدم خوب_

 !تو دست از_

 .گهید دیببخش خوب_

 !ستمین بلد که یا گهید کار بخشش جز_

 .هیچ هیقض بگو بھم ایب هم حاال...یمن عشق:گفتم و شد باز شمین

 .نشست صورتش یرو اخم

 !رازه_

 .بدونم تر کامل خوام یم...شده یچ دونم یم که من رادیه اه_

 به یدست کالفه که کردم شرکت ی گربه مثل رو ام افهیق و

 .دیکش موهاش

 !خودت و یخودت تر سگ توله تو از_

 .شد بسته خود به خود اخمش دنید با که شد باز شمین ناخودآگاه

 ...اما دارم کامل اعتماد بھت چون گمیم ھان،بھتین_

 یچکسیه به اما:گفت و داد تکون جلوام رو اش اشاره انگشت

 ؟یاوک.یبگ دینبا یزیچ

 باشم کرده ینیریخودش کمی نکهیا یبرا و دادم تکون یسر تند

 آخه؟ بگم یک به:گفتم

 !حاال:گفت و اومد جلو

 شهیم یچ گفتم بھت بفھمه دونم ینم:گفت و نشست تخت یرو

 !ازدواج بدون و!داره بچه ایدن اما...اما
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 غه؟یص_

 !متاسفانه نه_

 .ایگ ینم یچیه حرفم شدن تموم تا:گفت که دمیکش ینیه
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 ایدن اما عاشقشه ایدن یپسرعمو راستش:گفت که دادم تکون یسر

 ...مادرش یضیمر ی بھونه به روز هیخوادش، ینم

 .بردم باال مکث نشونه به رو دستم

 !هیچ به یچ دمیفھم گهید

 !هیچ به یچ نفھمم که نبودم پرت هم ها انقدر گهید

 .وونیح ی پسره...من یوا_

 .دیگز ب.ل

 !بوده عاشقش هم اون خوب اما وونیح میبگ دیشا...ھانین_

 .رفتم بھش یا غره چشم

 کنه؟ یم وز.تجا معشوقش به عاشق!عاشق؟ یچ یعنی

 اد؟یب معشوقش سر ییبال نیهمچ حاضره عاشق

 !نه که واال

 حاضره کنه؟عاشق یم یکار نیهمچ ؟عاشقیگیم یچ رادیه_

 برسونه؟ ضرر عشقش به

 !یبفھم یستین جاش.من یدانا خانوم_
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 .نباشم اهمیس صدسال خوام یم

 گفته؟ تو به چرا حاال!رینگ جنستو هم طرف خوبه خوبه_

 با خوب!ها مینداشت یحسود زمیعز:گفت خنده با و دیکش رو لپم

 .بود تر راحت من

 نبود؟ راحت من با چرا بودم زن که من

 تو؟ با چرا_

 بپرسم؟...پرسم یم خودش از_

 ؟یبپرس تو چرا...خواد ینم:کردم بازواش نثارش یمشت

 !نهیسنگ دستت چقدر...یوحش یآ_

 نداره؟ که ضرر براش راد،کاریه گمیم...هست که نهیهم_

 !ستنین تنبل تو مثل که همه...زمیعز نه:گفت و دیخند

 !شعور یب.وجودته کل تنبل_

 شعور یب یلیخ تو ها باشم گهید زن هی فکر دیبا یجد یجد_

 !یشد

 .امیب تا باش مراقب شدن بلند ها بچه حموم برم من...خفه_

 م؟یبر هم با...خوابن تخت که اونا_

 !داماده تازه انگار شعور یب!ریبم برو:کردم نگاهش چپ چپ

 .ست تازه!دهیجد انگار تو با لحظه ستم؟هرین مگه_

 .زیبر زبون کم خوب_
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 .ایب زود کرد؛برو نثارم یاخم

 !نکن قھر:گفتم و نشوندم پش.ل یرو یا بوسه

 .رفتم حموم سمت لباسم برداشتن از بعد و

 !نداشت یدوم بود یا کنه هی

*** 

 

 وونهید که نتتیماشاهلل،بب...ماشاهلل:گفتم و دمیکش براش یچشم خط

 !شهیم

 کم هی با حاال کرد ینم شیآرا ادیز چون.بود شده خوشگل یلیخ

 !بود شده رو اون به رو نیا از شیآرا

 !خانوم ھانین:گفت زده خجالت

 حرف پسرعموش با که کرد قبول ایدن بالخره ماه چند از بعد

 شدینم که کارش از خوب اما...عاشقشه بود واضح هرچند!بزنه

 !کرد یپوش چشم

 !دارم استرس...ترسم یم:گفت باز و کرد تنش رو پالتواش

 ییجورا هی اون باهم نیبزن حرف نیزم؟بریعز یچ استرس_

 !شوهرته

 .زد ینیشرمگ لبخند

 خواستم ینم...بشه انجام کارها یهولک هول انقدر خواستم ینم_

 !گهید شانسه...خوب اما میکن ازدواج یزود نیا به
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 هم حاال.که نینبود جوون موقع اون گهیزدم؛د بازواش به آروم

 .هوله داماد آقا که برو

 .زدم قھقھه که زد صدام شرم با

 یصدا که برم تو خواستم بستم رو در و کردم اش بدرقه در دم تا

 !شد بلند در

 !گذاشته جا یزیچ هی استرس از البد...دختر نیا دست از

 ...استرس انقدر دختر:گفتم و کردم باز رو در

 !موند نصفه ماین دنید با حرفم ی ادامه

 !خنده ریز زد بعد و کرد نگاهم کمی وضعم دنید با

 کردم فکر دیببخش...کردم؛سالم جور و جمع رو خودم کمی

 !دوستمه

 ن؟ید یم ورود اجازه!عمو دختر نداره بیع:گفت خنده همون با

 !دییبفرما...البته:گفتم و دمیکش کنار

 ست؟ین رادیه:گفت و اومد تو

 .دانشگاه رفته نه_

 دختره پره اونجا...ایدار یجرعت و دل چه واقعا دختر اوه_

 بزنن؟ مخشو یترس ینم دار هیما و پیخوشت که هم شوهرت

 .دارم اعتماد آقامون به جوره همه!نه:زدم یلبخند
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#Part_459 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 .اعتماد جون یا_
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 .دیخند و

 .کوفت_

 !داشت الین رو تو رفتار از کمی داد؛کاش ادامه

 .انداختم باال ییابرو

 ال؟ین_

 !دخترم دوست_

 !داشتا یشرفتیپ چه اوه

 !مبارکه...اوه_

 .یکن مییراهنما کمی اومدم...یباش سالمت_

 چرا؟_

 گرمه ییجا هی سرت گهیم دمینم جواب قهیدق هی!کرده خلم_

 کنه یم یتالف یجور هی ندم جواب قهیدق هی ھانین شهینم باورت

 .وفتمیب کردن غلط به

 نثارم یکوفت ظیغ با که خنده ریز زدم و کردم نگاهش متعجب

 .کرد

 !کن ییراهنما هی ایب_

 .میزن یم حرف مینیبش تو برو ایب_

 ست؟ خونه عمو زن_

 .رونهیب نه_
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 اد؟ین شوهرت ھوی_

 !میکن کاریچ میخوا یم انگار گفت یجور هی

 بود؟ ترسناک چشمش یتو رادیه انقدر

 .میکن یم کاریچ انگار نمیبب تو برو ایب_

 .رفتم تو خودم بعد و بره ماین گذاشتم اول و

 .نشستم مبل یرو و گذاشتم زیم یرو رو ها قھوه

 !شد داتیپ نورایا عجب چه...خوب_

 نجایا باشم تلپ یه تونم ینم شوهرت ترس از گهید_

 ندارم رو گذشته احساسات گهید من...من ھانین راستش...که

 ...من

 !خوشحالم یلیخ و!دونم یم_

 کنم؟ کاریچ دختر نیا با خوب...فنات_

 .دراومد صدا به تلفنش که بگم یزیچ خواستم

 جواب دیبا دیببخش.خودشه...ایب:گفت خنده با و درآورد بشیج از

 .بدم

 .باش راحت_

 .زمیعز سالم:گفت و کرد وصل رو تماس

 ه؟نهیحرف چه نیا برم برداشتم،قربونت من نزده زنگ تو الین ا_

 .زمیعز فعال...یایم و یریم خانومانه...برو باشه.عمومم ی خونه

 .لیذل دختر دوست اه:گفتم خنده با که کرد قطع رو تماس و
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 !رفت میباخت نمونوید و دل گهید_

 .نیشد آشنا یچطور نمیبب زدم؛بگو ام چونه ریز رو دستم ذوق با

 !فضول یا_

 !گهید کنم یم خفت ینگ اگه یعنی که کردم نگاهش یجور

 .فضول باشه_

 و نداده محلش اش دهید هی اول بار که کرد زدن حرف به شروع و

 نکهیا تا نکرده قبول داده شماره بھش ماین که هم گهید بار چند

 دوست کم کم گهید و ادیم خوشش ماین از هم دختر اون انگار

 .شنیم
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#Part_460 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 !عاشقانه اوه،چه اوه_

 .کرد پرت سمتم و برداشت رو کنارش کوسن

 کنم؟ یغلط چه بگو زهرمار_

 .بودها شده خل چقدر

 هی ادیب رادیه که هاست االن.آخه ستمین پسر که من!دونم ینم_

 ...قشنگ کنه یم یکار

 .شهیم عاشقت دختره:دادم ادامه و زدم یچشمک

 یم خودش ی فتهیش رو من که داشت ییرفتارها هی رادیه واقعا

 !کرد

 !زنه یم ریت با رو من ی هیسا که رادیه_

 .ام پرجذبه شوهر به جون.گرفت ام خنده
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 .کردم یا خنده تک

 .شده آروم...نترس_

 یصدا بندش پشت و اومد در یصدا قهیدق همون که دیخند

 !خودم عشق بر راد؛سالمیه

 همون هم رادیه که داد یسالم و نشست ماین ب.ل یرو یلبخند

 .کرد نگاهش قهیدق

 .شد درهم هاش اخم کم کم بعد و آروم اول

 انداخت ماین به ینگاه ظیغ با که دادم یسالم و شدم بلند جام از

 ...میبزن حرف بود اومده:گفتم آروم که

 تو به که بود مھم زیچ هی درمورد:گفتم بکنه یبد فکر نکهیا قبل و

 !داره ربط هم

 دیشد کارم که ایب...داداش ایب:گفت ماین که انداخت باال ییابرو

 .افتاده بھت

 .نهیبش و بره تا کردم اشاره سر با

 !شیآت یرو بود یآب گفتنش داداش نیهم دیشا

 کمکم یتون یراد؟میه:گفت ماین که نشستم هم من نشست که یوقت

 ؟یکن

 ؟یبرا_

 !شدم یکی عاشق...راستش_

 ؟یچ:گفت و شد کم رادیه یها اخم از
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 کمی اون اما شدم یکی عاشق...دادم حیتوض مفصل ھانین به_

 ؟یکن یم کمکم!بره دستم از ترسم یم رهیگ سخت

 حاال اما دونست یم خودش یعشق بیرق رو ماین االن تا رادیه

 !نداشت یحس نیهمچ گهید کنم فکر

 ؟یکمک چه:گفت و زد یمحو لبخند 

 !کنم خودم عاشق رو اون خوام یم_

 ست؟ین عاشقت یعنی_

 !داره شک بھم شتریب...اما هست_

 شک نیا اما!ھانهین مثل قایدق:گفت و کرد نگاهم خنده با رادیه

 جاش اون از بھتر یکی ترسه یم!است زنونه حسادت نیا ستین

 جز که یکن جادیا وجودش یتو رو باور نیا دیبا تو و رهیبگ رو

 !ستین قلبت مالک یکس اون
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#Part_461 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 .زدم رادیه یبازو به یمشت ظیغ با

 شکاکم؟ من_

 .انداخت باال رو ابروهاش

 ؟یستین_

 !شعور یب_

 مثل اون...گهید جا هی نیببر دعواهاتونو حاال:گفت خنده با ماین

 !شره ھانین برابر دو!ها ستین ھانین

 !که بود یواقع طانیش هی من دوبرابر
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 !پس برسه دادت به خدا_

 حاال!اصال رو الین اما کرد آروم شهیم رو ھانین البته_

 !تیموفق دیام به دمیم انجام هم رو تو یراهکارها

 .زدم کمرم به رو دستم

 ن؟یکن ترور مارو نیداد هم دست به دست_

 .گذاشت اش نه.یس یرو رو دستش ماین

 .میکن غلط_

 نیبشور رو صورتتون و دست نیپاش حاال...نیدون یم خوبه_

 .ست آماده غذا

 !نیپاش:گفتم تذکر با کنه اعتراض ماین نکهیا از قبل و

 .رفتم آشپزخونه سمت هم خودم و

 خانم ما اسم یالک کردن یم بتیغ شب تا بود ها نیا به اگه واال

 .رفته در بد ها

*** 

 شد؟ یچ خوب_

 !مرغا یقاط رفته هم خانوم!بله دمیفھم که انداخت کل هاش لپ

 .مرغا؟مبارکه یقاط یرفت اوه_

 نیا به من نه گرفت ازم نگاه خجالت با که دمیخند ذوق با و

 .یآروم نیا به نیا به نه ییپرو
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 پرو چقدر هر...خودتم مثل هم من نکش،بابا خجالت:گفتم خنده با

 یزیچ یعکس نمیبب شوهرتم خوام یم...یتر یخواستن یباش تر

 ازش؟ یدار

 .اصال بود خونم تو بودن فضول

 .مهیگوش تو...بله_

 همجنس گهید که من بابا:گفتم و دمیکوب نرم بازواش به

 .نمیبب عکسشو اریب حاال.که نزن حرف یرسم!خودتم

 .برداشت رو اش یگوش و دیخند

 .گرفت سمتم رو اش یگوش و رفت یگالر یتو و کرد بازش

 نگاه مشغول ذوق با و گرفتم ازش رو اش یگوش زده جانیه

 .شدم کردن

 !بود نیدلنش اش چھره یول بود متوسط اش افهیق

 کارش اون با البته!باشه برخورد خوش مرد هی خورد یم بھش

 !بود کرده نابود رو تمیذهن کال
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#Part_462 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 

 نیایم بھم...نیهست یعال ایدن یوا_

 .نه ای شدن داریب ها بچه نمیبب برم خانوم،من ھانین یمرس_

 .رفت که دادم تکون یسر

 !بودها یخجالت چه

* 
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 سره صبحه از بابا مردم میکن کوفت یزیچ هی میھان؟برین_

 !میکالس

 .بودم گرفته درد معده

 .میبر:گفتم و شدم بلند نیبنابرا بود گشنم هم خودم

 .خونه میبرگشت بعد و میگشت لوین با هفت ساعت تا

 سال!آدم از گرفت یم یانرژ ها کالس نیا بودم خسته ی خسته

 .گهید شدم یم راحت گهید

 عوض رو هام لباس و نشوندم ها بچه ی گونه یرو یا بوسه

 .کردم

* 

 !کن نگاه رو نیآدر مامان؟مامان_

 !فقط کردن یم دعوا قهیدق هر

 جان مامان:گفتم آروم و لطافت با و دمیکش یا کالفه پوف یعصب

 جان؟ مامان نیآدر!نینکن دعوا انقدر

 .شد داشیپ خودش بعد و اومد نیآدر بلند یصدا بعد هیثان چند

 ؟یمامان بله_

 خواهرت با هیکار چه نیا:گفتم تیجد با و کردم نگاهش چپ چپ

 ن؟یآدر یکن یم

 !ها باشم یجد تونستم ینم ها بچه مقابل در دونستم یم
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 یم مونیپش که یاون چون نداشتم رو اخمشون و یناراحت طاقت

 !بودم خودم شد

 .نداشتن رو گرفتنشون ی افهیق تحمل

 !یمامان:گفت و شد زونیآو اش لوچه و ب.ل

 حفظ رو اخمم زور به شد یم جوجه هیشب کرد یم که ینطوریا

 ؟یکن یم تیاذ رو خواهرت چرا:کردم

 .کنه یم هیگر همش!لوسه_

 جان؟ مروا آره_

 .زدمش منم زد...مامان نه_

 .نشست صورتم یرو یاخم ناخواسته

 شه؟یم یزیچ هی ھوین؟ینزن رو هم نگفتم_

 .مامان دیببخش_

 ها،حاال نمینب دعوا گهید:گفتم و زدم یا بوسه جفتشون سر یرو

 .خوابه وقته یلیخ نیکن داریب رو باباتون نیبر

 .رفتن اتاقمون سمت کنان غیج غیج و کردن نگاه هم به جفتشون
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#Part_463 

 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 •°رادیه°•

 

 

 با که کردم باز رو هام چشم آروم ها بچه غیج غیج یصدا با

 .زدم یلبخند تخت یرو دنشونید
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 بدبخت منه و انیب که بود نیا هرروزشون کار ها وروجک نیا

 .کنن داریب خواب از رو

 ن؟یینجایا...وروجکا:گفتم خوابالودم و خمار یصدا با

 میایب گفت مامان ییبابا آره:گفت اش گونه بچه یصدا اون با مروا

 .میکن دارتیب

 .پاشو پاشو:گفت و دیکش رو ام پتو ی گوشه و

 بغلم یتو دمشیکش حرکت کی با و گذاشتم کمرش پشت رو دستم

 .باال رفت غشیج یصدا که

 !کوچولو توله_

 !هیزشت حرف باباتوله_

 یبعض درست و کامل چند هر زد یم حرف اش بچگونه لحن با

 !گهید بود بچه بگه،خوب تونست ینم رو کلمات

 زشته؟ گفته یک:گفتم لحنش از خوشحال و ختمیر بھم رو موهاش

 .یمامان_

 !ھانین دست از

 !رنیگ یم ادی ها بچه هیبد حرف گفت یم کنار بکش یگفت یم

 !بود غرغروام زن با حسابم گفتم یم یزیچ اگه هم االن

 .فشردمش خودم به شتریب

 نیبر شما.میبخور صبحونه میبر نیایب حاال نگو تو...زمیعز آره_

 .امیب و بشورم رو روم و دست هم من
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 .کردم جداش خودم از و

 .رفتن در سمت نیآدر با همراه و گفت یا باشه 
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 ۿعڹۇمم ِحسِ #

 ـنـا،مـیمـبـ:قـلـمـ بھ#

 

 

 .رفتم نییپا و گرفتم یا قهیدق پنج دوش هی

 زدم ها بچه و عمه ی گونه یرو یا بوسه و دادم همه به یسالم

 ام خنده باعث و دراومد صداش که دمیبوس رو ھانین لپ محکم و

 .شد

 !خورن یم ها بچه بخور خودت_

 .کرد نگاهم و دیکش کار از دست صدام با

 ینم خودش یول کرد یم درست لقمه ها بچه یبرا یه

 !بود شده فیضع یلیخ.خورد

 ...اما_

 از و شنیم لوس ینطوریا:گفتم تذکر با و کردم نگاهش چپ چپ

 که دارن دوست ها بچه درضمن.انینم بر کارهاشون پس

 !بدن انجام رو کارهاشون خودشون

 .کرد خوردن به شروع کردن من من یکم با و گفت یا باشه

 !بود غافل خودش از خوب یول بود ها بچه شیپ حواسش

 !اومد یم بشر نیا به بودن مادر چقدر
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 اول!نه اما ها بچه بعد و تهیاولو یتو کارهاش تمام کردم یم فکر

 !کارها هیبق بعد و تنیاولو تو براش ها بچه

 بچه از ادیز چون!ها گفتم یم داشتم ازش که یشناخت از رو نیا

 .اومد ینم خوشش یدار

 !بود وصل ها بچه جون به جونش حاال اما

 

 •°ھانین°•

 

 .میرفت رونیب رادیه همراه و سپردم مامان به رو ها بچه

 باشه مراقبشون یکس نبود ازین و بودن شده بزرگ ها بچه چند هر

 !گهید داشتم دلشوره خوب اما

 .بود بھتر یلیخ بود هم مامان

 .دراومدم فکر از رادیه یصدا با

 خانومم؟ یکن یم ریس کجا_

 .هاست بچه شیپ فکرم_

 توجه من به کممی بازم؟بابا:گفت و نشست صورتش یرو یاخم

 !ها دادم طالقت یدید آخرش کن

 .یکرد غلط_
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 !ها هاست بچه ریادب،تاث یب_

 .بودم ینطوریهم اول از من یکرد غلط_

 با و دمیکش  رو گوشش.بھم انداختنت پس:گفت و زد یا قھقھه

 .بھت نندازنم تا یکرد یم باز رو هات چشم:گفتم ظیغ

 فیک بذارم توپ آهنگ هی بزار حاال!گهید هیبددرد یعاشق گهید_

 .میکن

 .کرد یپل رو آهنگ که دادم تکون یسر و دمیخند

 !رمیم یم که یدیم حرص انقدر رو من آخر_

 !چه؟ من وا،به:گفتم متعجب و زدم ام یبستن به یگاز

 چقدر کن بخور،نگاه درست رو یکوفت یبستن نیا گفتم صدبار_

 یکار فیکث انقدر هم دوساله بچه هی!وصورتت سر به یدیمال

 !کنه ینم

 !پس؟ گذاشتن یچ واسه  دستمالو ارین در یباز بزرگ ش،بابایا_

 !ییپروو که حقا_

 .یشد ام ییپرو عاشق توهم!بله:گفتم و زدم یچشمک

 .یارینم کم زبون از ادیم خوشم_

 .کرد یظیغل اخم که درآوردم براش رو زبونم

 و کوچه یتو جاش ها یباز جلف نیا بود گفته صدبار البته

 !رفت ینم که رفت ینم من خرج به هم ستین ابونیخ
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 نازم هم اون و کنم ناز من داشتم توقع که نبود خودم دست خوب

 !بخره رو

 رو حرصم بدتر دیکش یمم رو نازم تنھا نه نکبت رادیه نیا اما

 !آورد یدرم

 یحیمل لبخند و نشستم وار خانم که دمیکش عقب رو ام یصندل

 .زدم

 باکالس نیا یبرا رستورانش!شه حفظ آبروم باشم خانوم کمی

 .باشم ها نیا مثل کرد یم جادیا طیشرا و بود ها ماکالس

 جاها نجوریا یمجبور:گفتم گارسون رفتن و دادن سفارش از بعد

 خوردن غذا موقع رو من مرتبن و دهیکش اتو یلیخ ها نیم؟ایاریب

 !ها کنم کوفت باکالس ها نیا مثل تونم یمگه؟نم یدیند

 زمیعز بخور خواد یم دلت هرطور:گفت خنده با و زد یلبخند
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#724 

 

 

 یشد تر مدرن چقدر!جون:کردم باز رو شمین

 و یخور یم غذا یچطور تو نمیبب سمیوا یعنی:گفت خنده با

 ؟یمدرن شهیم نخورم حرص

 !بله_

 من،مدرنم،حله؟ پس_

 حله:گفتم و کردم غنچه رو هام لـب

*** 

 واقعا؟_

 .دمیشن ینطوریا هم من واال_

 ها؟ مرغ یقاط رهیم داره هم آراد_

 یکرد تکرارش بار ستیب صبح گه،ازید آره_

 !کنم ینم باور آخه_

 بود،حاال ھانین یا افسانه عاشق که اون بودم،گفتم هم،هنگ من_

 .دیپر خاطرخواهت یفرزانه؟آخ با رفت

 .مسخره:گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 داره؟ خبر تیجون شوهر_
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 و؟یچ:گفتم منگ و جیگ

 !آرادو ازدواج خبر اه،خوب_

 یشاه ازدواج خبر باشه؟مگه داشته خبر چرا اون:گفتم خنده با

 !ه؟یزیچ یا شاهزاده

 ده،تازهیچیپ دانشگاه تو بمب مثل خبرش:گفت طنتیش و خنده با

 شوهرت یها بیرق از بیرق هی که ستین شاهزاده و شاه از کمتر

 .شده کم

 !داشتم خاطرخواه تا صد انگار حاال

 .کردم نثارش یا مسخره و زدم بازواش به یمشت

 .گفت چرت خفه،باز_

 .شد دستش دادن ماساژ مشغول و کرد نثارم یفحش

 .خرم توئه فکر به چقدر باش رو شعور،من یب یوحش_

 .یباش من فکر به خواد ینم_

 هم یکی.دهیترش ی دهیترش ام مانده من یرفت که تو گمیش،میا_

 شهیم عاشقش استاده ها رمان نیا تو هیچ پس ها نشد عاشقمون

 شن؟یم هم عاشق پسره دختر

 !رمان یگیم یدار_

 استاد شوهرت چرا تو پس:گفت و شد زونیآو اش لوچه و ب.ل

 نبود؟ رمان تو یشد؟برا

 !یدون یم رو نسبتمون که سرت،خودت بر خاک_
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 .گهید شهیم حساب یدانشگاه خوب اوهوم،اما_

 .رونیب نکرده پرتمون یبھرام تا کالس سر میبر پاشو...پاشو_

 !شکر رو کرمت...پوف_

 .افتاد راه همراهم غرغرکنان معمول طبق و شد بلند جاش از و

 

#Part_468 

 

 

 

 .افتاد راه و داد رو جوابم ییخوشرو با که دادم یسالم

 زم؟یعز خبرا چه_

 .شهیهم داشت؟مثل سوال نیا

 !کننده کسل شهیهم مثل...یچیه_

 .وونهید:گفت خنده با که دمیکش یپوف و

 داشته کالس تو با همش داشتم گه،دوستید گمیم راست خوب_

 !باشم

 !ها بودم شده کیرمانت چقدر

 .حرفم یبرا کنم یساز نهیزم خواستم یم

 چرا؟:گفت طنتیش با و نشست دستم یرو دستش
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 از یچیه اصال!گذره یم زود زمان!یستین بر سر حوصله چون_

 .فھمم ینم زمان

 ازت شنوم یم دیجد یها حرف!جون یا:گفت خنده با و زد یسوت

 زی؟چیاریب سرم یخوا ینم که ییمال ه؟بالیخبر نکنه.خوشگلم

 ؟یخوا یم دیجد

 رو من هم نیا شدم یم مھربون یزیچ درخواست موقع فقط ایب

 .شناخته

 یها حرف اقتیل گمشو راد،اصالیه نگو چرت:گفتم ظیغ با

 .یندار عاشقانه

 شده؟ یچ حاال...باشه باشه:گفت و زد یا قھقھه

 .کردم زونیآو رو ام لوچه و ب.ل

 .ومدهین بھت یخوب ،اصالیچیه_

 .گهید نشو لوس:گفت و فشرد رو دستم

 یدیشن رادیه یراست:گفتم تند و افتادم لوین صبح یها حرف ادی

 شده؟ یچ

 ؟یچ نچ_

 راد،آرادیه که خصوص به بود یا کننده خوشحال خبر که بنظرم

 !دید یم بیرق هی رو

 .کنه یم ازدواج داره آراد_

 ؟یچ_
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 ؟یک با:گفت اخم با که کردم تکرار رو سوالم دوباره

 .فرزانه_

 ؟یخوشحال موضوع نیا از انقدر چرا تو و_

 !ذوقم یتو خورد

 !بھش گفتم شوق و ذوق با چه باش رو من

 نباشم؟_

 ؟یباش حال خوش که داره یارتباط تو به مگه_

 !ها کنم برخورد آدم مثل خواستم بار هی!پوف_

 از هات بیرق از یکی:گفتم عشوه با و انداختم باال ییابرو و

 .شد خارج دونیم

 چه توله توروخدا کن نگاه:گفت و دیوخند شد کم اخمش از یکم

 .ها رهیگ یم باال دست رو خودش

 .رمیگ یم باال دست که بله_

 دستم پشت به یا بوسه و آورد باال خودش دست همراه رو دستم

 ؟یچ ای خونه میبر حاال.یریبگ باال دست هم دیبا:گفت و زد

 .یچ ای:کردم باز رو شمین
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 ...وید:گفت و زد یا قھقھه

 وونهید منظورم:گفت و شد ساکت که کردم نگاهش چپ چپ

 !یا وونهید یلیخ بود،آره

 .دمیخند یم که بودم من نباریا

 .میبر که نیبش محکم خوب_

 .کرد ادیز رو سرعتش که دادم تکون یسر باز شین با

 .بودن خواب ها بچه خونه میدیرس هشت ساعت

 !آخه بودم یا نمونه مامان چه

 .بودم بدتر ینامادر هی از قشنگ

 ینم تیاذ ادیز.نبودن شلوغ ادیز هام بچه خدا شکر باز

 !خودم برعکس قایکردن،دق

 و کردم یم شلوغ و رفتم یم راست وارید از گفت یم مامان

 .شدم ینم آروم

 .کردمینم تحملشون که بودن خودم هیشب گرنه و ها آرومن خوبه

 .رفتم آشپزخونه سمت و کردم عوض رو هام لباس

 .نشستم یصندل یرو و دادم مامان به یا دوباره سالم

 گذشت؟ خوش_
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 .برداشتم زیم یرو از بیس یا تکه و زدم یلبخند

 .یخال شما یاوهوم،جا_

 .زمیعز یشاد به شهیهم_

 .ها افتاده شما گردن هم ها بچه زحمت دیببخش_

 ضمن در!ها نشنوم گهیه؟دیچ ها حرف نیا:گفت و کرد یاخم

 .نیخوب یها بچه هم یلیخ

 یلیبھترن،توخ یلیخ که تو از:گفت که شد باز فیتعر نیا از شمین

 آرومن نایا خدا شکر یول یرفت یم باال راست وارید از!یبود شر

 .بودم خل االن بودن تو مثل اگه که

 !مامان:گفتم و شد زونیآو ام لوچه و ب.ل

 .خوابن یم و کنن یم یگم؟بازیم دروغ امان،مگهی_

 نشه؟ یطور ھویخوابن؟ ینم یلیخ_

 .دختر گل که یندار اطالعات بارته نیاول!خوب شنیم خسته_

 وقت و بگذرونم خوش هام بچه با شدم مادر یوقت داشتم دوست

 !یچیه به یچیه حاال یول بذارم براشون

 

740 

 

 مامان؟_

 نشدم؟ شما مثل من چرا:گفتم که کرد نگاهم
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 شده؟ یچ باز_

 .شمام عکس بر قایدق انگار اما.باشم شما مثل داشتم دوست_

 یا العاده فوق مادر دختر،تو نکن ینطوریا:گفت و زد یلبخند

 بودم کاریب و آزاد موقع اون من.ستین خوب کردن سهیمقا.یهست

 مشغله همه نیا با تو اما زمیعز که نداشتم دانشگاه و درس تو مثل

 !یهات بچه شیپ بازم

 حس که داد یم دیام بھم یجور یدیام نا اوج گه،توید بود مامان

 !امیدن زن و مادر نیبھتر کردم یم

 هیروح بھم انقدر که مامان،عاشقتم:گفتم آرامش با و زدم یلبخند

 !یدیم

 .من واسه اریدرن یباز نیریخودش یخوبه،الک خوبه_

 یم ذوقم یتو چطور زنم یم حرف عاشقانه کلمه دو روخدا تو ایب

 !زنه

 یم ینطوریا خواستم یم یزیچ هروقت نماند ناگفته البته

 .بودم نیریخودش مامان قول به یبچگ از کال...گفتم

 .ومدیم بدم ینیریخودش از شدت به االن یول

 ھان؟عمه؟ین_

 میینجایا:گفتم و کردم بسته و باز رو هام چشم رادیه بلند یصدا با

 .شنیم بلند ها بچه االن نزن داد.آشپزخونه تو

 .آشپزخونه یتو اومد هیثان چند از بعد و شد ساکت

 زم؟یعز خانوم یجونم،چطور عمه سالم_
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 .یباش سالمت پسرم خوبم_

 نزن داد انقدر...خوبم:گفتم که کرد نگاه من به و زد یلبخند

 !خوابن

 

748 

 

 

 صد از یول میگرفت زن.عمه کن نگاه:گفت و کرد مامان به ینگاه

 .بدتره دشمن تا

 !ها یبکن رو سرش یموها تک تک داد یم جون

 !کنم؟ کاریچ...نخوا:گفتم یشوخ به و گفتم یشیا

 ما زنه نمیعمه،ا کن نگاه:گفت غرغر با مامان به رو

 !پرووئه و لوس م؟غرغرویدار

 دخترو بعد نیبب مادرو اول نگفتن مگه:گفت تر آروم بعد و

 هیشب هم دخترتون میگفت نیخوب یلیخ میدید رو شما ما ر؟واالیبگ

 ن؟یگذاشت کاله رو سرم جون عمه خله نیا واال...شماست

 .شد یم گلستون ایدن که بودم مامان هیشب درصد کی من

 اومد؟ یم خوشش مامان یرفتارها از رادیه یعنی

 اومد؟ یم بدش من یرفتارها از

 .شد اضافه صفاتم به هم یگ جنبه یب.احمق هیشوخ



 

Novelsland 

 م.حس ممنوعه از مبینا 

 

 1299 

 

 !راددیه:گفتم ظیغ با که خنده ریز زد مامان

 جون؟_

 !یا یعوض یلیخ_

 هات؟ حرف ادتهیز عشق از_

 رو بودنم یجد حالت دمیخند یم یول بخندم تا اومد کش هام ب.ل

 .دادم یم دست از

 !یعشق چه هم اون.آره:گفتم و کردم نگاهش خصمانه

 .نیتر بچه هم بچه از!شما دست از:گفت خنده با مامان

 .یشیم خوشگل خنده با چه جون عمه جان یا_

 .رفتم بھش یا غره چشم

 !روشن دلم و چشم_

 !ها مامانته نیا جونم حسود_

 .نیا گشنه نیبخور یزیچ هی نیایب.وفتهیم دعواتون االن بسه بسه_
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 عمه جون،دستپخت یا:گفت و دیل.ما هم به رو هاش دست رادیه

 .امشب میخور یم رو جونم

 .میندار سوخته یغذا امشب:داد ادامه یچشمک با بعد و

 .کنم یم درست غذا شب هر من انگار نکبت

 .بذارم غذا بشه یچ گهید تنبل منه

 بوده نیهم دیشا مینرفت خودمون ی خونه که یلیدال از یکی اصال

 .باشه

 .گهید مون خونه اومد یم دیبا مامان همش

 سوخت خوبم یلیخ شانس از و کردم درست غذا رو شبید هی

 کنه؟ یم ول مگه گهید حاال

 !نه ای بلده نمیبب کنه درست خودش ادیب نکبت

 .کن درست ایب یبلد:گفتم و رفتم بھش یا غره چشم

 زمیعز که کنم درست خودم که نگرفتم زن_

 !ینگرفت که نوکر یگرفت زن_

 .نیکن یم بحث بعدا نیایب ها،حاال بچه بسه:گفت خنده با مامان

 داد تکون یسر خنده با

 .میشد ها ظرف آوردن مشغول مامان همراه و شدم بلند هم من

 ش،تنھایآخ:گفت و کرد حلقه کمرم دور رو دستش بستم که رو در

 .آوردم رتیگ

 !رادیه:گفتم خنده با
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 !جون؟_

 .شعور یزشته،ب کن ول_

 هست نجایا یزشته؟ک چرا:گفت و زد گردنم پشت به یا بوسه

 آخه؟

 میبخواب میبر:گفت و چسبوندم خودش به شتریب دید که رو سکوتن

 !کردن رمونیاس عجوزه دوتا نیا که

 نکن نیتوه من یها بچه ،بهیه:گفتم و دمیکوب شکمش به یمشت

 !ها
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 .جوجو میکن نیتوه میکن غلط ما_

 بردم یم تخت سمت که همونطور و کرد بغلم حرکت کی با و

 .میمھم خودمون فعال:گفت

 یم باز نمیبب حاال:گفت و کرد پرتم تخت یرو که دمیخند زیر

 .یخند

*** 
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 از تند و برداشتم نوشتن از دست زده هول ها بچه غیج یصدا با

 .دمیدو رونیب اتاق

 .من شدم یم خل آخرش

 !چطور هم اون بودن افتاده هم جون به

 یم آباد ناکجا تا غشونیج یصدا و دنیکش یم رو هم یموها

 .دیرس

 ظیغ با و کردم جداشون هم از زور به

 چرا؟ گهید تو نیچتونه؟آدر:گفتم 

 .انداخت مروا به ینگاه چپ چپ

 .لوسه یلیخ دخترت نیا_ 

 هم مخالف کال.نبود خواهرش انگار دخترت گفت یم یجور

 کمی ستنین هیبق مثل هم هامون بچه رو ما شانس خدا رو تو بودن

 .انینم جور هم با

 شده؟ یچ باز ها ؟خواهرتهیچ یعنی:گفتم اخم با

 .نمیبب لمیف ذاره ینم...یچیه_

 .کردم بسته و باز رو هام چشم

 زلزله؟ ای بچن نایا ایخدا

 .کردن پا به یقشقرق چه نگاه لمیف خاطر واسه
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 کنم؟مامان کاریچ شما دست از آخه نمیترسوند:گفتم و دمیکش یپوف

 کجاست؟ بزرگ

 .رونیب رفته هم جون مامان.جون ھانین نترس_

 مامانتم ؟مثالیچ یعنی جون ھانین:گفتم و رفتم بھش یا غره چشم

 .ها

 .شد باز ششین

 .بزنه خوش زبون با بگو شد؟حاال خوب.جان مامان باشه_

 ها خورم ینم گول من مامان:گفت مروا که زدم روش به یلبخند

 .نمیبب یاسفنج باب خوام یم
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 .بچه...بچه:گفت نیآدر که دمیکش یپوف

 !پروو...یخودت:گفت غیج غیج با هم مروا

 .ستادمیا جلوشون تند که سمتش برداشت زیخ و

 .بودن الیگودز

 ن؟یا بچه مگه!چتونه؟...ا_

 !نمیبب باب خوام ینم من مامان خوب_

 .دید یم لمیف فقط کارتون دنید یکه،جا نبود بچه
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 بزرگ آدم خوب بودن بچه.بزنم حرف خوش زبون با کردم یسع

 .بفھمن و بزنم حرف یتند با نبودن که

 یوقت تا...ستین خوب هم ها تر بزرگ با زدن حرف تند البته

 ؟یباش خشن چرا زد حرف یمھربون با شهیم

 یراض جفتتون میکن یکار هی نیایب مامان یخوشگال_

 ن،هوم؟یباش

 ؟یکار چه_

 .گمینم که نه اگه نه ای نیهست یراض بگو اول_

 و یکرد یم کی.تحر رو شونیکنجکاو.گهید بود ضعفشون نقطه

 .خوردن یم گول راحت بعد

 !بودن نطوریهم همه نداشت هم بزرگ و کیکوچ

 ؟یآبج:گفت و انداخت مروا به ینگاه نیآدر

 .مامان قبوله:گفت تند هم مروا

 هم طرف چنان شد یم وقتش یوقت یول کردن یم دعوا و جنگ

 .یکرد یم فیک که بودن

 .بشم قدشون هم تا نشستم زانو دو یرو

 خواد یم نیآدر که یلمیف ساعت میم،نیکن یکار هی نیایب خوب_

 !خوبه؟.باب هم ساعت مین و مینیب یم رو

 جفتشون یول شد ینم برآورده قهیدق کی تو جفتشون ی خواسته

 .شدن یم یراض
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 !یعال_

 .یمامان میعاشقت:گفتن صدا هم و کردن بوس رو لپم جفتشون و

 رو باباتون چشم باز:شد مانعم رادیه یصدا که بگم یزیچ خواستم

 ن؟یدید دور

 بدو بدو زدن یم حرف باهام داشتن انگار نه انگار رادیه دنید با

 .سمتش دنیدو
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 یم حرف دارم و آدمم هم من انگار نه انگار خدا رو تو کن نگاه

 .زنم

 !رفتن و کردن ول ینطوریهم

 به یل یل انقدر...بردن یم حساب یلیخ رادیه از خوبه باز

 یشوخ باهاشون دارم کنن یم فکر همش که بودم گذاشته الالشون

 .کنم یم

 .خانومم سالم:گفت خندون ب.ل و یانرژ با شهیهم مثل رادیه

 کله و سر وروجک دوتا نیا با که اون گهید ،آرهیپرانرژ چه

 .که زنه ینم
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 ایب خواست یم بچه دلت انقدر...کوفت و سالم بگم خواستم

 .کن بزرگشون

 نیا یایم شب و یریم خودت حاال و دامنم یتو یانداخت بچه دوتا

 .کنن یم وونهید و خل رو من هم دوتا

 !بود ینه،ناشکر یول

 بندازم که نبود رادیه تنھا اومد یم خوشم یلیخ بچه از هم خودم

 .گردنش

 .بود رادیه ریتقص شتریب یول

 .زمیعز سالم:گفتم گرفتم یم رو کتش که همونطور و رفتم جلو

 .کرد نگاهم ینگران با

 شده؟ یزیهمه؟چ تو هات اخم چرا_

 .انداختم ها بچه به یچپ یچپ نگاه

 یم بھم اعصابمو و زنن یم نق چقدر...بپرس هات وروجک از_

 .زنیر

 جفتشون که بگه یزیچ خواست و انداخت بھشون ینگاه تند

 .میبخندون رو مامان میخواست باباجون بود یشوخ:گفتن

 .هماهنگن قبل از انگار زدن یم حرف هم همزمان

 !شکشیپ خندوندن نینکن تیاذ شما.نداشتتون ی عمه ارواح آره

 .ها نشه تکرار گهید:گفت خنده با رادیه

 .بابا چشم_
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 .نینیبب کارتون نیبر نییبدو حاال_

 .کردن دنیدو به شروع نور سرعت با جفتشون

 .نشست کمرم پشت رادیه دست که بودم بھشون رهیخ

 !؟یکن یم فکر یچ به_

 .دمیکش یه.آ

 !مونیزندگ به_

 ش؟یچ به_

 .میخوشبخت چقدر حاال نکهیا به!هاش یبلند و یپست به_

 آروم و داد قرار ام شونه یرو رو بش.ل و چسبوندم خودش به

 !م؟ینبود خوشبخت قبال زد؛مگه ب.ل

 ها بچه و تو وجود با.میشد تر خوشبخت حاال یول...میبود_

 زهایچ نیا صاحب من که ینبود تو اگه!زمیعز تو وجود با_

 .نبودم

 ��رهیگ یم قرار اونجا زودتر یگاه ها پارت بشه فالو چنل جیپ

Instagram.com/mobiina.mm 
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 .شدم جدا رادیه از دهیترس ماین یصدا با که زدم یمحو لبخند

 !عاشق زوج بر سالم_

 .خودمونه یماین...نه دمید یول جنه کردم فکر اول

 کاریچ نجایا تو:گفتم ترس با که بودم زده شوک حرکتش از انقدر

 ؟یکن یم

 تو؟ یاومد یچطور:گفت هم رادیه

 .پا با...آدم مثل:گفت یلودگ با

 .اومده سر با کردم یم فکر گفت ینم اگه یوا

 انگار هم رادیه!آخه کرده باز رو در مامان بگم که نبود هم مامان

 کرد؟ باز رو در یپا،ک با دونم یم:گفت که خوند رو فکرم

 باز رو در یکس دمید زدم در یلیخ...ام:گفت و خاروند رو سرش

 .دمیپر در از شدم نگران کنه ینم

 فوق کار زهرمار،انگار:گفت رادیه که کرد باز رو ششین و

 .بازه هم ششین داده انجام یا العاده

 دونست ینم رو شیواقع سن یک خودش،هر یبرا بود یا وونهید

 .ستین شتریب سالش6 کردم یم فکر رفتارهاش نیا با

 بدن بر میبزن ینیریش میبر...جون رادیه نخور حرص ادیز حاال_

 .دارم یخوش ییخبرها که

 ؟یخبر چه_
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 .ناچ آخه؟ناچ رفته کجا تونیدار مھمون آخه؟رسم بگم پا سر_

 ن؟ییکجا ییدا یها یفسقل:زد داد و رفت مبل سمت خودش و

 .شدن یم بدتر دنید یم که هم رو نیا بودن زلزله کم دوتا اون

 نثار یفحش ب.ل ریز شد بلند که مروا و نیآدر داد و غیج یصدا

 زهیعز نخور حرص...جون یا:گفت خنده با رادیه که کردم ماین

 هم آرومشون تونه یم ارهیم در رو صداشون که یدلم،همونطور

 .کنه

 .انیم کنار هم با همن هیشب تاشون سه اوهوم،چون_

 .میایم زود باش ها بچه مواظب ماین:گفت رادیه که میدیخند و

 مزاحم کنم یم دک رو ها بچه منم نیبر!چشم زد؛به یچشمک

 .نشن

 تند که سمتش برداشت زیخ و کردم نگاهش چپ چپ رادیه

 .نیایب زود نیبر...زهیچ نه:گفت

 .میرفت اتاقمون سمت هم همراه و خوردم رو ام خنده

 !راد؟یه:گفتم بھش رهیخ و نشستم تخت یرو

 !جون؟:انداخت بھم ینگاه نهییآ یتو از

 .نداره یخوب حس ماین وجود از کردم یم احساس

 ماین از گهید و تمومه هیقض اون بود گفته بھم صدبار نکهیا با

 .گفت یم یا گهید زیچ حسم یول ستین نیچرک دل و ناراحت

 ؟یگیم رو راستش ھانین جون بپرسم یزیچ به_
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 قسم رو خودت جون باز:نشست شیشونیپ یرو یظیغل اخم

 ؟یخورد

 !دیببخش_

 .بگو...خوب_
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 آخر_پارت#

 

 

 !؟یناراحت ماین بودن از تو_

 !؟یپرس یم چرا...انداخت؛نه باال ییابرو

 حس آخه:گفتم کردم یم یباز دستم یها انگشت با که همونطور

 .یناراحت کنم یم

 ها گذشته ست؟مگهین برادرت مثل ماین مگه...زمیعز نه_

 نگذشته؟هوم؟

 !بود گذشته که خداروشکر...بود گذشته

 !گذشته...زدم؛چرا یلبخند

 نکن فکر بھش گهید پس:نشست تخت یرو کنارم و اومد جلو

 !خانومم،باشه؟
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 یا بوسه و گذاشت اش نه.یس یرو رو سرم که دادم تکون یسر

 .زد سرم به

 .دارم دوستت یلیخ_

 .شتریب من_

**** 

 

 •°رادیه°•

 .نمیبب نوریا اینکن،ب صدا و سر انقدر مروا_

 !بابا دارم ذوق آخه_

 .داد یم یسوت االن...رفتم بھش یا غره چشم

 .رفت ینم هم کنار و پنجره یجلو بود سادهیوا

 رو تو میدار ؟مگهیدار ذوق چرا تو زمیعز:گفت خنده با نیآدر

 !م؟یکن یم زیسورپرا

 .کن مسخره رو خودت...هرهر_

 .اومد مامان...اومد:گفت غیج غیج با و دیکش کنار رو پرده و

 !طنتیش لحاظ از بود رفته مامانش من،به دختره نیا کال

 .نوریا ایب...سیه_

 .کردم خاموش رو برق که ستادیا کنارم اومد تند
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 ها راد؟بچهیه...ھان؛سالمین متعجب یصدا بعد و شد باز در

 خاموشه؟ ها برق ن؟چرایستین

 باال ماهم یصدا برق کردن روشن با همزمان و بست رو در و

 !مبارک تولدت تولد تولد:رفت

 زدم؛تولدت اش یشونیپ یرو یا بوسه که کرد نگاهمون بھت با

 .دلم زهیعز مبارک

 یلیازتون،خ کنم تشکر یچطور دونم ینم:گفت یناباور و خنده با

 .دارم دوستتون

 .زدم یلبخند

 .جون مامان مبارک تولدت_

 .گرفت آغوش یتو رو جفتشون و زد یلبخند

 .شهینم باورم...شدم زیسورپرا یلیخ...دلم یزایعز یمرس_

 کار همش...یکن تشکر بابا از دیبا ماماجون:گفت طنتیش با مروا

 .نگو که زد غر سرمون هم بود،انقدر بابا

 مروا؟...ا:گفتم تشر با

 واال؟ دهیغر؟بع و تو...باباجون گفتم دروغ_

 .خنده ریز میزد هممون که بود بامزه لحنش انقدر

 

 •°ھانین°•
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 .کردم یم شون نگاه یمحو لبخند با

 !داشتم یا خانواده نیهمچ که خوب چه

 خاطر به خدارو بار هزاران حاال یول شدم تیاذ یلیخ قبال درسته

 .کردم یم شکر هام بچه و رادیه داشتن

 !کهیک نوبت باشه هم ینوبت حاال خوب_

 .کشوندم خودش دنبال و دیکش رو دستم و

 .زمیعز کن فوت بعد و کن آرزو اول...خوب_

 و یسالمت یآرزو با رو ام یسالگ47 شمع و زدم یلبخند

 !کردم فوت ام خانواده یخوشبخت

 

 ...!انیپا
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