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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 خرید رفت مامانم بودسرکارش بابارفته بودم تکوتنهانشسته توخونه 

  روزکپشومیزاره پلاسه بیرون تااخرشب که بوزینم روهامه

 خوابه تواتاقش خبرش الانم

 

 رسازنگت به برم فکراینه بهترین نمیشه گرم آبی که تلویزیونم ازاین بود بدجورسررفته حوصلم

 بیرون بریم بزنم

 

 )ترسا تری،همون( به زدم زنگ تواتاقم رفتم بلندشدم

 جانم:تری

 خوبی چطوری جون تری سلام:من

 توخوبی قربونت عزیزم سلام:تری

 زیاد نه:من

http://www.romankade./
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 شده چیزی واخدابدنده عه:تری

 بریم امشب کنی بانسیموبهارهماهنگ بهت زدم زنگ سررفته جومیدیاحوصلم باباتوهم نه:من

 بیرون

 

 نمیزنی؟ چرازنگ خودت باهوش خب:تری

 توواردتری عزیزم خب:من

 منوخرمیکنی؟ داری چین نقطه دختره:تری

 

 خر بلانسبت حرفیه چه بابااین نه:من

 خدافظ اینطوریه بیشعورحالاکه عه:تری

 نشودیگه لوس کردم غلط نه عه:من

 خبرمیدم بت میشه چی ببینم حالاباشه خب:تری

 من برم قربونت:من

 

 نداری؟ کاری برم من ایشالله:تری

 گمشوبسلامت نه:من

 خدافظ خانوم گمشوعن خودت:تری
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 کرد گوشیموقطع بمونه من منتظرجواب اینکه بدون بعدم

 پررو دختره

 

 ایستادم روبروش رفتم بیشعوره روهامه بازشددیدم دراتاقم دیدم که روتخت خودموانداختم

 بایددربزنی؟ نمیشه حالیت نفهم بیتربیت پسره:گفتم روکمرم دستموگذاشتم

 

 نیست که تویله میادتواتاقم گاوسرشومیندازه مثل یکی میومد بدم خیلی

 

 کو؟ مامان زربزن کم:مالیدوگفت چشاشوبهم روهام

 پرروطلبکاری پسره عه عه:من

 تعویض درحال زده فلک تویه حالاکه:رهام میمون میکردم عوض لباس داشتم زده فلک شایدمنه

 ماماکویانه میگی:گفت باتحکم نیستی لباس

 

 کرد عوض چرارنگ این ننه وای

 کردم تهی قالب یعنی

 خخرریید رفتته ر:گفتم لرزون باصدای

 

 بیشعور پسره زدبیرون اینوگفتوازاتاق اوکی:روهام
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 دونب دیگه که کردم قفل یعنی بستم کردمودراتاقمم آبدارنثارش چندتافوش نبست دراتاقمم

 سادیسمی احمق نیادداخل اجازه

 

 بودم، کنده کوه اینکه ،نه بودم خسته خیلی

 

 نه؟ یا بیرون میریم که بده خبر که نزد زنگ که هم تری

 

 خوابیدم، گرفتم و شدم بیخیالش منم

 

 بودم خستم داشتم خواب خیلی بیدارشدم7ساعت صبح

 برد، خوابم چطوری نفهمیدم که روخودم پتوروکشیدم

 

 چه یاخدا میشه کنده داره دراتاقم دیدم چشموبازکردم لای یه بیدارشدم خواب از در باصدای

 ، کنم ازدواج میخوام جوونم،من هنوز میترسم؟من من کردن؟نه خبره؟حمله

 

 ، کنم باز درو تا رفتم و میگفتم پرت و چرت خودم با داشتم همینطوری

 

 مامان چته واای سلام:»وگفتم اومدم خودم لگدمیپروندبه داشت مامان دیدم کردم دروبازش 

 «؟ شده خبره؟چی چه دروازجاکندی
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 «کردی؟هان؟ دروچراقفل ورپریده دختره کوفت:»مامان

 

 .«والا نیادتواتاقم، درزدن بدون دیگه که کردم دروقفل پسرته تقصیرعاقا:»گفتم منم

 

 ینزودبیاپای معطله ساعته نیم ترسااومده:»گفت توهال میرفت که درحالی رفت، بهم غره چشم یه

 .«داره کارت

 

 «بیادبالا میگفتین خب:»من

 

 پیش دقیقه تاپنج سفید چشم درمیزنم دارم ازکی میدونی:»طرفموگفت وایسادبرگشت مامان

 .«نکردی باز و زد در تو،انقدر ازدست شددیگه بالابودکلافه

 

 .«میام شمابروالان باشه، واقعاخب عه:»من

 

 .«هار سریع:»گفت باتحکم مامان

 

 .« چشم:»من
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 کردم ساعت به نگاهی یه اومدم،و دادم انجام که عملیاتو آب به دست روتون به گلاب بدورفتم

 بودم، خواب الان تا شب۸ ساعت از من یعنی خدا یا بود، ظهر ۲۱ساعت

  

 پایین، دورمورفتم کردم موهاموپخش پوشیدم خوب لباس یه سریع

 

 کردی معطل منم میخوابی خرس رهامثل توسرت خاک:»گفت اخم وبا بلندشد دید منو تا ترسا

 .«بیشعور

 

 کردی، شلوغش توام حالا بابا بسه:»سمتشوگفتم رفتم 

 

 .«شدی روزمزاحم موقع این چی واس بالاببینم حالابیابریم 

 

 ، اتاقم سمت کردم وحرکت دستشوکشیدم بعدم

 

 .«وحشی دستموولکن:»تری

 

 اتاق، تو دادم هلش و بازکردم اتاقو در

 .«گرفتی مجرم مگه عن دختره:»ترسا
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 «چیشد؟ خب:»من

 

 «چیشد؟ چی:»تری

 

 «قرارگذاشتی؟ جونم باباخنگ ای:»من

 

 «برمیگردیم9میریم6آره،ساعت آها:»تری

 

 .«خوبه اوکی:»من

 

 .«میدی توطول برولباستوبپوش گمشو زهرمار،:»ترسا

 

 .«بابا زوده:»من

 .«شی حاضر تا میکشه طول ساعت۴ فقط دیکه من،میشناسمت رهابروجون:»ترسا

 

 .«باشه بابا ای:»من

 ودولیب حساس روش خیلی روهام که تنگوکوتاه مانتومشکیه ،یه کمدلباسام سمت رفتم بلندشدم

 داشتم، دوسش من
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 مشکی، کوچیک کیف زرشکی باشال جذب زرشکی شلوار بایه 

 

 که، بپوشم توحموم میرفتم داشتم

 

 .«ببریم فیض ازت بزارماهم کجا؟ خوشگله:»ترساگفت 

 

 .«بدبخت چرون چش کوفت:»من

 

  و هرهرمیخندید وداشت زدزیرخنده

 لباسموپوشیدم، توحموم دادمورفتم تکون سرمومتاسف منم

 

 ، کشید طول خیلی کردنم ارایش ها میگه راست بیچاره کردم، دخترونه آرایش یه بیرون اومدم 

 میکشه، ،طول میکنم ارایش تمیز چون همیشه اخه

 

 ترسا، پیش نشستم شد تموم که کارم

 

 .«رهااااا:»گشادگفت ترساباچشای
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 «جانم؟:»گفتم ریلکس وخیلی چپ علی کوچه به خودموزدم منم بگه، میخوادچی میدونستم

 

 بعدرفتی» نمیاد، خوششون جلف مانتوی ازاین روهام مخصوصا خانوادت تومیدونی:ترسا

 «اینوپوشیدی؟؟؟

 

 

 .« بیام بخورم اب ،برم نده باباگیر بیخی:»من

 

 .«خوددانی اوکی:»ترساگفت

 

 «بسلامتی؟ میبرین کجاتشریف:»گفت روهام که بخورم آب خواستم آشپزخونه رفتم

 

 .«بیرون:»گفتم سمتش برگشتم سرکشیدم ته تا و آب

 

 

 «وضع؟ بااین:»کردوگفت لباسام به ای اشاره رهام
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 .«خوبه خیلیم چشه مگه:»من

 

 تومانتو برو زود دماغه، نیش چش:»وایسادجلوموگفت رهام که بیرون بزنم ازآشپزخونه میخواستم

 .«کن عوضش

 

  «چرااونوقت؟: »من

 

 .«میگم من چون:»رهام

 

 «گمشوکنارحوصلتوندارم باشی؟ کی: »من

 

 زمین شدم پرت که توگوشم کوبوند جوری حرفم بااین

 .«آیییی:» من

 

 «چیشده؟ برسرم خاک:»گفت اومدسمتم پریدتوحال سریع من جیغ باصدای مامان

 

 «چیشده؟ آقاروهام:»گفت روهام گردسمت باچشای پایینو اومد ها ازپله بدو بدو ترسام
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 اتاقش، سمت رفت کلافه بده جواب اینکه بدون روهام

 

 بآ یه برم من باشه بهش مادرحواست:»ترساگفت روبه روکاناپه نشوندم و کرد بلندم آروم مامان

 .«نمونده صورتش به رو و رنگ براش قندبیارم

 

 «جون خاله چشم:»ترسا

 

 .«میخواستی همینو رهاخانوم زدی گندی چه بفرمادیدی:»گفت ترساروبهم

 

 اتاقم سمت رفتم باگریه بلندشدم اون به توجه بدون

 «کجاا؟:»گفتم که وبرمیداش کیفش اومدداشت هم ترسا سرم پشت

 

 .«نبودگلم بعد،قسمت دفعه ایشالله میرم،:»ترسا

 

  پایین کردورفت کردخدافظی گونموبوس بعدآروم

 سرازیرشد، شدواشکم خشک در به چشام

 

 تروتخ خودموانداختم  و صورتموشستم پوشیدم، راحتی لباس یه لباسمودرآوردم کلافه و سریع

 شد، بسته چشام میدادم گوش همینطورکه گذاشتم آهنگ یه وبرداشتم گوشیم و هندزفریم
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  بیدارشدم میشدازخواب کشیده موهام روی نوازش صورت به که دستایی ااحساسب

 مترازجاپریدم6گشاد باچشمای دیدم مالیدموروهاموروبروم چشاموبهم

 

 کشیدسرموبه آغوش به منومحکم کنم نثارش خوشگل فوشای چندتاازاون بازکنم دهن خواستم

 کرد فشردوبوسم سینش

 

 هبیشترب که عقب بدم هولش خواستم بیارم کم نمیخواستم ولی نیازداشتم آغوش این چقدربه

 خواهری دادم کنترلموازدست ببخشید:گفت دادودرگوشم فشارم خودش

 

 کردبین برداشتودستاشوچارچوب سرازیرشدسرموازروسینش اشکام دیگه منم

 اشکاتوعزیزم نبینم:صورتموگفت

 

 ینواقعاانتظارهمچ من روهام:گفتم برگشتموبهش درکه سمت میرفتم پایینوداشتم اومدم ازبغلش

 بلندکردی روم دست جراتی چه به نمیدونم تودلموشکوندی تو نداشتم کاریوازت

 

 

 اریانکنک غلط ازاین دیگه پس تاحسابتوبرسه بابابگم به میتونم بخوام اگه میدونی خودتم ولی

 بیرون زدم اینوگفتموازاتاق باش نداشته ازمن انتظاربخشش الانم
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 خرس مثل میگن دارن حق خوابیدم امروزخیلی روصورتم ریختم آب چندمشت دسشویی رفتم

 میخوابی

 

 نشستم پیشش رفتم نگامیکنه فیلم داره مامان دیدم توهال پایین رفتم

 مامانی سلام:من

 بیدارشدی؟ کی ماهت روی به سلام عه:مامان

 الان همین:من

 دیگه؟ خوبه حالت:مامان

 مرسی خوبم:من

 بیارم؟ برات میخوری چیزی:مامان

 کردم ضعف اهوم:من

 نمونده روت به رنگ بخوری بیارم چیزی یع برات بشین باشه:مامان

 توآشپزخونه بلندشدرفت بعدم

 

 من اومدسمت ازآشپزخونه سینی بایه بعدچنددقیقه

  بیاگلم:مامان

 مامی مرسی:من

 جونت نوش:مامان
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 شیربودباکیک خوردن به کردم زیادشروع بااشتهای

 میخوردم بوددولپی گشنم خیلییی

 سیرشدم تابالاخره انقدخوردم

 !!نشدی شدخفه خوب:کردوگفت گشادنگام باچشمای مامان

 

 طرفش بازدوییدم بانیش بابااومده دیدم سمتش درسرموبرگردوندم باصدای

 

 بابا عسل سلام:بازکردوگفت پرمهرشوبرام باباآغوش

 جونم بابایی سلام:من

  بغلش اینوگفتموپریدم

 

 دربره باباخستگیش کن بوس یه:بابا

 آممماچچچ:من

 برم دخترقشنگم قربون آی:بابا

 

 هموندیدن انگارچندساله واه واه:خمامان

 تاااهس جابراشمام میکنی حالاچراحسودی خانوم سلام:گفت مامان آوردبیرونوروبه بابامنوازبغلش
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 سوخت غذام وای ای:گفت پاچگی سرخوسفیدشدوبادست مامان ریزخندیدم من

 وهامر افتادبه یهوچشمم خندیدن به کردیم شروع بارفتنش آشپزخونه سمت اینوگفتوبدورفت

 اومد کی بوزینه این

 

 کنم عوض لباس میرم من حالابسه خب:بابا

 بروباباجونی:من

 

 سنگینشوروخودم نگاه من ولی بودیم کرده سکوت هردومون نشستیم رومبل رفتیم منوروهام

 ورمیرفتم باناخونام هی نبود خیالمم عین ولی میکردم حس

 

 شستمن دستش بغل رفتم منم سرمیزکارش رفت و اومدپایین راحتی بالباس بابا شدکه چنددقیقه

 دیگه کن توجه ماهم به کارکردنی درحال توهمیشه بابایی عهه:گفتم

 

 پدرمن بده اهمیت خونوادتم به آخه خبره کارچه روزکارشب

 ردشگ ماروببری حاضرنیستی خاطرکارت شمابه ولی سفروتفریح وقت وتعطیلات تابستونه الان

 

 بخدا میشه کلافه آدم

 حتمامیریم کنم بزارکاراموردیف دخترم چشم:بابا
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 باباجونی مرسی:من

 

 من بابای نمیشه نه بگه بخوام ازش نشدچیزی تاحالاهم نمیزنه حرف روحرفم وقت هیچ میدونستم

 تکه

 اون هم بودم وابسته بهش زیادی من هم

 

 بدم بگوانجام داری کاری مامان:گفتم مامان به و توآشپزخونه رفتم بلندشدم

 

 دستت قربون روبنداز سفره زحمت بی فقط دادم همشوانجام عزیزم نه:مامان

 چشم:من

 

 حاضره شام:بلندگفتم باصدای بعدم میزوچیدم رفتم

 غذاروآورد مامانم نشستن اومدن باباورهام

 

 چقدگشنمه وای:لازانیامن جونم ای

 غذامیخوردی دولپی داشتی پیش چنددقیقه همین دخترتوکه:چشاشوگردکردوگفت مامان

 

 شد فراموش خوردم هرچی بادیدنش داره لازانیاافرق جونم مامان ببین خب:من
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 تو ازدست:مامان

 دخترخودمی که الحق:گفت باخنده بابا

 فرستادم بوس زدموبراش چشمک یه من

 

 موهردوشک صددرصد بله:مامان

 کن هیکلونگاحال نگواینجوری مادرمن:من

 کرد یخ کنین حالاشروع بسه:کردوگفت نازک چشمی پشت مامان

 

 غذاخوردن به کردیم شروع هممون

 من:بابابلندشدوگفت بالاخره که خندیدیم گفتیم کلی خالی جاتون دیدیم فیلم بعدغذارفتیم

 بخوابم میرم خستم خیلی

 

 میام منم:بلندشدموگفتم منم

 کجا؟:بابا

 کجابسلامتی:مامان

 باباجونم بغل:من

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 20 

 کجابخوابم؟ من اونوقت:مامان

 آقاپسرت بغل:من

 باباخودموانداختم تواتاق زدمورفتم مسواک دادم لازموانجام کارای تودسشویی بدورفتم بعدم

 بود۲۲ساعت روتخت

 

 اومد بعدازچنددقیقه باباهم

 کن چشاتودرویش دخترکم خب:بابا

 چشم:باخنده من

 

 باش راحت:خوابیدوگفت بابااومدکنارم

 کرد کردوپیشونیموبوس بغلم بعدم

 خوابیدم دستاش بانوازش

 

 بیدارشدم ازخواب خوردتوصورتم که بانوری

 

 کرد بیخواب نورخورشیدماروازخواب این بازم اه

 

 شدم زمین پخش گیرکردبامخ چی به پام نمیدونم که اتاقم برم آلودپاشدم خواب
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 کلم آخ:من

 نابودشد سرم ولی کردم جم خودموازروزمین

 

 من تودیواروای رفتم بازبامخ درکه سمت میرفتم داشتم ماساژمیدادم بودوهی روسرم دستم

 شدم امروزداغون

 

 سرصبح چیه صدای اه:آلودگفت باباخواب

 بابامنم:من

 چرازودپاشدی:باباچشاشوگشادکردوگفت

 

 میکنه اذیتم نورافتاب اخه اتاقم برم خواستم:من

 کردی خواب بی مارم بگیربخواب روبکش بیاپرده خل دختره:بابا

 

 ازکارافتاد عقلم صبحه اول ها میگه راس عه من

 روکشیدم وپرده پنجره سمت رفتم

 روتختوخوابیدم خودموانداختم بعدم
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 بودسکته بودنزدیگ خواب چیشی دیگه یاخدااین پریدم ازخواب دیدم که وحشتناکی باخواب

 هوف کنم

 

 !!!!چند انداختم ساعت به نگاهی

 بعدازظهر۱

  روزامیخوابم چقداین من وای

 

 دستوصورتموبشورم برم پاشدم بابانیس دیدم انداختم اونورتخت به نگاه یه

 

 توروخداقیافمونگاه وای روصورتم ریختم آب چندمشت دادم لازموانجام کارای دسشویی رفتم

 

 کرد پف ورتمبودص شده ژولیده بلندم موهای عینهوجن شدم

 شد تبدیل عن به قیافم خوابیدم ازبس

 

 اونجاخوابید مامان چون رهام اتاق سمت رفتم کندم دل ازدسشویی بالاخرع

 

 تق تق:من

 بفرما:مامان
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 مامانی سلام:من

 خوابیدیا خیلی ماشالله خواب ساعت دخترم سلام:مامان

 چیکارمیکنی؟ داری دیگه بعله:من

 

 میکنم ردیف دارم افتضاحه چقداتاقش که میبینی:مامان

 

 نظم بی پسره خودشع وظیفع داره ربطی شماچه به:من

 بخور کن گرم تویخچاله توبروغذات:مامان

 فعلا چشم:من

 

 تسم افتادم وراه زدم لب برق یه سرم بالای بستم ای موهاموگوجه اتاقم رفتم بیرون اومدم ازاتاق

 آشپزخونه

 

 سرشوبرداشتم بیرون خورشتوآوردم ازتویخچال رفتم

 سبزیم قرمه عاشق بویی چه به به

 

 شه روگازگرم گذاشتم

 کشیدم براخودم وازروگازبرداشتم برنج
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 زیادخوردم وبامیل روبرنجم شدریختم گرم که خورشتم

 شم بودخفه نزدیک تندمیخوردم انقدتند

 

 روکاناپه نشستم توهال ورفتم غذاظرفاروشستم بعدازخوردن

 میده داره و عاشقشم که فیلمی همون جانم ای کردم وروشن وی تی

 

 شدم فیلمم تماشای مشغول باشوق

 

 کیه ببینم دربرگشتم قفل باصدای

 روهامه دیدم

 سلام:روهام

 

 اتاقم سمت رفتم بلندشدم کردم وخاموش وی تی بدم جواب اینکه بدون

 

 پیام یه با ازترساداشتم پاسخ بی تماس یه گوشیم سراغ رفتم

 کردم پیاموبازش

 

 بده گوشیتوجواب عن تودختره کجاییی اه
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 پررو نسلت توییوهفت عن

 

 بهش زدم زنگ خودم

 سرمیبردی؟ به قبرستونی کدوم خبرمرگت:ترسا

 شدی؟ مزاحم باباچیکارداشتی خفه:من

 

 حیف فقط بیشعورحیف شدم مزاحم من:ترساگفت

 ....شیرت نزن جوش زیادی گلم باش آروم میزنه جوش داره نگاه جانم ای:من

 

 بیشعور کوفت:ترسا

 بگم بهت من گفت بزنگه بهت بودنتونست شلوغ سرش نسیمه تولده امشب بگم خواستم

 

 بریم باهم دنبالت میام اینکه بعدم

 اوکی آهان:من

 چیشددیروز؟ راستی:ترسا

 کنم قطع نداری شدکاری خرسوارمورچه:من

 

 کم شرت شورتوببرن مرده:ترسا
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 خدافظ بسیک:من

 کردم گوشیوقطع بعدم

 

 توخونه پوسیدم نرفتم بودجایی وقت خیلی داشتم ذوق کلی امشب واسه

 

 بپوشم؟؟؟؟؟ چی خب سرکمدلباسام رفتم

 اینومیپوشم خریدم تازه کع داشتم رنگ ای سرمه مانتوی یه

 

 مشکی وکفش باشال مشکی شلوارجین بایه

 

 بگیرم ای سرمه شیک مجلسی لباس یه بایدبرم پس خببب

 خودشون اتاق رفته حتماالان بابا مامان اتاق رفتم بیرون زدم ازاتاق

 

 اتاقشونودرزدم سمت رفتم

 توو برم خودم مجبورشدم نمیده جواب دیدم

 

 روتخت افتاده خسته مامان دیدم دروبازکردم

 شه مرگت پیش دخترت الهی آخی
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 بریزم؟؟؟ توسرم خاکی چه الان خب

 ونوشتم کاغذخودکارگرفتم یه ورفتم روهوازدم بشکن یه آهافهمیدم

 

 نیومدبیدارت دلم خوابی دیدم بگم بهت خریدخواستم رفتم منم نسیمه تولده امشب جون ننه

 کنم

 

 بوس بوس بزن زنگ بیدارشدی

 بیرون واومدم پیشونیشوبوسیدم تخت بغل رومیزعسلی گذاشتم بعدم

 

 بیرون زدم وبرداشتم وپول سوییچ زدم ساده تیپ یه تواتاقم رفتم

 

 پاساژ سمت کردم حرکت موگرفتم۱06ماشین توحیاط رفتم

 پرشد توماشین ابراهیمی میثم صدای که کردم ضبطوروشن

 

 پاساژ رسیدم بالاخره بعدچنددقیقه میکردم زمزمه وزیرلب بودم حفظ جورایی یه

 

 توپاساژ ورفتم کردم جاپارک ماشینویه کردم ضبطوخاموش
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  بودم شده کلافه نکرددیگه نظرموجلب لباسی گشتم هرچی

 

 بود5انداختم ساعت نگابه یه گرم اهمهو

 توپاساژچرخیدم دوساعت یعنی

 

 سرکشیدم نفس ویه گرفتم آبمیوه یه شدرفتم حس بی پاهام کردم حس

 

 بود گرم خیلی بودهوام شده تشنم خیلی

 هواآتیشه مردادماه

 

 ای رمهس خوشگل لباس یه توویترینش که مغازه یه به افتاد چشمم که بیرون ازپاساژبزنم خواستم

 میکرد توجه جلب

 

 میکرد بدنمومشخص بودکه لخت بالاتنشم داشت کوتاه چاک یه جلوش

 

 بود کارشده خوشگل گل یه روسینشم

 شیک ولی نبودساده زیادشلوغ
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 بود معمولی قیافه بایه ساله۱0،۱5پسرحدوده یه فروشندش تومغازه رفتم

 

 میخواستم توویترینه که ای بلندسرمه پیراهن ببخشیداون:گفتم کردم جلووسلام رفتم

 

 صبرکنید چندلحظه:پسر

 بفرمایید:رفتوپیراهنوآوردگفت

 ممنون:من

 شدم چقدخوشگل وای پوشیدمش پرو اتاق رفتم بعدم

 

 میومدخوشگلیموچندبرابرکرد بهم خیلی

 همینومیگیرم:زدموگفتم خودم به چشمک یه

 

 قیمتش؟ همینوبرمیدارم:وگفتم فروشنده سمت رفتم بیرون اومدم پرو ازاتاق

 

 شمارونداره قابل:پسر

  ممنون خیلی:من

 هزارتومان نودوپنج:پسر
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 بفرمایید:سمتش عابرموگرفتم کارت

 رمزش؟:پسر

 

 چهارتایک:من

 باشه شدمبارک حل بله:پسر

 گذاشتودادبهم نایلکس پیراهنوداخل ممنون:من

 

 وپاموروپدال کردم کولروروشن سوارشدم ماشینم سمت رفتم باسرعت بیرون زدم ازمغازه

 گازفشاردادم

 

 خونه سمت رفتم

 

 مامانه دیدم خورد زنگ گوشیم که بودم توراه

 دادم جواب کنار زدم

 جانم؟:من

 

 دررفتی؟ منوخوابوندی مادر سلام:مامان

 گرفت خندم
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  کنم نیومدبیدارت دلم بودی خواب حرفیه چه بابااین نه:من

 خدافظ باش خودت زودبیامواظب مادر باشه:مامان

 

 خدانگهدار چشم:من

 نهتوخو رفتم وسایلوگرفتم داخل ماشینوبردم دروبازکردم خونه رسیدم دقیقه۱0بعد کردم حرکت

 

 اومد نپستون خانه اهل سلام:من

 خریدی چی مادررفتی سلام:وگفت اومدبیرون ازآشپزخونه مامان

 بیابشین:من

 

 دادم ونشونش درآوردم پیراهنوازنایلکس روکاناپه نشستیم رفتیم هردومون

 

 چقدخوشگله وای:مامان

 میاد بهم خیلی چیزدیگس یه توتنم خیلی آره:وگفتم لبخندزدم

 

 مادر بشی عروس الهی:مامان

 بود حرفی چ دیگه این ننه واییی

 چنده تولدساعت بیشعورنگفت ترسای نگااین:وگفتم کردم بحثوعوض
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 ترسا به دادم وپیام کردم لباسموعوض اتاقم سمت رفتم وسایلموگرفتم بلندشدم

 چنده؟ دنبالم؟تولدساعت چندمیای ساعت گاگول دختره:من

 

 تموم۲0میشه شروع۸دنبالت میام هفت عمته اون گاگول:ترسا

 بای اوکی خالته گاگول:من

 

 استراحت یکم شدم خسته روتخت درازکشیدم دارم وقت خوبه بود5/5انداختم ساعت نگابه یه

 کنم

 

 جاس؟ک ببینم رومیزعسلی دستموبردم بسته ،باچشمای بیدارشدم ازخواب موبایلم زنگ باصدای

 

 

  ترساس، دیدم کردم نگاه رو ،گوشی کردم پیداش بالاخره

 

 !چنده؟ ساعت مگه وای

  ،6/5کردم نگاه ساعت به پریدم فنرازجام مث
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 ....نــــهـــ

 

 که، میشه7/5شم آماده بخوام تا من یاخدا

 

 ،کردم صورتموخشک باحوله و بیرون پریدم زدم، آب و چندبارصورتم تودسشویی پریدم سریع

 

 

 باشم، تمیز بگیرم دوش یه که حموم رفتم وسریع کردم لباساموآماده

 

 بیرون، دوییدم و گرفتم ای دقیقه۱0دوش یه

 

  کردم، ملیح آرایش یه ، اتوکشیدم موهامم ، وپوشیدم پیراهنم و کردم خودموخشک

 

 اشم،ب داشته بگیرم پول مامان از مقدار یه توهال،تا رفتم و پوشیدم پیرهنم رو  سریع هم و مانتوم

 

 «کجایی؟ جونی مامان:»من

 

 «مادر؟ میری داری:»وگفت اومدبیرون ازاتاقش مامان
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 .«برمیگردم ۲0/5  ساعت آره:»من

 

 «نسیم؟ برا خریدی کادوچی باش،راستی خودت ،مواظب باشه:»مامان

 

 .«دمنخری هیچییی رفتتت یادممم وااای ای:»گفتم توصورتم کوبیدم بادستم شدم بدبخت واااای

 

 «نخریدی؟ پاساژچیزی رفتی خل دختره ، وا عه:»مامان

 

 .«ترسامیکشتم ،الان رفت یادم نهههه:»من

 

 .«براش بخر عطر یه بخری چیزی یه برسی برو بدو پس:»مامان

 

 .« بده بهم پول مقدار یه ندارم پول مامان اممممم، ، چیزه ،فقط خوبیه فکره آره:»من

 

 بده یاب هم بعدا نکنیا خرج ،خیلی باش داشته بگیر و بانک عابر کارت این بیا دخترم بیا:»مامان

 .«بهم
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 .«خدافظ ، مرسی ، جون مامان باشه:»من

 

 .«دخترم بسلامت:»مامان

 

 .سوارشدم رفتم ،سریع کوچمونه سر ترسا ماکسیمای ماشین دیدم ،که بیرون زدم ازخونه سریع

 

 .«سلام:»من

 

 «سرمیبردی؟ به قبرستونی ،کدوم وسلام مرگ:»ترسا

 

 .«دیگه ببخشید:»من

 

 .« کارهمیشگیته بابا خفه:ترسا

 

 .کرد حرکت وباسرعت اینوگفت

 

 .«وایسا وایسا:»تندگفتم که میشدیم رد پاساژ یه ازبغل داشتیم
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 کرد، نگام تعجب با ترسا

 .«میام میگیرم چیزی یه میرم الان ، بگیرم کادو رفت یادم چیه؟ خو::من

 

 .«نکبت گمشو اه:»ترسا

 

 .دیدم فروشی عطر یه تا گشتم توپاساژ پریدم شدم پیاده ازماشین سریع

 

 

 بود فروشنده جوون دختره یه

 .«اومدی خوش گلم سلام:»دختره

 

 « بدین؟ بهم بدین بهم زنونه خوشبو عطر یه میشه ،مرسی سلام:»من

 

 «چیزیودرنظرنداری؟ خودت:»دختره

 

 .«نه:»من

 

 .«عزیزم باشه:»دختره
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 بهم، داد اورد عطر یه و گشت رفت

 

 .«میاد خوشت ببین بیاعزیزم:»دختره

 

 .بود عالی کردم تست

 

 «،قیمتش؟ عالیه:»من

 

 .«گلم دارنیس قابل:»دختره

 

 .«ممنون:»من

 

 .«هزارتومان پنجاه:»دختره

 

 مبه داد و گذاشت خوشگل خیلی جعبه یک تو عطرم ، گرفتم و کارت ،رسیدو دادم و کارت سریع

 بیرون، زدم ازمغازه  سریع و
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 بود، راحت خیالم بابت این نداشت،از کادوکردن نیازبه داشت شیکی جعبه

 

 .«بریم بزن:»ترساگفتم به و شدم سوارماشین رفتم سریع

 

 ...نسیم خونه سمت داد گاز سرعت با اونم

 

 کردیم، گیر قرمز چراغ یه پشت که میرفتیم داشتیم

 «خریدی؟ چی راستی:»پرسید ترساازم

 

 .«عطر:»من

 

 .«گرفتم دستبندبراش یه ،منم خوبه آهان:»ترسا

 

 .«خوبه اره:»من

 

 نسیم، خونه رسیدیم دقیقه چند  از بعد و شد سبز چراغ

 

 .درخونشون دم ورفتیم شدیم پیاده 
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 «بفرمایید؟ بله:»داد جواب پسرجوون یه زد و زنگ ترسا

 

 .« هستیم نسیم ازدوستای سلام:»ترسا

 

 .«اومدید،بفرماییدداخل خوش خیلی:» دروبازکردوگفت پسره

 

 بود، وسرسبز بزرگ حیاطشونم داشتن، شیک ویلایی خونه ،یه توخونشون رفتیم

 

 لیخی سلام:»گفت خوشرویی با و کرد باز و در جیگر پسر ویه دربازشد که خونشون به رسیدیم

 .« اومدین خوش

 

 .«بفرمایید:»وگفت داخل کردبه اشاره بادستش

 

 داخل، رفتیم و تشکرکردیم و  سلام هم ترسا و من

 دیدیمشون، بلاخره که وبهاربودیم و نسیم دنبال باچشامون

 

 .« بهارخانوم سلام:»بهاروگفتم روشونه زدم بادستم من سمتشون رفتیم
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 .«دادی بیشعورسکتم سلام کوووفت:»گفت و کشید هینی بهار

 

 ، خندیدم غش غش منم

 نمیشد خاصی چیزه دیگه میشدیم خلاص ازدستت میکردی سکته فوقش حالا خب:»بعدگفتم

 .«که

 

 نسیم، سمت رفتم ،بعد کردیم احوالپرسی و کردیم شوخی یکم

 

 «خوبی؟ رهاجونم سلام:»نسیم

 

 .«نامزدیت جشن ایشالله مبارک تولدت عشقم، بخوبیت:»من

 

 .«کنم معرفی بهتون و نامزدم بزار گلم، قربونت:»نسیم

 

 .«آقارامین:»زد بلندصداش

 

 .«جان نسیم جانم:»وگفت برگشت کرد باز دروبرامون که پسری همون
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 .«اینجا بیا لحظه یه:»نسیم

 

 ما، سمت افتاد راه اونم

 .« دوستامن اینا جان رامین خووب:»نسیم

 

 :»من کردبه اشاره بادستش

 .«بهار میشناسی که رها،ترسا،ایشونم

 

 .«خانومااا خوشبختم ازدیدنتون:»رامین

 

 «رامین نامزدم، میشه دیگه هفته یه تا که کسی البته پسرم، دوس:ماگفت روبه بعدم

 

 .«آقارامین خوشوقتیم خیلی:»گفتیم ماهم

 

 من بالااتاق طبقه نکنیدبری عوض لباس میخواین اگه آجیا خب:»ماگفت روبه نسیم

 «دیگه؟ میدونیدکجاس
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 .«میدونیم آره:»ترسا

 

 .«بفرمایید پس:»نسیم

 

 و ،مانتومونودرآوردیم نسیم اتاق بالا طبقه رفتیم ماهم

 ها، پله سمت افتادیم راه و کردیم ردیف و خودمون

 

 ، بهارنشستیم و نسیم پیش اونارفتیم به توجه بدون ولی ، ما به افتاد خیلیا نگاه

 

 .«شماها جیگرشدین چه ، به به:»بهار

 

 .« تونمیرسیم به:»من

 

 .«اینومیدونم البته:»بهار

 

 .«نگیر جدی تو حالا گفتم چیزی یه:»من

 

 .«ماهم مثل میدونم خودم بگی، تو نبود لازم:»بهار
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 .«اهوع:»من

 

 .«شمادوتام بسه وای:»ترسا

 

 .«دوتا شما هم درگوش هی میگین چی:»نسیم

 

 .«بهارجون باش سقف مواظب میدونه،فقط جیگر و خوشگل وخیلی خودش خانوم بابا هیچی:من

 

 .«تو زبون ازدست:»خندیدوگفت نسیم

 

 .«دیگه بعله:»من

 

 .بود توکارخودشون سرشون هم بقیه بودن، مشغول رامین و نسیم بودیم ساکت هممون

 

 زدیم، کپک اینجا ترسا و بهار و من فقط

 وقت زدن زر بسه خب خب:»گفت جمعیت وروبه گذاشت آهنگ یه رفت شد بلند یهو نسیم

 .«بدین قر وسط بیاین رقصیدنه
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 وسط رفتن و زیرخنده زدن همه نسیم حرف بااین

 .رفتن رامینم و نسیم

 

 نمیومد، نبود،خوشش جمع تو رقص اهل اصلا که بهارم

 

 .درازشد جلوم دستی که توفکربودم

 

 ه،ک میفتم پس الان بگیره منو چقدجیگره،یکی این ننه دست،وای صاحب به انداختم نگاه یه

 

 بهش بودم زده زل همینطوری

 «میدین؟ من روبه دونفره رقص یه افتخار:»گفت باکلاسی و خاص لحن با پسره

 

 .«حتما بله:»گفتم پاشدم و تودستش گذاشتم و دستم ازخداخواسته منم

 بودن، رقص درحال همه که جایی رفتیم بعدم

 

 دست و بود دستش تو که دستم یه منم و گرفت دستامم از یکی دورکمرم وگذاشت دستش

 و کردم همراهیش و  بود بلد اونم ،انگار میرقصیدم خوب خیلی شونش،تانگو رو گذاشتم دیگمو

 رقصیدیم، باهم
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 مغروره، بودخیلی معلوم قیافشم از میکرد وحفظ خودش حد بود محترمی پسره

 

 میکرد، وبالاپایین ابروش و میکرد نگام هی بهار

 کنم، خفش دستام باهمین میخواست دلم دختر، نشی ذلیل

 

 .«کردین وقبول درخواستم ازاینکه ممنونم خیلی:»پسر شد تموم رقص

 

 .«میکنم خواهش:»بالبخندگفتم من

 

 یلذل کردی ؟کوفتم چته ورپریده، دختره:»گفتم بهار بشینم،روبه سرجام برم افتادم راه بعدم

 .«شده

 

 .«باشه مبارک پیشاپیش عزیزم، نخور حرص:»بهار

 

 .«خفه:»من

 

 .«دیگه میگم راس ،خب والا:»بهار
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 ترسانبود به حواسم اصلا

 «ترساکجاست؟:»گفتم بهار روبه

 

 .« نمیدونم:»بهار

 

 میخندن، میگن خوشتیپ پسر بایه دارن ایشونم بلههه، دیدم که بودم دنبالش باچشام

 

 ما، پیش نشستن اومدن ترساباهم و نسیم دقیقه چند نبود،بعد بهش حواسم اصلا توسر خاک منه

 «کجارفتی؟:»ترسا روبه من

 

 همبا یکمی ،بعدسم لقصیدم یکمی باهاش رفتم داد رقص پیشنهاد اومد پسرخوجگل یه:»ترسا

 .«سمام خدمت الان زدیم حلف

 

 «زدنشونگا حرف جونم ای:»زیرخنده بلندزدم  زدنش حرف لحن بااین من

 

 خندید، ترسابانمک
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 میخندیدن، ریز ریز نسیمم و ،بهار بدم قورتش خواست دلم لحظه اون

 

 «گذشت؟ خوش خب:»گفتم نسیم به من

 

 «خانوم؟ گذش شماخوش ،به خیلی:»نسیم

 

 .«بود عالی:»من

 

 .«خداروشکر:»نسیم

 

 .«شاموبیارن الان بگم برم من بچها:»ماگفت روبه نسیم

 

 .«ازگشنگی میمیرم دارم بگو ،برو من بشم فدات:من

 

 .«شکمو:»نسیم

 

 آشپزخونه، سمت رفت شد وبلند گفت اینو

 حاضرکردن، و هاشام خدمه دقیقه چند بعد
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 میزشام، سمت کردن حرکت همه شام بفرمایید دوستان:گفت همه روبه نسیم

 

 سرمیز، رفتیم هم وترسا وبهار من

 میخورما،نـــه، الان دارم غذامیخورم توخونه که جوری نکنید فک میخوردم، داشتم بامیل

 

 شاموخوردیم، ها اشرافی این مثه کلاس وبا شیک خیلی

 کرد، آماده مشروبم میز و آورد کیک نسیم ساعت بود،بعدنیم9ساعت

 

 بود، خوشمزه خیلی کیکش

 کوفتیوخوردن، اون دخترارفتن بابعضی پسراهم و خوردیم کیک

 

 رودخترا، مینداختن هیزوکثیفشونم نگاه ،هی بودن کرده مست همشون مجرد پسرای

 میدادم، پاهاموتکون هی ازاسترس بیارن سرمون بلایی نکنه ترسیدم یکمی من

 

 کادوهاشونودادن، کم کم همه که بود ۲0 نزدیکای ساعت شکر و خدار که

 

 شد، راحت خیالم ، کشیدم عمیق نفس یه رفتن، و کردن خدافظی
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 .کادوشونودادن بهاروترساهم نسیم، به ودادم وبرداشتم کادوم نسیم اتاق از رفتم منم

 

 ابمونید،م پیش و امشب میکردومیگفت گله نسیم که کردیم رفتن به کرداقدام تشکر کلی نسیم

 

 ترساشدیم، سوارماشین رفتیم و  کردیم خدافظی بالاخره  و نکردیم قبول کدوم ماهیچ

 

 .افتادیم راه و کردیم خدافظی ازش داشت ماشین بهارخودش

 گذاشت، ملایم شاد آهنگ یه ترسا

 

 «بودنه؟ خوبی شب:»من

 

 «گذشت خوش اهوم:»ترسا

 

 «میگذشت خوش بایدم که شما به:»من

 

 .«برسر خاک بیشعور منحرف دختره:»ترسا
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 .«نکشیا خجالت بده فوش بازم میخوای:»من

 

 خونه، رسوند منو ربع یه بعد

 «بالانمیای؟:»گفتم بهش ماشینش وازتوپنجره شدم پیاده

 

 .« مناسب وقت یه ایشالله دیروقته، عزیزم نه:»ترسا

 

 .«خدافظ بوووس، ، گلم باشه:من

 

 .«بابای:»ترسا

 

 ...خونه رفتم رفت،منم و اینوگفت

 

 بودن خواب همه اینکه بودمث جاتاریک همه توخونه رفتم

 

 زدروشونم بادستش نفرازپشت یه که تواتاقم میرفتم داشتم

 بنفش کشیدم جیغ یه
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 دزداومده نکنه کیه دیگه یااخداین

 کمکــــ دزداومدهـــ میگفتم میزدم جیغغ

 

 شد چراغاروشن بالاخره

 دزدکو؟کجاس؟ چیشده خبره چه:بدواومدگفت مامان

 

 شایدمنه نمیکنه فک یکم بیشعوره روهامه این عه:گفتم من بامن منوداری روهامه اینکهه عه

 کنم سکته زده فلک

 

 ظاهرمیشه جن مث وضعشه چه میکرداین ایست داشت قلبم

 مادر دیگه میگه راس:گفت روهام روبه مامان

 

 کجابود تاالان بپرسم ازش ببخشیدخواستم خب عه:روهام

 گرفت اجازشوازمن کنی توفضولی نکرده لازم:مامان

 

 حساب شدحرف آهااین:من

 نخواستیم فضول
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 بخیر شب

 

 خوشگذش؟ دخترم راستی:مامان

 میاد خوابم خستم خیلی الان میدم توضیح فرداهمرومفصل مامی:من

 

 شبخوش بروبخواب دخترم باشه:مامان

 توحموم پریدم درآوردم لباساموسریع تواتاقم رفتم بخیرگفتم شب

 

 بیرون واومدم گرفتم دوش یه کردم بودعرق گرم خیلی

 روتخت پریدم جاکردم وسایلموجابه پوشیدم راحتی لباس یه

 

 چشاموبستم و شیدمک روخودم پتورو

 برد خوابم کی نفهمیدم

 

 پریدم ازخواب موبایلم زنگ باصدای صبح

 سرصبح کیه خداااین ای
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 دمزاحمنبای صبح موقع این نمیشه حالیت بیشعورنفهم:دادن فحش به کردم شروع گوشیوبرداشتم

 شی مردم خواب

 

 کردم غلطی چه من هاشم پیچیدیاقمربنی توگوشی خاله متعجب یهوصدای

 

 شدم؟ مزاحم ببخشیدبدموقع جان خاله سلام:مریم خاله

 شماببخشید کردم صحبت اینطوری خلوچلمن رفیقای این کردم فک من حرفیه چه این نه:من

 

 خوبن؟ برادرت پدرمادرت خوبی سرت فدای:مریم خاله

 شماخوبین شما، قربون:من

 

 نمیده جواب میزنم زنگ هرچی کجاس مامان گلم بشم فدات:مریم خاله

 

 بیدارشدم تازه خاله نمیدونم:من

 بزنه من به زنگ بگویه مامانودیدی آهاباشه:خاله

 

 حتما چشم:من

 صبح نه ظهره سره بلابعدشم بی:مریم خاله
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 جدی عه:من

 نداری کاری برم من جان خاله اره:خندیدوگفت خاله

 

 برسونین سلام نه:من

 خدافظ گلم بزرگی:خاله

 خدانگهدار:من

 

 بیرون اومدم دادم عملیاتوانجام آب به دست روتون به گلاب بلندشدم ازجام

 

 یرهروبگ و رنگ لبم زدم لب برق یه لبمونگاکبوده بستم ای گوجه موهاموبالاسرم تواتاقم رفتم

 

 شرکت بابارفته نیس کسی دیدم درزدم بابام ننه اتاق رفتم بیرون زدم ازاتاق بعدم

 

 کجارفته؟؟؟؟ وایعنی نیس کسی دیدم پایین رفتم حتماپایینه مامانم

 

 بود گرسنم خیلی آشپزخونه رفتم

 جونم ننه گرم دمت آمادس میزصبحانه دیدم
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 چیه ببینم بالامیزبودرفتم کاغذم یه

 

  ظهرخوابی تالنگ که بخیرمیدونم ظهرت بخیریعنی مادرصبحت سلام:بود نوشته مامان

 

  بکشه طول کارم ممکنه خانوم اکرم خونه خیاطی اومدم من

 کن امروزتودرس نهارو زحمت بی پس

 

 مادرفعلا دردنکنه دستت

  صبحونه پی کنارورفتم کاغذوگذاشتم

 

 حاضرکرد صبحانه کی نیست معلوم کرده یخ که چاییم

 کنم نهاردرس بعدبرم بگیرم جون پنیرخوردم نون دولقمه شدم چایی بیخیال

 

 کنم؟؟؟؟ درس چی خب یخچال سمت رفتم شستم کردم روجمع صبحونه ظرفای

 

  کردم قیمه هوس وقته خیلی

  بپزه گذاشتم و برنج
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 خورشت سراغ رفتم

 

 بپزه قشنگ گذاشتم کردم گازوکم خورشتوحاضرکردم دقیقه00سره

 

 بعدازظهربود۱انداختم ساعت به نگاه یه بیرون زدم ازآشپزخونه

 روهام باباهم دیرکردهم مامان هم عجیبه

 

 بزنم مامان به زنگ تایه برداشم رو خونه تلفن

 خورد دوتابوق

 

 اومد ازروکاناپه موبایلش صدای که

 نبرده که واموبایلشم

 

 .آشپزخونه سمت رومیزرفتم ناامیدتلفنوگذاشتم

 

 انداختم راه بویی چه به به وگرفتم خورشت سره رفتم

 پخت برنجم
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 کردم گازوخاموش

 بیرون زدم بدوازآشپزخونه دروشنیدم صدای

 

 خریدکرده کلیم بابااومده دیدم

 نباشی خسته باباجونی سلام:بالبخندگفتم سمتش رفتم

 

 کجاس؟ مامان بابایی مرسی دخترم سلام:بابا

 خیاطی رفته:گفتم بگیرم خریداروازش میرفتم که درحالی

 

 پس؟ کردی نهاروتودرس آهان:بابا

  اهوم:من

 کدبانوشده بشم دخترم فدای:بابا

 بگیرم دوش یه برم من

 

 برو باباجونی مرسی:من

 توآشپزخونه خریداروگذاشتم رفتم بالامنم رفت بابام

 

 دراومد قفل صدای دوباره
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 گلی مامان سلام:گفتم پیشش رفتم سریع میکنه صدام داره هم پشت که مامانه دیدم

 

 وروجک؟ نسوزوندی که چیزی سلام:مامان

 گرفتی کم بابادست نه:من

 انداخته راه بوییم چه:گفت اومدکه روهام صدای

 

 بسوزه کونت:من

 ادب بی دختره عه:مامان

 بیتربیت:روهام

 

 رفت سرش پشت روهامم کنم عوض لباس میرم گفت مامان

 کردم آماده رو چی همه میزوچیدم رفتم سریع منم

 

 سرمیز، ونشستن اومدن باهم تاشون هرسه بعدچنددقیقه که ، بیان تا منتظرنشستم

 

 .«خوشمزس خیلی که پیداس بوش از:»بابا

 

 .«جونتون نوش:»من
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 خوردن، به کردن شروع بامیل

 ، دیگه بودم ننم زیردست نداشت ایرادی بود، شده خوب که نظرخودم به

 

 کردم، خوب اینکه مثل ، تشکرکردن همه بعدغذا

 

 وشستم، کردم جم مامان باکمک ظرفارم

 

 .«شدی خسته کن استراحت برو ،حالا دخترکم دردنکنه دستت:»مامان

 

 .« نیس چیزی شماکه زحمات درمقابل:»وگفتم یدمگونشوبوس رفتم 

 

 .«من برم قربونت:»مامان

 

 .«روزخوش خدانکنه:»من

 

 اتاقم، رفتم و گفتم و این
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 کنم، استراحت یکم که گرفتم تصمیم  بودم خسته یکمی

 برد، خوابم کی نفهمیدم روتخت درازکشیدم

 

 !دعواس؟ نکنه خبره چه!!!! وا بیدارشدم ازخواب بابا مامان باصدای

 

 بیرون، رفتم ازاتاق بلندشدم سریع

 

 .«کن بیدارش برو خانوم:»بابا

 

 .«یکم بزاربخوابه خوابه، خستس، بچم:»مامان

 

 .«میرفتم خودم وگرنه درگیرم، من نمیبینی مگه شد دیر پاشو خانوم:»بابا

 

 .«که نداشت کاری کتک بیدارشدم خودم!خبرتونه؟ باباچه ای سلام،:»گفتم و توهال رفتم

 

 جونآقا خونه تبریز بریم میخوایم کن جمع و وسایلت برو بدو نکردیم، کاری کتک وروجک:»بابا

 .«اینا
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 درمیاوردم، بال داشتم ازخوشحالی 

 باباجووون  جیز دمت ، جااان هورا،جانمی:»ومیگفتم میدادم قر همزمان و میزدم هوابشکن پریدم

 .«دادنت پیشنهاد این با بده خیرت ،خدا

 

 و مداشت احتیاج هرچی و گرفتم ساک یه تواتاقم رفتم صورتموشستم دسشویی رفتم بدوباذوق

 توش ریختم

 

 داشتم ذوق چقدر خدامیدونه

 ای؟ مادرآماده:گفت و تواتاقم اومد مامان که زدم ساده تیپ یه شدم آماده بعدچنددقیقه

 

 بریم ننه آره:من

 حیاط سمت افتادم راه ساکوبرداشتم گوشیموازرومیزبرداشتم

 

  میکردن ماشینوآماده داشتن و بودن حیاط روهام باباو

 منومامان بادیدن

 

 کنیم؟ حرکت این آماده خب:باباگفت

 زودتربهتر هرچه اهوم:من

 برسیم سلامت دیربرسیم دخترم ایه عجله چه عه:مامان
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 شماصحیح حرف بله:من

 سوارشین:بابا

 قرصموندادی مامان عه:من

 بخور توماشین برداشتم برات آبم بطری یه توکیفمه:مامان

 

 گلی آهامرسی:من

 تبریز کردسمت باباحرکت و شدیم سوارماشین هممون

 

 بود گذاشته پاشایی ازمرتضی ملایم آهنگ بابایه

 بخورمادر بیارهاجان:گفت طرفم گرفت آب و قرص مامان که بودیم توراه

 

 مرسی:گرفتم ازش منم

 خوردم سرش پشت آبمم تودهنم قرصوانداختم بعدم

 

 میخورین؟ چیزی:مامان

 گشنمه من آره:من

 کردم درست کیک براتوراه تبریز بریم میخوایم فهمیدم وقتی:مامان
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 بخورین میدم باچایی الان

 گرم دمت:من

 داد باچایی کیک نصف یه هرکدوممون به بعدچنددقیقه مامان

 

 تندتندمیخوردم منم

 گرفت آخرسرسرفم

 بخور آب قلوپ یه انقدتندبخوری مجبوری:مامان

 

 

 خوردم بودو دستم ک آبی سریع

 که بشم مرگ بودجوون نزدیک میشدم خفه داشتم آخیش

 

 غلطی چه نیست معلوم توگوشیشه سرش همش که روهامم ، دوره چقدراهش ، دیگه شدم کلافه

 لامصبه، اون تو سرش ساعته ۱۴ که میکنه

 

 «بابا؟:»من
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 «دخترم؟ جانم:»بابا

 

 «توراهیم؟ چندساعت:»من

 

 !«شدی؟ خسته ،چطورمگه؟ ساعت9،۲0:»بابا

 

 .«خیلی آره:»من

 

 .«بخوریم شام میریم هم، دیگه ساعت یه کن صبر ، الهی:»بابا

 

 .«چشم:»من

 

 وبوسات تو میومد خوابم خیلی ،یبار وچشاموبستم ماشین صندلی گاه تکیه به دادم تکیه و سرم

 روز چند تا هیچ که پرید خوابم ، میرفت ویبره ،سرم شیشه به چسبوندم و سرم اومدم بودم

 .حتماخوابه الان  که مامانم ، بود بد میره،خیلی ویبره سرم میکردم احساس

 

 .بیدارشدم ازخواب مامان باصدای

 

 .«شام بریم بیدارشومادرمیخوایم دخترم رهاجان،:»مامان
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 «خوابم؟ ازکی:»وگفتم چشاموبازکردم آروم

 

 دیگه میشه، ساعتی یه:»مامان

 .«شام بریم گفت بابات شدیم وگرسنه خسته هممون 

 

 .«آهان:»من

 .«رستوران تو شوبریم حالاپیاده:»مامان

 

 خستم خیلی راهذهم این الان ، رستوران سمت افتادم راه مامان همراه و شدم پیاده ازماشین

 .گشنه خیلی هم بود کرده

 

 .نشستیم باباورهام سمت دادرفتیم تکون دست بابابرامون که تورستوران رفتیم

 

 .«دادم سفارش برنج و کوبیده کباب براهمتون:»بابا

 

 .« بابایی مرسی:»من
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 غذامونوآوردن بعدچنددقیقه

 .کردیم خوردن به شروع بامیل هممون

 

 .ماشین سمت رفتیم هم با و کرد وحساب رو غذا پول بابا غذا بعد

 

 خوابید، بودکه تاسوارشدانقدخسته که روهام سوارشدیم هممون

 

 .«باباجون:»من

 

 «جانم؟:»بابا

 

 .«شو پیاده:»من

 

 «دخترم؟ چی برای:»بابا

 

 .«میرونم چندساعت من پس کردم استراحت خوابیدم ک من شدی شماخسته:»من

 

 «نیس؟ سختت:»بابا
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 .«نه:»من

 

  مامان شداومدجای باباپیاده

 .کردم حرکت و رول پشت نشستم منم اومدعقب مامانم

 

 برسیم، تا بود مونده چهارساعت سه بودیم توراه ساعت شیش تاالان کنم حساب کلابخوام

 

 ، برد خوابش زود بود خسته چقدر نگا و بیچارم کردم،بابای عقب به نگاه اینه از

 

 باباندارم، به کاریم ومیرونم چندساعت این خودم

 .بهتره کنه استراحت

 

 بعد چهارساعت....

 

 قبول توبروبخواب من بده میگفت همش باباهم شدم خسته خیلی شکست خدااکمرم وای

 نمیکردم
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 خونشون میرسیم دیگه دقیقه۱0ایناروبلدبودم آقاجون خونه

 

 تبریز رسیدیم صبح۸الانم افتادیم راه9ساعت دیشب

 اینا آقاجون خونه رسیدیم

 

 میزدم بوق و داشتم نگه

 بازکرد دروبرامون آقاجون خونه نگهبان آقااحمد که

 

 بود شده تنگ براشون چقددلم

 سمتمون میان دارن باذوق ودیدم آقاجون و مادرجون ازدور داخل ماشینوبردم

 

 رفتیمو کردیم احوالپرسی کردیم مالی همدیگروتف کلی سمتشون رفتیم و شدیم پیاده ازماشین

 توخونه

 

 «تبریز؟ میمونیم تاکی:»باباوگفتم پیش رفتم

 

 .«گرفتم مرخصی هفته یه:»بابا

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 69 

 .«ایول:»من

 

 ، توآشپزخونه رفتن مادرجون و مامان نشستم، روکاناپه رفتم بعدم

 

 گرم ،دمشون کنن درس صبحونه حتمامیخوان

 

 میکردن، کارصحبت درباره هی که آقاجون باباو

 

 ومادرجون، مامی پیش توآشپزخونه رفتم و شدم کلافه دیگه

 

 .«دخترم شده وخوشگل چقدبزرگ هزارماشالله ماشالله:»مادرجون

 

 .«داری لطف مادرجون قربونت:»بالبخندگفتم من

 

 «ردکرده؟ تاحالاچندتارو:»گفت مامان روبه مادرجون

 

 .«حسابی آدم همشونم بخواد تادلت خیلی اووو:»مامان
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 «بیادیانه؟ خوشم بایدازشون من شدمادرمن بازشروع وای:»من

 

 .« برمیخوره بش میگی چیزی یه بیاتابهشم:»مامان

 

 .«سوسولان بچه این از دنباله همینن دوره این جوونای مادر کن ولش:»مادرجون

 

 خنده، زیره زدم حرفش بااین

 

 .«روبنداز بروسفره نخندورپریده:»مامان

 

 .« چشم:»من

 

 زدم، صداشون و کردم میزوآماده رفتم

 خوردن، به کردن سرمیزوشروع اومدن همه

 

 ترکوندم، منم ماشالله

 فارظر مادرودختر،خودم دارن حرف حتماکلی بشینن برن که گفتم ومادرجون مامان به بعدصبحانه

 شستم، و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 71 

 

 تواتاقم رفتم بیرون زدم شدازآشپزخونه تموم که کارم

 جداداشتم اتاق یه

 

 تهخس خیلی روتخت پریدم پوشیدم خوب راحتی لباس یه جاکردم لباساموجابه هاو وسیله رفتم

 بودم

 

 برد خوابم تاچشاموبستم

 پریدم ازخواب گوشیم باصدای

 کردم پیداش تخت زیره بالاخره که بودم دنبالش بسته باچشمای

 

 زیرچیکارمیکرد وااین

 انداختم گوشیم صفحه به نگاه یه و گرفتمش

 

 مزاحم دختره خدانکشتت ای ترساس

 دادم جواب

 تو ازجونم میخوای بیشعورچی دردبگیری ای:من
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 تو رفتی گوری کدوم هس معلوم:بلندگفت ترساباصدای

 مسافرت اومدم توچه به خفه:من

 

 بیشعورچرانگفتی جدی:ترسا

 نشد فرصت:من

 میاین؟ نشدکی فرصت زهرمارو:ترسا

 

 دیگه هفته یه:من

 خانوم عن بگذره خوش آهاباشه:ترسا

 بسوزه کونت میگذره:من

 

 عمت کون میمون دختره:ترسا

 نداری کاری باشه:من

 خیرگمشو نه:ترسا

 

 خدافظ:من

 کرد خوابم بی ازخواب روتخت انداختم کردم گوشیوقطع

 میگیره خوابم مگه الان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 73 

 خر دختره دردبگیری

 

 کردم نگاه ساعت به بیرون اومدم دادم عملیاتوانجام دسشویی رفتم بلندشدم باغرازجام

 

 دررفت خستگیم خوابیدم تاالان9ظهرازساعت۲۱

 نبود کسی پایین رفتم

 

 برد خوابش خسته روکاناپه روهام فقط

 انداختن راه بوییم چه اینجان بله آشپزخونه سمت رفتم

 

 عطروبویی چه به به:من

 دخترم؟ خوابیدی خوب:مادرجون

 برم قربونت آره:من

 

 خدانکنه:مادرجون

 داریم؟ ناهارچی:من

 مرغ و آلوخورشت:مامان
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 عاشقشم جونم ای:من

 هستی چی همه توعاشق ماشالله:مامان

 جونش نوش بخوره:مادرجون

 مادرجونموبوسیدم گونه محکم رفتم

 

 بود بسته جونش به جونم داشتم دوسش خیلی

 بیان اینامیخوان خالت امشب:مامان

 

  شده ذره یه براشون دلم ایول:من

 دارم بیادکارش مرام بی دخترخاله اون

 

 نهار بگوبیان آقاجون و بابات به بروتوحیاط:مامان

 حیاطن؟ عه:من

 

 آره:مامان

 فامیل چقدمنودخترپسرای داشت کیف خیلی داشتن دلبازی حیاط حیاطشون سمت رفتم

 سوزوندیم اینجاآتیش
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 بخیر یادش

 

 میزدن حرف باهم داشتن که آقاجون باباو طرف دوییدم

 ناهار بیاین بابا،آقاجون:من

 

 میایم الان برودخترکم:آقاجون

 چشم:من

 اینا مامان پیش رفتم خونه سمت افتادم راه

 

 میان الان گفتن:من

 رهابیاکمک بندازیم رو سفره تابیان پس خب:مامان

 چشم:من

 

 میزوچیدیم رفتیم بامامان

  بیدارشو روهام:مامان

 کوبیدتوسرش باکوسند و سمتش رفت

 

 بلندشوو:مامان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 76 

 اخه چرامیزنی مامان:روهام

 بلندشوبیاناهار نباشه حرف:مامان

 

 شمابرومیام چشم:روهام

 سریع:مامان

 اومد مادرجونم روصندلی اومدنشست و اینوگفت 

 

 اومدن باباهم و آقاجون و روهام

 کنید بفرماییدشروع:مادرجون

 الله بسم:آقاجون

 

 میخوردم دولپی عادتم طبق من کردیم غذاخوردن به شروع همه

 گلوت سره میپره تربخورگلم آروم:مادرجون

 

 کردن انگاردنبالش عادتشه:مامان

 همینه به کیفش:گفتم خوردم آب قلوپ یه

 

 داد تکون سرشومتاسف مامان
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 کنه کاری مادرجون نذاشتیم ظرفاروشستیم مامان غذاباکمک بعده

 

 ببر رو شدمیوه تموم کارت:مامان

 چشم:من

 میوه بعدم روبردم باچاقو و دستی پیش

 

 نباشی خسته دردنکنه دستت:مادرجون

 قربونت:من

 

 کندم پوست میوه خودش و براخودم و کنارمادرجون نشستم

 میخوردم خودم یکیم مادرجون میدادم یکی

 

 اینا نشدن خسته میکنن کارصحبت درباره باباداشتن و آقاجون اومدیم خداازوقتی وای

 

 یم کارحرف درباره دارین اومدیم نشدیدازوقتی خسته دیگه بسه وای:باباگفتم و آقاجون روبه من

 دیگه بیخیال زنین

 

 شدیم والاماکلافه
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 و حرف سره همش که چیزاس کارواین انقددنبال پدرت رهاجان گفتی گل:وگفت خندید آقاجون

 بازمیکنه اون

 

 ؟!کار سفربازم اومدی باباجون:من

 هوف

  نشست اومدپیشمون شدو تموم کاراش مامانم

 

 کنم استراحت برم بااجازتون شدم خسته والاخودمم:بابا

  بروباباجون:آقاجون

 روزخوش:بابا

 

 فعلا بخوابم رمب منم:گفت مامانم بلندشدورفت

 میکنم بفرماییدخواهش بله:باخنده من

 

 بچمودختر نکن اذیت:مادرجون

 چشم:من

 رفت و گفت و این ورپریده دختره:مامان
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 میان شب زدگفت زنگ میثم خانوم:آقاجون

 شد تنگ براهمشونم دلم جون آخ:من

 

 گفت شروین به همینطورشیواتافهمیدشمااومدین اوناهم:گفت بالبخندمهربونی مادرجون

 بعدازظهربیارتش

 

 خوب چه وای:من

 میکنم ایناروجمع من کن برواستراحت دخترم:مادرجون

 

 شمابرو ندارم خواب اصلا عمرامن:من

 ....آخه:مادرجون

 

 نداریم آخه:من

  خوش روزتون بخوابم برم منم:آقاجون

 برو شماهم مادرجون بخوابید خوب:من

 

 گوشیمم کردم ردیف رو خونه ظرفاروشستم سریع بخوابه بره اصرارفرستادم باکلی و مادرجون

 اینا آقاجون توباغ رفتم گرفتم
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 کن وصل و تلگرام لطفابرنامه سلام:بود داده پیام بهم نسیم

 چرا؟ سلام:من

 

 ...چون:داد ج بعدچنددقیقه

 بای هرطورراحتی

 کرد واااچراهمچی

 زدم زنگ بهش من

 الونسیم:من

 بله؟ سلام:نسیم

 

 میای ناراحت انگاری شده چیزی:من

 دارم کارت تل بیای گفتم داشتم نت بسته شارژنداشتم آخه نه:نسیم

 

 بگو شده چیزی ناراحته کلالحنت:من

 بود خوش رفیقام به دلم نامزدیمه جشن دیگه هفته یه هه:نسیم

 کردم فراموش کل نبودبه یادم اصلا وای روپیشونیم کوبیدم بادستم

 

 ببخشیدتوروخدا بودم کرده نبودفراموش یادم اصن بخدامن نسیم:من
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 خدافظ نیست مهم هه:نسیم

 

 کرد گوشیوقطع و اینوگفت

 شده ناراحت ازدستم بودم مطمعن

 هوف کنن توسرخنگم خاک اه

 

 روتاب نشستم و کردم آلبالودرس شربت یه کردرفتم تشنم آدم اعصاب به میرینه هواهم وای

 میخوردم

 

 بگیرم؟؟؟؟ تلگرام حالاازکی

 میشم خفه دارم وای پریدتوگلوم شربت روشونم خورد دستی که فکرابودم توهمین

 

  دادبهترشدم بهم آب لیوان یه اومدجلوم پشتم دوتازدبه کی نمیدونم سرفه هم سره پشت

 

 میداد سکتم بیشعورداشت ای شروینه که وااین

 خرمات لای بشورم قبرتوباگلاب سنگ ایشالله:گفتم ایستادم جلوش رفتم بلندشدم ازجام

 گردوبزارم
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 هچ میشدمیخواستی چیزیم یه دورازجونم اگه کنم بودسکته نزدیک رفتارنمیکنی آدم چرامثل

 بخوری گوهی

 

 ها کردی محروم کردن اززندگی و جوون یه که میریختی توسرت خاکی چه بدونم میخوام نه

 

 بک گنده بده جواب

 گشادنمیشد بیشترازاین شروین چشمای

 

 واسه ساعته نیم چیه مضخرفات این سرآوردی مگه سادیسمی روانی چته:گفت و اومد خودش به

 مخمونوخوردی سخنرانیت

 

 چیه میدونی اصلا عجبا درازه بعدزبونم ظاهرمیشی جن مثل میمون پسره توچقدپررویی:من

 

 چیه؟:شروین

 روصورتشوفرارکردم شربتموریختم

 

 خوندس رهافاتحت کورشدم وای:شروین

 باش خیال همین به:من
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 شدتامنودید تنگ خیلییی براش خدادلم شیواوای افتادبه چشمم توخونه تاپاموگذاشتم

 کرد بغلم محکم و دوییدسمتم

 

 خودم به دادم فشارش منم

 چطوری عشقم سلام:من

 نفس هم توچطوری عالیم:گونموبوسیدگفت محکم اومدبیرون ازبغلم

 

 معرفت بی خوبیت به:من

 عزیزم شرمندتم:شیوا

  نشستیم روکاناپه رفتیم باهم

 میگذره؟ خوش بینی مارونمی خبراچیکارامیکنی چه خب:شیوا

 

 نمیگذره خوش اصلا توکه والابدون نمیکنم،نه خاصی خبرسلامتی،کاره:من

 میکنیم حال کلی و باهمیم بعد به ازاین فداتشم الهی:شیوا

 

 یلیخ مسافرتم شنیدکه وقتی مهرفیق نسیم نامزدیه جشن بعدم هفته هستیم هفته تایه اهوم:من

 شد ناراحت

 

 بد چ آخی:شیوا
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 داری؟ تل راستی اهوم:من

 بدم؟ آره:شیوا

 دارم لازم آره:من

 

 تل رفتم زدم بسته تومن۲0شارژداشتم هزارتومن۲5کردخداروشکر بلوتوث برام و تلگرام

 

 Rahaنوشتم اسمم گذاشتم کردم انتخاب چندتاپروفایل اینجارفتم خبره چه اوه اوه

 

 انجبر عروسیت واسه گفتم کردم کشی منت کلی نسیم پیوی رفتم دادم اماج پی همه به بعدم

 کرد آشتی حرفاتابلاخره ازاین و میکنم

 

 پیشنهاد رهایه:شیوا

 چی؟:من

 پسرا وی پی بریزیم کرم بیابریم:شیوا

 

 کن باباولش نه:من

 سرکارگذاشتنشون میده حال بیاخیلی:شیوا
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 میکردیم بلاک الکی هایه بهونه به آخرم زدیم مخ پسردادرفتیم اصرارچندتاآیدی باکلی

 

 بود خوجگل جیگربودهیزنیستمااخداییش بودخیلی پسره یه ولی

 

 ننه وای اومدتوسالن شیطنتااشروین این بعده

 دوییددنبالم تامنودید

 

 الفرار منم

 بازیاچیه مسخره شماهاااین چتونه:شیوا

 کردم قفل ازپشت درم اتاقم رفتم سریع

 

 میکرد نبودچیکارم معلوم میفتادم گیرش اگه آخییش

 

  چشاموکورکردی میکشمت بیارم رهاگیرت:دادزد ازبیرون شروین

 

 آخی

 رو پسره کردم ناقصش زدم نمیکنم من کاراکه چه
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 کیی چشاتوکورکردم درعوض منم میدادی منوسکته توداشتی چیه؟حقته:گفتم جانب به حق من

 طلبت

 

 تودختر داری رویی چه:شروین

 نخوا بخوانمیخوای میخوای هس که همینه:من

 

 ازخواب بیچاره زیادبودمادرجون صدامون حدسرو یاخدادراین کردم کپ مادرجون باصدای

 بیدارشد

 

 کردین بازشروع شمادوتا خبرتونه چه وای:مادرجون

 شروین؟شیواکجاس؟ اومدی توکی

 

 میریزه اون و کرم رهاس تقصیره همش میدونی خوب خودت همونطورکه مادرجون سلام:شروین

 اومدیم میشه ساعتی نیم یه

 پایینه شیواهم

 

 شمادوتا ازدست امان:مادرجون

 بینیم می بخندبخندگریتم:گفت شروین که ریزریزمیخندیدم داشتم من
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 خفه:من

 کجاس؟ روهام چپه:شروین

 حتماخوابیده خبرمرگش میدونم چه من:من

 

 قهربودم باهاش هنوزم

 بزنی حرف داداشت خان درباره اینطوری نمیومد دلت قهری؟توکه چیه؟باهاش:شروین

 

 پررو بچه تونرسیده به فضولیش:من

 پایین رفت و دادبیرون نفسشوباحرص یه شروین

 خنکید دلم آخیییش

 

  ورمیرفت بودباگوشیم نشسته شیواروکاناپه پایین رفتم بهتره پایین برم تواتاق کردم خودموحبس

 

 فضول بیشعوره ای

 زرمیزدن باهم داشتن شروینم و رهام

 شد؟ تموم فضولی:گفتم و کنارشیوانشستم رفتم

 

 بیا آره:گفت باپررویی
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 است ضعیف یااخدااباطری سمتم گوشیوگرفت

 

 اینوشارژمیکنم روزدرمیون یه من وررفت چقدباگوشیم مگه این

 

 شیواااا:من

 بنال:شیوا

 احمق باطریشوصفرکردی باگوشیم بیشعورچیکارکردی:من

 

 جدی؟نمیدونستم عه:شیوا

 میمون احمق دختره نباشه تنش سربه میخواس دلم

 شارژ گوشیموگذاشتم رفتم بلندشدم

 

 کجاس؟ مادرجون:شیواگفتم روبه پایین اومدم بعدم

 توباغ رفته:شیوا

 شده ذره یه براشون دلم بیان میخوان ایناهم میثم دایی امشب واییی

 

 همینطور منم:من

 دخترا:سمتش برگشتیم شروین باصدای
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 بله:من

 برادرعزیزم؟ جانم:شیوا

 بیرون؟ بریم این پایه:شروین

 

 الان؟؟:من

 دیگه آره:روهام

 توزبونشی؟:من

 نگفت چیزی خوردولی حرص روهام

 

 بریم ام پایه من:شیوا

 برین ایناشماهامیخواین مامان کمک میمونم نمیام که من:من

 

 نشودیگه رهالوس:شیوا

 تر مناسب وقت یه باشه چیه لوس نه:من

 بیخیال پس باشه:شروین

 

 نمیدونستم خودم و مهمیم آدم چقدمن شد گرفته همشون حال کردم احساس
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 بریم باشه:گفتم یهوبلندشدم

 جونم آخ:شیوا

 آرایشموتمدیدکنم من بریم پس

 سفید توووچش میکنی جان؟؟؟تمدیدکنی؟؟؟غلط:شروین

 

  باباداره ننه خودش بتوچه اصلا چته هوی:من

 هنوزروصورتش آرایشم نمیدم اجازه داداششم منم:شروین

 تمدیدنیست به احتیاج هست 

 

 رها نکن تودخالت:روهام

 اشهب آخرت دفعه بابامیگم به میرم باشم گفته برخوردکنی همچی بامن نمیادتوجمع خوشم:شیوا

 نداره توربطی به الانم

 

 دخیاشونن پشت باباهاهمه ایول:من

 بریم اهوم:شیوا

 کرد استفاده آرایشم ازلوازم رفت اجازه بدون شیواباپررویی تواتاق رفتیم

 

 اهمب و کردم آرایش پوشیدم مشکی شال و جین شلوارلی بایه بلندجلوباز مانتومشکی یه منم

 بیرون رفتیم
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 کردن حرکت و بلندشدن تامارودیدن رهام و شروین

 ببینم وایسین:من

 اینانگفتینا مامان به

 

 چیونگفتن؟کجابسلامتی؟:مامان

 جونم خاله سلام:گفت کردو دوییدبغلش دید و شیواتامامان

 

 خوشگلم؟ خوبی عزیزدلم سلام:کردوگفت بوسش مامان

 مرسی:شیوا

 

 یاینزودب:گفت نکردولی مخالفت بیرون میریم داریم گفتیم کردبهش احوالپرسی رفت شروینم

 

 گذاشت چرتوپرت خارجی آهنگ یه شروین شدیم که سوارماشین رفتیم و گفتیم چشمی ماهم

 نفهمیدم ازش هیچی که

 

 کجابریم؟ خب:شروین

 کجاروداریم؟:من
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 شاپ کافی:شیوا

 خوبه:من

 شاپ کافی کردسمت حرکت شروین

 

 ستننش برای رو جایی یه شاپ کافی سمت رفتیم و شدیم پیاده ازماشین رسیدیم بعدچنددقیقه

 نشستیم و کردیم انتخاب

 

 همین شیواهم دادم سفارش تلخ باقهوه کاکاعویی کیک یه من

 نداشتم کاری روهام و شروین به

 

 ونهخ سمت افتادیم راه بعدم زدیم دور یکم رفتیم وخوردیم بودیم داده که هایی سفارش باشوخی

 

 برگشتیم7رفتیم5ساعت

 باشن اینااومده خاله و دایی فکرکنم

 توخونه رفتیم و شدیم پیاده ازماشین رسیدیم

 

 که احوالپرسی بوسیدم و کردم محرماروبغل همه رفتم تو رفتیم زودی ماشالله خبرههه چه اووو

 اتاقم سمت ببخشیدرفتم بایه شد تموم
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 بپوشم راحتی لباس که

 میترکم دارم که کنم خودموخالی برم اول دارم دشویی واای

 نبیرو اومدم دادم انجام عملیاتوباموفقیت دشویی رفتم

 

 آرایشموخیلی دورم موهاموریختم باشلوارجذب پوشیدم تازانوم سارفون یه و لباسامودرآوردم

 پایین رفتم گرفتم و گوشیم تمدیدکردم ملیح

 

 ریندا لطف:گفتم و لبخندزدم یه میشن زودبزرگ هاچه بچه ماشالله ماشالله:تامنودیدگفت خاله

 شیوانشستم کناره رفتم بعدم

 

 براخودش شده خانومی خواهرشیواجونم آره:مامان

 بخواد تادلت جان خاله خواستگاردارریم بله:شیوا

 

 هاروگرفتیم شوهربوترشیده خونه بریم نمیزاره ننمون این

 سفید چش دختره:خاله

 

 کرد عوض نگارنگ:شیوا

 برن بزارشوهرکنن خواهرمن:گفت خاله بعدروبه توشیطون ازدست:گفت باخنده مامان
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 شایدازیکی حالاتودخترت که نمیده گوش خودت زودتربروخونه میخونم چقدتوگوشش رهامن این

 بیادجلوشومیگیری خوشش

 

 هنوز بچس آخه:خاله

 خانوم؟؟؟ مامان بچس کجام من:شیواباحرص

 میپره بالاپایین اینطوری که داره سراغ یکیوبراخودش ورپریده این:من

 

 وحشی چته پام آخ:بلندگفتم که گرفتم ازپام ریزی شیوانیشگون حرفم بااین

 

 بود مادرجونم کنم فک بودن حیاط آقاجون باباو و شوهرخاله و خداروشکردایی

 

 دخترم؟ چیشده:مامان

 بیشعور گرفتتت شیوانیشگونم:من

 تو هستی فروشی آدم چه:شیوا

 

 شمادوتاوروجک ازدست:خندیدوگفت زندایی

 معروفن والاتوفامیل آره:مامان

 نیشموبستم سریع زهرمار:گفت خاله که نیشموبازکردم من
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 زیرخنده شیوازد

  درمون دردبی:من

 مرض:شیوا

 کوفت:من

 حناق:شیوا

 

 کردن جدامون زندایی و خاله هموبکشیم بودگیسای نزدیک

 سالشه۱7آیداس اسمش من زندایی

 

 سالشه00میثم اسمش داییم

 سالشه09مریم خالمم

 0۸مژده مادرم

  سالشه۴۲عموحمید شوهرخالم

 سالسه۴0بهرام پدرمم

  معمولی زشت نه خوشگله خیلی نه قیافشم پک سیکس بدنشم سالشه۱0شروینم

 خوبه قیافشم سالشه۱۲شیوام
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 کنید آماده و میزشام برین دخترابلندشین دیگه بسه خب:مامان

 چشم:من

 شرمنده رهاجان کمرم وای چرایهوگرفت نمیدونم کمرم آخ:شیوا

 

 کثافت دروغگویه ترهدخ گشادنمیشد بیشترازاین چشام یعنی

 دردگرفت اومدکمرت شام زرنگی؟تااسم خیلی عه:من

 

  موکندیدست کن ول آی:شیوا آشپزخونه سمت کشیدمش بعدم پاشوببینم:گفتم و دستشوگرفتم

 

 سریع کن یالاکمکم بیشعور حقته:گفتم و توآشپزخونه دادم هلش

 قربان؟؟ ای امردیگه پررو چه:شیوا

 

  فعلاهمین:من

 چیدیم میزم کردیم چیوآماده همه باکلکل

 غذاخوردن به کردن سرمیزوشروع نشستن اومدن همه

 

 منم دیروقته مابریم دیگه بااجازه:بلندشدگفت دایی که خندیدیم گفتیم خوردیم میوه بعدشام

 کار سره فردابایدبرم
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 بریم ماهم:بلندشدگفت هم شوهرخاله

 اینجامیمونم من:شیوا

 نه:شروین

 آره:شیوا

 نه گفتم:شروین

  دخترم هرطورراحتی:بابا

 

 خوش شب:گفت و درآورد زبون کردبراشروینم بوس باباشومحکم شیواپریدبغل

 

 بالا رفت سریع

 روهام،شروین گیرمثل سخت و غیرتین خیلی ماخدایی فامیل پسرای

 

 شخو:گفتم سمتش رفتم منه شیواروتخت دیدم بالاتواتاق رفتم منم و کردیم خدافظی بلاخره

 میگذره؟

 

  اهوم:شیوا

 پررو بینم گمشوبیاپایین:من
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 نوچ:شیوا

 گفتم بیاپایین:من

 نمیام نوچ:شیوا

 

 مامان:بلنددادزدم من

 چیشده دختر زنی چرافریادمی یامان:گفت و اومدتواتاق سراسیمه مامان

 ازتختم بگوبیادپایین این به:من

 

 میگن درخت به این:شیوا

 گفتم درخت به منم:من

 بیرون بریم میخوایم صبح بخوابین بگیرین شمادوتام بسه:مامان

 

 کجا جدییی عه:من

 جنگل:مامان

 )پسرداییم(نیومد؟ چراامشب خره سامین راستی جونم آخ:من

 

 بخیر شب بخوابین بگیرین داشت حتماکاری نمیدونم:مامان

 روش پریدم خودم و پایین ازتختم کردم شیواروشوت حرکت بایه رفت و گفت و این
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 خوابیدم و سرم پتوروکشیدم میکرد بازنگام بادهن داشت شیواکه به توجه بی

 

 دیگه جنگله یه خبره چه اه بیدارشدم سروصدازخواب باصدای صبح

 

 نداره انگارتمومی وای تاصداشونونشنوم روسرم پتوروکشیدم

 

 وقت چه صبح وقت این خداآخه ای صبح9انداختم ساعت به نگاه یه بلندشدم باغرغرازجام

 اینا ندارن خواب سروصداس

 

 اتاق رفتم اومدن ایناهم دایی و خاله مادرجون و جزمامان پایینن همه دیدم بیرون رفتم ازاتاق

 شایداونجاباشن که مادرجون

 

 نمازشون وقت هیچ ایناکه نمازخوندنن خانومادرحال توبلههه رفتم نمیدن جواب دیدم تق تق

 !!!عجیبه قضانمیشد

 

 روتون به گلاب کردم خودموتخلیه دسشویی سمت افتادم راه بیرون رفتم ازاتاق

 بیرون اومدم روموشستم و دست
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 سمتموجوابمودادن برگشتن همه که بلندکردم سلام یه و پایین رفتم

 شیوانشستم پیش رفتم

 

 اینجاشیوا؟؟ خبره چه:من

 کنیم حرکت میکنن وسایلوآماده دارن:شیوا

 !زود چه:من

 هس که ترافیکم راهه کلی زوده؟تاجنگل کجاش:شیوا

 

 آهان:من

 بروحاضرشو حالام آره:شیوا

 حاضربودن بالاهمه رفتم و دادم تکون سری یه من

 

 وشیدمپ شلواردمپاگشادمشکی یه و بلندم مشکی باروسری کوتاه زرشکی مانتوی یه تواتاقم رفتم

 

 د رفتم و کردم تمیزدخترونه آرایش یه بستم ای گوجه سرم موهاموبالای

 دخترم؟ حاضرشدی:مامان

 

 جون مامان آره:بالبخندجوابشودادم من
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 ماشین شیواتویه و شروین و ایناتووروهام شروین بروتوماشین پس خب:مامان

 

 سوارشدم و ماشین سمت افتادم راه بعدم چشم:من

 

 کردم سلام و توماشین نشستم

 سلام علیک:روهام

 شما؟ حال رهاخانوم سلام:شروین

 

 خوبم:من

 شکر:شروین

 کنه حرکت میگفت شروین به داشت که عموپدرشیوا افتادبه چشمم نجرهازپ

 

 فیحر کسیم ابراهیمی بودازمیثم شادگذاشته آهنگ کردیه حرکت و داد اوکی بادستش شروینم

 نمیزد

 

 زدیم خوکپک زربزنین یکم!سکوتی چه:شیوا

 ادب بی:روهام

  عمته:شیوا
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 عموته:روهام

 پسرخالته:شیوا

 تو چیکارداری بدبخت منه به عه:شروین

 

 هس که همینه:شیوا

 میگین پرت و چقدچرت وای:من

 داری؟ سراغ بهتری حل شماراه:شروین

 

 خب نه:من

 سرنره حوصلمون بگیم پرت و چرت بزارحداقل خفه پس:شیوا

  رفتم بهش غره چشم یه من

 

 چه اوو کردم نتوروشن توتل رفتم و گرفتم و گوشیم فکرتلگرامه بهترین سررفت حوصلم خیلی

 خبره

 

 چندنفردیگه و نسیم پسره دوس بهار و زدبانسیم خودمونی گروه ترسایه

 دادم ام پی توگروه و رفتم حوصلگی ازبی
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 سلام:من

 خوبی رهاخانوم سلام:داد جواب ArSmاسم به پسره یه

 

 شماخوبین؟ مرسی سلام:من

ArSm:اصل ممنون 

 تهران۱۲رها:من

ArSm:خوشبختم تهران۱0آرسام 

 چنین هم:من

 

 میکنی؟؟؟؟؟؟ چت داری باکی:روهام

 مگه؟ مشکلیه ازرفیقام یکی:من

 نگفت چیزی و دادبیرون نفسشوباحرص روهام

 

 بیرون اومدم ازتلگرام و کردم نتموخاموش منم

 

  چشاموبستم و روپنجره سرموگذاشتم داشتم خواب یکم

........ 
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 شیواچشاموبازکردم باصدای

 تو کردی دهنمونوسرویس بیدارشودیگه رهایی:شیوا

 

 بودیم؟ توراه چندساعت:من

 ساعت یه:شیواا

 چقدخوابیدم؟ من:من

 دقیقه۱5:شیوا

 کردم بدجورضعف که صبحونه شوبریم پیاده

 

 نشستم و کردن انتخاب برانشستن که جایی رفتم شدم پیاده ازماشین و دادم سرموتکون من

 

 برداشت ازخوابیدن دست رهاخانوم بالاخره:شروین

 بتوچه:گفتم باپررویی من

 ادب بی:شروین

 

 ازگشنگی بخورمردی بیامادربیاصبحونه بچموشروین نکن اذیت عه:مامان

 میخوردم داشتم بامیل و گرفتم ازدستش داد بهم لقمه یه
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 نخورم چیزی و بودم ترکیدن درحال دیگه که میخوردم داشتم فقط دقیقه۲0تا

 قیلون؟ نی نمیشی چراچاق توانقدمیخوری:شیوا

 

 ایرادمیگیره ازمن داره بازاین ازتوبهترم:من

 خوبی این به اندامش قلیونه نی کجاش نازه دخترم:مامان

 

 لاویوننه آی:من

 زد حرف همچی زهرماربازاین:مامان

 میزنیا بدجورضدحال:من

 

  زیرخنده زدن همه

  گردش حالاپاشوبریم خب:شیوا

 الان؟بعدناهار:من

 اینجاچیکارررپاشودیگه بشینیم:شیوا

 

  بلندشدم بزورازجام

 زنی مخ بیابریم:شیوا

 داریا حوصله توهم بیخی:من
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 نیستیا همیشگی کوچولوی امروزشیطون توچته:شیوا

 

 ندارم حوصله امروزبرعکس:من

 واچرا؟:شیوا

 نمیدونم:من

 بیاتوفقط حالتوجامیارم خودم:شیوا

 

 چندشا ازاون پسربودن دوتا که جایی یه رسیدیم اینادورشدیم ازمامان خیلی

 رهامیترسم بیابرگردیم کردم غلطی چه وای:شیوا

 

 جازدی؟ بزدل چیه:من

 شد خشک تودهنش زدحرف دستمون بغل پسره که باحرفی بازکنه دهن شیوامیخواست

 

 شمادوتابخورمیتون هستین جیگری چه اوف:پسره

 حیوون خفه:من

 نفربودن دونفر

 درازم زبون دخترای عاشق جون ای:گفت دیگه یکی
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 شد کبود شیوارنگش سمتون میومدن داشتن تاشون هردوتا

 شدن نزدیک بهمون خیلی کن کمک خدایاخودت وای

 

 سمتشون شدیم کشیده حرکت بایه که فرارکنیم خواستیم

 دارن هیزوچندشی نگاه شدچه چندشم اه

 

 ونچ کنم رامشون چطوری نبودمیدونستم مهم برام زیادی من دربیادولی بوداشکش شیوانزدیک

 چیه هدفشون همیدمف

 

 ز.و.ا.ج.ت

 من جون افتادبه شیوایکیم جون افتادبه پسره یه

 شد سیخ تنم میکردموهای بدنمولمس داشت بادستاش

 

 بده حیوونانجات این ماروازدست داری دوس هرکی خدایااااجون

 نداشت فایده هرچقدتقلامیکردیم

 میاوردجلو اون عقب سرمومیبرم بودمن کم خیلی باهام صورتش فاصله پسره

 

 ..یهو که رولبم لباشوبزاره خواست
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 !بدی جای رفت می داشت دستش

 میشدم داغون میشنیدم شیواروکه های ناله صدای خدایاچیکارکنم وای یهولرزیدم

 

 بود پرتی خیلی نبودجایه کس هیچ که بودیم هم جایی

  گازگرفتم لبشومحکم لحظه تویه که میکردم همراهیش مثلاداشتم

 

 ااونبودب دستم بغل چوب یه افتادزمین و گفت بلندی آخ یه که حساسش توجای کوبیدم باپامم

 شیوا جون بودبه افتاده که کسی جون به افتادم

 

  دادم نجات شیوارو و خودم بالاخره

 

 بدورهابدو:شیوا

 میکردن نگامون باتعجب همه بنداومد نفسمون که انقدبدوکردیم دوییدم منم

 

 خونوادمون به رسیدیم بلاخره

 شده؟ میزنیدچیزی نفس شمادوتاچرانفس:مامان

 نه:گفتیم باهم و انداختیم هم به نگاه شیوایه و من
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 باشیم؟ مطمعن:خاله

 دادیم تکون و سرمون هردوباهم بازم

 ناهارحاضرشه تا بشینین بیاین خب:مامان

 

 چشم:من

 روحصیر نشستیم

 بودن مشغول شروین و روهام

 کباب مشغول آقاجون و باباودایی

 

 برسن هدفشون به خداروشکرنذاشتیم:شیوا به رو من

 

 زد؟؟ سرت فکربه این توچطوری آره:شیوا

  میگذشت خوش بهت داشت نکنه دیگه مااینیم:من

 بیشعور:گفت و بازوم کوبیدبه 

 

 بودن زن بهم حال و چندش چقدم:من

 خیلی آره:شیوا
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 نده مضخرف پیشنهادای ازاین لطفادیگه:من

 

 فکرمیکنم بهش:شیوا

 پررو بچه:گفتم و رفتم بهش غره چشم یه من

 چقدگشنمه اوف دماغم به خورد کباب بوی

 

 رها راستی:شیوا

 بنال:من

 میخوره بهم داره حالم بزنیم صورتمونوآب پاشوبریم نفهم:شیوا

 

 کردم احساس که روصورتمون ریختیم آب چندمشت شویی دست سمت رفتیم بریم آره:من

 شد خیس مانتوم

 

 روم ریخته بیشعورآب شیوای دیدم

 آخررفرارکرد که روش میریختم آب مشت به مشت منوداری

 

 هدیگ:گفتم و کشیدم موهاشومحکم و سمتش شدرفتم خسته انقددوییدتاخودش دنبالش منم

 کاریانکن غلط ازاین
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 اینا مامان پیش رفتم بعدم

 سرمامیخورین کردین چراخودتوخیس چیکارمیکنین هس شمامعلوم:زندایی

 

 که نمیشه حالیشون:مامان

 گشنمه من:من

 همینطور منم:شیوا

 بخورین بیاین:دادوگفت بهمون کباب  چندتادونه بشقاب یه داخل مامان

 

 داغه نسوزین باشین مواظب

 چشم:من

 وحشیامیخوردم عین

 

 بندازین رو خانوماسفره:بابا

 کمک دختراپاشین:زندایی

 چشم:شیوا

 

 کردیم چیوآماده همه انداختیم رو سفره منوشیوا

 شام پسرابیاین:مامان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 112 

 اومدیم چشم:شروین

 

 رنجب دوتابشقاب هابودم نخورده هیچی این عین منم میخوردن بودبامیل گشنشون همه اینکه مث

 سیرشدم تابالاخره خوردم کباب و

 

 سرگوشیم رفتم دستاموشستم

 میکردن چت داشتن بود ترسازده که توگروهی رفتم

 سلام:من

  رهاخانوم به به:ترسا

 خوبی؟:من

 میگذره خوش خبر چه توچطوری ماخوبیم:ترسا

 

 جنگلیم الانم خالی جات میگذره خوش خوبم،سلامتی،خیلی:من

 بسلامتی خب:ترسا

 خبربده تهران اومدی راستی

 

 وهفتهد یعنی کرده دعوتمون بعدعقدشون بگو میای توهم اگه ویلاشون بریم میخوایم گفت نسیم

 دیگه
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 خبرمیدم میشه چی ببینم باشه:من

 اوکی:ترسا 

 

 بود۲انداختم ساعت به نگاه یه بیرون اومدم ازتل کردم نتوخاموش

 

 دور دور بریم رهاوشیوابلندشین:شروین

 رفتیم باهاشون بلندشدیم شیواهم و من

 

 و گرفت شیوادستمومحکم بودن زشتوک دوتاپسره اون که جایی به تارسیدیم زدیم قدم یکم

 اینجااا رهااابازاومدیم:گفت

 

 پیشمونن روهام و شروین نترس:من

 نگفت چیزی دادو شیواسرشوتکون

 میکنین؟ پچ پچ چی:روهام

 

 فضولی بتوچه:شیوا

 ادب بی:روهام

 عمته:شیوا
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 عموته:روهام

 پسرخالته:شیوا

 

 نمیکنی ول و بدبخت توچرامنه:شروین

 نمیخواد دلم:شیوا

 بخواد میخوام:شروین

 

 نمیخواد حالاکه:شیوا

 میکنه غلط:شروین

 دو مسابقه بیاین بسه اه:روهام

 موافقم اوم:من

 منم:شیوا

 اوکی:شروین

 

 حاضرین؟ خب:گفت روهام که کردیم انتخاب رو جایی یه رفتیم

 دادیم تکون و سرمون هممون

 یک،دو،سه:روهام
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 بنداومد نفسم موندن عقب روهام شیواو بردیم منوشروین

 باریکلارهاخانوم:شروین

 

 میبازم کردی خیال چیه:من

 آره راستشوبخوای:گفت دراری بالبخندحرص شروین

 گاهش تونشیمن کوبیدم محکم باپام من

 

 نریز کرم پررو دختره:شروین

 میخواد دلم:من

 شیوا و روهام سمت رفتم اون به توجه بدون بعدم

 

 کثافت:شیوا

 خانوم عن خودتی:من

 گنده توخرس نمیکشی خجالت:گفتم روهام روبه من

 

 میکنماااا لهت رهامیزنم:روهام

 ما؟؟ جون:من

 اومدسمتون شروینم نگفت چیزی و رفت غره چشم یه
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 زیرخنده دیدزد و تاروهام

 کردم همراهیش منم

 کوفت ای:روهام

 

 بریم؟ خب:شروین

 بریم آره:من

 اینا ننه پیش رفتیم

 خوشگذشت؟:مامان

 

 خیلی اهوم:من

 میریم دیگه ساعت نیم بخوریم میوه بشینین خب:مامان

  نشستیم هممون

 

 آورد رو میوه مامان

 اززندایی میخوردم همینطورکه میکردم جان همشونوش ریلکس خیلی و گرفتم هلو،موز،سیب من

 امروز؟؟؟ اومدنه دیشب نه کجاس سامین زندایی:پرسیدم
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 شمال رفته بادوستاش:زندایی

 امروزچندشنبست؟ مامان آهان:من

 چهارشنبه:مامان

 آها:من

  تهران سمت بیفتیم بایدراه شب جمعه:بابا

 

 هستیم هفته یه باباشماگفتی عه:من

 گمب نمیتونم که منم اومده کارپیش گفته زده زنگ شرکت دخترکم؟رییس چیکارکنم خب:بابا

 نمیام

 شد شرمنده کلی خودشم

 

 ضدحال اه:من

  ماهستین خونه فردانهاروشام باشم گفته:خاله

 ما نهارخونه شام فرداشم پس:دایی

 

 میشه زحمتتون نمیشیم مزاحم نه:مامان

 روچشم حرفانزنیاقدمتون ازاین دیگه:خاله
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 بایدبیای خودته خونه خواهرمن میگه راست:دایی

 ....آخه:بابا

 بزورمیبرمتا نیای نداریم آخه:عمو

 

 خندیدیم همه

 تهران سمت میفتیم ایناراه میثم ازخونه پس خب:بابا

 باشه:مامان

  باشم گفته تهران حتمابایدبیاین شماهم:بابا

 

  میدیم زحمت:خاله

 حرفیه چه این:مامان

 میکنید پاره تیکه چقدتعارف دیگه بسه وای:من

 

 داد بدی صدای که زدم گازازسیبم یه بعدم

 شدم مات زیرخنده زدن همه

 شده بامزه قیافشونگاچه وای:شروین

 

 هرهرکوفت:من
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  شیواپوکیدازخنده

 دخترمو دارین چیکارش:باخنده مامان

 

 میتونن منومسخله نگاتون ژونم بابایی:من

 برم قربونت نکنیدبچموبیابغلم اذیت عه:گفت باخنده بابام

 

 بغلش رفتم کردم خودمولوس

 دوچولو جان ای:شروین

 کرد غلیظی اخم شروین حرف بااین روهام

 

 اوه اوه

 نگفت کردوچیزی سرفه یه شروینم

 شده5دیرشدساعت دیگه بلندشیدبریم خب:آقاجون

 

 کنید هاروجمع بلندشیدوسیله آره:دایی

 ماشینا سمت رفتیم و کردیم هاروجمع وسیله هم باکمک و بلندشدیم همه

 

 شدیم شروین شیواسوارماشین و منوروهام
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 شیوا؟؟ بامابیای توهم تهران میریم داریم چطوره میگم:من

 

 بابابگم و مامان بزاربه نمیدونم اوم:شیوا

 اصلا نخیرتنهایی:شروین

 فضول مگه باباشی توننه:من

 

 اینوولش:شیوا

 باشه:من

 پررو دختره:شروین

 شیواجوابشونداد

 

 بعد ساعت یک....

 

 ایهب و شدم پیاده ازماشین کنم استراحت قشنگ بایدبرم خستم خیلی رسیدیم بالاخره آخیش

  اتاق سمت رفتم خواهی معذرت

 

 خودم پوشیدم شلوارک تاب یه و لباسامودرآوردم ختمروت کردم بودشالموپرت گرم چقدم اوووف

 روتخت انداختم و
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 برد خوابم کی نفهمیدم بودم انقدخسته

 

 مرفت باشه سرووضعم به حواسم اینکه بدون بلندشدم ازجام سیرشدم تابالاخره انقدخوابیدم

 دیدم که توهال

 

  میکنن واااچراهمچی کردن کپ من بادیدن شیوانشستن و شروین و روهام

 گردشد چشاشون همشون

 چتونه وا:من

 

 همین شروینم زدزیرخنده شیواسریع

 خدایاشفابده

 پایین اومدی کردی نگاه ریختت سرو به:روهام

 

 انداختم نگاه خودم به باتعجب

 میبینم چی هاشم یاقمربنی یاابرفضضض

 رفت آبروم توسرم خاک

 

 هاشون خنده صدای داشتم خودمونگه ولی بخورم زمین بودبامخ نزدیک هاکه پله سمت بدورفتم

 میومد هنوزم
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 بده خدامرگم جلوووشرووین رفتم وضع بااین یعنی خوردمممم بودمن گوهی چ خدایاین وای ای

 بادرفت به عمرآبروم یه

 

 موهامونگا منننن شدم چقدعن ایی انداختمممم خودم به نگاه یه وازآیینه تواتاق رفتم سریع

 قیافموتوروخدا

 

 بخندن داشتن حق

  شال باشلواردمپاگشادو برداشتم خوشگل کوتاه تونیک یه کمد سره رفتم

 

 توهال رفتم و ساختم و خودم سریع

 والا نشستم رفتم ریلکس خیلی بازه نیششون رفتممم من ازوقتی اینانترکیدن

 

 باشن ایناکی

 لاویوننه آی همه بیخیال

 انداخت گل لپات خودتونگاکردی بودمخصوصاوقتی شده بامزه خیلی رهاقیافت وای:شیوا

 

 بود شده خوردنی خیلی آره:شروین
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 خدایاینوشفابده بلندشدرفت و کرد ازسرعصبانیت سرفه یه روهام

 

 پایینا میارم و دکوپزت شیوامیزنم:من

 یم بلندشین شیوا،شروین:گفت و بیرون اومد مادرجون ازاتاق خاله که بزنه حرفی شیواخواست

 بریم خوایم

 

 حداقل شیوابمونه کجابذارین خاله عه:من

 بعد دفعه ایشالله نمیشه عزیزم نه:خاله

 

 حوصلگی ازبی چیکارکنم الان پوف رفتن اونام کردیم خدافظی اینام باخاله

 

 تلگرام برم فکراینه بهترین خب

 تلگرام رفتم کردم روشن و نت گرفتم و گوشیم تواتاقم رفتم

 

 پروفایل فضولی برم خب انداختم هانگاهی اسم به گروه تولیست رفتم

 

 !!اینوکجادیدم من آشناس چقدقیافش آرسام آخریه این دیدزدم رو همه پروفایل
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 داد پیشنهادرقص تولدنسیم تو من به که همونیه اومداین یادممم آهان

 اینجاچیکارمیکنه؟؟؟ این

 نسیمه پسره دوست رامین حتماازدوستای

 

 انداختم خودم پروفایل به نگاه یه رفتم

 گذاشتم و خودم چندتاعکس

 

 ۸/5انداختم ساعت به نگاه یه

 خوردم و کردم درست تلخ قهوه یه براخودم و آشپزخونه کناررفتم گذاشتم و گوشیم

 

  پوکیدم اینجا فقط من بودن تواتاقشون همه

 بهاربود میخوره زنگ داره دیدم اومد گوشیم صدای

 

 بهاری سلام:من

 خوبی؟؟ شم فدات سلام:بهارر

 توچطوری؟؟ بدنیستم قربونت:من

 خبر؟ چه فدات:بهار

 سلامتی:من
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 تهران؟ میای کی:بهار

 جمعه:من

 بمونین؟ هفته قرارنبودیه مگه عهه:بهار

 بایدبرگردیم اومده کارپیش برابابام:من

 گفت؟ بهت نسیم پسره دوس ویلای ترسادرباره راستی آهان:بهار

 

 میام دادن اجازه شد اگه آره:من

 نداری؟ کاری عزیزم باشه:بهار

  گلم نه:من

 بای بوس:بهار

 خدافظ بوچ:من

 

 پرت و چرت فیلمای همش کردم روشن و تلویزیون توهال رفتم و کردم گوشیوقطع

 عشقولی فیلم یه به تارسیدم کردم انقدکانالوبالاپایین

 شدم فیلم دیدن مشغول بااشتیاق

 

 شد تموم فیلمم تادیگه گذشت ساعتی یه
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  بودم توفکرشام

 بخوریم؟؟؟؟ چی

 ندارن و شام حال و حس و خستن خیلی معلومه ایناهم

 

 کارشم به بایددست خودم

 کنم؟؟؟ درست چی خببب

 اوم

 فکر بهترین آهااماکارانی

 

 کردم آماده و موادماکارانی باحوصله و توآشپزخونه رفتم

 کردم اضافه بهش و ماکارانی بعدچنددقیقه و ریختم آب توقابلمه

 

 مشعلش روگاز گذاشتم و کردم قاطی باهاش و مواد پخت بعدکه بپزه قشنگ ماکارانی صبرکردم

 کردم کم

 

 دردسرداره خیلیم دارم دوس خیلی ماکارانی

  خودم به بودبشاشم نزدیک بودم ایستاده روبروم که باکسی که توفکربودم
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 کشیدم هینی و روقلبم دستموگذاشتم

 مامانه دیدم

 شم مرگ بودجوون نزدیک ظاهرمیشی جن چرامثل مامان وای:من

 

 ترسیدی؟! عه زبونتوگازبگیردختر:مامان

  اهوم:من

 کردی؟ درست دخترم،ماکارانی ببخشیدگل:مامان

 

 کارشدم به دست ایدخودم حتماشماخسته گفتم آره:من

 دردنکنه گلت دست:مامان

 بیدارشدن؟ تو،همه فدای:من

 

 آره:مامان

 براتون؟ بیارم چایی حاضرشه شام میکشه طول ساعت نیم یه باشه:من

 

 ...خودم شدی خسته اگه آره:مامان

 میام الان بروبشین حرفاچیه این:گفتم و بده ادامه نذاشتم
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 بیرون رفت ازآشپزخونه حرفی بدون مامانم

 

 براشون بردم کردم آماده روهم چایی بیرون آوردم و شرینی و شکلات ازتویخچال رفتم

 شد خسته خیلی امشب دخترم:مامان

 تارموت یه فدای:من

 

 بشم خودم فدای پختم چی به به غذازدم به سری یه رفتم بلندشدم منم بودن مشغول همه

 کدبانوامم

 

  زدم صداشون کردم چیوآماده همه میزوچیدم رفتم

 دخترم چیکارکرده به به:مادرجون

 کدبانوبشم فدای:بابا

 خدانکنه جان نوش:من

 

 کاشتم گل کردن تعریف ازم کلی بعدشام

 ....روتون به گلاب دسشویی رفتم شدم خسته منم

 تواتاق رفتم زدم مسواک
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 پوشیدم و گرفتم خواب لباس یه نمیشدبخوابم لباساکه بااین

 برد خوابم دارشدن بچه و ازدواج برای بافی خیال باکلی بعدم

 

 بیدارشدم ازخواب مامان باصدای صبح

 بلندشو خالت خونه بریم میخوایم ظهره بلندشودخترررلنگ پاشه رهاخبرمرگت:مامان

 

 وبازخوابیدم دقیقه پنج فقط مامان:گفتم آلودی خواب باصدای من

 شدم داغون وای آخ کوبیدتوباسنم بالگدمحکم یهومامان

 

 کردی نابودم مامان آی:من

 حاضرشومنتظرم بودسریع بلندشوحقت بلندیعنی میگم بهت خوش بازبون وقتی:مامان

 

 خوشگلمونابودکرد نشیمنگاهه آی

 نمیشه شوورم کسی دیگه

 

 بیرون اومدم و دادم انجام عملیاتوباموفقیت دسشویی رفتم بلندشدم باغرغرازجام

 

 کوتاه مشکی مانتوجلوبازه یه تواتاق رفتم
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 وشال مشکی شلوارجین بایه

 زدم خوشمل تیپ یه

 

 بودن شده آماده همه توهال رفتم و زدم اسپری دورم ریختم موهامم کردم آرایش

 ماشین سمت افتادیم راه همه بعدم بریم خب:باباتامنودیدگفت

 

 میشدم خفه داشتم که من بودیم نشسته جفت جفت جانمیشدیم

 نخوررسیدیم دخترانقدوول اه:گفت رهام میخوردم وول هی

 

 جرمیرفتم داشتم دیگه

  کشیدم عمیق نفس یه و شدم پیاده ازماشین سریع خداروشکرزودرسیدیم که

 

 بود؟ سختت ببخشیددخترم:مادرجون

 کردم بوسش بعدم عشقم سرت فدای:من

 

 دروبازکردن و زدیم و اف اف

 خودم به چشاشونگاشاشیدم وای اینجاس نهصشون سگ بازاین وای
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 زدزیرخنده تاقیافمودید شروین

 چندش داری و زشت سگ این توهنوز بمیری کوووفت:من

 

 بخورتتا کوچولومیگم هیس:شروین

 اومداحوالپرسی تامارودید خاله توسالن اینارفتیم مامان همراه بعدم رفتم بهش غره چشم یه

 آمدگویی خوش

 

 و کردیم علیک سلام رفتیم عجب چه دارن تشریف آقاسامینم به به بودننن اومده اینام دایی

 بودن توآشپزخونه خاله و زندایی و مادرجون و مامان البته سرجامون نشستیم

 

 زینهبو اتاقت بریم فرمابزن یه خب ای خونه مثلاصاحب اه:گفتم و اروگرفتمشیو دست بلندشدم

 

 جابندنمیشی یه کووووفت:شیوا

 رفتم همراهش و کردم نثارش پررویی یه زیرلب اتاقش افتادسمت راه بعدم

 

 مثلا؟؟؟ حالاااچیکارکنیم خب:شیواگفت که روتخت نشستیم شیوا تواتاق رفتیم

 نمیدونم اوم:من

 

 کنم لهت بزنم:شیوا
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  نشی له باش تومواظب:من

 همسایه خونه بری میزنمت همچی هه هه:شیوا

 بینم بابا؟بیابزن نه:من

 

 میزنما:شیوا

 داری جرات بزن:من

 دختر بمیری ایشالله رفت کبودشدنفسم کنم فک که نشیمنگاهم کوبیدبه جوری باپاش

 امروز منونابودکردن فرم نازوخوش اینانشیمنگاهه

 

 منومیزنی:من

 بیرون دوییدازاتاق و گفت و این اهوم:شیوا

 بکشم توپ نقشه بایدیه ولی ندارم کاریش الان من

 

 توآشپزخونه رفتم و بیرون اومدم عنش ازاتاق

 خانوما ندارین لازم کمک:من

 زنونس بفرماییدصحبت نه:مامان

 ایم انگارمابچه پووووف
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 سالمه۱۲خیرسرم مادرمن:من

 بیرون ای بچه هنوز هست که هست:مامان

 نداریم ماشانس ازننه بیااینم

 

 دیدم حیاط رفتم حیاط حتمارفته کجاس پس عه شیوانیس دیدم توهال رفتم

 ورمیره کوفتیش باگوشی داره و دقیقاکناراستخررایستاده

 

 ایول سرم زدبه فکرشیطانی یه

 بیاعکسشوببین جیگره خیلی شدم دوس رهابایکی:گفت باخنده پیشش رفتم معمولی خیلی

 

 ببینم؟ جدی عه:من

 که خورمش نمی خودم دست شیوابده:بودگفتم توگوشیش سرم همونطورکه

 

 توآب شایدباشیوابیفته چون گرفتم

 

 کپ تکشیدبدبخ بنفشی تواستخرجیغ دادم هولش بادوتادستام نگامیکردم عکس به همینطورکه

 کرد

 

 هاهاهاحقته:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 134 

 رهامیکشمت:شیواباجیغ

 تونستی هروقت:من

 یامبیادستموبگیرب! نانازم دخترخاله جونم رهایی:گفت مظلومی باصدای که توخونه برم افتادم راه

 بالاسردمه

 

 خنکید دلم اوخیش توخونه رفتم بدم اهمیتی اینکه بدون کرده خرفرض

 پررو دختره

 

 شادمیزنی؟ چیشده:گفت بهم سامین رومبل نشستم رفتم باخنده

 هیچی:من

 بودن صحبت مشغول آقاجون و باباودایی

 

 خبر؟ چه خب:گفت سامین

 در دربه خواستگارا:من

 حیا بی دختره:سامین

 عمته:من

 پوکیدازخنده گفتی خودت مامان به چی؟:سامین

 میکردم نگاش مات همینطوری من
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 دخترخالته عقل شیرین حالاتوهم، خوبه:من

 پی پی میده منوحرص گفتم براهمین داره دوستش دونستم می 

 

 رها:سامین

 مرگته چه کوفت،حناق:من

  دراومد صدای

 کردن شیواکپ بادیدن همه کیه میدونستم

 

 ازخنده ترکیدم من ولی

 کرده یخ معلومه شد سرخ لپاشم بودبیرون زده ازشالش بودموهاش شده حرصی قیافش

 

 شدی شکلی شیواتوچرااین:روهام

 

 کردتواستخرشنابلدنبودم کردپرتم چیکارم ببین خواهرته گل دست:گفت و شیوااومدسمتون

 میشدم خفه داشتم

 

 زیرخنده زدیم روهام و منوسامین حرفش بااین
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 !شالتوبزارسرت:گفت باجدیت شروین ولی

 میشه غیرتی برامن ویری هیری تواین بابا کن ولمون:شیوا

 

  تواتاقش رفت بعدم

 زیرخنده زدن باباهم و عمودایی دفعه این

 ببره حساب اون شی توغیرتی تاحالاندیدم:گفتم شروین روبه من

 کتکشومیخوره برسه پاش:گفت و رفت بهم غره چشم یه شروین

 

 اوه اوه:من

 

 ماجیگرن فامیل پسرای کلاهمه داشت جیگر قیافشم سالشه۱5پسرداییم سامین

 

  ازگشنگی مامردیم ناهارچیشد این پس باباخانوم ای:گفت خاله به زدو داد عموازتوهال

 

 کوچیکه روده کردبه حمله بزرگه روده گشنمه منم:من

 

 بنداز رو بیاسفره دستورنده رهااونجانشستی:مامان

 بابا ای



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 137 

 اومدم چشم:من

 

 باکمک میکنه غلطی چه داره نی معلوم که شیواخانومم مامان کمک آشپزخونه رفتم و بلندشدم

 سفره سره اومدن همه میزوچیدیم هم

 

 بودم خاله پخت دست بودعاشق شده خوشمزه خیلی کردیم خوردن به شروع

 شکست دستم که انقدزیادبودن ماشالله غذامنوشیواظرفاروشستیمبعد

 

 رومبل نشستم رفتم خسته روبردمنم شیوامیوه

 شدی خسته جان خاله دردنکنه گلت دست:خاله

 وظیفس حرفیه چه این:من

 

 شوهر خونه فردامیخوادبره پس خواهرمن بایدکارکنه:مامان

 

 نده تاشوهرم نیست کنم هاول داره دشمنی باهام مادرمن این اوف

 

 شوهرکردی شوهر ازبس توکشتیش خانوم:بابا

 دقیقا:من

 سفید چشم کوفت:مامان
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 سفیدنیستا چشام من مامی:من

 

 بامزه هه هه:مامان

 ریزریزمیخندیدن همه

 رستوران من مهمون همگی امشب عزیزان خب:عمو

 نمیدیم زحمت نه:بابا

 گفتم که همین:عمو

 

  شدن دیدن تلویزیون مشغول و نزد حرفی کسی دیگه

 تواتاق رهابیابریم:شیوا

  باشه:من

 شیوا تواتاق ببخشیدرفتیم بایه و بلندشدیم باهم

 

 رهاچیکارکنیم سررفته حوصلم خیلی من:شیوا

 نمیدونم اوم:من

 خبره چه ببینم توگوشیم برم

 تلگرام رفتم و کردم روشن و نت گرفتم و گوشیم
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 اینا چقدبیکارن خبره چه اووو

 دادم سلام توگروه رفتم

 میکنم فک هرچی ولی آشناس شماخیلی قیافه رهاخانوم سلام:داد جواب ج آرسام پسره همون

 نمیادکجادیدمتون یادم

 

 خوبین؟:من

 که مونه نسیمم دوست من بعدشناختم ولی نشناختم اولش دیدم و عکستون پروفایلتون منم بله

 دادین پیشنهادرقص توجشنش

 

 شما؟ اومدخوبین یادم بله آهان:آرسام

 ممنون:من

 داشتین دوست رامین ویلای ازرفقاشمال بابعضی بریم میخوایم رامین و نسیم بعدعقد:آرسام

 بیاین

 

 شدحتمامیام اگه گفت بهم ترسارفیقم بله:من

 باشه آهان:آرسام

 بود تایپ درحال رامین

 دوستان سلام:رامین

 سلام:من
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 خوبین؟ رهاخانوم سلام:رامین

 شماخوبین؟ مرسی:من

 

 هستین؟ نسیم رفیق شما فدای:رامین

 بله:من

 آهان:رامین

 ....رامین داداش سلام:آرسام

 

 هس؟؟؟ کی پسرت دوس حالااین:شیواگفتم روبه بیرون اومدم ازتل و کردم خاموش و نت

 آشناشدین؟ باهم چطوری

 

 پسره خیلی کردم قبول دادمنم درخواست اومدپیوی آشناشدم باهاش مختلط توگروه:شیوا

 میای؟ توهم قرارگذاشتیم امروزباهم تازه باحالیه

 

 بیام؟؟ من باتوقرارگذاشته نگوپسره پرت و چرت:من

 چیه؟ حالااسمش:من

 تبریز۱۴امیر:شیوا
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 آهان:من

 میکشم خجالت تنهایی بیادیگه:شیوا

 بچم آخی:من

 تولوخدا:شیوا

 

 بابا باشه:من

 چنده؟ ساعت قرارداریم۴ساعت ایوول:شیوا

 ۲ساعت:من

 ازماکارکشید خانوم ننه این صبح ازکله خستم خیلی من که بخوابیم پس خب:شیو

 

  باشه:من

 بدم؟ بهت میخوای راحتی لباس:شیوا

  راحتم نه:من

 باشه:شیوا

 میخوابما روتخت:من

 باشه:شیوا

 

 برد خوابم کی نفهمیدم چشاموبستم روسرم پتوروکشیدم روتختش خوابیدم
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 .....بعد چندساعت

 

 چین نقطه دختره غرمیزد داشت هی بیدارشدم شیواازخواب کوفتیه باصدای

 خرس بابارهاباتوام شوووودیییرررشدبیداررشورها رهابدوآماده:شیوا

 

 یه مرگته چه دختربذارکپموبزارم داری کرم مگه:جلوشوگفتم ایستادم بیدارشدم ازخواب باحرص

 سرموخوردی قدقدمیکنی

 

  شووودیییرشدقرارمونن خفه وای:شیوا

 ترشیده بدبخت پسرندیده حالاتوام خب:من

 حاضرشو رهازرنزن:شیواباحرص

 

 بگم شروین به بایدبرم من چیه اصلامیدونی:من

 متس قهررفت باحالت بعدم بیای اصلانخواستم اعتمادکردم بهت من خیلی بیشعوری خیلی:شیوا

 کمدلباساش

 

 قهرکرد اوخی

  حالاقهرنکن خب:من
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 کردم شوخی جونم آجی:گفتم زیرگوشش و کردم بغلش ازپشت رفتم نمیده جواب دیدم

 بوسیدم بعدگونشوآروم

 

 شولطفا بروآماده:شیوا

 عاطفه بی احساس بی:من

 بیرون رفتم ازاتاق و گفتم و این

 شیوا تواتاق رفتم و روصورتم ریختم آب چندمشت دادم انجام و لازم کارای دسشویی رفتم

 

 آرایشش لوازم سمت رفتم و بااجازه:شیواگفتم بعدبه ریختم موهامودورم

 یازودب توهم تشنمه بخورم شربت پایین میرم آمادم من:وگفتم زدم ازعطرش آرایشموتمدیدکردم

 

 برواومدم اوکی:شیوا

 بود تشنم آخیش خوردم بامیل و کردم درست آلبالوبراخودم شربت یه توآشپزخونه رفتم

 

 بریم؟ خب:شیوا

 گفتی؟ خاله به کردی خوشگل چه به به:من

 بدوتادیرنشد آره:شیوا

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 144 

  شدیم ماشین سوارماشین

 گازداد شدت به و بیرون رفت خونه شیواازحیاط

 ترشیده برون آدم مثل میدیمون کشتن به وحشی چته:من

 

 بمیر لال هوف:شیوا

 گفتی؟ چی خاله چیزبه دختره:من

 دورهمیه ازدوستام یکی خونه میرم گفتم:شیوا

 اهوع:من

 حناق:شیوا

 

 شاپ توکافی رفتیم و شدیم پیاده ازماشین داشت نگه شاپ کافی جلویه بعدچنددقیقه

 داد تکون براشیوادست پسره یه ازدوردیدم

 

 رفتیم سمتش هردوبه

 ببخشیددیرشد سلام:شیوا

 کیه؟ خانوم این سرت فدای عزیزم سلام:امیر

 

 ماس مهمون رها دخترخالمه:شیوا
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 رهاخانوم خوشوقتم آهان:امیر

 چنین هم:من

 شیواروبخواد دلش نمیومدازته بهش داشت هیزی نگاه خیلی

 بوده هوس شایدازسره

 شیوانابودمیشه باشه اینطوری اگه

 

 رهاخانوم؟ چراساکتین:امیر

 ندارم براگفتن حرفی:من

 دارین؟ میل چی:گفت و اومدسمتون گارسون

 یخ آب لیوان یه فقط من:من

 

 نسکافه من:شیوا

 نسکافه منم:امیر

 خدمتتون میام بله:گارسون

 رفت و گفت و این

 اصلانبایدمیومدم من

 کردم اشتباه
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 کنم کم و بایدروش پرروعه خیلی پسره این

 !!دارید؟ هیزی نگاه شماچه نباشه ببخشیدآقاامیرجسارت:من

 

 کرد شیواکپ

 هستین خواهرمن شمامثل نه امم:گفت امیربادستپاچگی

 بهتر ازشماخیلی برادردارم خودم خواهرشماباشم نکرده لازم:من

 

 شیوا جاخوردحتی حرفم بااین پسره

  رفت رومیزو گذاشت آبموآورد گارسون

 

 هم ترین شماراحت هم تابیای توماشین میرم بده و سوییچ آجی:شیواگفتم روبه بعدم آبموخوردم

 من

 داد و سوییچ حرفی هیچ شیوابدون

 

 بودم پسرهیزبودمطمعن چقداین شیواشدم سوارماشین رفتم و بیرون اومدم شاپ ازکافی

 میخواس هوس شیواروواسه

 

 باشه حرفاشونخورده شیواگول امیدوارم فقط
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 آوردن تشریف بالاخره خانوم کردن الاف ساعت بعدنیم

 زدی شدتوچرایهوقاط چت:شیوا

 و وسه توروبرای پسرفقط اون تونفهمیدی یعنی برات متاسفم گاگولی و ساده شیواواقعاخیلی:من

 نیست؟ رابطه تواین عشقی هیچ و خواسته خودش خوشگذرونیه

 

 چشم دارم دوسش خیلیم میشناسمش من میده برامن جونشم خوبه؟اون توحالت چیمیگی:شیوا

 حسودکور

 

 عمراا!راد؟ رها من؟! کنم؟ بازحسودی هوس پسره این به من هه:من

 باباتوخوبی باشه:شیوا

 میرسه روزپشیمونیم ولی میسوخت بودنش برااحمق افتاددلم راه و کرد روشن و ماشین بعدم

 

 !!باز هوس یااون حسودم من میبینیم

 بردداخل و ماشین و بازکرد و درحیاط رسیدیم بعدچنددقیقه نمیزدیم حرفی کدوم هیچ توراه

 

 میرم خستم یکم ببخشیدمن:گفتم و دادم سلام همه به توخونه رفتم و شدم پیاده ازماشین

 کنم استراحت

 بگیرم راحتی لباس بیادازش شیوامنتظرموندم تواتاق رفتم و گفتم و این

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 148 

 یدخواب بااینانمیشه تونیک یه بهم بده راحتی لباس یه:شیوا گفتم بهش اومدتواتاق شیواکه

 کمدلباساش سمت رفت بعدم الان باشه: دادوگفت شیواسرشوتکون

 

 حالابروبیرون مرسی:من دادسمتم و نازدرآورد کوتاه تونیک ازکمدیه

 بپوش غریبم من مگه:شیوا

 بیرون:من

 

 تونیک نیادتو چرون چش این که باهزارنذروصلوات بیرون رفت و کرد نثارم بیشعوری شیوایه

  وپوشیدم

 

 میاد چقدبهم وای کردم خودم به نگاه یه توآیینه رفتم

 تابیادتواتاق شیواروصدازدم

 

 چقدنازشدی:اومدتووگفت شیوا

 نازبودم: من

 اهوع:شیوا

 کردی بیخواب منوازخواب بخوابم بمیریکم خفه حناق:من
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 اوکی تو چقدمیخوابی:شیوا

 برد خوابم و چشاموبستم تخت رو پریدم

...... 

 بیدارشدم ازخواب ورپریده شیوای باصدای

 بخووریم شام پاشومیخوایم دادی رهاتومنودق:شیوا

 

 چراانقدمیخوابم نمیدونم بلندشدم بزورازجام من

 بیرون اومدم صورتموشستم و دست دسشویی رفتم

 

 کردم بلندی سلام خوردنن شام درحال همه دیدم توهال رفتم و شیوالباساموپوشیدم اتاق رفتم

 دادن جواب همه

 

 کردن درس بودخودشون کوبیده کباب شام مامان پیش نشستم رفتم

 بابرنج

 تاسیرشدم خوردم کلی

 

 کرد رفتن به اقدام شدو بابابلند دیگه که زدن حرف نشستن بزرگترایکم بعدشام
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 بشین یکم خان کجابهران:عمو

 میکنیم زحمتوکم دیگه نه:بابا

 شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم خدافظی باهم

 

 رفتم و خیرگفتم به شب همه به توخونه رفتیم و شدیم پیاده ازماشین خونه رسیدیم دقیقه۱5بعد

  روتخت پریدم و پوشیدم شلوارک تاب یه لباسامودرآوردم تواتاقم

 

 بودم آهنگاش عاشق گذاشتم ابراهیمی ازمیثم آهنگ یه چیکارکنم اه نمیگرفت خوابم

 میدادم گوش و چشاموبستم

 

 برد خوابم چطوری نمیدونم که

...... 

  عجایب جلل انقدزودپاشمم من عجیبه بیدارشدم زودازخواب صبح

 

 میترکیدم داشتم آخیش کردم خودموخالی دسشویی رفتم

 بیرون اومدم شستم صورتم

 

 کنم درست صبحونه یه برم کاراینه بهترین خب

 گذاشتم چایی آشپزخونه رفتم
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 ها بیچاره درمیاوردن شاخ داشتن ازتعجب بیدارشدن همشون کم کم میزوحاضرکردم

 

 سرمیزنشستن اومدن همه

 بیدارشدی توالان عجیبه:گفت مامان

 دیگه خب:من

 

  خوردن صبحانه به کردن شروع همه

 ظرفاروشستیم مامان باکمک نهبعدصبحا

 

Prt5⃣2⃣ 

 

  بالاتواتاقم ظرفارفتم بعدشستن

 برداشتم مشکی شال و مشکی شلوارجذب بایه جلوباز مانتوبلندزرشکی یه ازکمدلباسام

 

  توهال رفتم و زدم اسپری دورم موهاموریختم آرایش معمول طبق لباساموپوشیدم

 بریم؟:من

 بیاد وایساداداشت:مامان
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 جیگرشده چه نگاه و تیپ اوه اوه آوردن تشریف ایشونم دقیقه5بعد

 بیرون رفتیم ازخونه باهم

 

 اینا دایی خونه سمت افتادیم راه و باباشدیم سوارماشین

  شدیم پیاده ازماشین رسیدیم بعدچنددقیقه

 

 دروبازکرد هم زندایی زد و اف اف مامان

 بودن ایناهنوزنیومده خاله رومبل نشستیم و کردیم احوالپرسی توخونشون رفتیم

 

 آورد شرینی و چایی زندایی

 خوردم یکم منم

 دروبازکرد و رفت سامین اومد اف اف صدای که بودن صحبت مشغول

 

 اینابودن خاله

 نشستیم بعدم کردیم علیک سلام پاشدیم

 تواتاق بریم هاپاشین بچه:گفت شروین و شیوا و روهام و من روبه سامین
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 زدم کپک من فدابشممم آخییشش

 و سامین تواتاق رفتیم باهم همه

 روتختش نشستیم

 

 چیکارکنیم؟ خب:سامین

 فیلم بزن اومممم:من

 هااا ترسناکه ولی دارم فیلم:سامین

 

 نداره عیب:گفتم بیخیال من

 خودت گردن مردم افتادم کردم سکته نداره چیروعیب چی:شیوا

  تارموم یه فدای:گفتم و ریزخندیدم

 

 کرد نثارم بیشعوری شیوایه

 میزارم پس خب:سامین

 نیفتاد توفیلم نیفتاد خاصی اتفاق  گذاشت فیلم و رفت سامین

 اومدبیرون ازقبرش مرده طرزوحشتناکی به یه یهو ولی

 

 بود کی این ننه وایسته بودقلبم نزدیک قیافشودیدم خودم به ریدم منوداری
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  بنفش کشیدیم جیغ منوشیوایه

 

 کرد قطع و فیلم سریع سامین

 اتاق سمت آوردن هجوم همه

 دخترا زدین چراجیغ چیشده برسرم خاک:مامان

 

 بووودسکته چی این گردوبزارم خرمات لای بشورم قبرتوباگلاب سنگ بمیری الهی سامین:من

 یابوووو کردمممم

 

 گذاشتی مضخرفات فیلم بازازاون سامین:زندایی

 نداره عیب گفت بخداخودش:سامین

 میخوادازتوقبربیادبیرون گوریل یه میدونستم چه من:من

 

 دردبگیری الهی سامین اومدتودهنم قلبم وای:گفت و روقلبش شیوادستشوگذاشت

 سامین سرش پشت زدزیرخنده روهام

 

 !!!میخندین کوفت ای:من

 شمابفرمایید:گفت دربودن دم که اونایی روبه سامین
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 بشینین بفرماییدبرین:گفت همه به کشیدو عمیق نفس یه زندایی

 

 چل و خل پسره:سمتش کردم پرت و بود سامین روتخت که متکایی رفتن همه بلاخره

 ترکید زهرمون فیلمات بااین الهی شی ذلیل:شیوا

 

 ترسوها:روهام

  حناق درد کوفت مرگ:شیوا

 این داره رویی عجب:من

 پوکیدیم چیکارکنیم فکرکنین حالاولکنین خب:سامین

 

 برقصیم بزاریم آهنگ:من

 موافقم:شیوا

 زهرمار:روهام

 ریخته دهنشم آب برده خوابش نشسته دیدم شده چرالال ببینم انداختم شروین به نگاه یه

 خورد بهم حالم ایش روپیرهنش

 

 زیرخنده زدم داربود خنده خیلی

 گرفت خندشون اونام ردنگاهموگرفتن همه
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 خداقیافشونگاه وای:من

 دهنش آب:سامین

 

 بیدارشد تابدبخت انقدخندیدیم

 بست دوباره ولی چشاشوبازکرد

 کاسه یه شداندازه چشاش و پرید فنرازجاش یهووومث

 خندیدیم همه حرکتش بااین

 

 هرهر چتونه مرگ:شروین

 آبروتومیبردم ازت میگرفتم عکس کاش وایییی:من

 غلطا چ هه هه:شروین

 

 بشم داداشموفداش نکن اذیت عه:شیوا

 اوق:من

 زهرخر:شیوا

 شمادوتا شین ساکت اوف:روهام

 

 وسطی؟ بریم: سامین
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 قبول:شروین

 توبروصورتتوبشور:من

 بیرون رفت ازاتاق دادو بهم غره چشم یه شروین

 

 موافقم منم:من

 تابیاد موندیم منتظرشروین کردن قبول همگی

 شیوا و شروین روهام منو کردیم یارکشی حیاط سمت رفتیم اومدباهم که شروین

 

 مابودیم اول کردیم بازیوشروع هموره سامین

 کردم حواسموجمع خوب من طرف گرفت نشونه و توپ شروین وسط رفتیم

 

 نخوردم انداخت و توپ

 ....شیوابود نوبت

 اومد دردم خیلی زدتوصورتم محکم و توپ یهوووشروین پیداکردکه ادامه بازی

 

 کورشد چشام روصورتم گذاشتم دستامم زمین افتادم

 وای

 خوبه؟ رهاحالت رها:روهام
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 رها دستاتوبردار:سامین

 چشام:گفتم جون بی که میکردن صدام داشتن مینطوریه

 

 بیاربدو آب لیوان برویه:شیواگفت به روهام

 خوردم آوردیکم و آب دقیقه بعددوسه رفت شیواسریع

 

 بهترشد چشام زدم صورتموآب رفتم روهام شیواو باکمک

 الان؟ خوبه رهاببخشیدحالت:اومدسمتموگفت شروین

 

  میکنم جبران:من 

 نشو جنبه رهابی عه:سامین

  چشام به خورد محکم توپ کورمیشدم توداشتم میگی چی:من

 

 گلم نده کش شددیگه بودحل مشکلی یه:شیوا

 بروبابا:من

 چی میکردن چشاموناقص میزدن اگه آخه ولی نیستم جنبه بی بودن طلبکارم شدم عصبی

 

 کردی؟ چراقرمزه؟گریه چشات رهاجان:باباتامنودیدگفت که توخونه رفتم
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 میشه خوب توچشمم رفته حتماچیزی چیه نباباگریه:من

 نگفت دادوچیزی باباسرشوتکون

 

 دامص مامان چندشدکه ساعت نمیدونم کردم سرگرم باگوشیم و خودم و نشستم پیششون رفتم

 بیاناهار دخترم رهاجان:گفت و زد

 

 بود خودم تولاک سرم نداشتم کاری هم بقیه به نشستم و میز سمت رفتم و کردم گوشیموخاموش

 بود مرغ و سبزی ناهارقرمه

 شدم مشغول و براخودم ریختم سبزی قرمه و برنج یکم

 

  کورشد انگاراشتهام شکمونیستم رهای چرااون نمیدونم

 ظرفاروشستیم هم زندایی و منومامان باهم کردیم ظرفاروجمع کردم بعدغذاکمک

 

 بیرون رفتیم شدازآشپزخونه تموم کارمون ماهم روبردن میوه شیواوخاله

 خوردم برداشتم وسیب هلو یه رومبل نشستیم

 

 بفرمایید داریم چهارتااتاق کنه میخواداستراحت هرکسی:گفت دایی بعدمیوه

 تواتاق رفتن گفتن روزخوش بلندشدن باباوآقاجون
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  رفتن عموهم و دایی

 میثم و من تواتاق بریم ماهم خانوماپاشین خب:زندایی

 من اتاق برین شماهم رهاجون شیواجون

 

 سامین اتاق برین برااستراحت گل پسرای:پسراگفت بعدروبه

 میخوابیم میریم ظرفارومیشوریم این باهم خب:مامان 

 بفرمایید شدین شماخسته میشورم خودم نیست چیزی ایناکه:زندایی

 

 

 تواتاقا رفتیم و بلندشدیم باهم همه

 درازکشیدیم و جاانداختیم براخودمون زندایی تواتاق منوشیوارفتیم

 

 خوابیدم و چشاموبستم نکردم توجه شیواهم به داشتم خواب زودبیدارشدم صبح چون

 

 بیدارشدم ازخواب مامان باصدای

 رستوران بریم اینامیخوایم بیدارشوباداییت عزیزم دخترکم:مامان
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 تهران؟؟ میریم کی:گفتم آلودی خواب باصدای و چشاموبازکردم لای آروم آروم

 بیدارشوعزیزم حالام اجازشوگرفت پدرتم نمیشه امشب آخه بحفرداص:مامان

 

 میام شمابرین:گفتم مامان روبه و بلندشدم ازجام

 دادورفت تکون و سرش مامان

 بیرون اومدم و زدم صورتموآب کردم خودموتخلیه دسشویی رفتم منم

 

 بودن آماده همه توهال رفتم

 شروین بروتوماشین رهاجان خب:مامان

 باشمابیام؟ میشه:من

 چرا؟ عه:مامان

 همینطوری:من

 

 نداره عیبی باشه:مامان

 شدیم سوارماشین و رفتیم

 بهشون شدم والاطلبکارم پرروبشم اون سوارماشین نمیخواست دلم

 

  رستوران سمت کردن حرکت همه
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 رسیدیم ساعت چقددوربودبعدنیم

 انداختم گوشیم ساعت به نگاه یه تورستوران رفتیم باهم همگی و شدیم پیاده ازماشین

 بود9

 

 تهران بریم زودمیخوایم حتماصبح میخوریم شام زودداریم چه

 نشستیم و کردیم انتخاب روبرانشستن جایی یه

 نداد جداسفارش کسی غذابده سفارش رفت دایی

 

 اصلاغلط نداشتم قهری؟بخدامنظوری آجی:کردم بازش داده شیواپیام دیدم دراومد موبایلم صدای

 توقهرنکن فقط کردم

 

 جوابشوندادم

 اصلاحوصلشونداشتم

 نگام اوقات گاهی سامینم گوشیشون مشغول شروینم و روهام بودن صحبت بزرگترامشغول

 میکرد

 

 بود پشیمون شیواهم 

 کرد عوض بامامانم و جاش نیاوردو طاقت دلش بالاخره

  نکن توروخدااینطوری آجی:گفت زیرگوشم
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 بخاطرحرف فقط نیستم نه جنبم بی من که نزنین الکی حرف سرم پشت شیواجون ببین:من

 مقصربودم انگارمن زدین حرف طوری شد انقدگنده اتفاق این تووسامین

 

 خولدم پی ببشیدپی:شیوا

 گرفت خندم حرفش بااین

 منوتولوخدا بخسی می:شیوا

 باشه:گفتم و لپشوکشیدم من

 

 آورد شام اومد گارسون که خندیدیم گفتیم کلی باشیوانشستیم

 بود کباب جوجه شام

 بابا مردم خوردم کباب ازبس

 

 کردم خوردن به شروع بامیل بهترازگشنگیه خبب ولی

 

 ننه وای بالامیارم دارم انقدخوردم

  دسشویی میرم گفتم مامان به جورکردم و جم و بزورخودم

 میکردن مسخرت میرفتی راه بودچپ اینجاباکلاس انقدم
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 بیرون اومدم دقیقه پنج بعد کردم توخودموخالی رفتم سریع دسشویی به رسیدم

 میترکیدم داشتم بیامرزه مستراسازارو این خداپدره آخیش

 

 گرامی خانواده پیش رفتم و دستاموشستم

 چقددیرکردی؟:مامان

 میایم کی بایدتایمشوبگیم میریم بابادسشوییم ای:من

 

 نگفت کردوچیزی نثارم غره چشم یه مامان

 کلدی؟ پی پی لفتی:شیوا

 دخترآبروموبردی خدانکشتت زیرخنده بلندزدم حرفش بااین

 

 کلشون هام غریبه بقیه میکردن بودومارونگاه گشادشده چشاشون که محترم خانواده اضافه به

 کشیدن دست ازفضولی کم خداکم لطف به مابودکه سمت

 

 توآبروموبردی بترکی الهی:شیواگفتم زیرگوش

 ندادیا هنوجواب:شیوا

 مگه میخوری ریدم آره:من
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 کثافت ایش:شیوا

 

  ریزخندیدم

 بریم رهابلندشومیخوایم:مامان

  بلندشدیم همگی

 میام کنم حساب شمابریدسوارماشیناشیدمن:گفت دایی که

 

 ایناشدم شروین سوارماشین من شدیم سوارماشین رفتیم تعارف باکلی بالاخره

 اومدم بعدچنددقیقه هم دایی

 کردیم حرکت همه

 

 کردن آشتی رهاخانوم عجب چه:گفت سامین که بودیم توراه

 خداروشکر:شروین

 کنم آشتی بخوام که قهربودم باهاتون مگ:من

 

 میومد بودقیافه دخترهمسایه اون:سامین

 شاید نمیدونم:من

 پررو دختره:سامین
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 بود سکوت توماشین

 سررفت بدجورحوصلم

 صاحابه بی تواون سرتون همش پوکیدم خوزربزنین اهههه:من

 

 بیتربیت:سامین

 میمون نشسته روبروت صاحابش خفه:شیوا

 براتا میام حناق:من

 بروبابا:شیوا

 سرگوشیش رفت بعدم

 

 تل رفتم و کردم روشن و نت گوشیموگرفتم میرم اصلامنم

 زد خانوادگی گروه نیکان دیدم

 بود اسمشم به به

 خودمونی

 

 سلام:گفتم و توگروه رفتم

 خوبی سلام دخترعموجان به به:نیکان
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 توخوبی ممنون:من

 نیستین؟ کجایین بخوبیت:نیکان

 

 مگه توفضولی:من

 بیشعور:نیکان

 بشور....برو:من

 قبرستونی؟؟؟خبرمرگت کدوم هس معلوم خوبی رهایی سلام عه:نگار

 

 پررو ادب بی دختره سلام علیک:من

 بسوزه دلت مسافرت هواخوری اومدمم منی فضول تومگه

 برات دارم که اینجامیای بلاخره:نگار

 

 گمشو:من

 هست که هم بنفشه عمه اوه اوه

 تهران میاین عمه؟کی خوبی رهاجان دخترگلم سلام:بنفشه عمه

 شماخوبی؟ قربونت جون عمه سلام:من

 میکنیم حرکت فرداصبح ایشالله
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 بسلامتی:عمه

 فعلا برم من فدات:من

 بای باش خودت مواظب:عمه

  بیرون اومدم ازتل

 خورد زنگ روهام گوشی

 مامان جانم:روهام

 چشم

 چشم باشه

 کرد قطع و گوشی بعدم

 

 میگفت چی:من

  فروشی بستنی بریم میخوایم میگفت:روهام

 میرن همیشه کجاست میدونه شروین گفت بعدش

 

  فهمیدم آهان:شروین

 خیابون پیچیدتویه بعدم

 رسیدیم بعدچنددقیقه
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 فروشی توبستنی اینارفتیم مامان همراه و شدیم پیاده ازماشین

 میخورین؟ چی خب:دایی

 

 کاکاعویی بستنی من:من

  دادن سفارش همه

 انج میثم:باباگفت بعدبستنی شدن خوردن مشغول همه آوردن بستنیامونم نکشیدکه طولی

 کشیدی زحمت خیلی دردنکنه دستت

 

 بود وظیفه:میثم دایی

 بریم خب:دایی

 شدیم سوارماشین ماهم و کرد حساب دایی کردیم موافقت همه

 

 کنن خدافظی حتمامیخوان شدن پیاده ازماشین همه رسیدیم ساعت بعدنیم

 زدزیرگریه و شیواپریدبغلم

 چشه این وا

 باز میای کی خواهری من برم قربونت رهایی:شیوا

 بازهمومیبینیم عزیزدلم نکن گریه گفتم و دادم فشارش خودم به من
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 میشه تنگ برات دلم:شیوا

 

 درارتباطیم:من

 تو رفتیم دروبازکردو مادرجون کردیم خدافظی تکشون ازتک

 بایدزودبریم صبح زودبخوابین:بابا

 چشم:من

 

 عدمب پوشیدم راحتی لباس یه و لباسامودرآوردم تواتاقم رفتم و بخیرگفتم شب توخونه رفتیم

 شدم لباسام کردن جمع مشغول

 

 دسشویی رفتم کردم جمع لباساموکه

 ردب وخوابم بستم و چشام درازکشیدم روتخت و تواتاق رفتم و دادم عملیاتوانجام روتون به گلاب

 

 نداشتم بلندشدن اصلاحس داشتم خواب خیلی بیدارشدم نازم ازخواب مامان باصدای صبح

 خوردنکن و بابات اعصاب میگم رهاپاشودیرشد،رهاپاشوبهت:میزد صدام سرهم پشت هی مامانم

 

 دسشویی سمت رفتم و بلندشدم غرغرازجام باکلی

 بیرون رفتم و روصورتم ریختم آب چندمشت دادم عملیاتوانجام
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 گشاد کوتاه مانتومشکی یه تواتاق رفتم سریع

 بود مدلش

 وسیله کردم کمی خیلی آرایش پوشیدم ای فیروزه شال دمپاگشادو ای فیروزه شلوارآبی بایه

 توهال رفتم و برداشتم هامو

 

 میکنی بخورضعف بیاصبحونه رهاجان اومدی:مامان

 پنیر و نون باچندتالقمه خوردم چایی لیوان سرمیزیه رفتم

 

 عزیزم؟ خوردی:مامان

 آره:من

 ماشین بیاقرص:طرفموگفت گرفت قرص یه

 خوردم آب لیوان بایه گرفتم ازش

 

 گذشت چقدخوش میریم داریم هییی

 بیرون اومدم ازآشپزخونه

 حاضرین؟بریم؟ خب:بابا

 کردیم موافقت
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 دبهترش که زدم حرف باهاش یکم و کردم بوسش کردم خوردبغلش غصه برارفتمون کلی مادرجون

 شدیم سوارماشین و کردیم خدافظی ازهردوشون بلاخره

 

 برد خوابم چطوری نفهمیدم که چشاموبستم روپنجره سرموگذاشتم داشتم خواب خیلی

...... 

 بیدارشدم ازخواب روهام باصدای

 نهار بلندشوبربم بلندشودیگه بلندشی؟رهاعزیزم نمیخوای خواهری:روهام

 

 باباکجان؟ و مامان:من

 منتظرماهستن بگیرن ساندویچ رفتن:روهام

 بریم باشه:من

 اینانشستیم مامان پیش و فروشی توساندویچ رفتیم باروهام

 

 شدین شماخسته میشینم رول پشت من میریم داریم باباجان:روهام

 نشدم نه:بابا

 ای خسته مشخصه قرمزه چشات حرفیه چه این عه:مامان

 

 میرونم من آره:روهام
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 دردنکنه بابادستت باشه:بابا

 مخلصم:روهام

 دادین؟ سفارش چی ساندویچ مامان:من

 

 شامی:مامان

 آوردن ساندویچمونو بعدچنددقیقه

 شدیم خوردن مشغول بامیل همگی

 

 توماشین رفتیم باهم کردبعدم بعدنهارباباحساب

 چنده؟ ساعت:من

 میرسیم دیگه ظهردوساعت۲۱:مامان

 

  آهان:من

 تل رفتم و کردم روشن و نت گرفتم و بودگوشیم سررفته حوصلم

 داشتم ام پی کلی نیکان نسیم ازگروه

 

 دادم سلام خودمونی توگروه رفتم

 عمویی؟ خوبی دخترنازم سلام:داد جواب عموبابک
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 شماخوبین؟ خوبم مرسی عموجونم سلام:من

 

 توراهین؟ گلم قربونت:عمو

 میرسیم دیگه دوساعت آره:من

  بسلامتی:عمو

 عموجان نه:من

 نداری؟ کاری گلکم خب:عمو

 عموجون نه:من

 

 فعلا:عمو

 فعلا:من

 شهریور۲0انداختم توگوشیم تاریخ به نگاه یه

 کجامیفتم؟ یعنی کنکورمیاد مهرجواب۱ خدا وایییی

 

 چی اینادورشم ازمامان خیلی اگه واییی

 امیدخودت خدایابه

 داد ام پی بهم الان ترساهمین

 کردم بازش
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 شده ذره یه برات دلم میای کی کجایی هس معلوم چل و خل دختره سلام:ترسا

  میرسیم دیگه دوساعت یکی توراهیم نباش نگران عزیزم سلام:من

 دیگه؟ میای شمال ایول:ترسا

 

 شدمیام بگیرم بابااجازه بایدازمامان نمیدونم:من

 نمیندازه منوزمین روی که میدونی میکنم مامانتوراضی خودم:ترسا

 

 ارهد ماهه یه الان بایدفکرکنم گفت اونم خواستگاریش رفتیم روهام بارواسه یه آخه پررو دختره

 فکرمیکنه

 

 همین میادترساهم ازترساخوشش روهامم

 افتادیم عروسی یه عنی وای

 

 حالاتوام خب:من

 برم من حناق:ترسا

 برو:من

 فعلاآجیم:ترسا
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 فعلا:من

 

 بیرون اومدم ازتل و کردم خاموش و نت

 بابام شده خسته بمیرم بودالهی برده باباجلوخوابش

 

 برد خوابش عقب مامانمم

 چی نمیشه حالیم انقدتندمیخونه الدنگ پسره گذاشت وپرت چرت خیلی آهنگ یه روهام

 زرمیزنه

 

 .....بعد دوساعت

 رسیدیم بلاخره آخیش

 توخونه وسایلاروبردیم هم باکمک و شدیم پیاده ازماشین

 

 رفتم و وسایلاموگرفتم منم اتاقش رفت و گرفت و خودش شخصی وسایل روهام توهال رفتیم

 اتاقم

 چقدگرمه خونه اه

 زدیم کولرو تارسیدیم
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 توهال رفتم و جاکردم وسایلاموجابه لباساموو پوشیدم بلوزشلوارراحتی یه و لباسامودرآوردم

 مامان کمک

 

 درخدمتم داری لازم کمک جونم مامی:گفتم و مامان پیش رفتم

 هجاکن تاجابه بردتواتاق و خودش و خودم وسایلای میکنه کمک بهم داره دختربابات گل نه:مامان

 بکشم خونه سروگوش به دستی یه منم

 

 کنم پیتزادرس میخوام نباش شامم نگران باشه:من

 کوچولو؟ خانوم بلدی:گفت اومدکه ازپشتم صداش روهام

 درادآقابزرگ تاچشات:گفتم و سمتش برگشتم:من

 

 نانازی باشه:لپموکشیدوگفت کرد ای خنده تک روهام

 روزخوش بخوابم میرم من:گفت بعدم

 بخوابی خوب بروپسرم:مامان

 

 دخترم شام بابت دردنکنه توهم دست:مامان

  برم قربونت:من

 بیارم؟ برات میخوری شربت خدانکنه:مامان
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 اهوم:من

 

 میام الان بشین پس باشه:مامان

 کردم روشن و تلویزیون و روکاناپه نشستم

 

  پرت و چرت همه نداره هیچی اه

 پیشم نشست و اومدبیرون ازآشپزخونه بادوتاشربت مامان

 بیادخترم آخیش:مامان

 مرسی:من

 خوردم فراوون بامیل و گرفتم ازش و شربت

 

 بود چقدتشنم فهمیدم تازه آخیش

 بدنبود میکردی درس براماهم خانوم:گفت و باباازبالااومدپایین

 کنم درست تاشربت توآشپزخونه رفتم بعدم نوکرتم خودم:گفتم و خوردم شربتموتاته من

 

  براباباجونم بردم و کنارش گذاشتم چندتاشکلات کردم درست شربتوکه

 بفرمایید:من

 دردنکنه گلت دست:بابا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 179 

 تو فدای:من

 

 ندارین؟ کاری بامن خب:من

  عزیزکم ن:مامان

 برودخملکم:بابا

 تواتاقم رفتم و گفتم روزخوش فرستادم بوس براشون و خندیدم من

 

 تل رفتم و کردم روشن و نت داده ام حتماشیواپی الان

 کوچولوخوبی؟ شیطون سلام:بازکردم و شروین ام شیواپی هم شروین هم بعله

 میگن بهم کوچولوهمه شیطون به چرامعروفم نمیدونم من

 

 تودکتری؟ سلام علیک:من

 خوبی؟کجایی جونم خواهری سلام:بود داده ام شیواپی پیوی رفتم بعدم

 خونه توخوبی؟رسیدیم خوبم عزیزدلم سلام:من

 

 ادب بی عه عه:داد جواب شروین

 ازپهناتوحلقم ادبت:من

 نشی بپاخفه:شروین
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 مواظبم نه:من

 آورین:شروین

 

 شدی؟ مزاحم خوبراچی:من

 مراحمم،همینطوری من:شروین

 نکنه ریزش سقف باش داریااامواظب سقی اعتمادبه:من

 مواظبم باشه:شروین

 

 کوفت:من

  میکنه بارونمون فوش الان:شروین

 هس که همینه:من

 فعلا ادبی بی ازبس:شروین

 بای عمته:من

 

 خداروشکر رسیدین بسلامتی پس بدنیستم هی:داد جواب شیواهم

 باشه گرفته حالش آجیم نبینم:من

  نی چیزی خخ:شیوا

 توقرارنبودبامابیای؟ مگه راستی:من
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 قهرم باهاش کردالانم چیوخراب زدهمه شروین بیام چرامیخواستم:شیوا

 

 شه تاآدم قهرباش میکنی کاری بد،خوب چه عه:من

 فعلا میکنه صدام مامان برم من آجی آره:شیوا

 فعلا بروگلم:من

 بیرون اومدم ازتلگرام و کردم خاموش و نت

 

 دادم جواب ترساس میخوره زنگ داره گوشیم دیدم

 جون تری سلام:من

 ای؟ خونه عزیزم سلام:ترسا

 آره:من

 درم دم دروبازکن:ترسا

 

 من جون:من

 بخدا آره:ترسا

 دروبازمیکنم الان باشه باشه:من

 بازکردم درو فشاردادم و اف اف و پایین رفتم سریع

 کرد دوییدسمتموبغلم ترساتامنودید
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 خواهری سلام:ترسا

 خوبی نفس سلام:من

 خونتون اومدم نیاوردم شدطاقت تنگ خیلی برات دلم بخوبیت:کردوگفت ماچم محکم

 

 مامیمونی پیش شامم کردی کاری خوب:من

 برم سربزنم بهت نبابااومدم:ترسا

 گفتم که همین:من

 رها اخه:ترسا

 بریی نمیزارم کنم پیتزادرس میخوام امشب هیس:من

 

  باشه اوو:ترسا

 بالا بدوبریم:من

 تواتاقم رفتیم

 دربره خستگیت بیارم شیرینی و شربت برم بشین:من

 

 نمیخواد بیخیال:ترسا

 میام الان نه:من
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 بیرون رفتم ازآشپزخونه و گرفتم شرینی کردم لیمودرس آب دوتاشربت توآشپزخونه رفتم

 

 اومده؟ کی:گفت بهم مامان که تواتاقم میرفتم داشتم

 میمونه ترساشامم:من

 دخترم باشه آهان:مامان

  رفت بعدم

 تواتاقم رفتم منم

 

 بفرما:من

 پیشش گذاشتم و سینی

 فدات:ترسا

 جان نوش:من

 سررفته رهاحوصلم:ترسا

 منم:من

 

 چیکارکنیم؟:ترسا

 فکرکن یکم نمیدونم:من

 بزال خوجگلات آهنگ ازاون بیابرقصیم:ترسا
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 فکرخوبیه اوووممم:من

 

 مختلف ازانواع حالاقر قرمیدادیم و وسط باترسارفتیم شادگذاشتم توکامپیوتروآهنگ رفتم

 قرمیدادیم داشتیم فقط ساعت نیم یعنی رقصیدیم کلی

 بودیم مشغول ازبس بخوریم و شیرینی و شربت نکردیم وقت

 

 روتخت افتادیم جون بنداومدوبی نغسمون بلاخره که

 

 آبپزشدم پختم وای

 بگیرم دوش یه ازگرمامیرم ترسامردم:من

 خودتومیشوری لباسای و منومیپوشی لباسای تومیری بعدمن:گفتم بهش و بلندشدم ازتخت

 تافردا

 

 خونه میرم الان اصلاهمین دیوونه میگی چی:ترسا

 بایدبمونی نمیذارم نه:من

 عزیزم نمیشه:ترسا

 هیس میشه خوبشم میشه:من
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 لجباز خب خیلی:ترسا

 حالاشد:من

 حموم سمت رفتم بعدم

 میده حالی چه وای زیرش رفتم و سردوبازکردم آب دوش

 شدم خنک

 

  بیرون رفتم بعدچنددقیقه

 لباساموبپوشم بروبیرون تری:من

  دادورفت ترساسرشوتکون

 گشاد پوشیدم تازانوم پیرهن یه

 بیرون رفتم و زدم لب برق یه بستم بالاسرم اسبی دمب و موهاموسشوارکشیدم

 

 بیابرو تری:من

 اتاق سمت رفت و گفت ای باشه ترسا

 قهوه و کیک کنم درس عصرونه میخواستم توآشپزخونه رفتم منم

 ...کیک سراغ رفتم

 

 ....بعد ساعت نیم
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 بود شده عالی خودم به ایووول کیکموحاضرکردم بلاخره ساعت بعدنیم

 شدمرد خفه نکنه حموم تواون چیکارمیکنه ساعته ترسانیم این

 

 بودن خواب هم توبغل شدم مواجه بدی باصحنه باباکه و مامان تواتاق رفتم

 تو رفتم یوا

 مامانی مامان:من

 داری؟ کاری جانم:مامان

 پایین بیاین حاضرکردم عصرونه:من

 

 میایم بروالان دردنکنه دستت:مامان

  کردم باغرورصداش و روهام اتاق رفتم بعدم

 باتوام هوی روهام،روهام:من

 جونم:روهام

 عصرونه بیاپایین کوفت:من

 

 بغلش شدم دستموکشیدوپرت که پایین برم خواستم

 باهام؟ هنوزقهره من کوچولوی خواهر:روهام

 ترگرفتتم محکم که بلندشم خواستم کاردارم کن ولم:من
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 میگم کن ولم عه:من

 کرد منوبغل و درازکشیدروتخت بعدم نمیکنم ولت نکنی تاآشتی:روهام

 

 کردما گیری چه وای

 کن نشوولم لوس روهام اه:من

 بعد بگوآشتی:روهام

 من این ازدست کارکنم چی هوف

 

 آشتی باشه خب:من

 کن بوس یه:روگونشوگفت اشارشوگذاشت انگشت روهام

 کرد لپموبوس محکم اونم کردم بوسش چندشی باقیافه

 

 میام بروالان خواهرکوچولو آفرین:گفت بعدم

 بیرون رفتم ازاتاقش دادم بهش غره چشم یه ازحرصم

 

 اومدبیرون من ازاتاق ترساهم دیدم که پایین میرفتم داشتم
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 تویی اون ساعت تونیم میکردی غلطی چه:من

 بودم باباخوابیده نه:ترسا

 بچم آخی:من

  کوفت:ترسا

 

 کردم درس عصرونه بگیربیارپایین و شیرینی و شربت اون بروتواتاق حناق:من

 برواومدم جونم ای:ترسا

 

 زدم برش کیکم میزوچیدم کردم آماده رو قهوه توآشپزخونه رفتم

 !کردی چه به به:ترسا

 توظرفشویی گذاشتم و گرفتم ازش و سینی

 مااینیم:من

 

 روصندلی ونشستن اومدن وباباوروهامم مامان

 مادر درنکنه دستت:مامان

 کدبانوبرم قربون:بابا

 خدانکنه:من

 بعدنظربدم کنم بایدتست:روهام
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 زیاده ازسرتم همین:من

 خاله سلام:ترسا

 اومدی خوش ببخشیدندیدمت ترساجان سلام:مامان

 

 ممنون حرفیه چه این میکنم خواهش:ترسا

 ترساجان؟ خوبی:بابا

 عموبهرام مرسی:ترسا

 ترساخانوم اومدین خوش:روهام

 

 مرسی:ترسا

 کنین حالاشروع خب خیلی:من

 نداره حرفی که نظرخودم به بودم خوردن درحال منم خوردن به کردن شروع همه

 

 یانه باشن راضی بقیه حالانمیدونم

 شد خوشمزه خیلی دردنکنه گلت دست برم دخترقشنگم قربون:مامان

 جان خدانکنه،نوش:من

 تشکرکردن پرروهم روهام اون باباو
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 شستیم و کردیم ترساظرفاروجمع و مامان باکمک

 کنین استراحت برین شدین خسته شمادوتادختربشم فدای:مامان

 

 قربونت:من

 بود وظیفه:ترسا

 شرکت میرم خانومامن خب:گفت و بابااومدتوآشپزخونه

 بسلامت:مامان

 

 پدرمن میکردی استراحت امروزو حداقل عه:من

 ندارین؟ کاری خب دخترکم واجبه کارم نه:بابا

 

 بسلامت نه:مامان

 خدافظ ترساجان:بابا

 همگی خدافظ

 بودوباباروصدازد خودشوحاضرکرده روهام که بیرون رفتیم ازآشپزخونه

 باباجان:روهام

 جانم:بابا
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 !برسونید؟ تاجایی منم میشه:روهام

 نداری؟ ماشین خودت مگه فقط باشه:بابا

 تعمیرگاس:روهام

 بازچیکارکردی برسرم خاک:مامان

 

 نیست چیزخاصی ایرادداشت اگزوزش مادرمن خدانکنه عه:روهام

 بیابریم سریع فقط باشه:بابا

 

 خدافظ بریم:روهام

 بیرون رفتن ازخونه کردوباهم خدافظی باباهم

 !!داشت زدحتماقرارواجبی تیپی چه:من

 

 بخوابید بریدیکم شماهم ببینم فیلم میرم والامن نمیدونم:مامان

 روزخوش جان خاله چشم:ترسا

 روزخوش:من

 

 تواتاق رفتیم منوترساباهم
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 بخوابیم؟ روزمین باهم میای:ترسا

 بخوابم دوساعت یکی نیستم زیادخسته اخه باشه:من

 براپیتزا بایدبلندشم

 کمکت میام ایول:ترسا

 

 ازتوکمدمتکاوپتوبگیر: گفتم و دادم سرموتکون

 کشید دراز پیشم و متکاوپتوشوگرفت ترساهم کشیدم دراز و گذاشتم زمین خودمم وسایل

 

 تری:من

 جانم:تری

 روهام؟ به چیه جوابت:من

 نمیدونم:تری

 میکنیا فکر داری ماهه ترسایه:من

 من من:ترکردوگفت دهن پایینولباشوباآب سرشوانداخت

 

 ترسابگودیگه:من

 قبوله خب:ترسا

 میگی جدی:گفتم باجیغ
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 میزنی چراجیغ دیوونه یواش عه:ترسا

 ایووول:من

 اونابگم بایدبه اول نمیدونن جوابموخانوادم نگوچون چیزی کسی توروخدابه فقط کوفت:ترسا

 

 اجییی باشه:من

 بخوابی خوب فداحالابکپ:ترسا

  چنین هم:من

 خوابیدم و چشاموبستم

.... 

 

 چندبیدارشدم ساعت و چطوری نمیدونم

 بود خوابیده دستم ترسابغل

 بود شب۸:5انداختم ساعت به نگاه یه

 پیتزا اوخ

 بیرون اومدم و کردم خودموتخلیه دسشویی رفتم و بلندشدم ازجام

 

 نبود مامان پایین رفتم

 تواتاقشه یاشایدم دوستاش خونه حتمابازرفته
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 موادپیتزارو تا کشید طول دقیقه۱5 کارشدم به دست توآشپزخونه رفتم و شدم مامان خیال بی

 ...و دلمه،سوسیس،ذرت قارچ،فلفل کردمم آماده

 

 میکردم تزیینش داشتم فقط دقیقه۲0

 توفر گذاشتم و کردم آمادش بلاخره

 بود9انداختم ساعت به نگاه یه ازآشپزخونه بیرون رفتم

 میشه۲0شه تابخوادآماده

 

 ترسااومد جیغ صدای که ببینم فیلم میرفتم داشتم

 طرفش برگشتم سریع

 قهرم بیشعوری رهاخیلی:ترسا

 چته چیشده عه:من

 

 ها میکنیم درست پیتزارو باهم نگفتم مگه:گفت دلخوری و عصبی ترساباحالت

 بودی توخواب اخه:من

 کنی بیدارم میمردی:ترسا

 داد لم روکاناپه رفت دادو بهم غره چشم یه ببینیم فیلم حالابیابریم خیال بی:من
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 کردم روشن تلویزونو و نشستم کنارش رفتم منم

 میداد طنزداشت فیلم یه

 کرد پخش چیزخوب یه تلویزون این بلاخره آخیش

 

  نگامیکردم و فیلم داشتم باذوق

 روهامه دیدم دراومد صدای که

 سلام:روهام

 کرد ترسابلندشدوسلام

 دادم سرموتکون فقط منم

 

 ترساخانوم باشین راحت:روهام

 سرجاش زدونشست لبخند ترسایه

 رهاخانوم افتادی راه بویی چه به به:روهام

 بسوزه نشیمنگاهت:من

 

 ادب بی عه عه:روهام

 ترساریزمیخندید

 ترساخانوم نازمیخندین چه:وگفت نشست روکاناپه اومدپیشمون روهام
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 مرسی:گفت آروم و پایین ترساسرشوانداخت

 ازخنده ترکیدم

 زهرمار:ترسا

 نشم مزاحم برم من رمانتیک چه اوه اوه:من

 که بلندمیشدم ازجام داشتم

 

 گرفت خندش روهام روکاناپه انداختتم ترساپیرهنموکشیدو

 که ندارین حرفاروباهم خجالتوبزارکنارشمادوتااین دخترجون عه:من

 میادبالا توشکمت دیگه ماه تاچن باشه خودتون به

 

 رها زشته:روهام

 بیشعوری رهاخیلی:ترسا

 میگی؟ راس:من

 بالا بلندشدرفت ازپیشمون و گفت داری کش اییش یه

 

 رها ایول:روهام

 برامن هرهرمیخنده
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 حناق:من

 حاله پیتزادرچه ببینم آشپزخونه رفتم و گفتم و این

 کردم درست چی دردنکنه دستم دیدزدم یه

 

 کجاس؟ مامان:گفت و اومدتوآشپزخونه روهام

 نبود بیدارشدم نمیدونم:من

 اوکی:روهام

  رفت و گفت و این

 اومدن باهم بابا و مامان بعدچنددقیقه

 

 بودی؟ کجارفته مامان عه:من

 رفتم منم خریدکنیم یکم بیابریم زدگفت زنگ پدرت:مامان

 حاضرمیکنم و شام بشورین و روتون و دست تاشمابرین آهان:من

 

 دخترکم باشه:مامان

  رفت مامان

 شه کشیدآماده طول۲۲تا آوردم ازفرپیتزارودر
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 رومیز گذاشتم و زدم پیتزاروبرش میزوچیدم

 رومیز گذاشتم و درآوردم ازیخچال زردم و مشکی خانوادگی دوتانوشابه

 

 اومدن ترساهم و روهام و بابا و مامان

 رفتم ضعف واییی:روهام

 مادر دستت قربون:مامان

 بشم یدونه یکی فدای:بابا

 کنین بفرماییدشروع دارین لطف:من

 

 خودم به کردن تعریف پختم چقدازدست وای خوردن به کردن شروع سرمیزو نشستن همه

 امیدوارشدم

 بود گشنم خیلی خوردن به کردم شروع بامیل منم

 

 بخوابم بالاو فرستادبرم و بزورمن مامان بعدشام

 کاروکردن ترساهمه و خودش

 دخترکجاس این پس سررف حوصلم تنهایی اوف

 

 اومدتواتاق ترسابامیوه بعدچنددقیقه
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 کشیدی زحمت ترساجون مرسی:من

 عزیزم اس وظیفه:ترسا

 پیشم نشست بعدم

 

  بودم خوردن درحال و کندم پوست برداشتم خیاروموزمو

 اینجامیمونی؟ ایناگفتی مامانت به ترسا:من

 زدگفتم زنگ خودش آرع:ترسا

 بایدبرم صبح که بخوابم زودتربیابخورم صبح گفت اونم

 

 بمون نهارپیشمون ایه عجله حالاچه خب:من

 بمونم زشته نیستم کارکه و کس بی میداریا منوتاآخرنگه توباشه رهادست:ترسا

 

 نیست زشت اصلانم:من

 میرم صبح نزن زور:ترسا

 گمشوبدرک:من

 خوردیم هامونم میوه میزدیم حرف همینطورکه

 بنداز و خواب تورخت پایین ظرفارومیبرم این تامن:ترسا

 برو باشه:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 200 

 

 رونبی اومدم و دادم انجام عملیااتوباموفقیت دسشویی بعدرفتم جاهامونوگذاشتم منم ترسارفت

 درازکشیدم رفتم شدم چقدامروزخسته که آخ

 اومد ترساهم

 درازکشید کنارم اونم

 خوش شبت دارم خواب زیادی بخوابم من رهایی:ترسا

 

 خوش شب گلم بخوابی خوب:من

 اونوروخوابید روشوکرد

 خوابیدم و چشماموبستم منم

 

 تو بگیری کوفتتت بیدارشدم ترساازخواب غرغر باصدای صبح

 شد بلندشودیرم رهاخرسه:ترسا

 رهابیدارشو،وای:ترسا

 دیگه؟باشه بیدارنمیشی:ترسا

 

  رفت کنم نیومدفک صداش دیگه آخیش

 شد خالی روم سرد آب پارچ یه که بخوابم دوباره میکردم سعی داشتم
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 کردم کپ اولش مترازجاپریدم6

 

 بیشعوره کارترسای فهمیدم بعدش ولی

 ترساااامیکشمت:گفتم و زدم جیغ

 دنبالش دوییدم بعدم

 بیدارنشدی کردم بودهرچیزصدات تقصیرخودت درنیاردیگه بازی رهااوحشی:ترسا

 

 میکنم خفت گیربیارمت خفه:من

 به دبختب که توبازووشکمش زدم بامشت و گرفتم انقدنیشگونش گرفتمش تابلاخره انقددوییدم

 افتاد خوردن گوه

 

 کردی نابودم کن رهاولم:ترسا

 بیشعور حقته:من

  کردم ولش روهام باصدای

 سمتش هردوبرگشتیم

 

 هم؟ به پریدین صبحی شمادوتااول خبرتونه چه:روهام

 کیه؟؟ فضولش ببینم خواستم:من
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 شد دیرم بگیری رهاکوفت:ترسا

 اتاقم بالاسمت رفت روهام به توجه بدون و گفت و این

 

 !!ادبین بی خیلی هردوتون:روهام

 نظرلطفته:من

 دسشویی سمت رفتم و گفتم و این

 و فشکی ترساباعجله دیدم که اتاقم سمت رفتم بیرون اومدم و شستم صورتمم دادم عملیاتوانجام

 میره داره و گرفته

 

 میرسونمت بخوریم وایساصبحونه کجامیری:من

 بابای نمیشه گلم نه:ترسا

 وایساحاضرشم حداقل:من

 رفت من به توجه بدون

 

 قدخوصبرمیکردی دختره

 کرد ترساخیسم شی ذلیل بپوشم بگیرم لباس تایه تواتاق رفتم و شدم خیالش بی

 

 موهاموبالاسرم پوشیدم خونگی جذب شلوارصورتی بایه جذب مشکی تیشترت یه تواتاق رفتم

 توآشپزخونه رفتم و بستم
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 حاضرمیکرد صبحونه بودداشت مامان توآشپزخونه

 بخیرمامی صبح سلام:من

 بخیرترسارفت؟ توهم صبح ماهت روی به سلام:مامان

 نموندباباکجاست؟ بمون گفتم هرچی اهوم:من

 

  شرکت زودرفت صبح:مامان

 آها:من

 بخورمادر صبحونه بیابشین:مامان

 خوردیم مرباباچایی و نون چندتالقمه بامامان و روصندلی نشستم رفتم و دادم تکون و سرم

 

 کردیم میزوجمع هم باکمک بعدم

 ناهارچیه؟ مامان:من

 ماهی:مامان

 جونم آخ:من

 فعلا بزن صدام داشتی کاری تواتاقم میرم من

 بروفعلا:مامان
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 تل رفتم و گرفتم و گوشیم تواتاقم رفتم

 دادم سلام خانوادگی توگروه

 خوبی؟ دخترم سلام:بنفشه عمه

 شماخوبی مرسی عمه سلام:من

 زنگ مامان به خودم البته دعوتین شماهم خونمون بیان عمووعزیزاینامیخوان امشب قربونت:عمه

 میزنم

 

  جون عمه ممنون:من

 فعلا برم من تو فدای:عمه

 تایپ درحال خلمون آرتاپسرعمه

 شما؟ حال گل بردختردایی سلام:آرتا

 خوبی؟ خوبم خل برپسرعمه سلام:من

 خوبم ادب بی:آرتا

 

 تویی ادب بی:من

 تویی نه:آرتا

 خودتی خیرم نه:من

 دیگه؟ میای امشب منم باشه:آرتا
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 نمیدونم:من

 میگذره بیاخوش کوفت:آرتا

 میشه چی ببینم بگیری کوفت:من

 

 بودا آرتاخواستگارمن آقا این راستی

 بود منفی جوابمم

 هاهاها

 کنم ازدواج توفامیل ندارم اصلادوست

 دخترکش و جذابه آرتاهم ولی

 چاره میشدبی میشدحیف شوهرمن

 

 فعلا نیومدی نیومدیم اوکی:آرتا

 بابای:من

 دادم ام پی ترساخره به رفتم

 رسیدی؟ خانوم عن هوی:من

 بود آنلاین

 بابای بخوابم میخوام الانم رسیدم آره سلام علیک:ترسا

 همینطورفعلا منم:من
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 بودم صبح9:5انداختم نگاه گوشیم ساعت به

 سیرنشدم داشتم خواب

 بیرون اومدم ازتل و کردم خاموش و نت

 

 خوابیدم تخت گرفتم و رومیزعسلی گوشیموگذاشتم

 

 بیدارشدم ازخواب مامان باصدای

 رهاپاشوبیاناهار:مامان

 برومیام ننه باشه:گفتم کشیدم خمیازه یه و خیزشدم نیم

 

 نگوننه بهم گفتم صدباربهت:مامان

 برو ننه باشه:گفتم و خندیدم من

 دادورفت غره چشم گرفت ازبازوم ریزی نیشگون یه

 

 شد سوراخ دستم اوف

 جون ننه کردم ذخیره توگوشیم اسمشم کنم اذیتش بخاطراینکه
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 ههم توآشپزخونه رفتم بعدم دادم وانجام لازم کارای دسشویی سمت رفتم و پایین اومدم ازتخت

 بودن میزنشسته سره

 سلام:من

 سرمیز نشستم رفتم جوابمودادن همه

 

 پلوباماهی سبزی ایول

 کردم زیادشروع بامیل منم خوردن به کردن شروع همه

 گیرکرد غذاسرگلوم که انقدتندمیخوردم

 

 میمردم داشتم آخیش بهترشدم خوردم داد بهم دوغ لیوان یه سریع مامان سرفه هم پشت

 خواهرمن مجبوری مگه:روهام

 نکردن که دنبالت:بابا

 میکنی آخرخودتوخفه:مامان

 خب خیلی وای:من

 

  غذامونوخوردیم بلاخره

 دادم لم و تواتاقم رفتم و گفتم روزخوش بعدم کردم کمک مامان ظرفابه شستن و کردن توجمع

 نگفتم تبریک بهش و عقدنسیم اومدجشن یهویادم که ورمیرفتم باگوشیم داشتم روتخت
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 بهش زدم زنگ گرفتم و نسیم شماره سریع

 جانم:نسیم

 خوبی؟ جون نسیم سلام:من

 توخوبی؟ ممنون عزیزم سلام:نسیم

 

 شرمنده بگم تبریک نامزدیتوبهت جشن رفت ببخشیداصلایادم برم قربونت:من

 فداسرت حرفیه چه این گلم میکنم خواهش نه:نسیم

 

  شین خوشبخت توایشالله فدای:من

 شی خوشبخت توهم فدات مرسی:نسیم

 جیگرتو:من

 

 منوتوبهاروترساورامین گرفتم تصمیم نبودی عقدم توجشن تو چون رهایی راستی:نسیم

 خودمونیا فقطم شیک رستوران یه بریم باهم امشب بادوستاش

 

 ابدا بیفتی توزحمت اصلابخاطرمن نه:من

 پرتاروبگیا و چرت این نبینم عه:نسیم

 میفرستم برات و آدرس
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 مرسی گلم باشه:من

 

 نداری؟ کاری خواهش:نسیم

  نه:من

 بای بوس:نسیم

 بابای:من

 روتخت انداختم و کردم گوشیوقطع

 رامین رفیق هست آرسامم پسره حتمااون رستوران میریم امشب ایوول

 

 کنم خوشگل بایدزیادی پس

  باشم بهترین آرسام جلوی میخواست چرادلم نمیدونم

 خوشش مغروربودنم و ازباوقاربودن تولدنسیم توجشن مطمنن جیگرومغروره خیلی اونم آخه

 پیشنهادداد اومدکه

 

 پانمیده هرکسی به و چقدمغروره معلومه اخلاقش و ازقیافه وگرنه

 پیداکنم خوب لباس سرکمدتایه رفتم و شدم مضخرفات این خیال بی

 

 بپوشم چی اوم
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 لح میپوشم مشکی شال و شلواردمپاگشادمشکی بایه کوتاه و شیک مانتوکرم یه آهافهمیدمم

 شد

 بگیرم اجازه بایدازمامان الان فقط

 

 مامان اتاق سمت رفتم و بیرون اومدم ازاتاق

 تق تق

 نمازمیخونه داره تودیدم رفتم و دروبازکردم خودم نشنیدم جوابی

 شه تموم تانمازش صبرکردم

 

 باشه قبول:گفتم شدبهش تموم که نمازش بالاصندلیش نشستم رفتم

 باشه حق قبول:مامان

 مامانی:من

 جانم:مامان

 

 برم؟ میدی اجازه کردرستوران دعوتم امشب نسیم:من

 دیرنکنی ها بیای زودی ولی برو گلم باشه:مانما

 چشم:گفتم و کردم گونشوبوس رفتم
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 بیرون زدم ازاتاق بعدم

 ترسا به زدم زنگ و خودم تواتاق رفتم

 الوتری؟:من

 جانم:ترسا

 دیگه؟ رستوران میای امشب:من

 بیاخونمون خواستی منه بهارپیش راستی میام گلی آره:ترسا

 

 فعلا میام شدباشه تنگ براش دلم!! جدی:من

 فعلا اوکی:ترسا

 بیرون زدم ازاتاق و کیفموگرفتم کردم،عطرموزدم آرایش حاضرشدم رفتم سریع

 

 نکرد خداروشکرمخالفت گرفتم اجازه ازش و مامان اتاق رفتم دوباره

 ترسا خونه سمت کردم حرکت و ماشینموگرفتم توحیاط رفتم مامان کردن بعدازراضی

 

  تاراداشت اسم کوچیکتربه خواهرازخودش ترسایه

 زبون بلبل ولی زیریه دخترسربه سالشه۲۸تارا

 رسیدم بلاخره که فکرابودم توهمین
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 ترسااینا خونه سمت رفتم بعدم کردم پارک مناسب جای ماشینمویه

 زدم و اف اف

 بیاتورهاجون سلام:تارا

 دروبازکرد بعدم

 شیک و معمولی زیادکوچیک بودنه زیادبزرگ نه خونشون داخل رفتم

 

 مثلا الکی تارااومداستقبالم

 شمارودیدیم و نمردیم رهاجون اومدی خوش:تارا

 خونمون نمیای نمیگیره شماسلیقت گلم حرفیه چه این عزیزم سلام:من

 امترسامی همراه ایندفعه ولی شیم مانبایدمزاحم که همیشه:کردگفت هدایتم داخل به همینطورکه

 سر بالای:من

 

 ترسااینوبهاراونجان برواتاق قربونت:تارا

 گلم باشه:من

 تو رفتم درزدن ترسابدون اتاق سمت رفتم

 

 تو میای گاوسرتومیندازی مثل اهومی یه اهمی رهایه خدانکشتت:ترسا

 رهاجونم گفت باذوق و دوییدسمتم بهارتامنودید
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 خوبی؟ دلم جون:گفتم و کردم بغلش محکم منم

 

 توچطوری عشقم آره:گفت و اومدبیرون ازبغلم

 فداتم:من

 

 عزیزدلم بیابشین:بهار

 ترسا روتخت نشستیم باهم

 بگیرین تحویل ماهم هموندیدن انگارچندساله چتونه بابا خب:ترسا

 حسود:من

 

 حسودوبخیل چشم بترکه:بهار

 ایشالله:من

 ایش قهرم اصلاباهردوتون:ترسا

 آقا نازبکشم حالابلدنیستم نازنکن ببخشیدخب:من

 

 

 قهرمهرنکن پس بلدنیستما منم:بهار

  نمیده جوابی دیدم
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 ببخشید عزیزم خانومی:گفتم و نشستم پیشش ای مسخره باحالت رفتم

 زدزیرخنده بهارپقی

 بلدنیستی ابرازاحساسات کوفت:من

 

 دیگه منوخرمیکنین دارین الان:ترسا

 میکنیم الاغت داریم نه:بهار

 بیشعور کوفت:ترسا

 

 تو اومد پایین سرشوانداخت زدبعدم دراومدتارادوباردر صدای که بودن زدن زرمفت درحال

 تربود درنمیزدسنگین

 

 خودم پخت دست اوردم کیک و چای بفرماییدبراتون:تارا

 عزیزم دردنکنه گلت دست:من

 تاراجون مرسی:بهار

 جونتون نوش:تارا

 

 مابشین پیش بیایکم تاراجون:من

 فعلا دیگه وقت یه ایشالله کاردارم بیرون بایدبرم عزیزم:تارا
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 رفت و گفت و این

 

 براخودش خانومیه

 میکنه درست خوشمزه خیلی نداره تاراحرف کیکای وای:ترسا

 بخوریم پس:من

 کرد بهتردرس ازمنم نداشت بودحرف عالی خدایی خوردن به کردیم شروع

 

 دررنکنه چسبیددستش خیلی:من

 جونت نوش:ترسا

 بود واقعاعالی مرسی:بهار

 میام الان ایناروببرم من جون نوش:ترسا

 

 برو باش:من

 بیرون ترسارفت

 چنده؟ ساعت بهاری:من

 ۴:بهار

 آهان:من

 بخوابم میخوام خستم خیلی من:بهار
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 بخواب خب:من

 

 نداری؟ توخواب:بهارا

 بودم ظهرخواب تالنگ نه:من

 روزخوش بخوابم من اوکی:بهار

 روزخوش بخوابی خوب:من

 

 ترسااومد بعدچنددقیقه

 خوابید؟ لش تن این عه:ترسا

 داری؟ توخواب آره:من

 زیادتوچی نه:ترسا

 زیاد نه منم:من

 

 کنیم استراحت یکم میندازم زمین و زیراندازخودموخودت داد لم روتختم رفت اینکه:ترسا

 باش:من

 

 ....بعد چندساعت
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 اووف

 بلندمیشه بهارمگه حالااین

 کنیم؟ چیکارش بیدارنمیشه اینکه:ترسا

 چندروزنخوابیدمگه این شده9ساعت میدونم چه اه:من

 

 هنوزخوابه این دادیم گوش اهنگ زدیم حرف دیدیم فیلم کردیم مااستراحت

 بگیرم؟ گازش میخوای:ترسا

 سگی مگه:من

 

 بیشعور بنفشته عمه سگ:ترسا

 بگیر گازش خالته:من

 بهاروگازگرفت بازوی ترساخندیدومحکم

 

 کشیدبنفش جیغ بهاریه

 !!چیشده:گشادپرسید باچشمای و هاپریدتواتاق زده جن مثل بدبخت تارای

 

 ترسابهاروگازگرفت هیچی:من

 زدبیرون کردوازاتاق نثارش بگیری کوفت تارایه
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 بهارکشید که جیغی بااین

 دادم گوشاموازدست کنم فکر 

 

 بود سگی کدوم دستم آیی:بهار

 ترسا:بازگفتم بانیش من

 فروش آدم ای:ترسا

 

 پرروام خیلی میدونم درآوردم زبونموبراش

 

 ناپیدا سرش اون بیارم سرت بلایی ترسااایه:بهار

 باشه باشه:ترسا

 

 دیگه میبینیم:بهار

 فرستاد برام و آدرس نسیم رستوران بایدبریم حاضرشین بلندشین خاحالا اووف:من

 فرستاد برامنم:ترسا

 

 نفرستاد برامن:بهار

 میریم منوتوباهم گفتم چون:ترسا
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 اوکی:بهار

 بیرون اومدم صورتموشستم دسشویی رفتم بلندشدم من

 

 آرایشموتمیزتمدیدکردم تواتاق بعدرفتم

 منتظربهارموندیم ترساحاضرشد ایناحاضرشن منتظرشدم و رسیدم خودم به

 

 خداحاضرشد لطف به دقیقه۲0بعد اونم

 بهارشدیم سوارماشین رفتیم و کردیم ازتاراخدافظی

 رستوران کردسمت بهارحرکت

 

  میکردم زمزمه و قرمیدادموآهنگ فقط من که گذاشت شادتوماشین آهنگ یه

 میخندیدن بازیام دیوونه ترساوبهاربه

 

 تورستوران رفتیم و شدیم کردپیاده پارک و جاماشین بهاریه رسیدیم بلاخره

 سمتشون رفتیم ماهم داد تکون دست برامون نسیم

 

 کردیم احوالپرسی و سلام باهمه

 هستین؟ خوب آقاارسام سلام:فتمگ روبهش هس آرسامم دیدم
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 ممنون:داد سردومغرورجواب خیلی

 

 سرجام نشستم باحرص نفهم تربیت بی پسره

 خبرمارونمیبینی چه رهاجون خب:کردوگفت جووعوض شدچون خوردنم حرص متوجه نسیم

 میگذره؟ خوش

 

 نمیگذره بدم خوبه خبرسلامتی:من

 خداروشکر خب:نسیم

 کنم؟ معرفی خانومادوستاموبهتون خب:رامین

 بفرمایید بله:بهار

 

 هستن مهندسم سالشه۱۴امیرسام عزیزم ازدوستای یکی ایشون خب:رامین

 دکترهستن ساله۱5آقایاشار ایشونم

 استاددانشگاه ساله۱0آقامیلاد ایشون و

 استاددانشگاه ساله۱5دوستام ازبهترین یکی آقاآرسام ایشونم

 

 خوشبختیم گفتیم منوبهاروترساهم

 کنم دوستامومعرفی منه حالانوبت خب:نسیم
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  پرستاری دانشجوی سالشه۱۱آجیم رهاجون خب

 پرستاری دانشجوی سالشه۱۱ترساجونم

 

 عکاسه فنیه رشتش سالشه۱۱بهارم

 بختیم خوش:گفتن پسراهم

 عکاسیم عاشق من:امیرسام

 لبخندجوابشوداد بهاربایه

 

 نداره؟؟؟ مشکلی که کسی بابرنجه کوبیده شام بدم سفارش برم من خب:رامین

 غذابده سفارش رفت رامین و کردیم موافقت همه

 

 ...بعد دقیقه00

 خداپدرتوبیامرزه آخیش غذامونوآوردن بلاخره شوخی و حرف بعدکلی

 غذاخوردن باکلاس سخته چقدم غذابخورم باکلاس خیلی کردم سعی شدیدولی کردم ضعف

 

 تشکرکردیم نسیم و ازرامین بعدغذاهمه

 شمال؟؟ بریم حالاکی خب:نسیم

  برگردیم هم جمعه بریم شنبه سه دیگه خوبه هفته همین:امیرسام
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 نداره؟ مشکلی کسی خوبه آره:رامین

 کنم هماهنگ بایدباخانوادم من:من

 بیای میشم خوشحال بده نسیم خبرشوبه نیست مشکلی:رامین

 

  لبخندجوابشودادم بایه

 بود۲0:00کردم نگاه ساعت به

 بریم؟ نمیخوایم:میلاد

 کاردارم فرداکلی بریم آره:یاشار

  بودن بلندشدن درحال همه

 کادوندادم که من وایی

 

 بایهبود نقدهمرام پول هزارتومن دویست اخییش انداختم توکیفم نگاه یه بریزم توسرم خاکی چه

 خداروشکر پول پاکت

 

 نسیم سمت گرفتم و توپاکت گذاشتم و هزارتومن دویست

 رهاخانوم کاریه چه این:بودوگفت ایستاده کنارش رامین بدم رفت کادوتویادم جون نسیم:من

 کادوتونه نکنیددیگه تعارف:من

 ازتوکادوخواستم؟ نشومن رهاخل عه:نسیم
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 کادوعقدتونه دیوونه که قرارنبودتوبخوای:من

 شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم خدافظی باهم و تشکرکردن بلاخره

 بهار منوترساسوارماشین

 خودشون ینسوارماش هم بقیه

 

 منو رسوندبعدم ترسارو بهاراول

 میخورن میوه دارن نشستن همه دیدم توخونه رفتم

 همگی سلام:من

 نباشی خسته سلام:مامان

 قربونت:من

 خوبی؟خوشگذشت؟ دخترم سلام:بابا

 خوش شب خستم بخوابم میرم من بود، خوب شمابله قربون:من

 تواتاقم رفتم منم جوابمودادن

 

 گرفتم بعدم کردم آرایشموپاک دسشویی رفتم پوشیدم راحتی لباس یه و لباسامودرآوردم

 خوابیدم

.... 
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 آرسام

  خندون چشمای داشت پاکی و معصوم نگاه چه

 نبودم زیادباهاش که من چراانقدرگیرشم نمیدونم

 

 نیست غیراین خواهربرادریه حتماحس

 شدیدم دوباره شناسمش اصلانمی که من حسیه چه این لعنتی اه میره ضعف بامزش براصدای دلم

 زدم حرف باهاش چندبارتومجازی فقط و

 

 حرصی بعدش جاخوردولی اولش سردجوابشودادم وقتی فکرمیکنم بهش دارم که دختریه اولین

 شد

 

 صاحبش حال به خوش ایه العاده فوق دختره

 دخترندیدم میکنه فکر ندونه جدیدایکی شدم چرون چقدچش

 

 خوابیدم و چشماموبستم بودم خسته خیلی پرتاشدم و چرت این خیال بی

 

 بیدارشدم آتناازخواب باصدای صبح

 تودختر نشی ذلیل

 ادمه بالاسره عزراییل مثل
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 دیگه بیدارشو ارسام داداش داداشی:آتنا

 نمیکنم دیدتوجهی

 کردن کچلمون رفیقات بلندشوبینم گنده خرس باتوام هیی:گفت باجیغ

 

 بلندشدم باغررازجام

 چه لعنتی د کپموبزارم بگیرم توخوب ازدست روزنمیتونم یه آتناامن:نسبتابلند صدای با من

 خبرته

 

 بروبابا دعواداری بامن خوردن و مخمون دروازجاکندن پاشنه رفیقات:آتنا

  بیرون رفت ازاتاق و گفت و این

 پووف

  کشیدم روموهام دستی کلافه

 بیرون اومدم و دادم کاراموانجام شستم مخصوص صورتموباصابون دسشویی رفتم بلندشدم

 

 دنیکر سرخ بوی هم ازآشپزخونه میکنه پوست زمینی سیب داره نشسته مامان دیدم توهال رفتم

 میومدحتماآتناس

 

 مامان سلام:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 226 

 بخورازگشنگی چی برویه بعدشم دارن کارت اومدن امیرسام درمیلادو بیابرودم سلام علیک:مامان

 نشی تلف

 

 در دم رفتم و گفتم چشمی

 الانم کردم حرصموسراتناخالی اخه میشین شماهاچراانقدمزاحم بگیرین کوفت اه:من

 شمادوتا بترکین صددرصدقهره

 

 بگیرداداش نفس:میلاد

 بیرون هابریم دانشگاهی باهم میای بگم خواستم ندادی جواب زدیم زنگ حالاتوام خب:امیرسام

 

 نیس حسش نه:من

 مابریم پس اوکی:امیرسام

 فظخدا:میلاد

 توخونه رفتم و کردم خدافظی

 نه یعنی نه بگم من میدونن چون نکردن اصراری

 

 میکرد غذادرست آتناداشت داریم چی ببینم آشپزخونه بودرفتم گشنم

 آتی نهارچیه:من

 کوفته:آتی
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 ادب بی عه:من

 

 نهارکوفتس خوبه حالت میگی چی:آتی

 میگه چی فهمیدم تازه اووه

 قهری؟ بامن توالان راستی اها عه:من

 نه:آتی

 

 ببخشید:گفتم و زدم روموهاش بوسه یه کردم بغلش ازپشت رفتم

 شد تلف بخوره میدی داداشت خان به چیزی حالایه

 داد کردوسرشوتکون خنده

 میارم برات الان یعنی

 

 رهـــــــــــا

 بیدارشدم ازخواب گوشیم آلارم باصدای صبح

 بود۲۲انداختم ساعت به نگاهی نداشتم خواب خداروشکرردیگه

 

 و دورم موهاموریختم صورتموشستم دادم انجام و لازم کارایه دسشویی رفتم و بیرون زدم ازاتاق

 بیرون اومدم ازدسشویی
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 میکنه آشپزی داره مامان دیدم توآشپزخونه رفتم

 مامی های:من

 بزنی حرف آدم مثل نمیتونی مامی های و کوفت:مامان

 کردم سلام مادرمن:من

 

  سلام علیک خب:مامان

 بخورم؟ هست نداریاچیزی مصاب اعصاب شمام:مامان

 تویخچاله بخورشیرم بگیربانون پنیرومرباهس بروتویخچال هس که همینه:مامان

 

 ناهارچیه ننه فدات:من

 درده کوفته زهرماره:گفت و دادم جاخالی منم کردسمتم بودوپرت دستش که ای ملاقه مامان

 بزن حرف آدم مثل چندباربگم

 

 بودشهیدشم نزدیک وای بیرون زدم بدوازآشپزخونه

 میشدم تلف داشتم ازگشنگی آشپزخونه سمت رفتم آروم آروم بعدچنددقیقه

 بیام؟ آرومی مامانی:من

 کن کوفت میخوری بیاهرچی:مامان
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 امانم که تندتندمیخوردم سرمیز نشستم و گرفتم نون برداشتم شیر،مربا،کره ازیخچال رفتم

 بگم بهت رفت کردیادم دعوتمون زدوشام زنگ عمت رفتی دیروزبعدازاینکه راستی:گفت

 

 رستوران رفتی بادوستات گفتم منم سراغتوگرفت کلی خونشونم رفتیم

 بکل رفت یادم گفت من به آخ:من

 رفت یادت دوستاتی سرگرم ازبس:مامان

 

 ازمابابا بیرون بکش من رفقای به بازشماگیردادی:من

 رها زدنه طرزحرف چه این:مامان

 نرم زشته عمه خونه امروزمیرم خودم خوببخشید:من

 میکنی کاری خوب:مامان

 اومد تلفن صدای

 

 داد جواب و بیرون رفت ازآشپزخونه سریع مامان

 خوبین؟ توکل خانوم سلام عه:مامان

 شما دارین لطف خوبن اوناهم:مامان

 ازماکردین؟ چیشدیادی:مامان
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 خبرخداروشکربسلامتی بااین شدم خوشحال خداچقدر میگین؟وای راست:مامان

 خدافظ بودقربونتون خبرعمرم بهترین:مامان

 

 ایول افتادیم برون بله مادرترسابودیه کیه فهمیدم

 مثبته ترساجوابش دامادمیشه داره رهابرادرت:گفت و اومدتوآشپزخونه خندون مامان

 قرمیدادم براخودم هاهی دیوونه این مثل هورابعدم:بهموگفتم دستاموکوبیدم منم

 

  قربده دختربیابروتوهال کردی روانیم وای:مامان

 شه چقدخوشحال روهام وای درمیاوردم بال داشتم ازخوشحالی

 روهام به زدم زنگ گرفتم و گوشیم تواتاقم بدورفتم

 

 خبریه؟ مازدی به زنگ شمایه عجب چه:روهام

 بده مشتولق روهام بده مشتولق:من

 مگه چراچیشده:روهام

 مشتولق اوول:من

 میارم برات میگیرم دوستم ازمغازه کیف یه خب خیلی:روهام

 

 باشه پول بایدتوش صدهزارتومنم خوشگلاشا ازاون:من
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 پررو بچه باشه ای امردیگه:روهام

 نگم نمیدی انجام:من

 پول باصدهزارتومن قول میدبخرم باباقول باشه:روهام

 

 مثبته ترساجوابش زدوگفت زنگ الان حالاشدمادرترساهمین:من

 میگی راس من رهاجون میگی راس:روهام

 تو جون به آره:من

 

 چقدخوب وای:روهام

 ...کیفو نکنی فراموش اهوم:من

 خدافظ هس یادم باشه:روهام

 حله ایول

 

 ترسا به زنگیدم سریع

 هوم:ترسا

 برات دارم که درارم خواهرشوهربازی یه زنداداشمم تومیشی جونم ای:من

 بیشعور کردی غلط:ترسا

 بابای میبینیم:من
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 ترسااینا؟ خونه میریم امشب مامی:گفتم مامان به توآشپزخونه بدورفتم و کردم گوشیوقطع

 حرفاروبزنیم بقیه بریم آره:مامان

 ناهارچیه نگفتی ایول:من

 

 پلوبامرغ زرشک:مامان

 گشنمه:من

 روبنداز سفره ناهارمیخوریم الان:مامان

 چشم:من

 

 نشستم خودم و میزوچیدم باسلیقه

 باسلیقه چه به به:مامان

 دیگه مااینیم:من

 دراومد صدای

 بابا پیش رفتم بلندشدم بودن باباوروهام

 جونم بابایی سلام:من

 بیاایناروبگیر عزیزم سلام:بابا

 گرفتم کیفشوازش و کت
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 بگیرم دوش یه میرم:بابا

 

 بابایی باشه:من

 کو کیفم:گفتم و دستشوکشیدم بالاکه میرفت داشت روهامم

 شه بیابگیرکوفتت:گفت و بهم بودوداد دستش که مشمایی

 

 نگفتم هیچی و خندیدم

 کیفیه عجب به به درآوردم ازمشما و کیف

 توشه پول صدهزارتومن دیدم کردم داخلشونگاه مجلسی و شیک

 نشم توداداشم فدای من آخ

 

 دستت اوناچیه:مامان

 گرفتم ازروهام که مشتولقی:من

 غذاتوبخور توبیابشین ازدست:مامان

 میام الان:من

 

 بیرون اومدم و روتختم کیفموگذاشتم تواتاقم رفتم سریع

  نشستن همه سرمیزدیدم رفتم
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 میزد حرف بابادرموردترساوروهام کشیدبا می برنج همونطورکه مامانم

 

 غذاخوردن به کردم شروع و سرمیزنشستم رفتم

 کن هماهنگ خونشون میریم امشب خب خیلی:بابا

 باشه:مامان

 

 ظرفاروشستیم و کردیم میزوجمع مامان بعدنهارباکمک

 انداختم ساعت به نگاه یه

 بود۲

 ترساجونز خونه بریم میخوایم که بعدشم عمه سرخونه یه بعدبرم بخوابم۴تا

 

  مننن بشم داداشم فدای داشتم ذوق و بودم خوشحال خیلی

 چهاربیدارشم ساعت کردم کوک و گوشیم

 

 شادگذاشتم آهنگ یه

 برد خوابم کی نفهمیدم و چشاموبستم میدادم گوش همینطورکه

 

 ...بعد چندساعت
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  بیدارشدم ازخواب گوشیم آلارم باصدای

 کردم وقطع صداش و گرفتم گوشیموازرومیزعسلی

 

 ۴انداختم ساعت به نگاه یه

 شم تاسرحال زدم صورتم به آب چندتامشت دسشویی سمت رفتم و بلندشدم ازجام

 

 به پشتش که مانتوبلندجلوبازصورتی یه و توکمد رفتم تواتاقم رفتم و بیرون اومدم ازدشویی

 وبرداشتم بود نوشته چیزی یه انگیلیسی

 سفید کیف و شال و شلوارسفیدجذب بایه

 

 نبیرو اومدم ازاتاقم و برداشتم گوشیمو و سوییچ زدم ملایم و عطرخوشبو یه کردم ملایم آرایش

 میکنه نگاه فیلم داره مامان دیدم توهال رفتم

 

 عمه خونه میرم دارم من مامان:من

 موندگارنشیا بروزودبیا باشه:مامان

 چشم باشه:من

 نگو کسی به چیزی داداشتم درموردخواستگاریه:مامان

 چشم بازم جارزدولی جا همه خودش روهام مطمعنن:من
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 نگه چیزی کسی به کردم سفارشش نه:مامان

 خدافظ اوکی:من

 باش خودت مواظب:مامان

 اینا عمه خونه سمت کردم حرکت و ماشینموگرفتم بیرون اومدم ازخونه

 

 دوربود خونشون رسیدم ساعت بعدنیم

 فشاردادم و اف اینااف درعمه دم رفتم و کردم جاپارک یه و ماشین

 ازماکردی یادی عجب چه گل دختردایی به به:داد آرتاجواب

 دروبازکن نریز مزه:من

 نیومدی عمت خونه که رفتی قبرستونی کدوم دیشب نمیریزم مزه:گفت آرتاعصبی

 

 نزدم زنگ عمه تابه دروبازکن میگم بهت:من

 دروبازکرد زدو پوزخندی

 بود متعصب آرتاخیلی

 نداره ربطی هیچ....و من رفتنای بیرون من کارای اون به ولی

 

 دادم بلندی سلام و عمه توخونه رفتم
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 داد سردجواب آرتاخیلی

  اومدی خوش عزیزدلم سلام:گفت و اومدبیرون ازآشپزخونه عمه

 رومبل نشستیم رفتیم و کردیم روبوسی باهم

 

 بیارم برات چایی یه برم من:عمه

 بلندشد بعدم

 نکش زحمت عمه:من

 میام الان عمه زحمت کدوم:عمه

 توآشپزخونه رفت بعدم

 

 خبرآرتا؟خوبی؟ چه خب:من

 توچطوری خوبم هی خبرسلامتی:آرتا

 خوبم منم:بالبخندگفتم

 کجابودی؟ دیشب:آرتا

 نداره توربطی به:لبخندگفتم باهمون

 

 کرد مشت کرددستاشم غلیظی اخم

 میکردم حال میترکیدومن ازعصبانیت داشت
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 خب بتوچه ایش

 

 بخورعمه:گفت و پیشم گذاشت کیک و چایی اومدبیرون ازآشپزخونه عمه بلاخره

  عمه دردنکنه دستت:من

 چیکارامیکنی خبراخوبی چه جونت نوش:عمه

 شما بخوبی خبرسلامتی:من

  بیکارم

 چرانیومدی؟ دیشب آهان:عمه

 خودمونیاروشام دوباره اونم نرفتم نسیم عقددوستم جشن آخه رستوران رفتیم بادوستام:من

  شیک رستوران کردیه دعوت

 

 شن خوشبخت آهاایشالله:عمه

 ایشالله ممنون:من

 گلکم بشه خودت عروسی:عمه

 میشدنمیومدم زشت اومدم امروز پیشتون بیام نتونستم دیشب چون جون عمه نونمم:من

 

 جان؟ عمه ای غریبه مگه حرفیه چه این آخه:عمه

 دارین لطف:من
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 افتاد کیکتوازدهن و بخورچایی:عمه

 شدم خوردن مشغول و لبخندزدم یه من

 

 میکنم کم و زحمت دیگه شدم مزاحم شرمنده جون عمه:گفتم و بلندشدم چایی و بعدکیک

  برادرزادمی نیست زحمتیم مراحمی گلکم حرفیه چه این:عمه

 

 شما قربون:من

  گونشوبوسیدم رفتم

 بیرون زدم ازخونشون و کردم خدافظی باهردوشون بعدم

 خونه سمت افتادم راه و شدم سوارماشین

 

  توهال رفتم و توحیاط بردم و ماشین رسیدم که خونه به

 اومدم من سلام:من

 اومدی خوش:میخوندگفت کتاب داشت که درحالی مامان

 ننه بلم قلبونت:من

 تواتاقم بدورفتم کنه لوردم له بزنه ازاینکه قبل

 

 تل رفتم بعدم پوشیدم راحتی لباس یه و لباسامودرآوردم
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 اینا ندارن کاروزندگی امه پی خبره چه اوو

 

 بود زده نسیم که گروهی رفتم

 سلام:من

 هستین؟ خوب رهاخانوم سلام:امیرسام

 شماخوبی؟ ممنون:من

 نوکرم:امیرسام

 جونم رهایی سلام:بهار

 خوبی؟ عزیزم سلام:من

 

 تل اومدی عجب چه خوبیت به:بهار

 ساعتهبیستوچهار که شمابیکارنیستم مث نمیکنم زیاداستفاده فقط هستم و بودم تل عزیزمن:من

 دارم زندگی کارو باشه توگوشی سرم

 

 دیگه شمادردنکنه دست:میلاد

 گفتم کلی نداشتم رو شماوبقیه به توهین ببخشیدقصد سلام:من

 اوکی:میلاد
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 فعلا:من

 ایکبیری دختره کم شرت کارت و کس و بیکارخودتی:بهار

 بگیره سوزه تاچیز جوابشوندادم

 فعلارهاخانوم:میلاد

 فعلا:امیرسام

 

 دیدم و براآرسام اول روببینم گروه جدیدعضوای پروفایل رفتم

 داشت گونه چال هرکی ازبچگی بودم گونه چال بودعاشق جدیدوجیگرگذاشته چندتاعکس

 میکردم یابوسش توش دستمومیذاشتم

 

 میکرد ترش جذاب که داشت گونه چال آرسام

 گونش توچال انگشتمومیذاشتم روز میشدیه چی

 میداد کیفی چه که وایییی

 نیستما چرون میومدچشم خوشم کلاازآرسام

 

 بیرون اومدم ازتل و کردم نتوخاموش

 ترساشون خونه بریم میخوایم که بگیرم دوش یه برم

 توحموم رفتم و حولموگرفتم و کردم انتخاب براخودم راحتی لباس رفتم
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 رفتم کردم موهاموخشک لباساموپوشیدم بیرون اومدم بعدم تمیزکردم خودموشستم قشنگ

 توهال

 

 اونجا؟ میریم ترساگفتی مامان به مامان:من

 خبر چه عمت ازخونه گفتم، آره:مامان

 بخودم هس چیزی گشنمه مامان هیچی:من

 نخوردی؟ چیزی عمت خونه مگه:مامان

 بودم معذب چرازیادنخوردم:من

 

 میخوری؟ بیسکوییت و قهوه آهان:مامان

 اهوم:من

 بیارم برات بشین باشه:مامان

 هی توجام و میشدصداشوزیادکردم پخش داشت شاد آهنگ یه ماهواره زدم و رومبل نشستم

 قرمیدادم

 

 گذاشت و بیسکوییت و قهوه قرمیدی میشنوی و میبینی اهنگی تووتاهر چته:مامان

 پیشم نشست رومیزوخودش

 افتخارکن مادرمن هنرمنده دخترت دیگه مااینیم:من
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 غذاتوبخور کن تعریف خودت ازت کم:مامان

 دیگه دارم تعریف خب ننه عه:من

 غره چشم یه بعدم دیدی خودت ازچشم دیدی هرچی ننه بگی بهم باردیگه یه فقط:مامان

 بالا دادبلندشدرفت

 

 شدم خوردن مشغول و ریزخندیدم

 سمت رفتم ازرومیزبرداشتم و سینی کردم خاموش رو تلویزون بیسکوییت و قهوه بعدخوردن

 بعدشم توظرفشویی گذاشتم و سینی آشپزخونه

 تواتاقم رفتم

 

 بود بازارشام انداختم اتاقم به نگاه یه

  شدم اتاقم تمیزکردن مشغول و کشیدم عمیق نفس یه

 حاضرمیشد داشت که مامان تواتاق رفتم اتاقم بعدتمیزکردن

 

 حاضرشم؟؟ مامان عه:من

 بریم حاضرشومیخوایم سریع بگم بهت رفت یادم آره:مامان

 چی؟ روهام باباو پس:من

 زشته دیرمیشه ندیا طوول نباشه توبروکاریت حاضرمیشن دارن اومدن اونام:مامان
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 تازه7ساعت خب خیلی:من

 برو:مامان

 چشم اووف:من

 که لباسایی سریع موهاموبافتم بعدچنددقیقه شدم موهام بافتن مشغول خودم تواتاق رفتم

 روپوشیدم عمه خونه امروزرفتم

 

 ازاتاق بیرون رفتم کیفموگرفتم و گوشی عطرموزدم کردم ملایم آرایش

 بیرون اومده ازاتاقش بامن زمان هم و شده آماده روهامم دیدم

 

 کردن تیپ خوش چه آقارونگاه به به

 آقاروهام به به:من

 رهاخانوم به به:روهام

 میخونه خروس کبکت:من

 نخونه؟:روهام

 

 باشه راحت بخونه نه:من

 هردوخندیدیم
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 بیرون اومدن ازاتاقشون باباومامان

 کردین خواهربرادرخلوت:بابا

 خلوتی باباچه نه:من

 خلوتی چه اونم کردیم خلوت باباجون آره:روهام

 

 پررو عجباپسره

 

 سرنکنین چادرو این شما نمیشه مامان:گفت مامان زدبعدروبه چشمک که دادم بهش غره چشم یه

 اه

 داری؟ مشکلی توباچادرمن:مامان

 چادرنذارین مراسم تواین حداقل اخه نه:روهام

 

 نیام؟ خوره برمی غرورت به ناراحتی:مامان

 خدا نبودبه این منظورم من نه عه عه:روهام

 باچادرخوشگل چشه مگه خوشگلم برنخوره؟مامان مامان به بود؟انتظارداری چی منظورت پس:من

 دستوربدی؟ اینجابهش تووایسی عمرزحمتتوکشیدکه یه میشه ترم

 

 گفتم چی یه من میکنین حالاچراشلوغش خیال بی عه:روهام

 هابریم بچه بسه:بابا
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 پایین شدورفت رد یشموندلخورازپ مامان

 پایین رفتیم سرش پشت منوباباهم کشیدورفت پوفی یه روهام

 

 اوردی؟ ماشینتوازتعمیرگاه روهام راستی:بابا

 دیروزگرفتم آره:روهام

 باشه آهان:بابا

 باباشدیم سوارماشین و رفتیم باهم همه

 

 نداشتم منظوری خودم جون ببخشیدتوروخدابه جونم مامانی:روهام

 نداد جوابی مامان

 من جون نکن اینطوری کردم غلط مامانی:روهام

 بخشیدم نده نخوروقسم انقدقسم خب خیلی:مامان

 

 برم خوجگلم ننه قربون آخ:روهام

 !!!!گفتی چی:مامان

 ریزمیخندیدم منم بابازدزیرخنده

 ببخشید هیچی اممم:کردوگفت من من روهام
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 خودشوروهام بعدم داشت نگه فروشی گل و فروشی شیرینی یه نزدبابابغل حرفی کسی دیگه

 اومدن گرفتن گل دسته یه و شیرینی جعبه یه رفتن بلندشدن

 

 رسیدیم دقیقه۱5ترسااینابعد خونه کردسمت باباحرکت

 ترسا خونه سمت رفتیم و شدیم پیاده همه

 زد و اف اف مامان

 دروبازکرد دادو و مامان جواب رویی مادرترساباخوش

 

 کردن مارورراهنمایی بعدم کردن پرسی احوال گرم خیلی و استقبالمون ترسااومدن خانواده

 توخونشون

 ازترسانبود بودخبری نشسته من تاراپیش رومبل نشستیم رفتیم

 

 دازبابامیپرسی و روهام مالی وضع و شغل ترسا بابای دارن تشریف توآشپزخونه خانوم حتماعروس

 

 جوابشومیداد باباهم

 باحال و بارمنوبردانقدبزرگه یه شیک داره مجردی خونه داره ماشینم کارمندبانکه برادرمن

  براخودشوترساعالیه

 

 ترساروصدازد مادرترسا زدن حرف بعدیکم
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 لامصب شده ای تیکه عشقمونگاعجب جونوم ای اومدبیرون ازآشپزخونه باچای ترساهم

 داره حالی چه روهام معلونی الان میدادم قورتش داشتم باچشام

 

 منوتارا پیش اومدنشست کردو پخش و چایی

 مادر بگردم دورت من دارم خوشگلی عروس چه به به:مامان

  پایین زدوسرشوانداخت ترسالبخندی

 کشید خجالت بچم آخی

 

 حرفاشونوبزنن برن دوتاجوون این بدین اجازه اگه خب:بابا

 حرفاتوبزن پاشوبروباآقاروهام بابا ترساجان شماس مادست اجازه:پدرترسا

  بزنن حرف خیرسرشون رفتن و بلندشدن ازجاشون روهام وترسا

 

 میزدن حرف باهم بزرگتراهم شدیم زدن حرف منوتارامشغول

 آوردن آقاتشریف و خانوم دقیقه۱0بعد بلاخره

 

 گرفتم رو بزورجلوخندم سرخ لپاشم شده کاملاپاک رژش ترسارونگاه قیافه وای

 

 میخورد حرص فقط بدبختم اون ابرومیومدم و چشم میکردم ترسارونگاه هی حالا
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 کردیم قبول ماهم بمونیم پیششون شامم اصرارکردن خلاصه

  گذاشتن قرارعقدوعروسیم برخوردمیکردیم باهم دوستانه خیلیم

 شهریور۱۲عقد

 بایدنامزدباشن سال بیشتریه اشنایی برای گفتن

 

 وای وای بدن کاراصورت چه نیس معلوم آشنامیشین زیادی سال یه تواین البته

 دختر حیاکن:وجی

 شد؟ توبازپیدات:من

 

 نسیم دادم جواب و بیرون اومدم ازجمع خورد زنگ گوشیم که بودم مزاحمم باوجی بحث درحال

 بود

 

  جونم:من

 خوبی؟ رهایی سلام:نسیم

 توخوبی؟ فدات:من

 بیا ولی خبربده نمیای میای شمال بریم میخوایم چهارشنبه بگم خواستم قربونت:نسیم
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 نی مهم بیخی ولی شده عوض اخلاقش کلانسیم گرمی تعارف چه هه

 بای خبرمیدم باشه:من

 بزنه حرفی بذارم اینکه بدون کردم گوشیوقطع

 

 که منم من اگه البته بدن اجازه خداکنه بریم منوبهاروترساباهم کنم راضی و بایدمامان

 اجازمومیگیرم

 

 نشست پیششون رفتم منم بودن نشسته سرمیزشام همه

 

 کرد رفتن به بابااقدام کم کم که زدن بزرگتراحرف نشستیم یکم بعدازشام

 نکرد باباقبول ولی بیشتربمونیم یکم کردن تعارف

  

 بدبخت درمیاورددخترندیده بال داشت ازخوشحالی که روهام

 خونه سمت کردیم حرکت و شدیم سوارماشین همه بلاخره

 

  رسیدیم بعدازچنددقیقه

 توخونه رفتیم کوفته و خسته همه

 و ادمد کاراموانجام دسشویی بعدرفتم پوشیدم راحتی لباس یه لباسامودرآوردم تواتاقم رفتم من

 بگیرم و شمال اجازه گلم ننه پیش رفتم بعدش
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 مامانی:من

 میخوای بازچی هان:مامان

 دارم احساسی بی ننه چه

 میشداخه چی جانم میگفتی:من

 بخوابم میخوام خستم حرفتوبزن:مامان

 اممم اومم:من

 بچه زهرماربنال:مامان

 

 فقطم شمال خودمونیابریم بهاروبقیه ترساو و بانسیم چهارشنبه میدی اجازه خب خب:من

 روزمیمونیم5تا

 شمال بره بانامزدش میخواست عقدش بعدجشن نسیم اخه

 

 کردن دعوت نزدیکشونم رفیقای براهمین

 شمال؟ بری بعدتومیخوای شهریورعقدداداشته۱۲تو نمیدونی خیرمگه نه:مامان

 دیگه بده اجازه دارم وقت کارام براانجام دوروزم زودبرمیگردیم قشنگم من مامان اخه خب:من

 لطفا

 

 میگم فردابهت میشه چی ببینم کردی تومنوکچلم وای:مامان
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 بدی اجازه شما دعاکنم بایدبشینم فقط تاصبح اوکی هی:من

 

 نریز مزه برو:مامان

  چشم:من

 نده اجازه بعیدمیدونم ریختم من ک زبونی بااین بده اجازه میدم درصداحتمال90

 

 خوابیدم راحت باخیال و تواتاقم رفتم

  بیدارشدم ازخواب ننم باصدای

 ناهاربخوریم بلندشومیخوایم:مامان

 پاشوو میکنم صدات دارم ساعته دخترنیم شی ذلیل رهاباتوامم

 

 دیه بزاربکپم مادرمن اه:گفتم و شدمبلند باغرازجام بیدارشدم بلاخره که زد انقدحرف

 نیست خبری ازشمال:مامان

 کردن وصل بهم انگاربرق کاسه یه شداندازه چشام حرفش بااین

 

 چیکارکردم چرامگه اخه بده اجازه میکنم خواهش مامان عه:من

 جونم لطفاخواهشامامی زودمیام بذاربرم مامان
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 برووو باشه تووودختر کردی دیوونم وای:مامان

  گونشوبوسیدم محکم و بغلش پریدم

 مامی مرسی:من

 

 قدپفچ صورتم واییی آیینه افتادبه نگام که صورتموبشورم خواستم تودشویی رفتم باذوق بعدم

 کرده

 لبایبلند بلندطلایی موهای نازک سفیدابروهای پوستم نسبتادرشت سبز دخترباچشمای یه من

 کلفت

 پرستاری دانشجوی ساله۱۱رهارادهستم من

 

  اومدم خودم دربه باصدای

 توچیکارمیکنی اون ساعته یه:مامان

 اومدم اومدم:من

 بیرون رفتم ازدشویی بعدم بخوابه پفش که زدم صورتم به آب چندتامشت سریع

 

 روزتوهال یه میکنن جاعوض ایناچراهی غذامیخورن دارن و نشستن همه دیدم توآشپزخونه رفتم

 روزتوآشپزخونه یه میخورن ناهاروصبحونه و شام

 

 ناهارلوبیاپلوبود جوابمودادن هم همه کردم سلام همه سرمیزوبه نشستم رفتم
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 ظرفاروشستیم و کردیم روجمع سفره باهم بعدغذامنومامان کردم خوردن به شروع بامیل

 

 نسیم به دادم پیام و تواتاقم رفتم بعدمن

 میریم؟ کی فقط میام سلامم:من

 دنبالت میایم صبح9فرداساعت اوکی سلام:نسیم

 تافردابای پس باشه:من

 بای:نسیم

 

 کردم جمع و داشتم لازم توشمال که وسایلی باشوق رومیزو گذاشتم و گوشیم

 توساک ریختم نداشتم و داشتم هرچی روتخت انداختم و خودم خسته وسایلم کردن بعدجمع

 

 برد خوابم چطوری نفهمیدم  کنم استراحت یکم که چشماموبستم

 

 بیدارشدم ازخواب گوشیم زنگ باصدای

 لعنت معرکه برخرمگس

 دادم جواب و گوشیموگرفتم

 ترسابود

  روزخواب و شب توچقدمیخوابی اخه خرسه خانوم سلام:ترسا
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 مرگته چه بدی من مضخرفاتوتحویل این زدی زنگ ها توچه به:من

 

 شمال؟ میای ادبب بی نکبت:ترسا

 میام آره:من

 دیگه؟ میریم کی میدونی:ترسا

 میدونم آره:من

 بای پس باشه:ترسا

 بیشعورو کنم خفش دستام میخوادباهمین دلم یعنی

 

 میخورن شام دارن دیدم پایین رفتم و بیرون اومدم ازاتاق

 چنده ساعت مگه

 چقدخوابیدمم ننه وای شبب۲0

 

 کردم سلام و سرمیزشام رفتم

 دهنم میذاشتم تالقمه بوودناجوردوتاسه بودگشنم کتلت شام

 میمیریا میشی بخورخفه دختررآروم:بابا

 میشیم راحت بهترازدستش:روهام

 زبونتوگازبگیرپسر:مامان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 256 

 

 ببخشید اوخ:روهام

 شنید اونم که کردم نثارش زیرلب خاصیت بی یه

  بووق پسره

 تواتاقم رفتم بعدشام

 سرنره حوصلم ببینم فیلم خواستم

 دارگذاشتم خنده خیلی فیلم کامپیوترویه سراغ رفتم

 

 ابقیهمثل جلومیکردکه عقب هی پایین بندازه خدایی بنده یه پنجره خودشوازبالای میخواس پسره

 روبترسونه

 

 میگرفتن فیلم و کردی علافمون اه بندازخودتودیگه میگفتن هی بقیه ولی

 غشیدم ازخنده

 

 نمونم فرداخواب که بخوابم کردم سعی و گذاشتم عبدالماکی ازعلی آهنگ یه بعدفیلم

________ 

 بیدارشدم ازخواب مامان باصدای حصب

 دختر دیرشدبلندشووحاضرشو رها بیدارشو:مامان

 بیرون اومدم و صورتموشستم تودسشویی بدورفتم و بلندشدم ازجام سریع



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 257 

 

 پایین ورفتم وسایلموگرفتم کردم کمی آرایش زدم ساده تیپ یه تواتاقم رفتم

  باش خودت مراقب دخترم رهاجان:مامان

 چشم+

 اومد اف اف صدای

 رها نسیمه: مامان

 من ازطرف گفتم بهش و کردم خدافظی دربامامان سمت رفتم ساکموگرفتم و بلندشدم ازجام

 کنه خدافظی روهامم ازباباو

 

 جدا دخترام پسراجدابودماشین ماشین شدم نسیم سوارماشین رفتم

 آجیا سلام+

 شمال سمت کردیم حرکت بلاخره و جوابمودادن همه

 

 چطوره خبرروهام چه خب:ترسا

 ایش فهمیدی روهام نه روهام آقا شده پسرخاله نخورده چایی عجبا+

 

 باشه سوزی دهن آش انگارچه حالا خببب:ترسا

 خوشگلی،خوشتیپی،جیگری این به بخوادداداشم دلت خیلیم+
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 میخوای چی دیگه

 بدشد نگوحالم اووق:ترسا

 

 شناسم تورومی من درکارنبودعزیزم بوس خواستگاری شب نمیومدکه خوشت اگه+

 ببنددهنو:ترسا

 میکنیدشمادوتا پچ پچ چی:بهار

 بهارجون خصوصیه+

 اوکی:بهار

 بودن توماشین دوتادختردیگم

 کنین؟ خودتونومعرفی شمادوتانمیخواین+

 

 خواهرآرسام سالمه۱۲آتنا من:داد بودجواب چی اسمش نمیدونم که یکیشون

 جون خواهرشوهرنسیم ساله۱۱رزا منم:داد جواب یکی اون

 خودمونومعرفی منوترساهم

  کردیم 

 نداره ربطی من به بازم ولی خواهرشوآورده آرسام ازاینکه کردم تعجب یکم

__________ 

 آرسام
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 دختروببینم زودتراون میخواست چرادلم نمیدونم

 نه عاشقشم نمیگم دارم بهش نسبت خاصی حس

 

 چغرورشوبراهی میبینم که دختریه اولین و داره فرق خیلی دورم بادخترای اون که شایدبخاطراینه

 زیرپانمیذاره پسری

 

 ازرهابیشترخوشم من ولی رهاهستن مثل اونام نه چروننا بهاروترساچشم بگم نمیخوام

 میومدتاترساوبهار

 تره تروبامزه شیطون میکنم احساس

 

 شده چیزی داداش توفکری:رامین

 نیس چیزی خوبم نه-

 شده حتماعاشق:امیرسام

 نگو چرت-

 مگه شماهافضولین دارین چیکارش کنین باباولش:یلادم

 کنیم تورشون چطوری دختراباشه به حواسمون مافقط آره:یاشار

 

 تو چقدپررویی:-
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 ناموس چرونیه چشم هی رفتارمیکرد ساله۲۸پسرای نمیومدمثل یاشارخوشم اخلاق اصلاازاین

 پس کجاس غیرتش میکنه و مردم

 

 یعنی؟ رهارونمیکنی چرونیه توچشم:وجدان

 وجدان نزن مفت حرف نیستم اصلاآویزونش وگرنه همین  اومده خوشم ازاخلاقش فقط خیرمن نه

 توخوب باشه:وجدان

 

 گردنتوخوردمیکنم قشنگ دراری هیزبازی براخواهرمن یاشارخان هوی:رامین

 همینطور منم-

 غیرتیا کردم شوخی خب خیلی:یاشار

 

 اومده ازبهارخوشم من:امیرسام

 نداشتی برخوردبیشترباهاش یه توکه-

 والا نمیدونم:امیرسام

 

 بعد چندساعت

 

 رهــا
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 گشنه ام آی+

 غذابخوریم میدارم جانگه یه الان رهاجان:نسیم

 قربونت+

 داشتن نگه رستوران یه بغل و کردن پسراهماهنگ باماشین نسیم بعدچنددقیقه

 

 میکردم غش ازگشنگی داشتم که من

 

 مادختراوپسرا علیک و بعدسلام

 بابرنج جوجه من داد سفارش داشت دوست هرچی هرکی تورستوران رفتیم 

 

 شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم بعدناهارحساب

 قرمیدادیم ماخلوچلاهی و شادگذاشت آهنگ یه نسیم

 

 و رفتیم مرگ تاپای گازمیدادخلاصه و ببره ازرامین میخواست هی نسیم میکشیدن پسرالایی

 برگشتیم

 

 نه؟ نیستی ولکن ندی تاماروسکته+

 متاسفانه نه:نسیم
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 کوفت ای+

 ریزخندیدن همه

 

 یممیرس دیگه دوساعت یکی میگفت نسیم داشتم خواب بازم زدن حرف و بازی گوشی بعدازیکم

 موقع تااون بخوابم یکم من پس

 

 برد خوابم و روپنجره سرموگذاشتم

 

 بعد ساعت یک

 

  آتناچشاموبازکردم باصدای

 گلم بیدارشورسیدیم رهاجون عزیزم:آتی

 نیک بیدارم توچرااومدی شدم توام ببخشیدمزاحم:گفتم بالبخندروبهش و بیدارشدم ازخواب آروم

 بودن بهارکه ترساو و نسیم

 

 باش راحت بامنم میکنم بیدارت گفتم بهشون داره؟خودم فرقی اوناچه مثل منم:آتی

 مرسی:من

 نسیم و رامین ویلای سمت رفتیم باهم و شدم پیاده ازماشین  

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 263 

 بازموند دهنم جاییه عجب وای

 ریخت دهنتوببندآبش:باخنده آتی

 باجنماس ازاون معلومه زیرخنده هردوزدیم حرفش بااین

 

 دختراکوشن پس پسرانشستن فقط دیدم توویلاکه رفتیم

 اونجان بالادوستاتون خانومابفرماییدطبقه:رامین

 رادخت پیش بالا رفتیم و بالبخندجوابشودادیم ماهم

 

 اتاق تویه بودیم صمیمی دوست چون دادمنوترساوبهار اتاق هرکدوم دوتادوتابه نسیم

 اتاق تویه رزاواتناهم

 

 بهتر ازاین چی هست ساحلم لب دنجیه و باحال العاده فوق ویلای

 

 ساحل لب ترساوبهاررفتیم همراه بعد و پوشیدم تونیک یه رفتم و لباسامودرآوردم

 

 و ببخشیدگفتم یه مامانه خورددیدم زنگ گوشیم تانشستیم ساحل لب رفتیم همه همینکه

 دورشدم ازشون

 تنگید برات دلوم ننه سلام+
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 نه؟ بشونیستی توووآدم ننه و حناق:مامان

 

  میری صدقم قربون الان فکرکردم من که قرمزه وضعیت اوه+:

 شمال؟ رسیدین که، نیستی آدم:مامان

 اوره+

 باشیا خودت مواظب که مردم خداروشکرازدلشوره خب:مامان

 همینطور شماهم چشم+ 

 

  نداری کاری خب خیلی:مامان

 ننه نه+

 خدافظ جیگربزنی جزه:مامان

 

  غشیدم ازخنده

 ها بچه سمت رفتم و کردم گوشیوقطع

 

 آتنا
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 رشبیدا خودم برن بودازترساوبهارخواستم رهاهنوزخواب ولی توویلا تابریم شدیم پیاده ازماشین

 کنم

 

 میشد چی ترمیشه نازترومظلوم میخوابه دختروقتیم این چقدنازه کردن قبول اونام

 میشد زنداداشم

 پزمیدادم خوجگلی زنداداش باهمچین منم

 

 لحاظ ازهمه خوبه رهاخیلی ولی دخترانگانمیکنه به که انقدمغروره آرسام البته

 

 پیش حواسم تموم ساحل لب رفتیم لباس توویلابعدازتعویض رفتیم باهم و کردم بیدارش بلاخره

 رهابود و آرسام

 

 دورشد ازمون و خورد زنگ رهاگوشیش تانشستیم

 اومدپیشمون هم بعدچنددقیقه

..... 

 رهـــا

 خوش اومدیم وضعشه چه این بابا ای:گفتم همه روبه و شدم کلافه دیگه مضخرفی سکوت چه اوف

 سررفت بدترحوصلمون باشیم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 266 

 دریا به دوختین چشم همتون بگین چیزی خویه

 گوشه یه هاافتادین مرده مثل بخندین بگین یکم

 

 چیکارکنیم خب:رامین

 بزنین حرف+

 چی درباره:یاشار

 هرچی+

 یکم و دهنشونوبازکردن بلاخره

 خندیدیم گفتیم

 ساحل لب نشستیم یکم

 

 شورتم بعدازیکم شام برای آشپزخونه رفتیم راست یه توویلامادختراکه رفتیم و بلندشدیم بعدم

 گرفتیم تصمیم

 

 کنیم درست سالادماکارانی

 شام بیان پسراگفت به رفت نسیم کردیم آماده و شام هم باکمک و کردیم هاشوآماده وسیله

 

 داد شدواقعاحال خوشمزه خیلیم خوردم خیلی همین برای بودم سالادماکارانی عاشق من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 267 

 نشستیم رفتیم و بردیم میوه ظرفا بعدازشستن

 

 نگاش دارم تادیدمن روم کرده زوم آرسام دیدم برگشتم کردم سح روخودم رو نگاهی سنگینی

 روشوبرگردوند زدو پوزخند یه میکنم

 

 سادیسمی خلوچل پسره ها کمه تختشون یه مردم وا

 رفت ضعف دلم داشت دخترکشی نگاهه چه ولی

 

 

 روهام

 هست که تیپم خوش و خوشگل موردآزارپسراقراربگیره نکنه که شدم رهانگرانش بعدازرفتن

 میخوان پسراچی دیگه

 

 ماون رهاباشه به حواسش گفتم و زدم زنگ بهش اونجاست دانشگاهیم رفیق آرسام فهمیدم وقتی

 کرد قبول

 

 سپردم خواهرموناموسمودستش که داشتم اطمینان بهش

 

 آرسام
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 همه و رفتارش پوشیدنش طرزلباس به رهاباشه به حواسم بایدقشنگ گفت روهام همونطورکه

 چیش

 

 آتناهس به حواسم همونطورکه

 باشه رهاهم به بایدحواسم

 دارم خواب و شدم خسته خیلی منم بخوابن تابرن بلندشدن همه

 

 

 رهــا

 خوابیدیم بعدگرفتیم دادیم گوش آهنگ زدیم حرف یکم تواتاقمون منوترساوبهاررفتیم

 

 راحت خواب یه روز یه نمیذارن خدا ای بودبزورچشاموبازکردم رومیزعسلی که ساعتی باصدای

 باشیم داشته

 

 خوابیدم تخت گرفتم روخودم پتوروکشیدم بعدم شه تالال توسرساعت زدم

 آخه چقدمیخوابی دیگه رهاپاشو:بهار
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 نکردم لهت بیدارشوتانزدم گورشده گوربه رهای:ترسا

 بیداربشونیست اینکه مثل:بهار

 

 بخوابه میتونه مگه ایناآدم باغرزدنای وایی

 کشیدم خمیازه یه و بلندشدم ازجام سیرشدم خوابیدم ازبس البته

 

 طول ساعت کلانیم دسشویی سمت بهاروترسارفتم به توجه بدون بعدم دادم بدنم به قوسی و کش

 بیدارکنن تامنوازخواب میکشه

 

 کردم وضعموخوب تواتاقم رفتم بیرون اومدم ازدسشویی صورتم شستن و چاه بعدازپرکردن

 بقیه پیش رفتم بعدم کردم آرایش

 

 فقط که کردم بلندی سلام یه بودن مشغول بعضیاباگوشی صبحتن مشغول همه دیدم

 :|دادن باشعوراجواب

 

 بود۲کردم ساعت به نگاه یه  

 

 میکنه غذادرست رزاداره دیدم آشپزخونه سمت بودرفتم گشنم خیلی

 نباشی خسته سلام+
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 قربونت عزیزم سلام:رزا

 بخورم؟ هس چیزی گشنمه خیلی+

 

 حاضرمیشه ناهارالان کوچولوصبرکن یه:رزا

 گلم باشه+

 دخملانشستم پیش رفتم و بیرون زدم ازآشپزخونه

 

 رهاجون خواب وقت:آتی

 لبخندجوابشودادم بایه

 نکن تعجب میخوابه خرس مامثل رهای این:نسیم

 آتناخندید که گرفتم ازبازوش ریزی نیشگون

 

  بخندی روآب

  بودن مشغول که پسراهم زدیم بادختراگپ نشستیم یکم

 ناهار خانومابیاین آقایون خب:رزا 

 

 ندارین؟ لازم کمک رزاخانوم:یاشار

 چراشما؟ دختراهستن باشم داشته لازم کمک هم اگه نه:رزا
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  مخصوصارامین گرفت خندمون هممون نگفت زدوچیزی خشکش حرفش یاشاربااین

 کمک دخترابیاین: زدوگفت چشمک رزایه

 

 داشتم کارشوقبول کمکش رفتیم باخنده ماهم

 همسفرخودمی که الحق ایول

 

 ناهار بیان صدازدیم پسرارم میزوچیدیم هم باکمک

 نداره حرف پختش دست خوشمزه بودخیلیم بامرغ ناهارفسنجون

 

  کردن تشکرگرمی اومدازش خوششون همه اینکه بعدغذامثل

 

 نشستیم رفتیم و ظرفاروشستیم

 بستنی یه میریم بعدشم بخوریم کباب ساحل لب بریم میخوایم دخترپسراامشب خب:رامین

 توپ فروشی

 

 کردن موافقت و گفتن ایول همه

 بود ۱:00حدودای ساعت
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 یامتاهل؟ تومجردی رهاجون:آتی

 سوالیه چه دیگه این وااا

 چطور مجردم:دادم جواب باتعجب

 

 گلم پرسیدم همینطوری هیچی:بیشترشدوگفت لبخندش آتی

 باشه:لبخندگفتم بایه

 مانبود به خداروشکرپسراحواسشون

 

 اتاقشون سمت رفتن و پسرابلندشدن ساعت بعدازنیم

 اتاقمون تویه رفتیم منودختراهم

 شدیم فیلم دیدن مشغول ماهم گذاشت هیجانی فیلم یه نسیم

 

 کنیم استراحت یکم خودمون اتاق منوترساوبهاررفتیم بعدفیلم

..... 

 بیدارشدم ترساازخواب باصدای

 ازجونم میخوای چی چته چیه اههه:من

 ساحل لب بریم پاشوحاضرشومیخوایم زرنزن:ترسا
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 ماومد ازدسشویی لازم کارای بعدازانجام دسشویی سمت پروازکردم و بلندشدم ازجام باخوشحالی

 اتاقم سمت رفتم و بیرون

 

 بلندمشکی روسری و مشکی شلوارجذب بایه زانوپوشیدم تابالای کوتاه مانتوزرشکی یه

 پایین رفتم و گوشیموگرفتم عطرموزدم زدم رژجیغ یه آرایشموکردم

 

 عنیوااای برم نذاشت و جلوم سبزشددستشوگذاشت جلوم آرسام که بیرون ازویلابزنم میخواستم

 بازیاچیه مسخره این چی

 

 میده معنی بازیاچه مسخره بروکناراین ازجلوراهم چته هس معلوم:گفتم بااخم

 

 وضعشه چه این میری عروسی داری مگه جیغه خیلی رژتم کوتاهه خیلی مانتوت:آرسام

 

 داره ربطی چه این اصلابه میگه چی این درمیاوردم شاخ داشتم

 

 صلابها ایرادمیگیری ازم کوتاهه مانتوم و جیغه رژم میگی بهم که باشی توکی:گفتم باعصبانیت

 هان منی کیه شوهرمی داداشمی بابامی ننمی داره ربطی توچه

 

 !شو خفه:گفت عصبانیتبا 
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 ازاینجابذاری پاتوبیرون نمیذارم وگرنه بعدگمشوبیرون کن برووضعتودرست انقدزرنزن

 

 کنم خفش دستام باهمین میخواست دلم یعنی

 اه بروکنار ازسرراهم نداره ربطی توهیچ به گفتم:من

 که داداشته خواسته این ولی بیرون میرن وضعی هاباچه هرزه نداره ربطی هیچ من به آره:آرسام

 بهم و خودم اعصاب و توگیربدم به نیستم مشتاق خیلی من وگرنه باشه بهت حواسم ازهرلحاظ

 بریزم

 

 !!!!گفت چی من به الان اون اون

 نکنه اون و روباراین خودشه لایق که هرچیزی تابفهمه توصورتش کوبیدم بادستم

 

 باراین خودته لایق که هرچی زرمیزنی چی داری بفهم دهنتوبفهم حرف محترم مثال به آقای اولا+

 ممیترس ازقلدربازیت فکرنکن نداره ربطی توهیچ به میگم بازم دومن عوضی پسره نکن اون و

 میکنم وضعمودرس میرم

 

 به و خودت لقبای و کنی بایددرستش که غلطه طرزفکرت روانی تویه فقط خوبه خیلیم من وضع

 نگی اون و این

 

 بودمیگفتم توچشام که اشکی و حرفاروبابغض این همه

 کردنشونه آرایش و پوشیدن لباس آدمابه چیه همه مگه ه*ز*ر*ه بگه بهم نداشت حق اون
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 بود گیرکرده توگلوم سیب مثل چیزی یه بود سنگین خیلی حرفاش

 

  زدبهم زل باعصبانیت

 نذاشتم کم براش منم

 بروکنار:بادادگفتم

 کنار رفت ازجلوم حرفی هیچ بی

 نمیذاری راحتم اینجاهم الهی بمیری روهام

 

 بهش زدم زنگ و گوشیموگرفتم باحرص

 خواهری؟ جونم:روهام

 ازکجامیشناسیش؟ و کیه آرسام+

 چی:پرسید متعجب روهام

 دوباربزنم و حرف یه ندارم عادت+

 چطورمگه منه دانشگاهیه دوست اون خب:روهام

 

 هب بقران کن ولم رسوندی لبم جونموبه برنمیداری ازسرم چرادست دوستات بااین توسرت خاک+

 باشم خوش چرانمیذاری بالاسرمی عزراییل مثل چراهمیشه برسه حسابت تابه میزنم بابازنگ
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 اعتمادنداری بهم مگه باشه بهم حواسش میکنی سفارش رو دیگه یایکی میای یاخودت هرجامیرم

 داری شک خواهرت به هان

 کنه خطاب....دختر یه منو اون و باشه بهم حواسش میگی فطرت پست یه به که

 

 

 یکرد سفروکوفتم این میگم و بهش میزنم زنگ برداره ازسرم دست نگی بهش بابااگه جون به

 

 خوردبهت گوه اون اولا میزنی مفت حرف رادیوشکسته مثل دقیقه بمیریه لال اه:بادادگفت روهام

 حواسش بگم بهش گفت همین برای میشناخت و آرسام بوداونم باباهم خواسته دوما حرفوزد اون

 شدیانه حالیت همین باشه بهت

 

 میدونه؟ کردنمیدونه توهین بهم اون نمیدونه باباکه+

 آره؟

 نمک بایدباخودباباصحبت نمیشه حالیت حرف توکه زیرگوشش زدم نذاشتم کم براش منم البته

 

 گلوم زدم حرف باجیغ و کردم انقدگریه کردم گوشیوقطع بزنه حرفی بزارم اینکه بدون بعدم

 گرفت

 زمین افتادم شدوباگریه شل زانوهام
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 ه؟خوب رهارهاحالت:گفتن باهول و اومدن سمتم به سریع چون دیدن منوازدور فکرکنم آتناونسیم

 شمابرین نیست چیزی خوبم آره:گفتم زارم باحال منم

 

 میکنی؟ ابربهارگریه مثل که نیست چیزیت:نسیم

 بزار برووتنهام نسیم نیست چیزیم+

 

 بافاصله البته نشستم ساحل لب رفتم منم رفتن ازپیشم و بلندشدن حرفی هیچ اتنابدون و نسیم

 ازبقیه

 

 بهش چیومیگم همه و میدم باباپیام بهترشدبه حالم

 زدم زنگ نگوبقران باباچیزی به من جون خواهری رهاجان:داد پیام روهام که بودم خودم توحال

 ....و دادی فوش خواهرم به خوردی گوه گفتم بهش

 همیدون خواهرش تورومثل که میدونم پسرومیشناسم اون نگومن باباچیزی به داداشت جون فقط 

 من توروجون کن مراعات توهم پس

 

 شدم دادپشیمون خودشوقسم انقدجون ولی بگم بابا به خواستم می

 جوابشوندادم ولی شدم آروم یکم
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 وریاینط بایدزندگیم چرامن اینکه توفکروخیال و بودم نشسته دورازبقیه ساحل لب ساعت نیم

 بخورم آب اجازش بدون نذاره و باشه داشته شک بایدبهم داداشم چرامن باشه

 

 من چرا آخه کنه چکم هرجامیرم

 نشه متوجه کسی که کردم پاکش دست باپشت سریع اومدپایین ازگونم اشک قطره یه

 

 غمگین چون چیشده ترساحتمامیدونست حالموپرسیدن سمتم دخترااومدن همه بعدازچنددقیقه

 میکرد نگام

 

 نیست چیزعجیبی دیگه دارن رابطه حتماباهم بعدخواستگاری خب

 ماپیوستن جمع به پسراهم که گذشت یکم میفته داره جونوری گیرچه بایدبدونه

 

 میزدم لبخندمصنوعی یه نشه ضایه برااینکه منم بخندونن منم داشتن سعی و میخندیدن میگفتن

 اومدخیلی بدم ازآرسام خیلی

 

 و شده حتماپشیمون هه نمیاوردم خودم روی به ولی میکردم حس سنگینشوروخودم های نگاه

 کرده غلطی چه فهمیده
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 آرسام

 وجدان انگارعذاب شدم پشیمون درآوردمشون ازکجام نمیدونم که احمقانه حرفای بعدازاون

 زدم تهمت دخترنازوپاک این به که گرفتم

 

 رفامح کنترل لحظه اون البته بازدلشوشکستم و میدونستم دخترانیست بقیه مثل میدونستم 

 نبود خودم دست

 

 خوردشد واقعااعصابم

 یغیرت روش بقیه پیش بره وضع بااون نمیخواست چرادلم نبودنمیدونم روهامم بخاطرسفارشای

 !!داشت تعجب جای این و شدم

 

 ودب غمگین خیلی نمیکردچهرش نگام اون ولی میکردم نگاه بهش خیلی رهابود پیش حواسم همه

 منوروهام حتماازدست

 

 داشت حقم کردالبته بارم تونست زدوهرچی زنگ بهم روهام ماجرا بعدازاون

 

 بد خیلیی دادم بدی فش ناموسش به خواهرش به
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 دختررعذرخواهی حالابایدازیه وجودموفراگرفته غرورتمومه که منی کنم خواهی معذرت بایدازش

 کنم

 

 مجبور مجبورم هس تقصیرخودمم البته

 منوببخشه بیادامیدوارم پیش بایدفرصتش فقط

 

 شــدمــ درچـــشـــمــانــتــ غــرقــ و محــودرنــگــاهــتــ جــوری

 شـــدمــ عــاشــقــتــ کــی نــفــهــمــیــدمــ خــودمــ حــتــی کــهــ

 

 کنن درست شام برن دادن پسرارضایت بلاخره

 رفت آرسامم خداروووشکراین

 

 روصورتم شده پخش آرایش الان مطمعنن که صورتموبشورم برم بهترشدبلندشدم حالم منم

 

 جااومد حالم آخیش روصورتم ریختم آب دوتامشت آب یه wc رفتم

 بقیه پیش رفتم و بیرون اومدم wc کردم صورتموخشک

 

 دخترخیلی آرسام آتنابرخلاف شام برای کردن صدامون بلاخره باآتناجون زدن فک بعدازیکم

 گرمیه خون و باحال
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 دوروبربهاربود خیلی امیرسام

 بود آتی تونخه میلادم کنه توجه رزاجلب پیش خواست می هی که یاشارم

 جزما میگیرن سروسامون دارن همه خبراییه حتمایه 

 عشقه مجردیو باو بیخی

 شیم متاهل حالمون به وای اطرافمونه غیرتی کلی مجردی تودوران

 

 رحم بهش خدایاخودت میسووزه براش دلم داره گناه شه آرسام میخوادزن که کسی اون بدبخت

 کن

 

 ریمب شدیم آماده بعدم روتمیزکردیم خونه ظرفاروشستیم کردیم پسرامیزوجمع باکمک بعدازشام

 تورگ بزنیم بستنی

 

 فروشیی بستنی سویه به پیش شدیم سوارماشینامون همه

 رسید لبمون به جونمون دوووربودکه انقدددخودش

 رسیدیم بلاخره که

 

 دارامیومدناا سرمایه همه شیک و باکلاس فروشی بستنی یه
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 میومدن ماعشوه براپسرای هی که داشت هم ای افاده و چندش مهمتردخترایه ازهمه البته

 

 شپسرکجا این ایش بودن آرسام تونخ بیشترکه نمیکردن حساب اوناروآدم ماهم برادرای

 گندش اخلاق بااین تودلبروهه

 

  کاکاعویی که من بستنیشونودادن سفارش همه

 براارسام میان عشوه هی حالام نشدن پسراخسته به کردن ایناازنگاه وااای

 

  کلشونوبکنم لحظه اون میخواست دلم

 دارن چشم همه کثافتابه

 این چیزیه خوب حیاهم بکشین خجالت دیگه بسه اه:گفت روبهشون نیاوردو آخرآتناطاقت

 نمیکنن حساب پسراشماروآدم

 

 دختره هرچی آبرویه چیزیه خوب غرورم یکم این ترشیده براشون؟واقعاکه میاین عشوه شماهی

 آوره شرم بردین

 

 کرد جبران اتناهم که برااتنااومدن غره چشم یه بعدم کردن هول و شدن شکه اونایکم

 منوزدی دل حرف من فداتشم آخ

 بهش زدم چشمک یه
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 برات سمه نخورعزیزم حرص من کوچولویه آجی آخی:آرسام

 براتا میام نزن حرف تویکی:آتنا

 میدادن قورتشون بانگاشون داشتن میگه خوراست:بهار

 

 شدین غیرتی اینطوری آقاتونین شمانگران حالا خب:من

 شدن من مات همه

 یعنی؟ ببرم نام خوچیه:من

 نبر نام عزیزدلم نه:غرید نما دندون بهار

 حتما چشم:گفتم باخنده

 

 شدن آب چندتادخترازخجالت آتنااون بعدازحرفای

 پرروها دادن شدوالاحیاروقورت خنک دلم منم 

 

  آوردن بستنیامونم که گذاشت یکم

 شدیم سوارماشین باهم کردو حساب رامین بستنیامونوخوردیم خنده و باشوخی

 بودیم ماشین منودختراتویه
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 بگردیم؟ یکم بریم چیه دخیانظرتون:نسیم

  بجم باهوشم زنداداج فدای:رزا

 میکنن شهیدمون میشن نگران پسراخبربده به فقط بریم اهوووم:تری

 

 باشه:گفت و گوشیشوگرفت باخنده نسیمم خندیدیم هممون

 کرد مخالفت یکم داداون اطلاع رامین به نسیم

 گردی خیابون رفتیم کردماهم راضیش بلاخره نسیم ولی

 

 رسیدممیت هم میکردراستش رانندگی سرعت بالاترین با نسیم توشهرچرخیدیم ساعت یه نزدیکه

 داشت هیجان هم

 

 

  ونهخ سمت افتادیم راه ماهم برگردیم و بسه دیگه زنگیدوگفت نسیم به رامین بعدازچنددقیقه

 

 شدیم الاف ساعت بودنیم شهرترافیکم اووف

  و خسته ساعت بعدازنیم بلاخره

 توویلاوکپیدیم رفتیم کوفته
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 ممیرفت داشتم میترکیدم داشتم روتون به گلاب بیدارشدم ازخواب چندبودکه ساعت نمیدونم

 توکارشومیرسه اون داره خدایی بنده یه دیدم که دسشویی سمت

 

 ابیرونبی سبزشدخبرمرگت علف زیرپامون گردوبزارم خرمات لای بشورم قبرتوباگلاب سنگ الهی

 میکنم خودموخیس الان

 

 فتچیزس یه به خوردم یهومحکم که تودشویی میرفتم بدوداشتم آوردن تشریف بعدازچنددقیقه

 که نابودشد کلم حتمادیواره گنده و

 

  همینطورکلموماساژمیدادم

  شونم ازبه نفرازپشت یه دیدم

 بود کی یاقمراین یاابولفض

 دزداومده ننه

 رفت یادم و دشوییم

 

 بودیه خری نبودکدوم خدامعلوم ندهب بنفش کشیدم جیییغ یه سمتش برگشتم

 رودهنم مترازجاپریدودستاشوگذاشت
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 میزنی چراجیغ ایشالله شی ذلیل:دزد

 شد روشن برق و بیرون ازاتاقااومدن همه من جیغ باصدای

 

 جدیدا شده ضعیف چشمام چقدمن اوخ آرسامه که بک گنده این عه

 زدم جیغ دزداومده ببخشیدفکرکردم:گفتم مظلومی باحالت و پایین سرموانداختم

 

 کووفت:گفتم و سرموبلندکردم منم زیرخنده زدن حرفم بااین همه

 

 جیغو جیغ:دادوگفت بهم غره چشم یه آرسام

 رفت بعدشم

 

 عمته+

 بخوابین برین ندیدین خوشگل من به زدین زل چیه:گفتم بقیه بعدروبه

 برسم کارم تابه تودشویی رفتم بعدم

 

 هک داشتم جذب مشکی تاپ یه زیرش بودمانتومودرآوردم گرمم تواتاق رفتم عملیات بعدازانجام

 خوابیدم تخت گرفتم میکردبیخیال مشخص و داروندارم
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 روخودم پتوروکشیدم کنن بیدارم میخوان میدونستم آتناوترسااکه باصدای

 

 صبحانه بیدارشوبریم رهاجان:ترسا

 باشماییم خانومی:آتنا

  وایساالان خبره چه فکرمیکنه میشه پررو بزنی حرف باملایمت:ترسا

 

 باشه:باخنده آتی

 بخوابم بگیرم رفت بوزینه این آخیش

 جونم افتادبه مزاحم مگس یه میفتادکه گرم داشت چشمام

 

 سقدنمیشدکه جون سگ بمیره میزدم هی حالامن

 میریخت کرم ترساداشت دیدم بلندشدم ازجام باعصبانیت و شدم کلافه دیگه

 

 هرهرمیخندید داشت و جلودهنش دستشوگرفت آتناهم

 میدم نشونت کوووفت ای

 کارت بروپی مزااحم مگسه+
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 ننشو براترساخطو نبودفقط اطرافم به حواسم توهال تارسیدیم انقددوییدیم دنبالش افتادم

 زد خشکم بادادآرسام که میکشیدم

 

 من بازیاوننه لوس تااین میکنن بهتریوانتخاب های راه توجه جلب برای.... دخترای:داد با آرسام

 ازتوبهتره وضعشون اوناکه به بازیاصدرحمت غریبم

 

  چشه من وضع کردمگه توهین زدوبهم تهت من به بردبازاین ماتم

 بوددورشونم شده پخش پریشون بلندم موهای انداختم خودم سرتاپای به نگاه یه

 

 نهمی شلوارجذب بودبایه تنم مشکی تنگ تاب یه

 اتاق سمت پروازکردم و کشیدم بلندی هین یه دهنم جلوی دستموگذاشتم

 

 بودگفت تودهنش بازهرچی که ابلحوبدم این جواب تابرم پوشیدم چیزساده یه رفتم سریع

 نحصه لقبای بودم گفته بهت:گفتم باداد و ایستادم روبروش پایین رفتم شدم که آماده

 اون و این به خودتونچسبون

 

 ستمتونی تووامثال مثل من که نمیشه انگارحالیت ولی اینواون خودتونندازگردن های کاری کثیف
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 نداره ربطی هیچ بهت که توکاری و بزنی حرف اینطوری من راجب و بامن نمیدم اجازه بهتم

 انقدازاین بیجانکن قضاوت نبودنمیدونی لباسم وضع به حواسم من یانه فهمیدی کنی دخالت

 بدبین آقای اینطورنیست ولی اونان مثل همه فکرمیکنی که زیاده دخترادورت

 

 حال زارزاربه نشستم و کردم دروقفل اتاق سمت دوییدم و دادم خودم به ریختن اشک اجازه

 امروزبا همین بگه میخوادبهم دلش هرچی و جلوروم وایسه پاپتی پسره این که کردم گریه خودم

 میکنم باباصحبت

 

 هبودک نبودبخاطرفشاری خوب حالم میرفت سیاهی چشامم میرفت گیج داشت چراسرم نمیدونم

 یعصب روهام ازدست که وقتایی سابقشوداشتم چون براهمینه مطمعنن فشارعصبی واردشد بهم

 میشدم

 

 و چیزی هم دیگه زمین افتادم و دادم ازدست و یهوتعادلم بیرون برم ازاتاق که بلندشدم ازجام

 نکردم حس

 

 

 آرسام

 

 بازم کردم له همه جلوی غرورشوایندفه بازم دراوردم دخترو اون اشک بازم لعنتی منه

 میومد بدم ازخودم داشت دیگه قلبشوشکستم
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 سته نامحرمم و رفیقشه اینجاویلای بایدمیفهمیدکه ولی بوده وضعی نبودباچه حواسش درسته

 پسر همه این جلوی گاومیومدپایین میکردبعدمثل بایدباسرووضعشودرست پس

 

 نفهم دختره بالابیاره تاخون انقدبزنمش لحظه اون میخواست دلم شدم عصبی بازم

 درست زدنت طرزحرف گفتن پسراهم حتی کردن دختراسرزنشم کل و بهارونسیم بعدرفتنش

 نبود

 

 بخاطرحرفایه نمیتونه آدم نیست خودم دست میدم کنترلموازدست شم عصبی وقتی من ولی

 این به هی و چمه نیست معلوم من ولی بده خرج به غیرت خواهردوستش انقدروی دوستش

 گیرمیدم پاکه درونش میدونم دخترکه

 

 لامنک اینطوریه وضعش و تیپ که میگیره حرصم وقتاازش بعضی و میسوزه براش دلم اوقات گاهی

 میدم حرصش هنوزم و درمیاوردم اونم نکشیدگریه ازم کم چارم بی آتنایه میدم دق رو همه

 

 باشم؟؟؟ داشته رهاتعصب چرابایدانقدرو من آخه

 براحرفاش دلم میخوادزودببینمش دلم و روزبیشترمیشه به روز که حسیه چه این نمیفهمم

 میشه تنگ هاش خنده شیطونیاش

 

 باشم داشته حسی دخترهمچین یه به نمیومدکه من خونیه گروه صلابه رفتارا این

  بده رهاتادلداریش پیش ترسابلندشدرفت
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 میکرد منوبیشترنگران نمیومدواین ازش بودصداییمم کرده دروقفل اون ولی

 منم اسمشوصدامیزدیم و درمیزدیم هی و دراتاق جلوی رفتیم هممون شه موفق ترسانتونست

 درنیومد صداش ولی اینکاروکردم

 

 نشماهمچی آقاآرسام دادی آب شمابه که گلیه دسته این:طرفموگفت برگشت ترساباعصبانیت

 گفت خودش برای گفت هرچی روهام کنی صحبت بارهااینطوری که حقیونداشتیونداری

 

 یستن این به راضی که روهام کنی توهین بهش بزنی تهمت بهش و کنی انقداذیتش نمیشه دلیل

  بکشه عذاب خواهرش

 

 واقعاکه افتاده براش اتفاقی چه نیست نمیادومعلوم ازش صدایی الانم

 

 توایناروازکجامیدونی؟ نکن زبونی انقدبلبل بسه-

 تلخه؟ حق حرف بزن حرف درست اولا:ترسا

 نبایدبدونم؟ نامزدمیشیم دیگه تاچندروزه منوروهام بعدشم

 

 بود نگفته بهم آهان-

 بگه بایدبهت مگه:ترسا
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 خواهشاانقدبحث بسه اه:گفت و حرفمون بهارپریدوسط که میکردیم بحث داشتیم همینطوری

 میکنین؟ بحث شمااینجادارین اومده سرش بلایی توچه رهااون نیس معلوم نکنین

 

 کنیم کاری بایدیه میگفت بهارراست

 ضاعاو بااین ولی بگیرم بایدوسیله عقدم مراسم برای تهران امروزبعدازظهربایدبرگردم من:ترسا

 یانه برسم نیست معلوم

 

 هی دارن برااین نشه خراب مراسمشون دیربرسن اینکه نگران چین نگران بگوخانوم پس هه-

 میزنن جوش

 

 به میدم ترجیح و دارم دوستش خواهرم مثل که رفیقی میدم دوستموترجیح خیرمن نه:ترسا

 نداره ارتباطی شماهم به زدم کلی حرفم این عقدم جشن

 

 شین خفه بسه:دادگفت و بابغض نسیم

 کاری هی رامین میکنم خواهش بشکونینش درلعنتیوبازکنین این:درکوبیدوگفت خودشوبه رفت

 کن

 

 کنار برین گفت همه دیدبه و نسیم وضع که رامین

 یصدا همزمان که تواتاق رفتن ترساسریع بهارونسیم دروشکوندن امیرسام خودشومیلادو بعدم

 اومد تاشون هرسه جیغ
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 و میکردن بهارگریه نسیم اتاق وسط افتاده رهابیهوش دیدیم و تواتاق دوییدیم بانگرانی همه

 بایدمیبردیمش نداشت ای فایده ولی پاشیدروصورتش آوردو آب ترسارفت میزدن صداش

 بیمارستان

 

 میرم:اوناگفتم به توجه بدون و کردم کناررهاروبغل همشونوزدم میکردم دق داشتم ازنگرانی

 بیاین سرم پشت بیمارستان

 

  ماشین عقب ماشینمورهاروگذاشتم سمت رفتم سریع

 میکرد گریه رهاوهی پیش نشست و رفت ترسابابیقراری

 

 بیمارستان سمت افتادیم راه باهم همگی بلاخره

 دکتروصدامیزدم باداد توبیمارستان رفتم و کردم رهاروبغل نزدیک بیمارستان یه رفتم

 

 خبرتونه؟ آقا؟چه چیشده:گفت و خودشورسوندبهم یکیشون بلاخره که

 بگم چی شدم دستپاچه

 یهوشهب خانومم کنین کاری دکتررریه آقای:گفتم باشم حرفاموداشته زدن کنترل اینکه یهوبدون

 

 ازاتاقا تویکی بردنش و روتخت پرستاراروخبرکردرهاروگذاشتن دکترسریع
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 بودیم اومده رامین و آتنا و نسیم منوبهاروترساو فقط

 

 میکردن گریه رهاهم میکرددوستای سرزنشم آتناهی

 کمی اگه ردشد گوشش خطرازبیخ:گفت و دکتراومدبیرون رهابعدازچنددقیقه تواتاق برم نذاشتن

 نباشین نگران الانم میفته اتفاقی نبودچه معلوم دیرترمیاوردینش

 

 بودبراش افتاده براش قبلاهم اتفاق این شدم متوجه من که اونطوری واردشده بهش فشارعصبی

 بیاین من همراهه دوتاتون داروتجویزمیکنم

 

 رفتیم منوترساهمراش

 دکتر؟ اقای دیگه خوبه حالش الان یعنی:ترسا

  بریزی انقداشک نیست لازم شمام دخترگلم آره:دکتر

 

 کرد دادواشکاشوپاک سرشوتکون لبخندمصنوعی ترسابایه

 اکهتافرد باشن درمان تافردابایداینجاتحت ایشون فقط:گفت دادبعدم بهم و دکترداروهارونوشت

 میشن بهترشدمرخص حالشون

 

 آمپولاشوبگیرم و تادارو داروخونه سمت تندرفتم منم بیرون زدیم ازاتاق و تشکرکردیم
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 پرستار به دادم و داروهاوآمپولاشوگرفتم رفتم

 

 بودن شده آروم یکم بهاروترساهم میداد دلداریش رامین و میکرد گریه داشت همینطوری نسیم

 

 جوابشودادم بیمارستان توحیاط بوداومدم خوردامیرسام زنگ گوشیم که فکربودم مشغول

 داداش جان-

 نشده؟ که آرسام؟چیزیش بهارخوبه حال:تندگفت

 حیاکن بکش بهارومیپرسی؟خجالت توحال بیمارستان آوردیمش بدشده رهاحالش عجبا-

 

 حالشوبپرسم زدم بودزنگ خاموش گوشیش نروبالامنبرنشین توام حالا خب:امیرسام

  خوبه-

 رهاچطوره؟ خب آخیش:امیرسام

 رهاخانوم:گفتم باحرص

 

 خبریه؟ من جون آری کرده گل بازیش آقابازغیرتی به به:امیرسام

 نی ولکن اینم اوووف سربگیرم به گلی چه الان دادم که سوتی بااین گرفت حرصم ازخودم
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 که اییهچیز دارم دخترافقط به بچسبم سه دو یک چسبه مثل توام مثل بابامگه خفه:گفتم من بامن

 همین میدم انجام و گفت دوستم

 

 تونوکرشی مگه:امیر

 و هشد زندگیم وارده که دختریه بهاراولین دارم بهارودوست فقطم دخترانمیچسبم به من بعدشم

 عاشقشم دلم ازته چون بدم ازدستش نمیخوام وقت هیچ

 

 روز هس تواین تو بعدشم نخواستم سخنرانی ازت بعدشم رفیقمه و رفیقشم نیستم نوکرش نه-

 بهارشدی؟ عاشق چطوری

 زدم حرفموراستوحسینی هچی سخنرانی:امیر

 هباش باهام کردکه قبول اونم گفتم بهش علاقم درباره من و نشست دلم چندروزبه بهارتوهمین

 

 کنیم رسمیش میخوایم بعدازسفرشمال چون

 باشن هامطلع خانواده نیست عقدوازدواج منظورم

 

 بقیه پیش رفتم بعدشم زدیم حرف باهم کلی بلاخره

 ندیدمش دیگه اومدم ازداروخونه ازوقتی مانیست پیش آتنانبودکه به اصلاااحواسم

 

 رامین-
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 جانم:رامین

 آتناروندیدی؟-

 من توماشین بره گفتم توبودبهش دست که سوییچ کنه استراحت توماشینت میره گفت:رامین

 

 شدم آهانگران-

  بود نازشوبسته رهاچشمای پیش پرستاررفتم بااجازه

 شدبراش کباب بوددلم ناراحت معصومش قیافه

 

 نگاهه بگیره چشماشوازم نمیخواست دلم ببینمش اینطوری نداشتم دوست وقت هیچ

 خدا ای میشم کلافه دارم بگیره شیطونشوازم

 

 زودترخوب:گفتم زیرگوشش و گونشوبوسیدم هواآروم یهوبی که بهش بودم زده زل همینطوری

 من کوچولوی شوشیطون

 

 دادم ارادموازدست شدم شکه خودم

 

 شه زودخوب حالش تابلکه زدم دلموبهش حرف و شدم غرورم خیال بی
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 شپی مشکلی بمونم پیشش میتونم کردم استراحت من خونه شماهابرین اصرارآتناکه باکلی

 خونه رفتیم و ازرهاکندم دل میزنم زنگ اومدبهتون

 

  خوبه حالش که گفتم ماهم حالشوپرسیدن نگران همه

 خوابیدم بعدشم و گرفتم دوش یه رفتم بودم خسته

 

 

 آتنا

 رفتارمیکرد؟ اینطوری چراباهاش آرسام آخه دخترمیسوخت برااین دلم

 داداششه؟ بخاطرحرفایه واقعافقط یعنی

 

  بعیدمیدونم

 متاسفم بخاطرمضخرفاتش براآرسام پاکه و صاف آب مثل دختر این

 

 

 رهـــا

 بزوربازکردم چشممو لای یه خورد توچشام که بانوری

  چیوطارمیدیدم همه
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 کشیدبهترشدم طول یکم

 

 دخترم؟ خوبه حالت:گفت بهم و دکتراومدتواتاق دکتروصداکرد و بدورفت بود آتناپیشم

 بهترم ممنون+

 خداروشکر خب:دکتر

 ببرینش میتونین۲۱صبحه۲0ساعت الان خب:گفت و انداخت ساعتش به نگاه یه

 

 دکتر آقای ممنون خیلی:آتنا

 میکنم خواهش:دکتر

 رفت و گفت و این

 کردی نگران و رهاجون؟هممون خوبه حالت:آتنا

 گشنمه فقط خوبم:گفتم و زدم جون لبخندبه یه

 

 میگیرم برات چیزی یه الان باشه:آتنا

 بیرون رفت ازاتاق

 اینجام نمیومدبراچی یادم هنوزدقیق

 آرسام بخاطرحرفای واردشده فشارعصبی بهم فهمیدم فکرکردم که یکم
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 آرسام

 و ببینمش بخاطراینکه فقط درمیاوردم بال داشتم اومده رهابهوش زدوگفت زنگ آتنابهم وقتی

 کنم خواهی معذرت ازش

 

 بیمارستان سمت کردم حرکت شدم سوارماشین و خبردادم بقیه به و حاضرشدم سریع

 شد سست پاهام خوشحالی ازشدت توبیمارستان بدورفتم کردم پارک و ماشین رسیدم وقتی

 

  براش بخرم چیزی یه میرم رهاگشنشه گفت کجامیری گفتم آتنارودیدم

 رها اتاق به رسیدم بلاخره

 ندید و من و نبود من به حواسش

 سمتش پروازکردم و تواتاقش رفتم

 

 اسمشوصدازدم و کردم بغلش محکم

 بک بنداومدگنده کنارنفسم هیکلتوبکش شدم له آخ:رها

 یرونب بزنه ازکاسه بودچشاش نزدیک بدبخت گونشوبوسیدم محکم و زیرخنده زدم حرفش بااین

 

 کنم اذیتش باغرورم و رهامغرورباشم پیش نمیخواستم نبودیعنی مهم برام غرورم دیگه
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 رهابود فقط الان ترازهمه مهم

 

 نشسته دلم به و داشتنیه دوست و دخترچقدشیرین این فهمیدم تازه

 بالا سرشواوردم و زیرچونش گذاشتم و  بودانگشتم انداخته گل لپاش بیرون اوردمش ازبغلم

 

 فشارعصبی کردوبهت اذیتت که حرفام ببخشیدبابت:رنگشوگفتم خوش توچشمای زدم زل

 و شیطونت صورت ببخشیدکه شه کشیده بیمارستان به پات کردم کاری واردشدببخشیدکه

 رها منوببخش کردم چشماتوبارونی ببخشیدکه کردم غمگین

 

 تاحرفشوبزنه برداشتم انگشتمواززیرچونش

 نداره تازگی اتفاقابرامن این نداره عیبی:زدوگفت بابغض لبخندکج رهایه

 شدتقصیرتونیست کوفتم که باشم سفرخوش تواین خواستم

 

 نای منوتوباهم بخوره تکون تودلت آب نمیزارم بدبگذاره بهت دوروز این دخترنازنمیزارم:آرسام

  میگذرونیم خوش کلی دوروز

 شرمندتم بدفکرکردم راجبت شه غمگین چهرت دیگه نمیذارم

 

 خونتون میفرستمت میکنم جیبتوخالی خواستی خودت پس باشه:رها

 کوچولو شیطون نمیشم خسته ازت وقت هیچ:گفتم و لپشوکشیدم
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 بایدبیشترباهم نیست وقتش میدونم کنم صحبت الان دارم بهش که حسی درباره نمیخواستم

 هخند دورباشه ازم ندارم دوس و نشسته دلم به که دختریه اولین خودش بارضایت البته باشیم

 دارم چیشودوس همه لجبازیاش شیطونیاش دارم هاشودوس

 

 توعه به دخترمطعلق این میگفت بهم حسی یه

 

 

 رهـــا

 و مهربون پسره شدیه الان بودولی مغروروخشک پسره یه بوداون شده واقعاعجیب آرسام رفتارای

 میشه شیطون و مهربون عزیزن براش که کساییه برای فقط گفت آتنابهم یادمه شیطون

 

 زدم توهم آره نداره بهم حسی اون اون میکنم اشتباه من نه نه ممکنه یعنی

 اومد کباب پرس آتنابایه که گذشت یکم

 

 میزد میکردوناخونک اذیتم هی آرسامم بودبااشتهامیخوردم گشنم خیلی

 

 نه؟ یا منوببرن میتونن گرفتن غذاازدکتراجازه بعدازخوردن

 داد اجازه دکترم
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 باشه؟؟؟ فتهر کجامیتونه نبودیعنی گشتیم آرسام دنبال بیرون رفتیم و آتنالباسموپوشیدم باکمک

 

 اومد بلاخره که موندیم منتظرش توماشین رفتیم

 تو؟؟ کجابودی:آتنا

 حسابداری رفتم:آرسام

 آهان:آتنا

 

 افتااد دوزاریم تازه

 براچی حسابداری چی+

 دیگه کنم حساب و بیمارستان زینهه دختررفتم چته:آرسام

 بهتون؟ بدم بگین چقدرشد دارم پول خودم چراتو+

 

 کردم حساب خودمم شدم اتفاق این باعث خودم نخواستم پول ازت من:آرسام

 بگیرم پسش ازت که نیستم رگ انقدبی

 

 .....اما+

 خیال بی رهاجون میگه راست:آتنا
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 خونه رسیدیم ساعت بعدنیم نگفتم چیزی

 

  خوبم گفتم منم حالموپرسیدن سمتم بدواومدن همه توخونه تاپاموگذاشتم

 منوترساوبهار تواتاق رفتم

 

 گنداومدم بگیرم دوش یه

 زیرش رفتم و بازکردم و یخ آب توحموم رفتم و لباساموگرفتم

  اومد حال جیگرم آخیش

 

 پریده روم رنگ چون کردم ملایمی آرایش کردم موهاموخشک لباساموپوشیدم بعدازحموم

 بهترشم بودیکم

 

 بقیه پیش رفتم بعدشم

 ترسانبود فقط میونشون

 کجاست؟؟ یعنی

 کردم درست پلوومرغ زرشک برات بیابریم من برم قربونت:بهار

 جون آخ+
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 میشن مهربون باهات خداهمه به والا بمیره یااصلابیفته شه مریض آدم خوبه

 

  توآشپزخونه رفتم و پاشدم ازجام

 بهار+

  جونم:بهار

 ترساکجاست؟+

 رفت:بهار

 کجا+

 خریدکنه رفت اس چندروزدیگه عقدشون مراسم دیگه تهران+

 

 خریدکنم خواستم می منم دیگه رفتیم می بعدازشمال خب+

 بیشتره دردسراش و خریداش عروسه داره فرق اون گلی خب:بهار

 

 آهان+

 جلوم گذاشت بادوغ بشقاب تویه ریخت برام و مرغ و برنج

 خوردم کباب انگارتوبیمارستان انگارنه میخوردم بامیل منم
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 و ظرفشویی توسینک ظرفاروگذاشتم سربردم به سالم خداروشکرجون غذاکه بعدازخوردن

 بیرون رفتم ازآشپزخونه بعدشم شستم

 

 باهمیم ازامروزبعدازظهرتاشب منورهاخانوم خانوماآقایون خب:گفت همه به من بادیدن آرسام

 مزاحم بدون

 کنین براخودتون فکری یه شمام 

 

 مرسی:بانازگفتم و نشستم پیشش بالبخندرفتم

 شما قربون:آرسام

 ناهارشونوخوردن همه بعدازاینکه

 

 شهربازی بریم میشدم آماده داشتم آرسام گفته بعدبه و کردیم کوچیک استراحت یه

 بود0ساعت

 

 بازبودیانه شهربازی نمیدونم

 موهاموگیس مشکی شال و مشکی باشلوارجذب بود خوب قدش که برداشتم ای فیروزه مانتویه یه

 زدبیرون ازشالم که کردم

 

 موندم منتظرآرسام پایین رفتم و گوشیموگرفتم زدم اسپری کردم پسرکش آرایش یه
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 آوردن آقاتشریف بعدازچنددقیقه بلاخره

 

 ترسیدم ازش چی مثل کردکه غلیظی اخم من بادیدن

 

 حسود ندیدی خوشگل چیه ها+

 حسودامیخوره؟؟؟؟؟؟ به من قیافه دقیقاکجایه الان:آرسام

 نمیدونم اوممم+

 

 کنه؟هان؟ لهت بزنه باشه داشته قصد که نیستم اونایی بیشترشبیه:آرسام

 ننت جون بیخی دعواندارم حوصله اوووف+

 همیگ چی کوفتی آرایش این بعدشم بده جواب آدم مثل اولا:ایستادوگفت دقیقااومدجلوم آرسام

 

 پدرررر سگ کردی آرایشتوغلیظ بدنیس وضعت حالاکه منودراری ایدحرصب توهمیشه

 هوا مترپریدم یه که گفت اینوباداد

 

 یمیکن چرااذیتم میکنی چیوکوفتم همه چراهمش پدرهان سگ گفتی من به جرعتی چه توتوبه+

 کثافت دادی فوش بابام به خوردی گوه باشم بزارراحت کردی برداردیوونم ازسرم دست
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 شدم زدساکت بهم که باتودهنی

 کردم نگاه بهش بابهت

 توگوشش کوبیدم یکی خودمم باحرص

 یانه فهمیدی بلندمیکنی دستتورومن باشه آخرت دفعه+

 

 نکردم توجه آرسامم رهارهاگفتنایه به تواتاقم بدورفتم بعدم

 آرسامه دراومدفهمیدم صدای که میکردم گریه داشتم

 

 ببخشیدعزیزم:تودستشوگفت زانوزدسرموگرفت اومدجلوم

  میاری ببخشیدسروتهشوهم بعدبایه میکنی میخوای هرغلطی+

 نکن خواهشاعصبیم پس حساسم روت که رهامیدونی:آرسام

 

 ودهنمت میزنی که منی کیه بیمارستان برم شدی باعث که منی کیه حساسی روم که منی توکیه+

 پدر سگ میگی بهم که منی کیه

 

 شدیم سوارماشین رفتیم باهم و کردم آرایشموملایم آرسام کشیه منت بعدازکلی بلاخره

 هورا شهربازی سویه به پیش
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  رسیدیم دقیقه۱0،۱5بعداز

 چهاربود دقیقاساعت

 جونم آرسام+

 میخوای چی:گفت بیخیال آرسام

 جونم آرسام+

 میخوای بگوچی میگم:آرسام

 بازی ماشین بریم اووومم+

 

 خودت نگاکن پسراونجان کلی نه:آرسام

 که کسی تاتوهستی تازشم دیگه بریم که نداریم بااوناکاری ماهم ماچیکاردارن به اونا خب+

 کنه منواذیت نمیتونه

 

 شیطون؟ خرمیکنی:باخنده آرسام

 خر توبلانسبت جون به نه+

 اصلانمیریم اینجوریاس عه:آرسام

 بگیرم بلیط بصبربرم اوکی:گفت که کردم قیافمودپرس

 

 هورا+
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 شدیم سوارماشین رفتیم باهم گرفت بلیطوکه 

 میگفتابیشتراپسربودن راست

 ما ماشین به میزدن اوناازقصد

 میخورد حرص هی آرسامم

 

 شد تموم نوبتمون تابلاخره شدم زنده و مردم

 بودباچشمای نزدیک میکردن نگات میومدهی خوشت:گفت آرسام که میزدیم قدم داشتیم

 بدن قورتت کثیفشون

 

 بیخیال+

 میزنی حرف من روحرف باشه آخرت دفعه:آرسام

 اه کرد بازشروع اووووف

 

 سواری قایق رفتیم پیشنهادآرسام به و شدیم خسته بلاخره شهربازی تویه بعدازبازی

 میکرد اذیتم هی آرسامم این توبودیم اون ساعت نیم نزدیکه

 

 دیمکر یباز و گشتیم کلی شدیم خسته خیلی بخوریم شام بریم بودمیخواستیم۸حدود ساعت

 بالامیاوردم داشتم که خوردم پاستیل بستنی پفک انقدچیپس
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 یمکردبعدرفت حساب آرسام خوردیم که و پیتزامون دادیم پیتزاسفارش شیک رستوران یه رفتیم

 کردیم خیابونگردی یکم باماشین

 خونه سمت رفتیم بعدشم

 

 

 آرسام

 جدامیشم نمیشدفرداازش باورم بودم کرده عادت باوجودرهابهش البته خیلی گذشت خوش خیلی

 !!کنم همیشگی و عادت این میگفت بهم حسی یه ببینمش کی نیست معلوم دیگه و

 

 به شدم وابسته چیش همه به میگم صادقانه باشه خودم ماله رهاهمیشه میخواست دلم یعنی

 ناراحتیاش شیطونیاش زدناش حرف

 

  میشم دیوونه خدادارم وااای

 هیچی میدادم سردجواب منم چته میگفت رهاهی و کلاتوفکربودم

 سررفت حوصلم بگودیه چیزی خویه آرسام اه:رها

 ؟!!سرنمیره حوصلت بزنم حرف من یعنی_

 

 دیه میشم مشغول نه خب:رها

 ندارم حوصله_
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 اه:رها

 باشه داشته بهم و دارم بهش که حسی بهم رهاهم میخواست دلم

  اتاقش تویه رفت رهاخسته خونه رسیدیم ساعت بعدازیک

 

 دربره گیم خسته بگیرم دوش یه رفتم نبودمنم خونه کسی اینکه مثل

 

 

 رهـــا

 خندیدیم و کردیم شوخی چقدر گذروندیم خوش چقدباآرسام

 میمونه برام داشتنی دوس دوسته ازیه قشنگ خاطره اینایه همه

 

  لبخندزدم یه ناخودآگاه

 داممخری نصف رسیدم گفت ترسازدم به زنگ یه رفتم و راحتیموپوشیدم نبودلباس خونه کسی

 کردم

 

 شد پرروداداشموصاحب بوددختره گرفته خندم

 

 خوابیدم نبودن خونه هاکه بچه به توجه بدون بودم خسته خیلی
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 بیدارشدم ازخواب آرسام باصدایه صبح

 شده یک باباساعت ناهاربخوریم خوایم می بیدارشودیگه شدی رهاخرس پوووف:آرسام

 

 ندادم جواب

  دیگه بیدارنمیشی):آرسام مخفف(آری

 خواستی خودت باشه

  برداشت ازسرکچلمون دست فکرکردم

 

 و پاشدم فنرازجام مثل بنفش کشیدم جیغ توپهلوووم رفت سوزن مثل چیزی یه یهوودیدم

 :گفتم آری به باعصبانیت

 برسه بهت دستم فقط میکشمت آرسام

 

 

 جوجه؟؟؟ کنی مثلاچیکارمیخوای:گفت میرفت عقب عقب که همینطوری آرسام

 میدم نشونت+

 عزیزم کن حالاپاشوبیاناهارتوکوفت بده نشونم باشه:گفت باخنده آرسام
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 برومیام:گفتم و کردم نگاهش چشماموریزکردم

 رفت و دراورد زبون

 نآزارمید و آدم طرزوحشیانه به فقط که بیدارکنن آدم مثل بلدنیستن شدم سوراخ روانی پسره

 

 پایین رفتم بعدم شستم و روم و دست دسشویی رفتم و بلندشدم ازجام

 نشین جیگری باشین اومدمواظب جیگرتون سلام+

 

 سقفوبپا اهوع:امیرسام

 حناق+

 غذاتوبخور بشین بچه قدقدنکن بسه:آری

 بروعلفتوبخور الاغ عرعرنکن+

 

 خوردم تامیتونستم بقیه به توجه بدون و سرمیز نشستم رفتم

  دخیاظرفاروشستیم باکمک بعدم

 انداختن بگوبخندراه دختراهم کنن استراحت رفتن پسرا

 

 زد سرم به فکرشیطانی یه
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  شه جیگل خیلیم فکرکنم فکربکری عجب کنم آرایش و آرسام برم

 

 بیهوش پسراآرسام تواتاقه رفتم و آرایشموگرفتم لوازم تواتاقم رفتم بودن مشغول دختراکه

 بیدارشه بودبعیدمیدونم

 

 فقط دقیقه5 کردم کنترل و خودم ولی میزدم سکتمو داشتم ازاسترس سمتش رفتم آروم آروم

 میخورد وول ازبس کنم کشیدآرایشش طول

 

 بخورمش نااازشد چه خدای ولی

 دادم حیاروقورت

 دخترا پیش رفتم گذاشتم تواتاق وسایلوکه بیرون زدم ازاتاق و وسایلموگرفتم

 

 رهاجون؟ بودی کجارفته:آتی

 کارداشتم گلی هیچی+

 عزیزم باشه:آتی

 سررفت حوصلم من وای:رزا

 همینطور منم+

 

 چیکارکنیم؟ منم:نسیم
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 کاربندازین مغزتونوبه یکم نمیدونم اوومم:بهار

 خانوما؟ دارین احتیاج کمک به:میلاد

 کمکی؟ چه نه+

 

  نشستن رومبل یاشاراومدن و میلاد و امیرسام

 حوصلگی بی رفع نظربرای یکم:یاشارگفت

 ایرادگرفتن و بالافکرکردن بکش و بروشلوارخودت شمااول بکشین زحمت نیس شمالازم نه+

 ازماپیشکش

 

 زیرخنده زدن همه حرفم بااین

 خوشم زیادازش نکنه ماهارومسخره باشه تااین کردم مسخرش لاتاست یاشارشبیه والابخداچون

 بود خیابونی پسرایه نمیومدمثل

 

 هباغرورک البته میزدن تیپ سنگین و باکلاس یاشارهمه برخلافه رامین و امیرسام میلادو ولی

 دورو نبودفقط باهرکسیم بودولی لات و شادوشیطون یاشار یاشارنه ولی میکرد ترشون جذاب

 میخورد حرص رامینم بررزامیگشت

 

 !!بهتره شماخیلی ازتیپ دوما خبرنداری موندی شماعقب مده اینطورتیپاالان رهاخانوم اولا:یاشار

 نیستن لات که هستن دیگه نمیادخیلیایه اصلاازاینطورتیپاخوشم و بهترازشماخبردارم من+

 پاپتی شماهایه به مردنه اونامیگن به میزنن تیپ باجذبه و باکلاس
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  خودتونگهدارازشمانظرنخواستم احترامه:یاشار

 بزن سوت اوردی کم:پوزخندگفتم بایه

 خبره؟ اینجاچه:آرسام

 گازمیزدن و زمین داشتن بعدازخنده کردن نگاش مات اول بقیه سمتش برگشتیم همه

 

 آری شدی شکلی توچرااین:آتی

 شکلی؟ چه:گفت باتعجب آرسام

 جیگر+

 بیرون بزنه بودازحدقه نزدیک چشاش بدبخت آرسامه

 

 کن نگاه توآیینه بروخودتو:رزاباخنده

 من سمته برگشت و دیدقرمزشد تاخودشوتوآیینه

 آره؟؟؟؟؟ کردی شکلی تومنواین:آرسام

 اخه چه من به توچیکاردارم به من عمم جونه به نه+

 

 دوییدسمتم بعدم نشناستت که کن سخنرانی بروبراکسی:آرسام

 بدو اون بدو من بدو اون بدو من فرارکردم منم
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 حرکاتمون به همه کردم دروقفل و تواتاق دوییدم منم افتادزمین و اورد کم آخرسرنفس

 نمیدادن بیشعورانجاتمم میخندیدن

 میومد خوششون

 

 ممیخوای وسایلاموبگیرم همه حاضرشم گفت آتنابهم تواتاق خودم کردنه حبس ساعت بعدازنیم

 تهران سمت کنیم حرکت ورم ازهمون پارک بریم شام

 

 همه دیدم پایین رفتم و وسایلموگرفتم بیرون موهاموریختم کردم ملایم آرایش زدم ساده تیپ یه

 حاضرن

 برسه بهت دستم فقط:آرسام

 بریم هابسه بچه:میلادگفت که دراوردم براش زبون

 

 برانشستن جایی یه رسیدیم بلاخره پارک سمت کردیم حرکت و شدیم سوارماشینامون همه

 شام سراغه پسرارفتن بعدم خوردیم عصرونه کردیم انتخاب

 

 باهم امبعدازش تنهانه گفتن و ندادن پسرااجازه بزنیم قدم یکم بریم بوددختراگفتن شلوغ خیلی

 ردرفتارک همینطوری باآتنام البته بتمرگم و نخورم فهموندتکون بهم باچشماش آرسامم میریم
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 وسایلاروجمع بعدم خوردیم خنده و باشوخی و شام حاضره شام پسراگفتن بودکه شب9ساعت

 بگردیم یکم رفتیم و توماشین گذاشتیم کردیم

 

 که گذشت خوش حسابی دراوردیم بازی خلوچل کلی بود ترشده خلوت یکم پارک

 میدادن نشون شماره و میزدن چشمک هی اخرسرچندتاپسرازدور

 

 نکردیم توجهی براهمین پامیشه به خون پسرابفهمن منودخترامیدونستیم

 یچندتاپاپت این به پسراچشمشون بقیه و آرسام غوغابودکه تودلم بودن سیریش خیلی خدایی

 لاغرمردنیا نیفته

 

 میشن زمین پخش بزنیشون مشت یه

 !!میان ماایمواشاره دخترایه واسه هیزدارن چندتاپسره اون:گفت باحرص یهوآرسام که توفکربودم

 

 ماچیکاردارن میگیابه باباهزیون نه+

 میخوردن گوهی چه داشتن دیدم خودم ازشون نکن طرفداری:آرسام

 چندتا اون سمت رفتن ماباعصبانیت به توجه پسرابدون ولی زیرش مادخترامیزدیم

 

 میکرد ایست داشت قلبم

 اومد خون یکیشونم ازدماغ شدن له پاشون و زیردست که بدبختاروزدن اون جوری
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 انگار اوناانگارنه کنین ول بسه میزدیم مادختراجیغ

 

 راتوس خاک جادیدزدن به بگیرین و جلوشون احمقابیاین اخه میکردن مارونگاه مات جمعیتم کل

 

 ایجادکردن مزاحمت:گفت آرسام که آگاهی ببرتشون میخواست کرد اومدجمعشون گشت بلاخره

 رفتن و شدن بیخیال اونام

 

 میکردی و پشتیبانیشون خوب:آرسام

  هموناکارکنین بزنین بخدامیترسیدم نه:بالرزگفتم

 زدی حرف کردی تواصلاغلط:باداد آرسام

 

 شددیگه تموم بیخیال بسه داداش:رامین

 دبهتربو رامین و نسیم اوضاعه ولی منوآرسام امیرسام بهارو رزا یاشارو میکردن آتنابحث میلادو

 

 هب گردنم چیوانداخت همه آرسام دوباره شدیم سوارماشینامون رفتیم و شد تموم بحثمون بلاخره

  بدم پس ارسام گوهه بایدتاوونشوبااخلاقه من میکرد چرونی چشم داشت اون اخه چه من

 

 کنه خدالعنتتون اه
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 سرشون بایدپشت آقارامین گفته به دادیم قر کلی و گرفتیم سلفی بگوبخندکردیم بادخترایکم

 که لامصباانقدحساسن کنیم حرکت

 

 رابغلب پرمیکشه دلم شدمخصوصابابام یکذره براشون دلم زودترخانوادموببینم میخواس دلم وای

 بوسیدنش و کردن

 

 ...بعد چندساعت

 

 

 شدم چقدخسته رسیدیم بلاخره آخیش

 بودخیلی سخت واقعابرام ازآرسام کردن خدافظی آرسام به ورسیدم کردم خدافظی ازهمشون

 سخت

 

  خدافظ خوشگذشت خیلی اوومم+

 برد خودش دستموکشیدودنبال ازپشت که داخل برم کلیدومینداختم داشتم سریع

 

  چیکارمیکنی دیوونه کن ولم عه+

 دلم:تگف بهم مظلومی وباقیافه هردوطرفم دستاشوگذاشت دیوار منوچسبوندبه کوچه تویه بردتم

 میشه تنگ برات
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 نم ولی بشنوه ازم منتظربودحرفی انگاراونم توچشاش بودم زده زل همینطور منم گفتم تودلم

 حالابذاربرم گشادمیشه برات دلم منم:گفتم و راه اون به زدم و خودم

 

 شیطون:گفت آروم گونموبوسیدوخیلی آروم و سرم سرشوچسبوندبه کردو دخترکشی خنده

 باش خودت کوچولومواظب

 

 بقیه پیش رفتم و دورشدم ازش سریع و همینطور توهم:تندگفتم

 کردین الافمون شب موقع زداین کجاغیبتون:آتی

 

 بابای ازهمتون میادممنون داره+

 بود شده تنگ چقددلم که وای توخونه رفتم و دروبازکردم

 

 میبینمشون فرداکه بلاخره شدم بودبیخیالشون چراغاخاموش همه چون باشن خواب فکرکنم

 خوابیدم بعدم جاکردم وسایلاموجابه گرفتم دوش یه تواتاقم رفتم

 

 و دست تودسشویی رفتم و پاشدم ازجام کندم دل ازخواب بلاخره چندبودکه ساعت نمیدونم

  صورتموشستم
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 داره مامان دیدم توآشپزخونه پایین رفتم و کردم ملایم آرایش یه کردم موهاموگیس بعدرفتم

 نشده من اومدن متوجه و میکنه آشپزی

 

 ترکید زهرم کشیدکه جیغی چنان طرفم برگشت دورگردنش دستموانداختم و رفتم آروم

 بابارهاا منم+

 

 بندبیاد بودنفسم نزدیک کردکه بغلم جوری

 دخترخوشگلم؟ برگشتی مادرکی بگردم دورت الهی:مامان

 

 میگم بده امون+

 معزیزدل نگوحالابیابشین که شدم ببخشیدانقددلتنگت آخ:گفت و آوردبیرون منوازبغلش

 

 بود۲انداختم ساعت به نگاه یه زدیم حرف ساعتی نیم یه فکرکنم زدم گپ بامامان کلی و نشستم

 میان روهام و بابا الان ناهاروحاضرکنیم زدیماااحالاپاشیم حرف خیلی مامان+

 

 بنداز رو بدوبروسفره بگیریم تولباس برای بایدبریم بعدازظهرم آره:مامان

 چشم اهوم+
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 دیدم تابابارو هردواومدن بلاخره که بودیم روهام و منتظربابا غذاروآورد مامان میزوچیدم رفتم

 کردم مالیش تف بغلشوکلی پریدم

 

 مکردی مالی هموتف و بغلش شدرفتم تنگ خیلی براش دلم بازم ولی دلخوربودم ازروهام درسته

 خوردیم و ناهارمون نشستیم بعدم

 

 چون مکن استراحت بالاتایکم رفتم و گفتم روزخوش یه منم ظرفاروشستیم مامان بعدازغذاباکمک

 بامامان خرید بعدازظهربایدبریم

 

 برد خوابم میدادم گوش همونطورکه گذاشتم آهنگ یه روتخت انداختم و خودم

 

 بیدارشدم ازخواب ننه باصدای

 خریدکنیم شدپاشوبایدبریم شروع دادنت دخترپاشوبازحرص:مامان

 

 دیگه دقیقه پنج+

 میشم واردعمل دیگه روش ازیه پانشی:مامان

 تودسشویی رفتم و پاشدم فنرازجام مثل

 

 پوشیدم و کردم انتخاب سرکمدلباسام،چندتالباس رفتم و بیرون اومدم عملیات بعدازانجام
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 حاضرشده مامانم دیدم پایین رفتم گوشیموبرداشتم و کیف عطرموزدم کردم مات آرایش

 بریم؟+

 

 بریم:مامان

 مامان ارشادگذاشتم از آهنگ پاساژیه سمت کردم حرکت و شدیم سوارماشین

 داشت ازاینجورآهنگانفرت

 

 تو پرتانداری و چرت بهترازاین لامصبوآهنگ این کن کمش:مامان

 ایناچیه یفهمیم توچه مادرمن آهنگ اینامیگن به+

 کن کمش پرت و چرت مشت یه:مامان

 

 !!!ریلکس چه

 فتیمر و شدیم پیاده ازماشین تارسیدیم گذشت یکم کردم کم و آهنگ نموندبرام براگفتن حرفی

 توپاساژ

 

 فقط چهارساعت سه بالای حالامن گرفت ساعت سرنیم بودکه مونده ازخریداش یکم مامان

 بایدبگردم
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 شونن مامان کردبه بودنظرموجلب دخترونه که کالباسی عروسکی کوتاهه لباس تایه انقدگشتم

 چطوریه ببین بروبپوش گفت اونم دادم

 

 کنم تاپرو رفتم دادمنم بهم و بودلباس فروشنده مسن خانوم یه تومغازه رفتیم

 اومد خوشم همینوبردارمنم شدی عروسک چقدخوشگله: دیدگفت تاتوتنم مامان

 

 میخواستم مانتوهم یه مانتوفروشی تویه رفتیم و کردم حساب همینوبرداشتم

 کردم و خریدام همه ساعت بعدازیه بلاخره

 

 فردامیگیریم شدم خسته گفت مامان بودکه مونده دستبندفقط

 ونهخ سمت کردم حرکت بعدم توماشین گذاشتم وسایلارو ماشین سمت رفتیم و کردم قبول منم

 

 ...دوروزبعد

 شد تموم بلاخره که مردم وااای

 ترشدی ماه بودی ماه عزیزم شدی چقدخوشگل:خانوم لیلی

 کنم نگاه و تاخودم بلندشدم و زدم لبخندبهش یه

 

 انقدخوشگلم که بشم خودم فدای ناااز چه وای



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 327 

 بایدبترکونیم دیگه عقدداداشمونه

 واقعا دردنکنه دستش بودم تغییرکرده خیلی

 

 خانوم لیلی دردنکنه دستتون+

 بود وظیفم عزیزدلم میکنم خواهش:خانوم لیلی

 5تا میشه شروع جشن0بعدازظهرساعت شدم سوارماشینم رفتم و کردم حساب باهاش

 

 ۱:00که الانم

  بودکه کننده خسته و دور طالارانقدراهش رسیدم بلاخره ساعت بعدازنیم

 توطالار رفتم و کردم ماشینموپارک

 اومدطرفم لبخندزدو بادیدنم مامان

 

 شدی مادرچقدخوشگل من برم قربونت الهی:مامان

 شدی خوشگل شماهم جونم مامی خدانکنه+

 بودم:مامان

 صددردصد+

 یانه کسرهس و کم چیزی بروببین ورپریده:گفت مامان که خندیدیم هردو
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 چشم روی به من+

 دعوت آتناهم و رزا حتی بودن مهمونااومده همه کم بودکم عالی و شیک چی خداروشکرهمه

 خبرداشتن ازعقدروهامم شمارشونوگرفتم چون کردم

 

 که کردم احوالپرسی آرسامم و بارامین مالی تف و بعدازبغل اومدن آتناباهم و رزا و بهارونسیم

 دارم بیاکارت باهام لحظه یه رهاجان:گفت آرسام

 

  باشه+

 فعلا گفتم بقیه روبه بالبخند

 بیااینجاببینم: آرسام

 بله+

 وضعشه چه این:آرسام

 چی؟+

 قیافت و طرزلباس:آرسام

 

 بد شدم عصبانی

 

 هب هان؟بعدشم چادرسرکنم برات عقدبرادرم توجشن انتظارداری نکنه چیه:توپیدم بهش باحرص

 تنهابودم چون باشه بهم حواستون توشمال گفت فقط داره؟داداشم ربطی شماچه
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 نمیشه شمامربوط به کارام و دارم خانواده خودم چون نیست لازم اینجادیگه ولی

 گفتم خودت برای فقط:گفت و جورکرد و جمع و خودش سریع بودولی شده حرفام مات آرسام

 نداشتم دخالت قصد

 

 خر میکنه فضولی توکارام هی پررو حقشه ولی برخورده بودبهش معلوم رفت و اینوگفت

 

  ردنآو تشریف بلاخره اوناهم که دامادبودیم و منتظرعروس بودفقط اومده عاقدم بقیه پیش رفتم

  شدآشغال خوشگل ترساچه

 

 سوت میزدیم خودمونیاجیغ همه جایگاهشون نشستن رفتن هم تودسته ترسادست و روهام

 کردن بارونمون شادی برف فسقلیم های بچه سرشون میریختیم گل و میکشیدیم

 

 میخوند عقدو خطبه عاقدداشت

 بیدقندمیسا مامانمم ترساداشتیم و بالاسرروهام و عقد منوتاراسفره

 

 بچینه گل رفته عروس خوندتاراگفت رو بارخطبه عاقداولین

 .....شمارو وکیلم آیابنده میکنم عرض باردوم برای:عاقد
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 بیاره گلاب رفته عروس+

 وکیلم؟ آیابنده میکنم بارعرض آخرین برای:عاقد

 سمجل بزرگترای و پدرمادرم بااجازه:گفت کردو زیرلب دعاییمم کردیه بستوبوسش و ترساقران

 بـــلـــه

 

 بلندشد هممون سوت و ترسادست گفتن بابله

 خریدگذاشت ترساساعتیوکه مامان و ترسا گردن خریدگذاشت که و گردنبدی مامان بعدازاینکه

 روهام دست

 

 ترسا دست روگذاشت حلقه روهام

 همینطور ترساهم

 روهام دهن گذاشت و ترساکیک زدن برش و کیک بعدباهم

 

 ترسا دهن گذاشت و کیک روهامم

 شدم صاحب من هزارتومنم پنجاه

 شد تموم جشن بودم ترکیدن درحال که خوردن و رقصیدن بعدازکلی بلاخره

 

 هنوز نکردن مشخص و عروسی تاریخه نامزدبودن روهام و ترسا الان
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 و کشیدن زحمت ترساخیلی وخانواده خودم خانواده بلکه تنهامن نه بودم شده خسته خیلی

 شدن خسته

 

 دوکبوترعاشق مثل ترساهم و روهام اینجاکارداشتن چون خونه برم گفتن من بابابه و مامان

  تاشب کردن گم و گورشون

 

 خونه سمت کردم حرکت شدم سوارماشینم رفتم و کردم خدافظی ازهمه

 بگیرم دوش یه حموم رفتم و آزادکردم و موهام لباسامودرآوردم کوفته و خسته رسیدم وقتی

 

 یکسرخوابیدم و نداشتم شام خوردن به میل پوشیدم عروسکی خواب لباس یه بعدازحموم

 

 مــهــر5

 

 پاشدم ازخواب بیدادمامان و داد باصدای صبح

 دیرشد رهاپاشودانشگاهت:مامان

 پریدم فنرازجام مثل دانشگاه بااسم

 رفت یادم بکل داشنگاه چی+

 

 کنم صبحونتودرست برم بدوبروحاضرشومن!!داشتی حواس توکی:مامان
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 شستم و صورتم و دست تودسشویی پریدم سریع

 

 آرایش بیرون زدم موهاموچپ پوشیدم مشکی کوتاهموباشلوارجذب مانتومشکی بیرون اومدم

 بیرون رفتم ازاتاق گرفتم گوشیمو و کیف عطرزدم گذاشتم مقنعموسرم کردم

 

 ۸بودبه مونده ربع یه داشتم کلاس۸ساعت بودگندزدم روزدانشگام اولین

 داشنگاه سمت کردم حرکت و شدم سوارماشینم رفتم کردم خدافظی صبحونه بدون

 

 و شم قبول داشنگاه ای دیگه جای نداشتم اصلادوس شدم قبول خداروشکرتوشهرخودم

 شد مستجاب بلاخره که خداروشکرانقددعاکردم

 

 حلش نامزدش و خودش که بودشیراز افتاده نسیم فقط شدن قبول تهران بهارم و نسیم و ترسا

 میره دانشگاه تهران الان و کردن

 

 رسیدم دقیقه۱0بعداز

  تودانشگاه رفتم و شدم پیاده بدوازماشین

  توکلاس رفتم و انداختم و گاوسرم مثل باعجله پیداکردم و کلاس تابلاخره گشتم

 

 اینجاچیکارمیکرد شدچهارتاآرسام استادچشام بادیدن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 333 

 وای نه استادماست این یعنی

 ...رهاخانوم:اومدم خودم به آرسام باصدای

 رادهستم:گفتم و کردم حرفشوقطع

 

 !کلاسه به واردشدن طرزه چه این دومن اومدنه دانشگاه وقته چه این راداولا خانوم:آرسام

 لطفا بشینین رادحالام خانوم تکرارنشه دیگه

 

 ترسا پیش نشستم رفتم و گفتم ببخشیدآرومی 

 مامنوترساپشتشون جلوی بودن نشسته باهم  دختره بایه نسیم

 

 زودترمیومدی؟ میمردی گاگول دختره:ترسا

 موندم خواب خفه+

 !!میگی راست خوابی توهمیشه:ترسا

 

 بیرون برین میتونین دارین ای اضافه حرف میدم شماتوضیح برای دارم محترم خانومای:آرسام

 نریزین بهم و کلاس نظمی بی بااین و ازکلاس

 

 !!استاد ببخشیدتکرارنمیشه:دادم جواب خودش مثل
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 امیدوارم:آرسام

 

 سسمتلا میرفتیم  داشتیم نسیم و باترسا داشتیم بعدازکلاس دادن درس کردبه شروع بعدم

 زد صدام آرسام که بهارتابیاد

 

 راد؟ خانوم:آرسام

 سمتشوگفتم برگشتم

 بله+

 بیارین تشریف چندلحظه:آرسام

 پیشش رفتم متین و باکلاس خیلی

 

 داشتین؟ کاری بامن بله+

 برنخورین مشکل به امتحان کنیدبرای کپی ازرفیقاتون دادم جزوه نبودین بله:آرسام

 بااجازه گفتین که حتماممنون بله+

 

 ها بچه پیش رفتم

 داشت؟ چیکارت:نسیم

 بگیر ازرفیقات دادم جزوه گفت هیچی+
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 بهم بده روزدانشگاه کن کپی میدم بهت آهاآره:نسیم

 

 مرسی باشه+

 گرفتم روازش جزوه

 بهارکو؟ پ+

 بایدبره کارداره جایی یه نمونین منتظرم گفت من به:ترسا

 

 باشه آهان+

 شدیم سوارماشینامون رفتیم و کردیم خدافظی باهم همه زدن حرف یکم بعداز

 

 ؟!برخوردمیکنه چراخشک آرسام

 !!!روهامه؟؟ توجشن درازیم زبون بخاطراون یعنی

 بیجاکرد بوددخالت حقش خب

 نیست مهم اصلابیخیال

 

 نیست؟ مهم محلیش بی آرسام؟مطمعنی سردرفتارکردن نیست مهم برات مطمعنی:وجدان

 وجدان هیس+
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  شدم آرسام توبیخیال رفتم و حیاط گذاشتم و ماشین خونه رسیدم

 

 اومد خوشگلتون خانه براهل سلام+

 بگیری ساعته چهلوهشت زهرمارحناق و سلام مرض و دررسلام و سلام:گفت و اومدتوهال مامان

 روسرت روگذاشتی دخترخونه خبرته چه

 

 سرشارازمحبته حرفاش دارم بامحبتی و مادربااحساس واقعاچه+

 کن برولباساتودربیاربیابرانهارسالاددرست شی فدام:مامان

 

 بکپم بزاربرم خستم کن درکم بابامادرمن ای+

 سپ نداشتی ای دیگه کلاس کلاستم جزاین داشتی کلاس دوساعت توفقط ببینم ساکت:مامان

 نداره خستگی

 

 نرومنتظرم اززیرکاردر

 اه کنی ولم ظهربیام برم حتمابایدبعدازدانشگاه هوف+

 توآشپزخونه رفتم و کردم لباساموعوض تواتاقم باغررفتم بعدم

 

 عزیزم آفرین باسلیقه همیشه مثل حاضرکن و بدوبیاسالاد:مامان

 خرمیکنی خوب چقدرم+
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 دیگه بتمرگ زجوندورا:مامان

 

 یمداشت ناهارمرغ سالادوحاضرکردم باحوصله و شیک خیلی کارشدم به دست و روصندلی نشستم

 

 دانشگاه دخترم خب:باباپرسید که سرمیزنهاربخوریم نشستیم همگی اومدن روهامم و بابا

 بود؟ چطوربود؟خوب

 بود خوب بله+

 

 کیه؟ استادتون خداروشکرراستی:بابا

 فامیلیشونمیدونم که من وای

 آرسام اسمشومیدونم فقط من+

 رضایی آرسام:روهام

 

 رضاییه؟ عه:بابا

 نگفت چیزی و داد سرشوتکون روهام

 تلگرام رفتم و گوشیموگرفتم تواتاقم رفتم راست بعدازغذایه

 

 ردمک بازبراکنکورحذف که پارسال یکی کردم نصب و کردم دوبارحذف نرفتم تلگرام وقته خیلی

 ایناتبریز آقاجون خونه امسال یکیم
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 پیام کلی خبره اووووچه توتلگرام رفتم

 دادم سلام خانوادگی گروه رفتم اول

 رهاخوبی؟ سلام:آرتا

 

 توخوبی؟ مرسی+

 عزیزاینا؟ خونه میای امشب قربونت:آرتا

 دعوتیه؟ امشب مگه عه+

 کرداونجا دعوت رو نمیدونستی؟عزیزهمه آره:آرتا

 

 فعلا باشه آهان+

 فعلا:آرتا

 تومورداشت بخاطراینکه پیس شددوسال فوت بابابزرگم من

 میکنه رودعوت همه میگیره دلش هروقت و میکنه تنهازندگی عزیزم همین برای

 

 و روتختم درازکشیدم داشتم بودخواب۱ساعت بیرون اومدم ازتلگرام کردن چت بعدازیکم

 خوابیدم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 339 

 

 بیدارشدم روهام باصدای

 عزیزبلندشوحاضرشو خونه بریم رهاپاشومیخوایم:روهام

 بهداشتی سرویس سمت رفتم و بلندشدم ازجام

 تو شدی باادب چه اووو:وجدان

 دراد تاچشات بودم+

 

 الش و مشکی باشلواردمپایه جیگری مانتوکوتاهه یه تواتاقم رفتم و شستم و صورتم و دست 

 اسپریموزدم تندترین کردم ملیحی آرایش بستم اسبی دمبه موهامم پوشیدم گرفتم مشکی

 پایین رفتم و گوشیموگرفتم

 

 بود ایستاده سرتوهال چادربه مامان

 پس؟ باباکجاست سلام+

 میاد داره سلام علیک:مامان

 شدیم سوارماشین رفتیم باهم و جیگرراومد تیپ بایه باباهم بعدازچنددقیقه

 

 دوربود عزیزیکم خونه راهه

 رسیدیم قیقهاومدبعدازچندد خرید شیرینی رفت جانگهداشت بابایه

 بود ای همهمه چه
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  ایناوعمواینازودترازمااومدن عمه

 

 یشپ مردارفتن کردیم علیک و سلام توباهمه رفتیم ماهم بازکردن دروبرامون فشارداد و اف بابااف

 هم پیش زناهم هم

 

 بودیم هم پیش روهام نگارو و منوآرتاونیکان

 چیکارکنیم؟ سررفت حوصلم وای:نگار

 حقیقت جرعت:روهام

 پیشنهاددادنت بااون نزن توحرف+

 

 هست که هجانیم خوبه خیلیم:نیکان

 اهوم:آرتا

 نمیام من+

 نشو لوس عه:نگار

 میکنی؟ چرالجبازی:روهام

 مگه زوره بیام نمیخوام چیه عاقالجبازی+

 

 گورسیاه به:نیکان
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 بدرک:نگار

 لالشن که رفتم بهشون توپی غره چشم یه

 میگیریا و آدم حال:آرتا

 میام میشه؟پس گرفته حالتون نیام من عه+

 

  میمون:نگار

  خندیدن همه

 بازی به کردیم شروع

 میپرسید آرتابایدازم بودیم منوآرتاافتاده لامصب

 میکردالاغ مرموزنگام

 

  و حقیقت باشه حواستون:آرتا

 بمیرین ایشالله گفتین دروغ!بگید

 حالابپرس خب+

 آماده؟:آرتا

 آره+

 

 داری؟ کیودوس:آرتا
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 بابامو ننه+

 نیست خانواده به منظورم:آرتا

 هیشکی+

 

 خدایی؟؟:آرتا

 داری؟ شک+

 پرسیدم نشوهمینطوری ناراحت نه:آرتا

 اوکی+

 

  شام برای کردن صدامون بعدازبازی

 بامرغ پلو زرشک درکنارش برنج و بود سبزی قرمه سرمیزشام رفتیم باهم همه

 

 آروم:آرتاگفت که بودم ترکیدن درحال دیگه خوردم ازهردوش خوردن به کردم شروع بامیل

 خودتو کردی خفه تردختردایی

 

 دادم جواب باپررویی پرو بادهن

 دارم دوس بتوچه+

 روکاناپه دادم لم رفتم و بعدازغذاتشکرکردم بهشون توجه بدون من ولی کردن نگام همه
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 نشستن دوساعت بعدازیکی

  کردن رفتن عزم باباومامان

 و مشدی سوارماشین رفتیم کردیم خدافظی باهمه و نکرد باباقبول ولی کردبمونین عزیزتعارف

 خونه سمت کردیم حرکت

 

 خونه رسیدیم بلاخره

  تواتاقم رفتم و بخیرگفتم شب کوفته

 دانشگاه برم پاشم بتونم7تا کردم کوپ گوشیموزنگ کردم عوض راحتی لباس لباساموبایه

 

 خوابیدم بعدم

 

 

 بیدارشدم ازخواب گوشیم آلارم باصدای صبح

 هی ازتوکمد و تواتاقم رفتم بعدم شستم و صورتم و دست دادم انجام و عملیات دبلیوسی رفتم

 مشکی ومقنعه شلواردمپامشکی بایه برداشتم دانشجویی مانتومشکی

 

 رفتم و کیفوگوشیموگرفتم کردم ملایمی آرایش بستم اسبی موهامودمب لباساموپوشیدم

 سرمیزنشستن همه دیدم توآشپزخونه
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 بخیر صبحتون همگی سلام+

 بخیر توهم صبح سلام:مامان

 بخور صبحونه بخیربیابشین توهم صبح دخترم سلام:بابا

 

 خوردم بااشتهاصبحونه سرمیزو نشستم رفتم

 

 داشنگاه سمت کردم حرکت شدم سوارماشین رفتم و کردم خدافظی بعدازصبحونه

 بهاره دیدم خورد زنگ گوشیم که بودم توراه

 

 جانم+

 دنبالم؟ بیای میتونی رهایی سلام:بهار

 که الان؟دیرمیشه+

 !یعنی؟ نمیای:بهار

 فعلا اونجام دیگه تاچنددقیقه میام نه+

 

 فعلا بووووس:بهار

 بهاراینا خونه سمت رفتم
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 فسین فس من مثل همه مگه درایستاده دم حاضرواماده دیدم رسیدم دقیقه۱0بعداز

 

 بالبخندسوارشد و اومد خودش به که زدم بوق یه

 چطوری؟ سلام:بهار

 توخوبی خوبم+

 شدم ببخشیدمزاحم بدنیستم هییی:بهار

 ممنوع گفتن چرتوپرت+

 ریزخندید

 

 !رسیدیم بلاخره دانشگاه سمت روندم باعجله

 

  سرکلاسش رفت سریع بهار میشدبراهمین شروع بهار کلاس دیگه دقیقه یه

 توکلاسم رفتم منم

 

 سرجام نشستم رفتم منم بودن نشسته توکلاس همه

 نمیومدازشون زیادخوشم بودن خشک کلاس بیشتردخترای

 بود نشسته بودتنهاهم خوشگل و خانوم خیلی دختربودکه یه فقط 
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 نشستم پیشش ورفتم بلندشدم ازجام

 خانوم خوشگل سلام+

 بالبخندجوابمودادواقعانازبود

 عزیزم سلام:دختره

 

 اسمتوبدونم؟ میشه+

 پریاس اسمم نه چراکه بله:دختره

 رهاس اسمم منم خوشبختم+

 کجان؟ دوستات خوشبختم منم:پریا

 

 الان میان نمیدونم+

 مانشستن پیش اومدن نسیمم و ترسا بعدازچنددقیقه

  پرسی احوال و بعدازسلام

 دیرکردامروز استاده این:پریاگفت

 موندپدرصلواتی حتماخواب+

 بیشترشد خندش حرفم بااین

 

 دخترتوچقدبانمکی وای:پریا
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 !نمکی بی خیلی توام عزیزدلم مرسی+

 رفت بهم غره چشم یه باخنده

 کنم؟ سیوت شمارتومیدی:پریا

 ....09۲۱سیوکن آره+

 گلی مرسی:پریا

 

 میاره خرشوکی تشریفه ببینم جلودروایستم برم من خواهش+

 داریا کرمی عجب:ترسا

 داری؟ انتظاری چه شروشیطون آدم ازیه:نسیم

 کلاس دم رفتم و درآوردم زبون براش

 

 اوردن تشریف تابلاخره سبزشد علف زیرپام درکلاس دم شدم علاف دقیقه تاده

 

 شد زمین پخش بامخ باشه حواسش اینکه بدون اونم جلوش پاموگذاشتم که میومدتوکلاس داشت

 

 رفتن ریسه ازخنده کلاس کل جــرمیرفتم ازخنده داشتم

 نبود خوبه؟اصلاحواسم ببخشیدحالتون وای ای:گفتم یینما بامظلوم و دادم بزورخندموقورت
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 ازکلاس حقتونه!درایستادین اصلاچرادم!وضعشه؟ چه راداین خانوم:گفت روبهم و بلندشد باحرص

 کنم بیرونتون

 نبود حواسم نکردم که ببخشیدازقصد گفتم که استادمن عـــه+

 

 لبو بودکپ شده قیافش

 بفرماییدبشینید: گفت باعصبانیت

 کردیبود کاری چه این:گفت و گرفت ازپهلوم ریزی پریانیشگون که نشستم سرجام رفتم باخنده

 !!ورپریده

 حقشه+

 خان وروجک تودیگه هستی شیطونی چه:نسیم

 اولاشه تازه این کجاشودیدین:ترسا

 نمیره ازروهم:پریا

 دارین لطف مخلصم+

 

 آرسام زدن فک کلی و بعدازکلاس

 نسیم،ترسا،بهار گرامی دوستان و باپریا 

  وزوزمیکردیم داشتیم دانشگاه توحیاط 

 !نداره ماتمومی حرفای
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 نکردی؟ کیه؟معرفی ایشون خب:گفت بهم ترساآروم

 اشناشدیم باهم پریاتازه+

 جدیدته؟ رفیق:نسیم

 بهله+

 بسلامتی اووو:بهار

 لبخندزد پریایه

 ترساس منم اسم عزیزم خوشبختم:ترسا

 نسیمه اسمم بختم خوش منم:بالبخندگفت نسیمم

 خوشبختم بهارم منم:بهار

 

 ازاشناییتون خوشبختم منم:داد جواب پریاباخوشرویی

 

 !میاد بهت اسمت واقعاهم:ترسا

 قربونت:پریا

 

 باادبیه نازو دخمل یادبگیرنگاچه جون ازپری رهایکم:ترسا

 داری جیگری این خواهرشوهربه باشه ازخداتم+

 اوق:ترسا
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 باشه اینجوریاس عـــه+

  حالانازنکن خب:ترساگفت که قهربرگردوندم حالت به و روم

  نموخوام ایییش+

 

 چینم نقطه به:ترسا

 بیشعور چندش+

 رفتم بهش توپ غره چشم یه بعدم

 ما زنداداچ داده حیاروقورت

 

 بریم؟ حالانمیخوایم بسه:پریا

 چرابریم+

 ام بیادخونه ترسامیخواست شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم خدافظی باهم بلندشدیم ازجامون

 کردم ذوق کلی منم

 

 ترسا+

 جونم:ترسا

 عزیزاینا؟ خونه نیومدی چرادیشب+
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 دیگه میبیننم میان خانوادتون امشب اخه داشتم مهمون:ترسا

 

 !خبرندارم چرامن امشب؟پس!جدی؟+

 بیان میخوان ازتبریزم اونجافامیلاتون برم زدوگفت زنگ مژده خاله ولی نمیدونم:ترسا

 

 !من جون میگی یجد+

  چیه تودروغم جون آره:ترسا

 راحــت نداریم داشنگاه که فرداهم عشقـــه و امشب ایول+

 اهوم:ترسا

 

 مامان به بعدناهارم ناهارخوردیم کردیم عوض و لباسامون منوترسارفتیم خونه رسیدیم بلاخره

  کردیم کمک

 

 کنیم استراحت ساعت نیم یه رفتیم بعدم

 

 

 بلندشدم ترساازخواب باصدای

 نباشی زشته مهمونامیرسن بلندشوالان رهاعزیزم:ترسا
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 تودسشویی رفتم کشیدم خمیازه یه و پاشدم ازجام

 بیرون اومدم زدمو صورتم به آب چندتامشت

 

 !بود غروب6انداختم ساعت به نگاه یه

 پوشیدم و کردم انتخاب چیزی یه سرکمدم رفتم

 

 نبود دوقلوچسبیده چسب ترسامثل و روهام بقیه پیش پایین رفتم زدم اسپری آرایشموکردم

  بهم

 

 هاچطوره؟ دیوونه حال سلام+

 حسود خودتی:ترسا

 ازاینکه قبل که روهامه منظورت کنم؟اگه حسودی بهت بخوام که داری چی کی؟من؟نوچ+

 بود من داداش شوهرتوشه

 

 خودمه مال الان ولی:ترسا

 اومده سرتروجیگرترقحط انگارپسرازاین بهش چسبیده جودی اییییش ندزدنش باش مواظب+

 میکرد ماچم میرفت راه بود من عمه اون جدی؟نکنه عه:روهام
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 میچلوندمش همش میگفت راست و این

 

 نبودم من بودچون عمت فکرکنم:گفتم و چپ علی کوچه به زدم و خودم

 

 !شدی دروغگوهم روشن چشمم:روهام

 شد نورانی چشمت+

 

 بوسیدم محکم گونشو بعدم توبغلش دادم لم رفتم و براش زدم چشمک یه بعدم

 

 !انکارکنی میخوای بیابازم:روهام

 چیو+

 جالب جلل:گفت و ترساچشاشوگشادکرد

 بود شده جالب هاشون قیافه زیرخنده زدم

 

 اف اف سمت برگشتیم تامون هرسه اف اف باصدای

 دروبازکرد زد و اف اف رفت و اومدبیرون تندازآشپزخونه مامان

 

 .آوردن تشریف بودن گلمون مهمونای



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 354 

 

 کردیم احوالپرسی باهم داخل اومدن

 

 بزنیم فک یکم هم پیش ترسانشستیم و روهام و سامین و شیوا و منوشروین بعدم 

 

 بود شده ذره یه چل و براشمادوتاخل دلم:شیوا

 !داری مالطف چقدتوبه_

 

 برمیخوره بهش خانومم پیش بزن حرف درست هوی هوی:روهام

 

 باش راحت گفت ازخودش برنمیخوره بهم شیواجون نه:ترسا

 

 !قدرشوهرتوبدون واقعاکه:روهام

 زیرخنده زدیم هممون که رفت بهش غره چشم ترسایه

 

 شماها این خنده چقدخوش:زندایی

 عرعرمیخوره بیشتربه خندشون!خندن کجاخوش:خاله
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 من برم نگوقربونشون:مادرجون

 چقدشمابامحبتین جان خاله_

 قابلتونداشت:خاله

 

 !دارن خاصی مامحبت همه کلابه جون عمه:سامین

 برم پسرباهوشم قربون آی:دایی

 

 دربره خستیگتون بخورین وشیرینی چای بیاین دیگه بسه خب خب:مامان

 

 برم قربونت میشی مادرخسته شمابشین گلم عروس:گفت مامان بلندمیشدکه ترساداشت

 نده لم رهابلندشوبیاکمک

 

 من عزیزدردونش شد و گرفت ازم ننمو نیومده نیومده ترساخانوم مترواموند یه دهنم منوداری

 نوکرشون شدم

 

 ایشــ

 گرفت کمرم وای_

 پاشوببینم میکنی منوسیاه ورپریده_
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 !کین خدااینادیگه وای

 کرد نگام ترساباعشوه

  چشم سرت توفرق بخوره بلام دردو_

 

 توآشپزخونه رفتم بعدم

 پاپتی دختره این و من بین میزاری فرق خوب خانوم مامان_

 

  ممنوع حسودی_

 مادرشوهرواقعی میشم بگذره بزاریکم کاره اوله تازه دخترکم:گفت اومددرگوشم بعدم

 

 زیرخنده هردوزدیم

 

  بردیم و شیرینی و چایی مامان باکمک

 

 کنن آماده و تاکباب رفتن بعدازچایی مرداهم بودن زدن حرف درحال همه

 

 خودم البته و بودن زده کپک دخترا فقط پاستور پسرامشغول انداختن بگوبخندراه که زناهم
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 !!که نداری رهافردادانشگاه:شیوا

 ندارم نه+

 بگردیم بریم پس:شیوا

 

  بریم آره:ترسا

 پوکیدم چیکاکنیم و خوالان+

 چیکارکنیم منم:شیوا

 

 بزنیم؟ یاحرف ببینیم فیلم بریم چیه نظرتون:ترسا

 

 بحربیم بریم نی حسش بیخی و فیلم:شیوا

  من تواتاق رفتیم باهم

 

 ازتعصبش روهام به ترساازحسش پسرش دوس امیر شیواازدرس گفتم ازدانشگاهم من

 

 خندیدیم و گفتیم زدیم حرف کلی بلاخره

 اومدیم خودمون به دراتاقم باصدای
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 بسه زدن فک شام خانومابیاین:روهام

 بکش باشخصیته؟خجالت و محترم،خوشگل باچندتاخانوم کردن طرزصحبت چه این!واقعاکه+

 

 یتشخص بی زشت بپیوندتویه واقعیت به و بیابیرون ازخیالاتت عزیزم بسه بافی خیال:روهام

 !کمتری هم ازمورچه که بایدباورکنی ولی سخته باورش میدونم برم قربونت بیشترنیستی

 

 طفل چیزدیگه ویه! میادپایین مقامم و شخصیت شم دهن به دهن پاپتی آدم بایه نیست درشانم+

 !منتظرنمون نکش زحمت نوکرجان میایم خودمون کن شرتوکم کن

 

 تری سنگین نمونی شدی بروپش روهام:ترسا

 شیوازدزیرخنده

 عصبانیتشوبفهمم تونستم ولی معنیشونفهمیدم رفت بهم  غره چشم یه و کرد نگام روهام

 خودم به ایول کردم حال شد خنک دلم ولی

 

 زیرخنده شیوازدن و ترسا روهام بعدرفتن

  حالشوگرفتی باباخوب گرم دمت:ترسا

 مرحبا:شیوا

 مخلصیم+
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 ازگشنگی مردم که بخوریم شام حالابریم

 بریم:شیوا

 

 خوردیم و شاممون سرمیز نشستیم و پایین رفتیم تایی سه

 

 خوابیدیم من شیواتواتاق و منوترسا شد خواب موقع گذشت شبم اون بلاخره

 

 خوابیدیم بعد و دیوارگفتیم ازدرو یکمم

 

 بیدارشدم ازخواب گوشیم آلارم باصدای صبح

 

 بود صبح9کردم نگاه ساعت به و کشیدم خمیازه یه توجام خیزشدم نیم

 

 بیرون شیوابریم و باترسا قراربودامروز

 بیرون اومدم دادم انجام که کارامو دسشویی رفتم و بلندشدم

 

 غبلندجی و سمتشون رفتم پکری باقیافه بیدارکنه و دوتاخرس این داره حوصله الان کی هوووف

 کشیدم
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 آینه جلوی رفتم بهشون توجه بی منم کردن نگاه من به باخشم و پریدن مترازجاشون یه هردو

 :گفتم میکردم شونه و موهام همونطورکه

 

 حاضرکنم رو صبحانه تامن شین اماده پاشین پس بیرون بریم نمیخواستیم مگه

 

 کنم بودسکته نزدیک وضعشه رهااین وحشی واقعاخیلی:ترسا

 زد ورپریده این که جیغی بااین کنم خیس و بودخودم نزدیک منوچیمیگی:شیوا

 

 هشونب و برگشتم لحظه یه که بیرون میرفتم ازاتاق داشتم کردم سرم شالمم تونیکموپوشیدم

 :گفتم

 

 منتظرم پایین نباشه اضافه حرف

 میرن راه ادم رومخ که میزنن فک انقدخودشون

 

 موندم دوتاخر منتظراین و میزوچیدم گذاشتم چایی توآشپزخونه رفتم

 

 آوردن و خرشون خانوماتشریف بعدازچنددقیقه

 شهیدمیشدم داشتم گشنگی طلااز دستت:ترسا
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 میتو:شیوا

 تو؟ یو:ترسا

 یس:شیوا

 بریم کنین کوفت بشینین هووف+

 

 ونهصبح خوردن مشغول باهم سرمیز نشستم بعدم ریختم شیواچایی و ترسا و براخودم بلندشدم

 شدیم

 

 لباس رفتیم بعدم ظرفاروشستیم کردیم جور و جمع رو آشپزخونه هم باکمک بعدازصبحونه

 بپوشیم

 

 شدیم آماده تامون هرسه

 نشه نگران وقت یه که کجاییم نوشتم کاغــذبرامامان تویه

 

 شهربازی سمت کردیم حرکت و شدیم سوارماشین

  رسیدیم ساعت بعدازنیم
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 بعیدمیدونستم شلوغ انقد صبح اول اوووو توشهربازی رفتیم و شدیم پیاده ازماشین

 نی انداختن سوزن جای اینجاکه!!بازباشه

 

 توش ریختم و درآوردم لیوانموازکیفم گرفتم آب یه سوپری رفتم بود چراانقدتشنم نمیدونم

 ها بچه به دادم بقیشم

 

 بود اومده کردپیام دینگ دینگ گوشیم که میکردم میل آب و میزدیم قدم تیمهمینطورداش

 

 بود مامان پیامشوبازکردم و برداشتم ازکیفم و گوشیم

 خوش روز باشید خودتون مواظب باشیدفقط خوش بخیرهرجاهستین صبحت دخترم سلام:مامان

 

 تویکی رفتم یهوباکله که میکردم تایپ داشتم

 رولباسش ریختم آبمم دیدم سرموبلندکردم

 افتاد نگاهش به تانگاهم

 

 تعجبشوگرفت جای عصبانیت کم کم ولی نداشت ازمن کمی دست اونم شدچهارتا چشام

 نبود خوبین؟ببخشیدحواسم آقاآرسام سلام عـــه+
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 نگابالباسم نبود حواسم میگی و میکنی هرکاری وضعشه چه این راد خانوم سلام علیک:آرسام

 !!چیکارکردی

 

 بخداحواسم آقاآرسام:گفتم باشرمندگی شد خیس کامل لباسش میگفت خداراست بنده

 بهتون خوردم که میکردم تایپ نبودداشتم

 

 عنیی دومن اتفاقابیفته ازاین که نباشه توگوشی سرتون انقد میرین راه دارین وقتی اولن:آرسام

 افتاد؟ ازکار چشاتون که شدید گوشی انقدغرق

 

 سگموبالامیاورد روی اون و میکرد توهین داشت دیگه

 نکهم میزنی تهمت بهم داری نامستقیم خیلی محترم آقای دهنتوبفهم حرف:گفتم بلندی باصدای

 کاراکنم ازاین بیخودی نیستم آزارم مردم کردم خواهی معذرت

 

 کنم تاپرداخت چقده قیمتش بگین هستین پیرهنتون نگران خیلی اگه داره حدی صبرمنم

 

 حواستون توخیابون گفتم فقط نخواستم پول ازتون و نیست پول بحث بحثم من:آرسام

 کنید وبیشترجمع

 

 خدافظ حوصلموسربردین نمیشه شمامربوط به+

 سرم پشت شیواهم ترساو ردشدم ازکنارش و گفتم و این
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 میده کش انقد چیزو یه بود مقصرخودش ولی میکردن نگامون داشتن جمعیت کل

 باشم داشته برخورد غول بااین باید هرجامیرم من عن شانس از

 

 دادیم رفتن خونه به رضایت خوردن خوراکی و کردن بازی و گشتن کلی بعداز بلاخره

 ناهارندارم اشتهای انقدخوردم که من

 

 خونه بیاین سریع و تفریح بسه گفت و زدبهم زنگ دایی که ظهربود۲۱ساعت

 

 ایشالله برین قربونمون کردیم گوش حرفش به که مظلومیم و خوب انقد ماهم

 

 

 روزبعد دو

 

 

 رفت که ترساهم زودرفتن شیوا بخاطردانشگاهه اینامیگذره خاله ازرفتن روز یه

 

 ندارم کلاس باارسام چهارشنبه شنبه سه خداروشکر و چهارشنبس البته دارم دانشگاه امروزم
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 میکنن میل صبحونه دارن همه دیدم توآشپزخونه رفتم و حاضرشدم بلاخره

 شادی و بخیر صبحتون خانه براهل سلام+

 

 قشنگم بخیر توهم صبح دخترم سلام+بابا

 برم پدرم قربون آخ

 نشه دیرت صبحونتوبخور  بشین سریع سلام علیک:مامان

 

 چشم روی به+

 خوردن صبحونه به کردم شروع و سرمیز نشستم

 بلندمیشدم داشتم صبحونه بعداز

 

 وایسامیرسونمت:گفت روهام که

 خودم میرم بیخیال+

 دیگه میرسونمت گفتم:روهام

 باشه+

 

 دراومده؟ ور ازکدوم داشنگاه؟آفتاب روبرسونی رها تومیخوای امروز چیشده:بابا
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 میبرمشومیارمش خودم بیکارم امروز آخه:روهام

 خلشون دوستای بااون حتماامروز دارن بیکارتشریف برسونن مارو میخوان آقابراچی بگو پس+

 رنقرارمدارندا

 

 ببند:روهام

 ببند خودت+

 پاشودیرمیشه رهاروبرسونی میخوای روهام هابسه بچه:بابا

 

 جوجه بریم چشم:روهام

 خان شدنکبت لال که رفتم بهش توپ غره چشم یه

 

 شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم باباخدافظی و ازمامان

 

 تودانشگاه رفتم و کردم خدافظی روهام از دانشگاه رسیدم بلاخره

 

 میزنن فک دارن و نشستن ترساتوحیاط و پریا دیدم

 :|دیوث شمادوتا به سلام:گفتم و نشستم پیششون رفتم
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 پشه سلام:ترسا

 پوفیوس سلام:پریا

 میحرفه؟ جیگراینطوری و خوشگل خانوم بایه آدم بکشین خجالت نچ نچ+

 

 سقفـــ اعتمادبه:ترسا

 نکنه ریزش سقف باش مواظب

 !سقف نه نفسه اعتمادبه عزیزم+

 زشتوک؟ زدی بازتوهم عزیزم آخی:پریا

 

 رو گاله اون ببند+

 جیگرم خف:پریا

 :\میگی قاطی رو صدقه قربو و فوش که مردتم کشته بااحساسی جمله چه+

 

 شد شروع کلاس بلندشین شرنگین انقد بسه:ترسا

 موندیم پیروکچلمون استاد منتظر و توکلاس رفتیم باهم

 

 پوفـــ داریم کلاس مشنگ بااین دوساعت آوردن تشریف کردن علاف دقیقه۲0بعداز
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 بعد دوساعت

 

 

 راحتیم تاشنبه آخیش+

 شکرخدا آره:ترسا

 میخونین درس روز شب انگار میحرفین جوری:پریا

 

  کردی فکر چی پ+

 اهوک:پریا

 ندارم وقت که من:ترسا

 شیرخوارداره چهارتابچه سه انگار ندارم وقت میگه طوری+

 

 نخور گوه:گفت و کلم زدپس یکی

 /:بخور خودت خوردنیه اگه+

 برم؟ من ندارین کاری حالا بیخی:پریا

 

 /:بروگمشو نه+
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 خدافظ تربیت بی:پریا

 خدافظ:ترسا

 رسوند؟ تورو اون میکنه اینجاچه روهام عه

 

 بعله+

 خدافظ گلی باشه:ترسا

 خداسعدی+

  روهام ماشین سمت رفتم

 صلوات و داداشمون ندن قورت نگاه رو داشنگاه دخترای

 

 شنا له که بزنمشون جوری برم میگه شیطونه

 شدم سوارماشینش رفتم

 بریم+

 

 دادی؟ قورت سلامتو:روهام

 حالابریم خوردمش بود گشنم آره+

 !هیزن چقد دانشگاهتون دخترای این:روهام
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 بریم میگم اه+

 حسود باباچته خو:روهام

 حسودم؟ من گفته کی+

 شدی؟ غیرتی روداداشت پس:روهام

 /:نمیدونم+

 

 باشه:کردوگفت ای بامزه خنده روهام

  داداشمونگاکنن میکنن غلط:گفتم و گونشوبوسیدم شدم خم

 داد بوس لبخندو جوابموبایه اونم

 

 دربیاد ازکاسه بودچشاشون مونده کم

 خونه کردسمت حرکت روهام که 

 براتجربیاس؟ فقط دانشگاهتون:روهام

 

 آره+

 آهان:روهام

 خونه رسیدیم بعدازچنددقیقه
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 روزبعد سه

 

 بیدارشدم ازخواب گوشیم آلارم باصدای

  باآرسام دارم کلاس۲۱تا۲0ساعت

 

 برنمیداره ازسرم دست شوهرنمیخوام بگم مامانم چندباربایدبه اه خواستگاردارم که امشبم

 

  بیرون اومدم و دادم عملیاتوانجام تودسشویی رفتم و بلندشدم ازجام باحرص

 

 وشیدمپ بعدم گرفتم بلندمشکی روسری و باشلوارمشکی مانتوجیگری یه سرکمدلباسام رفتم

 

  پایین رفتم و عطرموزدم کردم ملایمی آرایش

 نبود توآشپزخونه کسی

 توحیاط رفتم و خوردم چیزی یه سرسری

 

 دانشگاه سمت کردم حرکت و گرفتم و ماشین

 خورده اعصابم کافی اندازه به چون نیاد پیش ماجرایی امروز امیدوارم
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 ترسا پریاو پیش رفتم و شدم پیاده ازماشین رسیدم بلاخره

 سلام+

 علیک:پریا

 

 شده؟ چیزی سلام:ترسا

 بشه؟ بایدچیزی نه+

 پکری آخه:ترسا

 بگوچته خو ضایس میگه راس:پریا

 

 کنین باباولم هیچی اه+

 نداشتم زدن حرف اصلاحوصله توکلاس رفتم ازپیششون بلندشدم

 

 آوردن تشریف آقاآرسام و شد شروع کلاس بلاخره

 بود کرده تعجب من ساکتیه این انگاراز

 

 میکردن نگام تعجب همه براهمین میکنم خراب روسرهمه و کلاس همیشه که نه آخه

  شد تموم که کلاس

 خوردم چیزی یه کافی رفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 373 

 

 !!شد مزاحمم تیغی جوجه پسرچندش یه که شم سوارماشینم میرفتم داشتم

 

 بدم؟ شماره خانوم خوشگل:پسره

 بده شماره ننت بروبه+

 ما توبه بدی حالی چه هستی که زبونم بلبل:پسره

 

 بروگمشو شوحیوون خفه+

 بیاسوارشوبدنمیگذره جوووون:پسره

 جوابشوندادم

 

 ؟!خبرع اینجاچه بدونم میشه:آرسام

 هری داداش نه:پسره

 ایجادکردن مزاحمت برام+

 

 ؟!جدی:آرسام

 بله+

 کیشی؟ باباشی ننشی توروسننه یارو هوی:پسره
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 !نامزدش:آرسام

 نابودمیشه هیکلت کل ماساژی چه بدم؟اونم ماساژت یه میخواد دلت خب

 

 داری هیکل فقط حرفانیستی این بروعمومال:پسره

 حرفانیست این مال کی میدم نشونت الان:گفت پسره روبه و دادبهم کتشودراود آرسام

 

 کرد داغونش صورت حواله مشت یه و کرد پیاده ازماشینش رو پسره حرف بعداین

 افتادزمین شد له هم بدقواره پسره

 

 !یانه فهمیدی:بلندترگفت نمیشی خانوم این مزاحم هم دیگه میری و میکنی راهتوکج:آرسام

 

  داد سرشوتکون پسره

 نشنیدم:آرسام

 باشه:پسره

 چیشدپس؟ چشم و نه باشه:آرسام

 

 چشم:پسره
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 حالاشد:آرسام

 حالاگمشو:گفت و صورتش اونور خوابوند دیگه مشت یه و روگرفت پسره یقه

 

 فرار کردااا فرار پسره

 بودن پریاهم ترساو میکردن پچ پچ و ما به بودن زده زل همه

 شما؟ خوبین:گفتم ارسام روبه من

 

 !راد خانوم باشه خودتون بیشتربه لطفاحواستون خوبم:آرسام

 پایین سرموانداختم شرمنده

 !تیپتوبهترکنی کن سعی پس زیاده گرگ:آرسام

 

 

 رفت کتشوگرفت و گفت و این

 یابو پسره بزنم حرفی واینستاد حتی

 دعوامیکنه بخاطرم و جامیزنه شوهرم خودشو که دوباره آرسام

 

 چیه؟؟؟؟ اینانشونه

 بدونم میخواست دلم
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 خونه سمت کردم حرکت و شدم سوارماشین اطرافیانم به توجه بدون مشغول بافکری

 

 آرسام

 

 چه این اخه شدم نگاهش بازعاشق زدم حرف بازباهاش کردم حس و بازبوش بازدیدمش لعنتی اه

 خدا ای حسیه

 

 میشم دیوونه دارم

 ههم شیطون دخترلجبازو یه عاشق معصوم و دخترپاک یه عاشق شدم عاشق که کنم بایداعتراف

 تموم چی

 

 چیکارکنم نمیدونم هولم ولی اومدتوزندگیم داشتنشوداشتم آرزوی که دختری خواهرخودم مثل

 شده عاشقت میکرد اذیتت همیشه که پسری اون بگم بهش چطوری نمیدونم

 

 باشه؟؟ میتونه چی جوابش خدایاایعنی

 

 سینم به ردمیزنه دست

 میشم دیوونه اینکاروکنه اگه نه نه

  باشه داشته دوسم اصلاازکجامعلوم
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 !من فقط بشه ای دیگه کس مال جزمن نمیتونه اون اه

 

 !خودمه مال منه دخترمال اون

 !بخوره بهش جزخودم هیچکس دست نمیذارم

 میکنم هرکاری اوردنش برابدست و دارم دوسش من

 

 خونه فکرارسیدم باهمین

 

 

 رهـــــا

 

 اومد نفستون خانه اهل سلام+

 اومد خوش خیلی:مامان

 برم قربونت+

 بخور بدم چی یه بیابهت کن برولباستوعوض نباشی خسته خدانکنه:مامان

 

 مادرعزیزم چشم روی به+

 بگیرم دوش برم گرفتم لباس تواتاق رفتم
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 خودشوداشت گرمای هواهنوزم دربره خستگیم

 

 بعد دقیقه۱5

 

 شدم سبک آخیییش

 پایین رفتم کردم موهاموخشک لباساموپوشیدم رفتم

 چقددیرکردی:مامان

 حموم رفتم+

 

 بخورتاناهار گذاشتم پنیروچایی و نون بروتوآشپزخونه خب خیلی:مامان

 دردنکنه دستت+

 

 توآشپزخونه رفتم

 بدبختی دیگه خوندن درس به کردم شروع تواتاقم بعدغذارفتم خوردن به کردم شروع بامیل

 شد شروع

 

 گذاشتم لقب براش و هنوندیدمش بره بزاره یاروزشتوک این بایدچیکاکنم میان الان وااای
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 بریزم توسرم خاکی چه باشه سیریش اگه

 

 اومدم خودم به مامان باصدای

 تو و میدونم من وگرنه نکنیاااا آبروریزی اوندفه مثل اومدن رهابروتوآشپزخونه:مامان

 

 زشته دروبازکن خانوم بسه:بابا

 دراره آدمو حرص بلده فقط اوووف+

 توآشپزخونه رفتم باحرص

 

 پرشد توخونه شلوغی صدای دقیقه بعدازیه

 کنن گریه حالت به آسمون مرغای که بیارم سرت به بلایی آقادومادیه هه

 

 میسوزوندم باچایی و یاشلوارشون بغلشون مینداختم مصنوعی یاسوسک قبلیم خواستگارای

 بدبختافرارکنن که جوکیامیکردم شییه و یاخودم

 

 !!!توچاییشون میریزم فلفل دارم دیگه نقشه اینایه واسه

  لبم کنج نشست لبخندکمرنگی یه فکرخبیث بااین

 چاییوببرم بگه تامامان منتظرشدم
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 چاییوبیار دخترم:گفت مامان بعدازچنددقیقه

 نریزیا کرم امشب وروجک هی: گفت و اومدتوآشپزخونه روهام بلافاصله

 

 ممنوع فضولی+

 

 میکنم و کارم و نمیشه حریفم میدونست چون بیرون رفت کشیدوازآشپزخونه پوفی یه روهام

 

 مثلااونانمیخورن اینانریختم برامامان ریختم فلفل تامیتونستم توشون مهاروریخت چایی

 بیرون زدم ازآشپزخونه بالبخندمصنوعی و کشیدم عمیق نفس یه گرفتم و چایی

 

 آرسام آخه آخه بودم شده ماتش میشدم دیوونه داشتم نشسته روبروم که کسی بادیدن

 اینجاچیکارمیکرد

 

 کرد کپ من بادیدن خودشم آرسام

 سلام رهاجون عه:آتنا

  سلام+
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 رومیشناسین؟ شماهاهمدیگه:مامان

 آشناشدیم توشمال که خواهرشون آتناهم هستن استاددانشگاهم رضایی آقای بله+

 

 کرد یخ روبده مادربیاچایی خب آهان:مامان

 محال وگرنه آرسامه خواستگارم نمیدونستم آخه کردم پخش و چایی رفتم استرس و باترس

 بوداینکاروبکنم

 

 نگاهم باعصبانیت روهام کردن سرفه به افتادن و قرمزشدن همشون خوردن ازچایی قلوپ تایه

 باخنده بابا میکرد

 کنه آروم اونارو داشت سعی باحرص مامان

 

 اه دختر دادی خوردمون بودبه چی زهرماری این:مادرآرسام

 راد آقای میشم خفه کجاس؟دارم دستشوییتون:آرسام بابای

 

 میشدم آب داشتم ازخجالت داد نشون بابابهش

 انداخت گل لپام الان مطمعنم

 ودشخ میومدن که قبلیم خواستگارای آخه بوددیگه رفیقش نریز کرم چرامیگفت بگوروهام پس

 بدم میکردفراریشون کمک
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  آخه چاییه چه این برنیومدین اینکارم ازپس حداقل:آرسام

 نبود ببخشیدحواسم خب+

 !کردین هول مااینطوری بادیدن که حتماتاحالاخواستگارنداشتین:آرسام

 

 توهین نمیدم اجازه یاروبهت هوی:گفتم و ایستادم جلوش باعصبانیت رفتم و بلندشدم ازجام

 بیرون نریزی دونیته آشغال تواون هرچی که کن خودتوجمع کنیااحواس

 

 ینازهم سرهمشون شوهرنیستم مرده کشته اینکه برتروبهترنه ازشماهم اتفاقاخواستگارداشتم

  برن و روکولشون بزارن و دمشون که بلاهامیاوردم

 

 نداری باهاشون فرقی هیچ اوناو ازهم یکی شماهم

 نمیاری کم اززبونم ماشالله:مادرآرسام

 کنم دفاع ازخودم بلدم خوب بله+

 بروتواتاقت بسه دخترم+بابا

 

 چشم+

 تواتاقم رفتم ازحرفش باحرص پررو پسره
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 آرسام

 

 !دراز زبون جذاب دختره هست طلبکارم دختریه جنس چه دیگه این

 

 رهاحتماخودشم نگفت بهم روهامم این اینجاحتی بیایم میخوایم اصلانمیدونستم والامن

 دیگه نمیدونسته

 

 دربیاد ازکاسه خوشگلش بودچشای نزدیک تامارودیدازتعجب چون

 بریم پاشین خانوم:گفت عصبانیت و بابااومدباناراحتی وقتی

 داشتین تشریف رضایی کجاآقای:پدررها

 

  خوشگذشت ممنون خیلی:بابا

 اوووف بشه اینطوری نمیخواست دلم اه ازاونجارفتیم بادلخوری

 دیوونه دختره میکنه استفاده خواستگاراش دادن فراری برای روشایی ازچه خدایی

 

 رهـــــا

 

 بزارم دلم اینوکجای ندارم اصلاحوصله خودم اوووف غرمیزنه سرم هی میاد مامان مطمعنن الان
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 من جون به افتادن و تواتاق اومدن نشسته خون به هردوباچشای روهام و مامان بعدازچنددقیقه

 بدبخت

 

 توبیام نمیکشی خجالت ادبی بی هم احترامی بی هاان؟؟؟هم کردی بودکه کاری چه این:روهام

 صداخربدی تودهنت بزنم

 

 اینطوری خواست دلم نخودآش نداره ربطی توهیچ به درنیارا آرومترپرروبازی هوی هوی+

 رفتارکنم

 

 هست هرچی میگن میرن هان؟الان کردم تربیتت تورواینطوری من مگه کردی غلط توخیلی:مامان

 پدرمادرشه شده تربیت

 

 بدن یادش بزرگترو به احترام و کنن ادبش چطوری اونابلدنبودن

 نیست مهم برامن بزنن حرف هرطورمیخوان+

 

 غلطی چه اصلافهمیدی بوداستاددانشگاهت رفیقم آرسام رو و چشم بی عقلی بی ازبس:روهام

 کردی؟
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 چیکارکنم میگفتی بهم که خودت قبل های دفعه میزنی جوش داری خودت واسه توکه+

 میکنی؟ زبونی بلبل الان بدم فراریشون

 

 اصلامیفهمی گورشده گوربه ازکجاخوردی نفهمی که تودهنت میزنم میام همچی بقران:روهام

 اونطوریه اینطوریه راد درمیاددخترمهندس حرف سرمون فرداپشت فرداپس آبروچیه

 

 کنی ریزی ابرو هردفعه نمیشه دلیل میزنم حرفی یه من 

 

 !نمیکنم زندگی مردم حرف به نیست مهم برام+

  آبرونداری نداری عقل نداری فهم چون:مامان

 بیرون زد ازاتاق انیتباعصب بعدم

 

 !واقعاکه:روهام

 بیرون رفت و گفت و این

 کردن وچقدبزرگ چیزکوچیک یه کین اینادیگه باوا

 

 

 بیدارشدم ازخواب گوشیم باآلارم صبح

 نمیکرد میل صبحونه داشتن و بودن سرمیزنشسته همه توآشپزخونه رفتم و حاضرکردم و خودم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 386 

 

 نداد جواب جزباباکسی که نشستم و کردم سلام

 /:شدم ضایه میکنم احساس

 دخترم؟ خوابیدی خوب:بابا

 

 شدین؟ ناراحت دیشب بابت باباجون بله+

 خودمی دختر که الحق کردی کاری خوب نه:بابا

 

 ):فداتم+

 نشه زودبخوردیرت خب:بابا

 چشم+

 !داشت میشه انتظاری چه دیگه نکشه آبرویی بی دخترشوبرااین گوش پدرکه:مامان

 

 گوشموبکشه کسی ندارم لازم دارم عقل خودم بچم من مگه+

 دادمیزنه بودنت عاقل:مامان

 میکنی نبوداینطوری پسرپادشاه خوبه مامان دیگه بسه اه+

 

 دانشگاه سمت کردم حرکت و گرفتم و ماشین بیرون زدم ازخونه خراب بااعصاب
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 ...چیکارکنم ومتلکاشو آرسام

 

 دانشگاه رسیدم

 برارفتاردیروزم دلخوربودن ازم مطمعنن پریاهم ترساو الان

 

 دربیارم تاازدلشون پیششون رفتم

 پوفیوسا سلام+

 |=نشنیدم جوابی

 

 باشماماا هوی+

 بلندشوبریم پری:ترسا

 کن رحم خدایاخودت ندارم کشی منت حوصله اووف رفتن ازپیشم حرفی هیچ بدون

 

  نشستن هم پیش دیدم توکلاس رفتم

 خب؟ هاچتونه پشه+

 !چرتی سوال چه!چمونه!جالبه:ترسا

 

 داریا رویی واقعاعجب آره:پریا
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 بدونم؟ بگین چیشده خب+

 رفته؟ یادت دیروزت رفتار اون بگی میخوای یعنی:ترسا

 

 چیشده نبودحالافکرکردم خوب ببخشیدحالم خب+

 هستی؟ طلبکارم هیچ نمیکنی که خواهیم معذرت دختریه چقدتوپررویی:پریا

 

 شو خفه اه+

 باش راحت باشه:پریا

 دیگه دلخورنباشین اه+

 شوهرشون بدبخت نیستن ایناولکن پوووف

 

 ببخشید نداشتم اعصاب خوخواستگارداشتم بابا ای+

 داره؟ بدخلقی خواستگارداشتن:ترسا

 بدن شوورم میخوان زورکی شوورنموخوام من خو+

 

 بود؟ کی حالاخواستگارت خب خیلی:پریا

 نمیشه باورتون بگم اگه+

 خوبگو:ترسا
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 !آرسام+

 

 متربازموند یه دهنشون هردو حرفم بااین

 چرانیومدی؟ خبرمرگت تری راستی واچیه+

 

 میومدم که چه من وابه:تری

 خل دختره+

 /:چیشدآخر خب:پریا

 ریختم فلفل توچاییشون هیچی+

 

 ؟!!چی:گفت پریاباتعجب

 ترسازدزیرخنده ولی

 

 میداد بدبختاروفراری بلاهارومیاورد همین خواستگاراش سرهمه عزیزم نکن تعجب:ترسا

 

 وگرنه میادخواستگاریم داره غول نره این نمیدونستم نباشین میخوام شمادوتاکه جون به+

  که نمیبردم گوریل این آبروموپیش
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 چیشدآخرش؟ خب:ترساباخنده

 کم که اززبونم ماشالله گفت بهم ننشم آبدارگرفت جوابشم ولی کرد ایم قهوه آرسام هیچی+

 نمیاری

 

 /:محبتشودادم این جواب منم

 کلم زدپس محکم ترسایکی

 /:چرازدی+

 کوبوندتوکلم پریامحکم سرش پشت

 /:گیراوردین مظلوم بچه چرامیزنین+

 

 توسرت واقعاااخااااک یعنی:پریا

 تومخت عالم خاک:ترسا

 :|میگیرین پوفیوساچراپاچه هوی+

 بدون و خواستگارایی قدرهمچین:ترسا

 

  کنه درازی زبون بلده فقط دیگه خله:پریا

 /:هنرمندیه نوع یک درازیم خوزبون+

 صاحبتواستاداومد بی گاراج ببنداون:ترسا
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 بخیر صبحتون سلام:آرسام

 دادن درس کردبه شروع بعدازچنددقیقه اونم جوابشودادیم

 

 زد صدام آرسام که میرفتیم تری و باپری داشتیم بعدازکلاس

 راد؟ خانوم:آرسام

 بله+

 بیارین تشریف چندلحظه:آرسام

 

 بفرمایید بله+

 حرفموبزنم؟ کافی یه بریم میشه داشتم حرف باهاتون:آرسام

 بریم باشه:گفتم بعدم کردم پری و تری به نگاه یه

 

 کافی رفتیم و شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم خدافظی پری و ازتری

 امرتون؟ خب+

 بگم چطوری موندم فقط اینجورچیزانیستم و مقدمه اهل بگم چطوری راستش خب:آرسام

 

 حرفتونوبزنین باشین راحت+
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 گمب و کنم ابرازعلاقه نمیداد اجازه غرورم تاالانم دارم علاقه بهتون من راستشوبخواین خب:آرسام

 شمال رفتیم ازوقتی عاشقتونم دلم ازته

 

 شدیدترمیشد داشتم بهتون نسبت که حسی

 دارین شمامنودوست بگم بهتون خواستم همین واسه بگیرم و خودم جلوی نتونستم دیگه

 مهمه برام یانه؟جوابتون

 

 و داشتم دوسش دلم ازته خودمم چون درمیاوردم بال ازخوشحالی بعدداشتم ولی کردم کپ اولش

 خونسردباشم کردم سعی ولی دارم

 

 بدم تاجوابموبهتون بایدفکرکنم:گفتم و ابروموبالادادم تای یه چپ علی کوچه به خودموزدم

 منتظرم باشه:گفت و داد تکون سرشون عادی بعدش کردولی تعجب اولش

 

 عاشقتم منم میگم و میکنم بغلش میرم فکرکرده ازخودراضی پسره

 روآرسام کنم قهوموخالی میخواستم بلندشدم ازجام میخوردم قهوه همونطورکه

 

 شدروآرسام خالی کلش نکشیدکه طولی آرسام سمت کردم استکانموکج بلندشدم

 چل و خل دختره کجاس حواست سوختمممم وایییی:آرسام
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 ببخشیدتوروخداخوبین؟ واای+

 هان اینکاروکردی چی برای:گفت و کرد نگام نشسته خون به باچشمای آرسام

 

 شما جون نبودبه ازقسط+

 !بریم:بلندشدوگفت ازجاش باحرص

 کردم پی پی یعنی

 

 نمم اوسکول رفت گذاش هکن خدافظی اینکه بدون مرتیکه بیرون زدیم ازکافی کردن بعدازحساب

 نرسوند

  رفتم بهش غره چشم یه

 

  ماشینموبردارم رفتم تادانشگاه پیاده

 خونه سمت کردم حرکت و برداشتم و ماشین رسیدم که دانشگاه به

 

 اومد نپستون خانه اهل سلام+

 ما بشیم نپس بی ای:ترسا

 کجان؟ ببندننموروهام+

 تواتاقش روهام تواشپزخونه ننت:ترسا
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  آهااوکی+

 ترسا پیش رفتم و کردم لباسموعوض تواتاقم رفتم

 خبر؟چرااحضارشدی؟ چه خب:ترسا

 

 بایدفکرکنم گفتم کردمنم آقاابرازعلاقه+

 من؟ جون:ترسا

 نباشی حاضرم توکه جون به+

 کنن فندوقیت تومخ خاک:ترسا

 

 براش؟ میای بعدتوچسی باشن بااین ارزوشونه همه

 ترشیدم مگه بابا کن ولمون+

 رددادی تودیگه:ترسا

 توآشپزخونه رفت و اینوگفت

 

 نگیرین دل شمابه کنم چیکارش دیگه نداره فهم

 

 دربیارم ننم تاازدل توآشپزخونه رفتم بلندشدم منم
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 مامی سلام+

 نداد جوابی دیدم

 

 آدمخواستگار یه آخه؟واسه چراقهرمیکنی برم قربونت من الهی:گفتم و کردم بغلش ازپشت رفتم

 قهرمیکنه؟ باعشقش

 

 اهوع:تری

 /:توببند+

 آبروریزی گفتم بزنم؟چقدبهت حرف باهات چی برای من نمیداری منونگه تواحترام وقتی:مامان

 نکن

 

 اینااونان ازکجابایدمیفهمیدم من عزیزمن آخه+

 کیااونان؟:تری

 اونادیگه+

 

 اوناکیه خب:تری

 شمادوتام بسه اه:مامان

 نباشه غمت چاکمه سینه عاشق خودش آرسام جونم مامان+

 درمیاری؟ ازخودت حرفاچیه این توسرم خاک:مامان
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 عاشق میگیره و عقل شیرین میادتویه تموم چی همه تیپی خوش و خوشگلی اون پسربه

 تومیشه؟

 مظلوم ام آی+

 

 شیطون یکی تومظلومی یکی:تری

 دیگه خب+

 دوستدارم گفت بهم و کرد دعوت کافی یه امروزمنوبه ارسام دراشتباهی سخت شماهم ژونم مامان

 

 میگی؟؟؟ جدی:گفت باهیجان مامان

 میکنی اینطوری ترشیدم من مگه شماچراانقدهولی بعدشم معلومه واا+

 

 تکه پسرتوخواستگارات این اخه عزیزم نه:مامان

 بایدفکراموبکنم گفتم بهش من حالاا خب+

 لجباز دختره باشه ازخداتم:مامان

 

 فعلا مااینیم دیگه خب+

 کن کمک بیابشین میری داری گوری کدوم:تری
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 تواتاقم رفتم و کردم نثارش بروبابایی یه

 

 *ترسا و روهام عروسی بعد چندماه*

 

 اندازه بی دارم ذوق خیلی وایییی

 ببینم رو خره روهام عروسی داشتم دوس همیشه

 

 مثبتمو جواب دادم آرسامم مهمترجوابموبه ازهمه

 کرد ذوق کلی ازخداخواسته اونم

 

 امدکردیم و رفت اشناشدیم بیشترباهم خیلی تاحالاهم موقع ازاون

 ...و رفتیم بیرون

 

 همینطور اونم خیلی شدم وابستش خیلی خلاصه

 کردن عقدمشخص زمانیوبرای یه هامونم خانواده

 

 آوردن دامادتشریف و عروس دیدم بیرون ازفکراومدم جیغ و دست باصدای

 داماد و عروس طرف گوسفندرفتیم گله مثل فامیل دخترای و منورفیقام
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 خانوم عروس سلام+

 خودم عشق سلام:ترسا

 کردیم هموبغل باخوشرویی

 دلم ازته داشتم براشون خوشبختی آرزوی

 

 برم خواهرکوچولوم قربون:گفت بوسید و پیشونیم کردو بغلم اونم گفتم تبریک روهامم به رفتم

 

 جلوقرمیدادن رفتن دیکمنز فامیلای و مامان جایگاهشون دامادرفتن و عروس

 دادم قری یه وسط رفتم نگار و آتنا و رزا و نسیم و بهار و شیوا بزور منم

 

 آرسام اگه میکردن نگام بالبخندمارموزی پسرکه همه جلواون رقصیدم ازبس کردم عرق دیگه

 بود خونده فاتحم اینجابود

 

 !سریع دارم بیاکارت بلندشودنبالم:اومد سرم ازپشت آرسام عصبی صدای بعدازچنددقیقه

 خودم به شاشیدم یعنی

 

 باشم آروم کردم سعی ولی
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 رفتم دنبالش و بلندشدم

 نبود کسی که جایی رسیدیم

 دیوار به خوردم که داد هولم محکم آرسام

 

 آخ+

 نبایدقربدی؟ وبیشرف هیز پسر همه جلواون نمیشه حالیت نفهم دختره زهرمار:آرسام

 دعواروندارم اصلاحال که نکن شروع+

 

 مناموس بزارم که نشدم غیرت انقدبی نزن زراضافی میزنم حرف باهات دارم وقتی نخور گوه:آرسام

 !برقصه دارن تشریف مست همشون که جمعی تواون بره

 

 یمیزار قانون برام که جناب؟ماهنوزعقدنکردیم ناموستم گفته نیستاکی خوش بروباباحالت+

 گرفتی جوابتم زدی و حرف صدباراین اندازه:آرسام

 

 بزنم قیدتوبراهمیشه میتونم الان همین بخوام اگه خیرمن نه هه+

 

 !میگم چرت دارم و بکشم نفس نمیتونم اون بدون میدونستم
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 لامصب احساسی انقدبی:آرسام

 میکنی توغلط:بادادگفت و توگوشم زد آرسام دیدم که نگفتم چیزی

 

 تاذی من نداشت طاقت که اونی اشکامونداشت طاقت که اونی بلندکرد روم دست نمیشداون باورم

 کرد اذیتم خودش بشم

 

 سرازیرمیشد هام ازگونه اشک و روصورتم دستموگذاشتم باناباوری

 ازاونجادورشم میخواست دلم فقط

 

 نکردم توجهی آرسامم به ازاونجادورشدم تاتونستم

 

 کردم هق هق توتامیتونستم رفتم توالت به رسیدم 

 شدم روانی گیردادناش و بازیاش غیرتی ازدست دیگه

 

 روصورتم ریختم آب چندمشت و شدم آرایشم بیخیال

 

 *آرسام رهاو عروسی بعد یکسال*
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 مال و عشقم به میرسم دردسردارم و نامزدی بعدازیکسال ازحدبلاخره بیش داشتم ذوق خیلی

 میشم خودش

 

 اومدم خودم آرایشگربه باصدای

 عزیزدلم چقدتونازی من برم قربونت شدی ماه تیکه یه وای:خانوم اکرم

 جونم اکرم مرسی:بالبخندجوابشودادم

 

 لدهب کارشوخوب خانوم اکرم لطف به بودم نظیرشده واقعابی انداختم خودم به نگاه یه و بلندشدم

 ترشدم ماه نازبودم و خوشگل خودم البته روشدم این به رو ازاین

 

 برم گفت بهم و دیدآرسامه که کیه بیینه رفت خانوم اومداکرم زنگ صدای

 بیرون زدم ازآرایشگاه و کردم حساب

 

 من بشم فداش شده چقدخوشگل منونگاه آخایی واییی

 خانوم؟ شدخوشگل تموم من آنالیزکردن:آرسام

 بعله+

 

 بفرماسوارشو پس:آرسام

 توماشین نشستم بازکردمنم برام و درماشین
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 بلندکرددیوونه صداشوتاته و بود شادگذاشته آهنگ یه

 

 کنه بالبخندبازیشوشروع که اومده عشق

 روکنه زیرو منو دوباره که اومده عشق

 

 هنوزم دیوونم ندارم حواس و هوش روزم و اونقدربدحال و چشماشودیدم

 نداره راهیم خرابه حالش دوباره من دل داره حوصله وای

 

 دنیا جاتوی کنارایه گوشه این

 ما ی ساده دل جامونددوباره

 هرچند قشنگه چه لبخند یه چشم چشم

 

 قلبموکند ولی غریبس بامن

 خدایا نمیدونم میشه چی زیبایعنی دریادوتاچشم یه چشم چشم

 

 هرچند قشنگه لبخندچه یه چشم چشم

 قلبموکند ولی غریبس بامن

 خدایا نمیدونم میشه چی زیبایعنی دریادوتاچشم یه چشم چشم
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 پیاده باپای عشقه دنباله ساده دلتنگه زیاده حسش

 میارم عشقوتودلم این راحت دارم دوباره که باورندارم

 

 دریادوتاچشم یه چشم قلبموکندچشم ولی غریبس هرچندبامن قشنگه لبخندچه یه چشم چشم

 زیبا

 خدایا نمیدونم میشه چی یعنی

 

 قلبموکند ولی غریبس هرچندبامن قشنگه لبخندچه یه چشم چشم

 خدایا نمیدونم میشه چی یزیبایعن دریادوتاچشم یه چشم چشم

 

 نداره چاره درگیرعشقه بیچاره قلب دوستتداره

 قلبموکند ولی غریبس بامن هرچند قشنگه لبخندچه یه چشم چشم

 

 خدایا نمیدونم میشه چی زیبایعنی دریادوتاچشم یه چشم چشم

 

 دریادوتاچشم یه چشم قلبموکندچشم ولی غریبس هرچندبامن قشنگه لبخندچه یه چشم چشم

 خدایا نمیدونم میشه چی یعنی زیبا
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  زندگیمه لبخندش مردبودم این عاشق من

 جورباجورگرفتیم عکس کلی و آتلیه رسیدیم بلاخره

 

 طالار سمت کردیم حرکت بعدم

 نخورمت نمیکنم تضمین میشه خودم مال خانومم دیگه امشب:آرسام

 

 لوس عه+

 لپاشونگا جووون ای:گفت و زدزیرخنده آرسام افتادکه گل لپام مطمعنن

 

 پایین انداختم و سرم و لبموگازگرفتم

  بکشی حالانمیخوادخجالت خوبه:آرسام

 

 ای مزه بی و لوس خیلی+

 والا:آرسام

 

 طالار رسیدیم بلاخره

 کرشن بودگوشام نزدیک میزدکه انقدبوق آرسام
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 استقبالمون اومدن همه آرسام بابوق

 

 دستموگرفت و منوبازکرد اومددرسمت و شد پیاده ازماشین آرسام

 کردیم روبوسی و خودمونیابغل باهمه

 

 اومدگفتیم خوش بهشون و کردیم بش و خوش باهمه هم دست به دست توطالارمنوآرسام رفتیم

 تامنودیدن فامیل دخترای و رفیقام

 

 رفتن و گفتن تبریک کردم همراهیشون منم کردن بغلم و سمتم دوییدن

 سرجاتون بشینین برین بیاین شدین خسته من برم قربونتون:مامان

 

 جایگاهمون نشستیم و رفتیم منوآرسام

 

 خداروشکر بود عروسی بودآخرای سررفته حوصلم دیگه گذشت چندساعت

 کنن ماروهمراهی تاخونمون میخواستن جزخودیاکه میرفتن داشتن کم کم همه

 

 لهماشال میکرد وخدافظی گفت می تبریک آرسام و من پیش میومد تک تک بره میخواست هرکی

 شدم حال بی دیگه که انقدزیادبودن
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 شدیم سوارماشین رفتیم باهم منوآرسامم

  سرمون پشت هام ماشین بقیه

 

 

  کردم گریه خیلی بابام توبغل ولی خودمون خونه رسیدیم بلاخره آخیش 

 بیشتر بابام ولی همینطور مامانم و روهام توبغل

 

 بود دنیام چون داشتم بیشتردوسش چون

 نمیکنی کوچولولباستوعوض شیطون:آرسام

 چرابریم+

 

 درمیاورد پیرهنشوازتنش داشت آرسام تواتاق رفتیم

 اه دربیارم ازتنم و عروس لباس نمیتونستم میکردم هرکاری من ولی

 

 عروسااینطورین لباس چراهمه اخه

 لباسموبازکنه خربگم گوره این بایدبه الان

 که بکنم نمیتونم بازکاریش اووووف اصلا نههه
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 تونمنمی بازکنی عروسموبرام بندلباس میشه:گفتم آرسام به ریلکس و کردم حفظ و خونسردیم

 چشم:گفت مرموزی بانگاهه آرسام

 

 بازکرد بندلباسموبرام اومدسمتمو

 ای؟ آماده عشقم:گفت زیرگوشم و کرد بغلم ازپشت

 نه بگم نمیتونستم

 

 بدم ازدستش خاطرنیازش به میترسیدم چون

 ..آآره:گفتم لرزون براهمین

 

 ....رولبام لباشوگذاشت و خودش سمت منوبرگردوند آرسام حرفم بااین

 .....شدم زنونه دنیای واردیه من و کرد خارج دخترونگیم منوازدنیای آرسام اونشب

 

 دهخور دردمیکردانگارکتک جام همه بخورم نمیتونستم تکون پاشدم ازخواب بدی بادلدرد صبح

 بودم

 

 بهترشم تابلکه بگیرم دوش یه توحموم رفتم و لباساموگرفتم بودرفتم باهربدبختی
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 توش نشستم رفتم و کردم پرازآب و وان

 

  بهترشدم خداروشکریکم بیرون اومدم ازحموم و دادم رضایت بلاخره

 

 کنم درست صبحونه آشپزخونه بعدفتم لباسموپوشیدم رفتم و کردم خودموخشک 

 

 قرص یه رفتم!هس چی کاچی اصلانمیدونم!بدن کاچی بهم میان مادرشوهرم و مامان مطمعنن الان

 تاخوبشم خوردم برادردم

 

 بود درست حدسم

 اومدن ساعت بعدازنیم

 حموم تووان انداخت و تخت ملافه و حاضرشد اونم آرساموبیدارکردم رفتم سریع

 

 کردیم علیک سلام باهاشون و پایین رفتیم هردوباهم

 بدن بهم حاضرکنن و تاکاچی توآشپزخونه رفتن مادرآرسام و مامان

 

 /:میپروندیم مگس داشتیم منوآرسامم

 خوشگذشت؟ دیشب:آرسام
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 بدنبود هی+

 

 پررو بچه:آرسام

 میخورمتااا میام اینجوری نکن:گفت که درآوردم زبون براش

 

 آدمخوار+

 ریزخندید

 آوردن تشریف بلاخره آخیش

 اینجاکاچیتوبخور بیابشین خوشگلم:مامان

 

 /:چی من پس:آرسام

 :|کارت بروپی شماهیچی:مادرآرسام

 نمیکنی لحنتومهربون چرایکم مادرمن آخه:آرسام

 

 میره صدقش قربون مادررهاچطوری ببین

 نگفت چیزی و رفت بهش غره چشم یه مادرآرسام

 

 بود خوشمزه چه به به کاچیموخوردم رفتم
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 شه کوفتت:مزاحم وجی

 

 پیداشد سروکلت دوباره نبود خبری ازت بود وقت خیلی جون وجی به به+

 بخواد دلتم:وجی

 

 رهاکجایی:آرسام

 توقلبت+

 صددرصد:آرسام

 باشین خودتون مواظب بریم هامادیگه بچه خب:مامان

 

 رفتن کردن خدافظی و کردن بوسمون اومدن مادرارسام و مامان

 

 سرکارش حاضرشدتابره آرسام خوردیم صبحونمونو اینامنوآرسام مامان بارفتن

 

  ردمک بودهوس وقت خیلی چون کنم درست پلوبامرغ ناهارزرشک گرفتم تصمیم بعداززفتنش منم

 

 داشت دوست که آرسامم

 کنم تاغذادرست توآشپزخونه رفتم
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 و کردم روشن و تلویزیون رومبل نشستم رفتم و گرفتم میوه غذابراخودم کردن بعدازدرست

 شدم دیدن فیلم مشغول

 

 

 بالامیاوردم و بود بد حالم چندروزی یه منم میگذشت منوآرسام ازدواج از دماهیچن

 

  میشم مامان دارم و حاملم فهمیدم گرفتم و جواب که الان و دادم آزمایش رفتم قبل ماه تایه

 

 و بودم راضی اززندگیمم خداروشکر میشد خوشحال خیلی آرسامم مطمعنن داشتم ذوق خیلی

 میکنه فراهم برام و چی همه آرسام

 

 داریم رابطه باهم خجالت بدون و نمیکشم خجالت ازش دیگه باآرسام زندگی چندماه تواین 

 

 دیگه باشم خودش بایدمهمون که ناهارم تابیاد بودم منتظرآرسام

 شدم منتظرش و کردم آرایش پوشیدم شیک لباس یه و تواتاق رفتم

 

 آوردن تشریف بنده کردن الاف ساعت آقابعدازیک بلاخره

 خودم برزندگی سلام:آرسام
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 بابامیشه داره بگم بهش چطوری نمیدونستم کردم هول

 خخوبی سسلام+

 گرفتی؟ چرالکنت نفسم بخوبیت:آرسام

 

 رونمیخوام باشه داشته لکنت که زنی من باشما گفته

 کردم اویزون و گرفتم کتشوازش و کیف رفتم و بلندشدم ازجام

 

 ودب خونمونوازجاکنده پاشنه رفته انگاریادش زیادم بخوادازسرتم دلتم خیلی:گفتم روبهش بعدم

 

 نمیاد کی؟؟من؟؟یادم:آرسام

 زرمیزد دستشومیشست همونطورکه تودسشویی رفت و کرد دراری حرص بعدخنده

 

 شدی که دروغگوهم:آرسام

 پررو بچه شی نصف ازوسط روداریامیزنم خیلی+

 چندکیلوی؟:آرسام

 

 منظور؟+
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 نمیاد دردم بزن:گفت و کرد سرتاپام به نگاه یه

 کلفتی پوست ازبس+

 

 سا چقدخسته آقات بیارببین چایی یه:گفت و داد لم روکاناپه رفت و بیرون اومد شویی ازدست

 سرآقام توفرق بخوره چایی+

 آقام بخوره کوفت

 

 رخوشخب یه میخواستم:گفتم و روکاناپه قهرنشستم باحالت و رفتم بهش توپ غره چشم یه بعدم

 بدم بهت

 

 نمیگم انقدپررویی حالاکه

 نشم فدات کردم شوخی نباش جنبه بی حالابگو جدی؟خو عه عه:آرسام

 نمیگم نوچ+

 

 دیگه نکن اذیت:آرسام

 میکنم اذیتت منم کردی تومنواذیت همونطورکه+

 دیگه بگو وروجک تو نیاری کم اووف:آرسام
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 نموخوام+

 ازشماچه نیست پنهون ازخداکه کرد آویزون شو لچه و لب و نشست سینه به هادست بچه مثل

 میگم خب خیلی:گفتمگفتم همین برای رفت ویلی قلی براش دلن پنهون

 برم زشتم خانوم قربون:وگفت زد لبخند یه آرسام

 

 پرید مترازجاش شیش بدبخت بنفش کشیدم جییییغ یه

 دستش دادم و آزمایشوگرفتم رفتم باحرص

 

 جیغو؟ جیغ چیه این:آرسام

 بخونش چشاتوبازکن نیستی سوادنیستی،کورم بی+

 شد آزمایش خوندن مشغول

 

 ترمیشد گنده میخوندچشاش هرخطشوکه

 بلندشد ازجاش کرده کپ آزمایش بعدازخوندن

 

 راسته؟ این:گفت و میومدسمتم آروم آروم

 که میشه خوشحال فکرکردم خودم به ریدم
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  عقب میرفتم میومدجلومن اون که باهرقدمی

 راسته؟ این میگم:آرسام

 دادم سرموتکون لرزون

 

 دادی بهمون و عشقمون ثمره که خدایااشکرت:بلندگفت آرسام

 هوارمیکشید و چندبارچرخوند و کرد منوبلندم بعدم

 

 میخوند خروس کپکش

 میخورد بهم داشت حالم دیگه که انقدچرخوندتم

 بالامیارم دارم زمین توروخدابزارم آرسام آی+

 

 زمین بزارم اه باتوام آرسام+

 عاشقتم عشقم مرسی:گفت زدتوچشام زل و روم زد خیمه روکاناپه گذاشتتم آرسام

 

 ..زد لبام به ای عاشقونه ی بعدبوسه و

 

 بود گشنم خیلیم بیرون ناهاربریم تاحاضرشم تواتاقمم رفتم

 پوشیدم کالباسی شلوارجذب و کالباسی باشال جلوباز مانتوبلندمشکی یه
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 پایین رفتم گرفتم و کیفم و گوشی کردم آرایش

 !!متنفرم ازش من که میزنی تیپی یه چراهمیشه:گفت و کرد سرتاپام به نگاه یه آرسام

 

 دیگه گیرنده+

 ببرن؟؟ لذت ازت بقیه بذارم میخوای:گفت و توپیدبهم آرسام

 بدیا ناهارخواستی یه آخه لذتی چه وای+

 

 خواستی نخورفهمیدی؟هرچی جم من ازپیش ولی قهرنکن خب:گفت که تواتاقم میرفتم داشتم

 میگی خودم به هرکارداشتی

 

 اوکی:گفتم و کشیدم پوفی یه

 بریم:آرسام

 رستوران سمت کردیم حرکت و شدیم آرسام سوارماشین

 

 رسیدیم بعدازچنددقیقه

 بازمیکنم برات درو وایساخودم:گفت که شم پیاده خواستم

 وااا+
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 جوابمونداد

 

 شو پیاده:گفت و اومددرسمتموبازکرد

 نشستیم جایی یه و تورستوران رفتیم باهم و شدم پیاده ازماشین

 

 ?میخوری چی خب:آرسام

 دوغ و بانون کوبیده کباب+

 ?نمیخوری بابرنج:آرسام

 نه+

 

  میخورم جوجه من باشه:آرسام

 نکرد حمله کوچیکه روده به بزرگه تاروده بده بروسفارش+

 سرورم اطاعت:گفتـ و کرد ریزی خنده

 

 اومد و داد سفارش رفت

 !غذاروآوردن کشیدن زحمت ساعت بعدازنیم

 خوردن به کردم شروع باولع
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  شدیم سوارماشین رفتیم و کرد حساب بعدازغذاآرسام

 خونه سمت رفتیم بعدم خوردیم بستنی گشتیم یکم

 

 خورد زنگ گوشیم که بودیم خونه نزدیک

 بود مامان

 ?مامانم جانم+

 ?فداتشم خوبی دخترمامان سلام:مامان

 ?چطوره باباجونم شماخوبی عالیم بعله+

 

 ?این خونه مادر تنگه برات دلش فقط خوبه باباتم خوبم دخترم مرسی: مامان

 تنگه هردوتون واسه منم دل ایم خونه آره+

 ?نیستین دعوت که دخترجایی گل قربونت: مامان

 ?چطور نه+

 

 هستن ایناهم اینجاروهام بیاین شام بگم خواستم هیچی:مامان

 خبریه؟+

 باشیم دورهم بیاین میگم همینطوری عزیزم نه:مامان
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 حتمامیایم چشم+

 تابعدخدافظ باش خودت مواظب پس:مامان

 خدانگهدار+

 

 تمگرف تخت و کردم عوض و لباسام گرفتم دوش یه تواتاقم رفتم مستقیم خونه رسیدیم وقتی

 داشتم خواب خیلی خوابیدم

 

 محل بی خروس اه بیدارشدم ازخواب آرسام باصدای

 میگی چی+

 دیگه پاشوحاضرشو مژده مامان خونه بریم خواستیم نمی پاشومگه:آرسام

 

 الهی شده تنگ عمه برانفس دلم هم کنم کمک مامان به هم که زودتربرم میگفت راست اوه

 برم قربونش

 

 بعدازانجام بشورم و صورتم و دست شویی تودست رفتم و بلندشدم ازجام نفس دیدن باشوق

 بیرون اومدم ازدسشویی لازم کارهای

 

 تابپوشم برداشتم مانتوشلوارشیک یه و سرکمدلباسام رفتم

 پایین رفتم گرفتم و گوشیم و کیف عطرموزدم و کردم آرایش پوشیدم که و لباسام
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  معطلتم ساعته یه دیگه میومدی فرداصبح میذاشتی:آرسام

 بریم حالاغرنزن خب+

 بیرون زدیم ازخونه باآرسام

 

 توخونه رفتیم باهم و کرد ماشینوپارک ایناآرسام مامان خونه رسیدیم

 اومدین خوش پسرم سلام دخترم سلام:گفت و اومدطرفمون خوشحال مامان

 

 نشستیم رفتیم و کردیم روبوسی باهم

 ایناکجان؟ روهام پس مامان+

 بود خواب تاالان بچم حاضرمیکنه و نفس ترساداره بیرونه که روهام:مامان

 

 جونم ای+

 روهام اتاق سمت بدورفتم و بلندشدم ازجام

 سلاااام+

 ترکید زهرم چل و خل دختره سلام و درد سلام و کوفت:گفت و برگشت ترساباترس

 

 نخندید کردبه شروع من بادیدن کردم بغلش و نفس پیش رفتم و کردم نثارش بروبابایی یه
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 من عشق فداتشه عمه جونم ای+

 لپاشوکشیدم دادم بوسش محکم

 

 لپاشوکندی عه:ترسا

 پایین رفتم بهش توجه بدون

 لپاشوچیکارکردی ببین وحشی:گفت و اومدسمتم عصبی قرمزنفس لپ بادیدن آرسام

 

 توچه به+

 !!گرفتی گازش:آرسام

 کردم بوخودابوسش نه+

 تو و میدونم من کنی اینطوری و خودمون بچه وحشی واقعاخیلی:آرسام

 

 گرفت ازدستم و نفس بعدم

 بود عاشقش یعنی داشت دوست و نفس خیلی آرسامم

 

 اومدن روهامم و بابا کم کم

 املمح که بگم بهشون کم کم میخواستم شدیم فیلم دیدن مشغول و نشستیم هممون بعدازشام
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 اهم+

 من سمت برگشتن باتعجب همه

 بگم بهتون چیزی یه میخواستم+

 بگودخترم؟ خب:بابا

 

 بگم چطوری اوممم+

 بگودیگه خب بگم چطوری چی یعنی:روهام

 خب خب+

 بنال خب و مرگ:روهام

 

 ببند+

 شده؟ بگوچیزی عزیزم:مامان

 حاملم من+

 و ترسا زدن جیغ و دست به کردن شروع جاافتاد براشون وقتی ولی کردن کپ حرفم بااین اول

 گفتن تبریک و کردن بغلم مامان

 

 میشم دایی دارم ایول:روهام

 عزیزدلم بسلامتی:مامان
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 خداروشکر:بابا

  باشه مامبارک نفرمثل سه میشین بعددیگه به ازاین خب:ترسابالبخندگفت

 

 ازهمگی ممنون:آرسام

 گفت تبریک و کرد بوسم اومدطرفم و شد خوشحال خیلی که روهام

 بابامیشی؟ داری ازاینکه داری حسی چه آقاآرسام خب:گفت آرسام روبه روهام

 

 بختی خوش دنیاحس حس بهترین:آرسام

 داداش باشه مبارک:گفت و لبخندزد یه روهام

 قربانت:آرسامـ

 جلوداداشم اونم میمردم داشتم ازخجالت

 

 انداخت گل لپاش خانوم عروس اوه اوه:ترسا

 بره قربونش مامان:مامان

 خدانکنه+

 

 کردیم رفتن عزم مامانم به دادن زحمت بعدازکلی بلاخره
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 خوشگل خواب لباس یه و کردم عوض و لباسام منم گرفت دوش رفت آرسام خونه رسیدیم وقتی

 پوشیدم

 

 بیاد تاآرسام روتخت درازکشیدم

 درازکشیدپیشم و پوشید و اومدلباساش بلاخره

 سرتوبزاراینجا:آرسام

 سینش کردبه اشاره

 

 یاعطردن بهترین:گفت و زد ای بوسه روموهام و کرد بغلم محکم روسینش بالبخندسرموگذاشتم

 موهاته بوی

 

 بخند آرسام اومم:گفتم و زدم ازمهربونیش لبخندی

 ؟!جانم:آرسام

 بخند میگم+

 بخندم الکی مریضم مگه چی برای وا:آرسام

 حالابخند هستی که مریض+

 

  گونش چال تو انگشتموکردم سریع اجبارزدمنم ازروی لبخندی آرسام

 بود کاری چه این:گفت باتعجب آرسام
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 خوشگلت توچاله دستموکنم اینکاروکنم روزی یه داشتم انقددوست+

 خودمی دیوونه:گفت و زد لبخندی آرسام

 موهام رو آرسام دستای بانوازش

 برد خوابم کم کم

 

 بیدارشدم ازخواب ساعت باصدای صبح

 کنم درست صبحانه آرسام برای بودبایدمیرفتم۸ساعت

 

 ونهتوآشپزخ رفتم و بیرون اومدم صورتم و دست بعدازشستن دستشویی رفتم و بلندشدم ازجام

 حاضرکنم رو صبحانه

 

  صدازدم و آرسام و رفتم صبحانه بعدازحاضرکردن

 بانو؟ سحرخیزشدی رهاخانوم به به:آرسام

 

 بخور رو بروصبحانت نریز مزه بسه+

 میشه اطاعت:آرسام

 حاضرشم میرم دردنکنه دستت:گفت و بلندشد صبحانه بعدازخوردن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 426 

 

 جان نوش+

 آرسام؟:گفتم که میرفت داشت و حاضرشد

 جونم؟:آرسام

 

 میخوام پول+

 باشه؟ ای امردیگه:آرسام

 فعلانه+

 خوای؟ چقدرمی پررو دختره:آرسام

 بده هرچقدرداری+

 

 بازبدم؟ یا انقدکافیه دارم که پول:گفت و دادبهم و درآورد پول سیصدتومن ازکیفش

 خواستم پول همین برای بازار برم میخواستم کافیه مرسی نه+

 

 ؟!وضعت بااین:آرسام

 ها نشده چندماهم خوبه چشه وضعم مگه+

 باش خودت مواظب درهرصورت بخور و بیامن خب خیلی:آرسام
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 همینطور توهم+

 خدافظ باشه:آرسام

 سلامت به+

 بگیرم ضعفه دل تایکم خوردم چایی و پنیر نون چندلقمه و توآشپزخونه رفتم

 

 ظرفاروشستم و کردم جمع رو سفره بلندشدم صبحونه بعدازخوردن

 کارهام بعدازاتمام

 

 وضع هوامون و حال بگردیم یکم تابریم پریا و آتنا و بهار و ترسا به زدم زنگ و گرفتم رو گوشیم

  شه

 

 دارن پسرخوشگل یه الان و کانادا رفتن که رامین و نسیم

 نداره دوست آقامون چون نمیدم تحصیل ادامه دیگه که منم

 

 کن گوش حرف که منم

 

 دمز ازخونه و گرفتم رو گوشیم و کیف کردم آرایش پوشیدم و کردم انتخاب لباس تواتاقم رفتم

 بیرون
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 بود آتی خورد زنگ گوشیم که کردم می رانندگی داشتم

 جانم؟+

 توپاساژمنتظرتیم بدوبیاببینم ماروکاشتی ساعته یک تو کجایی:آتی

 

 اومدم باشه باشه+

 توپاساژ رفتم و کردم پارک رو ماشین رسیدم بعدازچنددقیقه

  دادن دیوارتکیه بغل تاشون هرسه دیدم

 بود شده متحرک مرده شبیه هاشون قیافه

 

 میکنن و کلم الان میدونستم

 پیششون رفتم لرز و باترس بلاخره

 سلام+

 نتوهنوزای سلام و زهرمار:گفت و بازوم به زد محکم باکیفش و بلندکرد و سرش من ترساباصدای

 کنم نصفت ازوسط بزنم خرتومیاری تشریف کردن الاف ساعت بعدازیه نکردی ترک و عادتت

 

 توپاساژ زشته نه عه عه+

 بره آبروت کنیم جابایدآدمت اتفاقاهمین:بهار

 موافقم:آتنا
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 کجاست؟ پری کنم کل باشماکل ندارم اضافی شماهاوقت شدین لوس چه اه اه+

 

 عنترخانوم بیاد نتونست کارداشت:آتنا

 خریددیگه حالابریم:بهار

 بریم+

 براآرسام چندتاوسیله و مانتوشلوارخریدم یه و مجلسی دوتالباس گشتن بعدازکلی

 

 گرفتن وسیله خودشون برای آتناهم و بهار و ترسا

 کردن قبول اوناهم بخوریم چیزی یه بریم گفتم ها بچه بودبه شده گشنم خیلی

 بخوریم حسابی غذای تایه تورستوران رفتیم 

 

 

 من برخلاف خوردم می دولپی آوردن رو پیتزا بودوقتی گشنم خیلی دادم پیتزاسفارش من

 خوردن می آدم مثل چلم و خل دوتارفیق و خواهرشوهرعزیزم

 

 /:خوردی وحشیاغذامی مثل و بود میادتوگشنت یادم ازوقتی:وجدان
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 حالا کشیدم می راحت نفس یه ازدستت نبودی خبربودم بی ازت وقته خیلی جون وجی  به+

 پیداشد کلت و سر دوباره

 بودی میادتوفضول یادم ازوقتی منم

 

 وقت؟ یه نیاری کم:وجدان

 نباش نگران نه+

 

 بیرون زدیم ازرستوران و کردیم غذاحساب خوردن بعداز

 

 خودمون لونه سمت رفتیم و کردیم خدافظی دیگه ازهم توپاساژنداشتیم کاری دیگه

 

 خوابیدم رفتم و کردم عوض رو لباسام جاکردم جابه و وسایل کوفته و خسته خونه رسیدم وقتی

 بود هنوزنیومده آرسام

 !بود عجیب

 

  بیدارشدم ازخواب گوشیم باصدای

 دادم جواب بخونم و طرف اسم اینکه بدون و گرفتم و گوشیم کلافه

 

 بله+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 431 

 خوبی؟ خانومم سلام:آرسام

 کجایی هس معلوم آرسام سلام عه+

 نگران همین برای هست گشنمم شدم خسته کشیدخیلیم طول کارام امروز من عزیزم:آرسام

 زودمیام نباش

 

 کنم می درست مزه خوش شام یه منتظرتمابراتم+

 پختش دست بااون برم خودم کوچولوی شیطون قربون:آرسام

 

 تو بخوری شیااصلاکوفت نصف ازوسط میزنمت همچی زیاده ازسرتم+

 ممنون:آرسام

 نداشت قابلی+

 

 دیگه برم من نمیاری کم که اززبونم:آرسام

 برنگردی بری+

 جدی؟:آرسام

 خدافظ اووممم+

 

 دیوونه این منه زندگیه خدانکنه
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 مزه خوش شام یه توآشپزخونه رفتم و بیرون اومدم عملیات بعدازانجام شویی تودست رفتم

 کنم درست

 

  کنم پاستادرست گرفتم تصمیم

 

 دممون منتظرآرسام و کردم روشن رو تلویزیون و دادم لم روکاناپه پاستارفتم کردن بعدازدرست

 

 اومدن آقابلاخره ساعت بعدازنیم

 کسم همه به سلام:آرسام

 تاحالانشدانقددیرکنیاا جناب سلام علیک+

 

 خداکارداشتم به شرمندتم:آرسام

 بخوریم بشورشام و صورتت و برودست باشه+

 بعدامیخورم توبخورمن حموم برم خوام می:آرسام

 

 بخوریم باهم میمونم منتظرت+

  چشم روی به:آرسام
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 اتاقش سمت رفت و گفت و این

 شدم شام حاضرکردن مشغول منم

 

 بیاد تاآرسام روصندلی نشستم سفره بعدازچیدن

 

 غذاخوردن به کردیم شروع باهم و اومد بعدازچنددقیقه

 طلاخانوم دردنکنه شددستت مزه چقدخوش به به:آرسام

 

 جونت نوش:گفتم و لبخندزدم یه

 راستی:خوردگفت غذاشومی همونطورکه آرسام

 جانم؟+

 کرد دعوت توروهم و من تولدشه دعوتیم ازدانشجوهام یکی خونه فرداشب:آرسام

 

 دانشجوت؟ کدوم+

 نیلو دختره همون:آرسام

 دیگه؟ داری لباس توهم دارم که لباسم میریم باشه اون آهان+

 

 دارم آره:آرسام
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 میدونه بااینکه کن خراب زندگی و بدترکیب هم زشت هم بود نچسب العاده دخترفوق نیلویه

 و دوروبرشه همش و بهش چسبه می یک،دو،سه چسب مثل و نیست ولکنش داره زن آرسام

 مینه خیانت بهم داره آرسام بفهمونه بهم و دربیاره و من خوادحرص مثلامی

 

 نداشت ارزش هزاریم یه برام حرفش داریه مشکل آدم میدونستم چون

 بزنم بهم یکیه روتخت هرشب که خاطردختری به نمیتونم که و والازندگیم

 

 نیاوردم خودم روی به شدولی کوفتم شام

  شستیم و کردیم جمع ظرفارو آرسام باکمک شام بعدازخوردن

 

 روکاناپه نشستیم رفتیم و خودمون برای ریختیم دوتاچایی بعدشم

  تواتاقه خریدم چندتالباس برات+

 عزیزم ممنون:آرسام

 

 تر خوشگل ازهمیشه کن نگاه رو شدپاشوخودت تموم عزیزم:خانوم اکرم

 

  بودم شده عالی کنم رونگاه تاخودم آینه روی روبه وایسادم و پاشدم ازروصندلی

 العادس و فوق کارتون همیشه دردنکنه دستتون خانوم اکرم+
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 ماهی توخودت حرفیه چه این دخترم کنم می خواهش:اکرم

 بیاد تاآرسام منتظرنشستم و کردم حساب و زدم لبخندبهش یه

 

 آوردن تشریف آقاآرسام دخترم:خانوم اکرم

 بیرون رفتم ازآرایشگاه و کردم خدافظی ازش بلندشدم ازجام

 

 کرد کپ من بادیدن آرسام

 ندیدی؟ خوشگل:گفتم و سمتش رفتم باعشوه

 بینم می توآینه و چراهرروزخودم:آرسام

 

 مسخره+

 بازکرد برام و در و کرد ای خنده تک آرسام

 کردم پلی آهنگ رویه و توماشین نشستم

 !برسی خودت نبودانقدبه لازم حالا:آرسام

 

 آرایشگاه هامیرم اینجورموقع همیشه بودمن چرالازم+

 روبیشتربپوشون خودت پس اوکی:آرسام
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 وااا+

 

 نگفت چیزی و کشید پوفی

 نکن خراب و لطفاامشب+

 هم به ریزی می رو اعصابم داری الان ازهمین توکه:آرسام

 

 نیست من مشکل دیگه این حساسی ازحد بیش توخودت+

 باشه کرده جلف رو توخودش درحد مجلسه صاحب نیلوکه فکرنکنم:آرسام

 

 بکش خجالت چی یعنی جلف میگی چی فهمی می آرسام+ 

 

 برخورد بهم خیلی

 نزدم حرفی دیگه منم نزد حرفی

 

 خوردشیوابود زنگ گوشیم که بودم خودم توحال

 عزیزم جانم+

 میاد هقش هق صدای تلفن ازپشت دیدم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 437 

 شدم نگران

 افتاده؟ اتفاقی برم قربونت میکنی چراگریه شده شیواچی+

 شم تاشایدآروم بزنم حرف باهات یکم که زدم زنگ بهت شدم چاره بی شدم رهابدبخت:شیوا

 

 حال بااین اونم زدی زنگ بعدازقرنی بگوچیشده بهم عزیزدلم+

 شدم مزاحمت شرمنده:شیوا

 یانه؟ چیشده میگی اومدتودهنم قلبم آخه حرفیه چه این+

 

 دادم می براش و جونم و بودم عاشقش دلم ازته که مردی میزدم ازمعرفتش دم که مردی:شیوا

 کردمیفهمی ترکم همیشه برای و خوریم نمی دردهم مابه گفت گذاشت کردتنهام ولم مردرویاهام

 حالمو؟ میفهمی میگم چی

 

 نمیشه باورم نه چطورممکنه دیگرومیپرستیدن هم اوناعاشقانه نمیشد باورم

 بیشترشد هقش هق صدای

 زندگیشی توتموم مردعاشقته اون میزنی داری که حرفاییه چه این میگی دروغ+

 

 این توتمام اون کنم برطرف رو تانیازش منومیخواست فقط اون میکردم اشتباه رهامن نه:شیوا

 میداد منوفریب و میکرد بازی من بااحساسات داشت مدت
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 رها بودم اون بازیچه من

 همین به بره و کنه ولم عاشقی و عشق بعدازدوسال ممکنه چیزی همچین مگه میشم دیوونه دارم

 راحتی

 

 نمیشه خداباورم وای+

 مبه و واقعیش عشق خوشه ای دیگه باکس که کرد ثابتش برام نشدولی باورم اولش منم:شیوا

 دیدم رو نابودشدنم خودم باچشمای من و داد نشون

 

 باهات تایکم زدم زنگ بهت متنفرم ازهمه خوره می بهم چی ازهمه حالم سیرم اززندگی دیگه

 شم سبک بزنم حرف

 شم آروم تونم چیزمی بایه فقط من نداره فایده ولی

 

 هوس برای توروهم آلوده هوس و کثیف نگاهش گفتم می چقدربهت یادته من شم فدات الهی+

 خواد؟ می

 کن ولش خوندم چقدرتوگوشت یادته

 

 عاشقته خودت مثل اونم کردی فکرمی و کور چشمات و بود کرشده شنواتوگوشات گوش کو ولی

 

 حسودم من کردی توفکرمی و اینطورنبود که درصورتی ده می روبرات جونش
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 که خوام ازخدامی و این و میشم آروم بامرگ فقط من نپاش روزخمم نمک رهابسه بسه:شیوا

 بده پس رو کارش این تقاص

 

 من مرگ تقاص رو عاشقم دل تقاص رو زندگیم کردن خراب تقاص رو من نابودکردن تقاص

 رو توجوونیم

 

 نیست خوش حالت فهمیدی بخواب و بخور قرص برویه میگی خوبه؟چراچرت توحالت میگی چی+

  خاله به بزنم زنگ نکن کاری میگی مضخرف

 

 امیرتقاص اینه تنهاآرزوم ندارم دادن ازدست برای چیزی دیگه من چیزانترسون ازاین رو من:شیوا

 همین بده کردپس باهام که رو کاری این

 

 خدافظ

 

 کرد قطع دیوونه شیوای میدادکه نشون آزاد بوق صدای

 بیاره سرخودش بلایی ازاینکه میترسیدم خیلی

 

  کردم قطع رو گوشی

 بود شده شیواچطوره؟چی رهاحال چیشده:پرسید ازم بانگرانی آرسام
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 امیرویادته+

 دیگه؟ امیرخودمون آره:آرسام

 

 آره+

 حالا چیشده آمدداشتیم و رفت باهم رفیقمه یادمه خب آره:آرسام

 امیره کسش همه امیره نفسش میدونستی دیگه شیواعاشقشه میدونستی+

 

 سوالاییه چه این آره:آرسام

 هک حالام میخوادبرسه که چیزی تابه میداد بازیش داشت تاالان و شیوانداشت به حسی امیرهیچ+

 کرد ول رسیدشیوارو

 

 چیه منظورت کن ترصحبت واضح یکم:وگفت زدکنار و ماشین آرسام

 به ونچ بزنه حرفی نمیتونست بودکه انقدعاشقش شیواهم برقرارکرد ی س ن ج امیرباشیوارابطه+

 باشیوابمونه بودتاتهش داده قول بهش امیرم و داشت کامل اطمینان خودش به امیرنسبت عشق

 و دخترافسرده یه شدبه تبدیل شادوشنگول شیوای رفت و کرد له شیوارو و نموند سرقولش اما

 خورده شکست

 

 

 دیگه
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 !!فطرت پست غیرت بی حد دراین ادم اخه شیوا برای بمیرم الهی درمیومد داشت اشکم

 

 !!!دروغه:آرسام

 کنم خودکشی میخوام میگه و سرش به شیوازده الانم دروغی؟؟ چه+

 

 مطمعنم و این میره مرگ امیرتاپای برای اون چون بیاره سرخودش بلایی ازاینکه میترسم منم

 باشه شیواراحت ازبابت تاحواسم خاله به بزنم زنگ میخوام همین برای

 

 دارم غیرتم بی اون برای میکنی کارخوبی:آرسام

 خاله به زدم زنگ و گرفتم رو گوشی و دادم سرموتکون

 

 ..داشته رابطه عشقش شیوابا جزاینکه کردم تعریف چیوبراش همه

 

 نیست طوری هم شدنگه آروم اوضاع وقتی بگه خانوادش بایدبه شیواخودش رو موضوع این

 !بده چیوتوضیح همه کنه ازدواج میخوادباهاش که مردی به میتونه

 

 نفس شدآرسامم راحت خیالم منم نباشم نگرانش گفت و کرد شیواراحت ازبابت رو خیالم خاله

 !نیلو خونه سمت کرد حرکت کشیدو راحتی
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 به دلم نیاورد خودش روی امابه کرده وحشت و شده بودچقدشوکه معلوم ازصداش خاله اما

 .اه شد زیادگرفته خیلی خودمم حال!سوخت خیلی حالشون

 

 دلم و اومد خوشم خیلی کردازحرفاش بارش میتونست هرچی امیرو به زد زنگ راه توی آرسام

 شد خنک

 

 سلیقه کادوبگیرم براش رفت رهایادم وای:گفت آرسام نیلوکه خونه به بودبرسیم نزدیک

 نمیدونم که شمازناروهم

 

 دیرشد خیلیم چیکارکنیم الان

 فروشی بدل هم بود طلافروشی هم پاساژکه یه افتادبه چشمم که انداختم اطراف دورو به نگاه یه

 

 ودمخ باسلیقه من و فروشی توبدل میریم فروشی بدل هم طلافروشیه هم کن پاساژروبروتونگاه+

 کنم می انتخاب براش چیزی دستبندی یه

 

 بریم باشه فکرخوبیه آره:آرسام

 وایسا لحظه یه:گفت آرسام که میشدم پیاده داشتم

 کرد سرتاپام به نگاه یه

 چیه+
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 ؟!توپاساژ بیای خوای می وضع بااین:آرسام

 و مه به کوبیدم درومحکم و شدم پیاده ازماشین باعصبانیت بهش توجه بدون داشتم که ازحرصی

 موندم توپاساژمنتظرش رفتم

 

 !نداره خوبی اصلاعاقبت بامن لجبازی:گفت بهم آروم و وایسادروبروم اومد بعدازچنددقیقه اونم

 

 زودتر بگیری خوای می هرچی:گفتم حرفش خیال بی

  فروشی توبدل رفتیم باهم

 سلام+

 سلام:آرسام

 

 بفرماییددرخدمتم اومدین خوش خیلی سلام:گفت بودکه مردمیانسال یه فروشندش

 

 کن انتخاب خانوم خب:آرسام

 کرد جلب و دستبندنظرم یه انداختم ویترین به نگاه یه

 

 دستبندومیدین آقاببخشیداین+
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  کردم اشاره بادستم

 حتما بله:فروشنده

 دادبهم و آورد در ازویترین دستبندو

 

 نه؟ قشنگه:گفتم آرسام به و دستبندوگرفتم

 آره:آرسام

 همینوبگیر+

 باشه: آرسام

 

 چقدره؟ آقاقیمتش:آرسام

 صدهزارتومن:فروشنده

 بفرمایید:گفت و دادبهش و درآورد پولش ازکیف و پول آرسام

 

 نداشت قابلی:فروشنده

 ممنون:آرسام

 دادبهم و توجاش گذاشت و گرفت دستبندو فروشنده

 

 بیرون رفتیم ازمغازه باهم و تشکرکرد آرسام
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 شدیم سوارماشین رفتیم

 شد راحت خیالم خب:آرسام

 کرد حرکت بعدم کرد پلی اهنگ رویه و کرد روشن رو ماشین حرفی هیچ بدون اونم نزدم حرفی

 

 اسم به بود ازحامدصفایی آهنگش

 "ضعف" 

 

 تنهاباشی نمیخوام

 باشی توبایدتوقلبم

 دستاتو من به بده

 باشی ناراحت خوام نمی

 

 سرتونندازپایین

 باشه غمت خوام نمی که

 ازمن روتوبرنگردون

 میپاشه دنیام همه که
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 کنه آرومم میتونه توباشی اینکه فقط

 کنه داغونم قهرتومیتونه

 هستم تابت بی هرثانیه که منی

 وابستم من منومیدونی ضعف توکه

 

 کنه آرومم میتونه توباشی اینکه فقط

 کنه داغونم قهرتومیتونه

 هستم تابت بی هرثانیه که منی

 وابستم من منومیدونی ضعف توکه

 

 اینوبخونی ازچشام خوام می

 پرم ازحست هرلحظم که

 تویی من گاهه تکیه تموم

 خورم می زمین من نباشی

 

 نیست خودم دست من حال دیگه

 فکرتوشده دردمن فقط

 بشیم هم منوتوبایدسهم
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 مده تنهایی اینجاخیلی بااینکه

 

  تنهاباشی نمیخوام

 باشی توبایدتوقلبم

 باشی ناراحت دستاتونمیخوام من به بده

 

 میپاشه دنیام همه که ازمن برنگردون و روت باشه غمت خوام نمی که سرتونندازپایین

 

 کنه آرومم میتونه توباشی اینکه فقط

 کنه داغونم قهرتومیتونه

 هستم تابت بی هرثانیه که منی

 وابستم من منومیدونی ضعف توکه

 

 کنه آرومم میتونه توباشی اینکه فقط

 کنه داغونم قهرتومیتونه

 هستم تابت بی هرثانیه که منی

 وابستم من منومیدونی ضعف توکه
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 داشتم دوستش بود قشنگ آهنگش

 نیلو خونه رسیدیم بلاخره

 نیلو خونه سمت رفتیم و شدیم پیاده ازماشین

 

 بازکردن برامون دررو و داد فشار و اف اف آرسام

 میاد ایم عشوه چه نداره که قیافه چندش دختره اه اه کردیم پرسی احوال و تو رفتیم

 

 کن خراب زندگی جلف

 رهاجون؟ خوبی:نیلو

 شماخوبی ممنون+

 میتونین که گیره می سخت ماانقدربهت آرسام یعنی کنی می صحبت چراانقدسنگین قربونت:نیلو

 ؟!باشی راحت دخترم بایه

 

 ایهب نتونم که نمیگیره سخت اصلابهم خیرآرسام!رضایی آقای دیگه استادته ازآرسام منظورت+

 !جلف مخصوصادخترای گیرم نمی گرم باهمه و کنم می حفظ رو حدخودم خودم باشم دخترراحت

 

 رفت و گفت ای بااجازه یه و کنه کنترل و خندش نمیتونست آرسام گوجه بودکپ شده رنگش

 آهان:نیلوباحرص
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 بله+

 آرسام سمت پاشدرفت باعصبانیت و نزد حرفی

 دربیاره و من مثلامیخوادحرص الان

 

 !شد دختره اون رام زودی همین به یعنی!من چرانمیادپیش آرسام بودم توتعجب

 آرسام به داد و گرفت رو کوفتی های شیشه ازاون میزیکی ازروی نیلورفت بعدازچنددقیقه

 

 !!خورد رو اصرارکردتاتهش نکبت دختره انقداون ولی کرد مخالفت اولش آرسام

 نداری جنبه آقاآرسام توسرت خاک

 

 ...دختره یه پیش رفت اینجاتنهاگذاشت و زنش گرفت حرصم و شدم ناراحت خیلی

 

 سررفت حوصلمم بودم تنهانشسته و تک بخندهاشون و ازبگو میشدم کلافه داشتم دیگه

 

 نمیدادم ازدست و روحیم من میدادولی غره چشم و میکرد نگام بیشعورهی دختره

 !وسط رفتن همه و شد رقص موقع دیگه که انقدگذشت

 

 یانه میگذره خوش یانه خوبم اصلانیومدبپرسه آرسام و بودم تنهانشسته و تک مدت تواین
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 دهندی وقت هیچ خورد تاته و گرفت رو دیگه مشروب شیشه یه آرسام دیدم که فکرابودم توهمین

 ...الان ولی خورد می تانصف همیشه کنه روی انقدزیاده بودم

 

 !نیست اصلاعادی حالش که شدم مطعمن و ترسیدم خیلی

 

 شن نگاهم متوجه نمیذاشتم ولی بود بهشون حواسم زیرچشمی همش

 شد گرفته خیلی حالم

 

 !وسط رفتن و گرفت رو دختره اون دست آرسام یهودیدم ولی شم خیال بی خواستم

 !نخودبودم وسط این من درمیاوردم شاخ داشتم

 

 درازشد جلوم دستی دیدم که منفجرمیشدم داشتم

 کردم نگاه رو شخص اون و بلندکردم و سرم

 

 !کرده بودمست مشخص و درازکرده دستشوجلوم خوشگل و هیکل پسرخوش یه دیدم

 رومیدین؟ دوررقص شدافتخایه خشک دستم خانوم:پسره
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 بدم قورت و بودپسرمردم نزدیک بیرون ازتوفکراومدم

 میگیرن قلوه میدن دل دارن اقاارسام وقتی نگذره خوش من چرابه

 

 حتما بله:گفتم و تودستش گذاشتم و دستم زدم لبخندشیطانی یه

 !بقیه پیش وسط رفتیم و بلندشدیم باهم بعدم

 

 چیه اسمت:گفت زیرگوشم پسره که بودم رقصیدن مشغول

 رها+

 میلاده منم اسم بختم خوش:پسره

 

 لبخنداکتفاکردم یه به

 یه بهش توجه میباریدبدون خون ازچشماش آرسام افتادبه چشمم که بودیم رقص درحال

 دادم ادامه رقص به و زدم دراری لبخندحرص

 

 !نیستم که ببوگلابی کنم همونطوررفتارمی منم پس میزنه لاس باهرخری چطوراون

 

  بدن شام میخوان که کردن اعلام بعدازرقص

 بخوریم؟ شام بریم خب:میلاد
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 بریم اهوم+

 

 سرمیزشام نشستیم و رفتیم باهم

 بپرسم؟ سوال یه میشه:میلاد

 بپرس+

 شوهرته؟ آرسام:میلاد

 

 آره+

 نیلو به چسبیده نمیاد اصلاطرفت شوهری عجب آهان:میلاد

 بگم که نداشتم چیزی یعنی نگفتم چیزی

 

 نمیاد خوشش ازمن آرسام:میلاد

 چرا وا+

 نمیدونم خودمم:میلاد

 غذاخوردن به کردم شروع و دادم سرموتکون

 

 شد تموم مجلس بلاخره

 میادطرفم داره آرسام ازدوردیدم
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 !ازنیلوخانوم کندن آقادل عجب چه به به

 

 حاضرشوبریم:آرسام

 باشه+

 بریم:گفتم و گرفتم رو کیفم پوشیدم رو مانتوم

 

 نیلو به رسیدیم و کردیم خدافظی ازهمه

 گذشت خوش رهاجون خب:نیلو

 بود عالی بله+

  خوب چه:گفت و بالاانداخت و ابروش یه نیلو

 

 لبخندزدم

 شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم خدافظی ازهم

 میکرد رانندگی داشت زیاد باسرعت آرسام

 

 میدیا کشتنمون تربروبه یواش+

 نکرد توجهی حرفم به

 تربرو یواش میگم باتوام+
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 دهنتوببند هییییس:بادادگفت آرسام

 

 مرگته چه هست معلوم+

 !مرگمه چه میدم نشونت خونه:آرسام

 منوتهدیدنکن:باپوزخندگفت

 

 شوتابرسیم خفه:آرسام

 نگفتم چیزی و کردم کنترل و خودم ولی گرفت بغضم

 

 خونه رسیدیم بلاخره

 اومدداخل یهوآرسام که کردم می عوض لباس داشتم تواتاقم رفتم

 ترسیدم چته اه+

 

 گذشت؟؟؟؟؟؟؟؟ خوش:آرسام

 بود عالی+

  پس گذشت خوش زدنت جدی؟؟؟لاس:گفت و فریادکشید آرسام

 

 بعدبزن کن مزه مزه رو بزنی میخوای که حرفی اول دهنتوبفهمااا حرف هوی+
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 کن جمع توبروخودتو بزنم حرف چطوری یادبدی من به نکرده تولازم دهنتوببندآشغال:آرسام

 

 چیه مضخرفات ازاین منظورت+

 خندیدنات منظورم میخوره بهم ازش حالم که بیشرفه مرتیکه اون بغل رقصیدن منظورم:آرسام

 !!عوضیه میلاده بااون زدنات زر منظورم آشغاله بااون

 

 نه؟؟؟ منودید چشمت فقط هه+

  کنی خودتوجمع که توبگه بایدبه یکی

 !منظور:آرسام

 !کنه خراب زندگی بااون خندیدنات منظورم جلفه دختره بااون رقصیدن منظورم+

 ...منظورم

 

 کردم احساس و خون مزه که تودهنم زد محکم یکی و بدم ادامه نذاشت

 بیشعور بلندکردی روم دست جراتی چه به+

 !فهمیدی اراجیفاتونشنوم این دیگه شوهرتم که جرات همون به:آرسام

 

 کی میگذروندی خوش دختره بااون توداشتی وقتی بکنی میخوای غلطی چه نفهمیدم نه+

 میکنی بازجویی ازم توالان شدکه اومدمزاحمت
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 دلم منم نزنم دم و جابشینم یه نمیتونستم میشدمنم حالت به خوش داشت توخیلی همونطورکه

 بگذره خوش بهم خواست

 

 !میکنی خواست دلت هرغلطی که من برای خودسرشدی خوردی گوه توخیلی:بافریادگفت آرسام

 

 من بعدبه کنی خودتوجمع تونستی خودت هروقت توام زندانی من مگه قرآن به روداری خیلی+

 کن تکلیف تعیین و بزار قانون برام و بگو

 

 سفید چشم میکنی زبونی بلبل من برای:آرسام

 

 دیوار به خوردم محکم که داد هلم جوری

 آخــــ+

 کمربندشودراورد باعصبانیت آرسام

 !باکمربند اونم بزنه میخوادکتکم فهمیدم لرزیدوقتی تنم

 

  چی یعنی من باغیرت بازی میکنم حالیت:گفت و اومدسمتم آروم آروم و گرفت و کمربند

 چی یعنی من برای کردن زبونی بلبل

 

 !دختره اون به نمیچسبیدی و نمیکردی منوول داشتی غیرت تواگه+
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  زدتم باکمربندمحکم و شد بیشترعصبی حرفم بااین

 شدیدترمیشد و تندتر هرلحظه هاش ضربه

 میدادم جون زیرکتکاش داشتم میمردم ازدرد داشتم

 

 کن رحم بچت نمیکنی رحم من به کثافت:گفتم حالی بابی

 !بچه توواون گوربابای:بادادگفت

 

 کبودشد تنم تمام بود شده پرخون دهنمودماغم نداشتم زن حرف برای نایی دیگه

 که یکتکای بااین!برداشت زدنم از خداروشکردست و افتاد نفس نفس به و شد خسته انگارخودشم

 دادم بچموازدست مطعنم خوردم بدبخت من

 

 زمین خوردم همین برای نداشتم جون ولی بلندشم دیوارتابتونم رو دستموگذاشتم

 

 شدم موفق ایندفعه که بلندشم کردم سعی دوباره و چشماموبستم

 میرفتم راه میزدم لنگ که دردمیکرد انقدتنم

 

  شستم رو خونیم دهن و دماغ رفتم و آشپزخونه به خودمورسوندم

 دماغم جلوی گذاشتم و گرفتم دستمالم یه
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 بردارم رو کیفم و تامانتو اتاقم سمت رفتم آروم آروم بعدم

 

 شباصدا که میرفتم ازاتاق داشتم و گرفتم رو مانتوم و کیف آرسام به توجه بدون رسیدم وقتی

 لرزید تنم

 کجاااا:آرسام

 

 قبرستون+

 بری جایی نداری حق:آرسام

 برم نذاشت و ایستاد در اومدجلوچارچوب بعدم

 

 راحتم وامشب یه کردی کوفت زندگیموبرام باشم راحت بروکناربزار:گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 !ردارب ازسرم دست پس دنیافاصلس منوتویه بین کنم خیالتوراحت بگم چیزی ماصلابذاریه بذار

 

 میگیرم حرفتونشنیده این:مآرسا

 کنار دررفت بعدازجلوی و گفت و این

 نزدم حرفی همین برای...سردعواروبازکنم دوباره نخواستم

 

 اومد رحم به سنگش دل انگاری که حرفاموزدم باناله جوری
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 بیرون زدم خونه و ازاتاق سریع و کردم استفاده ازفرصت منم

 

 میومد شدیدی بارون

 خرابه من مثل حالش هواهم

 بودم نکبتم زندگی و آرسام و توفکرخودم فقط نداشتم جاتوجهی هیچ به

 

 هیچ نتونستم من و میادسمتم داره ازدوربابوق ماشین یه دیدم که ردمیشدم ازجاده داشتم

 بود شده متوقف انگارزمان کنم حرکتی

 

 ...رفت سیاهی چشام و نیومد یادم چیزی دیگه و کردم ماشین بااون برخوردبدی

 

 آرسام

 

 شدم نگرانش و افتادم دلشوره رهابه چرابعدازرفتن نمیدونم

 رفتارکردم اینطوری بارباهاش اولین واسه که خاطراینه حتمابه

 

 نبایددست اون خب زیادحساسم روش فقط میدم جونموبراش زندگیمه همه اون که خدامیدونه

 ضعفم رونقطه بزاره
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 و میخندیدم و میگفتم کن خراب رهازندگی قول به آشغال دختره نبایدبااون کردم اشتباه منم

 میرقصیدم باهاش

 

 !بهترشه شایدحالم بگیرم دوش یه برم گرفتم تصمیم

 !یامادرش دوستاش خونه یارفته دیگه برمیگرده بلاخره

 

 بگیرم دوش تایه توحموم رفتم بعدم گرفتم لباس رفتم و بلندشدم

 

  برگشتم ازحموم بلاخره ساعت بعدازنیم

 هی ولی نمیده جواب رهامطمعنن به بزنم تازنگ گرفتم و گوشیم بعدم کردم خشک و موهام و تنم

 !بزنم زنگ بهش میگه بهم حسی

 

 نداد جواب بوق سه بوق دو بوق یک بهش زدم زنگ

 !میاد خودم غیرازرهای زن یه صدای رسیدشنیدم که بوق چهارمین به

 

 شماچیکارمیکنه؟ دست من زن ببخشیدشما؟گوشی:پرسیدم ازش و کردم تعجب

 !آقااینجابیمارستانه:زنه

 

 گرفتم رو همسرم شماره من خانوم میگی چی-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 461 

 خانومتون؟ اسم:زنه

 رها:آرسام

 

 هستن بیمارستان و کردن تصادف آقاایشون-

 شدم شل

 !میگه چی زن این

 

 !خوبه توحالت میگی چی-

 ...بیمارستان کن صحبت آقالطفادرست:زنه

 خدافظ!بهتره زنتون برای بیارین تشریف زودتر هرچی

 

 چیزی یه سریع نگرانی و بادلشوره جواب بی باهزارتاسوال موندم من و کرد قطع رو گوشی بعدم

 !بیمارستان اون سمت رفتم و بیرون زدم ازخونه و پوشیدم

 میکنم روزگارتوسیاه وگرنه باشه نشده چیزیش که دعاکن نیلوفقط

 

  گرفت بغضم توبیمارستان رفتم و کردم پارک و ماشین باعجله و سریع بیمارستان رسیدم بلاخره

 

 ییک گرفتم تماس خانومم باگوشی الان ببخشیدمن خانوم سلام:پرسیدم ازپذیرش بدورفتم

 هستن بیمارستان من زن گفتن و دادن جواب هاتون ازپرسنل
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 اسمشون؟:پرستار

 من فامیل رضایی خودشه فامیلی رها،رهاراد-

 صبرکنید چندلحظه:پرستار

 :داد جواب بعدازچندثانیه و توکامپیوتر رفت

 

 !عمل اتاق رفتن الان همین ایشون

 مطمعنی؟ عمل؟خانوم چی؟اتاق-

 بله:پرستار

 کجااااست عمل کجاست؟اتاق:بادادگفتم

 

  چپ سمت دوم بفرماییدطبقه اینجابیمارستانه خبرتونه آقاآرومترچه:پرستار

 کنم می خراب روسرتون رو بیادبیمارستان سرش بلایی اگه-

 

 چپ سمت دوم طبقه رفتم بدو بعدم

 شدم شل شد سست پاهام عمل اتاق بادیدن

  عمل اتاق به رسوندم رو خودم لرزون
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 منوگرفت سریع ازدکترا یکی که عمل تواتاق میرفتم داشتم

 کن ولم-

 داخل نیاین شمانیست جای اینجا:دکتر

 

 !اینجاست زندگیم میکنن عمل دارن و تنم پاره!گمشوکنار:بادادگفتم و دادم هلش توانم باهمه

 

  عمل تواتاق رفتم بعدم

 طرفم سرابرگشت همه من بارفتن

 بود ازخون آغشته نازش صورت بود بسته روم به رو خوشگلش چشمای دیدم رو رها خونی صورت

 

 ..شد بسته چشام و زمین افتادم و دادم ازدست رو کنترلم

 

 بازکردم رو چشام باسردردبدی

 رهابود خونی و مظلوم صورت اومد یادم که تنهاچیزی

 

 بود تودستم که سرمی افتادبه نگاهم

 عمل اتاق سمت رفتم بلندشدم! نبود مهم ولی اومد دردم کشیدم ازدستم و سروم باعصبانیت
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 بروسرجات!نیست خوب توحالت میری کجاداری:گفت من بادیدن دادم هلش که دکتری همون

 عمل اتاق سمت رفتم بهش توجه بدون

 

  بیرون اومده عمل ازاتاق شماچندساعته خانوم!باشمام محترم آقای:دکتر

 بود؟ چی شد؟مشکلش خوب شد؟حالش چی خب:گفتم و پیشش رفتم سریع

 

 بابیمارچیه؟ شمانسبتتون:دکتر

 شوهرشم-

 !بودن حامله همسرتون مافهمیدیم که تااونجایی:گفت و کرد سرتاپام به نگاه یه

 

 چیشد؟ آره-

 تکک ازتصادف قبل ایشون رسه نظرمی نبودبه تصادف برای شدن سقط بچتون متاسفانه:دکتر

 !صورتشون چنین هم و بود کبود تنشون همه چون خوردن شدیدی

 

 چطوره؟ حالش الان بودخب زناشویی قضیه اون-

 انبیمارست هزینه و بدین اطلاع خانوادشون تربه سریع لطفاهرچه توکماهستن الان ایشون:دکتر

  کنین حساب رو

 

 !کردیم عملش هزینه بدون سلامتیشون نبودبرای اصلاخوب خانومتون وضعیت چون
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 !توکماهستن الان ایشون:اکوشد دکترتومغزم حرفای

 

 !بود غیرممکن شد نمی باورم

 !کجاست زنم الان:گفتم و کشیدم نعره

 کنم راهنماییتون بفرمایید سیوهستن آی:دکتر

 

 سیو آی بادکتررفتیم

 ببینمش خوام می-

 کنین ملاقات رو ایشون میتونین شیشه ازپشت شمافقط متاسفم:دکتر

 

 ببینمش بخوام که دارم حق!زنمه-

 بدین انجام رو خوایم می ماازتون که کارهایی لطفاالان پس:گفت چون سوخت حالم به انگاردلش

 

 کاری چه-

 خانوادشون به دادن بیمارستان،اطلاع هزینه:دکتر

 چقدشده؟ هزینش-
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 حسابداری برین هزارتومن هفتصدهزارتومن و میلیون بودکلاشدیه سنگینی عمل چون:دکتر

 کنین حساب

 

 رهاکجاست؟ گوشی:گفتم و دادم تکون و سرم

 پذیرش:دکتر

  خبربدین بهشون لطفاخودتون هست بخواین ای هرشماره گوشیش توی-

 

 باشه:دکتر

 بدین انجام برمیادبراش ازدستتون لطفاهرکاری فقط کنم می پرداخت رو هزینه و میرم الان-

 

 حتما:دکتر

 

 سیو رهاآی پیش رفتم بیمارستان هزینه کردن بعدازحساب

 رها کنارتخت رفتم بعدازپوشیدن بپوشمش گفت و داد بهم لباسی پرستاریه

 

 بینم می بیمارستان روتخت رو رها دارم که شد نمی باورم

 کردن گریه به کردم شروع و دستاشوگرفتم شکست بغضم باوضعیتش
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 امچرا؟چراتنه کسم؟چرارفتی عشقم؟خانومم؟نفسم؟زندگیم؟همه:گفتم و زدم دستاش به ای بوسه

 اومد؟ دلت گذاشتی

 

  بیرون بایدبرم دیگه بارهادکترگفت زدن حرف ساعت بعدازنیم

 نگرانی و گریه با رها دوستای و خودم خانواده و رها خانواده ازدوردیدم و بیرون سیورفتم ازآی

 سیو آی سمت میان دارن

 

 اومده مامان سرخوشگل به چی اومده سربچم بلایی چه:گفت داد و باگریه مادررها

 کنه آرومش داشت سعی ترساباگریه

 

 اتفاقی چه پرسیدن می ازم هرکدومشون و ریختن می اشک من خاطرعروسک به داشتن همه

  افتاده

 

 بود صبح سه کردم نگاهی ساعت به

 گفتم بایدمی نداشتم ای چاره ولی شن متنفرمی ازم همه بگم اگه میدونستم

 

 کردم تعریف ماجراروبراشون

 کرد می ناله و سینم میزدبه رهابامشت مامان جونم به افتادن همه
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 لرزید پدررهامی های شونه

 توگوشم زد مادرم

 اشجد زور به میزد کتکم قدرتش باهمه و زدتوصورتم مشت روهام غیرتت به توف گفت بهم پدرم

 کردن

 

 بود حقم میومد سرم بودهرچی حقم

 گرفتن فاصله ازم و کردن سرزنشم همه

 

 یپاکرد به آشوبی چه ببین کارکردی چی اینجایی؟بروگمشوببین چی برای:گفت بهم بابام

 برو فقط بروآرسام

 

 ازاینجابرووووووو الان نیادهمین سرت بلایی خوای می اگه:گفت و اومدسمتم آتناباگریه

 

 خونه سمت روندم و شدم سوارماشینم رفتم حرکتی و حرف هیچ بدون

 

 میاد؟ هوش به رهاکی بپرسم ازش رفت یادم گرفتم دکتررهارو شماره

 شایدم و ماه شایدیک دیگه هفته شایدیک!نیست معلوم گفت پرسیدم و بهش زدم زنگ توراه

 !!سال یک
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  فکرشدم غرق

 بود؟من؟نیلو؟خودرها؟ اتفاق مقصراین کی

 نداشت تقصیری هیچ من پاک رهای

 

 

 !میدم نشونش فرداصبح!دیره که الان جادوگره نیلوی تقصیراون همش

 کنم بودچندبارتصادفم نزدیک خونه سمت روندم داغون باحال

 

 !رسیدم سالم و صحیح بلاخره

 نگیقش رهاهیچ بدون خونه این گرفت بغضم ازنبودش لحظه رهاپیچیدیه بوی توخونه رفتم وقتی

 !نداره

 

 بخشید می آرامش خونه منو به میکرد گرم و قشنگ رو خونه این هاش،شیطونیاش رهاباخنده

 نیست که الان ولی

 قبرستونه خونه،شبیه ماتم اینجاشده

 

  میخواست گریه دلم کاناپه رو درازکشیدم حالی بابی

  کردم پلی آهنگ رویه و گرفتم رو گوشیم
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 ”ببینی نیستی:”آهنگ اسم

 

 بده واسم که هوایی کنم باورش سخته چه

 نده من کاردست توروخدابارفتنت

 بده چقد حالم

 

 رو توخوندن بی روزای کنم باورش محاله و توبودن بی روزای کنم باورش سخته چه

 و توموندن بی روزای

 

  امشب بازم

  دنیافاصلس یه بینمون توگفتی شکست دلم

 شکست دلم نفس هم بدون شدم و تورفتی

 

 شکست دلم امشب بازم

 شکست دلم هست و بود هرچی روی توپاگذاشتی نشست گل به دلم قایق تورفتی

 

 برگرد زودی بلنده دیوارخونه

 سرکرد جوری چه نفهمیددلم هیچکی
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 برگرد شهروباخبرکرد یه اشکام اینکه قبل

 

 حالم چقدخرابه ببینی نیستی

 برگرد مجالم نشه برگردتموم زودی پس هردوبالم عمری یه انگارشکسته

 

  امشب بازم

 شکست دلم

 شکست دلم نفس هم بدون شدم و تورفتی دنیافاصلس یه بینمون توگفتی

 

 شکست دلم امشب بازم

 نشست گل به دلم قایق تورفتی

 شکست دلم بودوهست هرچی روی توپاگذاشتی

 

 کنم زندگی اون بدون چطوری من میشدم دیوونه داشتم انداخت منویادرهامی حرفاش تک تک

 !!!چطوری

 

  بیدارشدم ازخواب باسردردبدی صبح

 دردگرفت کمرم خوابیدم هم روکاناپه بخوابم خوب اصلانتونستم دیشب چون
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 به آبی یه شویی دست رفتم و بلندشدم ازجام حس بی بود صبح9انداختم ساعت به نگاه یه 

 !نیلو سراغ تابرم حاضرشدم تواتاق رفتم و زدم سروصورتم

 

 نیلو به زدم وزنگ بیرون زدم ازخونه

 ازماکردی؟؟ یادی عجب چه پرتغالی عالی جناب صبح آقاآرسام به به:نیلو

 

 برام کن اس ام اس و خونت آدرس زربزن شوکم خفه-

 ...روز میخوای؟آخه بدم؟سرویس استاد؟چراآدرس کردنه طرزصحبت چه:نیلو

 

 مگه کثیف خیابونیه نجستوببنددختره دهن:گفتم و بده ادامه رو مضخرفاتش نذاشتم

 بدبخت نیستن تولاشی مثل همه بخوام ازتوسرویس مغزخرخوردم

 

 چیکار مارومیخوای هس رهاجونت میگی راس اوه اوه-

 و من رهای آشغال کثافت:گفتم کرشم بودخودمم نزدیک که باصدایی بودم آورده جوش دیگه

 ....دختره نیار کثیفت زبون اسمشوبه نکن مقایسه باخودت

 

 بالا؟ میزنه غیرتت باباچرارگ خب:نیلو

  داری کارم چی ببینم میفرستم و آدرس:گفت باعشوه بعدشم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 473 

 

 کم شرت-

 بابای:نیلو

  رو هرزه کنم خفش دستام باهمین میخواست خورددلم می هم به ازش حالم

 

 اومد اس ام اسم صدای بعدازچنددقیقه

 فرستاد برام رو آدرس نیلوبود

 !زشت اوردک جوجه سراغت میام الان هه

 

 دیشبتوبالابیاری شام بیارم سرت بلایی یه

 نیلو خونه سمت روندم باسرعت

 رسیدم ساعت بعدازنیم

 

 فشاردادم رو اف اف و درشون دم رفتم

 بیاتو:چید پی نحصش صدای

 داخل رفتم من و بازکرد درو

 

 انترجلف میومدسمتم داشت باعشوه
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 تربود پوشیدسنگین اصلانمی پوشیدکه لباسی یه

 

 اشه شونه روی لخت مشکیشو موهای تربود نمیپوشیدسنگین که بود پوشیده جذب لباس یه

 غلیظ بودآرایششم ریخته

 اومدی خوش سلام:نیلو

 

 نیست؟ که کسی:گفتم توخونه رفتیم وقتی دادم تکون رو سرم فقط

 باشی راحت تواتاقم بیابریم نه:نیلو

 !حساب تصفیه اومدم نیومدم توفکرته که چیزی اون برای و تونیستم مثل من_

 

 برنخوره؟ بهش وقت یه:داد پوزخندادامه اومدی؟بعدبایه که چیه؟رهاخبرداره منظورت:نیلو

 اینجام الان که خاطراونه به اومدم که خبرداره نباش اون تونگران_

 

 نمیشم حرفات متوجه:نیلو

 ونهخ رفتیم وقتی من کردن مست و کاریت کثافت بعدازاون دیشب آشغال میکنم متوجهت الان_

 باررهاکردم بود تو لیاقت که هرچی

 

 فتهکثا تقصیرتویه ایناهمش و دادم ازدست رو گناهم بی بچه که انقدزدمش زدم کتکش تاحدمرگ
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 هبودک خراب انقدحالش بیرون بزنه تنهاازخونه و تک شب نصف و متنفرشه رهاازم کردی توکاری

 !توکماس الان و کرد تصادف

 

  کردی جهنم رو زندگیم کردی خراب رو زندگیم شرف بی تویه اتفاقاکیه؟تو مقصراین میدونی

 گرفتی ازم رو تنم پاره رو زنم

 

 محبتاتو کنم جبران اومدم من الان

  بود شده شوکه و بود نیلوترسیده

 دیوار جلوتاخوردبه میرفتم من میرفت عقب اون که باهرقدمی

 

 شه خنک تادلم انقدزدمش توصورتش خوابوندم مشت یه و فشاردادم رو گلوش بادستم

 

 ودب انتقام بود مهم برام که تنهاچیزی نبود مهم برام ولی کنه شکایت ازم تونه می میدونستم

 بود گرفته رو چشمام جلوی خون

 

 ارمک چی ببین آوردی روزم به چی بیشعورببین آی:گفت زاری باحال و میرفت ازهوش نیلوداشت

 بلندمیشد اوخش و آخ میخورد تاتکون کردی

 

 وحشی دیوونه:گفت و زد داد داشت که جونی باتموم ایندفعه
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 بیرون زدم ازخونش کنم توجهی بهش اینکه بدون

 

 ...نبود مهم اصلابرام چون شه شایدتلف که نبودم فکراینم

 

 همیش درست دیگه ماجرای یه برم میدونستم بیمارستان سمت کردم حرکت و شدم سوارماشینم

 شم خیالش بی خاطراونا به نمیتونستم بود رهازنم ولی

 

 کنه جداش ازم نمیتونه کس هیچ و رهازنمه

 

 نیلوبود میخوره زنگ داره گوشیم دیدم که بودم توراه

 بنال_

 ریندا ازخودت دفاعی راهه توهیچ و کنم شکایت ازت میتونم که میدونی:گفت ای گرفته باصدای

 

 مهم اصلابرام چون بترسونی رو من نکن سعی چرندیاتت بااین و منوتهدیدنکن چی که خب-

 !نیست چیزی که این میرم کشتنم آدم و مرگ تاپای رهاحتی برای من نیست

 

 رسب زنت بروبه میسوزه حالت به دلم چون نمیکنم شکایت ازت نباف قصه شوهرخوبی چه هه:نیلو

 ...اینومیفهمیدی کاش فقط

 خدافظ کن ولش هیچی
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 نمیفهمیدم رو حرفاش معنی این؟منظورچیه؟ میگه چی کرد قطع رو گوشی بعدشم

 

 بیرون اومدم ازفکرش

 

 بیمارستان رسیدم بلاخره

  توبیمارستان رفتم و کردم جاپارک یه رو ماشین

 دعوانداشتم اصلاحوصله

 

 سیو آی رفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 کرد می خفم داشت بغض و شد پراشک چشام رهاروتخت بادیدن دوباره

 

 بودن رفیقاشم مادرمن و خواهر و رهابودن خانواده

 اینجایین؟؟؟ تاالان شماازدیشب سلام_

 

 داره؟؟ توربطی به:روهام

 هستم من برین بلندشین_

 دادی آب توبه که گلیه دسته این که نمیآری خودتم روی به سر خیره شوپسره خفه:مژده مامان
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 بزاری رو پات میشه روت چطوری بیمارستان گوشه بیفته مامان ی دونه یه یکی کردی توکاری

 کنی مانگاه توچشمای و اینجا

 

 بوداین کن خراب زندگی کثاقت تقصیریه خواستم نمی رو این من قرآن به خدا به مژده مامان_

  بود تقصیراون همش اتفاق

 

 کنم می خواهش پس نفسمه،زندگیمه بستست جونم رهابه که دونین می شماهاهمتون وگرنه

 نکنین انقدسرزنشم

 

 عوارود بیشترتقصیرتواین آوردی سرش بلارو این که نفسته؟زندگیه:گفت کشیدو نعره بابابهرام

 سبیدیچ و کردی اهمیتی بی بهش تونسب بگذره خوش زنت به کنی کاری تونتونستی توداشتی

 اکبر الله....دختره یه به

 

 کنه؟ درک رو من پیدانمیشه میگم؟چرایکی چی من فهمه نمی چرایکی_

 باشه؟ بیمارستان روتخت الان عشقم خواستم می من خواستم؟مگه اینومی من مگه

 

 شد جاری ازچشمام اشک دوقطره همه جلوی و شکست بغضم بلاخره
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 بیاری رحم به مارو دل بازیات سیاه بااین نمیتونی ببین:گفت باداد و شدسمتم ور حمله روهام

 !نامرد بشکنه دستات اون الهی!مرد بچش که زدی کتکش انقدرهارو حالیته؟توبچتوکشتی

 

  گرفتن رو جلوش که بزنتم خواست

 لاییب کنم نمی نشوتضمین افتابی ورا این بیاد هوش رهابه که تاوقتی ازالان ببین:داد ادامه روهام

 میگیرم ازت طلاقشم اومد هوش به بعدازاینکه نداری باخواهرمن سنمی هیچ توازالان نیارم سرت

 !گمشو حالام

 

 تاسفانهم ولی!نشکنه بینمون حرمت بودکه این واسه نگفتم بهت چیزی تاالان آقاپسراگه ببین_

 !کس هیچ کنه جداش ازم نمیتونه کسیم هیچ!منه رهامال گفتی اینجارواشتباه

 

 یبیشترازهرکس شوهرش ازنظرقانون و منه زنه اون کنه تکلیف تایین برام نمیدم اجازه کسیم به

 نکشین نشون و خط من برای پس!نزدیکه بهش

 

 داره ونقان اینجابیمارستانه خبره؟ناسلامتی اینجاچه هست معلوم:گفت باعصبانیت و دکتررهااومد

 کنم می بعدبیرونتون دفعه نیست میدون چاله

 

  ببینم رو زنم میخوام من_

 دارین اجازه بفرمایید:دکتر

 رفت و گفت رو این
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 ور طلاقش و کنی بختش سیاه نمیزارم باش مطمعن:گفت آروم روهام رهاکه پیش میرفتم داشتم

 میگیرم ازت

 

 فقط کردم سیرگریه دل یه و زدم حرف باهاش کلی و کردم دل و درد باهاش کلی و رها پیش رفتم

 کنه درکم بالایی جزاون نمیتونه کس هیچ آشوبیه چه تودلم خدامیدونه

 

 !کنن می ترکم کنن درکم جااینکه به همه

 اومده نامزدآتنام میلادرفیقم دیدم بیرون سیواومدم ازآی

 

 تواون همینطور امیرسامم بهارو همینطور رزاهم یاشارو نامزدکردن میشه میلادچندماهی و آتنا

 من خوده یکیش!شدن دلباخته و وابسته خیلیا سفرشمال

 

 دکتررها پیش رفتم بهشون توجه بدون

 دکتر آقای_

 جانم:دکتر

 چطوره؟ زنم وضعیت_

 

 نکردن تغییری هیچ و پیدانکردن بهبودی هیچ متاسفانه:دکتر

 !میشه چرا؟مگه آخه_
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 و برگردن نمیخوان خودشون ایشون ولی کردیم برمیومدبراشون ازدستمون والاماهرکاری:دکتر

 نمیده نشون مقاومتی هیچ بدنشون

 

 امیدی هیچ شماانگاری زن ولی بهترمیشد حالش یاحداقل میشد خوب بود ماهرکسی تلاش بااین

 !نداره اومدن هوش به برای

 

 رفتاراتون بیادشمابااین هوش به زن اون هم اگه دارین هاتون خانواده و شما که مشکلاتیم بااین

 میدین آزارش

 

 برمیاد کمکی چه دکترازمن آقای_

 اگه رینبیا زبون به رو دلتنگیتون و کنین دل و درد باهاش بزنین عاشقونه حرفای شماباهاش:دکتر

 !میده نشون العملی عکس حتمایه شماباشه عاشق زن اون

 

 گیتاربزنم؟ براش میتونم_

 به و میشن شماخوب و ما باتلاش مطعنن میکنه حس و شنوه می رو چی همه اون البته:دکتر

 دعاکنین براش و ندین ازدست رو شماامیدتون فقط برمیگردن زندگی

 

 دیگه شایدبیمارهای حتی زدن باگیتار 

 که کنین کاری کارهاتون و ها باحرف موقعیت بایدتواین فقط چون شه زودترخوب حالشون هم 

 باشن داشته رو برگشتن زندگی اوناامیدبه
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 و امروز برن ردکنه رو رفیقاش و خودم خانواده و رها خانواده که گفتم بهش و تشکرکردم ازش

 باشم مراقبش و باشم پیشش میخوام خودم فقط امشب

 

 ....بعد ماه یه

 

 توکماس رهاهنوز و میگذره ماه یه

 !گذشت صدسال اندازه به من برای و میگذره ماه یه

 

 تارموهای کنم می نگاه رو خودم و آیینه جلوی میرم وقتی میگن بهم همه کرد رهاپیرم نبود

 کنن می خودنمایی سفیدم

 

 رهاس خاطرنبود به ایناهمش چون نمیده عذابم

  رهاس نبودن هرشبم کابوس شده و میده عذابم خیلی که چیزی

 

 زدم زار همه رهاپیش بارفتن ولی ندید رو مغرور منه اشک کس تاحالاهیچ

 بلندشده ریشم

 

 پیرپیرشدم نیستم قبل آرسام اون دیگه عزاخونه شده اصلاخونم
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 شکست کمرم

 

 متنفرشده انگارازم برنگشت اون ولی رهاکردم اومدنه هوش به برای کارا چی خدامیدونه

 

 کنم می بوسش میزنم عاشقونه حرفای گیتارمیزنم

  نداره ای فایده ولی

 خواد نمی رو زندگی این و من دیگه اون

 

 خانواده رهامیدونن منومقصرمرگ همش و متنفرن ازم رهارفیقاش خانواده کل بابابهرام و روهام

 کنن نمی نگام حتی دیگه خودم

 

 نیست کنه و نچسب و حیا بی دختره اون دیگه شرنیست دختره اون دیگه شده نیلوعوض

 رها میادملاقات

 

 نمیگه چیزی و میمونه ساکت میخره جون به رهارو و خودم خانواده های تیکه و متلکا همه

 

 چون نیستم لاشی من گفت و کرد گریه پیشم عذرخواست ازم حرکاتش و رفتارش خاطرهمه به

 میومدم عشوه برات بودم عاشقت
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 آرزومه بزرگترین عشقم بختی خوش و ای دیگه نفره یک توعاشق ولی

 

  بود من نیلوبه حرفایه آخرین این

 نزد حرف باهام و نیومد سمتم بعددیگه به ازاون بودم حرفاش توشوک

 

  میگیره ازم رهارو طلاق میگه و میکنه تهدیدم روهام

 

 بدبخت منه سرنوشته اینم هه

 

  خورد زنگ گوشیم که بودم بیمارستان توراهه

 کرد نمی نگاهمم اون زد زنگ بهم بودکه عجیب آتنابود خواهرم

 

 جوابشودادم

 خواهری جانم_

 ...رها آرسام:آتنا

 میشد وصل و نمیومدقطع صداش

 

 نمیاد آتناصدات میگی چی_
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 بیابیمارستان:آتنا

 کرد قطع رو گوشی و گفت و این شنیدم ازش و همین فقط

 

 شدم نگران

 افتاده؟؟؟ رهااتفاقی برای نکنه

 بیمارستان سمت زیادرفتم باسرعت و نگرانی و بااسترس

 

 تخت دیدم سیو آی رفتم توبیمارستان رفتم و کردم پارک رو ماشین باعجله رسیدم وقتی

 کجان؟ دکترهمسرم ببخشیدآقای:پرسیدم ازش و دیدم و دکترش نیست کسی و رهاخالیه

  

 اومدن هوش به ایشون میگم تبریک:دکتر

 شمابودی زد صدا رو اسمش که نفری اولین 

 

 بخش بردنش میخوادببینتت برو

 بخش رفتم و کجاست بخش   که پرسیدم ازش حالی باخوش

 

 هستن پیشش خانواده کل و دکتربالاسرشه و چشماشوبازکرده من معصومه نازو رهای دیدم

 هک سمتم میاوردن هجوم داشتن بادیدنم روهام و شروین و سامین و نیکان آرتاو پیششون رفتم

 کردن جداشون
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 اینجا پاتوگذاشتی حقی چه به شرف بی:آرتا

 بخوری میتونی خواست دلت هرگوهی و صاحبه رهابی فکرکردی:شروین

 تذکرمیدم که آخریه دفعه اینجابیمارستانه آقایون:دکتر

 بود رهاایستاده بغل دیدم شیوارو میدادن فوشی یه و گفتن می چیزی یه هرکدومشون

 بود شده لاغروداغون

 رها پیش رفتم همشون به توجه بدون

 

 میومد ازچشمام اشک حالی ازخوش

   بودم ندیده رو قشنگش صورت اون و چشماش بودکه ماه یه

 بزارین؟ تنهامون میشه_

 

 و زن بذارین بفرماییدبیرون شماهم نکنین صحبت زیادباهاشون حتمافقط بله:دکتر

 باشن هاراحت شوهربعدازمدت

 

 رهاموندیم و من رفتن همه

  بغض تونگاهش و بود اشک توچشماش رها تخت بغل نشستم 

 

 اومدی خوبی؟خوش زندگیم سلام:گفتم و دستاشوگرفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 487 

 

 رهـــــــا

 

 میدیدم سیاه و تار جارو همه بازکردم رو چشمام باسردردبدی

 صدامیزد پرستارو باجیغ و بود شده قاطی اش گریه و خنده مامانم افتادبه نگاهم

 

 بخش منوبردن و بهم زدن آمپول یه بالاسرم دکترااومدن و پرستارا

 صدازدم رو آرسام چندبارزیرلب آروم

 

 شوهرته؟ آرسام دخترم:دکتر

 کنن خبرش میگم خانوادت به الان:گفت که دادم تکون و سرم

 

 میکردن بوسم و میکردن بغلم و تواتاق اومدن خاندانم کل بخش بردنم بعدازاینکه

 کردم همراهیشون همین برای بود شده ذره یه براشون دلم منم

 

 اومدم هوش به من نمیدونه یعنی جزآرسام بودن همه

 

 درظاهرشد توچارچوب آرسام بعدازچنددقیقه
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 شده تنگ براش دلم که نیست ازسنگ دلم دارم دل منم خب ولی بود کرده اذیتم بااینکه

 زیاد بودخیلی

 

 

 درسته کشت خودش بادست رو بچمون و کرد جهنم رو زندگیم جداشم ازش میخوام ولی

 کنم زندگی مرد بااین تونم نمی دیگه ولی عاشقشم

 

 خاطرنبودمنه؟ به یعنی شده چقدپیروشکسته

 سفیددرآورده خال خال موهاش بلندشده ریشش

 

 کردن جداشون زور به آرسام سمت بردن هجوم و شدن عصبی آرسام بادیدن فامیل پسرای

 شدن دکترلال باحرف که میزدن حرفی یه هرکدومشون

 

 :دکترگفت روبه و اومدسمتم بهشون توجه بدون آرسام

 بزارین؟ تنهامون میشه

 و زن بزارین بفرماییدبیرون شماهم نکنین صحبت زیادباهاشون حتمافقط بله:دکتر

 باشن هاراحت شوهربعدازمدت

 

  نشست تختم بغل اومد موندیم آرسام و من رفتن همه
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 اومدی خوبی؟خوش زندگیم سلام:گفت و دستاموگرفت

 

 لبات برای چشمات برای براقیافت شد تنگ برات چقددلم میدونی

 رولبام لباشوگذاشت و گفت و این

 نکردم همراهیشم ولی نکردم مخالفتی بستم رو چشمام

 

 خودشده ازخودبی و داده ازدست رو کنترلش فهمیدم گردنم سمت میره داره دیدم

 عقب دادم هولش جونم بی بادستای

 

 بزنم حرف باهات میخوام_

 اون قرآن به ولی متنفری و ناراحت ازم میخوادبگومیدونم دلت هرچی عشقم بزن حرف:آرسام

 دادم ازدست رو کنترلم نبود خودم دست شب

 

 آخه روتوبلندکردم دست کی من وگرنه

 

 ازش همیشه برای رو خودم میخواستم من ولی بود عاشق و تنگ دل چقدر سوخت براش دلم

 کنم محروم

 

 میاد؟ یادت چیزی ازتصادف:آرسام
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 باشی داشته رو حرفام شنیدن آمادگی امیدوارم نه_

 

 قربان درخدمتم:گفت میرفت ضعف براش دلم که ای باخنده

 

 .جدابشیم بدیم،بایدازهم ادامه رو زندگی این تونیم تونمی و من_

 .بود اشتباه ازدواجمون جداست،ازاولم توازهم و من آرسام،راهه نشدیم ساخته هم توواسه و من

 

 .کنیم فراموش رو عشقمون و جداشیم بایدالان پس

 راحت بخوام که نیاوردم دستت به راحت من میگی خوبه؟چراچرت توحالت میگی چی:آرسام

 .بدم ازدستت

 

 .بدم طلاقش که نگرفتم زن بکن، خوای می هرکاری دم نمی طلاقت میگم؟؟من چی میشه حالیت

 

 داشته رو خوشی زندگی عمرکنارهم یک تونیم مانمی ولی سخته هم من برای:گفتم بابغض

 هم چی همه بزار و شو قانع کنم می خواهش جنگه،پس یک توبیشترشبیه و من باشیم،زندگی

 .کنیم عادت اوضاع این بایدبه ولی سخته دونم شه،می اینجاتموم

 

 ؟!نیست مهم من رفتن میشه؟ازبین چی من شدن چی؟نابود من فکرخودتی؟پس چرافقط:آرسام
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 این و ها نقشه این جدابشی ازمن ذارم،توهم نمی و جدابشم ازت تونم نمی وجه هیچ به من نه نه

 دور بریز فکرهارو

 

 .کنه جدات ازمن تونه نمی زور به کسی و منی توزنه تاثیرنذاره،چون روت داداشتم حرفای

 .نشنوم رو مضخرفات این هم دیگه

 

 درصورتی زنم، می رو داداشم حرفای دارم من کرد فکرمی اون کرد، خورد رو واقعااعصابم دیگه

 .خوامش نمی دیگه خودم که

 

 حرف این اطلاع بگیری،جهت تصمیم من زندگی توبرای زارم نمی من:گفتم بلندی باصدای

 نمی و کنم می زندگی هرطوربخوام و خودمه دل های نیست،حرف روهام برادرم های ها،حرف

  زوربگی بهم و بگیری تصمیم من توبرای زارم

 

 سهر می دستت به زود هم طلاق کناربیا،تقاضای همیشگیم خوامت،بانبودن نمی دیگه خودم چون

 .منتظرباش

 

 بزنم نبایدحرف و اومدم هوش به چندساعته تازه بدمیشدمن داشت حالم دیگه

 ..نیست نفعم اصلابه حال این 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 492 

 ازچشمای اشک چندتاقطره توچشمام شدن خیره کرد،بعدازچنددقیقه نگاه بهم باناباوری آرسام

 .شد،نابودشد شکست،له کمرش فهمیدم بودکه جا اومدپایین،همون مردزندگیم

 

 به که شری خاطراون به کردم،نیلورو تونستم می توهرکاری برای شه،من نمی باورم:آرسام

 .دادی جوردیگه یه رو من توجواب زدم،ولی پاکردکتک

 

 آرسام های حرف دیگه و بودم زده رو هام حرف بزنم،همه که نداشتم حرفی نگفتم،یعنی چیزی

 .نبود مهم برام

 

 .بود ها بدبختی این مقصرهمه که بیرون،نیلوبود،همونی ازفکراومدم در باصدای

 بیاداینجا، شد روش زدم،واقعاچطوری زل بهش عصبانیت و بااخم

 

 .نبود نچسب چندش نیلوی اون بود،دیگه شده عوض خیلی

 به نگاه شده،یه خوب حالتون که حالم خوش خیلی رهاخانوم سلام:گفت و جلو اومد و بست دررو

 :داد ادامه و انداخت آرسام

 

: وگفت کرد آرسام به نگاه زیاده،یه ناگفته های بگم،حرف چیزهاروبهتون سری بایدیه من

 .بذارین لطفاتنهامون

 

 .کرد ترک رو اتاق حرفی بدون و کرد بهم نگاهی آرسام
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 که دختری باشه،اون شده انقدرعوض آدم یه کردم،چطورممکنه تعجب نیلوخیلی های باحرف

 خراب زندگیمون کنه می کاری داره الان بپاشه ازهم رو آرسام و من زندگی داشت سعی همیشه

 !!واقعاعجیبه نشه

 

 نشدم قانع شد،ولی عوض آرسام شبه اون کارهای و ها حرف راجب یکم نظرم خب هاش باحرف

 ور بایدنظرم کمم بهتره،کم همه برای بشه زودترتموم ماجراهرچه کنم،این زندگی باهاش دوباره که

 .بگم ها خانواده به

 

 رفت، و زد رو هاش نیلوحرف

 .نبود آرسام ولی تواتاق اومدن خانوادم بعدازرفتنش

 

 آرســـــام

 

 فکرمی کنارخودم نبودنش به شد،وقتی تموم گرون بود،واقعابرام سنگین رهابرام های حرف

 .شم دیوونه خوام کنم،می

 

 !متحرک مرده شم می اون کنم،بدون زندگی تونم نمی اون واقعابدون من

 

 .زیاد باسرعت گردی خیابون رفتم و شدم سوارماشینم فکرداغون و بااعصاب
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 بود؟ من ؟درباره!رهاگفت به نیلوچی یعنی

 .نداشتم رو نکبت زندگی این کشش شدم،دیگه گیج کل به

 

 کسم همه که کارکنم بدم؟چی سروسامون رو زندگیم که کارکنم شدم،چی بریدم،خسته دیگه

 برگرده

 

 .خونه فکرهارسیدم باهمین

 

 خبره چه ببینم تلگرام رفتم بعدم خوردم و کردم درست خودم نیمروبرای یه

 

 .کنن می چت دارن دیدم رفیقام، گروهه رفتم

 سلام_

 خوبه؟ سلام،رهاکجاست؟حالش علیک:نسیم

 .خوبم شکرخدا،منم بهتره حالش خوبه-

 .ندونستی رو قدرعشقش بود عاشقت که بکنی؟اونی بارها کاررو این تونستی چطوری:نسیم

 

 کن تمومش نیست تقصیرآرسام نسیم بسه:رامین
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 نزن خودهم بی نکن،حرف قضاوت خبرنداری ازچیزی وقتی خانوم نسیم_

 بای

 

 .مازیاده توزندگی فضول بیرون،ماشالله اومدم ازتلگرام و کردم خاموش رو نت

 خوابیدم خراب بااعصاب

 

 رهـــــا

 

 .شم می فردامرخص گفتن دکترابهم

 .کنه کارمی چی و کجاست الان نیست سوخت،معلوم آرسام برای یکم دلم

 

 بینم می رو زندگی خوشه روی ؟کی!شه می هاتموم بدبختی این خداکی هی

 

 .خوابیدم و بستم رو چشمام داشتم، خواب بودم خسته

 

 زندگی نکن دخالت من توزندگی لطفاتوهم آقاروهام کنین تمومش کنم می خواهش بسه مامان_

 کشی می نشون و خط که نیست تومربوط به من
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 ور آرسام شدنه دارین؟؟نابودن کارش شماچی بگیره تصمیم زندگیش برای خودش بذارین:بابا

 بودم هاش شاهدگریه دیدم رهاباچشمام تونبود

 

 بااین الانم خطاکنه ممکنه توزندگیش آدم خب ولی اونه تقصیره اتفاقات این نصف درسته

 خراب رو عاشق دوتاجوون زندگی و کنین ترمی خراب هست که ازاینی رو وضع دارین حرفاتون

 تیوق دیدم رو ارسام اشک وقتی ولی بودم کاملامخالف دوبارشون بازندگی پدرشم منم کنین می

  اون جای خودموگذاشتم لحظه یه حالش به سوخت دلم دیدم خاطردخترم به رو بودنش داغون

 

 ببخشمش و بدم بهش دیگه فرصت یه حاضرشدم همین برای

 

 آرسامی؟ پشت باباشماالان:روهام

 

 غباجی و کردم زدم،گریه زار سرم رو گذاشتم رو دستام و روزانوم گذاشتم رو سرم روزمین نشستم

 شماها هن آرسامیم و من بگیره بایدتصمیم که کسی کنین تمومش کنم می خواهش بسه بسه:گفتم

 بفهمین خواین چرانمی

 

 خوان می و ماهستن خونه الان خاندان کل فامیل کل فامیل های ازفضولی شدم خسته دیگه

 دم نمی رو اجازه این من ولی سردکنن اون به نسبت رو من و کنن دخالت آرسام و من توزندگی

 

 رسه شماهامی به جداشه؟؟چی ازآرسام که کنین اصرارمی چراانقدربهش گه می راست خب:ترسا

 رو بازی مسخره این کنین تمومش آخه
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 هوابخورم یکم شمال برم چندروزی یه خوام می من:گفتم و کردم پاک رو اشکام بلندشدم ازجام

 بهترشه حالم

 بگیرم تصمیم زندگیم برای تونم بهترمی تنهایی

 

 باباجان هرطورراحتی:بابا

 شدی مرخص که شه نمی هم هفته یه حالت بااین آخه:مامان

 بگیرین رو جلوم نکنین سعی سفرنیازدارم این به من_

  کنم جمع رو وسایلم رم می

 

 خطرناکه شبه بروالان وایستاصبح حداقل:مامان

 

 کنم جمع رو تاوسایلم اتاقم سمت رفتم مامان به توجه بدون

 

 آرسام

 

 شم می دیوونه دارم دیگه بینم نمی رو عشقم چندروزه الان

 کنم زندگی تونم رهانمی بدون من بگم زبونی چه خدابه ای
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 کنه؟؟ درکم هس کی

 فهمه؟؟ می رو حرفم کی

 

 رهااینا خونه رفتم و شدم آماده

 داد جواب پدرش زدم رو خونشون زنگ

 رهاهست؟ بابابهرام سلام_

 سفر رفته پسرم نه:بابابهرام

 

 مونه؟ می ؟تاکی!؟کجا!سفر_

 بیاتوپسرم شایدبمونه ماه تایک هواخوری یکم رفت شمال:بابابهرام

 خوش شبتون نیست که رهاروببینم اومدم ممنون نه آهان_

 

 خونه سمت کردم حرکت و شدم سوارماشینم رفتم

  نه الان رهاولی پیش شمال برم قصددارم

 

 اهاشب و پیشش بعدبرم بدم رو گرفتن تصمیم درست و فکرکردن فرصت بهش هفته یه خوام می

 کنم صحبت
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 رهـــــا

 

 کرد گرسنم توراهم شه می دوساعت یکی

 بخورم چیزی یه وایستم کجاداره رستوران ببینم

 

 پیداشد رستوران یه بلاخره تا گشتم

 

 تورستوران رفتم و کردم جاپارک یه رو ماشین

 

 دادم پیتزاسفارش

 آوردن دقیقه۱5بعداز

 بیرون زدم ازرستوران و کردم حساب خوردم روکه غذام

 

 دادم ادامه راهم به و شدم سوارماشینم

 

 رسیدم۲۱کردم حرکت9ساعت

 شدم راحت هاشون کردن دخالت و خانوادم ازدست و شمال خداروشکررسیدم
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 گرفتم زندگیم برای رو خودم گذره،تصمیم می شمال به ازاومدنم ای هفته یه

 بخشمش می و دم می آرسام به دیگه فرصت یه من

 

 و عالی چی همه لعنتی اتفاق اون اومدنه ازپیش تاقبل البته کنم شروع ازاول رو زندگیم خوام می

  بود عاشقونه

 

 پیش بینمون کوچیکی دعواهای و ها شایدبحث پرستیدیم می رو دیگه هم عاشقونه آرسام و من

 شدیم می خوب زود ولی میومد

 

 کرد خراب رو زندگیمون اتفاق اون

 بدیم خودمون جدیدبه فرصت یه تونیم مامی ولی

 

 شیم دار بچه دوباره تونیم می

 خوره می شکست دونم می جداشم ازآرسام من اگه کنم فکرمی دارم که هست چندروزی الان

 

  شه ،نابودمی شکنه می

 کنم نمی درحقش رو نامردی این پس
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 اومد لبم به فکرهالبخندی بااین

 کردم هوس کنم درست جوجه شام داشتم تصمیم

 

 حاضرشد هم کبابمون ساعت بعدازنیم

 خوردن به کردم شروع بامیل بود گشنم خیلی

 

 ترسیدم ویلامیاد ازپشت صدایی یه کردم می حس ازبعدازظهر

 باشه دزداومده نکنه گرفتم استرس ولی شدم خیالاتی شایدم

 

 باشه پیداشده مزاحم

 کنم خیس رو بودخودم نزدیک

 

 خوابیدم رفتم بعدم هاروشستم ظرف شام بعدازخوردن

 

 

 

 بود شب۲انداختم ساعت به نگاه یه بیدارشدم ازخواب عجیبی صدای بایه
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 کردم عرق ازترس شدم هول

 ...یهو که بزنم آب رو صورتم برم خواستم بلندشدم ازجام بااسترس

 

 دیوار به خوردم محکم و شد کشیده دستم

 شدم رو روبه آرسام عصبی صورت بادیدن که کیه وحشی این ببینم خواستم

 

 من توویلای اومدی کی بااجازه وحشی چته آی_

 ؟!کنی می غلطی چه شمال تنهایی ببرصداتو هیس:آرسام

 

 تنها؟هان؟ اومدی چی واسه!گندگی این به ویلای تویه تنهاموندن و خوادشب می جرات و دل

 بدم پس بایدجواب توهم به داره ربطی توچه به_

 

 رو اذیتت قصدآزارو و درمیاورد صداهارو این غیرمن عوضی یه اگه!شوهرتم من چون آره:آرسام

 موقع؟ اون کردی می غلطی چه داشت

 

 !بدونم خوام می

  ترسیدم دیوونه پسره!ریختی می توکرم پس_

 !شم پشیمون گرفتم که ازتصمیمی نکن کاری نکن زبونی بلبل من برای انقدرم
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 تصمیمی؟ چه:آرسام

 ندارم کشی نعش حوصله نکن سکته فقط زندگی ادامه_

 واقعا؟:پرسید گردشده باچشمای آرسام

 

 بهله:گفتم و اومدم خرکی عشوه

 

  چرخونتم می داره و کرد خربلندم این یهودیدم

 انگار انگارنه ولی زمین بذارتم کردم می صداش حالاهی بخوره بهم بودحالم نزدیک منوداری

 

 گفتما بهش خوردم شکری چه

 

 زمین بزارتم من جون آرسام وای_

 شم بودتلف نزدیک کارکنم چی خب ولی بدم قسم و خودم بودجون حساس رفت یادم اوه

 

 من کوچولوی شیطون عاشقتم:گفت و زمین گذاشتتم

 

 تودلت؟ بذارم دیگه نی نی یه خوای می:گفت زیرگوشم آروم بعدم
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 شدم آب ازخجالت خدانکشتت وایی

 انداخت گل لپام مطمعنن

 یانه؟  خوای می سفیدنشو و سرخ:گفت و کرد دخترکشی خنده آرسام

 

 دادم تکون و سرم باخجالت

 

 تابم بی وقته خیلی که کن خودتوآماده پس:آرسام

 

 ...تخت رو گذاشتتم و خواب بردتواتاق و کرد بلندم و گفت و این

 

 گذروندیم کنارهم رو بالذتی و خوب شب منوآرسام شب اون خلاصه

 

 ....بعد چندسال

 

  گذره ماجرامی اون و منوآرسام اززندگی چندسالی

 

 پیداکرد رو عادی روال زندگیمون و کناراومدن لعنتی ماجرای بااون همه کم کم دیگه
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 و کرد امیروفراموش همیشه برای و کناراومد باهاش چندسال تواین ولی بود خورده شیواشکست

 زد خط اززندگیش رو اون

 

 باهاش کردن سعی خب ولی اومد پیش مگوهایی بگو اوایل فهمیدن اش خانواده رو ماجرا همه

 کناربیان

 

 سالشه۱0و آرینه اسمشم کرده نامزد دانشگاهیش شیواباهم الانم

 و باسیوا مشکبی هیچ و کرد فراموش رو گذشتش که شیواهست خسته دل و انقدرعاشق اون

 نداره تلخش گذشته

 

 داد توضیخ آرین چیوواسه همه بودکه انقدرعاقل شیواهم

 

 ماکشیدبیرون پاشواززندگی و خارج رفت همیشه برای نچسب دختره نیلواون

 

  دوتاخوشگل شدم دوقلو دوتاگوگولی صاحبه من الانم

  پسرم و دخترم

 آرسین،آیلین

  منن عشق وجودمنن منن زندگی اوناهمه
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  هاهمم بچه و شوهرم عاشق هم منم

 زندگیم عاشق هم

 داریم درکنارهم رو خوبی خداروشکرزندگی

 

 بخت خوش خانواده یک

 !بامرگ مساویه نبودهرکدومشون که

 نداره گفتن که شدم آرسام انقدروابسته مدت تواین

 

 خواهرمه مثل که ترسارفیقم و داداشم روهام

  مامانشه توشکم الان البته شدن هم دیگه کوچولویه یه صاحب

 دختر سریم این

 

 شد پاره افکارم رشته آیلین جیغ و ظرف شکستن باصدای

  آشپزخونه سمت رفتم سریع شوکه

 

 !شکوندن ظرف دوباره خانوم آیلین بله

  دادم ازدست و جهازم من فسقلی این ازدست
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  داداجیه تقصیر خدا به رها مامانی:گفت که بهش زدم زل بااخم و کمرشدم به دست

 خندید هرهرمی داشت که انداختم آرسین به نگاه یه

 

 !کارکنم چی دوتاوروجک این ازدست خداااامن ای

 !کوچولوها شیطون ایناروبذارم بایدلقب الان کوچولو شیطون بود من لقب تاالان

 !سالشونه5هردوشونم

 

 دیوار به کلموبکوبم خوام وقتامی بعضی که شیطونن انقدرم

 

 بعدشم نخورین قسم خود بی چیزای واسه نگفتم مگه:گفتم باعصبانیت

 منومیشکونین ظرفای توآشپزخونه میاین ندارین کردن بازی برای ای دیگه شمادوتاجای 

 

 دست خودتم البته!!نشکونه دونه دونه و جهازم که کنی مواظبت ازخواهرت تونی نمی آقاآرسین

 نداری ازخواهرت کمی

 

 ازدستم ظرف بعدشم شه من به کشه می موهامم کنه می منواذیت همش اون مامانی اه:آیلین

 ببخجید افتاد
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 نداشتم جیغوکاری جیغ اصلاباتویه من زنی می حرف چراالکی گو دروغ دختره عه عه:آرسین

 !باهم بزنین حرف درست+

 !هان کنین بازی تواتاقتون توآشپزخونه نیاین دیگه نگفتم من مگه بعدشم

 

 ببخشید:گفتن و پایین انداختن و سرشون هردوشون

  رفت ضعف براشون دلم

 نیندو می بعدخودتون دفعه چندبارببخشم میگین همینو هردفعه:گفتم و کردم ظاهرموحفظ ولی

 کنم می رفتاری چطوری

 

 ؟!روشنه بیرون نیاین تانگفتمم تواتاقتون برین سریع الانم

 رفتن و گفتن کوتاه چشم یه

 

  دارم دوتاجنگ بااین هرروز شدم خسته خدادیگه وای

 !سازن نمی اصلاباهم

 دادیم نمی انقدرحرص بدبختمونم ننه کردیم می بازی خاله همیشه حالامنوروهام

 

 کردم جمع و آیلین گندکاریه داغون بااعصاب

 کاناپه رو دادم لم رفتم باعصبانیت بعدم
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 دوتا این ازدست دردگرفت سرم

 آرسام و من مامان خونه رن می هفته یه ههفت یه

 یم ناراحت بابرگشتشون کنن می ذوق کلی بارفتنشون هم ؟هردفعه!شن نمی روانی اوناچطوری

 والا عجیبه شن

 

 گرفتم سرسان که من

 

 !منوآرسامه ازدواج سالگرد امشب

  اینا روهام خونه برن هاشب بچه قراره

 کنیم شوهرخلوت و زن تامثلا

 

 بایدبیادببرتشون روهام الانادیگه شده9ساعت

 کنم حاضرشون برم

 

  کردم وآمادشون تواتاقاشون رفتم و بلندشدم ازجام

 بیاد روهام تادایی منتظربمونین_

 چشم:آیلین
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 روهام به زدم زنگ و بیرون رفتم ازاتاقشون

 شما چطوری داداش برعشق سلام:روهام

 

 توچطوری نیستم خوب روهام سلام_

 شده؟ چیزی نیستی خوبم،چراخوب:روهام

 

 دیگه کردن دوتادیوونم این_

 میام دارم توراهم بشم دایی وروجکای فدای من:گفت و سرداد ای قهقه روهام

 

 فعلا اوکی_

 

 تابیادبالا زدم و اف اف آوردن تشریف آقاروهام بعدازچنددقیقه بلاخره

 

 همینطورکه و پیششون زانوزدم پیشم وایسادن و بیرون اومدن ازاتاقشون که هاروصدازدم بچه

 هک نرفته یادتون اومد دایی بلاها شیطون:گفتم کردم می درست و آرسین لباس و آیلین موهای

 گفتم چی

 

  نکنین اذیتم باشین باادب
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 باشه؟؟ داره درس چون باشین نداشته کاری بانفسم

 

 دادن هردوسرشونوتکون

 شد؟ تموم خب:سمتش برگشتم ترسیده روهام باصدای

 ؟!اومدی توکی هییین_

 

 هااا داییشونه خونه نذاربراشون قانون انقدرم الان همین:روهام

 ببینم بغلم بدویین دایی عشقای:گفت بعدم

 

 بغلش پریدن ازخداخواسته دوتام اون کرد وا دستاشو و زمین رو نشست

 

 کردم نثارش دیوونه یه زیرلب و کردم ای خنده

 نداری؟ کاری مامانی خب:روهام

 کنم بوس یه فقط نه:گفتم باخنده

 

 سلامت به باشین خودتون مواظب:گفتم و کردم هردوشونوبوس

 

 کنم اذیت و آرسام حسابی امشب خواستم برسم خودم تابه تواتاقم رفتم بعدازرفتنشون
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 دورم لختموریختم موهای پوشیدم تنگ و قرمزکوتاه لباس یه کردم آرایشموغلیظ

 

 بودم محشرشده کردم خودمونگاه قدی آیینه جلوی رفتم

 

 بیاد تاآرسام منتطرشدم کردم آماده و میزشام رفتم

 

 اومدم خودم به گوشیم باصدای

 :ترسابود

 وروجک یه ماحوصله باشه حواست ولی خودتو الاچقدجیگرکردی نیست معلوم رهاخانوم سلام

 پایین میارن رو خونه دوتاسقف همین نداریما رو دیگه

 

  عجیب گرفتم استرس کلیداومد صدای دیدم ربع بعدازیه

 اومد آقاتون خانه براهل سلام:آرسام

 

 اومد خوش خیلی سلام:گفتم و پیشش رفتم

 تو کنی دیوونم خوای می:گفت و ایستاد اومدجلوم مبل رو کتشوانداخت و کیف آرسام
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 بود کم خیلی فاصلمون

 کیوکنم؟ نکنم دیوونه و آقامون اگه:گفتم باعشوه

 چسبوندبهم و خودش و زد لبخند یه حرفم بااین آرسام

 

 کردی آقاتودیوونه خوشگلم آره:آرسام

 لبام لباشوچسبوندبه بعدم

  کردم همراهیش منم

 

 درست شام محترم آقای عههه:گفتم و شدم مانعش که روکاناپه بزارتم خواست می

  بادنده کردمازحمتموبه

 

 بعدازشام بذارواسه و شیطونی

 

 خانومم چشم:آرسام

 امشب کرده چه من کوچولوی شیطون ببینم

 

 کرد خفمون گندت بشوربعدبویه و صورتت و برودست اول+

 دیگه شمادردنکنه دست:آرسام
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 کنم می خواهش+

 

 کنم می جبران:آرسام

 نریزبیابرو زبون گندو+

 تابیام نکش و شام جوجو باشه:آرسام

 

 منتظردستوربودم:سرمیزگفتم بشینم میرفتم همونطورکه

 دیگه دادم:آرسام

 

 !یانه میری:گفتم باحرص

 چشم چشم:آرسام

 رفت و اینوگفت

  دیوونه خل پسره

 دیگه شدم چیزاش همین عاشق

 

 آوردن تشریف کردن الاف دقیقه بعدازده بلاخره

 کوچیکه روده کردبه می حمله بزرگه روده دیرترمیومدی یکم_
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 خورم نمی شام اصلامن:گفت و زد ای قهقه آرسام

 چرا:گفتم و گردکردم و چشام

 تری تروخوردنی توخوشمزه خب:آرسام

 

 چرامیزنی بابا خب:گفت که رفتم بهش غره چشم یه

 زنیا می حرف خیلی وای_

 شامتوبخوردیگه

 

 )الکی(خوردیم رو شاممون عاشقانه خیلی

 

 برام خریدی چی خب_

 ترن خانومامقدم:آرسام

 ترن مقدم آقایون مواقع تواین_

 

 میام الان باشه:آرسام

  دادم سرموتکون

 قلب شکل بودبه توش خودموآرسام و عکس که دوتاگردنبندبود بود پیشم کادوم که منم
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 گرفت و بود دستش که ای جعبه داری خنده باحالت و روصندلی اومدنشست آرسامم

 باعشق تقدیم:سمتموگفت

 

 کردم بازش و گرفتم ازدستش رو جعبه بعدم کردم نثارش ای دیوونه و خندیدم

 

 بود نازتوش و دستبندظریف خدایه وای

 چقدخوشگله وای:گفتم و بیرون آوردم دستبندوازجعبه باذوق

 

  جونم آری مرسی

 خرشدم خب:آرسام

 نمیاد بهت تشکرکردنم دیوونه_

 

 شماست نوبت:آرسام

 بفرمایید:گفتم و سمتش گرفتم و خریدم که چیزی منم

 بود توجعبه منم برای

 

 دستت یادگاریه بهترین عشقم قشنگه خیلی:گردنبندهاگفت دیدن و جعبه بعدازبازکردن

 دردنکنه
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 رفت ضعف براش دلم

 خودم برای تویکیم برای یکی قابلتونداشت_

 

  دادبهم منم برای گردنش خودشوگذاشت برای آرسام

 گردنم گذاشتم منم

 

 شد تموم طاقتم که شیطونی بریم خب:گفت و اومدپیشم و بلندشد ازجاش باشیطنت

 

 آقایی بریم_

 دک منوکجا وروجکای:گفت و درازکشیدکنارم خودش و روتخت منوگذاشت آرسام تواتاق رفتیم

 نانازم کردی

 

 بکشم راحت نفس یه ازدستشون و امشب یه خواستم که بودن شماانقدرشیطون وروجکای_

 

 خودشده ازخودبی و نیست خودش دست حالش دیگه فهمیدم کردم نگاه خمارآرسام چشمای به

 

 دادبهم و یکیش بود رومیزعسلی دوتالیوانیوکه  و بلندشد ازجاش باخماری

 ؟!ریختی اینوکی:گفتم و تخت رو نشستم کردم تعجب مشروب بادیدن
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 بخورش دیگه مااینیم:آرسام

 وخوردیم مشروب هردوباهم

 

 باآرسام هردوبارم میخورم که باره دومین واسه میدم ازدست و کنترلم بخورم مشروب وقتی منم

 

  خودشوچسبوندبهم آرسام و درازکشیدیم هردو مشروب بعدازخوردن

 کنیا بدبختمون ازحدنگذری_

  جمعه حواسم:گفت و زدبهم زل شیطون آرسام

 

 گذروندیم رو خوبی شب منوآرسام شب اون خلاصه

... 

 

 بیدارشدم ازخواب آرسام باصدای صبح

 صبحی اول داری کارم چی بزاربکپم اه_

 

 و ناهاربیرون هاروببریم قراربودبچه امروز دوما نیست صبح اول اولا رهاخانوم:آرسام

 تابعدازظهربگردونیمشون
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 !کنم تحمل رو بایدقهرآیلین ماه تایه وگرنه بلندشوبروحاضرشو پس

 

 !منه کپ اخلاقاش آیلین آخه گرفت ام خنده ازلحنش

 شم سرحال بگیرم دوش یه میرم من پس:گفتم و بلندشدم آلودازجام خواب

 

 رفتم برومنم:آرسام

 توحموم رفتم و لباساموگرفتم

 

 بیرون بیام ازحموم دادم رضایت دیگه که چقدرگذشت نمیدونم

 

 بیرون رفتم ازحموم و کردم حولموتنم

 !!شد می شروع هاش بازشیطنت چون نباشه تواتاق آرسام کردم خداخدامی

 

 میاداا میادسرت بدت ازهرچی گن می راست

 اوه:گفت اومدسمتم و بلندشد ازجاش زد برق چشماش من بادیدن بود داده لم تخت رو آرسام

 آخه بگذرم ازت چطوری گاد مای
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 بپوشم لباس خوام می نکن اذیتم بروکنارآرسام_

 که ندارم کاریت بپوش بفرمالباس:آرسام

 

 بروبیرون ازاتاق_

 چرا عه عه:آرسام

 درنیار هیزبازیم گفتم بروبیرون_

 .که شد حیف:گفت مظلومی بالحن آرسام

 

 بیرون رفت ازاتاق بعدم

 چرون چشم پررویه پسره

 

 نادکل پوشیدم و لباسم و کردم آرایش بعدم بستم بالاسرم اسبی دمب و کردم موهاموخشک اول

 پایین رفتم و گرفتم گوشیمم و کیف زدم

 

 حاضری؟_

 بریم آره:آرسام

 روهام خونه سمت کردیم حرکت و شدیم سوارماشین رفتیم
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 رسیدیم دقیقه ربع،بیست بعدازیه

 فشاردادیم و اف اف رفتیم و شدیم پیاده ازماشین

 

 بیاتو اومدی خوش رهایی سلام:ترسا

 بازکرد درو و اینوگفت

 

 نکرد حساب منوآدم:آرسام

 شی حساب که نیستی آدم:گفتم باخنده

 رفت بهم توپ غره چشم یه

 

 توخونشون رفتیم باهم

 

 آدم مارو در دم ترساخانوم:گفت و ترسا روکردبه دلخوری بالحن آرسام پرسی احوال و بعدازسلام

 رهاجونتودیدی؟ فقط نکردی حساب

 

 حسودکور چشم_

 کرد ای خنده روهام

 کنه می پخمون آقامون نمیزنم بانامحرماحرف من:گفت ای بامزه ترسابالحن
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 گرفت امون خنده هممون ازحرفش

 

 کجان؟ من کوچولوهای شیطون خب_

 ببعی سهلام:آیلین

 

 کرد می نگاه رو آیلین الکی بااخم که جزآرسام  زیرخنده زدیم هممون آیلین باحرف

 

 یابابایی؟ ببعی بزن حرف درست ادب بی دختره:آرسام

 

 ببعی:درآوردوگفت زبون آیلین

 هم جون به میفتن همیشه دارم مشکل آیلین و باآرسام کلامن

 سلام:آرسین

 

 بابایی خوبی پسرم سلام:گفت آرسین به و رفت آیلین به غره چشم یه آرسام

 مامان وروجکای سلام_

 

 منه ببعی فقط:گفت و چسبیدبهش و آرسام سمت دوییدرفت آیلین
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 !انقدبیشعوری رفتی کی توبه:گفت و کرد اخمی آرسام

 

 میزنی بچه پیش حرفیه چه این آرسام عه_

 توعه شبیه که بیشتراخلاقاشم!ادبه چقدبی ببین آخه:آرسام

 

 خندیدن می فقط آرسام و آیلین ترساازدعوای و روهام

 

 بریم بلندشین دیگه بسه خب_

 هورااااشهربازی:آرسین

 

 مامان:گفت باجیغ آیلین

 میزنی دخترچراجیغ چته_

 

 کشید و موهام دیشب آرسین:آیلین

 کردی کاری خوب پسرم آفرین:آرسام

 

 !دارم تابچه سه!که ندارم دوتابچه خدامن ای_

 شدیم سوارماشین رفتیم و کردیم خداحافظی ازشون بلاخره
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 شهربازی سوی به پیش:آرسین

 

 آرسام

 

 اخم و پنجره به خودشوچسبونده دیدم آیلین افتادبه یهوچشمم که کردم می رانندگی داشتم

 کرده

 

 شده دخترباباچی_

 نداد جوابی

 هرروز پدردختریه دعوای قهره مطعمنن

 

  سمتش بیادیابرم سمتم کنه می وحشت بچه چلونمش انقدمی وقتام بعضی

 

  خوردنی و ملوسکه خیلی ناناز این آخه

 

 قهرکردی؟؟؟؟ خوشگلم_
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 !مامانش مثل!خوراکیه خانوم این آشتیه تنهاراهه

 

 بخرم؟ خوری می خوراکی_

 

 جون؟ ببعی قهربود اصلاکی اهوم:آیلین

 

 گرفت خندم

 ماش برای بفرماییداینم:گفتم و دادم بهشون بردم و خریدم چندتاخوراکی مغازه کنارورفتم زدم

 

 نمیدی؟ بوس یه خانوم آیلین خب

 ندالم دوست سیخی توسیخ نه:آیلین

 

 گرفت ام خنده اش گونه بچه ازلحن هم حرفشوزد باحال هم ازخنده منورهاپوکیدیم

 

 .... بعد چندهفته

 

 : رهـــــــا
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 ترسا که گفت بود مامان خورد زنگ گوشیم که بودم آرسین و آیلین با بازی مشغول خونه تو

 . بیمارستان رسوندم و خودمو سراسیمه منم و گرفته دردش

 

 آرسامم نداره قرار و آروم کس هیچ یعنی نداره قرار و آروم اصلا که روهام عمل اتاق بردن رو ترسا

 . پرسید می رو ترسا حال میزد زنگ ولی داشت نگه رو آرسین و آیلین و نفس نیومد

 

 دست هممون مامانم مامانش، تارا، کردیم می دعا براش خیلی که من.  بودیم ترسا نگران هممون

 .بودیم دعا به

 

 ... و دکتر سمت رفتیم همه بیرون اومد عمل اتاق از دکتر چندساعت از بعد بلاخره که

 

 بچه هم مادر، هم سالمن هردو باشین آروم نباشین نگران:دکتر

 

 .کشیدیم راحت نفس یه هممون دکتر حرف این از بعد

 

 بمونیم ماها نبود نیازیم خب خونه فرستادن رو بقیه موندن روهام و ترسا مامان منو مامان

 .بودن سالم نیش نی و ترسا خداروشکر

 

 ...بود کافی همین
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  خونه رفتم

 هانیستن بچه دیدم

 هاکجان؟ بچه پس سلام_

 بردتش اومد تارا نفسم خوابوندم و آرسین و آیلین:آرسام

 

  آهاباشه_

 چطوره؟ حالش ترسا؟ شد چی خب: آرسام

 

 خداروشکر سالمن دو هر بچه و مادر_

 یا خسته بگیربخواب بشور و صورتت و دست بیار در لباساتو برو توهم شکر پس خوبه:آرسام

 حاضرکنم؟ برات خوری می چیزی

 

 .بخوابم میرم نه _

 رو دمدا لم بعدم زدم صورتم سرو به آبیم یه پوشیدم راحتی لباس درآوردم لباسامو اتاق تو رفتم 

 ... و درازکشید پیشم و اومد آرسام بعدازچنددقیقه تخت

 هنوز؟ نخوابیدی:آرسام

 

 ؟ چنده ساعت نه _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 528 

 شب۲0:آرسام

 

 آها _

 .میبره خوابت اینجا بذار تو سر:گفت و کرد سینش به ای اشاره آرسام

 

 .داره خاصی آرامش یه بغلش شد تزریق بهم آرامش سینش رو گذاشتم و سرم عشق با

 

 .کشید می موهام روی نوازش حالت به دستاشو آرسام

 

  من آرامش عاشقتم:گفتم بهش آروم

 .من کوچولوی شیطون عاشقتم:گفت و لبام به زد زل آرسامم

 

 ...رولبام گذاشت و لباش بعدم

 

  منوآرسام ماجرای و ازسرنوشت اینم

 و دیگه هم عاشق ماهردومون خوش پایان ولی بلندی خوردباپستی رقم مااینطوری سرنوشت

 باشه خوشی و پرازعشق هم همه زندگی امیدوارم هستیم زندگیمون

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رها اسدی -  دلسپردم هوا بی

telegram.me/romanhayeasheghane 529 

  من وجـــــود ی همه ای

 

 آوردی ارمغان به رابرایم عشق آمدنت با

 

 بخشیدی ای تازه وروی رنگ آورم ملال زندگی وبه

 

  من زندگـــــــــــی  تمام ای 

 دوســـــــــــــــتت  

 دارممممممم                             

 

 و خودش خوش خاطرات برای و بنشیند عاشقی نگذارشبی میدهم قسمت بزرگیت خدایابه

 کند گریه عشقش

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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