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همسایه نام کتاب : 

 های لجباز

 

 عسل.کافنویسنده : 

 

 کاری از رمان سیتی

 کانال ما :

romancity@ 

 ایدی اینستاگرام :

Roman.City 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 لجباز یها هیهمسا

 : عسل.کاف سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 تلگرام انجمن  کانال

@romancity 

 

 

 

 ：جواب دادم هیک نمیبب نکهیشدم بدون ا داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 

 ��……ب ه؟حرفییی؟کیزنگ زد ؟چرایدار ه؟چکاریها؟چ

 

 ��!!!نففففففسسس：زد که گوشم جر خورد یسوگل خفه شدم چنان داد یباصدا

 

 ��بلهههههه گوشمممم کرررر شددد _

 

 ��!؟میریازمونمو بگ جهینت می!پاشو مگه قرار نبود بر؟یهنوز خواب_

 

د قط بع��اونجام! گهیساعت د می؟زود باش اماده شو ن یگیچرا االن م سوگی：رو تخت و گفتم دمیجن زده ها پر نیا مثه
 ��کنه ینزاشتم خدافظ یکردم!حت

 

 ��دمیپوش

 یبا مانتو یخیشلوار تنگ  هیموهامو خشک کردم  رونیگرفتم و اومدم ب ییا قهید۵دوش  هیبزداشتم  زیخطرف حموم  به
   یمشک

 

 ��زدم  یو پنکک زدم در اخر رژ لب صورت ملیر ذرهی��روحم برسم یسرم کردم و رفتم تا به صورت ب ممیمشک شال

 

 یدارم چشا یخوشفرم و قلم ینبی ��هسدم یرشته تجرب یساله دانشجو۳۲ یکنم من نفس محب یرف خودمو معرف ادمیاها   
 (خودمون داره سگ همون)��هاپو داره گنیکه همه م یاب
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 ��بخورم تا نمردم  یزیرفتم اشپزخونه چ شارای بعد��دختر نمونه ام هیخوشگل و خوشفرم در کل  یلبا

 

و به طرف عروسکم حرکت  دمیپوش مویمشک یکتون رونیبرداشتم و زدم ب لمویو موبا فیو ک چییلقمه خوردم و رفتم سو دوتا
 ��……کردم 

 

 یقرمز و کفش مشک یو روسر یقرمز و شلوار مشک یمانتو هیسوگل دم در واستاده بود  نایا یدر خونه سوگ دمیرس ییا قهید۵
 ��شده بود* پیخالصه خوشت یمشک فیبه همراه ک

 

 من چطوره؟ پیسالم خواهر خوشت_

 

 ��……مو درد،سالمو کوفت،سالموساعته،سال۳۲سالمو حناق_

 

 ��م؟یواقع شدم حاال بر تیمورد عنا یبسه به اندازه کاف سوگی：گفتم عیادامه بده سر نزاشتم

 

 ��دلم خنگ شد!! گهید میبر_

 

 ��عجججب!!_

 

 ��مش رجببب_

 

 ��!ایرو دار یلیسوگل خ_

 

 ��به تو رفتم!_

 

 ��…واقعا یمرس_

 

 …یتو نشستم رو صندل میکردم و با سوگل رفت پارک نویماش عینت سر یدم کاف میدیرس

 

 یزیکه فک کنم از حنجرم چ دمیکش یغجی چنان شدم لود کامال که بعد کردم هنگ اولش……باال  ادیسرچ کردم منتظر شدم ب 
 ��نمونده!!

 

 �💃�''وووولیدانشگاه تهران!ا یرشته تجرب یدانشجو یمحب نفس

 

 �💃� وووولیدانشگاه تهران!بازم ا یرشته تجرب یانشجود یمیمق سوگل：مال سوگل رو سرچ کردم  بعد

 

 ��!رونیب میزد میدیرو د جینتا یوقت

 �� یخوبه تو ام تهران قبول شد یلیخ یسوگ یوااا_

 

 ��م؟ی!ما تهران کجا بمونیزیچ هیشده فقط  یاره اره عال_
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 ��!میریگیخب خونه م_

 

 ��☺!ایگیاووف من چقد خنگم راس م_

 

 ��!ی!بعدشم تو خنگ بودمگیراس م شعیمن هم_

 

 ��ادب! ی!بفتهیخود ش_

 

 ��عمته!_

 

 ��ندارم!هاهاها _

 

بود رفته بودم تو فاز داشتم اهنگ شادمهر فقط با تو  ادیکردم و راه افتادم سمت خونه سرعتم ز ادهیرو دم خونشون پ سوگل
  کردمیعشقم رو هم گوش م

 

 ��………دفه هیکه لحظه چشمامو بسته بود  هیکرده بودم  ادیییز صداشم

 

 ………دفه  هی

خدارو شکر کمربند بسته بودم اگه کمربند نداشتم تا  نیماش هیزدم به  دمیمحکم چشمامو که باز کردم د زیچ هیبه  خوردم
 بود  دهیاالن مخم پوک

 

 ��…هیشکل نیچرا ا نیجد السادات ا ایشد! ادهیپ ییروبرو نیاز ماش یبرزخ افهیمرده با ق هیشدم  ادهیپ نیماش از

 

 ��…منم اصال حواسم نبود زدیواس خودش حرف م داشت

 

 ��…یالووو خانووم ههههووو_

 

 ��نیگفت یزیبله بله چ_

 

 ��؟یگفت یزیچ یگیتازه م زنمیدارم زر م نجایچهار ساعت ا_

 

 ��بزن منو  ایخوب حواسم نبود چته ب_

 

 نمیبه ماش یزد یدار ییعجب رو_

 ��؟یطلبکارم هست 

 

 ��………رو ترمز! یزد دفهیحترم شما به ظاهر م یاقا_

 

 ：بللللند گفت یچرا قرمز شد با صدا نیاوه ا اوه
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 �� یمنو داغون کن نینازن نیماش ینزن ینیکورتو باز کن بب یخب چشا یروندیتا م۰۳۱با سرعت یتو چشاتو بسته بود_

 

 �� گهید سهیجنس هی سیاونقد مال ن نتمیحاال ماش_

 

 �� یر دارم وقتمو تلف کردتو دختر من کا یرو دار یلیخ_

 

 ��خدافس اورانگوتان بد اخالق _

 

 ��؟یگفت یزیچ_

 

 ��نگفتم  یزیمن ؟نه! من چ ؟یک_

 

 ✋خدافظ_

 

  ✋خدافس_

 

 �🏃�!مید برو که رفت ژیییییییروشن کردم و و نویگفتم و ماش نویا یریکبیاه اه بد اخالق ا هینجوریچرا ا نیا اووووف

 

 ：سوگل

 

 ……شدم راه افتادم سمت خونه ادهیکه پ نیماش از

 

 ：داد زدم شهیخونه رو باز کردم مثل هم در

 

 ��سالااام برررر اههههل خااااانههه _

 

 ��؟یشیسالم دخترتو ادم نم_

 

 …!شنیمادر من فرشته ها که ادم نم نه：و گفتم دمیجلو صورتشو بوس رفتم

 

 خدا از دست زبون تو من چکار کنم یا_

 

 میناهار بخور ایبرو لباستو عوض کن ب 

 ：گفتم رفتمیکه به طرف اتاقم م یحال در

 ��امیبااوووشه االن م_

 

 

 ��نییعوض کردم صورتمو شستم و رفتم پا یتاپ و شلوارک صورت هیتو اتاقم لباسامو با  رفتم
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 گفتمیتو تهرانو م دنیخونه خر هیقض دینشستم امروز حتما با زیرفتم سر م دیچیم زویداشت م مامان

 

 ��!زارهیسورنا نم نیا زانیمامان بابا م دونستمیه مهرچند ک 

 

 ：سالشه و مهندسه...تمام عزممو جذب کردم و به مامان گفتم۳۵سورنا داداش بزرگتر منه یراست اها

 

 !'ازمون دانشگاه اومد جیامروز نتا مامان

 

 ��؟یقبول شد شدیخب چ_

 

 ��...ول...یاره قبول که شدم ول_

 

  یه سرم کردجون ب گهیدختر بگو د یا_

 

 خوب دانشگاه تهران قبول شدم لهیخ_

 

 ：نگام کرد و بعد گفت ذرهی مامان

 

 ...دهیکه سورنا اجازه نم یدونیخودت م میندار یو بابات که مشکل من

 

 

 !گهیتنها باشم تو با سورنا صحبت کن د ستیمامان نفسم تهران قبول شده قرار ن_

 

  ��یبگ دیندارم خودت با ینه نه نه من کار_

 

 ��از ننه ما  نمیا ایب

 

 �� گمیباشه بابا خودم م_

 

 …همه ساکت بودن که باالخره بابا سکوتو شکست میغذامونو خورد میموقع سورن و بابا هم اومدن و نشست همون

 

 ��شد؟یازمون چ جهیخب دخترم نت_

 االن وقتش نبود که  یییوا

 

 �� ییقبول شدم بابا_

 

 ��؟یخدارو شکر کجا قبول شد_

 

 منم شد قوز باال قوز یبابا نیا جبااع
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 ��دانشگاه تهران قبول شدم  ییبابا_ 

 و رفت تو اتاقش!!! زیکه تموم شد سورنا قاشقشو گزاشت رو م حرفم

 ��کرد؟ نیچرا همچن نیا وا

 

 …شدم و رفتم تو اتاق سورنا در زدم بلند

 

 �🄔� دییبفرما_

 

 لوس کردم و گفتم صدامو

 

 �� ایدن داداش نیسالم بر بهتر_

 

 ✋نه_

 

 ��ها؟_

 

 ✋ زارمینه نم گمیم_

 

 ：گربه شرک کردم و گفتم هیشب افمویق

 

 �� میکن ینم ی! کارنیهم امیدانشگاه م میریم میریگیم یخونه نقل هی ادیکه نفسم باهام م ستمیسورنا من تنها ن یول_

 

 ��نکن  یاونجور افتویباشه بابا ق_

 بوسش کردم  یبغلش و کل دمیپر

 

 ��داداش خوشگل خودم یرسم یمرس_

 

 ��نکن نظرم عوض  شه  میباشه باشه تف مال_

 

 ��باشه داداش خدافس _

 

 ��………زنگ زدم به نفس یرفتم اتاقم سر رونیاتاق زدم ب از

 

 سوگل

 

 نفس زنگ زدم سر همون بوق اول جواب داد: هی

 

 شد حرف ب........ یچ ؟؟یاوه اوه سورنا چ ؟یشد؟بابات چ یگفتن؟مامانت راض ی؟چیکرد کاریشد؟چ یچ_
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 �🤔🤔�شدن یدختر آره همشون راض ری+نفس بگ

 

 �😫😫😣😣😣�که فک کنم گوشم نابود شد دیکش یغیج چنان

 

 �💃💃💃💃�وووووووووهوووووووووویهووووووووووووووورررااااااااااا _

 

 گوشم چته ی+آ

 �😤😤😣😣�!!!!؟؟؟یوحش 

 

 �😌😌💃💃💃�فقط خوشالم یچیه یچیه_

 ��ددو دودور میدنبالت بر امیفس حاضر شو م+ن

 

 ��آخ جون باش._

 

 

 اونجام! گهیساعت د می+ن

 

 

 !یبا یاوک_

 ی+با

 

 .دمیپوش یو شال صورت یصورت زیبا شوم یل یشلوار دمپا هی

 

ل داشته حا یلیخ ییوقتا هیدر حد رژ و برق لب بود حاال  شهیمن هم شی.آرانیزدم،هم یرژ کمرنگ صورت هیو  نهیجلو آ رفتم
 . زنمیخط چشمم م هیباشم 

 

 نسبتا بلند یبا صدا رونویاتاق رفتم ب از

 

کار  ییییکه هست هر نهمی+��یادب یب یلیخ_تیجون تو خف کن اهع پاراز ی)آره جونه عمه نداشتت نسبتا بلند!+وج
 باشه( گهیباشه د_دارم

 

 دعوا وا وجدان گرام باش برا بعد..... خب

 

 دور دور رمیم با مفس میمن دار ی+مام

 

 ها یایزود ب یباشه برو ول_

 

 +باشه مادر من، چشم.
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 پام کردم مویآل استار صورت یایدر کتون یجلو

 

رو گذاشتم و صدارو تا ته  یساس یشیقرمز خوشگلم راه افتادم ، نشستم پشت رل و آهنگ تو عوض نم ینیو به سمت المبورگ 
 .....میکردم و د برو که رفت ادیز

 

 ：نفس

 �💃💃�میریتهران خونه بگ میخبر رو بهم داد پدر مادرش اجازه دادن بر نیبهتر کردمیصحبت م یاالن داشتم با سوگ نیهم

 

 ذرهیزدم با  یرژ لب کالباس هی نهیا جلوی رفتم��دمیپوش یبا شلوار و شال مشک یخوشگل کرم یمانتو هیکه حاضر شم  رفتم
 ：گفت ددی منو تا مامان��نییرفتم پا لمیو موبا فکی برداشتن از بعد��و پنکک ملیر

 ؟یریم یدار نفس،کجا

 ��ددر دودور میریم میدار یجونم با سوگ یمامان_

 ��مگه من صد بار بهت نگفتم اسم بچه مردمو درست صدا کن_

 ��گه؟ی!امر دکنمیدرست صدا م یمامان چشم：گفتم رفتمیکه به طرف در م ینجوریلپشو بوس کردم و هم رفتم

 ��دختر  یور بپر یا_

 خخخ خدافظ _

 خدانگه دارت مادر _

 ��نییپا ایب یعنیانداخت  سیسوگل م قهدی ده از بعد��سوگل شدم سیکرم رنگمو پام کردم و منتظر م یعروسک یکفشا

 ��ییخواهر سالاام：شدم و با خنده گفتم نیسوار ماش رفتم

 گر؟یج یسالم چطور_

 ؟یتو شطور یمرس_

 م؟یخوبم بر_

  میبر_

 گفتم��یادب یب یلخی_��جان ببند لطفا وجی_��دیاز سنتون خجالت بکش دیسمت پارک ارم )مگه شما بچه ا میافتاد راه
 ��زنمیخاک عالم دارم با خودم حرف م ای(گمشووووو

چرخ و فلک  میاول رفت ۳شماره  میرفت میدرسی��که من از االن خسته شدم میدر اورد یو مسخره باز میدیانقد خند توراه
  میشد سوار��

********** 

 ��من چشمم خورد به رنجر میشد ادهیچرخ و فلک که پ از

 رنننننجججججرررر _

 ：گفت یهمه برگشتن سمت ما که سوگل عصب بایتقر

 ��تر واشیکه  میستین زجالی وسط دختر��ساعته۰۱حنااق _

 ��کنه ربخی خدا��ساعته۰۱گهیساعترو م۳۲ما  قیاز رف نمیا ایب

و  میگرفت طیبل یفروش طیدم باجه بل دمیگفتم و دست سوگل رو کش نوای��میسوار ش میبر این باه سوگل زهر مارمون نک_
 ��منو سوگلم شروع شد یها غیبعدش که راه افتاد ج یوا دمیترسنمی اولش�� میسوار شد میرفت

  �😵�سهههههیخوووررردددددممممممم سوگگگگگگگگل بگوووو وا زییییخدااااااااا چ ییییاااااا_

 �😦�خود خداااااا من جونمو دووووس داااارمممممم اااااااای_

 ……… دیفحشت دادم ببخش دیببخش یبهت گفتم سوگ دیببخش یسوگل اج ممممیرییمیییسوگل ما م_

رنجر واستاده ماهم  دمدی کردم بازش��چشمام بسته بود  سادیکه احساش کردم رنجر وا زدمیطور داشتم حرف م نیهم
 ：�🗣�زدم غیاز ذوق ج میسالم

 وولیهورااا ا ممممیزندههههه ا مااا
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 ��شدم  دیکل ارم رفت هوا منم از خجالت سرخ و سف دفهیبرگشتن سمت من  همه

 یکردم دم پشمک فروش داپی خانومو شکمو باالخره تا گشتم همجارو رفتم��ستیسوگل ن دمیلحظه به خودم اومدم د هی
 ………بلند گفتم صدای با و طرفش رفتم��واستاده بود

 

 سوگل

 �😍😍�دوست پشمک من�😍� یشدن چشمم خورد به پشمک فروش ادهیرنجر که پ از

جون  وجی کم شرررت+��شششششایییییی_��شد دوس دارم به تو چه فوژول داتپی تو که باز+��ییبس که شکمو_)
 (��_��برم پشمک بخورم خوامیم

 دفه..... هیکه  زدمیده حرف مرفتم داشتم با فروشن فروشی پشمک سمت به�🩄�✌دیخودتون رمیخوددرگ

 

 پپپپپپپپپخخخخخخخخخخخخخ_

 چنان�😡😡😡😡�که چشمم خورد به نفس  گشتمیها داشتم دنبال مصببش م یسکته ا نیا نعی��هوا دمیمتر پر شیش
 �😇�برگشتن سمت ما یکه کل شهرباز دمیکش یغجی

 

 �😡😡😡😡😡😡�ههه+نننفففففففسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس خخخخوووووننتتتتتت حاللهه

 

 شدم خسته من هم بالخره�😅😇�قرم اومد دببخشی اوا�👏💃💃💃�وسط آآ ایمن بدو حاال ب نفس بدو من بدو نفس بدو حاال
 �😂😂�بچه ها نیع میخنده شده بود ریز میدفه جفتمون زد هی مینگاه به هم کرد هی مویساذوای نفس هم

 به نفس گفتم: رو

 

 من گشنمه ژنی+اکس

 ��نیآرت تزایپ میبر نطوریمنم هم ژنیدو اکسدر_

 

 ��میاونجا محشره بزن بر یتزاهایپ ولی+ا

 

 �😧😦😳�نایا یشده بود کپ افمیق نیدیرس نیکه به ماش نیهم میراه افتاد نیسمت ماش به

 

 ��ناز من ینیچسبونده بود به المبورگ یکوپه مشک سیجنس هی

نفس که  رون،یزدم ب نیقفل فرمونو برداشتمو از ماش دددددددیدم شدشده بو یمنم که کفر میشد نیسوار ماش میرفت
 ��یسوگ یکن کایچ یخوایم دیپرس یمن کله خرابم دنبالم اومدو با نگران دونستیم

 

 ��یفهمیخودت م نی+بب

 

 .!!!!هاهاها��خوشگل رفتم سیبه سمت اون جنس و

 

 �😏�خوشگل شهیش یفرمونو آوردم باال شقققققققققققققق بابا قفل

 

 همرام بودو در آوردمو روش نوشتم......... شهیکه هم یدفترچه و خودکار فمیتو ک از

 

 سوگل

 نوشتم: روش
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 ��شو نگا کن. هه!( شهیش ییییآخ چسبونهیخوشگل من م نیکه به ماش یکس یسزا نمی)ا

 

 �😧�کنهینگام م ینجورینفس داره ا دمی.!! برگشتم سمت عروسکم که دنشیبغل آ وگذاشتم

 

 �😂😂�خنده ریزدم ز دمید افشویق یتوق

 

 ��کرد کاریبدبخت چ نیبا ماش نببی��درد_

 

 �😂😂😇😇�میساکت شو فقط بپر باال در ر سسسسسیی+ه

 

 �💃💃�آ آ ایحاال ب یبست طونویدس ش یهست یک گهیآقا تو د_

 

 ��+نفس

 

 بله؟_

 

 ��ا؟یآ ی+خل

 

 �🔔�نه اصلن_

 

 از  ادیاالن صاحبش م میبپر بر ی+اوک

 �😂�کنهیم زونمونیرنجر آو نیهم

 

 �😂�میاوه اوه آره بگاز بر_

 

چون تا اون موقع  یسر قبرم فاتحه خون دیومدیاالن م دیرفته بود وگرنه با ییجلو نیپشت رل .حاال خدارو شکر ماش دمیپر
 ک در اومدم وپار از��بود دهیهم رس سیصاحب اون جنس

 گذاشتمرو  یمیمانکن و کوروش مق یساس یمصنوع آهنگ

 

 روندم. نیرستوران آرت یو به سو میو د برو که رفت 

 باورش                            شهینم قلبم

 خراب شد ینجوریا آخرش

 رفت نقشه هام نقش بر آب شد اون

 شد تموم یهمچ

 قوالشم نموند  یپا

 رفت  یسادگ نیهم به

 دووم  ارهینم گفت

 شد نمیهم رمیکه م گفیم

 شد بمیرق یک دونمینم
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 شد قتیحق گفتنیم یهرچ

 شدددددددد بمینص ییجدا بازم

 شششششد بمینص ییجدا بازم

 ادشیمونده تو  نیحفاش زدو من ماتم و هم ریز

 

 اسممو از ذهنشو کم مونده تو خوابش بره

 خوادشیخواهش کنم برگرد قلبم م برم

 باشههه......... یباشه اصن هرجور یمصنوع بزا

 (دیگوش کن شویکانال خودتون بقتو  زارمی)دوستان آهنگو م

 

 .........میشد ادهیرستوران و پ میدیرس

 

 ：نفس

 ��بود سرمونو به باد بده کینزد وونسیبشر د نیا ایخدا

 ��دادیگوش م یطبق معمولم سوگل خانوم داشت ساس نیرستوران ارت میرفتیم میداشت میبود توراه

 گارسون میکرد داینفره پ دو زیم هیتو  میرفت میشد ادهیدم رستوران پ میدیرس

  ��خانوما؟ نیدار لیم چی：و گفت اومد

 ��،اورانگوتانیریکبیچشمم خورد به ا رفتمیطور که م نیو سوگل مخلوط سفارش داد رفتم دستامو بشورم هم یپپرون من

 ��☹کنهیم کاریچ نجایا نیا لفضیاب ای

 

 ژنیاکس هوووی：دیشده پرس یزیچ هیبود  دهیر فهمبگم رفتم دستمو شستم و برگشتم سوگل که انگا یزیکه چ نیا بدون
 چت شد؟

 …………روزیبابا د یچیمررض ه ژنوییییاکسس_

  دیخندیکردم اونم هرهر کرکر داشت م فیبراش تعر ویهمه چ بعد

  خخخ�😂😂😂�یخخخخخ وااا_

 

 �😒😒�رقانی�😒😒�_

 

 ��افشوقی�😂😂� یدینفس واقعا ترس_

 

 ��بترسم یریکبیورانگوتان اا نیاز ا دیبا یمررررض ن واس چ_

 

 �😂�باشه بابا اصن تو پسر شجاع_

 

 ��کنمینر و ماده نثارت م هی یبخند گهیبار د هیسوگل _

 

 ��شه…ش…باا��_

 

جلوم گفت  دیتموم شد رفتم حساب کنم که سوگل پر یبه خوردن وقت میاوردن شروع کرد تزامونویگذشت تا باالخره پ قهید ده
 ��رونیب میحث با سوگل کردم و اومدب هینه و فالن اونجام 
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 ：نفس

 عیبزار که سر یدس دراز کنه و اهنگ ساس خواستمی سوگل��میو دبرو که رفت نیتو ماش مینشست مرفتی�� رونیب دمیاومد
 ：کردم  یتتلو رو پل شیتر از اون فلشمو گزاشتم و اهنگ جفت ش

 

  مینادر برررر اقا

 �🏃�میبررررر

 االن  کیبار یو شد یمیستون رژاز زم  کالیبار یییییه

 از پشت  یفریجن هیشب یجول هیبابا دس خوش از جلو شب ییییه

 هر بار  یفرق دار یه یشیقشنگ تر م یه کالیصد  بار ییییه

  پیانقده خوشت میاخه مگه دار یبابا کشت یییه

 ژنیاکسسس یاریسرفه کم م شهیحرکاتت تند م         

 ژهییییانگا پست زنهیعرق موها برق م سیخ                           

  شهیجفت ش هیشب ستیف یانقده خوبه همچ                          

 «۳»شه یباال که ادم کفررر یپریانقده م                                    

 میوفتیار شد فردا راه بسوگل منو رسوند و خودشم رفت خونه قر میدیتا باالخره رس میکردیو حال م میدیرقصیم میداشت
 ��میحل کن لشویخونه و وسا یتهران تا کارا میبر

چشام گرم شد و  یک دونمیگوشه پرت کردم و ولو شدم رو تخت نم هیخونه سالم کردم و رفتم تو اتاقم لباسامو  رفتم
 �😘�دمیخواب

 

 ：نفس

 ：گفتیو م کردیم غیج غیج یشدم ه داریمامانم ب یبا صدا صبح

 ��نیریخونه بگ نیبر ستیمگه قرار ن شاالیا ینش لیشو ذلپااا نننفففس

 ��نکردش دارمیچرا زودتر ب ژنیامام زاده ب ای

 ��صورتمو شستم موهامو شونه زدم خدارو شکر چمدونمو از قبل اماده کرده بودم عیشدم سر بلند

 ��نییرفتم پابرداشتم  لمویوسا فمویسرم کردم ک مویشال مشک دمیپوش یمشک یبا مانتو یشلوار ل هی

 ：با دو تا بوق برداشت میمن بر نیبرداشتم زنگ زدم به سوگل قرار شد با ماش مویگوش

 بعله؟_

 اونجام  گهیربع د هیالو سوگل اماده باش تا _

  ایباشه باشه زود ب_

 ��نایشدم و راه افتادم سمت خونه سوگل ا نیسوار ماش نییپام کردم و رفتم پا مویمشک یایدم در کتون رفتم

 ……گزاشت و سوار شد راه افتادم سمت تهران لشویتک انداختم سوگل اومد وسا دمیتا برسم رس دیربع طول کش هی

 ……از دوستاش یکیو دنج گرفته بود از  یخونه نقل هیبابام برامون  شیدو سه روز پ از

باال سوار اسانسو شدم و  میردب لویپارک کردم و با کمک سوگل وسا نویبه خونه ماش میتا برس دیساعت طول کش کی کینزد
 ��و دنج یبود نقل یتو خونه قشنگ دمیبر لویو وسا میشد ادهیپ میدیرس یرو فشار دادم وقت۲دکمه

 

 ��هیچه خونه باحال یسوگ یوااا_

 

  یاره دنج و نقل_
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 بخوابم  رمیسوگل من خستم م_

  خوابمیو م رمیگیدوش م هیاره منم _

  ریباشه شب بخ_

 ��عوض کردم و الال یتاپ و شلوارک مشک هیگزاشتم لباسامو با  لویونه شدم وساسمت اتاق رو به

 

 سوگل

 دن،یکه بابا هامون برامون تو تهران خر یا خونه

 ��عاشقشم که من��خوشگله یلیخونه خ هی 

 

  یاتاق به رنگ صورت هیسه خواب،اتاق من  یمتر۰۱خونه  هی

 واریو د یصورت وارایکه سه تا از د هینجوری.)اهیآسمون یآب و

 خوشگلم یساعت صورت هیبود و  یآسمون یتخت آب یرو روبه 

 .(دمیواسه روش خر 

 ��بابا خو من حوصلم سر رفته یا

 هم که همش خوابه به خرس گفته  ینفس گور بگور نیا

 ��یتو خواب زمستون رمیبرو من جات م یزک

 ��کنم کایچ حاال

 �🔔🨃�☝آها

 �🂪� زمیریذره کرم م هی

 (.....هاهاهاها��ه من شرورم)چقد

 

 سوگل

 (هاهاهاها��شرورم من چقده)�🂪�زمیریذره کرم م هی

 (�😂😐�آروووووم در وا کردم )آره جون عمه نداشتم یلیسمت اتاق رها راه افتادم خ به

 کرد جادیا ببببیییییمه هیصدا هیدرو با شتاب باز کردم که خورد به در و  چناننننن

 (�😂😂�بییییی)اهوع مه

 �🩄�✌دیخودتون رمیخودرگ

 بنفش زدم که نفس از خواب غیج هی واریکه در خورد به د نیهم

 در  یمنو صدا غیبود با ج دهیخواب لکسیر یلخی چون�😂�دیپر

 ��شدهیهنگ بود که چ قهیده د نییو از تخت پرت شد پا دیترس

 خندمیچشمش به من افتاد که دم در واسادم و هر هر بهش م یوقت

 ��بدو دنبالم نفی��بدو من حاال�😟😟�خدااااااا رمممممم کردددد اااااااای

 �😡😡😡😡😡�سوگل  کشمتیم_

 دستت به من بخوره یکنیخدا  من جوونم آرزو دارم تو غلط م ای+

 اکثر امازاده ها  ای

 (.....��مایگفتیم نارویهمه ا غغغیییییییی)با ج

 

 ：نفس

 ��دمیشن ییصدا هیکه  دمدایو فحشش م دمییدویدنبالش م ینجوریهم
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(گفته بود بجز ما و میدی)همون دوست بابام که خونه رو ازش خریمیرح اقای��بود ییچه صدا نیامام اخر و اول و سوم ا ای
  تتق تتق تتق تتق��سیتو ساختمون ن یکس اینییپا هیهمسا

 برو سرت تو خاک_��خدایی ععععع_��اسکول زننیدارن در م_شدی خل جان وجدان�� چرا_همون صدا )خاک تو سرت دوباره
 با کردم باز درو رفتم جان وجدان با دعوا بعد( باش خفه پس��کنمایلهت م زنممی عموعه هوو_��کشت خودشو کن باز درو

 ��اون لحظه بودم یشکل نای�🁉�صحنه روبه روم سکته ناقصو زدم دندی

 ��کنهیچکار م نجایا نیا لفضیاب اااای

خانوم )اول صداش اروم بود بعد صداشو برد باال (و  دببخشی：خودشو جمع و جور کرد و گفت تعجب کرده بود ارشامم
 �😡😡�دیییددوووویم ییینجورررریاماااازوووونهههه که ا ننننجااااایا دددیییکرددد فکرر：گفت

نسباتا بلند گفتم  یکردم خودمو کنترل کنم و ترسمو بخورم که موفق هم شدم با صدا یسع دمیترس ذرهی یدروغ بگم ول چرا
 ��ه؟یبرم مشککل ورتمهیتوش  خوامیباال خونه خودمه م یرررییاقااااعه چرااا صدا تو م هووووی：

 ههه؟ینفس ک_

 ��نه دیگیسوگل خله م نیا گمیم ایب

  کنهیچکار م نجایا یا نفس：اومد جلو در اولش تعجب کرد بعد گفت سوگل

خرابش  یاز خوابم که زد نمیا نمیاون از ماش نمیاز تو بب یضرر هی دیبا رمیهرجا م من：با همون تن صدا برگشت گفت ارشام
 ��یکرد

 ：گزاشت و گفت  شیسوگل پا پ ندفهیا

 ��شهیتکرار نم گهید دیببخش باشه

 ��کرد؟ یاالن معذرت خواه نیا یییییچ

 ……ببخش یگیم یسوگل چ_

 �😐�درو بست عیکرد سر یدهنمو گرفت و خدافظ یحرفمو بزنم جلو نزاشت

 ��مشکل درست نکن میکنیم یزندگ نجایا میاه نفس ما دار_

 س؟یتو گشنت ن گممی…خب بابا لهیخ_

 اره گشنمه _

 ��……فردا روز اول دانشگاهه میدیخواب میو رفت دمید لمیاوردن و بعدش ف تزایپ میاونشب زنگ زد خالصه

 

 ：نفس

 یم رفتم صورتمو شستم موهامو شونه کردم و برابسدار شد دادیرو نشون م۲：۲۱که ساعت  میاالرم گوش یبا صدا صبح
 ��دانشگاه اماده شدم

گزاشتم توش  لممیو موبا چییبرداشتم سو دمویکوله سف دمیپوش دیو شال سف یعروسک یمشک یبا مانتو یشلوار تنگ مشک هی
اومد  یاسپرت قرمز مشک پهتی با سوگل��در اتاق سوگل هم باز شد  دمدی کردم باز که اتاقمو در ��کنم داریرفتم تا سوگل رو ب

  رونیب

 سالام سوگل خانوم احوال شوما؟_

 ؟یتو خوبم تو خوب یفدا_

 م؟یبر یمرس

  میبر_

سوار اسانسور  میشو پاش کرد و رفت یمشک یپام کردم سوگل هم کتون مویال استار مشک یها یکتون میسمت در راه افتاد به
 …نگیپارک میو رفت میشد

 ：گفتم و شکستم و سکوت��میو راه افتاد میشد میپورشه مشک سوار

 ………نکنه گمیمن نگرانم م یسوگ_

 ：گفت عینزاشت حرفمو بزنم سر یعوض

  رهیم شیخوب پ یبد به دلت راه نده همچ ینفس عععععع

 یدوس دارم و پل یلییشو که من خ کمی کمی اهنگ��مانکن  ساسی معمول طبق و کرد روشن ضبطو و زد��چشمک  هی بعدش
 �😍�کرد
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 شمویمن عاقل نم    

  شهیعوض نم ممیتصم                 

 عشق نیا از

 تو هم مثل من باش                   

 که  نیهم خوبه

 هتیشب دمیند یکنارم                      

 کنارررت نهیتضم ندمیا 

 نگاهت  بهیچه عج                              

 با دستات سازمیم ییایرو چه

 سرد  ییچه شب ها                     

 با نور چشمات  شهیم

 شمیم وونهینگاه کن بمن بمن د کمی کمی                   

  دمی دمی کننننمیپرواااز م زنمیم ااادیفر                       

 بس بود که عاشقت                     

 تو ام تورو هر  ریدر گ بشم

 کنمیاحسااااس م هیثان                   

 دااااررره  دوسم

 کنارش ایچ خوبه دن                    

 خوبه هسدم تو قلبت چه

 (فرستمیعطرت بغلم کککن)اهنگو م یچه خوبه امشب بو                    

 ��……سمت کالس میپارک کردم و راه افتاد نگیو رفتم تو پارک میدیساعت رس میاز ن بعد

 

 ：نفس

 ��تموم جونمو گرفته بود یبیاسترس عج هی یچرا ول دونمینم دم کالس میدیرس

 

 نایا لفضیییاب ااای�😨�…… چرخوندمیکه داشتم چشم م ینجورهمی��نظر داشتم  ریکالسو باز کردم با چشم همه جارو ز در
 ��کننیچکار م نجایا

رمان(نشسته بودن باهم حرف و شکوند) ا شهیکه سوگل زد ش یکیعه که باهاش تصادف کردم)ارشام(و اون  اروی اون
 ��زدنیم

 

 

 ؟یچته وحش هووووی：گفت یبابلندیتقر یسوگل که برگشت سمتم و با صدا یبا ارنج زدم تو پهلو دونعی 

 ��میبر ایبابا چه خبرته ب سیییییییه_

 هم دختر تا دو��بود  یکه اخر کالس خال یسمت دو تا صندل دمشیاجازه حرف زدن بهش ندادم و دستشو گرفتم و کش گهید
 ��زدنمی حرف هم با داشتن ته اون

 

 ��جلو من اول نشستم بغل دستم سوگل نشست میرفت

 

عه سالم وجدان _هم نشده  قهدی پنج هنوز��ساعت می)نمینشست نجایساعته ا میاستاد مسخره ما کجاست ن نیپس ا اوووووف
 پرو نشو استاد اومد( ادیز گهیخف کن د_زمیبودم عز نجاهمی_��دلم تنگ شده بود یجون کجا بود
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 ✊تق تق زدن کالسو در��جون بحث کردم  یکه با وج نیا بعد

 ：گفتم زمیاومدم نمک بر میچون ادم باحال من

 ��تو دم در بده بفرما

فاز  دببخشی�😳�لعابی و رنگ عجب �� ییچه چه بو یپیچه ت یییخووووشگل اومد تو وا یساله ۳۲ بایپسر تقر هیباز شد و  در
 ��رفتشعرم گ

 �💥😂�کل کالس رف رو هوا ییهویاوه انگار بلند بلند شعر خوندم چون  اوه

 

  ینجورای هم ما… ینجورای�😳�وزغ ذل زده بودن به ما نیکه ع مونمیدوتا م اون

 �😬�میکردیم نگاشون

 

 ��سوگل گور به گور شده پامو بشگون گرفته نیا دمیرون پام احساس کردم برگشتم د یتو یسوزش دفهی

 

 اخخخخخخخخخخخ ییییییییییا_

 

به استاد اشاره  نجایگفت)در ا گرجی که�🁉�میکردیبهم نگا م ینجوریصدام بلند بود که کل بچه ها برگشتن سمت ما هم انقدر
 ( ��کندیم

 

 ��دیپس احترام کالسو نگه دار سین یدلقک باز یخانوم محترم کالس جا_

 

 ��استاد دیببخش_

 ：حبت کردنمن استاد شروع کرد ص بعد

پا گزاشته بشه از  ریز دیداره که نبا هایی قانون من کالس��ترم شما نیهستم استاد ا یموسو ایعرش  ریسالم و صبح بخ خب
： 

 ترم  نیاز دو بار =افتادن ا شتریب شهیم دهیبخش بتغی بار��✌تا دو -۰

 

  شهینم رفتهیپذ کهیو ت یو خنده و مزه پرون یسر کالس من شوخ۳

 

 من =احترام متقابل  احترام به۲

  میرو داشته باش یکه سال خوب شاالیا خب

 ：شروع کرد اسمارو خوندن بعدم

  ارشامه اسمش پس��که باهاش تصادف کردم دستشو برد بال ارویاون  دفهی یسلطان ارشام…یشکر ایلای…یاحمد میمر

 ��مغرور خشک بد اخالق شییییا

 

 ✋حاظر…یمیمق سوگل

 

 ✋حاظر… یکمال سنای

 ：شد من نوبت بعدش��✌دنیحرفیز همون دو تا دختر که با هم ما یکی

 ��✋حااااااااظظظظررررر یمحب نفس

 داد  بایبلند بود تقر یلیصدام خ خخخ

 بچه  دنخندی استادو غره چشم با که�😹�زدم
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 �😅�مواجه شدم ها

 از تموم شدن اون کالس مسخره و البته کسل کننده بعد

 سمت محوطه دانشگاه  میرفت

🎈🎈 

 یو داشت مینشست مکتین هیرو  میرفت

 ��…��… هویکه  میزدیحرف م 

 

 ：سوگل

که ته کالس نشسته بودن فک کنم اسم  یاون دوتا دختر دمیکه د میو مشغول حرف زدن شد مینشست مکتین هیرو  میرفت
 سمت ما  انمی دارن��بود سنای شونیکی

 ：گفت سنای

 م؟ینیبش نجایاشکال نداره ما ا دیببخش

  دییبفرما زمینه عز_

 ��اوناهم نشستن و شروع کردن صحبت کردن میجمع تر نشست کمی

 ��یرشته دندان پزشک یساله دانشجو۳۲هستم  یسناکمالیمن  خب：سنای

اها البته دختر  سنای هییهستم همسن و هم رشته ا یدریحنانه ح منم：اسمش حنانس گفت دمیدختره که تازه فهم یکی اون
 ��خالمم هست

 ��نفس هیمیهستم البته دوست صم یرشته دندان پزشک یساله دانشجو۳۲ یمیقمنم سوگل م_

 �� میکرد و قرار شد با هم دوست باش یخودشو معرف نفسم

 

********************* 

  میقراره من و حنانه و نفس با هم حاظر ش سناعهیامروزم تولد   میشد یمیصم یو ما دوستا گذرهیهفته از اون روز م کی

 �😡�ددددییییخداااااا نففففس حناااانههههه زوددد باااشششش یییییا_

 ��ساده شیارا هیکفش همرنگش با  هیبا  شهیبسته م یکه پشت گردن دمیقرمز تا وسط رونم پوش رهنیپ هی من

  یبود با کفش مشک یشکل لباس من بود فقط مال نفس مشک قاینفسم دق لباس

 

 �� دیوشپ ییا روزهیف یلباس ساده اب هیهم  حنانه

 ��میییو د برووو که رفت مینفس شد نیسوار ماش رونیب میو رفت میشد اماده

 …کردم و گااااااااز یرو پل یبامرام ته اهنگ

  ��✋بامرام سالااااام

 ��باورام  هیشب یشد               

 ��کنمیدلو رو م اس

 ��تو برام یتاکه برقص              

 ��یته م؟دوبارهیک یدونیم

 �� یخاص یگیبهم م                   

 ��دونمیخودم م نویا

      �� یخواسیتو منو م                             

 ��دونمیخودم م نمیا

 (��عشقام زارمی)اهنگو م
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کل دانشگاهو دعوت کرده )تولد مختلط  سنایجا چقد شلوغه اوه اوه فک کنم  نیخود خدا ا ایتو  مینفس پارک کرد رفت  میدیرس
 �� میاتاقش لباس عوض کن میکه بر میو ازش اجازه گرفت میگفت کیتبر سنایجلو به  میود ( رفتب

 

 ��……��………نییپا میو رفت میلباسمونو عوض کرد سنایاتاق  میرفت

 

 سوگل

و که کردم دست نفس ر داشیکنم پ دایرو پ سنایچرخوندم تا  ن،چشمییپا میو رفت میلباسمون رو عوض کرد سنایاتاق  میرفت
 سنای شیپ میگرفتم و رفت

 جونم؟ سنای+

 بله؟_

 ؟یکل دانشگاه رو دعوت نکرد اننیاح گمی+م

 نه چطور؟_

 ��شلوغه یلیآخه خ یچی+ه

 ��هم دعوتن لیفام یخخخخخ آخه بچه ها_

 ��!دونستمی+آوووووووووو!!!!نم

 ��با سولماز آشناتون کنم دیایبچه ها ب_

 ه؟یک ؟سولمازیسی+

 �� هیا هیپا بچه یلیخ مهییدختر دا_

 �🔔🤔�نمیشما رو بب ییدختر دا نیتو کنجکاو شدم ا فاتیتعر نی+با ا

 ناز از پشت سرم گفت: یلیخ یصدا هی هوی

 �😃�نهیکنجکاو شده منو بب یاهم اهم ک_

 (��دیخودتون لممفی��)و دستمو گذاشتم رو قلبمییییییییی+وا

 خره یسی نیا هییترسوندمتون ،سالم من سولمازم دختر دا دیببخش_

 )ودستشو به سمتم دراز کرد باهاش دست دادم و گفتم(:خوشبختم

 زدم که فقط خودش منظورم رو گرفت( سنایچشمک به  هیجونم )و  سنای.خوشبختم ،منم سوگل دوست ستین ی+سالم ،مشکل

 گفتم: هیبق روبه

 ��کفشا نیپام نابود شد با ا نمیبش رمی+بچه ها جونم من م

 (��نفس بودا نای)��گههههههیراس م_

 زمونیکه دور م ییایصندل هیو نشستن رو بق دنیراه افتادم رفتم نشستم .تا من نشستم بچه ها هم رس هیجلو تر از بق من
 بود.

فرستادم  نشونی)همون که ماشختیریزشت ب یالیکه چشم خورد به گودز زدمیم دیمهمونارو د داشتم
 ..........شهیجلو لونش سبز م ادیمار از پونه بدش م ششچییییییی��،(�😁�یاوراق

 

 سوگل

دست جلوم دراز  هی)البته تو دلما(که دادمیفوش م الغوزی آرمان اون به همونجور��شهیجلو لونش سبز م ادیاز پونه بدش م مار
 داشت  یجذاب افهیپسره ق هیبه  دمیشد از نوک انگشتاش گرفتم و اومدم باال تا رس

 ن؟یدیافتخار م_

 دستمو گرفت و گفت : گهید یکیکه  رمیدستشو بگ اومدم

 ��قولشو داده بود،مگه نه!؟ یا گهیمتاسفم ،قبال به کس د_

 که به دستم آورد گفتم: یاما با فشار ستین یزیچ نیچن ریبگم نخ اومدم

 ��+بله متاسفم
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 ��که گفتم کنده شد دیچنااااننننن دستمو کش الیآرمان گودز بعدش

 نگاه چندش بهش انداختم که گفت: هیگوالخ تانگو برقصم  نیمن با ا ینی یییووو گذاشتن تیآهنگ ال هیوسط که  میرفت

 همه دخترا... ی!از خدات باشه با من تانگو برقصه؟یچ_

که مثل خودش شم (همه دخترا )صدامو کلفت کردم کنمیجناب اعتماد به سقف بزا خودم جملتو کامل م دمی+باشه باشه فهم
 نوینبود؟همتون هم نیخودم برگشتم(مگه هم ینگا کنم چه برسه به رقص.)بعد به صداگوشه چشم بشون  هیآرزوشو من 

 من  یاه اه !ول دیگیم

 ......دهیبا تو بهم دست م دنیبا تو برقصم تازه حس انزجار از رقص ستیاز خدام ن اصلن

 که خودشو با نطوریکم هم یلیادامه بدم که اومد جلو و دستمو گرفت و به خودش چسبوند و در گوشم با فاصله خ خواستمیم

 گفت: رقصمیکه مثال بگه دارم م دادیتکون م آهنگ

 جوجه! یازم متنفر دمیباشه فهم_

 ��الیگودز یجوجه خودت یییییی+هوووووو

 �😩�حلقه دستاش رو که دور کمرم بود رو سفت تر کرد اونقدر سفت که نفسم گرفت آرمان

 �😩�گوووالاخ ولم کننننننن!!! ییییی+هووووو

 �😈�یمونیم نجاینوچ شما هم_

 گفته اونوخ؟! ی+اععع نه بابا ک

 ه؟یمن گفتم مشکل_

 �🔔🤔�لههه شدممم یری+آره همه جاش مشکله بابا ولم کن زنج

رقص مسخره  نیبالخره ا شیییآخ دمیکش قییییییییینفس عم هیول کرد  نکهیفشار محکم به کمر آورد وبعد ولم کرد ، بعد ا هی
 تموم شد.

 گفتم: سنایپرواااز کردم و روبه  بایتقر زمونیت مسم به

 جونم تشنمه یسی+

 هی زیم یاز سالن رو نشون داد تشکر کردم و به سمت اونجا راه افتادم. باال یبخور و با دستش گوشه ا وهیخو برو اونجا آبم_
که برگشتم برم  نی.هم دمیس سر کشنف هیبرداشتمو  وانیل هیکه عاشق آب پرتغالم  ییخوجل روشن بود از اونجا یلیخ یمهتاب

.دستمو کشوندو دمیرو د ختیریخان ب لیکه منو گرفت.سرمو که بلند کردم، جناب عزرائ وفتادمیو داشتم م یکیخوردم به 
 کیگوشه سالن که تار دتمیکش

 اونجا  واریجاها بود و چسبوندتم به د هیاز بق تر

 رد شم خوامی+بکش کنار م

 ؟یشکوند نمیماش شهیچرا ش_

 . الغوزهیلب گفتم( ریتوئه )ز نیاون ماش دونستمیمن در ضمن من نم نیبه ماش ینچسبون یخواستی+خو م

 ؟یگفت یزیچ_

 !یدیکه شن یی+نه اصلن همونا

 دمایشن الغوزیمن  یول_

 +خو تو گوش.....

 که کرد شکه شدم......... یحرفمو بزنم که با کار هیبق اومدم

 

 سوگل

 ��که کرد شوکه شدم یکار با

 ��کرد؟! ی...چه غلطنی...ایا

 گفتم یکرد،غلط کرد)چ غلط

 �😂😂�کرد ،غلط کرد غلط

 در حال چرت و شهیتو هم_

 داتی!+باز تو پیگفتن پرت
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 ادب. بی_��عنچوچک شد

 خواممی گمشو��+با ادب

 کرد ک یچه غلط نیا نمیبب

 اصن. یاحمق با_کرد. غلط

 (یبر نگرد گهید یبر ی+هر

 توبا وجدان) یریدرگ بعد

 هم دست یریو یریه نیا

 (دارمیبر نم یمسخره باز از

 �💋😳�دیاالن منو بوس نیا

 یییییییحال بهم زن ا احمق

 �😩😣😣😣😣😣�چندش

 بد شد عوووووووووق حالم

 کردم سمت راستم و جناب تف

 حال بهم زن و هول دادم گوالخ

 افتاد ادمیاومدم برم که  اونطرف

 ی شهیکه من ش دیاز کجا فهم نیا

 ��خورد کردم،نکنه جنه نشویماش

 خود خودا بزا ازش بپرسم: ای

 یدیگوالخ خان تو از کجا فهم ی+ه

 ��پودر کردم نتویماش شهیش من

 خوب دروغ چرا همون روز که_

 بنده رو نیماش شهیش یعال جناب

 یبقول خودت پودر کرد ای خورد

 آرشام... با

 +استپ استپ آرشام همون اورانگوتانه؟

 ؟؟یزاریم بایز یاسما نیاز اتو رو همه _

 ش؟؟؟؟؟؟یمربوطه خوب بق+به خودم

 �😏😏😏😁😁�به خودم مربوطه_

 +اععع بگووووووووووووووووووو

 ؟؟؟؟؟ یزنیم غیجباشه چرا _

 همون روز من و همون اورانگوتانه آره

 خو نیکه سوار ماش میومدیم میداشت

 نفر هیکه  میدیکه د میو بر میبش شگلم

 رو  شهیا قفل فرمون زد شب یتو باش که

 گذاشت و سوار ادداشتمی هیکرد و  داغون

 میوقت میتو شوک بود قهیشد چن د نشیماش

 .همشدیشما رفته بود میبه خودمون اومد که

 ��بود نیهم

 چرا به صورت ناخودآگاه ناخودآگاها دونمینم

 از  وقتی بود شوک توبدبخت�🙄�تو گوشش زدم
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 :دیخارج شد پرس شک

 �😳😳😳😳�بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ین برا چاال نیا_

 شهیش یوقت نکهای دو��یدیمنو بوس نکهیا کی+

 دوس  نکهای سه و�🙄�یدیشکوندم منو د نتویماش

 �😝😝😝😝�داشتم

 کنه لیو تحل هیواس خودش تجز الرویاومد دل تا

 زدم تو گوشش که برق از یمحکم تر از قبل دونهی

 �😝😝😇😇😇😇😳🙄🙄🙄🙄🙄�دیپر سرش

 ..ناینفس ا شیلهم کنه که در رفتم و رفتم پ خواسیم

 

 داشیبودم معلوم نبود کجاست االن پ عصبانی��طرف ما دوعهیسوگل داره م دمیکه د زدمیبا سولماز حرف م داشتم：نفس
 ：تر گفتم کنزدی اومد�😡�!هیدنید ختشیشده ر

  ؟ییهس تو کجا معلوم

 شدم اه  ؟نگرانیکجا بود گردمیساعته دارم دنبالت م چهار

 �😐� رینفس نفس بگ یوا_

 ：منو به خودم اورد سنای یاکتفا کردم تو فکر بودم که صدا ایی باشه به منم��دمیم حیواست توض ویخونه همچ میبر

 ��و کادوعه کیبچه ها وقت ک خب

 �🌸�سوگله دمیشد برگشتم د دهیبازوم کش دفهیکه  زدمیدس زدن منم داشتم دس م همه

 �😓�میییبد بخت شد نفس：دهن باز کرد و گفت کردیترس بهم نگا منگران بود با  سوگل

 ��میچرا بدبخت شد دییبفرما شهیم_

 �😰�مینفش کادو کادو نگرفت_

 ��گرفتم من نترس��؟ینگران نیواسه ا_

 �😝�دیراحت المیخ شاخییییی�� ؟یکادو گرفت یچ_

 �🂃�زشته هیبق شیپ میبر ایب دیخانوم راحت_

  هیسمت بق میاه افتادگرفتم و ر دسشتو

 �🍰�بوداا یکیعجججب ک یجاتون خال یییول میخورد کویک

 وجی با دعوا بعد(��ادبی باد بزا گمشو ندارم_��عمته نکبت_��شد نکبت خان داتیباز تو پ_زمیعز یبود_)خخخخخ خل شدم
 ��نکبت شچچیییی��م اومداورانگوتانه ه ارویکه اون  میهم واستاده بود شیپ سناوی من��میریعکس بگ میجون رفت

 �� ؟یرو دعوت کرد الیگودز نیادم قحط بود ا یسی_

 ��پسر خالع منه الیگودز نیعه عه نفس جهت اطالع ا_

 ��شدم ینجوریا من

 ��ینجوریا سنای

 ��ینجوریطبق معمول ا اورانگوتانم

 ��حال داد یلیخ ینبود ول دیعم��زدم تو دهن ارشام دونهیمن اومدن دستمو بلند کنم محکم  میگرفتیعکس م میداشت

 �😑😬🔗�بودم ینجوریمن ا حاال

 �😡😳😤�ینطوریا ارشام

 �🔕�دسسسستتتتم ییییییییاااا_

 ��کنهمی درد تو دست��تو صورت من زدی�😳😳�_

 �😊�حقته خوب کردم ینبود ول یکه عمد نای با��وا خب محکم زدم دردم اومد_
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 ��نیخوندیم فاتحه مسر قبر دیاگه دست خودش بود االن با یعنی

 

😑 

 �😌�داشت زیر نیبود روشم نگ کیو ش فیظر یلیدستبند نازک طال گرفتم خ هیمن  دینوبت کادو ها هم رس باالخره

 

 ：مارو باز کرد و گفت یسناکادوی 

 �😃�ینازه مرسس یلیبچه ها خ یییواااا

 ��حرفا نیو از ا یوبوسرف جلو و ر یقابل خانوم خوشگل مارو نداره رفتم بوسش کردم بعدشم سوگ_

 �🄔🨪�✌میخونه و جنااااازه شد میتموم شد ما هم اومد یو خوش یبه خوب سنایتولد  باالخره

 ��اوووف ممیدانشگاه داشت فرداشم

 

 ：نفس

 ��دادن فحش بلند بلند کردم شروع و�🄔�دمیاز خواب پر میاالرم گوش یصدا با

  نگیییدر نگیدرررر نگیدر نگیدر

 �� اااااااادیمن خوابم م ییییواا نگیساعته در۰۱حناق  یا رنگیدرد د یییا گنیکوفت در ییییا

 

 ：موقع سوگل اومد و شروع کرد صحبت کردن  همون

 پاشوووووو  شهیم رینفس پاشو د یییوااا

 ��رو صورتم دمیبعد پتورو کش ادیخوابم م ستیجونه تو حسش ن یسوگ_

 ��نننننفففففسسسسسسسسسس_

 ��دهنتتتتو بنننننننننددد اههههه باااشه بابا_

 ��هزار زور و زحمت بلند شدم رفتم صورتمو شستم و موهامو شونه کردم رفتم که حاظر شم  با

برداشتم رفتم  چییو سو لیهمراه موبا دمویسرم کردم کوله سف یو مقنعه مشک دیتنگ خوشگل با شلوار سف یمشک یمانتو هی
 �🚶�نییپا

 

 سوووووگگگگکلللل _

 ؟یزنیق چرا داد محننااااا_

 ؟یحاظر میبر_

 �🈝�میییبرو_

 ……نگیسمت پارک میسفسد قشنگمو پام کردم و راه افتاد یایدم در و کتون میرفت

 

 ��اوووووف چقد گرمممه_

 ��کنمایلهت م زنمیم یزنیغر م ینفس از صبح دار_

 ��اه باشه بابا من ساکت شدم_

 

 مرفتی��نشسته بودن یشگیهم یو حنانه همون جا سنای��اطیح تو میپارک کردم و رفت نویدم دانشگاه ماش میدیرس
 گریج قهیسر جامون بعد از ده دق مینشست مرفتی��سمت کالس میو راه افتاد میکرد یسالم و احوال پرس ششونیپ

 (��اومد)استاد

من خودم گروه  یندان پزشکاطالعات در مورد د یواسه رفتن به مطب ها و جمع اور میدار یگروه بند هیسالم بچه ها امروز _
 ：خوندن اسمارو کرد شروع بعدم��کردم تونیبند

  یقربان یعل ریام_یصفر محدثه
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  یطراب یعل_یصادق میمر

  یارمان شکر_یمیمق سوگل

 ��شدیباااز تر نم نای از چشاش کردم نگاه سوگل به��افتاد با اورانگوووتان یسوگ ییییییییوا

 خود خدا نوبت من بود  ای

  سلطانی ارشام�😳�_یمحب نفس

 ��ییییییییییییچ

  یوقت گهید گمینم یبه سوگل سوگ گهیمن گوه خوردم د ایخدا

 کنمینم تشیاذ زنهیزنگ م مامان

 

  کنممممیشوت نکنم اصغرو بوس نکنم به حرفاشم گوششش نم ارمیدر ن یلیلیدس تو مماخم نکنم ش دمیمن قول م عاقا

 ��✋✋��نیییییننندازززز نننییییبااا ا منو

 

 ��یریکبیا نیافتادم با ا نهیچشمتون روزه بد نب گهید یچیه

رو بمن  قاتتونیتحق دیماه وقت دار کیتا  دیکارتونو شروع کن دیفردا با از：که استاد گفت دادمیداشتم فحش م ینجوریهم
  دیخسته نباش دیبد لیتحو

  رفتت؟رررفت

 رفتم دنبالش  بدوبدو

 �😭�لطفا نیبنداز گهید یکیاستاد استاد خواهشا منو با _

 انجام شده  یگروه بند شهینم_

 �😫�حناااق یو رفتتتت ا گفت

 بعد دراوردم لباسامو�👊�دمیرفتم اتاقم درم کوب عیبودم که رفتم خونه سر یسمت خونه انقد عصب میراه افتاد یسوگ با
 دمخوابی گرفتم

 

 ：نفس

 پاشو  نففففففففسسسسسس

 ؟یسوگل چکار دار_

 اومده دم در کارت داره!! یکیرم ندا تیمن کار_

 ه؟یک_

  گهید نیبب ایاهههه ب_

 باش اومدم _

 ��نییشدم خودمو جمع و جور کردم موهامو شونه زدم صورتمو شستم و رفتم پا بلند

 بود خونه دم ارشام��باز کردم  درو

 سالم_

 سالم_

 د؟یخوب_

 ممنون_

 ترمطب دک میبر دیصبح حاظرباش۰بگم فردا ساعت  خواستمیم_

 ��باشه_

 ��خدافظ_

  هیو رفتم سمت حموم  بدمییییکوب درو
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  رونیگرفتم و اومدم ب ییا قهیدق۳۱ دوش

 ��دمیپوش یتاپ و شلوارک صورت هی و

 

  ادیم ییبه به چه بوها نییپا رفتم

 

 !؟یخوب راه انداخت یبه به سوگل خانوم بوها_

  میشام بخور نیبش ایسالم ب_

  یتم اخخخ جون قرمه سبزدونفرمون و نشس زیسمت م رفتم

  گهیخورده بودم جا نداشتم د انقد

 ��……میدیخواب میو رفت دمید لمیف میشام نشست بعد

 

 ：نفس

 ��شدم داریب میاالرم گوش یبا صدا۰ساعت صبح

 صورتمو شستم و موهامو جمع کردم  پاشدم

 ��سرم کردم ممیپام کردم شال مشک مویشلوار مشک دمیپوش یگلبه یمانتو هی

 …سوگل خواب بود  نییبرداشتم و رفتم پا فمویک

 ارشام دم دره  دمیدم در د رفتم

  یسلطان یسالم اقا_

 م؟یسالم بر_

 ارمیب چمویسوو دیصبر کن_

 ：تو خونه که دستمو گرفت برگشتم سمتش گفت رفتمیم داشتم

  میمن بر نیبا ماش دیسیوا

 ：دستامو ول کرد و گفت  عیدستاش نگاه کردم سر به

 م؟یبر زهچی…زیچ امم

  میبر_

  میو را افتاد میشد شییالبالو سیسوار جنس نگیپارک میدیرس میافتاد راه

 

 �😫�زارهیاهنگ نممم هیچقدددد خشکه حداقل  نیا اعههههعععهههع

 ：بهش گفتم اوردمیطاقت ن گهید

 �😫�د؟ییییبوووستی یطور نیهم شهیشما هم یجناب سلطان دیببخش_

 �😂�خانوم ژنیاکس یمنو تو دوس ندار یاهنگا_

 �😑�خودم بزارم یزارنمی اهنگ��بوستیعمته  ژنیاکس یهووو_

 بزار _

 بردم ضبطشو روشن کردم و بوووووووووم  دست

 دوووپس دووووپس  دوووپس

 تو：ضبطو خاموش کرد گفتم زدمیم غیسرم رففففففت خاموووووششش کننننننننن دستم روگوشم بود و ج یوااااااا_
 �😡😳�یدیش مگو نارویا یچجووور

 �😏� ادیگفتم که خوشت نم_

  زاریاالن خودم اهنگ م_

 رو گزاشتم  ونیحامد ها سیبردم و فلشمو دراورد اهنگ چتر خ دست
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  اارهیتو دست  دستتتتم

 قراررره  یچه ب قلبممممم

 امشششب شهیم یبه به به چ به

 اگر بباره چه شاعرانه  بااررررووون

 عاشقانه یاکنارو پرسه ه ایدر سویچتر خ هی

 بهااااانه  یب گذاردیشونم م یمستت سر رو یبهه چشمااا زنمیم ذل

 خانوووووممم  خوووامتتتیم

 عشقققت اروم اروم ارووممم  با

که  یلحن لوس هینشسته بود برگشت با  یمنش هیتو  میساختمون بزرگ بود واسه دندونپزشکا رفت هیشدم  ادهیپ میدیرس
 د؟یداشت یقبل وقت： به ارشام گفت زدیحالمو بهم م

 "…………" قیاومدم واسه تحق نه：اخم کرد و گفت ارشام

 داخل  دبفرمایی：که خورده بود تو ذوقش گفت دختره

 داشته؟ یکدومتون وقت قبل نیایچقد بهم م یبه چه زوق خوشگل به：برگشت گفت دیتو دکتر تا مارو د میرفت

 �😐😑�میخانوم محترم ما با هم همکار هست_

 ��دونستمینم دیعععع ببخش_

 ��……خونه تا فردا دانشگاه میتو سر و کله هم و باالخره اومد میزد یاون روز کل خالصه

 

 سوگل

 ! شدم�😳�ینشلیشدم ،به ساعت که نگاه کردم ا داریاز خواب ب یبا احساس گرسنگ صبح

 ��کردم شرفتپی��بابا نه��پنج صب منو

 �🩄😁�✌دیخودتون رمیخوددرگ

و دست و صورتمو شستم .نفس هنوز  یسرم محکم جمع کردم.رفتم دشور یو موهامو شونه زدم و باالرو تخت بلند شدم  از
 خواب بود، 

 خاطر به��شده بودم یکفر گهدی نداد جواب اما کردم صداش بار چن��دهیخانوم مثل خرس خواب دمیاتاقشوباز کردم و د در
 بش داشتم�😂😂😂😂�دیجن زده ها از خواب پر نیع نییاکه از تخت افتاد پ نهمی�🩄�✌نییاز تخت پرتش کردم پا نهمی

 �😀�استفاده کنم و در رم ییفرصت طال نیهنو تو هنگه گفتم از ا دمی.د دمیخندمی

 .زیرو م نمیو به سمت آشپزخونه رفتم تا صبونه رو بچ رونیاتاقش اومدم ب از

 رو دم کردم همون موقع هم نفس اومد! ییو چا دمیرو که چ صبونه

 !شهیم ریدانشگاه د میبر میبدو صبونمون رو بخور ی+نفس

 !میباش بر _

 ��میکه حاضر بش میو رفت میجمع کرد زویو م میخورد صبونرو

برق لب  هیو  نهآی جلو رفتم ��بپوشم یجورابم پام کردم که کتون دم،یپوش یخیوشال  یمشک زیشوم هیبا  یل یشلوار دمپا هی
  تو اوهوع) زدم در��رفتم یاتاق نفس جون و به سمت رونیزدم،از اتاق اومدم ب

 نفس اومد ی(صداششاییییی_��بپر وسط زر بزن رزنپی گفتم هروقت+��یآدم شد چه

 تو ایب_

 ��+نفس؟

 ��بله؟_

 ��م؟ی+با اسپورتج من بر

 ��میباجه بر_

 ��ایدرو قفل کن ب نیتو ماش رمی+باش من م

 �😊�ی+اوک
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 !نگیتو پارکبرداشتم رفتم  موییاسپورتج آلبالو چییسو

 مانکن(رو گذاشتم تا یاز ساس یرو روشن کردم و آهنگ)تکرار نیماش

 ...........ادیب نفس

 

 سوگل

 نگیکردم و با سرعت از پارک ادیچشمام گذاشتم و آهنگ رو تا ته ز یکه عاشقش بودم رو رو مویدود نکینفس اومد ،ع یوقت
 که نفس آهنگ رو کم کرد و رو به من گفت: میشگاه بوددان یکاینزد بایخارج شدم و به سمت دانشگاه روندم.تقر

 �😋🔔�د؟یخر میبر یا هیسوگل بعد دانشگاه پا_

 �😋😋�دیآخ جون خر میکه چار پا+من

 میشد ادهیپپارک کردم و یشگیهم یو جا نگیتو پارک میورفت میرو نشون داد مونییدانشگاه،جلو در کارت دانشجو میدیرس
ربع بعدم استاد اومد از تمام  هی.میوسط نشست یایصندل یتو کالس و رو میسمت کالس.رفت میوبه سمت کالس راه افتاد

 که استاد گفت جزوه یموارد

عاقا تو چه امروز آدم _.)میجمع کردم.و با نفس از کالس خارج شد المویاستاد وسا دنباشی خسته با��✋کردم یبردار
 باو کن خف+��یشد

 بعد(��اه بای_��✋بای گمگرد+�😑🙁�یستیاصنم آدم ن رمیگیحرفمو پس م_اسگول!ش شنی. فرشته ها که آدم نم اسکول
 جوری�😑�اونجا که گوالخ اومد سمتمون یمکتایاز ن یکی یرو میمحوطه دانشگاه و نشست یتو میجونم رفت یبا وج یردرگی از

 اومد سمت من وگفت: مشیدیکه انگار تصن ند میوانمود کرد

 سوگل !_

 !یمیم مقهستم!خانو یمی+مق

 بات حرف بزنم؟ شهیباشه بابا توام حاال م شیییا_

 ؟یحرف ؟چهیچ ی+بامن؟برا

 ! دیشیم متوجهدیایبامن ب_

 بدجور فعال شده بود،درگوش نفس گفتم: رادارام

 +برم نفس؟

 گهیم یچ نیبرو بب_

 +باشه

 برگشتم و گفتم: الیسمت گودز به

 میبر ی+اوک

 آرمان روبه من گفت: رهی.گارسون اومد که سفارش بگمیو نشست میرفت شاپیکاف هیبه و  نشیسمت ماش میآرمان راه افتاد با

 ؟یخوریم یچ_

 +اممممم... هات چاکلت

 گارسون گفت: روبه

 .یکاف هیهات چاکلت و  هی_

 گفتم: الی*بله حتما ورفت.روبه آرمان گودز

 نجا؟یا امیب دیگفت یچ ی+خب برا

 فتن ماجرا(......)وشروع کرد به گنهیا هیقض نیبب_

 آخه چرا من؟؟؟ مردمیاز تموم شدن حرفاش داشتم از تعجب م بعد

 ؟یکنیشد؟ قبول م یچ_

 کنم! سکیر تونمیفکر کنم نم دی+با

 !یهفته وقت فکر کردن دار هیباشه _

 م؟ی+باشه،بر

 .میو به سمت دانشگاه راه افتاد میشاپ خارج شد ی!)واز کافمیبر_
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 نبود  ییما من اصلن حواسم به جاا دیخر میدانشگاه با نفس رفت بعد

 بود...... الیاون گودز یحرفا ریتو خودم بودم. فکرم درگ و

 

 ：نفس

 گمیبهش م ستین مریالزا نیا زمعزی)��گرفتما مریبود ؟اههه الزا یاسمش چ الیگودز اروی نیکه ا  میزدیحرف م میبود نشسته
 گمشووووو+��من خنگ خودتم من_��کنمیلهت م زنمیاوسکوله حرف نزنا اعصاب ندارم م ی+اوووهه هویخنگول باز

 (��عنچوچک

 باهاتون حرف بزنم؟ شهمی：اومد به سوگل  گف الیارمان گودز نیوجدان گرام ا نیبا ا یریدر گ بعد

 برم؟ نفس：نگا به من کرد و گف هی سوگل

  گهیم یچ نیبرو بب_

سفت دماغمو  زیچیخوردم به  دفهیکه  ییجا یشاپ یکه رفت من واقعا حوصلم سر رفته بود اومدم بلند شم برم کاف سوگل
 ：گرفتم و شروع کردم فحش دادن

 ��یریکوفت بگ ای�😫�یربگی مرض�😫�یییریگزاشت حناققق بگ وارید نجایا یهرک رهیمرض بگ یا

 کردم  یاحساس کردم خفگ دفهی

  دمیبسه بود بازش کردم د چشمام

به  یفکر هیکه  شدمیداشتم خفه م گهیواقعا د کردیمگه ول م یول زدمیم دست و پا یدهنمو گرفته ه الیگوددز نیا بعععله
 �😏�دیذهنم رس

 اخخنخخخخخ _

 �😡�یوحشششششش یبود خفم کن کینزد یریکبیگوالخ زشت ا  الیگودز یییوا یییا_

 ��رونیب میبر ایخوب بابا جوش نزن ب لعیخ_

 

 ：و گفتم دمیکه دستمو از دستش کش بردیگرفت و داشت با خودش م دستمو

 �😫�یتو قااتل یکشششیتو منو م امینم م؟منیبر کجا

 �� گفتمیداشتم چرت م دمیفهم خودمم

 ��بود  یدنید افشیق یوا

 ��که خورمتیکارت دارن نم میبر ایب_

 ��یخورد دمیشا_

 ��نیباز کرد و پرتم کرد تو ماش نویدر ماش نشیسمت ماش دیگرفت کش دستمو

  یچته وحش یهووووو_

 حرف نزن  نیبش_

 …………و میدیرس قهیکجا بعد از چند دق دونمیافتاد به سمت نم راه

 

  نفس

 ی( سرشگاهیساختمون نوشته بود)اسا یساختمون نگه داشت رو هیدم  دمید قهیکجا بعد چند د دونمیافتاد سمت نم راف
 ：برگشتم سمتش و گفتم

 نجا؟یا میاومد یبراچ الیگودز اوهه

 ��که استاد گفت یهمون قیتحق یوما برانه و ارشام د الیاوال گودز_

 ��پختم گهید مبری ��اها_

 ：ارشام گفت میرفتیداخل ارشام از چند جا سوال کرد همنجور که م میو رفت میشد ادهیپ نیماش از

 "………"ادیگفتم و نشستم تا ارشام ب یمنم با سر باشه ا امیتا من ب نیبش مکتین نیا یرو نجایهم تو

 ؟یشوهر دار تو：اومد کنارم نشست و بالفاصله گفت رمردیپ هیارشام بودم که بودم و منتظر  نشسته
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 ��واااات؟

 ؟یچچچ_

 یشوهر دار گمیم_

 د؟یپرسینه اقا چرا م_

 زن من شو  ایب_

 جاااااان؟_

  یتو زن من_

 ：که گفتم دیکشیگرفت و داشت با خودش م دستمو

 کن ععععموعه وللل کن اوههه   ولللم

 گفت؛یهمش م بردنشیداشتن م یالخره چهارتا مرد اومدن بردنش وقتزدم تا با غیج انقدر

 

 "زنم  شیبرم پ دیزن منه بزار اون

  گفتیم یه

 

که از پشت  رفتمیداشتم م نیارشامه لهش اخم کردم و راه افتادم سمت ماش دمیپشت سرمه برگشتم د یکردم کس احساس
 که پرت شدم تو بغلش  دیدستمو گرفت و کش

 ��برم خوامیکنن م ولم کننن ولم_

 خوب شد؟ زاشتمیتنهات م دیمن بود نبا ریتخص دیلحظه باشه باشه ببخش هی سایوا_

 بهتر شد حاالولم کن خفه شدم _

 میگوش دفهیکه  میرفتیم میسمت دانشگاه  داشت میو راه افتاد میشد نیسوار ماش نیسمت ماش میکرد با هم راه افتاد ولم
 �🃱�…………زنگ زد

 

 سوگل

 فکر کرده بودم که سرم  نقدیحالم خوب نبود ا ادیس زنگ زدم زنف به

 جواب داد: ویگوش کرد،نفسیم درد

 ��یدادیفردا جواب م یزاشتی+م

 ��داشتم کار��یزنیواه خو چرا م_

 �😶�بات حرف بزنم خوامیخونه م ایزود ب کنهی+نفس سرم درد م

 :(زدیحرف م گهید یکی)بعد انگار با امیاآلن م نیباشه باشه هم_

 یبرم گردون دیخودتم با نجایا یحاال که منو آورد الیگودز یهوووو_

 (یمنو ببر خونه.)بعد برگشت پشت گوش پ

 خونه امیاستراحت کن منم االن م کمیجونم تو  یسوگ_

 یفعلن با ی+باشه نفس

 یبا_

 رفتم تو ونیقط کردم و رفتم تو حال فلشمو زدم به تلوز ویگوش

 کردم یهام رو پل وونهدی مثل من آهنگ و((��(مانکن ی))عشقم)ساس فولدر

 کردم: ادیز ادیز وصداشو

 نبودن تو کنار منو دوبارهههههههه

 قبلنو دنیکش شیپ دوبارهههههههه

 قبلن یبحثا دوبارهههههههه
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 سازه رفتنننن دوبارهههههههه

 هام  وونهید مث

 میها وونهیمث د مو

 هام وونهید مث

 کار داره ها  هنوز

 گمیم توینقاش

 ها وونهید مث

 نگاش کردم  تاصب

 مث گل نمتیبب تا

 دمتیبو کش یبود

 در خونه بازه  هنو

 و زهیروم یسکیو

 هله هوله حاضر 

 ن چهیک تو پ مث

 حیگفته توض ادشینم

 به وقتش اآلن خوابه دهیم

 که غلت زده رو تختش چون

 کش  گهیپ د وونمید تشنمه

 من یتر شد یبازم عوض نده

 یکنیم انتیخ زیتر تم یعصب

 نیبب روزممیتر از د یهپل من

 یستین وونمید نکهیا وونتمید

 آع.           آع........ سوزونتمیم

 

 سوگل

 شد: ی( پلیهام که تموم شد آهنگ اشتباه )ساس وونهیمن مث د آهنگ

  یرسیبه من م تا

 اخمات تو همه چرا

 یآزادو یخودت شاد تو

 شکات رو منه و

 ....یطاقت ه یب منه

 در خونه باز شد و نفس اومد تو رفتم سمتش وگفتم: دیکه رسآهنگ ینجایا به

 ؟ی+سلووووم چطول

 اشاره کرد( ونی)وبا سر به تلوزکردیخوبم !مثلن سرت درد م_

 ��شمیاگه رو به موت هم باشم خوب م یمانکن حت یساس یمن با صدا یدونی+نفس تو که م

 !؟یبگ یخواستیم یچ نمیبگو بب ایاون که صد البته حاال اونو قط کن ب_

 ��امیرو تختم تا من آب بخورم ب نی+باش برو لباساتو عوض کن دستو صورتتو بشور بعد برو اتاق من بش

 �😂�باشه مامان بزرگ_

 ��بچه پرو نمیبروبب ی+خودت

 ��باش بابا رفتم نزن_
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 آب بخورم،آب که خوردم کمیقط کردم ،رفتم آشپزخونه تا  روآهنگ

 اتاق رو تخت من نشسته بود منتظر بود برم سمت اتاقم،نفس تو به

 کنم. فیبراش تعر ویچ وهمه

 ذره به نفس نگاه کردم که گف: هیتو اناق و نشستم رو تخت و  رفتم

 گهیبگو د ؟خویتاصب منو نگا کن یخوایاهه م_

 از کجا بگم؟ کنمی+آخه دارم فکر م

 هس؟ یچ هیحاال قض_

 رف بزنم؟باهات ح ایآرمان گف ب ادتهی+بابا اونروز 

 آره! آره!_

فقط مونده  دمیهم رس جهیو به نت کنمیکرد االن سه روزه دارم بش فکر م ریگفت که فکرمو درگ ییزایچ هی الیگودز نی+خوب ا
 نظر تو

 کرده؟! ریهس که فکرتو سه روزه درگ یچ هیقض نیا نمیخوب بگو بب_

 سوگل من......... نیشروع کرد به حرف زدن:)بب ینیچ که آرمان بدون مقدمه مینشست شاپیکاف هی می+باشه!با آرمان رفت

 

 ：نفس

 سوگلو انتخاب کرده؟چرا؟چررراااا؟ م؟چرایدیما تا االن نفهم ؟چرایچ یعنیکه سوگل زد تعجب کردم  ییحرفا از

مان با ار خوامینفس من م نببی)�😫�شدیسوگل تو سرم اکو م یحرفا دمیم وونهیداشتم د گهیتا چرا تو ذهنم بود د هزار
 خوبه نه؟( جانیه ذرهی شهیکنم..بد نم یهمکار

 کردم قبول��جانیکه عشق ه منم

 

******************* 

 دختر به که�� هیمخف سیارمان پل نیدیفک کنم تا االن نفهم تیمامور یقراره سوگل و ارمان برن فرانسه واسه کارا امروز
زنگ زدم به خاله  روزدی��الیگودز نیبا ا مونمیه..منم مداشت قرار شد سوگل باهاش بر اجیکردن احت بازی نقش واسه

 �💃�که سوگل بره فرانسه ردمک شی)مامان سوگل(با هزار زور و زحمت راضدهیحم

 ：و گفتم اوردمیطاقت ن گهدی��کنهییسوگل منو ول نم نیو ا میما فرودگاه االن

 امیب گهیه تازه منم قراره دو ماه دک یریبه من سفر قندهار نم یدیکنه چسب نیخداا سوگل ولم کن ع یییا

 ��خداکنه زودتر دوماه تموم بشه شهیاحساس دلم برات تنگ م یخوب بابا ب لهیخ_

 شما دوتا حواستون بهم باشه ها! گذرهیزود م_

 ：گوشه اروم بهش گفتم هی دمشیدست ارمانو گرفتم و کش رفتم

 �😡�تار مو ازش کم بشه خونت حالله هیم به سوگل باشه حواست یکنیدراز تر نم متیپاتو از گل یمخف سیجناب پل نیبب

 گه؟یچشم نفس خانوم حواسم هست امر د_

 ��یمرخص گهید یچیه_

 پرو _

 ��دمیشن_

  یمنم گفتم که بشنو_

 رفتن دوتا اون تا رفتن ارمان و سوگل��(گهیزنه درومد)همون که اسم پروازارو م یصدا دفهی نایسمت نفس ا میافتاد راه
  دکشی و گرف منو تدس ارشام

 ��یخان چته ولم کن دستمو کند ییییاوووهههه وحش_

 ��اون پشت؟؟ یداشت ؟چکارشیدست ارمانو گرفت یتو براچ_

 ：گفتم ینسباتا بلند یخودمو جمع کردم و با صدا عیسر یصداش بلند بود که زبونم بند اومد ول انقد

 ��برم خونه خوامیخودم مربوطه نه به تو دست منو ول کن ممن ب یکارا ازیسر پ ای یازیزشت تو ته پ الیگودر بتوچه
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 ��گهید هوحشی��درو باز کرد پرتم کرد تو نیبد تر فشارش داد و راه افتاد سمت ماش چیول نکرد ه دستمو

 ��اریدر ن یباز یوحش یهوووووو_

 ��حرف نزن نیبش_

 ��گل کرد شیوبوستیکه باز رگ  نمیبد حوصلم سر رفته بود ا ینزدم ول یحرف گهید

 ��اهنگ بزار وبوستی یهوو_

 ��خودت بزار _

 کردم  یرو پل یته یگفتمو فلشمو دراوردم گزاشتم و اهنگ تا ازم دور شد یباشه ا_

 بالش  هیعطر  هی

 خواهش هیحرف  هی                      

 قلب گرفته برس به دادش هی

 از فکرت درام  تونمینم                   

 ت شبام از فکر پرشده

  میهمه بود یارزو                           

 حاال ارزو شده عشقت برام یول

  یتا ازم دور شد                         

 سرد شد  دستاتم

 نفسم بند اومد                            

 پره درد شد قلبم

 بله)��با اخم شهیچقد جذاب م یییوا کنهیم یدگداره با اخم رانن دمیبرگشتم طرفش د رهیداره از راه اشتباه م دمید
 در بعد(��هری ادب با_��یادب با بی-��یخف کن هر_گنیبه درخت م نای-��اومد نای باز_��کن شدروی چشاتو��بله
 ：گفتم ارشام  سمت برگشتم��باجدان یرگی

 ��بزن دور��من از اون وره کجا؟خونه

 یمونینجا مبه بعد او نیخونه من از ا میریسر جات م نیبش_

  عمرا��هه زارررت  مونمیم نیا شیگف پ یچ نیجااااااااان؟ا

 ��شم ادهیپ خوامیپنبه دانه  نگه دار م ندیارشام در خواب ب_

 ��یاینچ با من م_

 ��دیباریاز چشاش م طنتیطرفش ش برگشتم

 �😐�بابا  میخورد_

 ��نیریخودش تهفیخورد جناب تلخ زهر مار خودش شهیمن عسلم نم هیتو رو با  شییییا_

 ��شدم یتیشخص بیقشنگ تخر_

 ه حقت�😂�_

اتاق رو باز  هیباال.... در  میبهش اعتماد داشتم رفت ییجوراینداشتم  یترس ایاصال دلهره  یچرا ول دونمیدم خونش  نم میدیرس
 ：کرد و گف 

 اتاق شما  نمیبفرما ا_

 جناب یمرس_

 ��!عجب سنجایچمدونام ا دمیرفت خسته بودم رفتم تو د بعدشم

 الیگودز نییموهامم شونه زدم باالبستم رژ لبم زدم و رفتم پا دمیقرمز پوش زیبل هیبا  یشلوار مشک هیدوش گرفتم  هی رفتم
کرم  خواستیزنگ خورد  اتصالو زدم و بلند شدم مامان بود دلم م میلم داده بود رو مبل رفتم نشستم بغلش همون لحظه گوش

 ：پس گفتم زمیبر

 خووودم  سالاام عشق_

 سوگل خوبه؟رفت؟ یسالم مادر چطور_
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 گلم خوبم  یمرس_

 یکنیم ینطوریوا مادر چرا ا_

 نه عشقم خونه ام _

 ؟ینفس خوب_

  کنمیدنبالم ادرسو اس م ایاره ب یوا_

 بابات صدام کرد یندار ینفس کار_

  یییباشه عشقم منتظرتم بووس با_

 �� کردیداشت نگام م یبرزخ افهقی با��رمامام اخر و اول و سوم و چها ایکردم برگشتم  قطع

 یبا صدا واریعقب رفتمون نبود خوردم د یبرا ییقدم رفتم عقب انقد اومد جلو و من رفتم عقب که اخر جا هیطرفم من  اومد
 ��بود کی：گفت  یاروم

 ��بتوچه _

 ：ختیبرد باال داد زد که قلبم ر صداشو

 �😠�بووووددددددد یییییییییگگگفتتتتتممم ک_

 ：تته پته گفتم با

 ��دو...ست..م بو..د_

 �😠�عشقم یگفتیم یه یدنبالتتت؟به ک ادیکدووووم دوسسستتتتت قرااره ب_

 ...خوا..ستم حر...صت بد..م.یمن..در...وغ گف..تم م_

 نیع ییییا خورهیمگه تکون م یبعدش به خودم اومدم و هلش دادم عقب ول یلبام داغ شد اولش تو شک بودم ول هوی
 ��........��سنگه

 

 ：نفس

 �😫�خورهیتکون نم الیگودز نیا اههههه

گفت و رفت عقب منم از فرصت سو استفاده کردم و  یبه ساق پاش که اخ دمی دونیبود که  دنمیدر حال بوس ینجوریهم
 ��در به خورد��درو بستم گروووومپ یکه وقت دییدومی داشت دنبالم��تو اتاق و درو قفل کردم دمییدو

 ：گفت زد داد

 درو باز کن وگرنه  نیا نففففس

 �😂�شکونمشیم

 کنمممیمن جونمو دوس دارم باز نم ریینخخ_

 �🔨�بشکونمش خوامیبرو کنار م یپس خودت خواست_

 ��کنمیباز م کنمینه نه نه باز م_

 ：که سکوت رو شکوندم و بلند گفتم شدیم کیداشت بهم نزد ینجوریدرو باز کردم ارشام اومد تو هم رفتم

 هااان؟�😠�یدیمنو بوس یتو به چه جرعت سایوا سایوا_

 ��تونم؟یبوست کنه من نم تونهیچطور عشقت م_

 �😡�کنمیو رفت و امد م زنمیحرف م یندارع من با ک یربط چهی تو به دوما��ندارم که بخوام بوسم کنه  یاوال من عشق_

 �😳�یزدیحرف م یبا ک یندار عشقی اگه�😳�_

 ��که حرصت بدم گفتممی دروغ داشتم��مامانم_

 �😒😒�ینمکدون یلیخ یدونستمی�😒😒�_

 ��برم حموم خوامیم رونبی برو حاال��اوووره_

 �🄔�✌باشه _
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 میحوصلم سر رفته بود پس تصم رونیگرفتم و اومدم ب یا قهید۳۱دوش  هیاز رفتن ارشام درو بستم و رفتم حموم  بعد
به   دیسف فیزدم و ک یسرم انداختم رژ لب صورت دیشال سف یمشک ینتوبا ما دمیدپوشیشلوار سف هی��گرفتم برم دور دور

 ��نییبرداشتم و رفتم پا  فونمیام وه خوشگلم و ا یب چییهمراه سو

  نهیبیم ونیداره تلوز الیگودز دمید نییپا رفتم

 شد  دهیکه دستم کش کردمیدم در رفتم داشتم بازش م تا

 ��کجا_

 ؟یایخونه عاق شجا م_

 ؟یریکجا م زینمک نر_

 دیحوصلم ر رونیب رمیم_

 ��تنها نرو برمتیمن م سایوا_

 ��ییییشهر باز میبر هورااااا：بغلش و گفتم دمیپر یفرط خوشحال از

 ؟ییاهم اهم گردنم شکست بعدشم مگه بچه ا_

 ��موخوام یداره من شهرباز یچه ربط_

 لباس عوض کنم  سایباشه وا_

 ��ست من قایدق نییتنش اومد پا یمشک زیبا بل دیشلوار سف هیباال  رفت

 ��تو اسانسور میال استارمو پام کردم و رفت دیسف یکتون رونیب میرفت دیدر رسبد دست منو کش دم

 �😎�شدم شیمشک سیمنم که از خدا خواسته رفتم سوار جنس میاون بر نیام وم که گفت با ماش یرفتم سمت ب میشد ادهیپ

اروم  دمینشن ییصدا یدستمو گزاشتم رو گوشم وقت ادشیز ین کرد از ترس صداسمت پارت ارم ضبطو روش میافتاد راه
 ��اروم چشامو باز کردم و دستامو برداشتم

 ��کنهیباز داره منو نگا م شیبا ن دمیسمت ارشام د برگشتم

 ��ادب یکوفت ب_

 ترسو  وایی�😂😂😂😂😂�_

 ��ترسو عمته من گوشمو دوس دارم_

 ：بلند گفتم یبا صدا یزبیریچشمم خورد به ف ۰رهشما میپارک ارم رفت میدیرس

 ��یییییییزززبیییرررررریف

 �😒�اون خطر ناکه رینخ نییپا اریاهه صداتو ب_

 سوار شم  خوامیاهه بتوچه م_

نشست نگاش کردم ارشامو  یکی دمیکه د نهیبش شمیپ ادیب خواستیپسر م هیگرفتم رفتم سوار شدم  طیبدو رفتم بل بدو
 ��دمید

 ：فتگ پسره

 �😒�یمن نشست یپاشو جا عاقا

 ��نامزد منه؟ شیشما پ یجا_

 ؟��االن گفت نامزدم نیا جاااااااااااااااااااااان

 ：گفتم کنهیگرد شده نگام م یداره با چشا دمیطرف پسره د برگشتم

 �😒�؟یدیخوشگل ند ها

 ��نینامزد دار دونستمینم دیببخش_

 �😂�تکرار نشه گهید بخشمیدفرو م نیا_

 ：رفت رو به ارشام گفتم مبعدش

 ��نامزد تو ام من

 ؟ینگفت یچیچرا ه شستیم شتیدکش کردم بعدشم اون داشت پ_
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 ：بهم غلبه کرد و باعث شد بگم میکرم درون دوباره

 ....گمی که تو��داشتم دوس

 رفت هوا  غمیبا حرکت کردن دستگاه حرفم قطع شد دستمو سفت گرفتم و روبه رومو نگاه کردم و ج 

  غیییییییییییییج غیییییییییج_

 ��؟ یشیچرا سوار م یترسیبسهههه تو که م_

 �🄘�دهینزنم که حال نم غیاگه ج ترسمینم من

خونع   مرفتی سوگل گفتم آه�😎�پاتوق منو سوگل نیارت تزایپ میما پارک ارمم تموم شد و قرار شد بر یبا دعوا کلکل ها خالصه
  ��زنگ بهش بزنم هی

 ��نیارت تزایسمت پ میو راه افتاد میشد نیماش سوار

دونفره  زیم هی میو رفت دکشی دستمو��که دستام گرم شد ارشام دستمو گرفته بود رفتمیشدم داشتم م ادهیپ میدیرس
 �🚶�میو نشست میانتخاب کرد

 و ارشام مخلوط سفارش داد..... یپپرون من

 ...راه افتادم... ییبلند شدم برم دستامو بشورم به طرف دستشو 

 �😡�شدم یعصبان زنهیو داره باهاش حرف م سادهیارشام وا شیدختره پ هی دمیشستم و برگشتم د دستامو

 �😡�اهم اهم _

 ：دختره برگشت طرفم و گفت_

 بله؟_

 یمنه پاشو برو خدافظ یجا نجایا_

 �😏�زنمیبا داداشت حرف م قهید هیوااا نشستم _

 نامزد منه نه داداشم شونیمحض اطالع ا_

نشستم و مشغول خوردن  لکسیر یلیرفت منم خ دیببخش هیو دختره جفتشون چشاشون گرد شد دختره بلند شد و با  مارشا
سمت خونه من رفنم اتاقم لباسمو عوض کردم و  مینزد و غذاشو خورد بعد غذا راه افتاد یشدم ارشامم حرف

 ��..........دمیخواب

 

 سوگل

 آموزشا بود که یسریگذره،یم سیاز اومدن منو آرمان به پار دوروز

 بهم آموزش  نجایاما وقت نشد وگفت که هم دادیم رانیتو ا دیبا

تکواندو کار  رانیو.....(البته من تو ا یشخص ،دفاعیانداز ریاز جمله:)ت یی.آموزشامی.قراره فردا آموزشارو شروع کندهیم
 سیپار یهتال نیاز بهتر یکی میده بوداوم ما.�🨁�✌بلدم یرزم یوکم کردمیم

 بود.بش گفتم: شیکاناپه گوشه اتاق وسرش تو گوش یبود،آرمان نشسته بود رو گشنم

 �🨑�✌من گشنمه الیگودز ی+هو

 �🨒�✌درد خو به من چه؟؟؟؟_

 حواست به من باشه! دیپس با نجایا آوردی منو تو��!شوری+ب

 که نشنوه گفتم: یلب جور ریز بعد

 وضع خت،خلیری+زشت، ب

 ؟یگفت یزیچ_

 ��+نع

 رون؟یب میاش برب_

 ��می+آره بر

 پ حاضر شو_

 +باشه
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 اتاق بود لباسمو برداشتمو رفتم تو حموم تا بپوشم! هی چون

 نامویو آست دمیهم روش پوش یطوس شرتییسو هی،یطوس شرتیت هیتوش داشت،با اهیس یکه لکه ها دیسف نیشلوار ج هی
 دادم باال

 دهیهم لباساشو پوش رون،آرمانیاز حموم اومدم ب پمیاز ت نمیکنارشه.خوب ا هم ونیپاپ هیلبه داره و  یکاله که کم هیهمراه  به
 بود!

 آرمان روبه��تو صورتم بود!آماده شدم! شمکمی و بودم گذاشته باز موهامو��پرنگ زدم وتمام یگریرژ ج هیو نهیجلو آ رفتم
 توهم بدجور بودواخماش قرمز قرمز صورتش��الل شدم افشیق دندی با بزنم حرف کنمو باز دهن خواستم تا برگشتم

 �😨�بود

 تمام گفتم: ییبا پرو شهیمثل هم یول دمیترسیسگ م نیع کهنیبا ا شهیاآلن منفجر م گفتم

 ��وخی ی+نترک

 که گفتم کل  دیکش یبود تا منفجر شه!چنان داد یجملم کاف نیهم

 وگوش منم پاره شد: دنیفهم هتل

ههههههههه چچچچچچهههه نننننننننننننننییییییییییییا_
 ااااااااااافففففففففففففففففففففهههههههههههههههههههییییخخخخخخخختتتتتتتتووووووووووققققققییییییررررررر

 �😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡�یبرااااااااا خخخخووووووودددتتتتتت درست کرد هههههههییییااااا

 چشه؟افمی+مگه ق

 �😡😡😡�یتو بگو چش ن_

 ��گهید مریب ��خوبه میلی+خ

 ��شدم و شوت شدم تو بغل آرمان دهیکه اومدم درو باز کنم بشدت از پشت کش نیراه افتادم سمت در هم بعد

 ��کن ولم��یدستمو کند یچته وحش ی+هووو

 ��ه؟یک ینشونت بدم وحش یخوایم_

 ��جلوم واستاده ایاآلن سردسته وحش ستیالزم ن ری+نخ

 ��بلدم یباز یپس فقط وحش گهید میخوب من وحش_

 ��برمممم خواممی کککنننننن ولممممم��+بروبابا

 ��یکه رژتو پاک کن یریم یزمان_

 ��زدم یپاک کنم پ واسه چ خواستمی+اگه م

 ��نه؟ گهید یکنیپاک نم_

 ��+نه

 ��میرینم رونیپ ب_

 �😏�رمی!من خودم ممی+باشه نر

 !یکنیتو غلط  م_

 �😒�ادب! ی+با من درست صحبت کن ب

 !میری،موهاتم جمع کن اونموقع مرژتو پاک کن_

 ��گمینم یچیه یه گهدی کن ولم�� میجدا هم صحبت کن میتونی+بخدا م

 !یرژتو پاک کن دیبا کنمیول نم_

 خ و ا م. آندرسن؟ ی+ن م 

 !یمگه دست توئه که نخوا_

 ��الی+بروبابا اصن به توچه گودز

 �😡😡�یدیفهم یکنیاآلن رژتو پاک م نی!همکنمیحرفو صد بار تکرار نم هیمن _

 �😡😡�کنممممممممممنمی پاک منم �😏�یتکرار کن یستی+مجبور ن

 !کنمیپ خودم پاک م_
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 ��کنمینگات م ستمی+منم وام

 ��!مینیبیم_

 .....یبی+م

 تنها��احمق! یالیگودز خوردیمگه تکون م دادمیمن حلش م دیبوسمی اون��اومدم حرفمو ادامه بدم لباشو گذاشت رو لبام تا
 با��که آزاد بود کلمو گرفت و نذاشت بچرخونم!اه! دستی با که بچرخونم سرمو اومدم!بود سرم چرخوندن شدن خالص راه

 �😫😫😫�کردمیخودمو خسته م قطنداشت ف یریاما تأث زدمیمشت م نشسی به دستام

 !ششییییییکه ولم کرد!آآآخخخخخ اوردمیداشتم نفس کم م گهید

 تظرم من یمن تو الب ایدورلبتو پاک کن ب_

 تا حالم بهتر شه دمیکش قعمی نفس تا چن��فرهنگ  بی��رفت و

 خودمو نگاه کردم!اه کل رژم دور لبم پخش شده  نهیرفتم تو آ بعد

  یلیرژ خ هیپاککن پاک کردم و  شیلبمو با آرا دور��!آرمان احمقبود

 رونبی رفتم اتاق واز�😑😑�ادیزدم که دوباره اون بال سرم ن کمرنگ

 رو زدم.............. ی!سوار آسانسور شدم و البشدیبود و با کارت مخصوص خود اتاق باز م یتکار دراتاق

 

 آرمان

 کنه؟یمنو جذب م نقدریداره،که ا یدختر چ نای��دمشیبوسیکه م یداشتم،وقت یحس خوب یلیخ

ه دختره زبون دراز نینداشتم که به لطف ا یریخوددرگ هیبابا  یا گمیدارم م یمن چم شده؟چ اه
 �😑�دختره کجا موند اهع نای پ(��رف شدم خل��خوشکل؟��شدیخوشکل)چ

                             ****************************** 

 سوگل

کردم.رفتم سمتش پشتش به من بود و منو  داشیو با چشم دنبالش گشتم ،بالخره پ رونیکه واستاد اومدم ب آسانسور
  د،معلومیدینم

 �😈😈😈�به سرم زد هاهاها یطانیفکر ش هی دفهیتو فکره! بود

 �😈�خان الیبرات گودز ؟دارمیبوسیم ؟منویکنیمنو خراب م رژ

 پشتشو...... رفتم

 +پپپپپپپپپخخخخخخخخخخخخخخ

 دلمو�😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂�هوا دیمتر پر شیش

 �😂😂😂😂😂😂😂😂� دمیخندیبودمو م گرفته

 �😂😂😂😂😂�ودخوب ب یلیخدا خ بییی+ووواااا

 �😏😏😡😡�و تماشا کن نیسوگل خانوم بش کنمیم یتالف_

 �😏😏� یمساو۰_۰فعلن که مینیبی+باشه م

 !میغذا بخور ییجا یرستوران میبر ایمنتظر باش اآلنم ب_

 !می+باش بر

 ��یپورشه مشک هیکه آرمان رف سمت  میهتل خارج شد از

 گفت: کهکردمیداشتم با تعجب نگاش م ینجوریهم

 گهیسوار شو د ایب یکنینگا م یبه چ_

 ..نی..ماشنجای+آخه تو.. ا

 ت؟یمامور میایم زاتیبدون تجه یفکر کرد_

 ...ی+خوب نه ول

 مگه تو گشنت نبود یپرسیبابا چقد سوال م یا_

 ��گشنمه یلیخ ی+آخ چرا چرا خوب شد گفت
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 خان راه افتاد  الیشدم و گودز نیماش سوار

 ��خوامیم ییایدر ی+برو رستوران)...(غذا

 ��؟ یشناسیمگه م نجارمیا یتو رستورانا_

 ��!یشناسی+ن پ فقط خودت م

 ��؟یشناسیاز کجا م_

 ��سیاومدم پار یبار شی+خوب پنج ش

 !یآها اوک_

 محشره نجایا غذاهای�😍�که من عاشقشم یسمت رستوران رفت

 �😋😋😋�گوهاشیم مخصوصا

سفارش دادم آرمانم به  یسوخار گوی!گارسون اومد سفارشارو گرفت من ممیدونفره نشست زیم هی یو رو میرستوران شد وارد
  تیتبع

 که رو به رفتیحوصلم داشت سر م گهیمن همونو سفارش داد!د از

 گفتم: آرمان

 اهع گهیبگو د یچی+ 

 بگم؟ یخو چ_

 تو جواب بده!خوب؟ پرسمیمن سؤال م نی+خوب بب

 باشه_

 +خوب!سؤال اول:چن سالته؟

 سالمه۳۰_

 ؟یداداش دار ای ی!سؤال دوم:آبج+خوب

 تایبه اسم آرم یآبج هیآره _

 ؟ی+خوب!سؤال سوم:عاشق شد

 !غذام که تموم شد آرمان گفت:میزدیحرف نم چکدوممونمیاومد جواب بده غذاهارو آوردن!مام شروع کردم به خوردن غذا ه تا

 !شهیاز فردا شروع م نیتمر یش داریزود ب دیبا م؟صبحیبر_

 !می+باشه بر

 هتل! میرف حساب کردوبرگشت رمانآ

 !دهیآرمان رو تخت خواب دمیبخوابم رفتم تو حموم و لباسمو عوض کردم اودم د خواستمیم

 ؟یداری+ب

 آره!_

 بخوابم! خوامی+خو پ پاشو م

 !خوابمیبعد م رمیدوش بگ رمیتو بخواب من م_

 ری+باشه شب بخ

 ریشب بخ_

 یکنارم بمبم در کن نهیسنگ یلیمن خوابم خ دمیرو تخت و خواب رفتم

 آرمان،به خودم،به نفس و....خالصه انقد فکرکردم که خوابم  برد.... ،بهتیمامور نی! فکر کردم،به اشمینم دایب

 

 آرمان

 ده،یخواب رونیکه اون ب یبه دختر کردم،فکریدوش داشتم فکر م ریز

دور کمرم و از حموم  دمیچیخونده شده!حولمو پ منو سوگل نیکه ب یا غهیبه ص شه،فکریم یتهش چ تیمامور نیا نکهیبه ا فکر
آب موهام  ست،ین یداریتو خواب آرومه اصلن اون دختر سرتق و غد ب یلی!خدهیبود،چقد معصومانه خواب رون،خوابیاومدم ب

 رو لبش دیچک



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 41 

 

 داره!دوال یخاص ییبایکه ز یقلوه ا ییسر خورد رو لباش، لبا چشام

باهاش کل کل  ادیحرصش بدم،خوشم م ادیخوشم م ادیدختر خوشم م نای از من �😍�دمیکوتاه بوس یلیو لبشو خ شدم
بابا خل شدم دارم با خودم حرف  یندارم(ا ری!+نخیتو اونو دوستش دار_دونمیدونم،نمی+نماد؟یکنم،)فقط خوشت م

 !دمی!لباسامو پوشزنمیم

 نه،یسنگ یلیبودم خوابش خ دهیدوروز فهم نیا یکنار سوگل، تو 

 موهاشو نوازش کردم اونقدر نگاش کردم که خوابم برد! مودیخواب کنارش

 !ارنیشدم و گفتم که برامون صبحانه ب داریزودتر از سوگل ب صبح

کرده  دایما پ نیتمر یجا برا هی م،سرهنگیکن نیتمر میرفتیم دیکنم امروز با داریرو که آوردن رفتم که سوگل رو ب صبحانه
 کردم: داریاونجا!سوگل رو ب ننیرو بچ نیتمر یالیهر که چند نفر رو فرستاده تا وساخارج از ش بایتغر کیکلبه کوچ هیبود!

 برو من جات هستم! یزک ی+به خرس گفت

 ��ادب یب_

 !یشینم داریب کنمیساعته دارم صدات م هی گهید گنی+خوب راس م

 ��کنمیساعته دارم صدات م هی یگیاآلن م ،کهیشد داریساعت هس که ب هیتو مجموعا _

 !نیمحل تمر میصبحانتو بخور حاضر شو بر ایب حاال!ب+خو

 باشه!_

ست  هی!دمیحموم عوض کنه!منم لباسامو پوش یو طبق معمول سوگل خانوم لباساشو برداشت تا بره تو میخورد صبحانمونو
 پیو ز دمیپوش شرتمیسو ریز دیسف شرتیت هی!دیو کاله لبه دار سف دیسف داسیآد یایبا کتون داسیآد دیسف یورزش

 باال! دمیتا وسط کش شرتمویسو

 تنگ قرمز با تاپ  بایتقر یشلوار ورزش هی رویاز حموم اومد ب سوگل

 یایباز گذاشته بودو کتون شرتشویسو پیقرمز ز شرتیو سو یمشک

 یها نیبه همراه کاله لبه دار قرمز که روش با نگ یمشک_قرمز یورزش

 کار شده بود! داسیآرم اد بایز یمشک

 ؟ی+حاضر

 !قهید هیه فقط آر_

 برق لب زد هیو  نهیجلو آ ورفت

 !میخب بر_

نه!اما  ای ارهیسوگل کم م نمیبب خواستمیم ییجورا هیساختمون بود!۰۵اتاق ما طبقه  نییپا میو با پله رفت رونیاز اتاق ب میرفت
 �😐�نییدر کمال تعجب زودتر و تند تر از من از پله ها رفت پا

 ��دختر یدار ی+چه سرعت

 ��!نمدویم_

 !می+خوب پرو نشو سوار شو بر

اول  تمیشد از همون ر یفلش در آورد و زد به ضبط!آهنگ که پل هی شرتشیسو بیکه سوگل از تو ج میشد نیسوار ماش_
 نییداد پا نویماش شهیمانکن! آهنگ که شروع شد سوگل ش یساس یشیمانکن بود!آهنگ تو عوض نم ی!ساسهیک دمیآهنگ فهم

 ��میریمیکجا م دیپرسیتعجب داشت که نم ی!واسم جاخوندیم همراه آهنگ واشیو 

 گذشت که به حرف اومد: قهید چند

 م؟یدار ینیامروز چه تمر_

 یانداز ری+ت

 ��ولیا_

 !.........یانداز ریت نیتمر یبود برا یقشنگ و مناسب یجا نیبه محل تمر میدیرس

 

  نفس

مربوطه دست و صورتمو  یو بعد از انجام کارا ییرفتم سمت دستشو یلیم یبا ب دارشدمیاز خواب ب میاالرم ش یبا صدا صبح
 ��..رونیشستمو اومدم ب
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تنم کردم و مغنعمو  مویمشک یمانتو دمیپوش یشلوار ل هیباسنم بود رو شونه زدم و  یکه تا رو مویمشک یموها نهیجلو ا رفتم
 ��نییبرداشتم و رفتم پا نویماش چیو سوو میو گوش یسرم کردم کوله ل

نشست رو شونم  یکه دست کردمیبدون توجه به اون رفتم دم در...داشتم کفشمو پام م خورهیداره صبحونه م الیگودز دمید
 ارشامه دمدی کردم بلند سرمو�🆐�

 ه؟یها؟چ_

 ؟یریکجا م_

 ؟یایقبرستون!م_

 ��یریندارم گفتم کجا م یحوصله شوخ_

بهت  دمینبا رمیاز تو اجازه بگ دنبای برم جا هر من بعدشم��کی نیوقت صبح کجارو دارم برم بجز دانشگاه ا نیاخه من ا_
 ؟��اندرستن��دو نیجواب پس بدم ا

 �👖�برد باال که رسما شلوار الزم شدم صداشو

 �😡� یبه من بگ دیبا یزنیحرف م یبا هرک یکنیم یهر کار یریهرجا م یتو خونه من یتاوخت_

 ：جذب کردم و داد زدم عزممو

 رمیامروز م نیهم یبمونم تو منو بزور اورد نجایا خوامیگفته من م ی؟بتوچه ؟اصن ک یبابام ای یبابا ننم نع
 ؟؟؟؟�😡😡�یدددفهههههمییی�😡�خونه.خودم

 �🏃🏃�به سمت دانشگاه ژییییام وم شدم و و یسوار ب رونیزدم ب میمشک یکتون دنیگفتم و بعد پوش نویا

 ��کردم یتلو رو پلت یخراب بود دست بردم و اهنگ با تو اعصابم

 

 ریامارشو/بدنتو چفت تنمه غ یریکه بگ خوادیاماده شد نم یارامشو حاال که/دل من باهاته شکر/با تو انگار همچ یبهم داد تو
ادم ناتوهر جا  هی یبا حت پرمی/با تو تنها/نمرهههیباا من بم خوادیدارم که فقط مال منه/ م ویکی/رههههیبغلت/که شبا خواااابم نم

 یدست اهد دمیادم ناتوووو/نم هیبا  پرمیجاتو از ما/اوووووو با توووووو نم یچکسیه رهیگیاتوفردا/نم یدست اهد دمی/نم
 (��اهنگشو زارمیقشنگه م یلیتتلو خ ریجاتووو )با تو ام یچکسیه رهیگیاتوووو/نم

 ��برداشتم و رفتم تو.... فمویدانشگاه ظبتو خاموش کردم ک دمیربع رس هی بعد

 ��ازم سوال کرد جوابشو ندادم سنایبودم چند بار  یواقعا عصب دمینفهم یچیالس هک سر

 

************************* 

 یاجتماع یتو شبکه ها ای میزنیسوگل تنگ شده هرروز باهم حرف م یبرا یلیدلم خ گذرهیدعوا م یدو هفته از اون ماجرا االن
 �🤔�یهمش دعوا و کتک کار یچی...ارشامم که همیچتیم

 ۰ساعت رونیب میامروز قراره با بچه ها بر میگذرونیم خالصه

 بود ۵نگا به ساعت انداختم هی

 �� دمیموهامو سشوار کش رونیساعته گرفتم و اومدم ب میدوش ن هیشدم  بلند

 یم و گوشبرداشت موینفت یاب فیسرم انداختم ک ممیتنم کردم شال مشک یبلند ینفت یاب یپام کردم مانتو یل یشلوار مشک هی
 و کارت عابرمو انداختم توش....

 

بهتر مزاحمم  دمیچشم چرخوندم ارشامو ند نییبرق لب زدم و بعد از گرفتن دوش با عطرم رفتم پا هی نهییجلو ا رفتم
 �🔔🨎�☺شهینم

 ��شدم  سنای سیپام کردم و منتظر م موینفت یاب یایرفتم دم در کتون الیخ یب

  نییانداخت رفتم پا سیم سنای قهیدق۰۵از گذشت  بعد

 ��....میشدم و راه افتاد سوار

 

 نفس

 سوار شدم رفتم

 ��خولم یقایبهههه سالام رف_
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  میکه زود برس میبر  قیسالم رف_

 سمت دربند  مافتادی وراه��میقبول کرد همه

********* 

  میتخت نشست هیرو  میرفت میشد ادهیپ میدیرس

 ��☺نجامیا هوای عاشق�😮😮😮😮�

 ��گهید دیبود؟بگ یانوم اون حرف مهمتون چخ سنایخب _

 باشه بزاربگم تو......._

 ��وسط حرفش دپری برهنه پا گارسونه��مثال زدیحرف م داشت

 ن؟یدار لیم یچ_

 ：دادن حیشروع کرد به توض سنایگارسون رفت   یو حنانه جوجه سفارش داد وقت یماه سنای کیشلیگفتم ش عیسر من

 (��بود نیهم حشتوضی)��دواج داداز شنهادیبهم پ یموسو استاد

 ؟یموسو جاااااااان؟استااااد

 ؟یییییییییییییچ_

 ��نفس ساکت یوا_

 ��باشه باشه _

 گهههیگف؟حول شده بود؟بگوووو د یطوری؟کجا بهت گف؟چ یگفت یتو چ سنای ییییییواااا_

 �🔔� گمممیخفههههه شووووووو م قههههید هینفففففس _

 �😐🔔🤔�باش_

شاپ منم قبول  یکاف میبر شهیاگه م رمیوقتتونو بگ تونممی گف طرفش برگشتم•صدام کرد  رفتمیداشتم م کالس تموم شد_
 کردم 

 ： گف برگشت بعدش��من من کرد ذرهیبعد اولش  میرفت

 �🨜�❤بگم دوست دارم یچجور یعنی یعنیمن از شما خوشم اومده  یانیک خانوم

اونم گف باشه فقط زود من طاقت  خواممی وقت گفتم بهش اومدم دمخو به داد تکون جلوم دستشو��اولش هنگ کردم  من
 ��ندارم

 بگم به نظرتون؟ یچ

 ��؟ییسنای_

 بله ؟_

 ��؟یدوسش دار_

 ��هاا؟_

 ؟یدوسش دار گمیم_

  ��مام دل باخته یپس اج نییانداخت پا سرشو

 �🔔�☺م دارها افهیمودبه پول و ق رهیسر به ز هیدوسش دارب جواب مثبت بده پسر خوب سنای یاج_

 ��باشه_

 میافتاد یعروس هی�🂃🈂�ییییل ییییل_

 �😂�زهر مار نکبت_

 عسری��سه تا پسر نشسته بودن بغلی تخت�🔔🧣�خنده بلند شد ی.که صداخوردمیگارسون غذا رو اورد داشتم غذا م بعدش
 شدم  یور نیا

 �😂�نگام.کن گهیبار د هیجوون بخورمت  ：گفت هیاول پسر

 ��ناز نکن نزنینا：هیدوم پسر

 ��نکبتا دیخفه کار کن_
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 �😂� یادب یچه ب ییوا_

 .......ایاز تو _

 �😓�صحنه روبه.روم حرفمو خوردم دنیبگم که با د یزیچ اومدم

 ��زدیداشت پسرارو م ارشام

 عقب دمیو رفتم دست ارشامو گرفتم و کش دمیکش غیج

 عقب  ایارشام ولش کن ارشام ب_

  ولم کن تا بهت بگمبعدا برا تو ام دارم.حاال_

 ��ممممیارشااااام بسههه بر_

 دیدادم ده دست از زدنشون کش با

 یچ دمیکرد اصن نفهم نیاومذ دستمو.گرفت و سوار ماش دفهیطرفم که رسما شلوار الزم شدم اومد جلو رفتم عقب  برگشت
 �😐�شد

 سکوتو شکستم و گفتم زدیسوار شد ساکت بود حرف نم اومد

 م؟یریکجا م_

 �😠�ببررررستووووونقبب_

 �😢�نک..ردم یم...نن...کا..ر_

 دیشد اومد طرف من دستمو گرف و کش ادهیپ میدینزد رس یحرف گهدی تهران خود تا�😠�دربنند یرفت یغلط کرد_
 .........و�🆐😱�رونیب

 

  نفس

 �� دیشد اومد طرف من دستمو گرفت کش ادهیپ

 مبل به خورد کمرم��تو خونه پرتم کرد برد

 ........چایبه دادم برس دخترت مرد از دست رفت بدبخت شد جوون مرگ شد ب یاخ کمرم مامان آییییییی��چتههه ییییییآ_

 ��خوردم شیلیحرفمو با س ی هیبق

 ��بندازنننن کککهیهااااان چرا اجازه دادا اون کصافتااا بهت ت رونیب یرفت یاجازه ک با：زد داد

کردن وضعم خراب بود دلم برا  هیفتم تو اتاقم درو قفل کردم و شروع کردم به گربگم ر یزیکه بهش چ نیبدو بدون ا بدو
 ��مامان و بابام یسوگل تنگ شده بود برا

 ��خوابم برد....... یک دمیکردم نفهم هیساعت گر چند

 

 سوگل

 به اون محل  نی!هروز واسه تمرگذرهیم سیماه از اومدن ما به پار کی

 !یلیدلم براش تنگ شده خ یلیر ارتباطم!خو من هرروز با نفس د میریم

 که صدا آرمان دراومد: کردمیداشتم فک م نجوریهم

 ��بدزدنت! وخی یپرفسور ش ترسمیم یکنیبابا چقد فکر م یا_

 ��اهع! یزنی+خف کن باو چقد زر م

 ��!ستننی زرزرو تو مثه که همه��ادب! یب_

 ��✋��+فعلن که اسطوره زر زرو ها جلومه

 ��بچه پررو_

 ��+به تو رفتم

 ��؟یحاضر ش یخواینم_

 ��؟ی+کم آورد
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 �😌😐�!شهیم رید نیهه!عمرا!فقط واسه تمر_

 اه!+باشه بابا

کار شده  نیروش با نگ فلیکه عکس برج ا دیسف شرتیساده،ت یکه شامل:))شلوار تنگ مشک یمشک دیاسپورت سف پیت هی
اسممو به  دیکه باسف یباز گذاشتم،کاله کپ مشک شمپیبود ز دیملوس سف یشیپ هیکه پشتش عکس  یمشک شرتیبود،سو

و  یبا الک مشک یرژ لب مشک هیبودم.که عاشقش یمشک یطابا خ دیسه خط سف یکتون هینوشته بود روش و در آخر  یسینگلیا
 ��تمام!

 شلوار  هیو  یمشک یپات یقاط یبا نقش ها دیسف شرتیت هیهم  آرمان

 ��ش نوشته بود!شو رواسم یکه با مشک دیو کاله کپ سف یمشک

 :مگفتی همزمان�😳😳�میبود ینشلیا میدیهمو د یوقت

 ��یکرد دیمن تقل پیت+تو از رو_

 �😂�دیهم خند الیخنده که گودز ریخندم گرفتو زدم ز یهماهنگ نیا از

 ��!میبر گهی+بسه د

 !میباشه بر_

 سوار و(�🔔�گذاشته بود ارمونید و در اختبو دهیو خونه خر نیبرامون ماش یاحی)سرهنگ ررونیب میدر خونه اومد از
bmwیخوجل 

 ( ��متحمل شمرو الیگودزنیا دیسال با هی میباش سیسال پار هی کی)آخه قراره نزدمیسرهنگ بهمون داده بود شد که

 گرفتم اصلحه و حیقبل فقط نحوه صح ن،دفعاتیمحل تمر میدیرس

 یانداز رینحوه ت خواستیداشت مفرق ینسریداد اما....اما ا ادیبهم  یحرکات دفاع شخص یسریداده و  ادیرو بهم  یریگ نشونه
 بده! ادیرو بهم 

که محکم دستمو گرفتو برم گردوند  رمیتفنگم دستش بود،تفنگو گرفت سمتم اومدم تفنگو بگ هیاومد سمتم و  الیگودز آرمان
 اشت رو سرم !پشتم به آرمان بود(از پشت محکم منو نگه داشت و اسلحه رو گذ ینیبه پشت)

 ��چولو!کو خانم��!یوفتیتو دردسر ن یختینریکن تا ا شتریحواست به همه جا باشه و سرعت عملتو ب شدنگهیش شهیهم_

 !دمیدونه زدم به ساق پاش و اصلحه رو از دستش قاپ هی�😤�باز به من گفت خانوم کوچولو! نیا

 ��رو نخور!آقا بزرگ! یگول ظاهر مظلوم  کس چوقتی+ه

 ه مثل تو مظلوم نمان؟مگه هم_

 �😛😂�+نه!همه مثل تو خل و چلن!

 خل و چل؟ یبا من بود_

 ؟ینیبیم نجایا یا گهیچلغوز خل و چل د ی+مگه بجز تو

 مگه دستم بت نرسه!_

 ��دنبالم اونم��دمیدومی من حاال��دنیکرد دنبال من دو وشروع

 انوم کوچولو!خ سینفعت ناصلن به رمتی!چون اگه من بگایخودت ب یخودت با پا_

 و رو بهش گفتم: سادمیوا

 !نمیجلو بب ای+ب

 گارد گرفتم! یواسش به طور نا محسوس و

 ...آخرسر گفتزدیاون م یکی...زدمیمن م یکیجلو... اومد

 نجا؟یا میومدین یانداز ریت نیما واسه تمر انایاح_

 ��+چرا فک کنم!

 !گهید میخو پ بر_

 !می+باش بر

 شده بود! ندهیروش چ یا شهیش یتا بطر۲مثل قفسه بود اما بازبود و حدود  بایجا که تقر هی یجلو میرفت

 !نجایا ایب_

 +باش
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که حرف گوش کن واستادم!  هنواسلحه دستم بود!اومد و اسلحه رو ازم گرفت!و درست داد رفتم جلو که گف واستم منم یکم
 دستم

شدم...حالم دگرگون  یحال هیتو بغلش بودم...قشنگ  ینیشد؛دوتا دستاش دوطرف بدنم قرار گرفت، زونیکه م اسلحه
 احساساتم... نیاون لحظه سرگردون بودم...ب دونمیحس بد...نم هی دمیشا ایحس خوب... هیداشتم... یبیحس عج هیشد...

 

  ارشام

اش رفت با دوست روزپری��مواظب خودش باشه تونهینجاتش بدم نم دیبا رهمی هرجا��دختره منو کچل کرده نیا ااااایخدااااا
 ��خدا چرااا مممننن؟ ای��نجاتش دادم ایشمال تو در

 سالمو_��جون سهالم وجی عععع+��جااااااااااااااااان؟_)��دارم دوسش من��هیخوب و مهربون یلیدختر خ میاز حق نگذر یول
رد من حالم بهم خو شاییی_��❤دارم دوسش خو چرا وااا+�😐�برادر شدی خل�😐�_��خو اره+��؟داری دوس نفسو درد

 (��نمتنبی+��یرفتم دشوور

 ��دخترس نیا رتقصی همش��حرفمینده خودا دارم با خودم م شفا

 �😮😮🗣🗣🗣�نفس بلند شد غیج یصدا زدمیبا خودم حرف م ینجوریهم داشتم

 �😮�غیییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییج_

اشاره  جایدستشع داره به  ییدمپا هیس رو تخت مچاله شده نف دمدی کردم باز درو��بدو رفتم سمت اتاقش بدو
 .......هیبه  دمیتشو گرفتم رسدس رد�🏻🁈🁇🁉🔔🩄�☝کنهیم

******************** 

 �😐�خنده از کردم غش همونجا�😂�سوسک هیبه  دمیدستشو گرفتم رس رد

 ��بکشش نخند نکبببت�😡�کوووفت��مرض��ساعته۳۲حناااق_

 �😓�قرار گرفتم تیمورد عنا یندازه کافبسه بسه به ا_

 �😂�هوا دیپر متریکه  دمیرو ازش قاپ ییدمپا

 ��ییییییههههههههه_

  ترسو�😂😂😂😂😂�_

 �� شیییییا_

 ......�😨🁉�شد ینجوریا افشیحرکت کشتم و جنازشو بردم سمت نفس ق هیبا  سوسکو

 

 ��ارشام فککرشم نکن_

 �😂�قبال کردم_

 ......�🏃�منم سوسکرو اندختمو افتادم دنبالش رونیب دییدو گفتم نفس نویا تا

 

 بدو رفت تو اتاق من بدو

 .......��عقب رفتیجلو اون م رفتمیتو..من م دمیدستمو گزاشتم الش درو که ول کرد پر بستیداشت درو م 

 ��دمیشنیم نامنظمشو ینفسا یصدا نمیبش دستاشو گزاشت رو س دمیجلو چسب یرفتم جلو واریبه د خورد

 ��هم فشار داد یبردم جلو چشماشو بست و رو صورتمو

 

 �😬�دمشیوبوس شیشونیحرکت لبامو گزاشتم رو پ هیتو  منم

 

 کارو کنم  نیانتظار نداشت ا انگار

 اروم اروم باز کرد  چشماشو

 ：گفتم دمیچشماشو د یباز تا

 �🩃�❤نه هوس خوامیتورو واسه نفس م من
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 �🚶�خوابم برد.......... یک دمینگا کردم کع نفهم یو یت و تو حال رونیرفتم ب بعد

 

 نفس

 درو ببندم پس درو ول کردم  ومدیدر دددلم ن یکه دستشو گزاشت ال بستمشیتوش داشتم م دمیاتاقشو باز کردم و پر در

 �🯃�☹جلو ومدیعقب اون م رفتمیتو اتاق من م دیپر دفهی

 

 �� نشسی رو گزاشتم دستامو جلو ومدا��واریرفتم عقب که خوردم به د انقدر

 

 ��کرد ناخوداگاه چشمامو بستم کینزد صورتشو

 

 �😘�داغ شد میپشون قهیدق۰از حدود بعد

 

 ：.که.بسته بودم و باز کردم با شک ذل زدم بش که کفتچشمامو

 

  �🔔�نه هوس  خوامیتورپ واسه نفس م من

 

 �🟃�روتونیرفت ب بعدش

 

  دمیکش قیاز رفتنش نفس عم بعد

 �😴�عصر۲تا ساعت  ررررریدل س دمیتو اتاقم و گرفتم خواب رفتن

 

 شدم  داریگوشم ب یبا صدا۲ساعت

 �🁇🚶�نییدست و صورتمو شستم و رفتم پا ییدسشو رفتن

 

 پتو انداختم روش هیبود  دهیبچم رو مبل خواب ییییاخ

 

 ......��❤یکردن قورمه سبزگرفتم خودم غذا بپزم پس شروع کردم به درست  میاشپز خونه تصم رفتم

 

 ��رو رو سرم حس کردم........ یکس هیحال درست کردن بودم که سا در

 

  نفس

 سرم حس کردم...... یرو رو یکس هیکه سا  کردمیدرست م یقورمه سبز داشتم

 

 ��ارشام باال سرم واستاده دمیبلند کردم د سرمو

 ：بود گفتم نییو سرم پا کردمیکه داشتم ساالد درست م همونجور

 ��یساعته خواب۲ قیدق یزک یخرس گفت ؟بهیدیخواب خوب

 

 ：رفت تو هم انگار خورد تو ذوقش با همون سگرمه هاش گفت اخماش
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 ��نکن به کارت برس یزبون بلبل

 شیییییییییا_

 ��رفت تو اتاقش  بعدم

 ��و رفتم باال تو اتاقم خچالیساالدو درست کردم گزاشتم  منم

  دمیپوش یمشک زیبل هیبا  یشلوار ل هی دمیموهامو سشوار کش رونیگرفتم اومد ب ییا قهیدق۳۱دوش  هی

 �💁🟃�نییلب قرمز زدم عطر زدم و رفتم پا رژ

 

تنش بود انگار اونم  دیسف زیبل هیبا  یمشک یشلوار ورزش هیمرموزانه نگاش کردم  دیدیمtvنشسته بود رو مبل داشت  ارشام
 ��حموم بود

 

 ....��نگاهمو ازش گرفتم و رفتم تو اشپزخونه عیکرد سر رمیغافل گ ییجورایم برگشت طرف دفهی

 

 ：بللللللللند گفتم یییو و با صداااااا دمیچ قهیقشنگ با سل زویم

 �🗣�شاااام حاظرررره ااااایممم ب ااااااارررررششششششاااااامممممم

 ��کر شدم یزنیععععع چرا داد م_

 کرد  خی نیبش ایب_

 

 

 �🚶�غذا تعجب کرد و گفت....... دنیبا د زیسر منشست  اومد

 

 نفس

 !مون؟نکشی：غذا گفت دنید ای زیسر م نشست

کرد و شروع کرد به  یو پر از برنج کرد خورشتو خال دیگفتمو بشقابشو برداشتم که بشقابو قاپ نوی...اینخور یتونیم_
 �😳�خوردن

 ��خوردیگاو م نیع قایییدق

 

 کردممی نگاش��ینجوریمنم ا زیبشقاب باالخره دل کند از م نیاز تموم کردن چهارم بعد

 

 .......��و رفتم تو اتاقم ییظرفشو نیجمع کردم ظرفارم گزاشتم تو ماش زویشد رفت باال تو اتاقش منم م بلند

 

 کوش  نمیخره بب یسیزنگ بزنم به  هی دیحوصلم پوک اووووف

 بوق برداشت ۵رو گرفتم بعد از  یسیبرداشتم و شماره  مویگوش

 بله؟؟_

 ：گفتم و کردم نازک صدامو��فعال شد میدرون کرم

 الوو _

  دییسالم بفرما_

 ؟یسالم خوب_

 شما؟ یمرس_

 ��دوست هی_

  اوردمیبه جا ن دیکن یمعرف شهیم_



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 48 

 

 �🈡🔔�کنمیاز عشق من جدا شو وگرنه بدبختت م عیسر یقیرف ایتو با عرش دونمیمن م_

 ：رفت با بغض گفتگ ذرهیبود صداش  دهیترس سنای

 ؟یهست ی..تو کت

 انقد دوسش داره؟ یعنیسوخت وافعا بغض مرده بود  دلم

 ：درست کردم و گفتم صدامو

 ��کردم  یبخدا شوخ یجونم چرا بغض اج یسی

 

 ��از گوشم نموند یزیزد چ سنایکه  یغجی اون با��شد پاره نه نه��کر شد گوشم

 �😡�ردمنفس سکته ک شاالیا یریبم غییییییییییییییج_

 ؟ییخوب بابا کجا هیلیععع خ_

  گردمیدارم از کتاب خونه برم_

 د؟ی.خرمیبر_

 �🄗🤔�ادیحنانه ام م تمیپا_

  امیحاظر باشد م۲ساعت  ولیا_

 �🆐�یاوک با_

 

به   دیسف فیسرم کردم ک مویشال اب دمیپوش دیبا شلوار سف ینفت یاب یمانتو هیرفتم حاظر شم  عیرو قطع کردم و سر تلفن
 ��نییو پول برداشتم و رفتم پا لیو موبا نمیماش چییراه سوهم

 

 ��☺رو گوش دادم یجهان یبه تو از مهد ونمیاهنگ مد توراه

 ��❤با خنده هات  شمیاروم م چقد

 ��❤راهو تا تش پابه پات نیا امیم

 ��❤جونم فدات یهمه.جونم تو

  ��❤قربون حرف زدنات یاله

 ��❤تورو دوست نداشت شهیم مگه

 ��❤چنل( زارممی اهنگو)��❤

 

 ��❤.......ادیب سنایدم خونشون واستادم تا  دمیرس

 

 سوگل

 داشتم....سرگردون بودم... یدر اون لحظه چه احساس دونمینم واقعا

 ...اسلحه��دیکش یوحشتناک ریسرم ت دفهیبودم که  ریخودم درگ با

 ...داشتم کامل...نیخودمم محکم با زانو خوردم زمدستم افتاد و از

 :دینگام کردو پرس ینگران ایکه آرمان دستم رو گرفت و  افتادمیم

 ��؟یسوگل خوب یشدیچ_

 رفت جگی سرم فقط��+آره خوبم ممنون!

  یخودتو انداخت نهمچی��شده یاه اه دختره لوس حاال من گفتم چ_

 ��بغل من یخودتو بنداز یخواستی!مدمفهمی��و از شرت راحت شدم یگفتم مرد من

 یدری زززااااااارررررتتتتتت��خرمات گردو نزارم حاالحاال ها هستم الی شخصه به خودم تا من��شعوریب ی+خودت لوس
 نهمچی��خلم
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 �😏�بندازم تو بغلت!که بخوام خودمو یستین میمال

 نماشی دم��!شدیاصال حالم خوب نبود سرم داشت منفجر م نیو راه افتادم سمت ماش رونیب دمیدستمو از دستش کش و
 :دادمیلب هم فوشش م ریو ز ادیب فتهیاحمق خودش یالیم تا اون گودزواستاد

 !ادنمی چرا احمق اون��سرم ییی!خل وضع!مشنگ، اسکل!واه؟یاحمق!فک کرده ک فتهیخودش

 �😏�دیمن پشتتونم خانوم!اگه فوش دادنتون تموم شد سوار ش_

به _شد مشنگ  داتیها+باز که تو پ گهیدروغ م یچ نعی)��ترسمیمن ازش نم رمنخی��شدم بدبخت��!دیهمرو شن ینیخدا  ای
 شدم و آرمان هم سوار شد و راه افتاد...... نیجونم(سوار ماش وجی گمشو+��یگرم ییبه چه خوش آمد گو

 

 سوگل

جمع شده بودو  افمیق کردیسرم درد م نقدیدوباره دستم نندازه !ا الینگفتم که اون گودز یزیاما چ دیکش ریراه بازم سرم ت تو
 تم رودس

  نیهس به خاطر هم میکوفت هی دیرو سرم،انگار آرمان فهم گذاشتم

 نگه داشت! نویماش

 ��باز یشدیچ_

 ��وفتیخوبم راه ب یچی+ه

 ��ومدهیبت ن میخوب_

 ��اه وفتیتو راه ب خوامینم تویمن خوب+آقا جان

 ��بزن ایب_

 ��امای+م

 ��؟یکنچه یخوایم نمیب ایب_

 خودمو انداختم روش و شروع کردم ابیبرداشتم و تقر زیسمتش خ به

 .......��✋✋موهاشدنیکش به

 

 نفس

 خانوم از خونه دل کند سنای نیمعطل شدم تا باالخره ا قهیده دق ادحدودیب سنایتا  نیبودم تو ماش نشسته

 

 ��نایسمت خونه حنانه ا میراه افتاد یشد وبعد سالم و احوال پرس سوار

 

 ��رو بهشون بدم یخبر مهم خوامیشاپ امروز م یکاف هیسمت  میو رفت میرو هم برداشت حنانه

 

 گهیبگو د یاههههههه نفس نصف جونم کرد_

 گممیو قهومو خوردم م کیکه ک نینچ نچ نچ صبر و تحمل بعد ا_

 (��حنانه بود نی)اکمتویکارد بخوره اون ش یا_

 �🭰�☕و قهوم  کیچش غره بهشون رفتم و شروع کردم به خوردن ک هی

 

و قهوم کوفتم شد بابا ...باشه االن  کیاز ک دمینفهم یچیبه من من ه نیکه شما ذل زد ینجوریحنانه ا سنایبا با یا_
 �🨒�☹گمیم

 ：شدم یجد هوی بعد

....و قراره برگردن...خب!حاال شهیسوگل و ارمان تموم م تیمهمه و البته خوشحال کننده.. فردا مامور یلیخب بچه ها خبرم خ_
 فردا چندمه؟؟؟

 ابان۰۲وماو_
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 ه؟ی!چه روز نیافرر_

 ��روز خدا هی_

 فردا تولد سوگله سنای_

 ��واقعاااااا��_

 د؟یهم تولد سوگل.....کمک الزمم !!هست تشونی....هم به مناسبت موفقرمیجشن بگ هی خوامیاره من م_

 

 ：صدا گفتن کی جفتشون

 �🔔�❤��میییییهست_

 ��یتلپات یمرس_

 ��گعید مینیما ا_

 �🔔�☺میفردارو بخر لیوسا میخوب حاال...بر_

  میبر_

عکس خود سوگل  شیکیدو طبقه هم سفارش دادم و گفتم  کیک هی میکرد دیخر یسمت فروشگاه و کل میافتاد را
 (رمیمن انقد جو گ یعنی)��عکس تفنگ شمیکی��باشه

 ... رسنیم۲：۲۱ای۲حدود ساعت نهیشیسوگل و ارمان م یمایهواپ۵ساعت  فردا

 ندن بچه هاخسته و کوفته به سمت خوننه رفتم...و رسو دیبعد از خر 

 بود که ارشام روش نشسته بود رفتم داخل  یرو مبل یکینور کوچ هیبود فقط  کیباز کردم خونه تار درو

 سالم_

 .......دمیرفتم خواب۰۰گزاشتم رو اپن و ساعت لووسای اون به توجه بدون منم��داد و رفت تو اتاقش یسرد سالم

 

 نفس

 واسه کمک  انیو حنانه ب سنایشدم قرار بود   داریب میاالرم گوش یوازده با صداساعت د صب

 

 هیتو اشپزخونه  نییبستم و رفتم پا یموهامو جمع کردم و با روسر دمیلباس واس کار پوش هیدست و صورتمو شستم  پاشدم
 خوردم  یصبحونه هول هولک

 خوردن بودم که زنگ.خونه رو زدن..... مشغول

 

 اامسهههلال_

 ..سالم شنومیم یترم بگ واشی سنای_

 یسالم گل_

 سالم حنا جونم_

 �🚶🈂� یداخل کلفت دییبفرما

 میکرد یخر حمال سنایبقول  ایبشور بساب ۲ساعت  تا

  میتو اتاق تا حاظر ش میکردن خونه رفت نیمردن و تزع زیاز تم بعد

 

 رونیو اومدم بساعته گ رفتم  میدوش ن هیتو حموم  دمیتو اتاق پر دمیرس تا

بلند که  یلباس مشک هیو در اخر خط چشم( یمشک هسای…پنکک…خوجل کردم) رژ قرمز شیارا هیتواالت  زیجلو م نشستم
  دمیو کمرش بازه پووش شهیبسه م یگردن

 ��☺و حنانه ام حاظر شن سنایالک قرمزم زدم و منتظر شدم  هیکردم به الک زدن  شروع

 

 نفس



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 51 

 

 و حنا هم حاظر شدددن سنای

 ��❤داشت یقشنگ شیبود ارا دهیزانو پوش ریتا ز ینفت یلباس اب هیچه کردن حنانه  نایا واااو

 ��❤میمال شیبود با ارا دهیلباس قرمز دکلته پوش هی سنای

 تو .... اومدن

 ییینفس محشر شد غیییییییییج_

 رهیحنانه ام چشمگ یتو که قشنگ تر زمیعز یمرس_

  یگل یمرس_

 در اومدم من گفتم یکه صدا میزدیحرف م میداشت ینجوریهم

 ��کنمیباز م  رمیمن م_

  دیچیپیکفش من بود که تو خونه م یتق تق تق صدا تق

 �🈮�تو ختنیدانشگاه ر یرفتم درو که باز کردم بچه ها نییارامش از پله ها پا با

 

 ییجورا هیمعلوم نبود کجا رفته  دمشیند شبیهم نبود.....از د گهینفر د هیکم کم همه اومده بودن بجز سوگل وارمان   گهید
 یشبمو خراب کن زارمیخروس عمته +نم_محل اومد یخروس ب نای باز+��بعله؟ بعله_)��بود شده تنگ براش دلم��فقط انقده

 (یبابا+�🆐�یبا شاییی_�😘�لطفا خفه و گمشو

  اومدددن��زنگ در اومد یجونم صدا یجروبحث با وج بعد

ره من برقارو خاموش کردن همه اماده بودن که در باز شد و ارمان و سوگل و به همراهشون همه ساکت شدن با اشا هوی
 ارشامم اومد......اومدن داخل و بووووووم

همه خوشحال بودن سوگل ارمان تو شک بودن رفتم جلو و دست سوگل رو  شدیم دهیو سوت و دست بچه ها بود که شن غیج
 رفتن تو اتاق ارشام....... دددیو کشتو اتاقم... ارشامم دست ارمان دمیکش

 

 نفس

 تو اتاقم  دمیسوگل رو کش دست

 موهاشو درست کرد سنایکردم  ششی.به جونش من ارامیو حنانه افتاد سنای با

 

 ومدیعروسکا شده بود پف لباسش بش م هشبی��بلند تنش کردم یلباس صورت هی

 نییپا میهم رفت با

تنش بود ارمانم کت  یدست کت شلوار مشک هی کردیرشام گشتم داشت بمن نگاه مرو ما بود با چشم دنبال ا تیجمع چشم
 ��دیشلوار سف

 

حنانرو دوس  دمیفهم ایدانشگاه که تازگ یاز بچه ها یکی ریبرد....ام دیرو کش سنایاومد دست  ایپخش شد عرش یتیال اهنگ
 �😳😳�دیبرد ....ارمانم دست سوگل روکش دیداره اومد دستشو کش

 �🢃�☺میافتاد یعروس هی یییهمو دوست دارن؟وا یعنیبودم ارمان و سوگل؟؟شک  تو

 

که توش احساس  ییگرم جا یجا هیشدم و رفتم تو  دهیکه از پشت کش ختمیریبه همه بود داشتم واسه خودم شربت م پشتم
 ارشامه  دمی....برگشتم د کردمیم تیامن

 ؟یکنیارشام چکار م_

 رقصمیم_

 ؟یدیرس جهینت نیبه ا یینه بابا؟تنها_

 ��نه از علما کمک گرفتم_

 شدم له کن ولم...��جک نگو_

 من راحتم_
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 من ناراحتم یول _

 منه یمهم راحت_

 برو بابا ولممم کن شییا_

 نچ_

 لههه شدم  کردیولللل م مگه

ازدواج  زمعزی سالم_��یجون کوجااا بود ی+ععع سالم وجخوردی مردمو پسر اوه)��داشت ییپک کسیعجب س مایخودمون یول
 خ خو واقعا اعع+��☺باکبدت_��کی با ععع+��کردم

 (یبا بای_��حاال برو نیبش شبخت

 ( زنهیم نیریش کمی بچم��)

 کردیم نییارشام رو کمر لخت من بود دست منم رو شونه هاش ....اروم دستشو رو کمرم باال پا دست

 ....شدیمور مورم م خوردیدستش که به کمرم م یگرما

 

 بود اهنگ تموم شد یهربد بخت با

 از دست ارشام خالص شدم یوقت

 

 پشت باغ ....نفس کم اورده بودم...گرمم بود  رونیب رفتم

 

 از پشت بغلم کرد............ یکیکه  کردمیزمزمه م یبا خودم اهنگ داشتم

 

 نفس

 بغلم کرد  یکیپشت  از

  دمیکش یاز سر اسودگ یسوگله....نفس دمی...........برگشتم د دمیترس

خوش  یلیخ ی(ولمیدیبعد بک م یدر پارت ها میدیم حی)دوستان توض کنهیپام هنوز درد م نکهینفس ممنونم با ا یواااااا_
 یگذشت ممنون اج

 نباشی خسته��خوشحال کردنت فمهیوظ یاج_

  گهیتو د میبر_

 سمت خونه میگفتمو راه افتاد یباشه ا_

 ه گفتمبود ک۰：۲۱حدود ساعت میو داخل شد میباز کرد درو

 جا  هیهمه جمع بشن _

 به طرفم اودن  همه

 ：کردم و شروع کردم حرف زدن ییسرفه ا تک

 جشن به مناسبت  نیا دیدونیطور که م همون

و  تیموفق یو ارزو گمیم کیسخت بود بهتون تبر یلیخ یاون باند قو دنیکه از هم پاش نیسوگل جان وارمان جانه و ا تیموفق
 ��❤راتونب کنمیم یصد البته خوشبخت

 ......اما

 جشن دوتا مناسبت داره  نیا

 بچه ها و...... تیموفق۰

 �🃯🞈🎏🎀�تولللللد سوگگگگکل جووون۰

 

 �😐�کردینگام م ینجوریا سوگل

 بغلش فشارش دادم ...حسش کردم...تنها خواهرمو حسش کردم دمیپر 
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 توللددددت مباررررک یییسوووگگگگل_

 �💎�مبارک شروع کردن به خوندن اهنگ تولدت همه

 �🎈�تولد تولدت مبارک تولد

 �🎈�مبارک تولدت مبارک مبارک

 �💃🎈�شمعارو فوت کن ایب

 �🎈�یصد سال زنده باش ک

 �🎈�شمعارو فوت کن ایب

 �🎈�یصد سال زنده باش که

 

بودم رفتم بغلش  دهیش خردست بند ناز برا هیمنو باز.کردن  یبه کادوها اول از همه کادو دینوبت رس کیاز خوردن ک بعد
 کردم

 تولدت مبارک یخواهر_

 ��❤ممنووون مینفس یمرس_

 بود..... دهیهمه بچه ها دادن ارشامم براش لباس خر بعد

 

 بود دهینخر یچیارمان..ارمان ه اما

 بود بیعج

 بود بیعج یلیخ

 �😮�بفنش سوگل رفت هوا غیییج هویغرق افکار خودشون بودن که  همه

 

 ...........غیییییییییییییییییج_

 

 نفس

 غییییییییییییییییییییج_

 دیسوگل بود که همرو به طرف خودش کش غیج

 جعبه ام دستشه هیسوگل زانو زده  یارمان جلو دمید برگشتم

 

 غیییج غیییج غیییج_

 ��زدیم غیو ج دیپریم نییباال پا سوگل

 جوابشو بده هکنیم یدختر مثال داره خاستگار زشته：جلو گرفتمش در گوشش گفتم رفتم

 

 شد طونیش افشیگفت و دست ارمانو گرفت ق نویا دیببخش یییا_

 شمیاووووووم نه زنت نم_

 

 بلند گفت یهمه تو شک بودن که سوگل با صدا  دمیصورت ارمانو د یدگیوضوح رنگ پر به

 .کردم مال خوددددتمیشوووووخ_

 

 بعد بغلش کردحرکت انگشترو دست سوگل کرد و  هیو با  دیکش یقینفس عم ارمان

 

 ��❤بود دهیبه عشقش رس میدوستم ابج نیخوشحال بودم بهتر یلیخ
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 خانوادمون شیپ میخوش گذشت قرار شد  برگرد یلیشب خ اون

 

  یهفته بعدش خاستگار کیلواسون  میریدنبالمون م ادیلواسونه فردا ارمان م یما تو خونه

 

خوابم  یا هیثان یکیدوش گرفتم و بعدش ولو شدم رو تخت ا هیو کوفته بعد از رفتن بچه ها رفتم به سمت اتاقم  خسته
 برد........

 

 نفس

 

 دارشدمیب میبصورت انتا7ساعت صبح

 هنییمربوطه رفتم جلو ا یصورتموشستن بعد از انجام کارا ییدسشو رفتم

 

 نییرفتم پا دمیبه خودم رس ذرهیشونه زدم   موهامو

 

 شروع کردم به خوردن   ختمیر برا خودم ییچا هیارشام سر کار بود رفتم  

 تلفن خونه بلند شد یبعد صدا قهیدق ۰۵ بایتقر

 

 ـــــت��رفـــیم جیسرم داشت گ دمیچرخــــیتو خونه دور خودم م داشتم

 دمیتختم دراز کش یباال رو رفتم

 بود یلبم احساس کردم دست زدن به لبم دستم خون یرو یداغ ی همای ہلحظ همون

 

 لواسون میدنبالم بر انیبعد از ظهر ارمان و سوگل ب۵م سراغ کارام قرار شد ساعتندادم و رفت یتیاهم

 

 ـــــــا��مونــــــیکه چشمم خورد به عکسم با ارشامـ تو پارک ارم کنار م کردمیساکمو جمع م داشتم

 شهیواسش تنگ م دلم

 دوسش دارم؟ یعنی

 رو دوس داشته باشم! یکس ـــــــــــــــدیمن نبا ہن

 سـتم؟یمگه من ادم ن چرا؟

 دوسش دارم!! من

 ؟ےچ هطرفه باش کیحس  نیاگه ا یول

 

 از سرم بپره ساکمو جمع کردم  یتکون دادم تا افکار منف نیبه طرف سرمو

 برداشتم و رفتم دم در  لمویو وسا فیک دمیلباسامو پوش پاشدم

 

 ..........ـــــــــدن��ـــــــــــیبعدش سوگل و ارمان رس قهیدق۰۱

 

 سوگل

 لواسون میگردیبرم میدار ےــــــــــــــــــیوا

 ارمیدارم بـــــــــــال در م یخاستگار ادیارمان م گهیهفته د هی



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 55 

 

 

 داشت هنگ نیتو فکر بودم که ماش ینجوریهم

  مینایای نفس خونه ےجلو دمیاطرافو نگاه کردم د برگشتم

 

 د......بعد نفس اومد سوار شد و ارمان راه افتا قهیدق  ده

 

 به ارشام داره...... یربط هیکه  دونمیم نویچش شده بود فقط ا دونمنمی داد بزور سالمم سالم جواب ےخودش بود حت نفستو

 

 سکوت حکم ران بود نیماش تو

  شدیاعصابم داشت خورد م گهید

 گفتم: اوردمیسر طاقت ن اخر

من  ی؟؟؟؟اج یبمن بگ یخوایکرده؟؟ م تتیاذ یکس ؟یتو خودت یشد نیکه سوار ماش یاز موقه ؟؟؟یشده اج یزیچ نفس؟؟
 نگ.......

 که  با داد نفس خفه شدم: زدیحرف م نجوریهم داشتم

 .......ـــــــــــدیولـــــــــم کن ـــــــسین میزچی هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�😢�نــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تنها دوستمه مهیباشه اون ابج یبهش کمک کنم هر چ خواستمیطرف م ہـیم از طرف ناراحت شد هی از

 

 مینزد یتا خود لواسون حرف گهید

 .......ـــــــــدمینفهم یچیه گهیکم چشمام گرم شد و د کم

 

 سوگل

 نیلند شدم تو ماشنرم از جام ب یلیارمان باال سرمه و داره گونمو نوازش خ دمیرو صورتم چشمامو باز کردم د یاحساس دست با
 که ارمان گفت: کردمیداشتم به اطراف نگا م میبود

 !مایدیپاشه؟ رس خوادیخوشگل من نم خانوم

 کو؟ م؟نفسیدیرس یععع ک_

 

 میدیکه رس شهیم یا قهیدق۰۵_

 یش داریرفت تو من موندم تا ب نفس

 

 زنگمیشه بهت م داشیسورنا االناس پ گهیمن برم تو د زمیعز یمرس_

 

 افتادم بغلش که گفت: دیکه ارمان دستمو گرفت کش رفتمیداشتم مشدم  ادهیپ

 نرفته؟ ادتی یزیچ

 اوووووم نه_

 نیبمن بد دیبا یزیچیخانوم  یه یه_

 ؟یچ_

  دیبوسیارمان بود که اروم و نرم م یکه گفتم لبام داغ شد لبا نویا

 

 کردم  شیخودمه پس منم همراهمال  گهیارمان د دونستمیم سیهوس ن دونستمیبود مخصوصا االن ک م یخوب حس

 بعد نفس نفس زنان ازش جدا شدم که ارمان گفت: قهیدق چند



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 56 

 

 یبر یتونیمن سهممو گرفتم م خب

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 ��ـــــــــــــوونهید

 ےبا ـــــــگهیمن برم د    

 تو خونه......... دمیدوو بعد

 

 نفس

 میبود نایسوگل اچشمامو باز کردم دم خونه  نیماش سادنیوا با

 بمونم  ششیهفته پ هیشد من  قرار

 

 ......خوردمیتلو تلو م رفتیم جیشدم و زود تر از سوگل داخل خونه رفتم....سرم گ ادهیپ

 

 لبم داغ شد هویکه  رفتمیتلو تلو خوران داشتم م نجوریهم

 بود ختنیپشت لبم درحال ر یگرم ی هیما

 

 ... لیدل یخون دماغ شدم ب بازم

 

 باالخره خودمو به خونه رسوندم.... یار بد بختهز با

 

 که شدم همه در حال حرف زدن بودن که ساکت شدن..... داخل

 

 بغلم... دیو اسک شوق پر یبا نگران مامان

 مادر جان دلمون براا ت تنگ شده بود من.بابات همه و همه دلمون واست تنگ بده بود یکجا بود_

 

 استراحت کنم  رمین خستم ممادر من ...فقط اال نطوریمنم هم_

 

 از اتاقا رفتم......... یکیحرف به طرف  نیا بعد

 

 نفس

 خشکم زد..... دمیکه د یزیاز اتاقا رفتم درشو که باز کردم از چ یکیطرف  به

 

 م؟یچرا نگفت باهم بر نجایا ادیب خواستیمگه شرکت نبود؟اگه م کنه؟یچکار م نجایا نی..ایا

 

 سوگله ...... دمیدست رو شونم نشست برگشتم دتوفکر بودم که  یهمونجور

 

 ؟یشد داریب یعععه سوگل ک_

 ؟یمحوش شده بود ینجوریتو اتاق بود که ا یک یبعد از تو ..راست عیدق ۵،۲_

 اتاقمو نشونم بده میابریب یچکی!هیچیه ؟یچ_

 میباشـــــــــــه بر_
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 گذشت!!! ریبخ اوفـــــــــــــــ

 

 افتادم  هم به طرف اتاقا راه با

 قرمز رو باز کرد یاتاق با طرح مشک ہی در

 (��تا اتاق داره ۲ نای)خونه سوگل ا

 

 خوردیم میاومد به روح خوشم

 همون اتاقو انتخاب کردم  پس

 

 تو راحت کاراتو انجام بده رمیمن م زمیخب عز_

 

 گفتم سوگل رفت  یا باشه

 گرفتم برم حموم لباسامو میتصم

 تو حموم ........ دمیتم پرکردم حولمو برداش  اماده

 

  نفس

 ....رونیگرفتم اومدم ب عیدوش سر هیداخل حموم  رفتم

 

 .....نییتنم کردم موهامو باز گزاشتم رفتم پا یبند صورت زیبل هیبا  یل شلوار

 سرحال به همه سالم کردم... یلیخ

 رمان و پدر مادرش...بودن...سورنا...پدر مادر سوگل پدر مادر خودم...ارشام و پدر مادرش...ا همه

 

 ��❤وفتهیب یاتفاق خوب خوادیداشتم .. انگار م یچرا اما حس خوب دونمیبودن نم همه

 

 سالم بر اهل خانه_

 جوابمو دادن همه

 (مهیجون)مامانه نفس اسمش مر میمر یدار یخوشگل یماشاال چه دختر_

 دیشما لطف دار یمرس_

 زدنیرمان و سورنا و ارشامم با هم حرف م....ا زدنیرو مبل نشسته بودن با هم حرف م مردا

 هم سر منو خورد از بس گفت سوگل

 بپوشم چکار کنم و....... یچ ؛یاسترس دارم واسه خاستگار نفس

 مادر سوگل همرو به خودش اورد یصدا 

 شام ــــــــدیبفرما_

 سوگل .... یمانم جلومن ارشام بغلش ار یسورنا رو به رو میمن و سوگل بغل هم بود میرفت زیبه سمت م همه

 

 اون شامم کوفتم شد از بس سورنا بهم نگا کرد و ارشام بهم چش غره رفت گهید یچیه

 

 دیچک یلکه قرمز زین یکه رو خورمیغذامو م داشتم

 

 از اتفاق خوبم!! نمیا با
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 رفتم ییبه دماغم زدم ...خون دماغ شدم دوباره ...بلند شدم و بدو بدو به دستشو دستمو

 

 رو مخم بود..... شدهیچ شدهیچ گفتیبه در و م زدیمان که مما یصدا

 

 ....ترسونهیهست داره منو م یهرچ یول هیخون دماغ شدنام چ لیدل دونمینم

 

 رو باز کردم که مامان بغلم کرد: ییدر دستشو مینیاز شستن ب بعد

 ؟یبود؟ چرا خون دماغ شد شدهی؟چ یخوب

 

  ستین یزیچ ینگران ینجوریم نشکسته که ادست و پا گهیخون دماغه د هیععع مامان _

 

 رفتم اتاقم ... دیببخش هیبا  بعدم

 عوض کردن و رفتم تو تختم لباسامو

 

 برم دکتر  دیکه فردا حتما با نیاز فکر در مورد ا بعد

 خوابم برد....... هیچ یکه خون دماغ شدنام برا نیا و

 

 نفس

 ومدینم ییصدا چیبودن چون هبود که همه خواب  بیشدم ...عج داریب ۰۰ساعت صبح

 

 اتاقم بعد از شستن دست و صورتم رفتم حاظر شم ییدستشو رفتم

 

 برداشتم چموییو سو فمویسرم کردم ک یشال مشک دمیپوش یمشک یبا مانتو یل شلوار

 

 نشسته  زیارشام پشت م دمید نییرفتم پا نیپاورچ نیپاورچ 

 

 که گفت: کردمیتم فکر منرفتن...ذل زده بودم بهش و داش نایمگه ا وااا

 مینگا نکن.....خاله اصرار کرد نزاشت بر یاونجور

 خو باشه بمن چه؟_

 نییپام کردم و رفتم پا امویدم در کتون دمییدو بعد

 

 گهیعالئم د یلیو...خ جهی....سر گ یالک ی..خون دماغ شدناهیبفهمم مشکلم چ دیبا امروز

 

 شد  یمورد عالقم پل گزاشتم رو گاز ضبطو روشن کردم ...اهنگ پامو

 ۳afmاز  کمیشه موز یپل بزار

 

 کمیشه موز یپل بزار

 

 کم ینور هیاوه با          
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 یانقده جذاب تو

 

 لحظه هی شهیکه نم         

 

 کرد یازت دور 

 

 نفسام به نفسات وصله              

 

 صفر۱از کنمیتو شروع م با

 کاره مونم که خوش                

 هم تو هربا  یگذرون

 (زارمیسه ماه فصله)اهنگو م       

 

 پارک کردم و رفتم باال.... نویماش مارستانیدم ب دمیرس

 

 سمینویبرات م شیازما هیدخترم _

 جوابشم االن پس فردا حاظره........ ادیبده به احتمال ز االن

 

 .....رونیاومدم ب یگفتم و بعد از تشکر وخدافظ یا باشه

 

 افتادم... راه شگاهیازما سمت

 

  رونیخون اومدم ب شیاز ازما بعد

 ادیم شیجواب ازما گهیهفته د هیکه  گفت

 

 ......ادیم شمیسوگل جواب ازما یروز خاستگار قایشانس بد من دق از

 

 رو از ذهنم دور کردم  یمنف یفکرا

 رفتم سوارشدم و نمیسمت ماش به

 طرف خونه راه افتادم..... به

 

 کردمیکر مف گهیخونه به هفته د تا

 ه؟یچ شمیجواب ازما یعنی

 

 نفس

 ۳ساعت یکاینزد

 شدم.... ادهیپارک کردم و پ نویخونه ماش دمیرس

 

 )مامان سوگل( باز کردنیزدم درو خاله نوش در
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 سالم خاله جون_

 تو ایب زمیسالم عز_

 طرفم به همه سالم کردم و دیتو با وارد شدنم همه سرا چرخ رفتم

 مگرفت شیراه پله رو پ عیسر

 

 ....نییاتاقم لباسامو دراوردم صورتمو شستم و رفتم پا رفتم

 

 رفته بودن نایارشام ا میبود خودمون

 بگم؟ بگم کجا بودم؟ یاسترس گرفتم به مامان چ کمی

 دمیخدا ....اهــــــــــــان فهم یا

 

 به بغلش اشاره کرد دیمامان رو مبل دو نفره نشسته بود تا منو د نییو خانوم وار از پله هارفتم پا اروم

 

 کنار مامان نشستم  رفتم

 ؟ینفس مامان کجا بود_

 رستانمیدوسته دوران دب یناز شیرفته بودم پ زهیااووووم چ_

 ینفس به من نگا کن...خب حاال بگو کجا بود_

 بودم یناز شیواا مامان گفتم که پ_

 

 ......میرفت یخور ناهار زیبه طرف م میبلند شد یناهار همگ دیایخاله که گفت ب یصدا با

 

 !...ستنیافتاد سوگل و سورنا ن ادمیکه  خوردمیناهارم داشتم

 گفتم و دوباره مشغول شدم یالیخ یب

 

 ......دمیو پرس اوردمنی دووم(��ستمایکنجکاوم)فضول ن یلیکه من خ ییاز اون جا خب

 ااامممم خاله؟ سوگل و سورنا کجان؟؟؟_

 ندانشگاه سوگل رو درست کن یرفتن کارا_

 امیبابا چرا وانستادن تا من ب یا_

 یگفت تو با ارشام بر شهیم ریسوگل گف د_

 گفتم: اروم

 عجــــــــــبا من با اون اورانگوتان ؟_

 خاله جان؟ یگفت یزیچ_

 ریبخوابم شب بخ رمینگفتم م یزینه چ ؟من؟یها؟ک_

 

 ابم برد .........خو  شمیباال درو بازکردم و رو تختم ولو شدم با فکر به جواب ازما رفتم

 

 سوگل

 شدم با سورنا رفتم الیخیمنم ب یومدیمنتظر شدم ن ی؟هرچ یتو کجا بود یپدرمون درومد راس کردنیمگه قبولم م یوا

 

 االن من چکار کنم؟ امیتا من ب یستادیوام دیاز دوستام بودم تو نبا یکی شیپ_
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 با ارشام برو اونم قراره پس فردا بره _

  ادیازش خوشم م یلیخ کنمیفت مسوگل من خ یواااا_

  ستین ریخودکرده را تدب گهید_

 یخونه بمون یخواسیم

 زم؟یسوگل عز_

 ؟یجونم اج_

 رونیگمشو ب_

 خخخخخخ باشه_

 .......رونیشدم رفتم ب بلند

 

 نفس

 استرس تمام وجودمو گرفته بود ...  گرفتمیجواب م دیخدادامروز با یوا

 نییتم....حاظر شدم و رفتم پازور بلند شدم...دست و صورتمو شس با

 خونه خودمون..... میرفتیرو شکر امروز م خدا

 گف: دیمامان تا منو د نییرفتم پا تا

 مامان جان بدون صبحونه؟ کجا

 کار دارم ییبرم جا دیمامان با_

 ......ــــــــــــــــژیشدم و و نمیبگه سوار ماش یزینزاشتم چ نییبدوبدو رفتن پا بعدم

 پرواز کردم بایتقر نمارستایب تا

 ....دمیباهزار زحمت و استرس رس باالخره

 

 شدن و رفتم اتاق دکتر..... رشیباال پذ رفتم

 اومد فقد لطفا اروم باش .... شتیدخترم ازما_

 رو جلوم گرفت ییبرگه ا بعدن

 دست لرزون دست بردم برگه رو گرفتم... با

 

 !شدیکم چشمام داشت گرد م کم

 من؟... یعنی...عی  دم؟یدیم یچ

 نه... یوا

 نداره امکان

 توکلت به خدا باشه شهیدخترم اروم باش درست م_

 

 رونیشدم از اتاق رفتم ب بلند

 دیلرزیو بدنم م تن

 ..م...من سرطان خون داشتم...م

 

 

 ............رفتمیکجا اما م دونمینم رفتمینشستم فقد م نیتو ماش رفتم
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 نفس

 

 رفتمیفقط م رفتمیم تند

  زدمیم غیج یگاه کردمیم هیگر

 خارج بودم.... یشده بودم از حالت عاد خل

 

 ستین یکیکوچ زیحق داشتم سرطان هه چ 

 سین یدیکه بهش ام یسرطان اونم

 

 .......��خوامینم ــــــــــرمیبمــــــ خوامیمن نم ایخدا

 

 ......روندمیو م کردمیم هیانگار زبونم بند اومده بود.....فقط گر گفتمینم یزیچ گهید

 

 .....کشهیتلفنم داره خودشو م دمیخودم اومدم د به

 

 سوگله دکمه اتصالو زدم و جواب دادم: دمید برداشتم

 بله؟!؟_

 حاال؟ ییکجا مینگرانت شد یستیساعته ن ۲ ؟یینفس؟ معلوم هست تو کجا_

 تهران کار داشتم برگشتم تهران .... امیسوگل به مامان بگو بره خونه من نم_

 ...یجون به لبم کرد گهیبگو د ؟؟یدار ؟چکار؟؟یتهران_

 زدم که خودم هنجرم نابود شد. یداد ناخوداگاه

 ..... دیدست از سرم بردار ـــــرم؟؟اهیبه درد خودم بم یولم کن شهیسوگل م_

 

 رو قطع و خاموش کردم .... یگوش بعدم

 

 ...ختمیفرمون و اروم اشک ر یکنار سرمو گزاشتم رو زدم

 

 . خونه......دمیرس ۰ساعت  یکاینزد نیبود واسه هم یبد کیحالم خوب شد راه افتادم تراف یوقتبعد  قهیدق۰۱

 

 نگاه انداختم ییواحد روبه رو به

 گفتم و رفتم تو خونه .... یاه

 

 رو نداشتم .... یکار چیه حال

 .شدم... هوشیب دهیپتو...سرم به بالش نرس رییز دمیتو اتاقم لباسمو دراوردم و خز رفتم

 

 نفس

 شدم.... داریچشمام از خواب ب یتو دیخورش میبا نور مستق صب

 

 کردم هیاز بس گر سوختیشدم چشمام م بلند

 پف کرده بود.... رشونیچشمام گـــــــــــرد شد...چشمام قرمز شده بودن و ز افمیق دنیبا د نهیا یجلو رفتم
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 ......نییدست و صورتمو شستم رفتم پا ییشدم و رفتم دستشو الیخ یب

 

 برداشتم ...اوهـــ اوهـــ مویگوش

 از مامان سکالیتا م ۰۱

 تا سوگل ۳۱

 از ارشام سکالیتا م ۵۱ اوهـــــــــــــــ

 همشون با هم زنگ زدن ... ییهوی ینجوریکه ا شدهیچ نمیشدم بب کنجکاو

 

 ...دادیغرورم اجازه نم یعنیزنگ بزنم  تونستمیارشام که نم به

 

 گرفتم به سوگل زنگ بزنم...شماره رو گرفتم و دکمه سبز رنگ رو زدم بعد از دوتا بوق برداشت: میتصم نیهم یبرا

 

 بله؟!_

 ؟یبود دهیخواب یسوگل رو گوش_

 خاموش بود؟  تیچرا گوش ؟یینفــــــــــــــــس خدا نکشتت کجا_

 بدم.... حیرو برات توض یموضوع هی دینفس بکش سوگل،خوبم فقط با_

 تهران... یایب دیبا شهیمپشت تلفن ن یول

 

 ارمان!!.... ینفهمه حت یبهونه جور کن خودت فقط حواست باشه کس هی

 

 منتظرم باش وفتمیباشه باشه من  راه م_

 باشه خدافظ_

 خدافس_

 

 

 رو خورد.... کهیشکمم برسم.... روده بزرگه روده کوچ هی کمیکردم رفتم  قطع

 

 توش... زدیال مگس پر نمباز کردم...ماشا خچالویاشپزخونه در  رفتم

 

 ....ارنیب تزایکردم و تلفن برداشتم زنگ زدم پ یهووووف

 

 .....دیرس تزایانتظار باالخره پ قهیدق ۳۱ کینزد

 

  سوگل

 البته هزار تا بهونه اورد ... المیاوردن وسا یتهران برا رمیکردم که م یهزار زور و زحمت مامان رو راض با

 

 بودن  اونا کهنه یخریم یریم مثال

 ....گهیتا بهونه د وهزار
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 نگفت ... یزیچ ارمیرو ب لمیوسا رمیارمانم گفتم م به

 

 !!یــلینگرانم خ یلیتهران خ رمیمن االن تو راهم و دارم م خالصه

 

 

 -نفس-

 شدم  شال انداختم رو سرم و رفتم دم در ..... بلند

 گرفتم پولشو حساب کردم و امدم تو.... تزارویپ

 خوابم برد.... یک دونمیکه نم میدیم لمیو ف خورمیم تزایپ داشتم

 

 .و بدو بدو به طرف در رفتم بازش که کردم...دمیدر از خواب پر یصدا با

 

 شب بود.... ۰ یییی..ساعتو نگاه کردم اسوگل مواجه شدم یبرزخ افهیق با

 

 تو؟؟؟ امیب یزاریدم در منتظرم م مهیساعت و ن کی_

 تو... ایب دیببخش یوا_

 

 کاناپه... یتو و ولو شد رو مداو

 ساعته پشت درم؟؟ کی یکردیچکار م_

 خواب بودم دیببخش_

 حرفات هم مهمه... ی... و گفت؟یکارم دار ی...؟گفت شنومیخوب م_

 ....دمیم حیرو توض زیفردا برات همه چ ریدوش بگ هیبرو  یدیسوگل تازه از راه رس _

 

 

 ...نییکه از حموم اومده و لباسشو عوض کرده اومد پا یدر حال قهیدق ۲۱...بعد از باشه تکون داد و رفت باال یبه نشونه  یسر

 

 و سوگل چون خسته راه بود زود رفت بخوابه..... میخورد یمختصر شام

 

 پهلو اون پهلو کردم به خواب رفتم.... نیا قهیبعد از چند دق رپتویز دمیرفتم باال و خز منم

 

 نفس

 اومد چشمامو باز کردم... یم نییاکه از پ ییبا سر و صدا صبح

 

 ....نییشدم موهامو شونه زدم جمع کردم دست و صورتمو شستم و رفتم پا بلنو

 

 

فعال شد  میپشتش به من بود.... ناگهان کرم درون کی...رفتن نزدکردیتو اشپزخونه بود و انگار داشت صبحانه اماده م سوگل
.... 

 

 ....سادمیشتش وارفتم پ وستهیگاماس و اهسته و پ یگاما
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 :خوندیواسه خودش اهنگ م داشت

 ��❤زنگ هندسه  سر

 ��❤درسا بسه نیا گمیم

 ��❤زنگ بخوره نیا یکاشک

 ��❤به دل دار برسه دل

 ��❤به دل دار برسه دل

 ��❤کالس منم مبصر

 ��❤ یدرس عاشق یتو

 ��❤یقیشقا توگل

 ��❤یقیتو گل شقا یوا

 

 ...دادیدر حال خوندن بود و قر م ینجوریهم

 

 .......زدمیاشپزخونه رو گاز م یها کیشدم و داشتم سرام نیکرد پخش زم کهیکار با که

 

 .....�😐�بعد باسنشو داد عقب و اومد باال نییاروم اومد پا اروم

 

 بود خخخخخخ!!؟ یعال یواااا یواااا_

 

 .....زدیهوا دستشو گزاشت رو قلبش و نفس نفس م دیمتر پر کیمن  یصدا با

 

 .... میساط خنده رو جمع کردب قهیدق ۳۱از  بعد

 

 بدم(........ حی)توضحمیتا من برم براش بتوض نهیکاناپه بش یو من به سوگل گفتم بره رو میرو خورد صبحانه

 

 سوگل

 باشه....... ندیبشنوم که ناخوشا یخبر ایو  دفتهیب یاتفاق خواستیانگار م یچرا ول دونمیداشتم.....نم یبد استرس

 

 -نفس-

 رو  به سوگل نشون بدم..... شمیصبحانه رفتن باال تو اتاق....تا جواب ازما زیردن ماز جمع ک بعد

 

 

 استرس تمام بدنم فراگرفت.... دنیدست و پام شروع کرد به لرز ناخوداگاه

 

 به سوگل...... دمیتن و بدت لرزون باالخره رس با

 روبه  روش.... نشسم

 پرواگفتم: یب و

 نزن.....باشه؟ یتا حرفام تموم نشده حرف سوگل

 باشه_
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 گرفت .!! میناخوداگاه گر دنیدادن به قسمت سرطان که رس حیکردم به توض شروع

 و بدنم شروع کرد به لرزش.... تن

 

 

 بود گفت: دهیکه انگار فهم سوگل

 نفس؟؟ ؟یزنیچرا حرف نم یزد خیچرا  شدهیچ نفس

 

 رو بهش دادم.... شیازما یبرگه   کردیکه صدام م یهمونجور

 

 ...به خانوادم....می...به زندگندمیدستام گرفتم و فکر کردم...به ا نیب موسر

 

 ...ومدیاز سوگل ن ییاز چند لحظه صدا بعد

 

 شده.... رهینقطه خ هیبه  دمیشدم...سرمو بلند کردم و د نگران

 

 زدم جواب نداد تکونش دادم جواب نداد.... صداش

 

 اتاقش .... یبلند شد و رفت تو اخرش

 

 نفس

 ..دمشیند گید

 سخته.. یضیمر نیاونم هضم ا هیبرا دمیفهمیم

 ..ادیگذاشتم با خودش کنار ب نیهم هیبرا 

 سوگل کجاست! نمیشدم بعد از شستن دست و صورتم رفتم تا بب داریکه ب صبح

 

 شد زونیکواال ازم او نیع یزیچ یک  رونیب امیاز در اتاق ب اومدم

 

  ؟؟؟یعادت نکرد ه؟هنوزیک گفت چ ردمکی..با تعجب نگاش مشدمی.داشتم خفه م 

 

 ...گیحق داره سوگله د بله

 

 بود ک نیاز ا شترمیتعجبه ب اما

 خلتر از منه نکهیحال؟؟!ا نیبا اون حال رفت و االن با ا روزید

 

 ...رونیب دیمحکم زدپس کلم چشام پر یکی هوی دمید

 

 خل عمته منگل_

 ععع بلند فکر کردم؟!_

 بله_

 ؟یک قنبرک زده بود شبی.دیشد ینطوریخب تو چرا ا_
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 ..میزنیهم حرف م میخوریهم صبحانه م زیسر م نیبش ایب_

 

 تا بناگوشش بازه..... ششین دمید زیسر م رفتم

 

 ..کردیرو دستم ورم م گرفتیو اگ ارمان نم نیا ایب

 

 ...گیگفتم: اووو چته بگو د ادیصداش در نم دمید

 

از دست نده..من  تویباش.روح دواری.امشهیحل م ی..همه چشتمی.من همه جا پ یاوا کنمد دی.با یبباز دینفس خودتو نبا نیبب_
 داد.. حیتوض یکردم و....کل دایتو المان پ مارستانیب یکاراشو کردم  شبید

 

 براش خطرناکه.. یهر شک ضهیبابامو داشتم..قلبش مر هیمن فقط نگران اما

 

 ..میفتنمون ب المان رو نگر یاصل لیدل چکسیاز سوگل خواستم ب ه نیهم یبرا

 

 نفس

 روز مث برق و باد گذشت.. ده

 

 زودتر از تصور من حل شد ... یرو روالش بود و حت یچ همه

 

 ارمان.. هیفقط بخاطر اشناها اونم

 

 شیپ ییهویبوده ک  نیو تنها جواب ما ا بودهیچ میتصم نیا ییهویو  شدهیکردن ک چ چمونیک خانوادها چقدر سوال پ بماند
 د...اوم

 

 

 خبر داشت ارمان و ارشام بودن.. هیک از قض یکس تنها

رو هرگز  لیتحص تیموقع یسفر بخاطر  یو مطمنن داستان مسخره  ادیخبر از ارمان سوگل با من ب یب شدینم نکهیبخاطر ا اونم
 چون تو دانشگاه بودن... کردندیباور نم

 

 بهشون دروغ گفت... شدینم بهرحال

 .. دنیو فهم زیهمه چ ین وقتچهره هاشو رهینم ادمی

 

 سخت بود رنگ نگاهاشون عوض بشه... برام

 دوس نداشتم باهاشون رو در رو بشم نیهم واس

 بود و چون پرواز از گهیروز د۳ هیبرا پرواز

 

 خانواده ها... شیپ میبر یخدافظ یواسه  میگرفت میتصم شیبود.از دو روز پ تهران

 

  کمیمن بعد از  هیو بابا مامان
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 شدن.. یالتماس راض هشخوا

 

 ..کنهیم شونیبودن اما بازم سوگل قول داد راض ریسخت گ کمیخانواده سوگل  اما

 

 و خودشم رفت خونشون.. نایهر  حال سوگل منو رسوند خونه مامانم ا به

 

 کردمیمهس من فک  یزیچ ی  کنمیو حس م زنهیمن نمدونم چرا دلم شور م گفتیو مامان م شدیوقت حرف از رفتن و م هر
 ...شدیم دیبفهمن و رنگ مث گچ سف ویاالنه ک همه چ

 

 ...ستین یچیبدم ک ه ینمتونستم بهش دلدار یحت کردمیحرف و عوض م عیسر

 

 :سوگل

 باور کرد نفس... شهیهنوزم نم هوووف

 من.. هیاج

 ..سرطانً

 ب خدا توکل کرد... دی.فقط با تیخب واقع یبهش فک کرد..ول شهینم یحت اووف

 ک هست... یهر جور مونمیم ششیپ من

 کنم اصال قبول نمکنن .. یرو راض نایمامان ا یچ جور فقط

 ...کردیزدم ارمان االن حرف زدن با اون ارومم م زنگ

 

 بوق ج داد..۲ بعد

 زمیسالم عز_

 سالم_

 ک.. یکن ینجورین ک خودتم ا یبد هیب نفس روح دی.بابا تو بایباش ینطوریا یخوایم یهوووف سوگل تا ک_

 

 ...ارمان؟!گمینم یزیاون چ شیمن ک پ_

 

 زمیجانم عز_

 

 .. شهینم یراستش مامان راض_

 ..کنهیک خواهش کنم قبول م کمی شهیمث هم کردمیم فک

 

 ..سیبشو ن یاصال راض یول

 

 ...گنیم یدور از اون مردم چ یبر یزشته پاش یو محرم ارمان یمخصوصا ک االن نشون کرده ا شهینم گیم

 پووف

 .. بابا یا_

 بدم.. دیب مامانم با یچ جواب یفک نکردم ک بر نی..من اصن ب اگیحقم داره د خب

 

 شما... یکشیزحمت م_
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 سوگل گمایم_

 

 ارمان؟! ایگیم_

 

 !م؟؟؟یایما هم ب شهینم_

 

 ..هیازتون فرار مینطوریک هم ینیبی؟میایتو ام ب شهیم ینفس راض یک تو چرا فک کرد ؟دوماییاوال ک شما؟مگ چندتا_

 ..نشینیسخته تو اون حال بب راشب

 

 ...یهمه چ ریز زنهیم نیایفک کن بدونه شما م مشیشده ببر یاالنم بزور راض تازشم

 

 اوال ک منظورم من و ارشام بود..._

 ...خراب نشه شیروح شهیک من مطمنم وجود ما اونجا باعث م دوما

 

 ...نیایشما هم ب شهینم ینفس راض گمیک حق با تو باشه م میریاصن گ_

 

 دارم.. ینقشه ا یاقا اصن من _

 

 !؟یچ نقشه ا_

 

 جفت خانواده ها راحته..هم خودمن ... الیهم خ شنیم یراض نایهم مامانت ا میایسوگل اگ ما باهاتون ب نیبب_

 

 ...  شهیک نم تیوضع نیدوتا دختر تو ا بابا

 !ن؟؟یریم نیسر کوچه دار نیکرد فک

 

 ..اریباشه جوش ن_

 ....میکن کارینفس..اونو چ یول یاریب فیتشراز خدامه  منم

 

 بزا حرفم تموم بشه و...... ریبگ گریدندون ب ج قهیدو د_

 

 ...هیخوبم بود...حق داشت..عال چیک ه گفتینم بد

 

 :سوگل

 زنگ به نفس بزنم ...... هیخوب حاال  انیصد در صد ارشام و اقامون م دنیکه اقامون کش یباتوجه به نقشه ا_

 

 

 وقبووو هی

 

 دوبوووووق



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 71 

 

 

 بووووووق سه

 

 جواب داد  باالخره

 بله_

 بله و بال _

  یجووووون چه طور یبه سوگ_

 یاج

 

 ؟؟؟؟؟یمن خوبم تو خوب_

 

 صدات ناراحته!!!! یشده سوگ یزیمنم خوبم چ_

 

  رهیگیجووووون نقشم داره م اخ

 ینفس ین یزینه چ_

 

 گر؟؟؟یده جش یسرمو بذارم رو اجر بگو  رمینشناسم  مویمن اگه اج_

 

 !اااااایناراحت نش یاج_

 

 اه جون به لب شدم خوو گهیبگو د_

 

 نشدن یراض نایمامانم ا یاج_

 

 خاک برسر شدم..... یییوا زمیبه سرم بر یخاک یحاال من چ یچ_

 

 اون ور...... رمینم یییتنها رمیبم نجایحاضرم هم رمینم یییییولم کرد من تنها میاخر دستم اج اااایخدا 

 

 شرط داره هیگفتند  یتند نروووو نفس نقدیا ینفس_

 باشه قبوله  یاز اول بگو هر چ نویخو جون بکن ا_

 

 !؟یمطمئن_

 

 اره......_

  هیبهت بگم شرط چ ییخواینم_

 

 بگو  ماینه همون تو هواپ_

 

 باش ........._
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 روز بعد دو

 : نفس

 زنگ خورد..... میکه گوش شدمیاماده م داشتم

 

 و بدون نگاه کردن به صفحش جواب دادم...... یودم سوگبا خودم مطمئن ب 

 

 ارشام تو گوشم یصدا دمید 

 گوشم که گف: دتویچیپ 

 دم خونتونم..... گهید قهیاماده باش ده دق_

 

 مضمن داره..... یرینذاشت ادامه بدم و قطع کرد واااا خود درگ گهید

 

 همون موقع مامانمم صدام کرد.... ادیبوق م یصدا دمیاه د دهیج نم نمیاالن ا نیبه سوگل زدم ج نداد هم زنگ

 

 کاسه اب........ هیکنن مامان قران به دست  باباهم با  یدم در تا خدافظ ستادنیبابا و مامان ا  دمید 

 

 ....نییکردم و رفتم پا یبود باهاشون خدافظ ستادهیا 

 

 با تعجب گفتم : کننیارمان ارشام دارن نگام م یسوگ دمید 

 �😮�؟؟؟؟؟ شده یچ_

 

 ج داد.... یسوگ

 

 تا فرودگاه؟ انیمگه عمو و خاله نم_

 

 اماده بودن شیپ قهینه تا چند دق_

 

  انیامد نم شیپ یبرا بابام مشکل یول 

 اها ......اصال خودشون امدن _

 منتظر بابام گفت.... ستادنیا دمینگاه به پشت سرم کردم که د هی

 

 ییقران رد شن بابا ریاز ز انیبگو بنفس به ارمان و ارشام وسوگل خانمم _

 

 : سوگل

 ......میقران رد شد ریهمه از ز نکهیاز ا بعد

 ....... میحرکت داشت11ساعت  میطرف تهران حرکت کرد به

 

 گذشت....... یچه جور دمینفهم میکه تو راه بود یساعت۳.۲داشتم که  نقداسترسیا

 

 اخه هنوز به نفس نگفته بودم..... 



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 72 

 

 

 ارشام هم با اصرار ارمان اومد ....! ادیکه ارشامم ب امیم یمن به شرط گهیارمانم م ادیارمان ب نهیا نایان اکه شرط مام 

 

 

 حرکت بود ؛ گهیسه ربع ساعت د قایو دق میتهران بود کینزد

 : گفیم قهیدم به دق نفسم

 

 .... میرسینم یییشد وا رید ییواا_

 

 از دستش خسته شدم که با داد گفتم: گهید

 ... ممیرسیم گهید قهیاه دودق گهینفس بس کن د_ 

 

 خ....و...ب..حا..ال...خو....ف کردم....._

 

  میدیباهم به حرف نفس خند همه

 برق گرفته ها گف:  نینفس مثل ا که

  ابوی ییییاوو_

 

 ؟یههااا.......بامن_

 

  گهیاره د_

 

 بنال_

 

 بود...؟ یچ نهیشرط مامانت ا_

 

 :نفس

 ..... شهیم دیداره سرخ و سف یوگحرفم س نیبا ا دمید

 

 شده یزیچ یسوگ_

 

 نفس شرط مامان_

 اووووفففففف..... ادیبود کهه...........ارمانم بامون ب نی................انااااایا 

 

 یییییییییچ_

 

 مواظبمون هم هس ادیکه م ستین یزیچ ییییییچ یچ_

 .....امیدهنتو اصال من نم ببند

 

  یغلط کرد_
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 یشرط هیاصال _

 

 باشه قبول خخخخخ یهرچ_

 

 ...... ادیامد ب رشیگ طینداره اگه بل طیکه اصال ارمان که بل نیا_

 

 

 .....میکه ما از قبل گرفت طیقربونت بره بل یاج یشرط فک کرد نیچقد روا ینففس_

 

 ....مااایاه اه اه شانسم ندار نیشدم رفتم تو زم اب

 

 ام بودد... گهیشرط د هینفس _

 

 نگو .... ینه سوگ یییواا_

 

 .... ادیارشامم باهامون ب نکهیشرط گذاشت ا هیارمانم  گمیم_

 

 برج زهرمار ........نه تو رو قران .... نیمن با ا یییییچ_

 

 .....نیهست یطور نیکه ا نییشما نیا ستمینفس خانم من برج زهرمار ن_ارشام

 

 .....ااایروت س گهیم گیبه د گیاه اه اه د_

 

 ... فتهیخود ش گفتم رلبیز

 

 ...اااایگفت یچ دمیشن_

 

 ...یکه چ_

 

 اصال بحث با دخترا نامفهومه..._

 

 ... ستیجواب ابلهان خاموش_

 

 به فرودگاه رو به ارمان گفتم.... میدیرس بباالخره

 

 پس یچ نتونیاقا ارمان ماش_

 

 لواسون ... برههیم ادیدوستم م نویماش_
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 اها ._

 .... گهیم خونهیخانومه که اسم پرواز هارو م نیا میدید ۰۱:۲۱ساعت  یعنیساعت  میاز ن بعد

 

 پرواز تهران به المان ........_

 

 :ارشام

 گفت : یدستشو گذاشت رو صندل دمید نمیخواستم کنار ارمان بش میشد مایباهم سوار هواپ همه

 

کنار  منه امد  یخال یتنها جا دید نهیکجا بش کنهینفس امد داره فک م دمیجا خانوممه بدو ان ور منم رفتم نشستم که د_
 نشست .......

 

 

 به پرواز.........دو درب در جلو و عقب دو درب دو چپ  راست ـ.......... دیخوش امد یمسافران گرام_مهماندار امد گفت  هی

 

 قهوه سفارش دادم.... هیمن  دیدار لیم یام امد و گفت چ گهیمهماندار د هی

 

 

 خیقهوه دستمون رفت که با هم برخورد کرد دستاش  هیقهوه هامون امد منو نفس باهم به سمت  یوقت  کیقهوه با ک هینفسم  
 بود داغ کردم......

 

 

 و اجازه دادم تا قهوه رو برداره بعدمنم برداشتم پالتوم رو در اوردمو گرفتم سمتش.....  دمیدستم کش 

 

 

 یکرد خیبنداز رو شونه هات _

 

 نه ممنون خوبم_

 

 شریبگ_

  

 حال خوشگل بود..... نیبا ا یول کردیم هیدر اورد پالتو تو تنش گر ناشیگرفتش انداخت رو دوشش دستاشم از است اروم

 

 

 ـ.......(....-بشم که بشم به توچه اصال نمیبرو ب-رفت یاقا عاشق شد-کارت یامد برو پ یوج نیاه باز ا-خوشگل؟-) 

 

 

 کردم و به اسمون نگاه کردم......شروع به خوردن قهوه  یدعوا با وج بععد

 

 

 بود ...... دهیقهوم تموم شد نگاه به نفس کرردم معصومانه خواب یوقت 
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 ......یخوب نیدختر سرطان نداشت دختر به ا نینبود کاش ا یمغرور خبر طونیاز اون دختر ش اصال

 

 بهش نگا کردم که خوابم برد.... نقدیا

 .....شدم... دارینفر ب هیبا تکون دست  

 

 .....کنهیم دارمینفس داره ب دمید 

 

 گهید دارشویارشام ارشام ب_

 

 بله بله  پاشدم _

 

 المان پاشو  میدیرس_

 

 اها اها باش_

 

 نفس

 با صدای یه خری باز کردم نکا نمی زارن بخوابم عجبا ..... چشمامو

 

 این زنه کیه اها مهماندار میگه.... دیدم

 

 ید همران عزیز به المان خوش امد_

 دو هزاریم افتاد که رسیدیم المان ...... تازه

 

 به ارشام افتاد که خواب بود الهی چه نازه تو خواب صداش کردم: نگاهم

 

 ارشام بیدار شو چند بار صداش کردم دیدم فاایده نداره با دست تکونش دادم بالخره بیدار شد ....._

 

 

 ارشام ارشام بیدار شو دیگه -

 

 بله بله پاشدم -

 

 رسیدیم المان پاشو -

 

 اها اها باشه-

 

 بود که هنوز گیج خوابه از صندلی بلند شدم ...... معلوم

 

 

 ارمان و سوگل هم دارن اماده میشن که از هواپیما خارج شن..... دیدم
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 پالتو ارشام و در اوردم وگرفتم رو بروش: 

 خیلی ممنون-

 

 اگه سردته بزار تنت باشه من نیاز ندارم-

 

 ون سردم نیست نه ممن-

 

 این که پالتو رو بهش دادم رفتم سمت سوگل و ارمان و یه نیشخند بارشون کردم و گفتم : بعد

 که ارمان گفت:بریم بریم

 

 تایی از هواپیما اومدیم بیرون و بعد انجام کارای مربوطه را افتادیم سمت یه هتل پنج ستاره... چهار

 

 قد می خواستم برم تو اتاق و خودمو پرت کنم روی تخت...اصال حوصله برنداز کردن هتل و نداشتم ف 

  

 :ببخشید خانوم چهارتا اتاق می خواستم.....ارمان

 

 تا اتاق خالی داریم....۳ببخشید اقا فقد -

 

 برگشت سمت ما که یعنی چی کار کنیم که سوگل گفت: ارمان

 

 اشکال نداره منو نفس تو یه اتاق تو ارشامم تو یه اتاق...... خوب

 

باشه ای گفتو کلیدارو گرفت و رفتیم باال اتاقامون درست رو برو هم بود سوگل کلید و انداخت و در باز شد به به چه  ارمانم
 اتاقی بود خیلی خوشگل و مدرن و شیک بود اونم به رنگ سفید و قرمد ای جوونم عااالیه 

 حال برنداز کردن اتاق بودم که سوگل گفت: در

 ید زدنتون تموم شدبفرمایید داخل .خانوما اگه د خانوم

 

 چشم مامام بزرگ منتظر بودم شما بگی-

زدم و وارد اتاق شدم و بعد من سوگل اومد تو و خودشو پرت کرد رو تخت استینامو دادم باال تو یه حرکت پریدم  لبخندی
 رووش

 

 

 

 حقته-چته نفس وای له شدم بلند شو ابرو هامو باال انداختم و گفتم_

 

 ...باشی منو با اون گوالخ تنها نذاریتا تو  

 

 به من چه خودت کنارش نشستی-

 



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 77 

 

 بودی نرفته اگه�😠�به تو چه-

 

 پیش عشقتون منم مجبور نیودم 

 کنار اون پلشت 

 

 

 ...بشینم

 

 اوووووف نفس حاال تموم شد رفت بیا پایین خفه شدم....-

 

 نوچ-

 

 نفس-

 

 کی در زد از روش بلند شدم و رفتم سمت در رو درو باز کردم .........هی خواهش میکرد و منم هی غر میزدم که ی اون

 

 

 باز شدن در قیافه نحس ارمان ایکبیری رو دیدم......... با

 

 

 سالم چرا لباساتونو عوض نکردین کفتم بیام اگه گرسنتونه بریم بایین شام بخووریم.....-

 

 

 باشه شما برید ما ام میاام خدافس-

 صدای سوگل در اومد......از بستن در  بعد

 

 

 عه تفس چرا دعوتش نکردی بیاد تو ....-

 

 ولش کن پسره ایکبیری رو -

 

 عه نفس کجاش ایکبیریه به این خوشملی.....-

 

 

 ایشی گفتم و پریدم تو حموم....... یه

 

 :ارشام

 

 شد دخترا تو یه اتاق بمونن ما ام تو یه اتاق.... قرار
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 م تو اتاق اتاق قشنگی بود با ست سفید و طالایی که معرکه شده بود ....در اتاق و باز کردم و رفت 

 

 حال برنداز بوودم که صداای غر غر یه نفر زد برنداز کردنمو داغون کرد برگشتم دیدم ارمانه .... در

 

 چته-

 

 بابا هم گرسنمه هم خوابم میاد هم حموم می خوام کلی کار ریخته سرم نمی دونم کدومو انجام بدم-

 

 حالت متفکرانه ای به هودم گرفتم و گفتم: 

 

 اول حموم بعد گرسنگی بعد خواب -

 حالت متفکرانه ای به خودش گرفت گفت: اونم

 

 افرین باهوش شدی -

 

 

از تو ساکش بر داشت و رفت سمت حموم  منم از تو ساکم بلیز طوسیم و با شلوار مشکیم ور داشتم و پوشیدم و رفتم  حولشو
 حساابی به خوودم رسیدم الحق که دختر کش شدن بوودم....جلو ایینه و 

 

-سر شما درد نکنه کاری نکردم-دست شما درد نکنه چقدر خوب ضایعه میکنی-اره-ای بابا مگه دروغ میگم-))اعتماد به نفسو
 بیا برو وجی تا نزدم دااغونت نکردم برو بزاار به کارم برسم((

 

 

 یه سا عته رفته تو حموم رفتم سمت حموم و در زدم ....دییوونه ام شدیم این ارمانم که  بیا

 

 کار میگی بیا بیرون دیگه یارمان یه ساعته اون تو ه-

 

 باشه بابا االن میام-

 

 یه رب ارمان خوان رضایت دادن از حموم بیان بیرون ..... بعد

 

 اخ ارشام بلند شو بریم شام .....-

 

 دخترا چی-

 

 به اونا ام میگم-

  

 فتم و ارمانم بعد پوشیدن لباس رفت به دخترا بگه بعد پنج دقیقه اومد ........ای گ باشه

 

 چی شد-
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 هیچی پسر شد-

 

 مسخره -

 

 بریم پاایین اونا ام میان -

 

 باشه بریم-

 

 نفس

یه دوش حسابی لباس زرد حریرم و که خیلی ناز بود پوشیدم و موهامو سشوار کردم و ریختم دو طرفم  چه جیگری  بعد
 ......شدم

 

  

خوب المانه نمی تونم -ناز که شدی ولی حجاب و فروختی -برو بابا وجی بی این نازی شدم-))اصال اعتماد به نفس تو منو کشته
 فعال(( .....-باشه بابا کم اوردم من رفتم الالفعال-شال و مانتو بپوشم که تازه لبااسمم استینش بلنده

 

 

 

 داره نگام میکنه ..... حرف زدم با وجی برگشتم دیدم سوگل بعد

 

 چیه خوشگل ندیدی-

 

 چرا دیدم اما فرشته ندیدم دختر-

 تو چقدر ناز شدی 

 

 مرسی تو ام خوشمل شدی -

 

 مرسی بریم-

 

 بریم-

 

 

 سوگل نگاه کردم یه لباس صورتی پوشیده بود با شلوار سفید و کفش صورتی ناز شده بود به

 مثه پلنگ زرد شده بودم ..... منم

 

 

 باشه خدافظ(( .........-نه خوابم نبرد اوکی برو دیگه -عه نخوابیدی نه باوپلنگ زرد بود -اون پلنگ صورتی نبود))ایا 

 

 

 رفتیم پایین ارشام و ارمان روی یه میر نشسته بودن و مشغول کوفت کردن غذا بودن....... باسوگل
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 اخمی کردم و رفتم جلوشون و گفتم: یه

 .....می موندین بد نبود  منتظر

 

 

 :ببخشید گرسنه بودیم ....ارمان

 

 

 نیشخند زدم و رفتم سر یه میز دیگه نشستم همشون داشتن با تعجب نگاه میکردن...... یه

 

 

 اصال دلم نمی خواست کسی دلش برام بسوزه حوصله نگاه هاای ارشام و ارمان و سوگل هم نداشتم...... 

 

 

 ه نیا تکون دادم اونم رفت کنار ارمان نشست تو فکر بودم که گارسون اومد:داشت می یومد سمتم که دستم و به نشون سوگل

 

 چی میل دارین؟؟-

 

 اوووم پیتزا-

 

 نوشیدنی چی؟؟-

 

 نوشابه مشکی -

 

 تا چند دقیقه دیگه میاارم-

 

 دقیقه پیتزارو اورد به به تیکه ای ور داشتم و گاز زدم عاالی بود ....۳۱رفت و بعد  یارو

 

 

 بودم که یه پسره اومد نشست رو به روم با تعجب بهش نگاه کردم ....... خووردن مشغول

 

 

سالم من پیمان هستم ببخشید قصد مزاحمت ندارم فقد همه صندلی ها پره برا همین مجبور شدم اینجا بشینم اگه مشکلی -
 دارید پاشم....

 

 

 نه بفرماایید مشکلی ندارم....-

 

 

 ن غذا سفاارش دادبامزه ای بود اونم درست مثل م پسر
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 :ارشام

 غذا میخووردیم که یه پسره رفت کنار نفس نشست.... داشتیم

 

 

 حسابی اعصبانی شده بودم اما خودمو کنترل کردم گفتم االن نفس با هاش دعوا میگیره و پسره بلند میشه میره...... 

 

 

ماری داریم دیگه داشت خون خونمو می خورد غذا اما اجازه داد بشینه  اصال برا چی دختره رفت اون ور نشست انگار ما بی 
 کوفتم شد.....

 

 

به بهانه دسشویی بلند شدم و یه اخم به نفس کردم و رفتم داخل دسشویی ابی به صورتم زدم و اومدم بیرون و نشستم سر  
 جام .....

 

 :فردا شب بریم پارتی ؟؟ارمان

 

 

 شتم تو فکراای خوودم شنا میکردم که سوگل گفت:پارتی اخه مگه نیوومدیم نفس و درمان کنیم عجبا دا 

 

 بریم خوش بگذرونیم برای نفسم خوبه..... اره

 

 

 ارشام تو چی میگی_ 

 

 

 بریم داش مشکلی نیست  قرار شد فردا شب بریم پارتی اوووف حاال چی بپوشم......_

 

 

 اخه مثل دخترا گفتی((....-چته وجی دییونه شدی چرا میخندی-))خخخخخخخ 

 

 

خواستم جواب وجی رو بدم که صدای خنده نفس و اون پسره بلند شد سه تاییی سرمون و بر گردوندیم  دیگه با دیدن  
 خندشون زدم به سیم اخر........

 

 نفس

این پیمان چقدر باحااله خیلی با هااش جور شدم داشتم از دستش می خندیدم که یهو دیدم ارمان و سوگل و ارشام دارن  واای
 نگام میکنن.....با تعجب 

 

 

 البته ارشام خیلی بد اخم کرده بود که گفتم االن خودمو خیس میکنم ابرو هامو انداختم باال و رو به پیمان گفتم: 
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 بریم تو حیاط_

 

 ?��حیاط_

 

 مسخره منظورم فضای بیرون هتله....-

  

 .....رونیهست بریم ب۰۱ساعتش نگاه کرد و گفت:ساعت تازه  به

 

 از میز بلند شدم بی توجه به بچه ها با پیمان رفتم ....... اوکی گفتم و_ 

  

 خیلی پسر خوبی بود موضوع بیماریمو براش گفتم... پیمان

 

 

 اونم بهم از مادرش گفت مادری که حاضره واسه پول حتی بچشو بکشه......  

 

 خیلی دلم برااش سوخت........ 

 

 

 شب بود رو کردم به پیمان و گفتم:۰۳دم ساعت انقدر گرم حرف زدم بودیم که تا به خوودم اوم 

 

 خیلی از دیدنت خوشحاال شدم خیلی وقت بود که نیااز داشتم با یه نفر حرف بزنم ممنون شب خوش....-

 

 خواهش میکنم کاری نکردم شب خوش فقد نفس.....!-

 

 فقد چی؟؟-

 

 

 دا کنه خوشگل کنیم یه چشمک زد.....این شماره منه خوشحال میشم زنگم بزنی و رابطه دوستانمون ادامه پی-

 

 

 رو ازش گرفتم و گفتم: شماره

 

 

 شب بخیر اقا خوشگله و رفتم باال.....-

 

 سوگل

 شب بود که بالخره نفس اومد لباش خندون بود با دیدن این که میخنده اروم مرفتم و لبخندی زدم و گفتم:۰۳:ساعت 

 

 خوش گذشت -
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 اووم خیلی -

 

 خدارو شکر نفس-

 

 نمجو-

 

 فردا شب می خوایم بریم پارتی میای دیگه.....-

 

 

 نه قراره فردا با پیمان و دوستااش برم بیروون -

 

 

 ??پیمان!!!-

 

 اره-

 

 

 نامرد اصال تو با اون پسره چه نسبتی داری......؟-

 

 

 هوی سوگل فکر بعد نکن اون فقد دوست معمولیمه -

 

 

 باشه بابا نشدم ...-

 

 

 ؟؟نفس فردا بریم خرید-

 

 

 اره بریم می خوام برا فردا شب لباس بخرم.....-

 

 باش پس فردا میریم-

 

 

 رو تخت نفسم پرید و خوابید چقدر راحت می خوابه.... پریدم

 

 

 خوش به حاالش منم با فکر به ارمان و خودمم و بیماری نفس و .........خوااابم برد 
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 :نفس

 وگل و صدا زدم بیدار نمی شد که نمی شدبود که از خواب بلند شدم هر چقدر هم س۰۳ ساعت

 

 سوگل سوگل-

 

 هووووم-

 

 بعد ظهره ،مثل خرس خوابیده۰۳بلند شو ساعت-

 

 نفس سر صبحی شروع نکن بزار بخوابم-

 

 نخییر این خانوم بیدار بشو نییست یه فکر شیطانی زد به سرم رفتم و یه لیوان اب ورداشتم و ریختم رو صوورت سوگل دیدم

 

 

 کل هتل و بر داشت: سوگل جیغ

 

 ننننففففففففس-

 

 جووونم-

 

 دستم بهت برسه کشتمت-

 

من بدو اون بدو درو باز کردم که برم بیرون از اتاق که شاتاالق خوردم به یه نفر چقدر هم سفته سرم و اوردم باال و دیدم  هی
 ارشام بید

 

 عه تو این جا چی کار میکنی-

 

 رین البته منظوورم ناهار هستاومدم بگم بیاین پایین صبحونه بخوو-

 

 مسخره ای بهش زدم و گفتم: نیشخند

 

 ممنون میایم باای_

 

 بستم و ارشام رفت از تو کمد یه دست لباس سبز ور داشتم و پوشیدم و بعد اماده شدن سوگول رفتیم پاااین درو

 

 پیمان در حاال کوفت کردن ناهار بود سوگل رفت پیش ارمان و ارشام منم رفتم کنار پیمان

 

 با دیدن من بلند شد و گفت: پیمان

 

 بهیه خانوم خانوما چه خبر؟؟؟-
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 سالامتی چه میکنی-

 

 دارم ناهار میخوورم،شما چی میل دارین مادمازل؟؟-

 

 اوووم خوب پیتزاا و مخلفات-

 

 گارسون و صدا زد و بهش سفارش داد پیمان

 

 خوب چی شد امشب میای دیگه؟اره میام-

 

 اره  میاایم-

 

 اخ جوون عالی شد-

 

 دقیقه  زر زدن با پیمان پیازا توپ زدیم تو رگ۳۵کشید  لپمو

 

 :ارشام

 

 بهم گفت برم به دخترا بگم بیان پاایین  همین که رفتم در باز شد و نفس محکم بهم خوورد  ارمان

 

 کرد.حرفی که بهم زد حساابی ناراحت شدم هر چقدر هم عصبی بوده باشه نبااید اینطوری صحبت می با

 

 اخم بدی رفتم پاایین زکی پسر دیشبی هم که اینجاااس شیطونه میگه بزنم لحش کنم با

 

 ولش کن سدونه زدم در دهن شیطونه ونشستم کنار ارمان ولی

 

 چی شد-

 

 هیچی االن میان-

 

 چرا انقدر اخم کردی-

 

 همین طوری -

 

 

 ا صحنه ای که دیدم کال زدم به سیم اخرخواست ارمان حرفی بزنه دخترا اومدن تا به نفس نگاه کردم ب تا

 

 چی نفس دوباره رفت پیش اون پسره نشست  خون داشت خونمو می خوورد برای
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 حرس میخووردم که گارسون اومد داشتم

 چی میل دارین-

 

 دلم گفتم کوفت تو

 

 کباب و مخلفات-

 

 تم شدرفت همین طووری تو فکر نفس و اون پسره بودم غذا تا تموم شه کووف گارسون

 

 :نفس

 

 خوردن ناهار با پیمان که کلی ام خوش گذشت اماده شدیم تا با پسرا بریم خرید بعد

 

 پاساز دااشتم همین طووری میچرخیدم که شااید لبااس قشنگی یافت بشه اما نشد توی

 

 هیه لباس قشنگ بوود و مناسب بود یه لباس کوتاه مشکی خیلی ساده که فقط دو خط طالایی وسط دار اما

 

 جااییی که من دووس دااشتم سر شونه هااش بود که ادمو مثل پرنسس ها میکرد اما

 

 و پرو کردم تو تنم وااقعاا قشنگ بوود  همونو خریدم و بعد کفش و کیف ستشم خریدم لباس

 

 هم یه لباس صوورتی که پااییینش طراحی شده بوود با کیف و کفش ستش وردااشت سوگل

 

 ایش و درست کردن مو شدم یه ارایش خیلی ساده کردم و موهامو لخت کردم و یه طرفه انداختمخونه و مشغول ار رفتیم

 

 با عطرم دوش گزفتم جوون چه نااز شدم در حال تعریف از خود بودم که سوگل اومد تو با دیدن من خشکش زد حسابی

 

 وااای چه نااز شدی-

 

 مرسی تو ام خوشمل شدی-

 

 فداا نفس ما داریم میری مواظب خودت بااش شبم زود برگرد-

 

 بای-

 

 بای-

 

 ها رفتن و منم منتظر پیمان بوودم که بالخره صداای مباایلم در اومد بچه

 

 :نفس
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 کردم پیمان بود جواب دادم نگاه

 

 بله-

 

 خانوم خوشگله بنده پاایینم بیاید پاییین-

 

 رو چشمم-

 

 فتم پایین کنجکاو بودم ببینم پیمان چه تیپی زده بالخره رسیدم دم در هتلسرعت کیفم و برداشتم و ر به

 

 به ماشین خوشگل قرمزش تکیه داده بود با دیدن من لبخندی زد اوووف چه جیگری شده المصب پیمان

 

 اره جوون خوودت((-بیخی وجی منظورم جیکر کاله قرمزی بود-))عه نفس جیگر چیه

 

 که با صداای پیمان به خردم اومدم: جواب این وجی رو بدم خواستم

 

 مادمازل اگه دید زدنتون تموم شده بفرماایید تو ماشین-

 

 کی گفت دارم تورو میبینم اخه-

 

نیشخند زد و با یه اییش کفتن رفتم سوار مااشینش شدم با چشمام برسی کاملش کرده بودم کت و شلوار قرمز پوشده بود  به
 با پیراهن سفید 

 

 

 داده بود و صورت شو شیش تیغ کرده بووود دااشتم برنداازش میگردم که صداای اهنگ بخش شد فشن موهااشم

 

 تو دست یاره.  قلبم چه بی قراره  دستم

 

 

 به چی میشه امشب بارون اگر بباره به

 

 

 شاعرانه یه چتر خیس و دریا کنار و پرسه هاای عاااشقاااانه و....،،،،، چه

 

پیاده شدم پیمانم پیدا شد و باهم رفتیم تو و پیمان منو برد سر یه میز که پر از دختر و پسر  یک رب رسیدیم از ماشین بعد
 بود

 

 تک تک اونا اشنا شدم خیلی زیاد بودن بزاارین فقد اسماشونو بگم: با

 

 و اهیل و تارا و اماد و سیاوش و کیارش و حیا سعید
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 :نفس

 

 اال بودن و البته اهیل از همه باحاال تر بوود ها حسااابی جوور شدم همشون واقعااا باح بابحه

 

بدی ندااشت اما به جااش قلب خوبی داشت اون شب حسابی قر داده بودم و خسته بودیم موقع برگشت رو کردم به  قیافه
 پیمان گفتم:

 

 خیلی ممنوون بابت امشب -

 

 خواهش ببخشید اگه خوش نگذشت-

 

 نه این چه حرفیه عاالی بود -

 

 تل نگه دااشت بابت امشب تشکر کردم و رفتم باال داشتم تو میرسیدم تو اتاق که یکی بازو کشیددم ه پیمان

 

 داد بزنم مه دستشو گذااشت رو دهنم یکم دقت کردم دیدم ارشامه دییوونه هستش خوااستم

 

 چته ولم کم خفم کردی-

 

 و برداشت و گفت دستش

 

 تا این موقع شب تو خیا بون چه گهی میخوری-

 

 ادب اصال به تو چه بی-

 

 به من چه اره-

 

 خوااستم جواب بدم که داغی لباش و رو لبام احسااس کردم هلش دادمو با اخم خواستم رد شم که تا

 

 بازومو گرف و پرتم کرد و گفت دوباره

 

 جیه پیمان جووننت بهت دست میزنه عشق میکنی-

 

 به من که میرسی بدت میاد-

 

 چی میگی تو برو بااو-

 

 پرتم کرد دیوار و شروع کرد وحشیانه به خووردن لبامو گردنم محکم
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 ارشام و تکون می دادم فاایده نداشت ندااشت هرچقدر

 

 :نفس

 

 کار میکنی..... یارشام تو مستی نمی فهمی چ-

 

 چقدر حرف میزدم گوش نمی داد در همین حال فرشته نجااتم اوومد))پیمان(( هر

 

 ور جداش کردم ......طوری داشت ارشام و میزد بز همین

 

 حالت خوبه-

 

 خوبم-

 

 سمت ارشامو کمکش کردم پاشه می دوونستم هر کاری کرده از سر َمستی بوده هیچ قَستی از کاراش ندااشته... رفتم

 

............................. 

 

لزی برگشت شروع کنم به شب نحس هم گذشت ارمان با دکترم صحبت کرده بود قرار بود از هفته دیگه که دکتر ازما اون
 شیمی درمانی کردن

 

 

 نمی یومد ببینم موهاای بلندم بریزه برا همین رفتم و کچل کردم ..... دلم

 

 تو ایننه به خوودم نگاه میکردم چقدر ناز شدی نفس کچل شدن خیلی بهت میاد..... دااشتم

 

 

 بااشم.....حرف هامو با بغض می گفتم نمی خواستم گریه کنم من بااید قوی  تمام

 

 

 مگه می شد تا دیدم نمی تونم جلو اشک هامو بگیرم فورا رفتم تو حموم بعد حموم کردن و یکم گریه حاالم بهتر شد....... اما

 

 

دیگه مویی نبود که بخواد خشک شه از تو کمد یه کاله گیس ور داشتم و گذاشتم رو سرم هه حتی نتوونستم رشته مورد  هه
 .عالقمو ادامه بدم ...

 

 

 بیچاره ام به خواطر من از درس و زندگی افتاد . سوگل

 

 چقدر بدبختم.... من
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 :ارشام

 

 سر درد بدی بلند شدم یاد دیشب افتاادم واای خدایاا من چی کار کردم به ساعت نگاه کردم ..... با

 

 

 کنارم ..... بعد ظهر بود  اوووف پسر چقدر خوابیدم تو گیجی بودم که ارمان با نارحتی اومد و نشست۳

 

 

 چته پسر پکری-

 

 هی ارشام حال نفس خیلی خرابه-

 

 چی شده نکنه نفس بالایی سرش اومده؟؟-

 

 نه امروز موهاشو کامال زد اصال حاالش خوب نبود سوگل هم داغون بود ....-

 

 

 بلندی کشیدم الهی موهاشو زده اون موهاای بلند مشکی رو کوتاه کرده.... هیین

 

 ید چی کار کنم برم بهش دلداری بدم یانه؟؟دوونستم باا نمی

 

 

 ناراحت بوودم اینو می دوونستم که دوسش دارم اما نمی دونستم چرا نمی تونم بهش بگم...... خیلی

 

 اولین بار به ارمان حسوودی کردم که چه راحت به سوگل گفته دوست دارم....... برای

 

 :سوگل

 

 خوودم حاالم بهم میخووره که نمی تونم برای بهترین دوستم...خیلی بده بد از خوودم بدم میاد از  حاالم

 

 

 بهتره بگم ابجیم کاری کنم من دیگه چطور دوستی هستم که نمی تونم به دوستم کمک کنم ...... یا

 

 

 امروز نفس موهاشو زد قلبم یخ زد وقتی فکر میکنم از دستش بدم نفسم بند میاد...... وقتی

 

 

 اون وضعیت ندارم وقتی میبینمش حاالم از خوودم بهم میخوره .....طاقت دیدن نفس تو  دیگه
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 دیگه دل دیدنشو نداارم ... نه

 

 زدم زیر گریه که دستی رو شونه ام نشست برگشتم دیدم پیمان بود..... بلند

 

 حالت خوبه-

 

 ممنون خوبم-

 

 کناارم و گفت .... نشست

 

 حرف برن تا شااید قلبت اروم بشه..-

 

اما خیلی نیااز به حرف زدن دااشتم و شروع کردم به هر چیزی که تو قلبم بوود پیمان فقط گوش میکرد و حرفی نمی  دوونم نمی
 زد....

 

 

 دوونم چند سااعت حرف زدم که حس کردم اروم شدم .... نمی

 

 

 ببخشید سر تو ام درد اوردم.....-

 

 خواهش، راستش، می دونی سوگل...-

 

 چی رو..-

 

 ی وقته میشنااسم. ..من نفس و خیل-

 

 چی؟خیلی وقته!!اما تو که...-

 

 ولش کن فقط اینو بدون نفس زود خووب میشه یعنی بااید خووب-

 شه ....... 

 

 

 خوااستم چیزی بگم بلند شد و رفت یعنی اون نفس و از کجا میشنااسه؟؟؟ تا

 

 :سوگل

 

 بود ....... دهیکردم که خواب کلی عذاب وجدان و کلی فکر و خیال وارد اتاق شدم به نفس نگاه با
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 خدا من چقدر بدبختم  نفسمو فوت کردم و رفتم کنار نفس روی تخت نشستم و بهش نگاه کردم........ هی

 

 کوچولو من بهترین دوست من ..... خواهر

 

 

 نفس نگاه میکردم نفسی که موهای بلند مشکیشو زده بود نفسی که عاشق موهاش بود......... به

 

 وهاشو زدن اصال موها به درک خیلی میترسم نفس و از دست بدم خیلی......حاال م 

 

 

 فکر غرق شده بودم که صدای در اومد رفتم در و باز کردم دیدم ارمان هست مرد زندگی من...... تو

 

 

 همون که بهم ارامش میده االن بیشتر از هر موقعی بهش نیاز داشتم..... 

 

 

 اوردم چقدر این اغوش به من انرژی میداد چقدر گرم بود....... هیچ حرفی به اغوشش پناه بدون

 

 

 طول نکشید که ارمانم دستشو روی موهام گذاشت..... ادیز 

 

 

 منو محکم به خودم فشار میداد ..... و

 

 

 :خوبی خانوومیارمان

 

نمی خواستم ارمان هم ناراحت به نشونه اره تکون دادم بخاطر بغضی که تو گلوم گیر کرده بود نمی تونستم حرف بزنم  سری
 کنم......

 

 

 :بیاین پایین شامارمان

 

 

 خواستم بگم نه نفس خوابه منم نمی خورم اما انگار الل شده بودم ... سرم و تکون دادم...... می

 

 

 رفت و رفتم تو اول باید به خودم بیام بعد نفس و بیدار کنم نفس عمیقی کشیدم و...... ارمان

 

 :سوگل
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 ا کردم و صد نفس

 

 نفس بلند شو دختر بریم شام -

 

 اه ولم کن بزار بخوابم-

 

 نفس بلند شو -

 

 هرچی صداش کردم بلند نشد یهو یه المپ رو سرم روشن شد ..... اقا

 

 لیوان اب کنار تخت و بر داشتم و یه نیشخند زدم و...... رفتم

 

 .رو خالی کردم رو صورت نفس نفس با هوول از خواب بلند شد.. همه

 

 

 چی شده اینجا چخبره؟؟!!-

 

 هیچی گلم زلزله اب اومده تو بخواب-

 

 سوگل خفت میکنم -

 

 به من چه میخواستی بلند شی -

 

 کرد و دوییید طرفم حاال اون بدو من بدو اون بدو من بدو ...... اخمی

 

 دوییدیم که نفس برا جفتمون نمووند جفتمون بی رمق افتادیم یه گوشه....... انقدر

 

 ی سوگل دستم بهت برسه کشتمت ای مامانا-

 

 ای نفس بلند شو حاضر شیم بریم پاایین شام پسرا منتظرن-

 

 به درک که منتظرن-

 

 و گذاشتم رو پام تا یکم نفسم باال بیاد و جواب نفس و بدم حالم که یکم بهتر شد تا سرم و اوردم باال....... سرم

 

 

 تم همین طوری مونده بودم که صدای خنده این نفس بلند شد ......یه پارچ اب یخ ریخته شد رو صوور شاتاالق

 

 بلند داد زدم ))نففففففس((انقدر بلند داد زدم که خودمم کر شدم .... یهو
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 گوشاشو گرفت و گفت نفس

 

 نمیری کر شدم-

 

م باز شه و بعد منو تو کردم و از جام بلند شدم بعد نفس با سرعت اومد پیشم و با شستش زد وسط ابرو هام که اخم اخمی
 اغووشش گرفت.....

 

 

 کامال قیافش مظلومانه هست اما خیلی شیطونه اما قلبش مثل ظاهرش پاک و معصومه.... نفس

 

 :نفس

 

خف کن -میگی کاله کیس انگار چی هست جوریاین که لباسامونو عوض کردیم و ارایش کردیم وبنده کالگیس گذاشتم )) بعد
 نیازی به دلداری جنابالی ندارم بای((-ومدم دلداریت بدم تو لیاقت نداری بایبرو بابا خیر سرم ا-وجی

 

 

این که این وجی خفه شد با سوگل رفتم پایین نفسمو فوووت کردم بیرون اصال حوصله نگاه این ارشام و ارمان اوشکول و  بعد
 ندارم.......

 

 

 هست..... خداایی تنها کسایی که نگاهشون متفاوت هست سوگل و پیمان ولی

 

 گفتم پیمان از دیشب ندیدمش.....  

 

 دونم چرا انقدر احساس نزدیکی با پیمان میکنم انگار انگار..... نمی

 

 دستی که رو بروم تکون داده شد از فکر و خیال در اومدم.... با

 

 هوهو نفس کجاایی-

 

 همین جا-

 

 خدا لعنتت نکنه سوگل افکارموو پر پر کردی  ای

 ...... هووووف

 

 

دقیقه رسیدیم و یه شام خووردیم شام که نه زهر خووردیم این ارشام همش داشت منو نگاه میکرد دیگه حاالم از نگاه ۵ بعد
 ادماای اطراافم بهم میخوره.........
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 حرص نوشابه رو یه نفس خووردم یه نوش جانی گفتم و بلند شدم تا خواستم برم خوردم به یه نفر ..... با

 

 

 گرفتم دیدم عه پیمان بید با دیدن پیمان یه لبخندی زدم....و باال  سرم

 

 

 به به نفس خانوم سری به فقیر فقرا نزنی-

 

 کاش همه فقر فقرا مثل شما بودم-

 

 مضاح میکنید-

 

 نه به جون ارمان راست میگم-

 

 صدای سوگل بلند شد یهو

 

 هی درباره شوهر من حرف نزنید-

 

 هر دومون ابرو هامون و با هم باال گفتیم ))شوهر اینده منظورته؟؟((قیافه منو ارمان متعجب شد و  یهو

 

 

 سوگل و ارمان زدن زیر خنده اما ارشام اخماش تو هم بود به درک غذا کوفتم شد به خاطر این....... یهو

 

 ۰۰پارت#

 :نفس

 

 نگاهمو از اون میمون گرفتم .... گوالخ

 

 

 ببینت...نفس راستی تارا دلش برات تنگ شده می خواد -

 

 تعجب گفتم تارا؟؟؟ با

 

 اره دیگه  -

 

 اها یاادم اومد باشه بعدا میرم دیدنش...-

 

 نخیر فردا دعوت کرده ناهار خونشون همه بچه ها ام میان گفت بهت بگم بیای....-

 

 اخه ....-
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 پایین باش شب بخیر ....۰۳اخه  نداره فردا ساعت -

 

 گونه منو بووسید؟؟!!!! هویتو شوک بوودم اون چرا بوسید و رفت از این کارش حسابی  گونمو

 

 حاال از پسرا خدافظی کردم و راه افتادم طبقه باال و خودم و پرت کردم رو تخت و بعد شمردن چند گوسفند خوابیدم ولش

 

........................ .. 

 

 :ارشام

به اون بود انگار اونم فهمیده بود همش دارم دونم چرا نمی تونسم از نفس چشم بر دارم همش نگاهم سر میز شام  نمی
 نگاهش میکنم......

 

 

 معلوم بود خیلی کالفه هستش از میز بلند شد بره که یهو.... چون

 

 این پیمان خر پیدا شد اصال ادب هم که نداره سالم بلد نیست..... سرکله

 

 حاال خر بیار و باقالی بار کن .... بیا

 

 

 ی دعوت کردن  وقتی نفس داش نه میگفت یکم خیالم راحت شد .....االغ خانومو به مهمون پسره

 

 این پسره خل گند زد تو همه چی....... اما

 

 

 جانم این چی کار کرد به چه جرعت گونه نفس و بوسید ..... جانم

 

بروبابا -ااهوووی وجی درست بحرف ه-ولی و چی پس ببند دهنتو -خو نه ولی-))اخه به توچه به چه جرعت مگه تو شوهرشی
 بای((

 

 

 از دعوا با این وجی خنگ رفتم باال و خودمو پرت کردم رو تخت فقد به چیز میومد جلو چشمم...... بعد

 

 

 ⇒نفس⇐

 

 حاال فهمیده بوودم که واقعااا عااشقشم عاااشقش..... 

 

 

 نمی دونم چی شد که خوابم برد..... 
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 پارت بعدی........ ادامه

 

 :نفس

 

 از خواب بلند شدم تازه فهمیدم که زکی خواب موندم سریع از تخت پریدم پاایین ....... بود که۰۰ ساعت

 

 دقیقه۰۰:۵۵دقیقه ای گرفتم و اومدم بیرون بعد ارایش و کاله گیس و انتخواب و پوشیدن لباس ساعت شد۰۱دوش  یه

 

 معمول با عطر  دوش حسابی گرفتم و رفتم پایین.... طبق

 

 برا ناهار ۰۳اعتاخه کدوم خری میره س 

 تازه صبحونه میخوورم واال....۳ساعت من

 

 

 پایین دیدم بله پیمان لم داده به بنز قرمزش که با لباسش ست بود  چه دختر کش شده این المصب..... رفتم

 اوهوووع بابا  خوش تیپ میگما یه ماشین میوردی حداقل  به لباس بنده ام بیاد-

 

 و گفت: خندید

 

 از شماست چشم رو چشمم امر دیگه؟ دییوونه خوشتیپی-

 

 فعال امری نیست-

 

 ؟....�😜😜�ولی خودمونیماا پیمان خوشیب کردی راستشو بگو کلک برا کی انقدر خوشتیپ کردی-

 

 

 بابا هیچ کس بااور کن-

 

 نه؟؟ تارا برا ��✌��✌��✌��✌اره منم عر عر-

 

 کرد و گفت: اخم

 

 برا هرکی باشه برا اون نیست -

 

 گاش کردم یعنی چرا از تارا بدش میاد خوب اصال اگه بدش میاد چراداریم میریم خونه اون .....تعجب ن با

 



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 98 

 

 ولش انقدر اخماش تو هم بود دیگه حووصله حرف زدن نداشتم ..... هوووف

 

 

 و بردم طرف ضبط و اهنگ زیاد کردم ایول ساسی چند وقت بود اهنگاشو گوش نمی دادم....... دستم

 

 

 شدم مهربون تراز توعه))عااشق یکی 

 

 وقت ها مثل خودت الی حرفام می دوعه  بعضی

 

 اون همونیه که میخواستم همیشه اگه یروز نبینتم دوتا چشاش بارونیه اره

 

 یکی شدم نگو ازلجبازیه عاشق

 

 دفعه دروغ نمیگم  این حسم واقعیه این

 

 شب با هم دیگه میشیم عالم مست هر

 

 تا اخرش هست(( داده مثل تو نباشه گفته  قول

 

 

 فاز اهنگ بودم که زکی بفرماا ماشین واایستاد پیاده شدم یه خونه سفید بزرگ بود ...... تو

 

 

نمیشه گفت یک عماارت بود عماارتم نه کاخ عجب خونه ای بود توی حیاط خونه پر بود از درخت و از سمت در بیرونی تا در  خونه
 عمارت پر بود از سنگ ریزه.....

 

 

 ان رفتیم سمت خونه واای خدایاا چرا انقدر این خونه برام اشنا بود انگار چندین سال پیش این خونه رو دیده بودم......پیم با

 

 ..........اما

 

 میوارد خونه کاخ مانند شد مانیپ با

 

 

 از خدمتکارا جلو اومدن و خوش امد گفتن، دوتا

 

 اووووووف

 من،یکردن به سمت نش مونییراهنما

 منیتو نش کردینگاه م رونیخانوم مسن که دستاش رو اساش بودو داشت با کبر و غرور به پنجره ب کیتارا و  میشد وارد یوقت
 بودن.......
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 کنمیعرض م میبلند گفت:سال بر عمه خانوم تعظ مانیپ 

 

 نهی!تارام دختر امانهیعمه پ نیا پس

 

 

 سالم آروم دادم هی منم

 .درسته؟یدختره همونه ک گفت نیا خونه،انگاریم بچه تو هنوز کبکت خروس مگفت:سال دهیک انگار منو ند یجور عمه

 

 اونوخ  سؤال و جوابمون کن مینیدورت بگردم بذار اول بش ینگاه به من کردو گفت:عمه جون،اله هی مانیپ

 

 نگفته بود، یزیکه تا االن جز جواب سالم چ تارا

 

 دیکن ییراین پذاز خودتو دینیبش دیید،بفرمایبچه ها ببخش ی:واگفت

 

 مینشست

 

 یمگه تو بفکر منه عمه مرده باش ی:وامانیپ

 

 عمه مرده؟؟؟ یخانوم:پدرسوخته حاال تو شد عمه

 

 اسن حرفو زدم آخه؟؟؟ یحرفو زده بشورررره،من ک نیکه ا ویمرده شور عمه کس ی:امانیپ

 

 دیکن فیتعر ام،خبیبر نم تیمتر می: من ک از پس اون زبون نزدگفتیخانوم که االن داشت لبخند م عمه

 

 :عمه جون خدمتت عارضم مانیپ

 چشمک زد هینفس خوشگل دوست بنده هستن و  نیا

 

 نگفت یزیتارا جمع شدو چ افهیق

 فهممیحرفارو نم نیا یکه معن من

 

 کن!چخبرا؟ فی:خب نفس خانم تعرعمه

 

 قمر با غالم طبر یگفت:عروس مانیپ ییهوی

 

 زدم؟؟نشده مگه من باتو حرف  لی:ذلعمه

 

 من برادر زادتماااااا ی:عمه  ناسالمتمانیپ

 

 دیبخور دیپوس بکن ییچا زهیبرادر زا.... امممم چ نمی:خب اعمه
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 شد؟چرا هول شد؟ یچ

 

 میخوریم میکنیپوس م مونوییمام چا یتو استکان بخور یزیبر وهیم هی:باشه باشه،تا شما مانیپ

 

 رخندهیز میحرفاشون با تارا زد نیا از

 

 ت؟؟یسر خونه زندگ شیببر ویریتارارو بگ نیدست ا یخوایم یک مانیگفت:پ مانیچشم غره رفت به تارا و رو به پ هی عمه

 

 زد ک نورش چشممو زد یتارا برق یچشا

 کنم دشیتو سر شوهر ند خاک

 

 

 کم،بلدیز کوچدرسمو ادامه بدم،راستش من هنو خوامیصداشو نازک کردو گفت:عمه جون من فعال قصد ازدواج ندارم،م مانیپ
 ستمیکنم،لباس بشورم،خونه جارو کنم،من اصال بشور بساب بلد ن یآشپز ستمین

 

 ؟یمنو نداد ،جوابیباش یلحظه جد هی یتونیخدااا بگم چکارت کنه که نم یبا خنده گفت:ا عمه

 

 یدختر چیتارا،بلکه با ه ازدواج ندارم،ن فقط با یبرا یک فعال نظر گمیبار م نیچندم یشد و گفت:عمه جان من برا یجد مانیپ

 

 

 پکر شد افشیق تارا

 

 مخالفم دایشد یازدواج کن یدختر خارج هیتو با  نکهیک من با ا یدونیم مانی:پعمه

 

 تا مخالفت شما حل بشه رمیگیم یدختر خارج تا،پنجیدختر خارج هی ینداره، من بجا یکار نکهی:امانیپ

 

 باش یجد مانی:پعمه

 

 رفت...ـحق داشت ایچرا شوهرت اونقد زود از دن ممفهی:عمه جون االن ممانیپ

 

 از دست من راحت شد؟؟ نهیمنظورت ا ــــــــــمانی:پعمه

 

 شدیم شیادیشما ز یمهربون نهمهیا امرزیکه خداب نهی:نه ب جونه عمم،منظورم امانیپ

 

 نگفت یزیچ گهید دویبلند خند یبا صدا عمه

 

 که  زدمیبا تارا حرف م داشتم

 ینفس چرا خون دماغ شد یزد:وااااا غیج هوی تارا
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 رونیدرهم اومدم ب یا افهیصورتمو شستم با ق نکهیو بعد ا ییبردم تو روشو دیدستمو کش مانیبلند شدم که پ عیسر

 

 دکتر؟؟ یقراره بر ی:نفس حالت بده؟کمانیپ

 

 ؟یدار یجان مشکل ؟؟نفسی:دکتر برا چتارا

 

 ومدین خوشم کردنیداشتن با ترحم نگام م نکهیا از

 

  کنهیبزرگش م یلیخ مانیندارم،پ یگفتم:ن من مشکل یتند با

 

 ومدنیم یکی یکیبچه ها اومد که  یصدا بعدش

 

 بودن یخارج شترشونیکه ب مانیتارا و پ یدوستا نیب میرفت مانیتارا و پ با

 

 پلو بچه ها مینشست مانیچون زبانم خوب بود با همه حال و احوال کردم و با پ منم

 

 یفقط رزا داهات ینه ناد یگفت:نه هاش یبه فارس مانیپ

 

  دنیخند همه

 

 شن؟؟یمتوجه م یفارس یچطور نایکردم که ا تعجب

 

 ؟یچ گهیم مانیکه پ دیفهمی:شما مدمیپرس یسیاز دخترا که اسمش رزا بود به انگل یکی از

 

گلن،همه  یآلمان ی)همه دختراشهیم نیحرفش به الت نیا یبود جواب داد:خودش بهمون گفت که معن ییکه دختر خوشرو رزا
 ست؟؟ین نی(مگه همنیسه تا دختر نمونه خارج یو ناد یکه رزا و هاش نهیا شمی. بقننیگلچ یرانیا یپسرا

 

 بوده که بهت گفتم باور کن نیبوده،ب جون عمم همش هم نیهمش هم زمیبزنمو جواب داد:آره عز ینذاشت من حرف مانیپ

 

 دونمی:باشه منم مرزا

 

 کردو یمسخره باز یخارج یدخترا نیبا ا یکل مانیز اونم پا بعد

 بودن  یخوب یزنن،دخترایبهم سر م انیبزور ازم شماره و آدرس هتلمونو گرفتن و گفتن حتما م دخترام

 

 رونیب میاز خونه زد مویکرد یتموم شد  از همه خدافظ یمهمون

 

 میراحت شد یغربت یایغرب نیاز دست ا شششیییی:آخمانیپ

 

 بهت بد نگذشت ادمیکه ز تو-
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 ادیعالمه مرغ باشه بعد خوشش ن هی نیخروس ب هی+تو فکر کن 

 

 خندم گرفت رشیتـفص نیا از

 

 کردم یشدم ازش خدافظ ادهیم،پینزد یحرف چیهتل ه تا

 

 طرفم ادیقرمز داره م یکه با صورت دمیوارد هتل شدم آرشامو د یوقت

 

 شد یرتیغ نیاکثر امام زاده هاااا باز ا ای

 

 سمت اتاق خودشون دمیدستمو گرفتو کش دیبهم رس یوقت

 کــــن ؟؟ولـــــــــــمیـبریولم کــــــــــن منو کجا م ی:رواااااانمن

 

 عقب رفتمیقدم م هیجلو منم  ومدیقدم م هی یکرد تو اتاقو درو بست،هرچ پرتم

 

 دفه ارشام..... هیرفتم عقب افتادم رو تخت  گهیقدم د هی یوقت

 

 نفس

 

 کرد رو تخت و خودش افتاد روم ..... پرتم

 

 .....دیکوبیم نمیترس دهنم خشک شده بود قلبم با شدت به قفسه س از

 

 خوردمیوول م زدمیپا م دستو

 

موقع شب کجا  نیمن بود نه؟ نفس اعصابمو خورد نکن تا ا یاون جا ی..دوس داشتیکنینم ینجوریجونت ا مانیپ شیپ هیچ_
 ؟یبود

 

 من بلننند شو  یرو ارشااااام از_

 ؟یکنیمن چرااا دخالت م یداررره؟تو زندگ یکنننن اصن بتوچههه ربط وللللم

 

 ....واریسرعت از روم بلند شد دستمو گرفت و محکم چسبوندتم به د با

 

 

 ....دمیشکستن استخونم رو شن یکه صدا یجور

 کرد  کمینزد صورتشو

 که مسته..... دمیگند دهنش فهم یبو از

 

 ....موندمیموقع شب منتظرت نم نینداشت تا ا یداره؟؟نفس اگه بمن ربط یربط بمن چه_
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 ....زدمینم شینشه خودمو به اب و ات کتیکه پسر نزد نیواسه ا نهمهیا یواسم مهم نبود اگه

 

 ......اگه

 

 اشارمو گزاشتم رو لبش انگشت

 اروم گفتم : و

 ...میزنیبعدا حرف م یتو االن مست ارشام

 

 ترم ارینفس...از تو ام هوش ستمیمن مست ن-

 سوال جواب بده... هیندارم ...فقط به  تیکار منم

 

 ؟؟یدوست دار مانویپ نفس

 

 پرسهیسوالو م نیا دونستمیم

 داشتم: انتظارشو

 زد باال میطونیرگ ش یول

 داد زد: کنمیم تشیو دارم اذ گمینم یزیچ دید ی... وقتزززهیگفتم:اووووم چ نیهم واسه

 

 

 

 ؟یسش دااااااردوسسسس_

 برادر نداشته!! دمیشا مونهیواسم مصل دوست م مانی!!پ<<نه_>>

 

 ��رونیو رفت ب دیکش یراحت نفس

 ....��نه دیگیخل وضعه م نیا گمیم من

 

 

 .......دمیدست و رومو شستم لباسمو عوض کردم و خواب منم

 

 :آرشام

 

 دمیشن ییصداها هیدم صبح بودم  داریخواب و ب جیگ

 

 اونو ببرم؟؟ خودم تنها ینفسه من  چطور هیدرمان یمین امروز نوبت ش:آرماسوگل

 

 ومدمی: باور کن من اگه کارم بند نبود مآرمان

 

 گمیم مانی: واقعا که آرمان،پس ب پسوگل
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 نیعطر دوش گرفتم،همه ا د،بایساعت سف هیبا  یست کامال مشک هیدم،یشد،بلند شدم مث فلفل لباسامو پوس زیگوشام ت هوی
 انجام شد قهیرا در عرض پنج دقکا

 

 برداشتم چوییسو رونویب دمیاتاق پر از

 

 وقت صبح؟؟ نی:سالم داداش،کجا اآرمان

 

 نفسو ببرم دکتر خوامی:سالم،ممن

 

 امیکمت نکنه مادر،صبر کن منم ب یخدا از جوون ی:وااااسوگل

 

 توجه به اونا،رفتم در اتاق نفسو زدم و منتظر شدم تا باز کنه یب

******★******* 

 :نفس

 

 تق تق تق

شکمم اوردم باال و راه  یبودمو تا باال دهیخواب پوش شبموقعیکه د ی.شلوار کردنییاز تخت اومدم پا ـــــــــه؟؟؟؟؟یک اااااااااه
 افتادم سمت در

 

 ک اونطرف در بود نگاه نکردم،گفتم حتما سوگله یباز کردم و ب آدم درو

 کردم به غر زدن شروع

ببرمتون به چررررااا،،،،،حاال دور از جون  دیمزاحم گوسفنداش بشه که بگه پاش رهیوقت صب چوپانم نم نیا یسابآخه آدم  ح-
 ؟؟؟یاشتباه گرفت یتو منو با چ

 فاتحه بخونم امرزیخدا ب رینفیبشم برم سر قبر غاز داریصبح ب۲ساعت دیبا من

گندتو باز کن من فک   ی+حاال برگرد اون چشاگهیا سوگله دوجدان جون حتم-خووووو هیک نی)+نفس خاک تو مخت کنم برگرد بب
 بسم اهلل(-نکنم اون باشه!!

 

 کنهیلبخند ژکوند نگام م هیک داره با  دمیآرشامو د دفـــــــــــهی برگشتم

 

 ؟؟یاول در بزن خوادیدرو واس تو باز کرد؟؟؟ نم یعمه سادااااات ک ایداد زدم:  بلند

 

چادرتو  یخوایبشه؟؟؟تو م ی........سوما حاال من در بزنم که چی.دوما تو خودت درو برام باز کردسالم..... کی:اوال علآرشام
 ســـــــــرت؟؟  یبنداز

 

 

 شروع کرد به قهـقـهه زدن بعدم

 

 ؟؟یخندیم یچ ؟؟بیشد یبسم اهلل بسم اهلل تو باز جن-

 

 .....خندمی+به اون م

 تنم اشاره کرد نییبا لبخند به پا بعد
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   o_0س؟؟یاااا،نکنه شلوار پام نخد ای

 

 دمیبودمو د دهیباال کش یهیکه ب طرز فج وینگاه به پاهام کردم شلوار کرد هی آروم

 

 آبروم رررررفـــــت یغ،وااااااایییییییییییییییییی+ج

 

 دادم  هیسمت اتاقو درو بستم،تک دمیدو

 

 تق تق

 

 تو که....... این آرشام

 

 شهیم ریدرو باز کن منم،زود لباساتو بپوش که االن وقت دکترت د یسسوگل اومد که گفت:نفـــ یصدا

 

 بود۲:۲۵ساعت ینگاه ب ساعت کردم،وااااا هی

 بود۰دکتو من ساعت نوبت

 سرم کردم. دمیسف یکاله رپر هیعوض کردم، دیسف نیو شلوار ج دیسف زیدست بول هیبلند شدم لباسامو با  عیسر

 

 که اضافه کردم م،یرژ لب مال هیم جز کم نداشت یزینگاه کردم،چ نهییآ به

 

 نیدادن به ماش هیآرشامو سوگل منتظر تک دمیکه د رونیعجله از هتل زدم ب با

 

 دلقکم یکنه،انگاریمنو نگاه م یشده چطور لیآرشام ذل نیا نیآخ بب آخ

  

 رفتم جلو  سالم کردم ریوسر ب ز نیو مت آروم

 

 سوار شو زمی:سالم عزسوگل

 عقب  یدلرفت نشست صن سوگل

 به من نگاه کنه در جلو رو باز کردو رفت نشست پشت رل نکهیبدون ا آرشامم

 

 کردیدر جلو رو باز نم نمیمن عقب بش خواستیکه حس کردم آرشام اگه م نمیبرم عقب بش خواستم

 

 جلو و درو بستم یحرف نشستم صندل یب

 

 سرعت شروع کرد به روندن نیبا باالتر آرشام

 

 رفتیتند م یلیخ

 

 آرزو دارم  یلی+بخدااا من خ
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 بخدا نطوری:منم همسوگل

 

 دیرسی:به آرزوهاتونم مآرشام

 

 که میما زنده بمون یذارینم یریسرعتت م نیتو با ا الی+گودز

 

 ؟؟یدیکم شد صورتشو کرد بهم و گفت:ترس سرعتش

 

 آرزو دارم یلیخ ترسم،فقطینم یزینشستمو گفتم:نه من که ازچ صاف

 

 نگفت  یزیچ مارستانیبه ب دنیزدو تا رس پوزخند

 

 میدی:رسآرشام

 

 میآلمان شد یتخصص کینیکل نیبزرگتر ن،واردیاز ماش میشد ادهیپ یهمگ

 

 میرفتیماهم دنبالش م رفتیکه آرشام م هرجا

 دکتر کجاس؟؟ نی:آرشام اتاق اسوگل

 

تر بود به سمت آرشام اومدوبه  نیگسن دشیپوشیکه اگه اصال نم یاون قسمت با نازو عشوه فراوون و لباس یاز پرستارا یکی
 از دست من ساختس؟؟ یگفت:سالم کمک  یآلمان

 

 کجاست؟؟ ریاخماشو تو هم کردو گفت:اتاق دکتر بل آرشام

 

 کنم تییتا راهنما ایب زمیگفت:عز دیدست آرشامو گرفت وکش پرستاره

 

 د،یقدم جلو تر که دختره آرشامو کش چند

 کجاس دمی:الزم نکرده،خودم فهمدوگفتیکش یریبکیدستشو از دست اون دختره ا آرشام

 

 دیایاومد سمت ما گفت دنبال من ب بعدشم

 

 با دختره پررررررو رفتار کرد یاومد که آرشام اونطور  خوشم

 

 میاز کنار دختره رد بش میخواست یوقت

 

 تا  ته براش در اوردم زبونمو

 

 هی+وجدان نظرت چووننیمث تو د یرانیا یهمه دخترا کننیفک م ،مردمیکنیم ایخل باز نیاز ا ،همشیاالن تو فرنگ وونهی)د 
 شد( بیه،تصوینظر خوب-؟یخفه بش

 

 رنگ بهم داد و گفت بپوشمشون یدست لباس آب هیاز پرستارا  یکیم،یدیدر اتاق که رس به
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 کالهمو دراوردم یوقت

 

مث تو اول موهاشونو کوتاه  یدرمان یمیش یبرا انیکه م ییدخترا شتری،بیبا مزه ا یلیتو بدون مو ام خ زمی:عزپرستارگفت
 کننیم

 

 چقد فرق داشت یریکبیپرستار با اون ا نیا

 

 تی:ممنون از دلگرمگفتم

 مهربون زد و رفت لبخند

 تخس ما ناراحت نباشه؟؟ یجوجه کوچولو نیوقت ا هیو برو داخل، ریبگ نویا ایبرگه اومد سمتمو گفت:ب هیبا  آرشام

 دیبعدش دماغمو کش و

 

 ��س؟؟یمردم حواسم ن هنکن

 چقد مهربون شده نیا

 

 از ما دور شد دویبه صورت مردونش کش یدست آرشام

 

 جونم، برو داخل،خدا باهاته یاومد بغلم کردو با بغض گفت:آج سوگل

 

 یسمت خروج دیولم کردو دو بعدم

 

 میداخل تا شروع کن ایزم،بیپوش از اتاق در اومد و گفت:عز دیسف ینکیخانم دکتر ع هی

 

 رفتم داخل باهاش

 دنیشروع کردن به لرز پاهام

 

 دستگاه و چشامو بستم یرو دمیخواب

 که زد ویسوزن نیاول

 شد ریاشک منم سراز نیاول

 

 خودمو به خودت سپردم،کمکم کن خدا

 

 ★سوگل★

 

 

 نفسو ب خــــــودت سپردم اااایخدا

 

  ومدیاصال بند نم اشکام

 کینیکل اطیرفتم تو ح دمیدو
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 ،کم بودبرام  هوا

  هیدرمان یمینفســم تو اتاق ش ینفس بکشم وقت تونستمینم

 

 زااااار زدم مکتوین هینشستم رو  رفتم

 

 کرده،آخه چرا نفس؟ ینطوریخدا گله کردم که چرا نفسو ا به

 

 نینش نجای:سوگل بلند شو برو داخل، اآرشام

 

 هق هق سرمو بلند کردم با

 

 میشکنیاگه نفس بشکنه هممون م ایغرورم برا نفس ناراحته،خداکوه  نیبب ایآرشام قرمز بود،خدا یچشا

 

 مث من درمونده بودن  شترشونینگاه کردم که ب ییآدما ،بهیصندل هینزدم بلند شدم رفتم تو راهرو نشستم رو  یحرف چیه

 

 باشه یدرمان یمیاونام نفسشون تو اتاق ش دیشا

 

 بود زیکه نفس براشون عز ایلیفس به حال خحال خودم،به حال ن ختم،بهیبستمو آروم اشک ر چشامو

 

 دمینفهم یزیآروم چشام گرم شدو چ آروم

 

 

 ★آرشام★

 

 نامعلوم یجاااا هیشدم روندم،روندم،به  نیسوگل رفت تو راهرو، سالنه سالنه رفتمو سوار ماش یوقت 

 

 بهش کمک کن ایخدا

 

 خلوت خلوت یجا هی دمیتا رس رفتم

 

 بود یخوب یخودم خلوت کنم جا یبا خدا خواستمیکه مواس من  یکجا بود ول دونمینم

 

 درخت هیدادم به  هیشدم،رفتمو آروم تک ادهیپ نیماش از

 

 کشه؟؟یاالن نفس داره درد م یعنی

 

 از درد جمع شد صورتم

 

 

 زه؟یرینفس م یتمام موها گهیاز امروز د یعنی



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 119 

 

 

 کن اره،کمکشینه خدااا،نفس طاقت نم یوااا

 

 شده بود پاک کردم ریاشکو ک از چشمم سراز ستالیاون کر دمویحساس کردم،دست کشرو گونم ا ویگرم زیچ

 

 بود گهید زیچ هینفس  ینکردم.ول هیگر یزیچ چیه یبرا چوقتیه من

 

 نفس انقد برام مهم باشه؟؟ دیچرا با آخه

 

 شرمندم یلیتو خ شیمن که پ ایخدا

 

 خودم فکر کردم چند وقته با خدام حرف نزدم؟؟ با

 

 ومدیم شیبرام پ یمشکل ای.هروقت وقت داشتم،شهینه هم یخوندم،ولیم نماز

 

 پوزخند به خودم زدم، هی

 فتمیخدام م ادیب  رهیهروقت کارم گ هه

 

نمازمو ترک   چوقتیه دمیم ،قولیبد لیاگه نفسو سالم سالمت بهم تحو ایبه سمت آسمون گرفتم و گفتم:خدا صورتمو
 رشیم نگاز زه،یبرام عز یلینفس خ اینکنم،خدا

 .....یریاونو ازم بگ اگه

 

 دادیکردن بهش عذابم م فکر

 

 

 متر اونطرف تر بود۲۱ بایتقر ییدستشو هینگاه به اطراف کردم،  هیشدم  بلند

 

 وضو گرفتم،زانو زدم رفتم

 

 خداش یتاحاال زانو نزده،زانو زد جلو چکسیه یکه جلو ی! کسیآرشام سلطان من

 

 بهش بدهکار بود یلیکه خ ییخدا

 

 زدو التماس کرد زانو

 التماس مردونه هی

 لرزونهیکه عرش خدارو م 

 

 

 حرف زدن با خدام بلند شدم، قهیاز چند دق بعد

 مارستان،یبرگشتم ب دمویدست به صورتم کش هیصاف کردم  لباسمو
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 نه؟؟ ای رونیاالن نفس اومده ب یعنی

 

 ★نفس★

 

 بهوش اومدم مارستانیالکل و ب یبو با

 

 کردیدرد م کمی سرم

 کوفته بود یلیخ بدنم

 بود نیسنگ یلیبدنم خ انگار

 

 تکون بخورم که خانم دکتر اومد سمتم  خواستم

 ،یمارو تحمل کن مارستانیب ویامشبم مهمون ما باش دیتکون نخور. تو با زمیگفت:عز یبه آلمان و

 

شده حالت  نییزود تر ازطول درمان تع یلیاز دست نده،من مطمئنم خ تویباشو روح یلبخند با آرامش بهم زدو گفت:دختر خوب هی
 شهیخوب م

 

 تشنمه یلیخ-گفتم دمیشنیکه خودمم بزور م ییزور دهنمو باز کردمو با صدا به

 

 فعال خدافظ دخترم اره،یتا برات آب ب گمیبه پرستار مخصوصت م رمیشد و گفت:االن م بلند

 

 رونیتکون دادو از در رفت ب دستشو

 

 وندمبه جهت مخالف چرخ صورتمو

 

 کننده یمواد زد عفون یو بو دهیچیپ ینداشت،پر از دستگاها یپنجره ا چیاتاق که ه هی

 

 وارد بشه تونهینم چکسیدر اتاقم که نوشته شده ه یرو

 

 نمیآرشام و سوگلو بب تونمیتا شب نم پس

 

 مامان و بابام تنگ شده یبرا دلم

 

 کردن؟؟یم که من سرطان دارم چکار دونستنیاگه مامان بابام م االن

 

 چشمامو گرفت یحاله از اشک جلو هی

 به حال و روز خودم سوخت دلم

 

 اومد داخل ادیز شیبلوند و آرا یپرستار با موها هیباز شدو  در
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 اه چقد ادا اطوار اه

 

 ؟؟یداریگرفتن به مردم دس برنم رادی)+نفس تو االنم از ا

شتر عمته -پنبه دانه ندینه من!+نفس در خواب ب یگرفتیطان متو سر دیوجدان برو تو لونت بذار تو حال خودم باشم،با-
 کباسط(

 

 پرستاره نگاه کردم به

 

 :دهنتو باز کن تا بهت آب بدمگفت

 

 خورمیم شمیالزم نکرده،خودم بلند م-

 

 یتکون بخور گهیتا دوساعت د یتونیگفت:بلند نشووووو تو نم غوشیج غیج یبلند شم که با صدا خواستم

 

 دست داد، ضعف بهم احساس

 آدمات؟؟چرااااا یباشم جلو فیانقد ضع دیآخه چرا من با خدا

 

 برطرف شد میآب داد که تشنگ یظرف مخصوص بهم کم هیاومد و با  پرستاره

 

 ؟؟یکرد هیبا پوزخند گفت:گر پرستاره

 

 جولیب یشدم،آخه ب تو چه دختره فرنگ یلحظه عصبان هی

 

 کردمیم هیفضول گر ی:آره،داشتم سر قبر آدماگفتم

 

 شدو گفت:اه اه زبون دراز!!  قرمز

 رونیاز اتاق رفت ب ظیآبو برداشتو با غ وانیل بعدم

 

 دمینفس راحت کش هی

 

 کردیاتاق حالمو بد م یبو

 

 کردیدرد م یلیخ سرم

 قفس آزاد بشم نیکردم بخوابم تا صبح که از ا یرو هم بستمو سع چشامو

 

 ★آرشام★

 

 :گفتیشدم که م داریسوگل از خواب ب یبا صدا صبح

 جا به جا کن نویشو ماش داریآرشام ب آرشام
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 برگردوندم سرجاش نویماش یحوصله صندل یب

 

 میدیخواب نیبا سوگل تو ماش شبید

 

 بهش گفتم برو خونه،گوش نکرد هرچقدر

 

 کینیشدم رفتم تو کل ادهیجا به جا کردم بدونه حرف پ نویماش

 شدیمرخص م۰۱ساعت  نفس

 

 کردم نگاه میساعت مچ به

 بود۰:۲۱ساعت

 

 به اتاق نفس دمیتا رس رفتم

 

 دمیکش قیچنتا نفس عم کشهینفس م طینفسم داره تو اون مح نکهیاونجا قدم زدمو،به بهانه ا قهیدق چند

 

 خدا  یهــــعـــ

 خودش کرده ریتخس چقدر منو درگ طونیدختر ش هی نیبب

 

 برام مهمه چقدر

 

 دوسش!!نه ندارم( یول+برام مهمه ؟؟ی)آرشام تو نفسو دوس دار

 

 د؟؟یهست یو گفت:شما همراه نفس معب رونیاتاق اومد ب هیاز  وانیل هینفس بود با  هیدرمان یمیکه مخصوصه ش یدکتر

 

 د؟یبه هرحال کارم دار ،یمعب ،نهی:محبگفتم

 

 یکمک کردن بهشو دار یآمادگ دونمیخانومت باهات حرف بزنم،م یضیدرمورد مر خوامیاحترام دعوتم کرد تو اتاقش و گفت:م با

 

 لبخند لبمو کج کرد هیاون فکر کرد نفس زن منه  نکهیاز ا اریاخت یب

 

 تا درمانش کنم برمیباشه من نفسو م ییکه باشه من هستم،تاهرجا ی:هرکمکگفتم

 

 برداشتو گفت: نکشویع دکتر

 

 ★آرشام★

 

 بگه خوادیم یچ نمیبه دهن دکتر دوختم بب چشم
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 یبرا گهیچند جلسه د دیبا م،فقطیباهاش ندار یادیبرده و االن خوشبختانه ما کار ز یپ شیماریزود به ب یلیشما خ مارهی:بدکتر
به چکاپ کامل داره و چنتا  ازیفقط ن یبعد یها م،جلسهیانجام داد ویدرمان یمیجلسه ش نیتر یاصل روزیاد،دیب یدرمان یمیش

 کنهیکامل م شویدرمان یمیکه ش قیتزر

 

 چکار کنم براش؟؟ دیاز دست من ساختس؟؟من با یچه کمکو گفتم: دمیصورتم کش یه کننده دستمو روخست یحرفا نیاز ا

 

 یما هم ب یاز دست بده!همه کارا شویاز دست بده،که اگه روح شویروح دیکه نذار نهیکه از دست شما ساختس ا یتنها کار-
بشه استرس وارد  دی. نذاردشیببر حیتفر د،بهیرش کندو ادیکه بدش م ییطایاز مح دیشادش کن دیتونی.پس تا مشهیم دهیفا

 اعتماد به نفسشو از دست بده شهیم جادیصورتش ا یتو هک یرییاون ممکنه  با تغ نکهیبشه........و ا

 

 صورتش انقدر خوشگل نفس

 

 .کنهیحفظ م وییباینفس اونقد خوشگل و تو دل برو هس که اگه ابرو و مژه هم نداشته باشه اون ز هه

 

 ده،مطئنمیاعتماد به نفسشو از دست نم نه-

 

 کنهیصورتشو کم نم تیفیاز ک یزیچ یدرمان یمیداره،و ش ییبای+خب درسته چون واقعا چهره ز

 

 م؟؟یمرخصش کن میتونیم گهید-

 

 دیراحت خانومتونو ببر الیباخ دیتونی+بله،هروقت حالش متصاعد شد م

 لبخند آرامشبخش نگام کرد هیبا  و

 

 شدمو گفتم:مممنون از کمکتون بلند یصندل از

 اومدم رونیاز اتاقش ب یسرسر یخدافظ هیبا   و

 

 دهیم وهیو بهش آبم زنهیراهرو و آرمان داره با سوگل حرف م یکه نشستن رو صندل دمیجلوتر که رفتم سوگل  و آرمانو د کمی

 

 م؟؟ینفسو ببر میتونیگفت م یبلند شد گفت:سالم داداش،دکتر چ دیتا منو د آرمان

 

 ?گفت یپشت سر آرمان بلند شدو نذاشت آرمان ادامه حرفشو بزنه وگفت:آرشام نفس حالش خوبه!!دکترش چ سوگلم

 

 گفته یدادم که دکتر بهم چ حیحوصله بهشون توض یب

 

 با آرامش لبخند زد وینشست رو  صندل دویکش ینفس راحت سوگل

 

 توجه به اونا و بدون حرف رفتم سمت اتاق نفس یب

 در تا بازش کنم رهیدستگ  یاشتم روگذ دستمو

 ممنوع( دایاک یدر )ورود افراد عاد یرو یجمله آلمان دنید با

 گفتمو رفتم کنار  یلعنت هی
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 براتون فراهم کنم؟ دیالزم دار یزیپرستار اومد و گفت:چ هی

 

 چکار کنم؟ دیمرخص کنم با ضمویمر خوامیم-

 

 د؟یپرداخت کرد مارستانویب نهی+کل هز

 

 گفتم:بله کلش پرداخت شده یوصلگح یب با

 

 تا صداتون بزنم دیفقط چند لحظه منتظر باش رون،شمایب مشیاریو م میکنی+االن لباساشو عوض م

 

 

 شدم رهیشلوارم کردمو به کفشام خ بیدستامو تو ج سادمیجواب رفتمو کنار آرمان وا بدون

 

 پرستار صدامون زد  نیپنج م بعد

 

 سرم اومدن رفتم سوگل و آرمانم پشت جلو

 

  دمیمچاله که د یو لبا دیبا اون صورت سف  نفسو

 سمتشو از پرستارا جداش کردم ع،رفتمیسر

 

 گرفتم دستشو

 دستشم سوگل گرفتو شروع کرد قربون صدقه  رفتن نفس اون

 

 رفتیفقط براش چشم غره م کردویپکر نگاش م نفسم

 

  نیبه ماش میدیرس

 

 بعقبو باز کردم نفسو سوگل رفتن عق در

 

  رمیخودم م نیسمت من اورد داخلو گفت:آرشام من با ماش شهیپشت رل نشستم آرمان سرشو از ش رفتم

 

 تکون دادمو اونم رفت سرمو

 

 کردم حرکت

 

 کردیباز به سوگل نگاه م شیبه نفس نگاه کردم که داشت با ن نهییتو آ از

 

 هتل  میدیساعت رس مین بعد

 

 باال؟؟ یبر یتونی:نفس مگفتم
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 باووووو، چالق عمته+آره 

 

 نییپا دیزبونشو در اوردو پر بعدم

 پشت سرش رفت سوگلم

 

 دمینفس خند یایسرمو تکون دادمو به چل باز 

 

 

 پارک کردمو رفتم تو اتاقم نگیتو پارک نویماش

 

 ★نفس★

 

 ون بوووودمعاشق خونم یتو اتاق واااااا دمیبز از پله ها اومدم باال منتظر موندم تا سوگل درو باز کرد پر مث

 

 

 دمیعشق بو کش با

 

 چرا انقد بوش بده؟؟ فیپ فیپ

 اد؟؟یغذا از خونمون ب یبو االیسر نیقرار نبود مث ا مگه

 

 

 رونیب برهیآشغاالرو داره م کینگاه به سوگل کردم که دماغشو گرفته پالست هی برگشتم

 

 ��گهید ادیم ییبو هی یهر حال از هر خونه ا به

 

 

 عوض کردم یخاک نیشلوار ج هی ویگشادخاک شرتیت هیو با تو اتاق لباسام رفتم

 

 رونیب دمیکانگورو پر مث

 

 یابلفض هار شد ایگفت: دهیکه جن د نایمث ا سوگل

 

 ��رمیگیگازت م امیاالن م یسوگ-

 

 غغغغغییییییبه من دست نزننننن ج خورتتیم ادی+آرمان م

 

 

 واریدم به دداد که شلــپپپپ خور یجا خال ییهوی رمشیکه بگ دمییدو
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 شلپ صدا بدم واریخوردم به د ی+عاره اصن دوس دارم وقت؟؟یدیشلپ صدا م واریب د یخوریم ی)بعد تو وقت

 صدا دادنت یس،حتیمث آدما ن تیچیه-

 ��فرشته مث آدم باشه؟ هی ی+ناموسا تو توقع دار

 برو باو(-

 

 ز قرمز شدهسوگند قرم دمیجدا شدم و برگشتم د واریاز دعوا با وجدان از د بعد

 

 ؟؟یخوریم یحاال واس من جاخال-

 

 زدیسوگل منفجر شد از خنده افتاده بود کف خونه پارکتارو گاز م هویحرفم  نیا با

 

 ؟؟یخندیزهـــــــــــر عقرب چرا مث نهنگ م-

 

 که خورنشیدلبندم نم دیمج دنیم ویگفت:جا خال دهیبر دهیخنده و بر با

 

 یریکبیخودتو جمع کن ا ،پاشویدیکه منظورمو فهم نهیحاال مهم ا-

 

 

 ست؟؟یگفت:کچل تو گشنت ن زدیکه بازم خنده توش موج م یا افهیق با

 

 ۰۳:۲۵نگاه به ساعت کردم هی

 نگاه به شکمم هی

 نگاه به سوگل هی بعدم

 

 

 نییپا میبر ایگشنته ب دمی:فهمسوگل

 

  رونیم بسرم کردم و اومد یسبز آب ینایبا نگ یخاک یکاله رپر هیتو اتاق  رفتم

 

 کردینگاه م رونویدرو باز کرده بودو مث منگال داشت ب سوگل

 

 

 کنارش و داد زدم:سوووووووووووسککککککک رفتم

 

 

 که سوسک دخترتو خوووووورد ایننه ب یگفت:کوووووووش،کجاااااااااس!! واااااا غیییرو کولمو با ج دیپر دفهی

 

 

 تاد رومسوگلم اف نیاز دست دادمو افتادم کف زم تعادلمو
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 نیبه اعماااااااااق زم برهیکمک کنه سووووووووسک داره مارو م کی ی:وااااااااسوگل

 

 

 سوگل از روم برداشته شد ینیسنگ دفهیبگم که در اتاق پسرا باز شدو  یزیچ خواستم

 

 

 ��سوسک از اتاق پسرا اومد سوگلو خورد؟ هینکنه  نمیبب سایوا

 

 رو هوا معلق شدم خودمم

 

 تورو خدا منو نخوررررر یدستو پا زدم و با داد گفتم:وااااااا بستم چشامو

 سیییییاصن گوشت تو تنم ن من

 پکات بشم سوسکم....... کسیقربون اون س یبســتـته، ا سوگل

 

 

  نیسوسکه گذاشتم رو زم عه

 

 که ماچش کنم  برگشتم

 

 ییییییووووووو

 

 ��دمید ویک دیبگ

 

خودش  شیپ یچه فکر نتونیبب یکی دیگید،نمیییکنه گفت:شما چراااا بچه شد کنترلش کردیم یکه سع ییبا صدا آرشام
 کنه؟؟یم

 سمت سوگل که االن تو بغل آرمان بود برگشت

 روش هااااااا؟؟؟ یافتاده بود ینجوریاستراحت کنه؟؟چرا ا دینفس با یفهمیبا حرص بهش گفت:تو نم و

 

 نداره ازیاصال به استراحتم ن نشیز هممون سالم تره ببنفس ا کردن،بعدشمیم ی:آرشام بسه،اونا داشتن شوخآرمان

 

 هنوز برگشت سمت من آرشام

 

 ��تا ته براش باز کردمو گفتم:با اجازه عاق آرشام من گشنمه شموین

 

 باال ارمیم رمیگیخودم برا نفس م د،منیبخور دیتو اتاقش گفت:آرمان شما بر رفتیداشت م یوقت آرشام

 یم مانند دو جغد عاشق رفتن به سمت غذاخورو سوگل دست در دست ه ارمان

 

 )+خنگ اون کفتر عاشقه نه جغد عاشق

 (��ییجووووونم راهنما-
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 ؟؟یخوریم یباال، چ ارمیبرات م رمیگیو گفت:برو تو اتاقت االن غذا م رونیاز اتاقش اومد ب دهیلباس پوش آرشام

 

 ��خورمیجوج م-

 

 ارهیتم تا آرشام برام غذا برفتم داخل اتاقمو منتظر نشس ن،منمییپا رفت

 

  یپشه پران یبس قهیاز چند دق بعد

 

 اومد داخل،با پاش درو بست کیپالست هیبا دوتا ظرف غذا و  آرشام

 رو مبل  نشست

 منو گذاشت رو به روم یغذا

 

 ��عشقم مکمیبرو تو ش اینفس دورت بگرده،ب یگفتم:سالم عشقم،اله اریاخ یب

 

 گرد شده گفت:هوووووووم! یاسرشو بلند کرد و با چش آرشام

 

 چته؟-

 ؟ی+با من بود

 

 که پشت سرته گرمیشدمو گفتم:ن با اون پسر ج طونیش

 

 باال و آروم به پشت سرش نگاه کرد دیپر ابروهاش

 

 از فرصت استفاده کردم منم

 

 بردم کنار دماغش انگشتمو

 خواست برگرده یوقت

 

 ��مماخش شکست اووووووووووف

 

 آخ آخ دستت قلم بشه نفس ،یبچه،دماغمو نابوووود کرد یریگفت:مررررض بگ نویم شد به سمت زمدماغشو گرفت خ آرشام

 

 ینشستم رو مبل و گفتم:اوه سار نیو مت آروم

 

 نگام کردو گفت:غذاتو کوفت کن تا سرد نشده یچپک

 

 رو غذامو شروع کردم خوردن دمیپر

 

 ؟؟یبود یبا ک ی:نگفتآرشام
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 بودم؟ یبا ک ویچ-

 عشقم؟؟ مکمیبرو تو ش اینفس دورت بگرده،ب یسالم عشقم،اله یگفت+همون که 

 

 با غذا بودم باووووو -

 

 تکون داد و شروع کرد غذا خوردن یلفخند ژذاااااب نگام کرد سر هیلحظه چشاش گرد شدو بعد با  هی

 

 از گلوم نییقلوپ خوردم تا اون لبخند آرشام بره پا هینوشابه رو باز کردم  در

 

  میدون حرف خوردب غذامونو

 مشغول شد لشیداد به مبل و با موبا شویکه غذاشو خورده بود تک آرشام

  کیتو پالست ختمیشدم ظرفارو جمع کردم،آشغاالرم ر بلند

 کویپالست بلندشدم

 

 انداختم تو سطل آشخال بردم

 زاااااارت

 

 

 هکنینگاه م واریآرشام داره با اخم به د دمیکه د رونیآشپزخونه اومدم ب از

 

 نگاه به آرشام هیکردم  وارینگاه به د هینگاه به آرشام باز  هیکردم  وارینگاه به د هی

 

 ��شد رفت وونهیآرشامم د یانگار نه

 

 هنوز ننشسته بودم بلند شدم اریاخ یرو مبل که آرشام بلند شد،منم ب نمیبش خواستم

 وونهیحرکتم خندش گرفتو گفت:د نیبا ا آرشام

 جا؟ک یبر یخوای،میخودت-

 بعدشم برم بخوابم خستم ی+اول ظرفارو بدم به غذاخور

 

 مرخصی:گفتم گرفتمو خودم به �😕�ینجوریا افهیق هی

 +در خدمت نبودم که بخوام مرخص شم

 

 درو بست و رفت پلچ

 

 شدم سالنه سالنه رفتم سمت اتاق تا بکپم بلند

 

 ✰نفس✰

 

 مصبب صدارو بکشم....... خواستمیه منفر از خواب پاشدم انقد سرم درد گرفت ک هی غیج یصدا با
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 رفتمیچ خبره سالنه سالنه داشتم م نمیبب رونیشدم رفتم ب بلند

 ��تا بناگوش واز بود ششونیو ارمان و سوگل نشسته بودن تو حال و ن ارشام

 

 جلو صدامو انداختم تو سرم و بلند گفتم: رفتم

 ــــــــــــشیه ســــــــرم رفـــــــت مثال خواب بودم اتــــــــونـــــــ چــــــــــخــــــــــبـــــــره

 

 دنییک منم شروع کردم به دو شدیچ دونمیطرف من نم دوئهیسوگل بلند شد و داره م دمید

 

  وونهید ساینفس وا_

 منو بخوره خوادیلولو م_

 چرت نگو سایوا_

 

 بهم بغلم کرد تو شک بودم  دیکه سوگل اومد تا رس سادمیوا

 

 !!وااااکنهیم هیره گردا دمید

 

 ؟یکنیم هیگر یچرا دار یسوگل خل شد_

 

 ...کردیتر م یمنو عصب نیکه ا گفتینم یچیه

 شده؟یارماااان.ارشاااام چ_

 رونیارمان داداش تو سوگل رو ببر ب_

 گهیارشام بهش م میبر ایب یباشه داداش.....خانوم_

 

 گه؟یبهم م ویگفت؟چیچ ارمان

 اصن؟ شدهیچ

 

 ؟یحرف بزن یخوایارشام نم_

 بزار گریدندون رو ج قهیدو دق_

 ــــــــــشـــــــــده؟یچ_

 فک کنم استخوانام شکست.... دمیکوب واریبا حالت دو اومد طرفم محکم به د یعصب

 

....مطمئنم االن لپام گل شدیحالم دگرگون م خوردیگرمش که به صورتم م ی....نفسادمیکشیخجالت م یکیهمه نزد نیا از
 ..انداخته..

 

 رو گونم  دیدستشو به حالت ناز کش ارشام

 مورم شد...  مور

 

 گزاشتم حلش دادم  نشینتونستم تحمل کنم و دستمو رو س گهید

 مترم تکون نخورد .... یلیم ۰

 گفتم: دمیکه خودمم نشن ییصدا با
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 برو عقب تر یکنیارشام چکار م _

 رمینچ نم_

 شدمی....داشتم اب م کردینگام م طونیش

 یبگ یتونیبرو از عقب ترم مارشام _

 !دمیبده من خبرو م زمویتو جا شهینع نم_

 

 بوس کنم نوای من عمرا��؟ زهیجا وااااات؟

 

 نمیبرو عقب بب ؟یگیم یارشام چ_

 ادیرد کن ب زمویجا رمینچچچچچ نم_

 بشررررر ییچقـــــــــد تو پرو_

 هید یبد دیبا زهیخبر خوب بدم بت جا هی خوامیم یپرو ام خودت_

 ��دمیکردم و لپشو بوس یهووووووف_

 گهید یکی_

 بســــــــــه ارشام برو عقب_

 نگام کرد و خودشو بهم چسبوند  طونیش

 

 شکستمیداشتم م یییوا

 له شدم یییباشه باشه ا_

 لپ چپشو بوس کنم که همزمان با من صورتشو برگردوند اومدم

 ......و

 شدیلبام داشت کنده م راسما

 کردم دستمو کردم تو موهاش و ... شیم همراهکه من شدیچ دونمینم

 

 

 چون رفت عقب.... دینفس کم اوردم فک کنم ارشامم فهم گهید

 

 ......نییوسرمو انداختم پا زدمینفس م نفس

 

 گرفت و سرمو اورد باال...... چونمو

 ه؟یخبر خوبت چ_

 کرد و گفت: یا خنده

 خانوم خانوما خوب شدن یچیه_

 

 گفت؟یاالن چ نی؟ایچ

 بره؟یک گفتن زمان م ترادک

 

  کردمیبغلش و بوسش م دمیپر یخوشحال با

 زده بود و منو گرفته بود... شک
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 انقدرخوشحال بودم ک نگووووو و نپرررررس کنمیچکار م دونستمینم

 

 نیی...سرمو انداختم پارونیبغلش با خجالت اومدم ب از

 ��بود ی..خبرت عالزهی..چزی..چیعنی..عی...یمرس_

 کرد  ییاتک خنده _

 �🨍�☹خندهیچقد قشنگ م نیخدا ا یییییا

 

 شد... دهیکه دستم کش بستمیو داشتم درو م رونیرفتم ب یییخوشحال با

 

 کنهینگام م تیارشام داره با عصبان دمید برگشتم

 عجله؟ نیکجا با ا_

 سوگل شیمبخوام برم پ _

 ادیالزم نکرده خودش م_

 بروبابا_

 پرت شدم تو بغلش ندفهیا دیشکه دوباره دستمو ک رفتمیم داشتم

 نه یعنینه  گمیم یوقت_

 باشه_

 تو اتاق حولمو برداشتم و رفتم حموم.... دمییدو

 رشیسردو باز کردم و رفتم ز اب

 کرده بودم  داغ

 

 

 باال.؟ رهی.؟تپش قلبم مکنمیداغ م شمیم کیبهش نزد یچراوقت

 دونمینم دوممینم هوووووف

 

 ....رونیشستم و اومدم ب خودمو

 

 گره زدم که نافم معلوم شد غرمیجل نییپام کردم پا ممیقهوه ا ی.صندل هادمیپوش دیبا شلوار سف یل غهیجل هی

 هم کردم با عطرم دوش گرفتم یمختصر شارای( ��منظورمه سمویازاد گزاشتم)کاله گ موهامو

 

 

 برون ارمان و سوگل هم اومده بودن...... رفتم

 

 ن؟؟یموافق یها با مهمون بچه

 بود.... تیو عصبان نیه تاشون برگشتن طرف من ارشام تو چشاش تحسس هر

 

 

 یییچا خوشگل شد ینفس یییوا_

  نییاروم اروم از پله ها رفتم پا_

 سوگل نشستم.... بغل
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 م؟؟؟؟یریبگ یمهمون

 چهارنفره؟ یفقد مهمون هیعال

 

 انیو دوستاش ب مانیپ گمینه م_

 ��رونیش زد بشد و دستاشو مشت کرد رگ گردن یعصب ارشام

 ......دیخر دیشما دوتا بر میکنیم زیباوشه من و ا مان خونه رو تم_

 

 

 م؟یباش...ارشام بر_

 امیاالن م نیتو برو توماش_

 نییو کارت عابرمم توش گزاشتم و رفتم پا لیبرداشتم موبا کمویکوچ یقهوه ا فیگرفتم ک چویسوو

 

 

 ارشام اومد قهیاز گذشت ده دق بعد

 افتاد تو کل راه سکوت بود  شد و راه سوار

  بسهیُ نیچقد ا اهههههه

 

 .......میشد ادهیو پ میدیرس

 

 دیچقد خر اووووووووووف

 سپردم به آرشام تا بره حساب کنه دویخر سبد

 

 ریعابر بانکو بگ نیا ایب-

 یزحمت بکش خوادینم بتیبذار ج یعنیبهم کرد که  ینگاه هی

 

 

 و سوار شد گرشیج سیاشت صندوق عقب جنسگذ دارویاز حساب کردن آرشام خر بعد

 

 گرمه یلیفنو روشن کن خ یوااااا-

 

 حرف روشن کرد یب

 فن بردمو از باد خنکش لذت بردم یجلو صورتمو

 

 

 زهیامممممم چ-

 

 بگم شوینگام کرد تا بق یسؤال
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 برو یهوچ-

 

 شد رهیبه جاده خ خونسرد

 

 میدیرس نیم۰۱ بعد

 

 بده منم کمکت کنم-

 

 دستشو دست منم گرفتو گفت هیگرفت تو  اروکیپالست همه

 یکمک کن خوادیجوجه نم ای:ب

 

 

 تو اتاق  میافتاد شپلق

و به ما نگاه  رونیها از پشت مبل اومدن ب دهیجن د نیع یکار زیتم یآرمان و سوگل که دستمال سر بسته بودن برا ییهوی
 کردن

 

 اخبار شروع کردم حرف زدن یها ندهیگو مث

است شما خانه را با هر  دهیکه ب ما رس یاخبار نیآخر ی،طیبختان گرام اهینوکران و س یبه تمام دیخسته نباشبا سالم و عرض -
بنفش سوگل  یها غیما شمارا به ج گرید یاخبار د،تایهم اکنون مث بز به ما زل زده ا د،ویکه شده برق انداخته ا یجان کندن

 میسپاریم

 

 

 ��تو اتاق دمیسمتمو منم پر دیو داد دو غیسوگل با ج مینیب شیپ طبق

 

 

 کنمی+نفس بخدا اگه دستم بهت برسه نسلتو منقرض م

 

 یبرا مهمون میکن یزیبرنامه ر امیبرو باوووو بذار لباسامو عوض کنم ب-

 

 +درد خرررررر زود تررررر

 

 

 دادنیبرداشتم،با سر کچل چشمام درشت تر نشون م سویگ کاله

 محو زدم  یرژ کالباس هی دمکشی �👌�ولوخط چشم نازک نازک توشو لو توش هی

 تر از تو مگه هست؟؟ گری،جیگریقربونت برم که انقد ج یاله-

 یگررررریج یگرررریج یگرررررریج یتر گریج  میکاله قرمز گریاز ج یتو حت رمی)نه خ

 وجدان( ،زشتولیاودت گریاون ج-

 

 عوض کردم یمشک نیج هیداشت و  یش طرح گل مخملکه رو دیو دخترونه سف کیگشاد اما ش ریحر رهنیپ هیبا  لباسامو
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 و نشستم رو مبل  رونیب دمیاتاق پر از

 

 ��میدار یا ژهیشما برنامه و یخببببببب برا-

 

 ه؟یبرنامت چ نمیبا حالت قهر گفت:برنامت بخوره تو فرق سر کچلت بگو ب سوگل

 

 بعــ..... میکه برا آخر هفته دعوتشون کن میبه مهمونامون زنگ بزن دیاول با-

 

 ن؟یوسط حرفمو گفت:اونوقت مهموناتون ک دیپر آرشام

 

 ��نیفرانک یننه بابا-

 

 هست؟؟ می+عه جدا؟؟خود فرانک

 

 هیعاره اصل خود فرانک-

 

خوداون  میدیم حیخب ترج یم،ولیدار اااادینکنه گفت:خب ما که دوست تو آلمان ز دایبحث ما ادامه پ گهید نکهیواس ا آرمان
 حله؟؟ دیدعوت کن مهموناتونو

 

 با چنتا از دوستاشه مانیآره باووو.مهمون من فقط پ-

 

 پسر؟ ای:دخترن آرشام

 

 دخترن-

 

 مینگفت یزیچ گهید

 

 میخورد مویچنتا برگر درست کرد میبود دهیکه خر ییزایچ نیب از

 

 

 بخوابم خوامیمن خستم م می:آرمان پاشو برآرشام

 

 رفتن یبلند شدو بعد از خدافظ آرمان

 

 پکر بود کمی رشامآ

 ��پوشک بچم به

 

 

  مانیمخاطبا زدم رو اسم پ نیبرداشتم ب مویگوش
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فرهنگ! درد اصغر قصاب محلمون بخوره تو  یب هیخارجک هیچنتا بوق جواب داد:زهر خر گرفته حاال چ وقت زنگ زدنه مرتک بعد
 یخوایم یچ نمیده بنال ب تیناموس یب یجاها

 

 بهش گفتم: یباال زدو به خارج طنتمیرگ ش م،منمیفک کرده بود من خارج مانیپ 

 دیگیم یچ شمیهاتون هستم متوجه نم هیاز همسا یکیمن  مانیپ یآقا سالم

 

 فتونیخانوم همساده،حال شما خوبه؟احوالتون خوبه؟ک دیببخش یشروع کرد حرف زدن:وااااا یشدو به آلمان یصداش جد دفهی
 کوکه؟

 

 

 ؟یخندیچرا م یریگفت:درد باباتو بگ یسخنده که آروم به فار ریزدم ز یپق

 دیخندون باش شهیمن قربونتون برم که هم یبشم اله تونیقربون خنده نخود یگفت:وااا یصداشو بلند کردو به آلمان بعد

 

 

 میدیتو سر هم که خدا خفت کنه چقد خند زدنیروده هام داشتن م گهید

 

 

 منم نفس مانیشدمو گفتم:پ یجد

 

 ؟یذاریاال منو سرکار مح دهیدختره ورپر ی+ا

 

 باهات دارم گهید کاریمن  الیخیب ،حاالیعهههههه خو خودت اول شروع کرد-

 

 ؟ی+وا چکارم دار

 یخدمتم برس ریامر خ هیواسه  خوامیم-

پشمالوم دل  یکلفتمو دستو پا یالیبیدخترونم و س یایازدواجو ندارم،من دوس ندارم از دن ینه من هنوز آمادگ ی+واااا
 دخترونم  یایاز دن یسالگ۲۱منو تو سن  ادیه چطور دلت مبکنم،آخ

 ؟؟یکن جدام

 

 گفتیلحن دخترونه م هیبا  نارویا همه

 

 از شدت خنده ومدیدلمو گرفته بودمو اشک از چشام م گهید یعنی

 گفتم دهیبر دهیبر

 

 لحظه ساکت شو هی....خدا خفت نکنه....مانی....پیواا-

 

 

 یدیل دیی+امرتون رو بفرما

 

 من ....من ... مانیپ-
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 !نفس؟یبابا جون ب لبم کرد ؟بگوی+تو چ

 

 مانیمن خوب شدم پ-

 

 زد که کرررررر شدم یداد هی

 

 شد کهیت کهیپرده گوشم ت یزنیچرا داد م-

 

 

 مانی+نفس بگو جون پ

 مانیجون پ-

 شکرررررر ااااااایخدا یخوشحالم که خوب شد یلیچقد خوشحالم،نفس خ یدونینفس نم ی+وااااا

 

 

 وردیبود اصال اون روزو که آرشام باهاش حرفش شده بود به روم ن یپسر مهربون چه

 

 

مناسبته،به تارا هم بگو،دوتا از اون  نیکه به هم کیکوچ یمهمون هیخواستم تورو برا آخر هفته دعوت کنم به  مانیخب پ-
 اریدخترتم ب یدوستا

 

 +باشه حتما

 ؟یبار یکار-

 ؟یبری+بار دارم م

 جولیب یبا-

 کرد یخنده خدافظ با

 

 فقط دو روز مونده یمهمون تا

 

 برم لباسم بخرم دیبا

 

 ★نفس★

 

 

 ادیلرز م یصورت رهنیگنده داره با آهنگ پ اریموجود بس هی دمیتو آشپزخونه که د رفتمیداشتم م یقر کمر گوگول هیبا  

 

 ه؟یک نای ��یآب یپتو مسافرت ای

 گندس  کلشیه چقدم

 عطرش خوشبوئه چقدم
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 آشناس چقد

 ��شوهرمه؟ نکنه

 ره؟؟یتورو بگ ادیم یک ؟آخهیشوهر کرد ی)تو ک

 س؟یشوهر کردم حواسم ن دیشا-

 گلم( یکن دایک شفا پ دوارمی+ام

 

 

 دادیپسره مث دخترا سرشو تکون داد مثال داشت موهاشو قر م دمیکه د کردمیفکر م داشتم

 

 خنده ریحرکتش زدم ز نیا با

 دمیپاچ یوااااااااااا-

 دمیخندیبودم و م شده خم

 

 

 آرشام همچون گوجه همانا افهیق دنیسر بلند کردن همانا و د دنیخند یاز چند بعد

 

 

 •_•خوادیقورت دادمو گفتم:سالم مزاحم رقصتون شدم،معذرت م خندمو

 

 ه؟؟یچ ایمسخره باز نیا ی!اول صبیزیچ یاهم هی؟یشیچرا بدون اطالع وارد م-

 

 یرقصیجوجولو م یلیخ یتو؟ ول ایکردم  ی+من مسخره باز

 

 ؟کجا؟یمن؟رقص؟ک-

 

 ومدی+روتو برم االن عمه من بود داشت لرز م

 

 دیدار یگریعجب عمه ج ید،ولیشا-

 

 رو داره میلی+عاره،خ

 

 یلباس بخر یبر یخوایصبحانتو بخور االن م نیگفت:بش زویسمت م دمیدستمو گرفت کش اومد

 

 ��خودم تنها برم یعنیاممممممم -

 

 واس دوتا لباس فتمیدنبال تو راه ب تونمیو انداخت باال و گفت:آره من نمشونش الیخ یب

 

 ......ـیم مانینداره با پ یشدمو گفتم:خب اشکال ثیخب منم

 

 زد که قاشق عسلو از پهنا کردم تو دماغم یداد چنان
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 برمتیآماده شو خودم م عیسر یبا اون بر یکنیم جای+ب

 

 منتظرتم نییپا هگید نیسمت درو برگشت گفت پنج م رفت

 رفت و

 

 کم داره بقرآن نیا

 

 دمیرفتم لباس پوش عیلقمه خوردم و سر دوتا

 شدم گریج شهیمث هم دیبدون نویبدم،فقط ا حیحال ندارم توض گهید

 

 

 برام نوشته ادداشتی هیسوگل  دمینگاه کنم که د نهیخواستم به آ فمویعابرمو انداختم تو ک کارت

 

........ 

 

به خودت  گردهیبرم یسادیوا نهیجلو آ یکنم، فوشم بد دارتیب ومدیدلم ن یتو خواب بود میلباس بخر میرفت )نفس منو آرمان
 بوج بوج ...سوگل(

 

  رونیکردمو از اتاق اومدم ب یپووووووف هی

 دمیدم در هتل مث کانگورو دو تا

 

 دهدا هیتک نشیژست دختر کش ب ماش هیبا   دمینگاه به دورم انداختم آرشامو د هی

 چقد جوجولو شده یاله

 

 و بدون حرف سوار شدم اونم سوار شد رفتم

 

 دست بردم ضبطو روشن کردم میافتاد راه

 

 اههههههه نیکرد آهنگ الت شروع

 باوووو متنفرم

 

 فلشمو در اوردم زدم تو ضبط فمیکردم تو ک دست

 

 پخش شد نیتو ماش ونیاوجل حامد هما یصدا

 

 مینزد یحرف گهید دیمرکز خر تا

 

 شو ادهینگه داشتو گفت:پ آرشام

 



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

 به پاساژ بزرگ و با شکوه رو به روم نگاه کردم نوییپا دمیپر نیماش از

 

 فولهیوتیب قدیالال چ اوه

 

 اوجل بود میلییییییکه خ میسمت مغازه ها اول لباس منو انتخاب کرد میآرشام راه افتاد با

 و کفش ستش فیک بعدم

 

 نوبت آرشام بود حاال

 

 کیش یلیخ یلوار مشککت و ش هی

 

 چقد گرسنمه دمیاالن فهم یساعت نگاه کردم واااا به

 

 میبخور یزیچ هیرستوران  می:اگه گشنته برآرشام

 

 من گشنمه؟ دیفهم یچجور نیباال ا دیپر ابروهام

 

 میبش کردمو گفتم:عاره بر نگاه

 

 

 میخورد یمشت یآلمان یغذا هیهمون پاساژو  کیرستوران نزد هی میرفت

************ 

 

 باز کردمو پرت شدم رو مبل شروع کردم غر زدن درو

 همه جام،چقد خسته شدم یدستام،وااا یپام،واااا یوااا-

 

 رونیب دیرو چشمشونه از اتاق پر اریو دوتا خ هیکه صورتشون گچ نایا هیشب یبا صورت سوگل

 

 پشت مبل دمیپر دمویکش غیشدم ج بلند

 شعوریب یدار میخوشگل یشاچ د،عجبیسف یوالیه ایمن ن کینزد-

 

 ییبا تأسف سرشو تکون دادو رفت سمت دسشو سوگل

 

 برداشتمو رفتم تو اتاق دارویخر

 

 رو تختو بشمار سه خوابم برد دمیکش دارز

 

 ؟یاول صبح شهیصدا چرا خفه نم نیا اههههههه

 رو تختو بالشو گذاشتم رو سرم دمیشکم خواب ب

 هاااادیز یلیییییصداااا خ نیا نهههعه



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

 

 کالفم کرد گهید

 دادینشون م۰:۲۱ساعت میشدم نشستم رو تخت صفحه گوش بلند

  رونیتخت اومدم ب از

 دمیتاب وشلوارک اسپرت پوش هی

 رونیباز شده اومدم ب یقشنگ با چشما هیو بعد از تخل ییدشو رفتم

 

 فاریگوشه د کشونهیمبلو گرفته داره م هیک  دمیدر اتاقو باز کردم آرمانو د تا

 

 خره؟ یعروس اده؟؟نکنهیضبط چرا انقد ز یصدا نیر،ایصب بخ الاااامیوسطو گفتم:س مرفت

 

 ب اسم نفسه یخر هی یخو امشب عروس ک،عارهیو گفت:عل رونیاومد ب فیکث کلیحرفا سوگل از آشپزخونه با ه نیا با

 

 یبسالمت-

 

 عدس توشه دونهیکاسه ماست ک  هیکردم مث  دم،چشامویحرفشو فهم یمعن هوی

 دیخندیم زیهمون چشا به سوگل نگاه کردم که داشت ر با

 

 رفت پشت آرمان دیدو رمشیرفتم سمتشو تا خواستم بگ دادیداد و ب با

 

 م،بذاریستیواسه تو ن یخوب ینفس تورو خدا مارو نخور،ما غذا یسمتش گفت:ا رفتمیبا خنده به من ک داشتم با حرص م آرمان
 مارو بخور اونوخم،یچاق و چله بش میامشب ما غذا بخور

 

 

 تر که رفتم آرمان دستامو گرفت کینزد

 دستت ب سوگل من برسه  ذارمی+آ آ آ،من که نم

 

دندونامو تو گوشتش فروووو کننننننمم  نیولمممممم کنننننننننن با اون سوگل عقب موندت،بذار من ا غییییییییییییج-
 راحتتتت شممممم

 

 

 وال آروم بشه منم رفتم حمومو در اومدم ها ها هادراک نیتو اتاقو داد زد:تا ا دیپر سوگل

 

 ییییپاک کردن،حاالاااا الک نشیدست منو ول کردو شروع کرد گلدون کنار دستشو با آست آرمانم

 

 نگاه کردم هیشدم به خونه  الشونیخیب

 شده سیچ نا یوا

 

 ته بودسلفم کنار کانتر گذاش زیم هیباشه، یبودن تا وسط خال دهیدور تا دور چ مبالرو

 خفنم وصل کرده بودن ستمیس هی
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برو سرشو بکن خونشو بخور تا  خچالیمرغ زنده گذاشتم تو  دونهید،یصبحانتونو بخور دیمرخص بشم،شمام بر گهی:من دآرمان
 و تققققققققق درو بست یشب مارو نخور

 

 

 خونشو بخوردم گهیم طونهیحاال ش یریکبیا شیییییا

 دمحرف صورتمو جمع کر نیتصور ا از

 

 

 صبحانه کامل خوردم هیتو آشپزخونه و  رفتم

 �😐�ک نگه نوش جونت یآرشام تو دهن هرک جوراب

 

 تو حموم دمیلگد جانانه بهش زدمو پر هیشدم سوگل که از حموم در اومد رفتم  منتظر

 

 کردم به خوندن تو حموم شروع

 من  میمشرق دختر

 من میمشرق دختر

 سنگم گل سنگم  گل

 ماز خلق تنگ امان

 کننیدق م ایشمدون یتو بر اگه

 

 خوبه میلیآهنگ بخونم،صدامم خ ینجورای دوسدارم��نیخودتون فونهید

 

 ۰۳:۲۵ب ساعت نگاه کردم رونیحموم اومدم ب از

 

 خوامی:نفس فانوسا من هنوزم پر نشدم،ناهاااار مگهیکردم شکمم داره بهم م حس

 سازمتیم میریبهش گفتم:صبر کن عشقم االن م منم

 

 «نفس»

 

 

 که  یسمت آشپز خونه رفتم وارد آشپزخونه که شدم با صحنه ا به

 

 دستمو گذاشتم جلو چشمم و گفتم: دمید

 

 گمینم یمن به کس دی،خوش باش دی!راحت باشدمایند یزیمن چ_نفس

 

 ........یوا یوا دمید ییزایچ چه

 

 سوگل رفت هوا: غیادامه بدم که ج خواستمیم
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 نننننن!ننننفففففففففففسسسسسسسسسسسآرماااااااااااااننننن_سوگل

 

 !کشمتونیم

 

 حرف افتاد دنبالمون!منم با گفتن: نیمحض گفتن ا به

 

 ابلفضل دوباره رم کرد! ای_نفس

 

 ! وارد اتاقم شدم و درو پشت سرم بستم و قفل دنیکردم به دو شروع

 

 !کردم

 

 از پشت در داد زد: سوگل

 

 !رونیب یایبالخره که از اون تو م_سوگل

 

 قربونت بشه،فدات بشم... یسوگل جونم،عشق من،آج_نفس

 

 ادامه بدم که سوگل گفت: خواستمیم

 

 عرعر! یادامه نده عرعر با گهیباشه خر شدم عرعر د_سوگل

 

 !خندموخوردم و گفتم:دییییگرفته بود شد خندمو

 

 ععع سوگل!_نفس

 

 برو واسه شب حاضر شو! یآج الیخیب_سوگل

 

 !یمهمون یواااا یا

 

 اشه باشه!ب_نفس

 

 فر درشتمو سرم کردم! سیرفتم،کاله گ شمیآرا زیسمت م به

 

 یییییییییشیرژ قرمز آت هیو قرمز خوشگلم کردم و در آخر  یمشک شیار 

 

 ! میگوشت یرولبا زدم

 

 بودم رو درآوردم  دهیخر یکه واسه مهمون یسمت کمدم رفتم لباس به
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 پام کردم! دممی،صندل سف دمیپوش و

 

 شدم من!....... ییچه هلو نه؛جووووووووووونیجلو آ رفتم

 

 *نفس*

 

 

 

 

 

 و حاظر و اماده بودم. دمیرو پوش لباسم

 

 

 برسه......  کیکردن...فقط مونده بود ک نیقبل سوگل و آرمان تزئ از

 

 ......فیییمنم خر کـ زهیسوپرا گهینگفت م هیگفتم چه شکل یرو آرشام سفارش داد. هر چ کیک

 

 گفت :نفس کجا..... عیتو و سر دی......  ارشام پردییداد زدم:بفـــــــرما بایکردم که در زدم تقر یودمو نگاه مداشتم خ نهیآ جلو

 

 من حرفشو خورد و اومد تو درو بست.....  دنید با

 

 ...... واریاسترس گرفتم.....اومد جلو دوتا دستشو گذاشت بغلم و چسبوندم به د کمی یچرا ول دروغ

 

 ��  ؟یالمصب خفه نش دسیپوش یلیلباست خ_

 

 بودم.... دهیخنده ام گرفته بود و هم ترس هم

 

 هم خوبه!!! یلیبا تمام ترسم گفتم :نه اتفاقا خ یول

 

        و رفت!                                      دی! انگشت اشارشو رو لبم کشیگفت :خوشگل شد یاروم یکرد و سرشو برد بغل گوشم و با صدا ییخنده ا تک
 

 

 مهمونا اومدن......  نییپا ایکه گف:ب رفتیداشت م 

 

 

 حرکت کردم....... نییبار اخر خودمو چک کردم و با عطرم دوش گرفتم  و به طرف پا یو برا نهیجلو ا رفتم

 

 *نفس*

 

 ارشام و ارمان و سوگل مثل بز زل زدن بهم دمیباز کردم که د درو
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 خوشگل شدم ....... دونمیوسط حرفش و گفتم م مدیسوگل خواست حرف بزنه که پر 

 

  یاصال هم خوشکل نشد ریسوگل:نخ-

 

 واقعا نظر لطفته  ینفس:مرس-

 

 امشب ..... یخوشگل شد یلیوسط حرفمون و بهم گفت زن داداش خ دیکه ارمان پر میکردیکلکل م میسوگل داشت منو

 

 

 دهنشو بست  چارهیاش که ببر میرفت یچشم غره توپ هیگفتن زن داداش منو ارشام  با

 

 من که خانمتم.....  یخوشگل شد یبهم نگفت ستادمیسه ساعته جفتت ا یشعوریب یلیسوگل:ارمان خ-

 

 سود  اینفس:حسود هرگز ن-

 

خودش  سیبهت بگم درضمن نفس اصال خانمم حسود ن میتنها شد یشب وقت خواستمیارمان : عه خانمم ناراحت نشو من م-
  سین فیربه تع ازیخوشگله ن

 

 باز یبراهم پپس دینفس:خفه باوا دار-

 ... دیکنیم 

 

  میارشام:بسه زر زدن بر-

 

 ��میبودیرفتن م درحال

 

 و بردم تو اتاق و درو قفل کرد!  دیدسته منو کش مانیپ دنیاومد طرفم ارشام با د یداشت م دمید مانویکه پ 

 

 ...ینفس:ارشام ولم کن دستمو کند-

 

 .. شهیم یصورتم کردو گفت اگه ول نکنم چ کیصورتشو نزد ارشام

 

 ...مونمیفقط بدون دست م شهینم یخواص زینفس:چ-

 

 ....؟؟مفهوم  اریسگه منو درن یاون رو ینیبیبد م ششیپ یتو بر ای شتیپ ادیب مانینفس بخواد پ نیارشام:بب-

 

 

دوست دارم  یباهرک شمیپ ادیب یک ای یک شیبرم پ یواسه من قانون بزار نیبخوا نیستین یاقا ارشام شما کس نینفس:بب-
 ......رمیم
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 که اومد رو لبام خفه شدم.... یزیو با حس چ گفتمیهارو تند تند م نیا داشتم

 

 *نفس*

زدم در  یلیس هیاز حدش جلو تر بره.......هولش دادم عقب و  دمیاجازه نم گهیدفه هزارمشه د نیا دیبوسیداشت م بازم
 گوشش...

 

دراز تر  متیپاتو از گل گهینگفتم د یچیه یدینگفتم دوبار بوس یچیه یکارو کرد نیبار ا هیگفتم: یبلند بایتقر یبا صدا و
 نکن........

 

 من به خودم مربووووطه....افففتااااد؟؟؟..... زی،همه چمن،رفتار من یهر فرت و فرت!درضمن کارا شهیم یچ هر

 

 جواب نشدم و بدو بدو رفتم تو منتظر

 دمیپر اتاقم

 قرمز شدم......... یداغ کرده بودم مثه گربه تام و جر دیلرزیصورتمو شستم..... دست و پاهام  م ڂیبا اب wc تو

 

 .......کردم خودمو اروم نشون بدم که موفق هم شدم ی.......سعنییکردم و رفتم پا دیتمد شمویکه حالم بهتر شد ارا کمی

 

 کردن به دست و سوت زدن......همه شروع  نییپا رفتمیپله ها که م از

 هاشونو دادن... هیگفتن و هد کی(همه دونه دونه بهم تبرمانیپ یتارا،و دوستا_مانیپ_ارمان_بچه ها)سوگل شیپ رفتم

 

 درگوشم مانیگرم شده بود که پ یمهمون بایکه...تقر زدمیدخترا داشتن باهاشون حر م شیپ رفتم

 

 ردم و رفتم صدر مجلس:نثارش ک ییلب شکمو رزی....��گفت:گشنمه 

 

 کردن...... حرکتیبه طرف م تیشاااام......بع از حرف همه با رضا دیــــــیبفرما ونیها اقا خانوم

 

 ارشام کوش؟؟؟ یازش(گفت:راست ادیلوسه بدم م میلیکه سحر)دختر خاله تارا که خ میدر حال خوردن بود همه

 

 جاااان؟؟؟؟

 ��قنیهم رف ارشام انگار ده ساله با گهیم یجور هی

 

 اروم باشم کردمیم یک سع یخوب..خوب دوسش دارم.....با متانت تمام درحال یبه جوش اومد درسته ازش ناراحتم ول خونم

 

 دم داره اقـــــــــــــــا ارشام .... شیشمیسحر جان ک ان،درضمنیاومد نتونستن ب شیبراشون پ یمشکل هیگفتم: 

 

 د ......که حرصش دروم دمیقسط اقا رو کش از

 

 ندادم و به خوردنم ادامه دادم.........  تیاهم
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 اومده بود  مانیاز دخترا که با پ یکی

 د؟یدار یکرد سمت منو با خنده گفت:شما با آقـــــــــــــا آرشام نسبت کرد،رویبهش توجه م یلیخ مانیپ و

 

 بود طنتیش یو تمسخر نبود و همش از رو کهیاز ت یلحنش خبر تو

 

 داشته باشم ینسبت یابونیگفتم:خدا نکنه من با اون غول ب طنتیبا ش منم

 

 ؟یپشت سرت باشه چ یابونیخنده با مزه کردو گفت:حاال اگه غول ب هی

 

 سرم یجلو ارمشیم-

 

 خنده ریزدن ز همه

 

 تعجب و ترس برگشتم پشت سرمو نگاه کردم با

 

 چرا رفته لباساشو عوض کرده؟؟ نای��یاسب آب ای

 kingروش نوشته بود  یستش که با رنگ مشک شرتیبا ت دیاسلش سف شلوار هی

 

لباساتو  زم،چرایعز نیو ب آرشام گفت:بش دیعقب کش ویو صندل دیبا عشوه و ناز بلند شد رفت سمت آرشام دستشو کش سحر
 ؟یعوض کرد

 

 گفت:ب خودم مربوطه یتفاوت و جد یب یلیخ آرشام

 

 

 ��دلم خونوک شد آخ

 

 کنار آرشام ینشست رو صندل یشده بود از رو نرفت و با لوند عین ضااال نیک هم دختره

 

 

 شروع به خوردن کرد یو مجلس کیش یلیخ دویغذا کش کمی آرشام

 

 

 ؟یچرا لباساتو عوض کرد یشوخ یگفت:آرشام داداش ب یبلند یبا صدا آرمان

 

 

 یبرام مهم نبود ک بخوام لباس مجلس یلیخ یمونمه نیگفت:چون ا کردیکه داشت ب من نگاه م یسرشو بلند کرد در حال آرشام
 بپوشم

 

 

 حرکت موند یقاشق تو دستم ب هوی
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 کنم یاحساس خفگ شتریب شدیباعث م نیاصال بلند نکردم،و ا سرمو

 

 ستمیبخاطر منه!پس حتما منم براش مهم ن یمهمون نیست؟ایبراش مهم ن یمهمون نیا چرا

 

 زور دوتا قاشق غذا خوردم  ب

 

 بلند شدم زیم یاز رو نفر نیاول

 شده؟ یزی؟چیمبل تک نفره نشست و گفت:نفس چرا غذاتو نخورد یبلند شد و اومد کنار من رو مانیمن پ بعد

 

 

 حرف بزنم ذاشتینم یبغض لعنت اون

 

 منو ناراحت کنه؟ تونهیم ینداشتم،مگه کس لیزور گفتم:اصال م ب

 زدم  یلبخند الک هی و

 

 بود بایدادو همش نگاهش ب اون دختر با نمک و ز هیمبل تک یحرف ب پشت یب اونم

 

 بود تا خودمو از دست اون بغض خالص کنم  یخوب وقت

 

 ه؟؟یدختر مردمو،کلک نکنه خبر یکن،خورد شیعاقا چشاتو درو یگفتم:هو مانیب پ رو

 

 م من؟؟؟ یک یهاج و واج برگشت بهم نگاه کردو گفت:ک مانیپ

 

 هااااااااان/؟ یکنین خانم اوچگله نگاه مخنده گفتم:بله تو،چرا همش ب او با

 

 هیبدونم فضولم ک خوامیگفت:م ینییپا یاخماشو تو هم کردو با صدا یالک

 

 

 ه؟یه؟کیآهااااااا پ من فضولم عاره/؟؟؟؟حاال اسمش چ-

 

 ذارنینم نایخالم ا یول رانیبرگرده ا خوادیو م رانهیخو عاشق ا یاومده تو آلمانه،ول ایب دن یخالمه،از وقت ه،دختری+اسمش هان

 

 

 هااااااا هیگریعجب ج یآهاو،ول-

 

 ادی!اصال جور در نمیخاله منه،فک کن پسر خالش هلو باشه بعد اون گالب گه،دختری+بله د

 

 خندم گرفت هیتشب نیا با
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 و سرخ آرشام شدم که سمت من بود یک متوجه نگاه عصب کردمیب بچه ها نگاه م داشتم

 

 

 ناراحته!خب به درک،اونم منو ناراحت کرد با اون حرفاش کنمیبگو  بخند م مانیبا پمن دارم  نکهیاز ا حتما

 

 

 هیشدمو نگاهمو هل دادم سمت هان الشیخیب

 

 ،پوستیعسل یبرد،چشمایرو م یا نندهیدخترونه و با نمک که دل هر ب یبود،صورت بایواقعا ز شیدختر که بدون آرا هی
 متناسب یو دماغبرجسته  ی،گونه ها یقلوه ا ید،لبایسف

 

 ��پرفکت بود المصب یلیخ

 

 

 

 میو هر هر و کرکر کرد میچرتو پرت گفت یکل گهید یهوچ

 

 کردیم یب آرشامو براش لوند دیچسبیسحرم که رو مخ من بود،همش م نیا

 یریکبیدختره ا شششششیییییییا

 

 نفس

 شدم.... داریتو بدنم ب یاحساس درد بد با

 شتن.....سالم برام نزا یجا هی نامردا

 

 

 دهیخشک شده بود....لبم پاره شده بود و چشمام کبود شده بودن....موهام ژول مینیشده از ب ختهیبدنم کبود بود...خون ر تمام
 بودن..... ختهیو بهم ر

 

 

تو تنم   یک درد بد نیافتادم زم نیتو تنم نمونده بود....واسه هم یبه طرف در رفتم جوون ستادمیپاهام ا یرو یهزار بدبخت با
 ....دیچیپ

 

 

 ....رانیا مینجاتم بده....تازه قرار بود برگرد یبدبخت نیخودت کمکم کن....از ا ایخدا

 

 

 هم نداشت....  لعیپنجه ک م هیپنجره قفل شد ....... یدرحال چرخش دور اتاق بود ک رو چشمام

 

 

 ...ندارع. یبرم باال؟؟؟بدنم جوون یچطور یفرار کردن بود ول یبرا یخوب راه

 



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 141 

 

 

 ارزه...... یبه امتخانش م یول تونمینم مطمئنن

 

 

 ......دیرسیم ۳اون پنجره به  یبود ول۰۲۱بلند تر بود.....قد من  کردمیک فکر م یزیطرف پنجره رفتم از اون چ به

 

 

 گوشه نشستم..... هیشد.....برگشتم  دیناام دمیام

 

 غذا اومد تو..... ینیس هیبا  یریکبیا یابونیربع در باز شد و اون قول ب هیبعد از حدود  ک

 

 دستور داده سیتا اخر بخور رئ نوی:ایابونیب قول

 

  یعوض یکصافتااا دیریبم دیییبر_

 

 خوابوند تو دهنم... دونهیجلو و  اومد

 .....واریشدم عقب و محکم خوردم ب د پرت

 

 

 طور شکستن قلبمو ... نی....و همدمیشکستن استخونامو شن یصدا بایتقر

 

 

 سراغم...... ادینم یچرا کس ایداخ

 

 ↻↻↻هفته بعد۰

 ★★★★سوگل 

 نفس.. زتیارمان..دوست عز کهیسوگل خانوم اگراون مرت نی:ببسهراب

 ?یمگ کر ینفهم سگ صفت..بگو ارمان و نفس کجـــــــــــــان..بگـــــــــــو..د لعنت یا کهی=خفه شو اشغال ..خودت مرتسوگل

شتابان  نیشد؟ب کجا چن ینجوریدفعه ا یشد  یچ'دختر ینبود ینجوری..سوگل تو ک ایباد ی=نچ نچ نچ..دختر بسهراب
کجان؟                             یارمان و هست گمیم زنمیسهراب دارم با زبون خوش باهات حرف م نیبزارحرفم کامل کنم.                     سوگل=هن؟بب

پست باشه..هه فک  تونهیمن ..ادم چقدرم ی..سوگل=*)خدایشب با من باش ی ک نهیداره ک بگم..اونم ا رطش یسهراب=فقط 
ک  نهیا یتاشرط دارم..اول۳..منم یامشب ..ول نیهم کنمیکار کنم.. (+باش قبول م یچ دونمیکرده من خرم .اگ من سوگولم م

 ..یساعت تنهامون بزار۰ نایسوگل ا شیپ یک منو ببر نهیا ی..دومیدست و پاام باز کن

 بانو.. لی=با کمال مبسهرا

 ★★★نفس

 

 

 ک گذشته.. یهفته ا۰ نیا تو

 ..دمیکش یسخت یلیخ

 ..کنهیاستخونام درد م تمام

 من.. شیاوردن پ ارمان
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 چرااومدن بردنش. دونمینم یحالش از من بدتره.ول اون

 دارن.. یمامانم و بابام چ حال االن

 ..خودت از اراشمم مراقبت کن..خوادیم یدلم ک شتریباز همه  یدونیبهترم اخودتیبهشون صبربده..خدا اخودتیخدا

 

 

 

 ↶↶ساعت بعد1

 

 ..؟؟سوگل اومد جلو بغلم کرد تهیواقع نمیبیک م یزیچ نیواقعن ا ایخدا

 بدو.. میبر نجایاز ا دیزود باش با ی=ابجسوگل

 ارمان کو؟ ه؟اصنیچ کیشل یصدا نی؟ای=پس ارمان چمن

 ..میبر ایوگل=فعال بس?یکنیم هی..من=چراگرگی=زود باش دسوگل

 ..نیک سوگل حالش بد شد افتادزم'سمت درختا میدیی..دومیرد شد یپنجره باهزاربدبخت از

 شدم میقا عیطرف ما.منم سر ادیداره م یابونیک اون غول ب دمید هویشده بود.. هوشیب

 زد ..چنتا برگ بزرگ انداخت روسوگل رفت. دید یرفت سمت سوگل بعد اطراف "

 

 

 

 .ادیتا محکم زدم توصورتش..تا بهوش ب۳.۲ رونیسوگل اوردم ب رفتم عیسر

 

 هیرگریغار..بعدش زد ز یبرد تو  دیک حالش بهتر شد دست منو کش کمی

 

 

 کردن... فیشده ک شروع کرد تعر یچ دمیتموم شد ازش پرس شیگر نکهی..بعد از ازدینم میحرف گی..د

 

 ..مشیسهراب گفت از تصم یحرفا کل

..من اونو کشــــتم نیک توبغل دربود زدم توسرش..افتادزم یباز کرد..بااهن دستام ی=وقتسوگل
شده پشت دره..رفتم سمتش ک  چیک جنازه کفن پ دمیتو د شیپ ومدمیداشتم م وقتی �😫😭�؟یفهمـــــــــی.میهست

 �😖🔫😭�ارمانه دمی..ک ددمید

 ★★★یهست 

 کاسست. مین ریز یه اکاس یخداامکان نداره ارمان مرده باشه..من مطمنم  یوا

 

 شیبغلش کردم دلدار سوگل

 ..دادم

 دور بود.. یلیسمت خونه راه خ میراه افتاد باهم

 ک شب شد.. میکم کم راه بر میمجبور شد نیهم واسه

 خونه ارشام فقط اومد منو بغل کرد.. میدیرس یوقت

 .. شهیحل م یب سوگل گفت همه چ بعد

 ..کردیمنم ول نم حاال

 ه..دستش یانگارگون

 دلم واسش تنگ شده بود .. یلیخ یکنم ول کاریچ نیخدا من از دست ا یا
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 خودموتوبغلش جادادم ک  شتریب

 ..نی..اروم بشادایسرت م ییبال ی= جوجه خانوم گفت

 ک از چشمش جانموندتاسرم برگندوندم لباش گذاشت رولبام.. دمیخند زیر

 کردم.. شیهمراه

 ببره.. نیمنوازب یدردا تونستیغ ارشام بود ک مدا یرفت فقط لبا ادمیدردام از  تمام

 سوگل بعدش رفت تواتاقش.. یول دنیازش جداشدم..ک جفتشون خند عی..سرشمونهیافتادسوگل هنوز پ ادمیدفعه  ی

 ↶↶↶↶بعد.. هفته

 

 

 ★سوگل

 .. میاون مردک فرارکرد شیشب ک از پ همون

 المان.. میگردیبرم میامروز دوباره دار یول رانیا میاومد

 جنازه ارمان.. دنیمنکه کال بعد د البته

 ببرن.. خوانی..نفس و ارشام منوبزور ممردم

 

 ب درگاهت کردم.. یمگ من چ بد?یفهمیم خوامیمن ارمان م ایخدا

 ?ارمان داشته باشم تونمینم ک

 ذره واست ارزش داشتم .. ی اگ

 .شیگرفتیازم نم ارمان

 ..میساعت بعدش المان بود۲.. میشد مایهواپ سوار

 شوم. یب همون خونه  میرفت دوباره

 ?بام میبر هی=بچه ها نــــــــــــــظرتون چنفس

 داره؟ نجـــــــــــــابامیاخه خنگ مگ ا?=بـــــــــــامارشام

 ..��زمی=ارشام عزنفس

 ؟��=جونم خانوممارشام

 ��☺گید شمیپ یای=شب منفس

 گید قهیدق۰۱بام..بدوووووو میبر میخوامی...��ااااا گی..پاشو دماتیمنتــظر باخانومم ساعته۳��..اه گی..ارشام=سوگل پاشو د
 ��..دیی..بدونایهمتون دم در
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 بود؟؟؟؟ نجایاالن ارمانم ا شدیم یچ ایخدا"سوگل

 زدم .. یساده مشک پیت ی

 ..سادمیدم درمنتظرشون وا رفتم

 ارمان بود.. یود انگاراشناب یلیرانندش خ افهیاز جلوم رد شد ق یمشک سیجنس ی ک

 رستوران.. می..ارشام ونفس اومدن رفتشهیاشتباه کردم..مرده ک زنده نم یوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ستیداره ک ارمان ن یتیچ اهم یبگم کمه..ول یخوشگل بود..هرچ یلیخ

 ..رونیب ومدیاز اونجا م ینور ی یول دشیدیکسم نم چیداشت..ه یراه مخف یباغ بزرگ بود ک  ی

 

 

 

  ین ک جفتشون گفتن ن ول ای دنیک اونا هم اون نور د دمیاز بچه ها پرس زیسر م میا نفس و ارشام نشستب یوقت

 "بوده اخه منم کنجکاو شدم.. یاون نور چ نیسوگل ب نظرمن برو بب"گفت  نفس

 

 

 

 

 

 ا؟یا نجابهشتهیا ایلحظه ماتم برد خدا یک  هیگفتم رفتم سمت همون راه مخف یا باشه

 یاب پر گل بود..رو یبود..رو دیسف یرز قرمز اب ینفربود ..توش پرگال۳ یاستخربودک توش فقط جا یوسط  هباب بزرگ ی
 کاغذافتادجلوپام یواسه من نکرده..ک  یک کس نایبرگردم..چون ا خاستمیم"رو ب باالحرکت کن"فلش زده بود  نیزم

 

 

 

 "سوگل خانوم گفتم رو ب باال حرکت کن"

نفر  ی..سادهیوا هیمشک سیهمون جنس دمیجلوتر..ک د کمیرفتم  نی..واسه همکارکنمیچ دونستمیمتعجب کرده بودم هم ن هم
 اس داد میب گوش
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 "نیطرف ماش ایب"

 بلند  یبود..با صدا سادهیمرده پشت ب من وا یک  نیماش شیرفتم پ دوباره

 دمیتو نم یتا۰۱۱تارموش ب  ۰ یباشه..ول مرده دیبدون من شوهر دارم ..شا نیا ی..ول یهست یک دونمیمن نم نیبب"گفتم
ok"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �😳😳�..رونایزد ب ینی..رونیشاخام از همه جام زد ب دمیک د یزیبرگردم ک با چ خاستمیم

 

 ★سوگل★

 

  دمیدیخواب م داشتم

 بود،امکان نداشت  ایمثل رو دمیدیکه م یزیچ

 قدم رفتم عقب هیپاهام شل شد و  ومدیاال مب یرفت بدنم فشرده شد نفسم به سخت لیبدنم تحل یرویکم ن کم

  فتمیحالتم شد و دستمو گرفت که ن رییمتوجه تغ عیارزشمند سر سهیقد اون

 

 ؟ینیمنو بب یماتت برده!نکنه دوست نداشت ه؟چرایگفت:چ طونیلحن ش هی با

 

 چشمام یاومد جلو لمیف هیکل ماجرا دوباره مثل  یلبخند بزنم ول خواستم

 ،اون منو گول زدو رفت گرفتمیم لشیحوفعال ت دینبا نه

 ادیسر من ب ییفکرشم نکرد که ممکنه بال اصال

 

 

 محکم پس زدم که جا خورد  دستشو

 به دورم انداختم ینگاه هیسر جام و  سادمیوا صاف

 کرده بود جادیا یعشقوالنه ا یهارمون فتادویآب م یرو ومدیم رونیکه از حباب ب یسبز و آب یها نور

 

 شنومیگرفتم و رو به آرمان گفتم:م ییایاون منظره رؤ از نگاهمو
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 رفت و همونجور پشت به من  شدیکه به حباب وسط آب متصل م یبه سمت پل چوب مانند آرمان

 تا برات بگم و بشنو نجایا ایب یخبر یافتاده که تو ازش ب ییتاحاال چه اتفاقا یبدون یخوای:اگه مگفت

 

 آروم رفتو نشست تو حباب  و

 کنمیسقطت م یبهم گفت که اگه نر میضولف حس

 

 تو دستم فشار دادمو چشامو بستم مویمشک یورن فیک بند

 که بهتره برمو به حرفاش گوش بدم دمیرس جهینت نیفکر کردمو به ا کمی

 خودش صالح کارشو بدونه دیشا

 

 

گرد وسطش ک  زیم هیو  یدوتا صندل بود با یکه مثل اتاقک بایحباب ز یکه آرمان رفت رفتمو نشستم تو یاز همون راه منم
 کرده بود کیگوشه حباب فضارو رمانت تاریگ هیشده بود و  دهیو بزرگ که روش چ کیکوچ یمشک  دیسف یشمع ها

 

 

 زدن تموم شد من شروع کنم به دفاع دیاگه د-

 بنال یعنینگاش کردم که  یچپ چپ

 

 فتهیخو حاال اون چشاتو لوچ نکن بچم م-

  

 خندمو قورت دادمو بجاش اخم کردم یم گرفت ولحرفش خند نیا با

 شنومیبگو م یدار یبسه،اگه حرف ی:خوشمزه بازگفتم

 

 لخت و بلندش یو دست راستشو کرد تو موها زیدست چپشو گذاشت رو م آرنج

 

 میحالت کالفه شروع کرد: دو روز آخر که تو اون،خراب شده بود هی با

.    منو آرشامو تنها شدنیاز رو جنازه من رد م دیدن ک برا اجرا کردنشون اول باحرف ز ییآوردن کنار من و از غلطا آرشامو
بهم  یزیچ کردویاخم تموم م هیبه آرشام،اونم با  یحت گفمتمیم راهیو زمان بدوب نیکالفه شده بودم و به زم گهیگذاشتن د

 گفتینم

من و خودش اون به من ضربه زده و من  نیب یکال یدعوا هیبود که با  نینقشه داره،نقشش ا هیکه آخر شب بهم گفت  تا
 میفرار کن میتونیو م شهیم جادیا یآشفتگ هیمردم،اونموقع 

 میمخف دیملحفه سف هیتو  دنویترس دنیدورش اومدن تو اتاق تا منو د یسهراب و سگا یکه وقت ییشرفت،تاجایخوب پ نقشه
 کردن 

 شمارو نجات بده ادیبه چاک،تا ب نهزیو م کنهیتو همون موقع ها از فرصت استفاده م آرشام

از  س،بعدیبه پل زنهیزنگ م شیو با گوش کنهیاز افراد سهرابو نفله م یکیکه  نهیا کنهیکه م یکار د،تنهایستیکه ن نهیبیم یول
 ذارنیم مهیو کار اونارو ن رسنیسر م سایکنن پل دایتا شمارو پ گردنیکه افراد سهراب م کساعتی

داشت،بعد  کیمشکل کوچ هیآلمان بودم چون پاسپورتم  سیهفته تو بند پل کیفتم که زنده ام؟خب من چرا من به شما نگ حاال
کنم و در  ریآلمان،تا من خانوممو غافلگ ارتتونیازش خواستم که دوباره ب یمعذرت خواه یاز اونم زنگ زدم به آرشام و بعد کل

 ة اهلل و برکاتهورحم کمیو عل دارم،وسالمیدوست م یلیمن شمارو خ نکهیآخر ا

 

 

 کردمیشده نگاه م لیعدس توش افتاده به آرمان ذل دونهیکاسه ماست که  هیکه شده بودن مث  ییبا دهن  باز و چشا نطوریهم
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 که خدا منو ازت نگرفته یخوشحال یلیخ دونمیکساعته؟می ییکجا یبشکن زدو گفت:هو هیاورد جلو  دستشو

 

 صورتم بود یلواوردم باال و زدم رو دستش که ج دستمو

 منو؟ یکن تیهفته من چقد غصه خوردم؟وقعا چطور دلت اومد اذ هی نیتو ا یدونیآرمان ،م ینامرد ی:خعلگفتم

 

 

 کنمیقربونت برم خانومم،جبران م-

 

 ...هوویبرگشتم ک  کنهیداره نگام م یکیک احساس کردم  کردمیداشتم ب اطراف نگاه م میخورد شام

  ؟؟؟؟��اره یکنیسوگل:ک جبران م 

 �💋�:اره خانونم ارمان

 :باش.. سوگل

 ��دمیدمی ارمان داشتم ��ک چ ارض کنم دیزدم،دیم دیبغل ارمان داشتم ب اطراف د تو

 (��یبا--بخورتت هن؟؟ خوادیبرو م--خجل کش +ب تو شورر خودمه --)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشه کنار ک من نشستم رو پاهاش نزاشتم ازم جدا ب خواستیگرفتم م شیارمان برگشت لباش گذاشت رو لبام..ات هوی ک
 بشه..

 

 .. رفتیباال م یه دنشیگاز گرفت ک مطمنن کبود شده دستش تو موهام بودسرعت بوس لبام
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لباسم ک  ریک لبش محکم گاز گرفتم..بازم از رو نرفت ب کار خودش ادامه داد..دستش برد ز ومدیداشت نفسم بند م گید
 ..یگرفته باش شیپسر بچه تخس ک ازش خوراک یگونه نگام کرد مثله  تیخمار شکا یتش..با چشمازدم تو صور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گ؟؟؟یخونه د میریاشاره ب دور و ورمون کردم ک سفت بغلم کرد گفت:مام ی

 چ خوشگله  نجایموضوع عوض کردم گفتم ارمان ا عیسر منم

 فاصله داشتم ک ارمان..  نیبا پخش شدنم رو زم هیثان2کرد  ریک پام گ رونیاز حباب اومدم ب عیسر
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 نیمن خورد زم پشت

 �🖕�هیثان1کرد  هیثان2 

 ..کردیقطعا سوجمون م دیدین تیماروتواون وضع یاگ کس ینی*(رهیمنو بگ ادیارمان ب هیهند لمی)*مگ ف

 ونام شکست..استخ الیگودز یارمان بترک یا

 �😫�:ارمان پاشو از رو من سوگل

 .. شممی له دارم من:سوگل��☺:اووووم..جام خوبهارمان

 �🔽🔽�ارمان

 دیدکتر با یپاشو له شدم.. گهیخودم روش نگهداشتم..اونوقت م ستمیب خدا..من اصن روش ن شهیم شیچ یدختره  نیا
 ن ؟؟؟؟ ایمن اصن روتم  ینیبب ینگاه کن ی شهمی سوگل: گفتم بهش��..خول خودمهووووووونهیببرمش..د

 �😣😢�صورتم چرا سوخت ی...وا کنهیخول وضع دوال شده داره دور ورش نگاه م ی:اوهوووووووم .. دختره سوگل

گرفتمش  نایارشاما زیم یقدم یدنبالش ک تو  دمییبلند شد فرار کرد رفت..دو عیکار سوگل خانومههههههههههههههه ..سر بعله
 ..دیمنو د یوقت ومدیمتوجه ماشدن بدبخت نفس ک نفسش باال نم ارشام و نفس

 �😗�داد ینفس مصنوع دیارشام ب دادش رس ک

 

 .. میتا باهم حرف بزن میایخونه من فردا م میریو سوگل امشب م زمنیگفتم :داداش ممنون از همه چ نایب ارشام ا رو

 

 

 

 ��رو نفس ک واقعا نفسش رفت ختمیابم ر وانیل ی

 

 

 

 

 

 

داشته  یهر بد یخارج یکشورها ینی.. نماشی طرف بردمش�🂪�بلندش کردم  یمنم مثل گون ادیسوگل لج کرده بود ک نم 
 �🙄�شناسهینم یکس ادیز یک کس نهیا تشیمز یباشن 

 

 

 

 

 

 

 

 ��میبود یتیپا سلبر یاالن  میکنیک من و سوگل م ییکارا نیباا وگرنه

 

 

 

 

 گفت .. یچ دمینفهم نکعیباا یگفت منم درجوا یزیک چ نی..سوگل انداختم تو ماش
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 ��ییتو گفتم

 

 

نشستم پشت فرمون گازدادم رفتم سمت خونه در سمت سوگل باز کردم خانوم مثلن قهربودلباش غنچه کرده بود  خودمم
 بغلش کردم... شمینم ادهیشو ک گفت پ ادهیبا چشم گفتم پ کردیداشت با حرص نگام م

 

 

 

 

 

 

 

 

خندش کل  یکرد ک شروع کردم قلقلک دادنش صدا زیخنده ر یگازکوچولو گرفتم  یر ک لبشو بردمش طرف اسانسو 
 ساختمون گرفته بود..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرف خونه ک چشماش گرفتم در باز کردم بردمش داخل خونه دستم سمت گرفته بود ول  مینبود رفت یبود کس نیا شیخوب 
 ..رمینم ییبهش گفتم اروم دختر منکه جا کردینم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .. ترسمیم یکیگفت:ارمان زرنزن من از تار 
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 کردا. میقهوا ینی

باال دختره  دمیزد ک منم دو متر پر غیج یباال  دیپر دید کیرمانت یگل رزا وووو اون فضا یاز جلو چشماش برداشتم وقت دستم
 خنگ

 

 ��▪�🤔� نفس�🤔🤔�▪

 هفته قبل**1**

 ...مکان:المان ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس:ارشام ارمان کجاس؟؟ 

 

 دنبالمون. انیها م نیماش میبر دیبا گید نیم11 دیجمع کن لیوسا عی..فقط سردونمینم یچیه دونمی:نمارشام

 

 دم در.. میب ارشام زنگ زد بعدش گفت ک بر یکی میهارو جمع کرد لی:باشه.. وسانفس

 

 

 

 

 

 اسکورتمون کردن.. یشخص مایتا خوده هواپ میالمان شد سیمخصوص پل یها نیماش سوار
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ارشام هم ک اصن حرف  نیا کنهیم هیهمش گر زنهیحرف نم ادیتو خودشه ز یلیگرفتن سوگل خ یشخص مایچرا هواپ دونمینم
 ..زنهینم

 

 

 .. رانیمکان :ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینفر7.8 یعدش تا خونه اسکورتمون کردن ب رانیا سیمخصوص پل یها نیباز ماش میک خارج شد مایازهواپ رانیا میدیرس 
 ..دادنیم یموندن نگهبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 سر زدم.. نایرفتم خونه ب مامان ا یدو سه روز ی یزور مارو خونه خودش نگه داشت ول ی سوگل

 

 

 

 

 

 خونه سوگل.. ومدیخونه م رفتینم ارشامم

 

 

 

 

 

 

 ومد خونه..دارم واسش..شنبه بود ک ارشام خوش وخرم. نرم و نازک ..چست .. )*شرمنده جو زده شدم*(ک ارشام ا2 
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 ببوستم ک نزاشتم.. خواستیراست برد تو اتاق م یدست منو گرفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...گاردویاسکورت شدنا و باد نیدرباره ا یزیچ چیباهاش قهر بودم.چون ه مثلن

 

 .. گفتینم زایچ نیا

 تا االن.. مدین گیشنبه هم د از

 

 

 

 

 عمرن بزارم.. گیمنم نفسم د یدوباره تالش کرد ول وردیکم ن یحرکتم جا خورد ول نیلحظه از ا ی

 سرم عقب ببرم.. تونستمیبود منم راحت م واریاون پشتش ب د چون

 

 

 

 

 

 

 

 �😭🙌�بود واریک باز کردم جاهامونو عوض کرد.حاال من پشتم د نیبستم هم چشمام
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 ��ببوستم تونستیراحت م ارشام

 

 دانه بهم انداخت..من روزینگاه پ یاورد جلو  سرش

 

 

 

 تو.. دیسانت با لبام فاصله داشت ک سوگل در باز کرد پر1 لباش

 

 رفت. . دیگفت راحت باش دخندی سوگل.. �😂😂�بود یدنیارمان د افهیق یوا

 

 

 

 ��نجوریا افشیسوگل رفت ق یوقت قایدق ارمان

 خانوم کوچولو مقاومت نکن.. بودگفت

 وابدم.. خاستمیهم نم گیخندم گرفته بود از طرف د یطرف از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..��کردم یکنار..باز اومد سمتم لبام تو دهنم مخف دمیاومد طرفم..سرم کش دوباره

 

 سرم گذاشته بود. رهیمنو گرفته بود هم ز یدستش هم دستا یبرد باال سرم ..با  دستام

 ��خلع صالحم کرده بوددستشم پشت کمرم گذاشته بودپاهاشم تو پاهام قفل کرده ..کال  یکی اون
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 ��من لبام هنوز تو دهنم بود یول

 ��اشاره گفت لب..با اشاره گفتم نه با

 �😈�. . نییگفت باشع..سرش انداخت پا 

 

 �😑�دراوردم یشده لبام ب حالت عاد الیخیب نیگفتم ا منم

 

 

 

 

 

 

 

 دتو چشمام بو قایارشام لباش گذاشت رو لبام چشماش دق هوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاز از لبام گرفت یانداخت باال  ابروهاش

 

 برابر محکم تر از گوشه لبش گرفتم111 یول کیگاز کوچ ی یک منم وحش 
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 ک خودش جدا شد.. گرفتینفسم داشت م قهیکردم بعد دو دق شیک شروع کرد لب گرفتن منم همراه 

 

 

 

 

 

 میخمار خمار بود جفتمون

 

 

 

 ه کوچولوجوج دمتیبوس یدی.گفت د

 ..نیرو زم میافتاد یی.خودم انداختم تو بغلش ک دوتا

 

 ��بدبخت ارمان فک کنم قطع نخاع شد ینشدول میزیچ منکه

 

 حقشه الدنگ.. 

 

 شده بود.. گریبچم چ ج یراست 

 موهاشم داده بود باال.. یشلوار مشک کت

 ��لباس من حاال

 

 ��شده بودم دلقک قایدق زسوگلیبا بلپام  ریشلوار ارمان ک پاچه هاشو تاداده بودم نره ز 

  ��نیخوایدر باز کرد گفت:کمک نم سوگل

 

 

 

 

 

 �� میجمع کن نیارشام از زم نیا اریجارو خاک انداز ب یگفتم :چرا  ک
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 شد .. یبچم چ قهوه ا ی..وا 

 

 تر .. واشیسوگل داد زد  هوی

 ...میاز خنده منفجر شد ییتا3 ک

 

 

 اب دادم بهش گفتم.. وانیل یش بعد نهیارشام کمک کردم بش ب

 

 

 

 

 

 .. یریبووس نگ یاز من زورک یتو باش تا

 

 

 

 

 

 

 ..�😂�یمثه خودم وحش ادیافتادم تو بغلش ..ارشام:خوشم م دیدستم کش ک

 

 خنده. رهیز زد

 بخندم.. ایکنم  هیگر دیاالن با دونمی.من نم 

 

 ک سفت تر بغلم کرد  رونیب امیاز بغلش ب اومدم

 

 

 

 

 شده ؟هوووووم؟.. یخانومم باهام قهره..چ نمینب.ارشام:

 

 

 

 

 

 'ییکجا ستیخبر معلوم ن ینفس شروع کردم:دو روزه ب ی یمثه طوط 

 'یدیج نم پرسمیم یسوال هر

 یریهومی

 'یایم هوی'

 .. یکنیم ریکجا س ین معلوم
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 عهههههههه. بپرس منم جواب بدم.مهلت بده خو دختر  یکی یکی..ری:نفسسسسسسسسسسس ..نفس بگارشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �😤�کن فی:منتظرم تعرمن

 

 

 

 

المان فرار کرده بود  سیبود ک اون مردک سهراب از دست پل نیو...واسه ا گاردایاون باد رانیا میاومد یارشام:اولن ک وقت 
.. 

 

 

 

 

 

 بودن واسه محافظت از شما..  اومده

 شنود گذاشته بود .. یک تو گوش من اون سهراب عوض نهیا لشیدو روز کجا بودم دل نیو ا گفتمینم یچیچرا ه و

 

 

 ..گیخبر د ی..بعدشم ارنیبودم ک شنود از گوشم در ب زایچ نیعمل ا ریدوروزم درگ نیا دویفهمیاونم م گفتمیم یزیچ اگ

 

 

 کنم.. کاریچ دونستمینم ی..از خوشحال یب سوگل بگ دینبا یارمان زندس ول نکهیا
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 المان .. میفردا بابد بر ادیخوابم م میبخواب میبر ابی نفس ��▪�🤔�ارشام�🤔🤔�▪ 

 

 

 

 

 

 ..رینفس:باشه شب بخ 

 

 ****نفس

 

 ارشام رفت تو اتاقش رو به خواهرش رها کردمو با خجالت گفتم:سالم !! دمید یوقت

 

 

 

 شده .؟؟ یزیزدو گفت :چ یلبخند

 

 

 

 بهت بپزم.. یاالن آش دهن سوز نیارشام بب اخ

 

 

 

 

 ..نیحاال بب 

 

 

 

 

 اشکمو در اوردم و گفتم : نمیخاطرات غمگ ادی 

 

 

 

 

 .. هیوونیداداشت چه ح یدونینم 
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 ��؟ ی:چ گهیم رتیح با

 : گمیم کنمویم ینیف نیف

 

 صبح  نیارشام ف نیف 

 

 

 حامله شدم .. نیتجاوز کرد شب ف نیف بهم

 

 

 

 

 صبح تجاوز کنه شب حامله شه .. یامده بود اخه ک خندم

 

 

 

 ..کنهیم هیخواهرش داره پا به پام گر نیا دمید

 

 

 

 

 

  زنتمیو م کنهیکار م نیادامه دادم :هر روز سرم ف 

 

 

 

 

 کردم  هیگر یها یها بعدم

 بدم واال  یگریبرم تست باز فردا

 

 

 

 

  ینینب ریخ یدفعه خواهرش گفت : ارشام اله هی

 

 

 

 

 ..شاالیکردم و گفتم :ا ی نیف نیف
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پا  یداداشت صد تا لگد ت نیزم نهیشیم زنهیبچم لگد م گمیمن م کنهیجارو م نیف نیخدا سرم خونه رو فبعدم ادامه دادم : ب 
 ... زنهیتو دهن من م

 

 

 

 ساختم ها... ییکردن عجب دروغا هیشروع کردم به گر و

 

 

 

 

 ؟!  یییارشام امد :چ یناباور اخمو یدفعه صدا هیخندم امده بود  

 

 

 

 

 

 باشه حرفامو.. دهیخاک به سرم نکنه شن وا

 

 بهم انداخت روبه روشدم ؛ یگذاشتم با ارمان که تازه به سمتم برگشته بود و نگاه رونیرو که از اتاق ب پام

 

 تکون دادم ؛ یتکون داد که من هم براش سر یسر

 

 خبر دار بشه..  یباشه وکس اهویمراسم پره نیخواست ا ینم دلم

 

 ر وپدرش و خواهر بزرگش بودند.ارمان که ماد یفقط خانواده  نیهم یبرا

 

 حضور داشتند و ازخانواده ما هم مامان ومامان جون ومامانم..بابام..داداشم..نفس با ارشام . 

 

 ..دیهوا گونه ام رو بوس یبه مامان داد ورو یارمان جلو اومد ودست مادر

 

 نداخت وگفت:به صورتم ا یوافاده نگاه سیابروهاش انداخت وبا ف نیب ینی)*چندش اوووق(و چ

 

 .. یرنگ ولعاب باش یب ینطورینداره روز عقدتون ا تیخوب زمیعز_

 

 کرده توقع داره واسش خودم درست کنم..( انتی)*هه پسرش بهم خ

 

 دستش رو که پر از النگو بود تکون داد و با غرور گفت: دوباره
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 ..یتر بگرد کیکن ش یبه بعد سع نی؛از ا نیجمع خودمون ینداره وهمه  بیحاال االن ع_

 

 .ارنی یما زود حرف در م لِیآخه فام 

 

 

  ��شترنیب یتادهات4انگار  المونیفام گهیم نیهمچ

 

 بودم.. یعصبان یلیخ

 

 

 آدم به ظاهر محترم نگم ؛ نیبه ا یزیکردم چ یحرص دست هام رو مشت کردم وسع با

 

 گفتم . یبهش م یم وگرنه معلوم نبود چبگم واز اون جا دور ش یوفقط تونستم با اجازه ا دمیرو ازش دزد نگاهم

 

 آدم به ظاهر و لباس ِ ؛ تیکنندشخص یم فکر

 

 بودم .. دهیها رو پوش نیتر کینداشت و ش یکه لباس هام مشکل نیا با

 

 بهش رفتم؛ یتکون داد که ناخود آگاه چشم غره ا یسر دیمن و د یوقت دمیارمان که کنار نفس رس کینزد 

 

 

 

 دهنش بود رو نگه داشت و با تعجب سر جاش خشکش زد ؛ یلو شربت که ج ِ وانیل 

 

 

شدم و نفس رو صدا کردم که به سمتم برگشت و  کیشونه اش به خودش اومد بهشون نزد یگذاشتن دست رهام رو با
 نگاهم کرد؛ یسوال

 

 به چشم هاش با بغض گفتم: رهیسرم رو تکون دادم و خ یآشفتگ با

 

 

 

 مثل قبل باشه. زیمه چشد ه یحالم بدِ نفس ؛کاش م_

 

 

 

 به عاقد کرد وگفت: یارمان اشاره ا دمیبه عقب برگشتم که د یتک سرفه ا با
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 . نیشه زودتر تموم کن یهم برن اگه م گهید یدو جا دیکه با نیکار دارند و مثل ا شونیا _

 

 

 

 

 ر پنجره رفت ...کنا یبلند به سمت مبل ِ دو نفره  یچپ نگاهش کردم که زودتر ازمن با قدم ها چپ

 

 

 یکه به ارمان نگاه م نطوریدستم نشست و هم یکه دست گرم نفس رو دمیکش یبا صاف کردن کتش روش نشست ،هوف و
 کردم ؛

 

 

 

 

 :گفت

 

 داره . ادیز یری؛چون اون خودش درگ یکن یبهتره کم تر با ارمان لجباز_

 

 

 دم؛یانداخته بود کردم که مادرش رو د نییبه ارمان که سرش رو پا ینگاه یطرفش رفتم وبا کنجکاو به

 

 

 

 کرد ؛ یبود وداشت تند تند باهش صحبت م ستادهیکنارش ا 

 

 

 

 

به مادرش انداخت و با حرص  ینگاه یبه رنگ ارغوان یبا صورت نمیکه خواستم بش یبود زمان نییگفت وسرش پا ینم یزیچ
 گفت:

 

 

 

 

 

 

 مادر من ؛ نیرخاله زنکتون بردا یامشب دست از کارها کیشه  یم_

 

 

 کنم .! یم خواهش
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 بگه... یزیکه چ نیبدون ا دیمن رو د یخانوم)مادرارمان(وقت رعنا

 

 

 

 اعصاب بود... یرو یپاشنه بلندش که حساب یبا کفش ها 

 به سمت رها)خواهرارمام(رفت.. 

 

 

 

 رد .ک یآخر که خطبه خونده شد به ارمان نگاه م یتا لحظه  تیمبل نشست و با عصبان یو رو 

 

 

 

 که بله رو گفتم .. یزمان

 

 ؛ میستادیعقد دائم ارمان در اومدم مامان جون به سمتمون اومد که من وارمان به احترامش ا وبه

 

 

 

 به هردومون زدو رو به ارمان با محبت گفت: یومهربونش دستمون رو گرفت و لبخند دهیچروک یدست ها با

 

 

 

 

 

 ؛  یگرما ببخش ید یکه بهش م یبش رو با عشقوقل یبه گل دخترم عشق بورز دوارمیام_

 طاقت غمش رو ندارم . من

 

 گفت؛ یدیتکون داد وزمزمه کنان مطمئن باش یلحظه باسکوت نگاهشکرد و در آخر سر چند

 

 

 

 .  دمیمشت کرده بود رو د یانداختم که دست هاش رو از شدت ناراحت نییپا یلبم نشست سرم رو با ناراحت یرو یپوزخند

 

 دستم حس کردم با شتاب سرم رو باال آوردم که با لبخند مامان جون رو به رو شدم .. یرو رو یدست یمگر  

 

 

 

 کرد ؛ یما گذاشته بود و باذوق نگاهمون م یدست ها یدستش رو رو که
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 بزنم ؛ یتونستم حرف ینم ادیبدنم نشسته بود واز شوک ز یرو یسرد عرق

 

 

 

 کنه ؛ یاون هم داره به من نگاه م دمیکه قدش از من بلندتر بود نگاه کردم که د رو باال گرفتم و به ارمان سرم

 

 

 

 

 محکم بغلم کرد که باعث شد دستم از دست بزرگ ِ ارمان جدا بشه ... یانداختم  که مامان پر نییخجالت سرم رو پا با

 

  سوگل

 

 ...میدرباره مراسم صحبت کرد میدورهم نشست یبعدعقدکم

 

 

 طرف استرس داشتم ... هیطرف خوشحال بودم از هیاز میریبگ یماه عروسقرارشد اخر 

 

 

 

 من مقصراتفاق المان بودم ... کننیشدن فکرم نیخانواده ارمان باهام سرسنگ میازالمان برگشت یازوقت اخه

 

 

ونده کم کم همه اخه دوهفته ب اخرماه نم یعروس یدنبال کارا میخود ارمان باهام خوبه هواموداره قرارشدازفردابر یول
 ....رفتنیداشتن م

 

 

 بپرسم چخبره.... دازنفسیبا زننیمشکوک م یلیارشام و نفس امشب خ 

 

 

 دارم.... یاحساس ارامش خاص شمیپ یارمان وقت کنهیکه درکم م یخوشحال شدم تنهاکس مونهیارمان شب م دمیفهم یوقت

 

 

 

 ...یعروس یل کارادنبا میکه بر دارشدمیسوگل سوگل گفتن ارمان ب یباصدا صبح

 

 **ارمان**
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 ندازهیبهش م کهیهمش ت زارهیمامان منم کم نم یازطرف کنهیم یدخترچشه همش لجباز نیا دونمینم میازالمان برگشت یازوقت
.... 

 

 

 روز عقدمن وسوگل..... دیرس کردمیم یکه ارزوشوداشتم براش لحظه شمار یروز بالخره

 

 

 شده باشه... مونیپش دمیدترسمکث کر یسره سفره عقدسوگل کم یوقت 

 

 

 دادن..... اروبهمیبله انگاردن هوگفتی یمامانم ول یسرکارا 

 

 ...نفس

 

 ......میهفته ماهم عقدکن نیارشام خواست که توهم امشب

 

 یوقت میریمونوبگیدعروسیقبل شروع شدن ترم جد گهیارشام م میک ماهمودوست دار دنیمدت خانوادهامون فهم نیتوا 
 .....رونیب میگل شون امدازخونه سو

 

 

 

نگاه کردکه منم  یپدرش به بابام گفت بابام سوال یخونمون وقت انیکه فرداشب ب رنیبه خانوادش گفت که ازبابام اجازه بگ 
 ......دمیخجالت کش یباتوعمرم ازخوشحال نیاول یبرا

 

 

 

 کردتاصبح نتونستم ازاسترس بخوابم.... دقبولیسرخمود یبابام لپا یوقت 

 

 

 

امشب من لباس  یبرا میبه سوگل زنگ زدم که باهم بر یبپوشم؟صبح هرچ یان؟حاالچیب رنیگیاخه مردم شب قبل اجازه م 
 ..... رمیبگ

 

 

 ..گرفتم خودم برم... میعشقش بخوابه تصم خوادتوبغلیم یتاک ستیکنه معلوم ن کارشیندادخدابگم چ جواب

 

 

 

 محل ندادم حاضرشدم .... غاتیدفکرکردم بازتبلام میگوش امیپ یکه صدا شدمیداشتم حاضرم 
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 فرستاده.... امیارشام پ دمیداشتم د امیامدپ ادمیهام ک  لهیبوس فرستادم رفتم سراغ وس هیخودم  یرژنازم زدم برا هی

 

 

ح من تاصب نیزنگ زد ارشام هم ع دهینکش هیبه ثان دارمیبده کارت منم براش نوشتم ب امیپ یدارشدینوشته هروقت ب 
 ....ادیکه باهام م دگفتیبرم خر خوامیم دیفهم یبودوقت دهینخواب

 

 

 

 تواشپزخونه که همه باتعجب نگاهم کردن..... نییصبحونه کامل بخورم رفتم پا کیامدن ارشام وقت داشتم  تا

 

 

 

ام تک زدکه شب لباس ندارم بعدخوردن صبحانه ارش یسمتشوگفتم برا ؟روکردمیدارشدیکه مامانم گفت کجاکه سرصبح ب 
 .....رونیبرم ب

 

 

 منگ نگاهش کردم ..... چیلباشورولبام گذاشت گ هوارشامیشدم تاخواستم سالم کنم  نیسوارماش رونیازخونه زدم ب 

 

 ازم جداشدگفت که

 

 بهترشد؟ یچ دمیحاالبهترشد ازش پرس 

 پررنگ بود یلیرنگ رژلبت اخه خ-

 

پارک  نیماش دمیرس یسمت پاساژوقت میخنده من خندش گرفت حرکت کردکه از رخندهیبلندزدم ز رمیجلوخندموبگ نتونستم
 داخل..... میکردباهم رفت

 

 

 

 دیدستموکش هوارشامیدورزدن  یبعدکل 

 چطوره نیبپوشش بب میلباسه قشنگه بر نینفس ا-

 

 

 

که نگاه کردم ارشام دستمومحکم گرفته بهش  دمیهودی زدکهیچشمک م یپسرجون بوده کیداخل مغازه که فروشندش  رفتم
 زده..... رونیگردنشم ب یرنگش قرمزشده رگا دمید

 

 نفس

 

 

زنگ  شیهوگوشیباپسره دعواکنه که  دمیترس یکردازسرد خیکه مغراستخونم  یداغ ارشام سردبودبه حد شهیهم یدستا
 خورد...
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نگاه ب ارشام  کیه من کرد نگاه ب کیامدداخل مغازه  گهیپسر جون د کی نیح نیجواب دادتوهم یگرفت گوش چشماشوازپسره
 ....ادیب شیدعوا پ دمیترس

 

 

 

 یتلفنش تموم شدبرگشت طرف من که چشمش به اون پسره افتاد اولش تعجب کردول یرفتم طرف ارشام وقت 
 بعددستاشوبازکردرفت طرف پسره هموبغل کردن....

 

 

 انگارمن نبودم بهم برخوردرفتم طرفشوگفتم: 

 

 میبر-

 

 همسربنده نفس.... شوتیمن ماکان و ا یمیدوستم صم شونیکنم ا یمعرف ادمی+

 

 

 +خوشبختم

 نیهمچن_

 

 

 رفتم لباس پروکردم ییبعداشنا

 ارشامممممم-

 

 +جانممممم

 

 چطوره؟-

 

 ادی+قشنگه بهت م

 

 نیهم-

 

 گهید یجا میریم ی+اگه دوست ندار

 

 فقط؟ نیاد؟همیقشنگ بهم م یعنی-

 

 یماه ترم شد یماه بود یعنی+ن 

 امیوتالباسموعوض کنم بباشه بر-
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 بپوشم... نمیدادگفت ا گهیلباس د کیگه ارشام  اوردمیلباسو درم داشتم

 

 

 ارشامممم-

 

 +جانمممم

 

 رمیقشنگ حاالموندم کدوم بگ نمیا-

 

 میریگی+دوتاشم م

 

 واقعا؟-

 

 فرداشب یهم برا یکیامشب  یبرا یکی+

 

 فرداشب؟-

 

 بگم اتابهتی+اره ب

 

 .....میبه سمت رستوران پاساژرفت رونیب میارشام هم پول لباس دادباهم امد رونیب کردم و رفتم لباسموعوض

 

 

 کردم رفتم توخونه.... یخداحافظ یچطور دمینفهم میدیرس یسمت خونه وقت میبعدنهار رفت 

 

 

 

زنگ  یکه صدا نییدوش گرفتم حاضرشدم رفتم پا هیبدو رفتم باال ومدنیخانواده ارشام شون م8بودساعت7ساعت کینز 
 خونه امد.....

 

 

 

بردم براشون بعدتعارف به همه  ختمیر یرفتم چا یباباهم رفت در زد خانواده ارشام شون امدن بعدسالم احوال پرس 
 کنارمامان نشستم بزرگترامشغول بحث بودن....

 

 

 

 کن... فشومشخصیتکل زنهیلبخندم ای رهیغره م اچشمیتختش کم  کیپسر  نیخداا یبهم ا رفتیچشم غره م یارشام ه 
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 وارولباشورولبامیبه د هوگرفتموچسبوندمیتو میرفت یوقت میبه سمت اتاق حرکت کرد میصحبت کن میقرارشدمنوارشام بر 
 گذاشت .....

 

 

 

گازمحکم  هینزاشت  یگازازلبش گرفتم که اونم بدون تالف هیکردم خواست جداشه  شینکردم وباهاش همراه ینامرد منم
 .....��ترگرفت

 

 

 

که  نمیتخت امدم کنارش بش ینشست رو میکه ازم جداشد دوتامون ب نفس زدن افتاد اوردمینفس کم م داشتم
 بغلش... دافتامیدستموکش

 

 

 ارشام-

 

 +جون ارشام

 

 فرداشب چخبره؟-

 

 گهی+مجلس عقدمونه د

 

 نقدزود؟یچراا-

 

 یزود مال خودم ش خوامیم گهیندارم د ی+چون من تحمل دور

 

 مال توام منکه االنم-

 

 خوامیمن توروکامل م یستی+ن ن

 

 نفس

 

 اها-

 

 که جواب مثبتتو بده می+نفس بر

 

 باشه-

 

 شیازما مینگاهم کردمنم باسرجواب مثبتودادم قرارشدفردابر یکه مامان سوال هیبق شیم میمورفتیرفت رونیازاتاق ب باهم
 .......میریمراسم سوگل بگ نیمراسم ساده ا کیشبم  دحلقهیخر
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بودکه خانواده ارشام شون قصدرفتن کردن امابابا مامان 11ساعت کیدختره نزد نیکجاهست ا ستیافتادم معلوم ن ادسوگلی
 اصرار اوناهم قبول کردن... یمخالفت کردن گفتن شام بمونن بعدکل

 

 

 

 ......دمیاشپزخونه د یارشام جلوورد رونیکه خواستم برم ب نیکردم هم زامادهیبردن سرم یبرا لیرفتم تواشپزخونه وسا 

 

 

 

 

 یزیچ نمیمنم رفتم همه صداکردم رفتم که بب میدیزشاموچیم ییکمک سه تا یتاامدطرفم افسانه)خواهرارشام(امدبرا 
 تواشپزخونه جانمونده باشه......

 

 

 

 ن شدم......رولباش رفتم کنارش نشستم مشغول شام خورد طونیلبخندش هیکناردارشام که  یخال یتنهاجا دمیکه برگشتم د 

 

 

 

که مهتاب جون)مامان ارشام(خواست بهش ظرف ساالدوبدم خواستم دست درازکنم که ارشام دستمومحکم گرفت مجبورشدم  
 ارشام که لبشوبدگازگرفت....... یپا یظرف ساالدوبدم منم باپام محکم زدم رو یدست کی

 

 

 

 دستمومحکمترگرفت 

که  میبود اطیکردم خانواده ارشام قصدرفتن کردن توح زجمعیبعدشام م میدارشام نوش جون کر یمن اخما یها یشاموباشوخ
 .....طونیارشام روبهم بالبخندش

 

 

 

 یبخواب زارمیگفت:بروبخواب که ازفرداصبح تاپس فردانم 

 

 موندم جیمنم گ بعدرفت

ارشام امده  نییتم پامختصرکردم رف شیار هیگرفتم  عیدوش سر ی سیبدورفتم سرو دارشدمیازخواب ب یبااالرم گوش صبح
 .......میحرکت کرد شگاهیبودمنم رفتم کنارش نشستموبعدصبحانه ازخونه به سمت ازما زنشستهیبودسرم
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به سمت  شیتوبعددادن ازما میکردباهم رفت نوپارکیماش میدیرس میکرد یشوخ یمنم دست بردم ضبط روشن کردم باهم کل 
 .....میرفت یطالفروش

 

 نفس

 

 :هوگفتیخوشم امدم ب ارشام نشون بدم که  یلیحلقه خ هیزا یتوطالفروش

 

 

 

 چطوره؟ نیحلقه بب نی+نفس ا

 

 اممممم خوبه-

 

 ومد؟ی+خوشت ن

 

 چراخوشم امد-

 

 یکردیوال امممم نم ومدی+نه ن

 

 خوشم امد یکی نیراستش من ازا-

 

 نداره ورش دار بی+خب ع

 

 دارمینه اونوورم_

 

 نظر هی+

 

 ؟یچ-

 

 +دوتاشم بردار

 

 اقعا؟و-

 

 +اره

 

 عشقم یمرس_

 

 وونهیداشتم د شگریار نیا ردستیمنم ز ادیب رهیبگ شیرفت جواب ازما شگاهیارشام منورسوند ارا دحلقمهیبعدخر
 .....شدمیم
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 ....نمیتموم شده بالخره تونستم خودموبب شگرگفتیکه ار مردمیم یداشتم ازخستگ دسردردشدمیازبس موهاموکش 

 

 

 

 دجوابشودادم بااسترس گفت نفس....همونجاارشام زنگ ز 

 

 

 بگم یزیچ هی+نفس 

 

 اره بگو-

 

 میباهم ازدواج کن میتونی+مانم

 

 چرا؟-

 

 خورهیباهام نم شامونی+ازما

 

 ؟یچ یعنی-

 

 که گفتم ینیهم یعنی+

 

 

 که صداخنده ارشام امدگفت.... رفتیم یاهیس دچشامیچرخیم ادورسرمیدن انگارداشت

 

 

 

 ایبدوب ونمریکردم نفس من ب ی+شوخ

 

 امیبودمنم نم یمزه ا یب یشوخ یلیخ-

 

 منتظرتم بدو رونی+خودتولوس نکن ب

 

 امینم-

 

 تو امیوالمن م رونیابینکن ب می+نفس اعصبان

 

 

امددستموگرفت  رونیرفتم ب یکه حرصش درادوقت نییپا دمیمنتظرمنم ازامدکاله شنل کش رونیگفت دامادب یکیموقع  همون
 جلوشوگرفتم ......تاخواست کاله بده باال
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 ....هوزدکنارگفتی یشم توراه اول ساکت بودول نیکردسوارماش کمکم

 

 

 نمتی+کالهتوبده باالبب

 

 خوامینم-

 

زود اخم   هی دمیکاله دادباال تا د گشیدستش گرفت بادست د هیدوباره کاله بده باالکه محکم گرفتم اونم دستاموبا امدکه
 کردراه افتاد..

 

 

 ؟یکرد شیارا ینجوری+چراا

 

 مگه چشه؟-

 

 نهیبب ینطوریتوروا یخوادکسی+امشب همه هستن دل منم نم

 

 واچرا؟-

 

 بهت نگاه الوده کنه یخوادکسیدلم نم یعشق من ی+چون توناموس من

 

 گفتم ومدکهیکم داشت اشکام درم کم

 

 منوببرخونمون امیاصالنم-

 

 جمع شدم شد.. ینگاه کردتازه متوجه اشکا ستادبهمیوا هوی

 

 

 ایب یاشکاتونداره باشه هرجوردوست دار دنینکن دلم طاقت د هی+نفس توروخداگر

 شدامددرطرف منوبازکرد..... ادهیپ اطینوبردتوحیماش میدیرس یوقت

 

 

 

 

 باهام دعواکرد.... یسوگل کل دمیازپشت بغلم کردبرگشتم د یکیهویدست صوت همه بلندشد یکه صدا میواردخونه شد باهم
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ب خوندن  موعاقدشروعینشست مینگفتم امدم جوابشوبدم که ارشام گفت عاقدمنتظر باهام رفت یزیبهش چچراخودم  که
 کرد.....

 

 

 

جعبه جلوم گرفت گفت قابل  هیارشام  دمید خوادیم یرلفظیگفت عروس ز یکیجواب بدم که  دامدمیبارسوم پرس یبرا
 شمارونداره......

 

 

 

 بازکردم موندم.... یتطالجواهراماوق هیاول فکرکردم مثل بق 

 

 نفس

 

 کاغذبودبهش نگاه کردم که گفت هی

 دمیکه برات خر ی+سندخونه ا

اهنگ بلندشدهمه رفتن وسط  یعقدتموم شدصدا یبلندبله روگفتم وقت یمنم باصدا لمیشدم عاقدگفت وک واقعاخوشحال
 سوگل امدبلندم کرد

 

 

 

اهنگ دونفره شروع شدهمه  یوقت میوسط شروع به رقص کرد میازخداخواسته بلندشدم که ارشام هم بلندشدباهم رفت منم
 رفتن کنار

 

 

 

 میازهم جداشد یکردم وقت شیلباشورولبام گذاشت منم همراه هوارشامیاهنگ  یاخرا میارشام شروع به رقص کرد من
 دست صوت همه بلند شد یصدا

 

 

 

 هوبرقارفتیاهنگ  یاخرا میبوداهنگ اخرگذاشتنوهمه زوجاامدن وسط شروع به رقص کرد1کینزد ساعت

 

 

 

 یول دمیاستفاده کردامدبغلم کردهمزمان بابوس کردنم برقاهم امداوش خجالت کش تیباحال شدارشام هم ازموقع یلیخ 
 خنده همه بلندشد یحال بودن که صدا نیهمه درهم دمید
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مشب عروس مال ماست مامانم گفت که مهتاب جون گفت ا میرفتن فقط خانواده دوتامون بودن بابام بلندشدخواست بر همه
 رفتن  ناهمیمامانم ا نیارشیشماصاحب اخت

 

 

 

 جون روبهم گفت مهتاب

 

 استراحت کن هی ی+عروس گلم بروباالاتاق ارشام خسته ا

 

 ستمیخسته ن یمرس-

 

 ریدوش بگ هی+برو

 

 امامن لباس همراهم ندارم-

 

 +اگه مشکلت لباس که توکمدارشام چنددست لباس هست

 

 ارشام مهتاب جون؟ یلباسا-

 

 یداشته باش نجالباسیا یتوخودش گرفته برات که هروقت امد ی+نه برا

 

 مهتاب جون یمرس-

 

 +مهتاب جون نه مامان عروس گلم

 

 مامان جون یمرس-

 

 زمیگرفتم برم توحموم اب بر میدردم گرفت تصم یلیسرم کرد که خ یباالتواتاق ارشام شروع به دراوردن سنجاقا رفتم
 انیبره راحت تردرب دتافتاشیکه شا روسرم

 

 

 

 

 ارشام امد یروهم دراوردم خواستم خودموبشورم که درحموم زده شد صدا یدست دردسنجاق اخر یبعدکل 

 

 نفس

 

 ارشام امد یصدا

 

 ؟یدی+نفس خواب
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 نه چرابخوابم؟-

 

 یوقت اون تو یلی+اخه خ

 

 کردمیداشتم سنجاقاسرموبازم-

 

 برات بازکنم امیحاالدربازکن ب کردمیبرات بازمخودم  ومدمیم یستادی+خب وام

 

 امیبازکردم االن خودموبشورم م ینه مرس-

 

 بشورمت امی+خب بازکن ب

 خودم بلدم-

 

 یخسته ا یول دونمی+م

 

 ستمینه ن-

 

 رینوبگی+پس دربازکن ا

 

 رو؟یچ-

 

 رخبی+دربازکن بگ

 

 جلوشوگرفتم دتوکهایبازکردم دستمودرازکردم که دستموگرفت خواست درباکنه ب مهیدرن

 

 ؟یکنیکارمیچ-

 

 تو امیب خوامی+م

 

 شهینه نم-

 

 +چرا؟

 

 چون لباس ندارم-

 

 نمتیبب ینجوریا خوامی+خب منم م

 

 کمت نباشه؟-

 

 ستی+نه ن



RomanCity 
 همسایه های لجباز رمان 

 

https://telegram.me/romancity 178 

 

 

 ییپرو یلیخ-

 

 +چرا؟

 

 شهیچرانداره نم-

 

 +خب چرا؟

 

راحت رفتم ازتوکمد  الیودمنم باخارشام روتخت خواب ب رونیرفتم ب عدخودموشستمیتوجه به سوالش دروبستم سر بدون
 دمیلباس برداشتموپوش

 

 

 

 

 برق خاموش کردم رفتم کنارش روتخت نسشتم کنهیارشام نشسته داره بالبخندنگام م دمیبرگشتم د یوقت 

 

 

 

 یفکرکردم خواب-

 

 دارمیدست برم دنتیازد ی+فکرکرد

 

 ؟ینیکه منوبب یدارموندیب یعنی-

 

 +اره

 هیگازازلبش گرفتم بعداون گازگرفت دوباره  هیکردم خواست ازم جداشه که  شیت منم همراهگذاش امدسمتمولباشورولبام
 میگازگرفتموازش جداشدم شروع به نفس زدن کرد

 

 

 

 

 میادبخوابیخوابم م یارشام من کل-

 

 ادیگفته من خوابم نم ی+نه ک

 

 ادیخب منم خوابم م-

 

 ادیکه االن خوابت ن یخوب بخواب شبید یخواستی+م

 

 ادیمصرف کردم االن خوابم م یانرژ یامروزکل یول دنیوابخ-
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 نبود نی+قرارمون ا

 

 ؟یقرارچ-

 

 ی+نخواب

 

 ادیارشام من خوابم م-

 

 باشه ادتی یبخواب زارمینم مونیشب عروس ی+باشه بخواب ول

 

 م؟یباشه حاالبخواب-

 

 ادیخوابم م یلیکه منم خ ابغلمی+اره ب

 

 ومد؟یتوکه خوابت نم-

 

 یبخواب زارمینم اتاصبحی ابخوابیدای+حاالکه م

 

 باشه بابا-

 

 کم کم خواب برد دمیارشام درازکش توبغل

 

 سوگل

 

 کردیداشت نگام م شیشگیبااون لبخندهم دارشدمیارمان ازخواب ب یباصدا

 

 +سالم خانوم خابالو

 

 ؟یدارشدیب یسالم عشقم ک-

 

 دارشدمیب تیگوش یهست باصدا یساعت هی+

 

 من؟ یصداگوش-

 

 ندبارزنگ خورد+اره چ

 

نفس چندبارزنگ زنگ زده زنگ زدم جواب نداد زنگ زدم خونشون که خاله جواب دادگفت رفته  دمیبرداشتم د یگوش
 فکرکردم که شب چه خبره نیقطع کردم به ا یشب وقت یدبرایخر
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شب چه خبره که  دونمیم نمبه ارمان گفت دتوراهیخر میبعدامدم حاضرشدم رفت میاشپزخونه صبحونه خورد  میباارمان رفت 
 دینفس کله سحرزنگ زده که باهاش برم خر

 

 

 

 

 چه خبر؟ یدیپرسی+خب م

 

 رفت االن بدزنگ بنزنم بپرسم ادمی-

 

 +خب به خودنفس زنگ بزن

 

 جواب نداد یزدم ول-

 

 +دوباره بزن

 

 جواب نداد یزدم ول-

 

 +فکرکنم ارشام بدونه

 

 ؟یبپرس یزنیزنگ م-

 

 +چشم االن

 

  یقطع کردگفت امشب مراسم خواستگار یوردبه ارشام زنگ زدوقتدرا یگوش

 عقدکنون متعجب نگاهش کردم فرداهم

 

 نقدزودیچراا-

 

 دونمی+نم

 

 فرداشب نه لباس گرفتم نه کادو یافتادبرا ادمیکه  رونیب میومدیم میداشت میروهم کرد داالزمیخر میگشت یکل توپاساژ

 

 

 

 میتصم ختنیفکرروهم ر یبعدکل میدینرس جهیبه نت میفکرکرد یکادوهرچ یم امابرامن لباس گرفت میبه ارمان گفتم رفت 
 میریخوشش امدبگ میدید میبانفس امد یست طالکه اون سر مین هی میگرفت
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 تومامان ارمان مشغول صحبت باهم بودن میداروبردیمنورسوندخونه باهم خر دارمانیبعدخر میساعت گرفت هیارشام هم  یبرا 

 

 

 

خونشون امشب خونه مادرشوهردعوت  میدوش گرفتم امدم اماده شدم که باارمان بر هیازفرصت  استفاده کردم رفتم منم  
 بودم

 

 

 

بلندشم بزنم لهش  خواستیبهم دلم م رفتی)مامان ارمان(همش چشم غره میبخاطرارمان رفتم پر یبرم ول خواستیدلم نم 
 کنم امابخاطرارمان سکوت کردم

 

 

 

معرفت  یبعدمجلس نفس ب شگاهیدبعداریادامه خر میمان گفتم منورسوندخونمون خودشم رفت قرارشدفردابربعدشام به ار 
 بودجواب نداد دهیفا یبرداشتم زنگ زدم بهش امابازم ب یگوش

 

 

 

 خوابم برد یک دمینفهم دمیشدم درازکش الیخیشلوغ ب یلیحتماسرش خ دهیکه جواب نم کنهیکارمیچ ستیمعلون

 

 ارمان

 

خب  یول زننیزنادورم نیدنبال کاراچقدا میکردم بعدصبحانه رفت دارشیدختربزورب نیا خوابهیه چقدمک یوا
 میدکردیخر یخداروشکرامروزکل

 

 

 

 دمیفرداشب کادونخر یلباس برا هوگفتی یتموم شدول دامیبالخره گفت خر میلباس عروس روهم گرفت 

 

 

 

 ادیاب م یصدا دمیرفتم اتاقش د ستین دمیکه د میکنم برتوامدم صداش  داروبردنیخونشون خر درسوندمشیبعدخر 

 

 

 

خونمون بازمامانم چشم غره هاش شروع شدبعدشام خواستم نگهش دارم که  میبالخره امدرفت هیبق شیرفتم پ ازتوحموم
 خواست ببرمش خونشون 
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توراه افتادم سمت خونه زنگ زدم رفت  یدوقتیخر میمخالفت نکردم رسوندمش خونه قرارشدفردادوباره برم دنبالش بر منم
 به ارشام گفت که جواب مثبتوگرفته 

 

 

 

 

چون  دمیبرداربودبعدقطع تماس گرفتم خواب هیمن مثل  یدنبال کاراشبم مراسم عقدخوشحال بودم ارشام برا رنیم فرداصبح
 بازارا.... نیبرم توا دراهیبازهم با

 

 

 .....ارشام

 

 دادم زودجوابموداد امینفس االن کنارم باشه صبح بهش پ خواستینتونستم بخوابم دلم م تاصبح

 

 

 

منم دلم براش تنگ شده  خوادتنهابرهیم دهیسوگل جواب نم دگفتیبره خر خواستیبودم دهیخوابه امااونم نخواب کردمیفکرم
  رمیبودگفتم باهاش م

 

 

 

بزنم  خواستیم کرددلمیبه نفس نگاه م یپسره اونجور یلباس خوشم امدرفتم تومغازه وقت هیاز میکل پاساژدورزد دباهمیخر
 زنگ خوردمجبورشدم جواب بدم میگوش یوقت یلهش کنم ول

 

 

 

 

 زهیکردم رفت لباس پروکردکه به ماکان گفتم چقدفروشندت ه شیبه نفسش معرف دمیبعدقطع کردن برگشتم که ماکان د 

 

 

 

 رسوندم خونشون  دنفسینگفتم بعدخر یزیبعدخوشحال شدم که بهش چ یداره اوش جاخوردم ول کیاونم گفت که ت 

 

 

 

 

 رفتم

نفس همه روبه خنده انداخته  میشاموکنارهم خورد میحاضرشم بامامان بابابرگردم بعدصحبت بانفس جواب مثبتوبه همه داد 
 ختیریتودلم همش م یزیچ هی یبودول
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 گرفتم نفس سرکاربزارم  میتصم گرفتمشویجواب ازما یوقت شگاهیبعدرسوندمش ار دحلقهیخر شیازما میصبح بانفس رفت 

 

 

 

 

تاصبح  خواستیبودم دلم م دهیچون تابحال نرقص دمیبخاطرنفس رقص یکردشب کل ینفس خب تالف یشدم ول موفقم
 کنم یطونیش دارباشمیب

 

 

 

 

 

کنارش  چهیپیداره به خودش م یول دارشدهینفس ب دمیکنارم چشماموبازکردم د یزیچ هیخوردن  دباتکونیاماخانوم زودخواب 
 نسشتمودستشوگرفتم امادستاش سردبود

 

 نفس

 

 

دستموگرفت باتعجب  یوقت دارشدامدکنارمیارشام ب نمیتونستم بش یکرداصالنمیدلم بدجوردرد م دارشدمیب یدرد بد بادل
 اصالحال نداشتم خودموانداختم توبغلش نقدسردمیدچراایپرس

 

 

 

 بادردگفتم  

 

 ماصالحال ندار کنهیدردم یلیدلم خ-

 

 خب  یامشب کم بخور یخواستی+م

 

 کم که بهترشدم هیقرص اوردم خوردم کمکم کرددرازبکشم شروع کردبه ماساژدادن شکمم  هی بلندشدرفت

 

 

 

 

 کرددستشوروشکمم گذاشت دبغلمیدستشوگرفتم اونم امدکنارم درازکش 
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 م؟یریبگ یماهم زودترعروس شهینفس م گمی+م

 

 چرازودتر؟-

 

 میریارمان سوگل مراسم بگ یبعدعروس اماهمی+ب

 

 نقدزودخب؟یچرا-

 

 میریبگ یقبلش ماهم عروس خوامیم شهیاونادانشگاه بازم ی+سه هفته بعدعروس

 

 خونه ینگرفتم برا یزیمن هنوزچ یول-

 

 خوادینم یزی+چ

 

 چرانخواد؟-

 

 داره یکه گرفتم همه چ ی+خونه ا

 

 ؟یهمه چ-

 

 +اره

 

 ستمیبلدن یمن اشپز یندارم ول یخب من مشکل-

 

 یوا یسرم کاله رفت؟ا یعنی؟ی+چ

 

 میپس بفرست یتونیم یمونیپش یلیاگه خ-

 

 +من غلط بکنم

 

 ؟یگیم یپس چ-

 

 ؟یستیبلدن یچیه یعنی یچی+ه

 

 درحددوسه تاغذابلدم-

 

 ؟یبهترشد میایبلدم باهم کنارم کمی+منم 

 

 یاره مرس-
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 میبه خانواده هاموبگ می+بخواب که فردابر

 

 میمون گفتبه خانواده ها صبح

 

 

 

 

سوگل ارمان  یچشم به هم زدن روزعروس هیارمان سوگل باشه تو یماهم دوهفته بعدعروس یقرارشدعروس 
 تموم شدهمه رفتن یعروس یوقت میدیرقص میزد یدچقدتوعروسیرس

 

 

 

 

ون باسوگل خوشحال بودم چ یلیارمانشون طبقه سوم بودخونه سابق منوسوگل طبقه دوم خونه من ارشام طبقه اول خ خونه
 کم داره  یچ نمیخونه که بب میرفت مینداشت ادفاصلهیز

 

 

 

 

 

 موقع خواب ارشام گفت میشب همونجاموند لیتکم لیتکم دمیکه د رمیبگ که

 

 

 

 

 

 هفته؟ هیشمال  میفردابر یای+نفس م

 

 چراشمال؟-

 

 م؟یبر ی+کجادوست دار

 

 گهید میبر یمسافرت بعدعروس میچرابر نهیمنظورم ا-

 

 شهیبعدم انتخاب واحدبعددانشگاه شروع م مینام کن دثبتیترم جد یدبرایبا یس+بعدعرو

 

 خوادیمسافرت م هیوقت دلم  یلیمنم خ میباشه بر-

 

ازارمان  میرفت میهاروجمع کرد لهیوس دارکردمیدرست کردم رفتم ارشام ب یکاچ یکتاب اشپز یازرو دارشدمیزودب صبح
  میکن یسوگل خداحافظ
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 گرفتم جلوسوگل...... یتوظرف کاچ میلبخنددروبازکردرفت هیزنگ زدم  ارمان با ستادمیدروا یوجل یکاچ باظرف

 

 نفس

 

شدن نداشتم  میقا یبرا ینداشت چون جا دهیفا یافتاددنبالم ازدستش دررفتم ول غیج هیدبعدبایپر درنگشیتوظرفود یوقت
  رونیب دمیکه چشمم به درافتادرفتم بازش کردم پر

 

 

 

 

 

که ارشام  دمیبدوررفتم رومبل درازکش میدیرس یوقت میدیخند یکل نیهم کردم ارشامم امدتوماش یخداحافظ نیه توهمون
 امد

 

 

 

 

 ؟یبخواب یخوای+نگوکه م

 

 ابخوابیب یخسته ا ادتوهمیخوابم م-

 

 یتنهابخواب یخوای+فکرکردم م

 

 دیکشکردبردتواتاق گذاشتم روتخت خودشم لباساشوعوض کردامدکنارم دراز امدبغلم

 

 

 

 

اماده کردم که ارشام  زصبحانهیارشام نبودبلندشدم دستوصورتموشستم رفتم تواشپزخونه م دارشدمیب دازخوابیبانورخورش
 امدنون به دست

 

 

 ریسالم عشقم صبح بخ-

 

 ری+سالم خانوم خودم صبح توام بخ

 

 صبحونه اماده کردم بخور نیابشیب-

 

 خواستمیم یدارشدینقدزودبی+چراا
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 تورتخت خواب ارمیرات بصبحانه ب 

 

 گهیروزد هیباشه -

 

 +اون که حتما

 

جوجه کنارش گذاشت شروع به درست  لیکنارساحل ارشام وسا میرفت میجمع کرد کین کیپ لیوسا میکنارهم خرد صبحونه
 کردن کرد

 

 

 

 

 دیمنوکش هوارشامی میبود لمیف دنیمشغول د یخونه جلوتو میشب زودرفت میخوش گذروند میکل کل نهاروخرد یشوخ یباکل
 سمت خودشولباشورولبام گذاشت

 

 

 

 

خاموش کردمنوبغل کردبردتواتاق روتخت گذاشت  ونیکرد تلوز کشیتحر شتریکه اه منم بلندشدکه ب دیگازکوچولوکش هیهوی 
 زددوباره لباشورولبام گذاشت مهیروم خ

 

 

 

 

 

محکم گرفتم نفساس که به  دتوبغلشیدمنوکشیکشازم جداشدبلندشدشروع به عوض کردن لباساش کردامدکنارم دراز یوقت 
 دیکه ارشام فهم شدمیم یجور هیخوردیگردنم م

 

 

 +نفس

 

 جونم-

 

 باشه؟ یبرنامه ا هیامشب  شهی+م

 

 ؟یچه برنامه ا-

 

 که رمیکه منظورشوگرفتم خواستم جلوشوبگ رلباسمیدستشوبردز

 

 تونم ینم گهیسال جلوخودموگرفتم د هی کنمی+نفس خواهش م
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 یباشه بعدعروس شهیام مارش-

 

 کنم یباشه اصرارنم یخوایم ینجوری+اگه توا

 

 رفتم سمتشوخودموتوبغلش جاکردم لباشوشکارکردم اوردمیشدطاقت ن رهیاوردبه سقف خ رونیب رلباسمیدستشوازز

 

 

 +نفس نکن

 

 دوست دارم-

 

 +باشه بعد

 

 خوامینه من االن م-

 

 ؟یخوایم رواالنی+چ

 

 که مال توباشم نیا-

 

 خاطرت جمع دمتیهم نم یبه کس یون که هست+ا

 

 یگفتیم گهیزدیچ هیتوکه االن -

 

 یداغ دلموتازه نکن شهی+م

 نه-

 

 +چرااونوقت؟

 

 چونکه...-

 

که صدا اهم بلندشدانگاردوباره  شدمیم یجور هیخوردینفساش به گردنم م یروبدنش وقت دمیکش یخط فرض بادستام
 کردم کشیتحر

 

 

 

جداشدچشماش  یگازکوچولوگرفتم وقت هیکردم خواست جداشه که  شیبارهمراه نیمنم ا دیزدلبامو بوس مهیروم خ 
 خمارخماربود
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 توبغلش شتررفتمیازم جداشه که ب خواست

 

 کنمی+نفس دارم بزورخودموکنترل م

 

 خب نکن-

 

 یبعد عروس ی+توکه گفت

 

 گرمی+االن حرفموپس م

 

 ........دگفتینم بلندشدامدگوشموبوسم یناله ها یگفتم افتادبه جونم که صدا نوکهیا

 

 *ارشام*

 .....خوامتیشترمینالت ب یناله نکن که باصدا عشقم

 

 

 

 *نفس*

 

 دارشدمیارشام ازخواب ب یصبح باصدا 

 

 خودم ی+پاشوخانوم خوابالو

 

 ادیخوابم م-

 

 +پاشولنگ ظهر

 

 مگه ساعت چنده؟-

 

 +دو

 

امدم  سیالزم توسرو یدبعدکارایچیتوتنم پ یلندشم که دردبدامدم ب دمیخوابینقدنمیا چوقتیهنگ کردم من ه اولش
 ......رونیب

 

 

 

 

 یچیه دسمتیدو هوارشامیکه  یاهیرفت چشمام س جیامدگذاشت کنارتخت امدم برم سمتش که سرم گ ینیس هیکه ارشام با 
 چشماموبازکردم ......... یبعدشوقت دمینفهم
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خانوم امدامدم  هیارشام که همون موقع دراتاق بازشد یتوموها النبوددستموکردمیو نجاکهیاماا دهیارشام کنارتخت خواب دمید
 .....دارشدیدستموتکون بدم که ارشام ب

 

 

 

 

 

 به من نگاه کردبعدروبه پرستارکرد اول

 

 +حال خانومم چطوره؟

 

 نشیببر نیتونی*خوبه سرمش تموشه م

چش  دونمینم نییسرشوانداخت پا کنمیبهش نگاه م ددارمید ینگام کردوقت طونیلبخندش هیپرستاررفت روکردبهم با یوقت
 شده......

 

 

 

 

 م؟ینجایمن چراا-

 

 +فشارت افتاده بود

 

 چرا؟منکه حالم خوب بود-

 

 ..صتوبکنمیترخ یکارا ادبرمیبرم بگم پرستاره ب شهی+سرمت تموم داره م

 

 

 یباکمک ارشام تاجا دمیدوباره دردم امدلباساموپوش امدلباسامواوردکه بپوشم امدم بلندشم که پرستاامدسرممودراوردارشام
 رفتم سوارشدم.... نیماش

 

 

 

 ازجلوچشمام گذشت..... شبیمنم امدم اواتاق خاطرات د ارنیبرداشت زنگ زدنهارب یکمکم کردبرم توبعدگوش میدیرس یوقت 
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 ارشام امدکنارم 

 شه ینجوریخواستم ا ی+نفس بخدامن نم

 

 فتادیاتفاق م نیکه انداره بالخره  یبیع-

 

 کردم یادرویمنم ز ی+ول

 

 ولش کن-

 

 یعروس دفرداشبیهرروزخر میکرد یعروس یمونده برا یباق یتهران کارا میهفته ماه عسلم تموم شدبرگشت هی اون
 .....خوردیداشتم که همش حالم بهم م نقداسترسیا

 

 

 

 

که سوگل  شدمیتواتاق داشتم حاضرم رونیب میرمان برقراربودشام امشب باارشام سوگل ا نداختیم کهیهمش بهم ت سوگل
 امد...

 

 

 

 

 که ی*نفس حاضرنشد

 

 حاضرم-

 

 *ارشام ارمان منتظرن

 

 که سوگل جلوموگرفت. رونیکردم که برم ب شالمومرتب

 

 

 ؟یشیبگم ناراحت نم یزیچ هی*نفس 

 

 شده؟ یزیچ-

 

 ؟یکن نوامتحانیا شهی*نه م

 

 رو؟یچ-

 

 رفتم طرفش....... غیج هیبادستش که نگاه کردم بعد به

 

 نفس
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 سوگل صداکردم اول بهم نگاه کرد دمیجوابشود یاصرارکردامتحانش کنم ازسوگل گرفتمشوامتحانش کردم وقت که

 

 

 

 ؟ی*توباارشام رابطه دار

 

 چطورمگه؟-

 

 ی*توباردار

 

 .....کوفتم شد یجورا هیمن حامله ام واقعا؟شام اون شب  یعنیمنگ نگاهش کردم بعدحرفاش توسرم اکوشد جیگ اولش

 

 

 

 

 

بچه بودم صبح بعدازخوردن صبحونه  نیاول مطمئن شم بعدبگم تاصبح به فکرا خواستمیخواست به ارشام بگم امام سوگل
 رفتم ....... شگاهیبه ار یاجبار

 

 

 

 

 که گفت تموم شدهمون موقع سوگل گفت ارشام امده..... مردمیم شگرداشتمیار نیا ردستیز

 

 

 

 ....میغرفرعکساروهم گرفتم به سمت باغ رفت یرفتم بعدکل هیوارشدن به سمت اتلبعدازس 

 

 

 

 

 

 کیبعدسالم تبر دمیرس یوقت گفتیم یچ دمیمن اصالنفهم یول گفتیامشب کنه م خواستیکه م طنتشیارشام ازش نیتوماش 
 گفتن....

 

 

 

ازبچه هاامدبلندم کردمنم شروع به  یکیه برم وسط ک خواستیم ومددلمیصدااهنگ م مینشست میرفت گاهیمردم سمت جا 
 رقص کردم....
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 ارشام نبودسوگل امدکنارم نشست..... نمیرفتم بش یوقت نمیکه سوگل امدکنارم خواست برم بش 

 

 

 

 ش؟یامشب بکش یخوای*نگوکه م

 

 بکشم؟ ی؟کیچ-

 

 گمی*بچه توشکمتوم

 

 ارشام امد یهوصدای که

 

 سوگل؟ یگفت ی+چ

 

 .... چوندرفتیپ کنهیبعدبه ارشام سوگل به بهانه که ارمان صداش م میردبهم نگاه ک منوسوگل

 

 

 

 میموند منوارشام

 

 

 گفت؟یم ی+نفس سوگل چ

 

 کردیم یداشت شوخ یچیه-

 

 گفتینونمیکه ا افشیق ی+ول

 

 ارشام من حامله ام-

 

 بلندگفت یکم یباصدا

 

 ؟یگفت ی+چ

 

 کننیهمه دارن نگامون م واشترارشامی کمی-

 

 یگیبه من م یاالن دار یا +توحامله

 

 دمیمنم تازه فهم-
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 ؟یدی+تازه فهم

 

 ستمیمطمئن ن یول دمیفهم شبیاره د-

 

 یگیبه من م یاالن دار یدیفهم شبی+د

 

 بهت گفتمیوالم ستمیارشام من مطمئن ن-

 

 

 

 بلندشم که خواستمیومدمیاهنگ م یصدا

 ....یورجه نکن ادورجهیارشام دستموگرفت گفت بهتره ز 

 

 

 

 

 

 .... میمجلس تموم شدبه سمت خونه حرکت کرد یبرقصم وقت گهیخواهش تونست بادوتااهنگ د یباکل 

 

 

 

 گفت کردینگاهم م یجور هیارشام  توخونه

 

 کردمیم طنتیش کمیکه من امشب  یشدفرداشب بفم ی+نم 

 

 کرد شیکار شهینم دمیحاالکه فهم-

 

گرفتم همش  یاسترس خاص هیاماده شد  شیجواب ازما یوقت میرفت  شگاهیشکممونوازش کردصبح باهم به ازما تاصبح
 باشه .... یمنف کردمیدعام

 

 

 شم نقدزودحاملهیا خواستیخوشحال بوددلم نم یلیبودبرعکس من ارشام خ امامثبت

 

 «نفس»

 

 

 .....میوردخ رونینهاروب میدرفتیشدم هم خوشحال هم ناراحت بودم باارشام به خر یجور هی رونیب میکه امد شگاهیازما از
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 شه ... نقدخوشحالیارشام ا کردمیدوردورکه مثال من خوشحال شم اصالفکرنم میرفت 

 

 

 

 ....زدیشدم داشت باشکمم حرف م یجور هیشروع به نوازش شکمم  دمیشب ارشام کنارم درازکش یوقت

 

 

 

 

اخرهفته نوبت  یادبرایشلوغ بودن ز لیدکترخوب وقت گرفت امابه دل هیبرام از ومدارشامیتووجودم خوشش م یزیچ هیانگار
 بهم داد.....

 

 

 

 

 ......میمربوط به انتخاب واحدو...روانجام داد یباارشام ارمان سوگل کارا میدانشگاه بود یهم دنبال کارا توهفته

 

 

 

 

 

 باسوگل رفتم..... ادنزاشتمیاصرارکردکه ب یدکترداشتم ارشام هرچ بعدازظهروقت

 

 

 

 

 

 ......رونهیب اهمراهمی دتنهاامدمیدکترازم پرس نهیدبعدازمعایمن رس انتظارنوبت یبعدکل 

 

 

 

 

 

 شد.... یجور هیدکتر یسوگل صداکردبعدصحبت دکترباسوگل حالم ازحرفا رونیکه گفتم خواهرم ب 
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 ...... هیرگریزدم ز یبلند یکه سوگل پشت سرم امدباصدا رونیب امدم

 

 

 

 

 

 گرفت..... فموازمیخونه ارشام امدسمتموک میبرگشت یردوقتکینگاهم م یجور هیتومطب بود یهرک

 

 

 

 

 

 

 گفت؟ یشد؟دکترچ ی+نفس چ

 

 

 همون موقع سوگل امدتو.... هیرگریدکترافتادم زدم ز ادحرفیحرف ارشام دوباره  نیباا

 

 

 شده؟ ی؟چیکنیم هی+نفس چراگر

 

 

 شده؟ یسوگل کردگفت توبگوچ دروبهیسکوت منود یوقت

 

 

 ..کنهیم هیدکتره داره گر یحرفابابابخاطر یچی*ه

 

 

 گفت؟ ی+مگه دکترچ

 

 

 بابا یچی*ه

 

 

 بگه گفت من حامله ام یچ یخوایم-

 

 

 ؟یکنیم هیپس چراگر میدونستیم نوکهی+ا
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فعال  شیچهارقلوحامله ام اقاپ یکی یامااالن حامله ام بجا شمیکه حامله نم یکردیقربون صدقه قرص خورم م یباکل یهرسر-
 ؟یفهمیم

 

 

 نفس یکنیم یوخ+ش

 

 

 دارم باهات؟ یمگه من االن شوخ-

 

 

 ...شهیدفعه صاحب چندتابچه م هیکه خوبه  نی+ا

 

 

 کجاش خوبه من دوست ندارم همزمان چهارتابچه بهم بگن مامان-

 

 

 

 ....کردمیم هیگر ینجوریامدبغلم کردبازشروع به قربون صدقه رفتنم کردمنم هم ارشام

 

 

 

 

 ننک هی+نفس قربونت برم گر

 

 

 کنم نه تو دبزرگشونیمن حامله ام اونم چهارقلومن با ینکنم مگه توحامله ا هیچراگر-

 

 

 کنمیمنم کمکت م یستی+تنهاکه ن

 

 

 برم.... دمیترسیمن م یکنترل ول یبه بعدهرهفته برم برا نیروزدکترگفت چون چهارقلوحامله ام بهترازا اون

 

 

 

 

 

 تاست.... شیاشیارتاپنج چه یبه جا میکه مبادبگه خانم اشتباه کرد 
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 «نفس»

 

 

 

 ...دیقلو باردار شیکنترل که مبادا بگن خانوم پنج ش یبرم برا دمیترسیم

 

 ...کشتمیارشام م یعنیمن بدبختم  ادیبچه ها ب نیسر ا ییبرم اگ بال دیمجبورم با گهید یول

 

 

 

 ..کنهیم یاره با موهام بازارشام باال سرمه و د دمیشدم.. که فهم داریاحساس نوازش سرم از خواب ب با

 

 

 ری+صبح بخ

 

 خانوم خوابالو ریصبح بخ_

 

 +تازه سر صبحه ها

 

 سر صب؟؟؟!!! یگیظهر م۰۳شما به ساعت _

 

 ظهر۰۳ییی+چ

 

 شد... رمید یوا_

 

 کجا؟ ؟نفسیبر یی+مگه قرار بود جا

 

 گردمیزود بر م رونیبرم ب دیمن با یچیه_

 

 ...رونیب دمیو جمع کردم...رفتم صورتمو شستم و پر دیرسیمشونم  ریشدم موهامو که تازه تا ز بلند

 

 

 

 ...دمیپوش یخط چشم و رژ زدم و مانتو و شلوار مشک هی یهولک هول

 ....نییپام کردم و رفتم پا دمویسف یبرداشتم و کتون دمویسف فیک

 

 

 

 �🁉😐🁈�.کردیمنو نگا م ینجوریانجام دادم ارشام هم قهیکارارو در عرض ده دق نیا همه
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 شدم...و تو بغل ارشام فرود اومدم.... دهیاز پشت کش دفهی دمیبه دم در که رس نییبدو رفتم پا بدو

 

 یبر زارمینم یریکجا م یتا نگ_

 

 هیبگم ولم کن د تونمی+عه ارشام نم

 

 بگو شهینچ نم_

 

 گمی+نم

 

 ؟یگینم_

 

 +نه!!

 

 

 اشت....کنار که لباش رو رو لبام گز رفتمیدستش م ریداشتم از ز_

 

 

 

 که نفسش بند اومد ولم کرد .. قهیاز چند دق بعد

 

 

 لحظه برگشت گفت: هی رفتیداشتدم

 �👋�برو االن

 

 

 

 ��شده بود یلبم کال رژ دور

 شد( رتدی ک برو تو ولش+��اره نکبت خان_شتیبه ارا دی) +ر

 

 

 تو اسانسور .... دمیپر رونیبدو رفتم سمت در خودمو پرت کردم ب بدو

 

 

 

 دیشده ها با یوحش یلیخ نیدور لبم قرمز قرمز بود گوشه لبمم زخم شده بود..ا ختیکرکم ر دمیاسانسو ک خودمو د نهیا تو
 ......��ادمش کنم
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 گازوندم...... کینیشدم و به سمت کل نمیسوار ماش  رونیو وضعمو تو اسانسور درست کردم و رفتم ب سر

 

 *نفس*

 

 

 زدم....... میشم ک ج مهیبود جر کیگازوندم چند بارم نزد کینیشدم و تا خود کل نمیماش سوار

 

 

گمشووو -ادب یب-خدا رحم کنع+دهنتو ببند-خانوما رفتم تو) نیع گهیشدم و د ادهیپ نی...از ماشکینیکل دمیرس قهیده د سر
 (��باشه بابا سگگگگ-نکبت خان وفتهیاالن بچم م

 

 

 اورده ها ریوژدانم وقت گ نیا

 (کنمیقلو حاملم که همونجا سکته م شیدکتر نگه پنج ش دیه دعا کنخوانند ی)خانوما

 

 

 

 

 یباردار یبود؟هنوز خونه شوهرت نرفت یعجله واس چ نیبه من بگه نفس احمق ا سین یکی اخه

 

 

تو مگه گم نشده  یگفتم...راس یچی من حاال+��بم بگه یکی گفتی االن خودت ععه_��یعوض ینفس احمق+خودت_)
 (plzZ ببند+��اشتمد ادرس_��؟یبود

 

 

 گفتم: دمیرس رشیبدو پله هارو رفتم باال به پذ بدو

 

 

 داشتم یقبل ن؛وقتی+خسته نباش

 

 تون؟یلیفام دیببخش_

 

 هستم یمحب_

 

 داخل. دییدکتر منتظرتون هستن بفرما ی+بله بله خانوم نفس محب

 

 کردم و به طرف اتاق راه افتادم... یلب تشکر ریز
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 در زدم و وارد شدم...« ۲»اقات ناهاشیاهااا ا_

 

 

 سالم_

 

 

 کنترل.... یبرا نیو اماده بش نیاریمانتوتون رو در ب د؛لطفای+سالم خوش اومد

 

 

 ...دمیگفتم و رفتم رو تخت خواب یلب باشه ا ریز

 

 داد باال .... زمویو بول دیپارچه روم کش هی دکتر

 

 

 

 ...کردیم نییدستگاهو رو شکمم باال پا هی

 

 

 و گفتم: اوردمیطاقت ن گهیسکوت د قهینج دقاز پ بعد

 شده؟ یزیدکتر چ_

 

 

 ؟؟یقلب بچتو بشنو یصدا یخوایارومه ن ی+نه گلم همه چ

 

 

 کرد..... نییشکمم باال پا یدکمه زد و دوباره دستگاه رو رو هیسرمو تکون دادم که _

 

 

 

 بود...... یحس خوب یلخی��ختمیاشک ر دوب دوب دوب دوب دوب ....انقد صداش ارامش بخش بود که نا خوداگاه دوب

 

 

 از کنترل از دکتر تشکر کردم و به سمت خونه راه افتادم...... بعد

 

 

دوس داره و چه  یباشه از ارشام بپرسم بچه چ ادمیپسرمو....) ای....بچمو....دختر کنمیخوشحالم که ثمره عشقمو حمل م یلیخ
 (��بزاره خوادیم یاسم
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 ....دمیخر ینیریو گل و ش سادمیوا یو گل فروش یفروش ینیریش هیراه دم  تو

 

 

 ....دمیتا رس دمیبه سر و وضعم رس کمیپارک کردم و رفتم سوار اسانسور شدم...تو اسانسور  نویخونه ماش دمیرس

 

 

 (.....��با دهن باز) کردیبم نگا م ینوجوریشدم و زنگ درو زدم ارشام در رو باز کرد و هم ادهیپ

 

 

 یییشام...ارشام هووو+ارشام...ار

 �😕�ایبرادر عاشق ییکجا

 

 عاشق هستم...عاشق خانومم.... یول دمینفهم ویک گفت یاون برادر_

 

 

 کجا رفتم امروز؟ یبدون یخوای+خب خب.....ارشام م

 

 اره بگو_

 

الم ثمره خوشح یلیخوب بود خ یلیخ یییوا دمیقلب بچه عامو شن یبچه ها....صدا ی.....رفتم کنترل براگمی+باشه م
 �😍�عشقمووونه

 

 اشکام اومد جلو و گفت: دنینزده بود با د یشدن ارشام که تا االن حرف ریناخوداگاه اشکام سراز دوباره

 

 ��من و تو و بچمون یخوشحال باش دینکن با هیمن طاقت اشکاتو ندارم گر یکنیم هیحاال چرا گر نشایعه عه بب عه

 

 +بوچه هامون

 اره همون_

 

تو چشام لباشو گزاشت رو لبام و من تو وجود عشقم غرق  قینگاه عم هیتش اشکامو پاک کرد .....بعد از انگشت شص با
 شدم......

 

 «نفس»

 

 تونم درست راه برم.... یچاق شدم اصالنم یلیچندماه خ نیبرم دکترتوا تیجنس نییتع یازاون روزگذشت قرارفردابرا چندماه

 

 

 

 ازبس چاق تپل شده بودم....  رفتمیپنگوئن راه م هیواقعاشب میپنگوئن ازحق هم نگذر هگیارشام بهم م رمیراست م رمیچپ م 
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ماه بعدمن حامله  کیمدت سوگل ارمان ازطبقه سوم امدن طبقه دوم سوگل هم بافاصله  نیتوا رهیرفته مثال شام بگ ارشام
 شد....

 

 

 

 

 یلیتحص یمن سوگل هم مرخص انیم الباسی لهیوس کیبچه هروزبا یدبرایخر رنیباارشام م کسرهیخوشحال  یلیخ ارمان
 من که واقعاسخت راه رفتن ..... یبرا میتادانشگاه نر میگرفت

 

 

 

 

امدازسکوت  یخودموزدم به خواب وقت دمیکردن رفتم تواتاق درازکش ییفرما فیاقا امد انگاربالخره قصدتشر نیماش یصدا
 خونه تعجب کرد....

 

 

 

 

که متوجه  دمیامدبغلم کنه خودموکناکش یوقت دیلباساشوعوض کردامدکنارم خواب یکیوابم توتارامدتواتاق فکرکردخ یوقت
 ......دارمیشدب

 

 

 

 

 نفسم؟ یداری+ب

 

 سکوت کردم جوابشوندادم

 

 بامن؟ ی+االن مثالقهر

 

 ؟یاالن امد یریشام بگ یازسرشب رفت یرامدینقددیاره چراا-

 

 ؟یاشتامدحاال شیکاربرام پ ومدمیرنی+ازعمدکه د

 

 نه-

 

 ی+باشه خودت خواست
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 نانداشتم گهیکه د دمیشروع به قلقلک دادنم کردازبس خند نوگفتیا

 

 

 بخشمتیدفعه بعدنم یول دمتیباشه بخش-

 

 خودم ابغلی+قربون خانوم خودم بشم حاالب

 

 به چشم یا-

 ارشام کم کم خوابم برد..... توبغل

 

 

 

 

به سمت اشپزخونه رفتم صبحانه  سیمربوط توسرو یشام خواب بودبعدازکاراار دارشدمیازخوب ب یاالرم گوش یباصدا صبح
 ..... دارکردمیاماده کردم رفتم ارشام ازخواب ب

 

 

 

 

 مشغول خوردن صبحونه بودم که ارشام امدصبحونه که خوردم رفتم حاضرشدم..... تواشپزخونه

 

 

 

 

 ودم....خوب ب شهینجاهمیتوراه مطب دکترهمش استرس داشتم خداروشکرتاا 

 

 

 

 پارک کنه .... نیشدم ارشام رفت ماش ادهیپ نیموازماشیدیرس 

 

 «نفس»

 

 

 تومطب.... میرفتم سمت اسانسورکه ارشام هم امدباهم رفت واشی واشی

 

 

 

 .......میدیکه نوبت ماشدبازم سراسم به تفاهم نرس میکردیسراسم صحبت م میهم بودبا ارشام داشت گهیجلوترازماچندنفرد 
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 خوشحال شدم اماارشام نه.... یلیدکترروبهمون گفت دوتا چهارتاپسرمن خ نهیدمعابع 

 

 

 

 کردم..... یخوشحال شدمن نه بعدگفت شوخ نبارارشامیبعدگفت اشتباه شدچهارتادختر ا 

 

 

 

 .... میبارمنوارشام باهم خوشحال شد نیدوتادختردوتاپسرا 

 

 

 چوب..... سیسرو سفارش یبرا میراست رفت کی میدکترکه امد ازمطب

 واقعا خسته شده بودم..... گهیبعدهم کالسکه و...د 

 

 

 

 .....میکرده بود یبچه هاخال یکه برا یاتاق میخونه بعدخوردن نهارباارشام رفت میراه خونه ارشام نهارگرفت رفت سر

 

 

 

 

 رونیب رفتیبودارشام م نیلباس عروسک ماش یکل نیخداروشکرهم عروسک بودهم ماش میگرفت یالزم داره چ یچ مینیبب 
 ...... دمیخریم نیماش رفتمیمن م دیخریعروسک م

 

 

 

 

 امروزواقعاخوشحال شدم که گفت هم دخترهم پسر یول

 بودکه چطورچهارتاروباهم بزرگ کنم.... نیچندماه ا نیتوا تنهافکرمن

 

 

 

اوردن ارشام  میفارش داده بودکه س یلیوسا هیچوب بق سیشدسرویمن راه رفتن ساده هم برام سخت م گذشتیروزشبام 
 ....دنیارمان اتاق طبق نظرمنوسوگل چ

 

 

 

 روجابجاکردم ....... ینیبااون سنگ نیماش یومدباهزاربدبختیخوشم ن نیماش یشب توخونه تهابودم رفتم تواتاق بچه هاازجا 
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 نداشتم ..... یکار چیه یبلندشدنا غمیج یسرماشم که کمرم محکم خوردبه درکمدازدردنتونستم تحمل کنم افتادموصدا امدم

 

 

 

 ادرفتینم دصدامید یدرامدارشام امدتوشروع به صدازدنم کردوقت یکه صدا دمیچیپیبه خودم م ومدیهم درنم صدام
 تواتاق.....

 

 

 

 

 که کنارم بود ..... نیچشمم خوردبه کنترل ماش شدکهیخونه سوگل صداپاش داشت دورم دفکرکردرفتمید 

 

 

 

 شکسته شدنش امد ..... یکمدکه صدا شهیدرامد باتمام وجودکنترل پرت کردم سمت شبازشدن  یصدا

 

 

 

 یاهیبعدچشمام س دمیبودترس یارشام دستش که کنارم بوداوردباالخون یامدطرفم وقت نمیرو زم دیدراتاق،ارشام د یبعدصدا
 ......دمینفهم یچیه گهیرفت و د

 

 «ارشام»

 

 

 

 خونه توسکوت بود..... یخونه روشن بودول یرفتم برقا یامدوقت شیپ یمهمکار یزودتربرم خونه ول خواستمیم

 

 

 

 

 سوگل .... شیناراحت شده رفته بخوابه اماتواتاق هم نبودباخودم فکرکردم رفته پ شبیمثل د فکرکردم

 

 

 

 خواستم نرم دنبالش..... ششیپ نییومدپایم اسوگلیسوگل  شیپ رفتیم ومدمیرمید یمدت وقت نیتوا چون
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 رفتم سمت دربازش کردم که ..... بخشمتیافتادم که گفت دفعه بعدنم شبیاددی یول 

 

 

 

 

شدم  نیزم یرفتم کنارش متوجه خون رو یوقت دمید نیازاتاق بچه ها امدرفتم تواتاق نفس روزم شهیشکست شدن ش یصدا
.... 

 

 

 

 

 صداش کردم جواب نداد..... یبه دستم انداخت بعدچشماشوبست هرچ یدستموباالاوردم نفس نگاه یوقت

 

 

 

 

 روندم ....... مارستانیب نیتر کیعقب گذاشتمشونشستم پشت فرمون به سمت نزد یروصندل رونیکردم ازخونه زدم ب بغلش

 

 

 

 

 بردن تواتاق عمل...... عینفس بغل کردموبردم توبخش پرستاروصدازدموچندتا پرستا امدن نفس سر دمیرس یوقت

 

 

 

 

 توفکرنفس بودم اصالمتوجهش نشدم ...... دازبسید طرفمو چندتاسوال پرسازپرستارا ام یکی 

 

 

 

 

 

بعدچندتامامورامدن سمت  قهیسرموبلندکردم که پرستارهروشوبرگردوندرفت چنددق یگفت وقت یزیبلندچ یباصدا پرستاره
 .من...

 

 

 

 

 .......بخشمیک من خودمو نم ادیسر زن و بچم ن ییخودت کمکم کن بال ایخدا یوا
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 ««ارشام»»

 

 

 

 بعدچندتامامورامدن سمت من شروع به سوال کردن.... قهیچنددق پرستاررفت

 

 

 ن؟یدار نیبه اون خانوم که اورد ی*اقاشماچه نسبت

 

 +من همسرشون چطور؟

 

 امد؟ شیمشکل براشون پ نی*چطورا

 

 

 وضع نیتوا دمیامدم د یمن خونه نبودم وقت دونمی+نم

 

 

 شدن ینجوریراثرضربه که بهشون خورده اب شونیا گنیدکترشون م ی*ول

 

 

 بالروسرش اورده؟ نیا یکی یعنی؟یچ یعنی+

 

 

 نیسوال ماازشماست لطفامدارک خودتون وهمسرتون روبد نی*ا

 

 

 رودادم بهشون ناممیروگشتم گواه بامیتوج

 

 

 همراهم هست نی+فقط هم

 

 

 *مداره همسرتون

 

 

 ستی+همراهم ن

 

 

 ن؟یهست شونیرانشون بده شماهمس نیدار ی*مدرک
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 +اره خب

 

 

 نی*خب بد

 

 

 توخونه هست برمی+همراهم که راه نم

 

 

 نیای*لطفاهمراه ماب

 

 

 +چرا؟

 

 

 .....دیایماب دهمراهیپرونده با لیبالروسرشون اورده وشماتاتکم نیازعمدا یکیهست که انگار یخانم طور نیا تی*چون وضع

 

 

 

 

 

 

زنگ زدم به ارمان سوگل جواب ندادن خونه هم زنگ زدم  یهرچ یودازکالنترنفس ب شیدلم پ یهمراهشون رفتم ول ناخواسته
 ندادن.... یجواب یول

 

 

 

 

 

 

 دادزدم... یبلندتوکالنتر یجوش اوردم باصدا نجاباشمیدایگفتن امشب با یکردوقتیکارنم گهیعقلم د 

 

 

 

 

 شما دونمیکنارش نباشم من م ادمنیسرزن من ب ی+اگه بال

 

 

 گفت زنمیحرف م ینقدجدیدایماموره د یوقت
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 ...دیبمون نجایهم دیبا دوالیبر دیتونیم نیدار یشماباهم نسبت دکنهییتا یکی*

 

 

 

 دکنه؟ییتا ی+مثالک

 

 *خانواده هاتون

 

 

قطع  یدادم دست ماموره وقت یکردم بعدگوش فیبراش تعر واشی واشیشماره خونه نفسشون گرفتم باباجون برداشت  عیسر
 کردروبهم گفت

 

 

 

 

 برو نجاروامضاکنیحاالهم ا یبر یتابتون یزدیودترزنگ م*ز

 

 

 بده دل تودلم نبود.... یلیکه گفتن خ دمیازپرستاره حال نفس پرس مارستانیتوب مارستانیرفتم سمت ب رونیزدم ب یازکالنتر

 

 ««ارشام»»

 

 

 

ترس بچه توشکمش شده به نشه دکترش گفته ضربه خورده چون باعث  شیزیکه نفس چ کردمیتودلم نبودهمش خداخدام دل
 بده .... یلیخ نیافتاده وا یزیخون ر

 

 

 

 

 عمل امضاءکنم .... یبه دراتاق عمل بودکه دکترش امدروبهم گفت برم فرما ادچشممیب اخودشیسربچه ها یدبالیشا

 

 

 

 

 .....توشکمش یهستن هم خودش هم بچه ها یبد طیگفت توشرا دمینفس پرس تیوضع یوقت
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 بهش گفتم... یازدس بدم وقت دنفسیگفت شا 

 

 

 دمیعمل نم یبرا تی+رضا

 

 

 گفت بهم

 

 

 ....نیندار یریگ میتصم یبرا یادیزمان ز یول یباعمل نه حاالخوددان یول رنیمیهرپنجتاشون م ینجوری*ا

 

 

 

 

 

 .... بودم یطیهمشون که برام سخته توبدشرا انداشتنیداشتن بچه هام بدون نفسم  نیب یموندم سردوراه حاالمن

 

 

 

 

 

 کرددکترامد.... جیدکترپ مارستانیب چیامدبدورفت سمت پ رونیپرستارازتواتاق ب کیدوباره  که

 

 

 

 

 گفت روبهم

 ن؟یگرفت یمی*چه تصم

 

 

 کنم یزندگ تونمی+من بدون نفس نم

 

 

بچه هاتون هست  یول ستیادنیتوشکمش بده باعمل احتمال زنده موندن همسرتون ز ی*اقامحترم االن حال همسرتون وبچه ها
 ....میدیوالهرپنجتاشون ازدست م
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 ساعت عمل نفس شروع کردن.... میفرم عمل امضاءکردم بعدن ارفتمیرفت بالخره دل زدم به در نوگفتیا

 

 

 

 

 

 نفسوکامل گفتم .... تیگفتم تازه عملشو شروع کردم وضع دنیکه خانواده نفس امدن حال نفس پرس رفتمیتوراه روراه م 

 

 

 

 

 

 ....رونیبالخره دکترش امدب گذرهیساعت ازشروع عمل نفس م ارپنجچه

 

 ««ارشام»»

 

 

 بدونم بچه هام چطورن... خواستیدلم م یوجودنداره ول ینفس گهیخواست برم بشنوم د ینم اصالدلم

 

 

 

 بلندشدم رفتم سمت دکتر 

 +خانم دکترحال بچه هام چطوره؟

 

 

 بمونن.. دتودستگاهیبا یمدت هیامدن  ایبه دنبه علت زود ی*خداروشکرهرچهارتاشون سالم ول

 

 

 

 نمشون؟یبب شهی+م

 

 

 بهتون گمیتوبخش کودکان م ارنی*اره ب

 

 

 کنم.... هینداشتن نفسم گر یتاراحت تربرا رونیخواستم برم ب رموبرکردونم
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 ستادمیدکتر که صدام کردسرجام وا یکه باصدا 

 

 ن؟یپرس ی*حال همسرتونونم

 

 

 چرابپرسم؟ ستین گهید دونمیم یوقت مونهیزنده نم نی+شماکه گفت

 

 

 دوستون داره یلیانگارخداخ یول ستینه که کال ن ستیادنی*گفتم احتمال زنده مودن ز

 

 

 نیواضحه بگ شهیخانم دکتر؟م یچ یعنی+

 

 

 توبخش ارنیخانومتون به همراه بچه هاتون م گهید قهی*تاچنددق

 

 

 نفس من زندست؟ یعنی+

 

 

 حال هرپنجتاشون خوب خدارشکر یعمل سخت من بودول نیاول نی*اره زندست ا

 

 

 گرفتم تابتونم همراهش باشم... یساعت نفس اوردن توبخش براش اتاق خصوص کیبعد

 

 

 

 بود.... دهیالغرشده بودرنگش هم پر گهیرفتم تواتاقش کنارتختش نشستم به چهرش نگاه کردم صورت تپلش حاالد 

 

 

 

 دادن دوباره دادن نفس... یممنون بودم برا یلیوگرفتمومشغول نگاه کردنش شدم ازخداخشکمش بزرگ نبود دستش گهید

 

 

 

 

 ....دمیکم کم چشمام بسته شدکنارنفسم خواب یازحدخستگ 
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 «ارشام»

 

 

 ...دارشدمیکردبیپرستاکه صدام م یباصدا

 

 

 ...نینیساعت بچه هاتون بب میدتانیتونی*اقام

 

 اد؟یبهوش م یخانومم ک ی+مرس

 

 

 گهیاددیب داالنابهوشیبا*

 

 

صداکردم امداالئم نفس دوباره چک  رونیب رفتیکه دست نفس تکون خوردپرستاداشت م نمیبلندشم برم بچه هاروبب امدم
 کرد....

 

 

 

 

 

 دکترشوصداکنه دست نفس تودستم گرفتموصداش کردم..... ادرفتیداره بهوش م گفت

 

 

 

 

 ....هیرگریزدز یبلند یشکمش باصدا هوبهیردک یچشماشوبازکرداول بهم نگاه قهیبعدچنددق 

 

 

 

 

 خانومم؟ یکنیم هی+چراگر

 

 

 ارشام بچه هام-

 

 

 +خوبن
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 نمشونیبب خوامیم-

 

 

 شهی+نم

 

 

 شده؟ شونیزیچرانشه؟مگه چ-

 

 

 شهی+نه تودستگاهن نم

 

 

 چراتودستگاه؟_

 

 

 همون والخوبن یبرا اامدنیزودبه دن کمی+

 

 

 نمشونیبب خوامیم-

 

 

 بهشون گمی+باشه م

 

 

 موندن بعدمرخص شدن امدم خونه.... مارستانیهفته توب هیالزموکردرفت نفس بابچه ها  یها نهیامدمعا دکترنفس

 

 نفس

 

 

  گذرهیم مانمیازز چندماه

 ...میارشام اومد و باهم اسم بچه هارو انتخاب کرد مانمیروز بعد از زا هی

 

 

 

 نی.ارشاودی.ارشاونای.نارنینار

 دوقلو.... دمیقلو بودن.ارشاوبن و ارشاو دو نایونار نینار

 

 

 

 کرده مانیسوگلم تازه ز 
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 بچه ها شم: اسم

 .نای.سارسارا

 ارمان... هیشب یکیسوگل  هیشب یکیدوتادخترداره  

 

 

 

 

 داره.... یخاص ینیریش هی یسخته ول یپرستارگرفته که دست تنهانباشم واقعابچه دار هیمدت ارشام برام  نیتوا

 

 

 

 

 .... رهیزنگ زدم به ارشام گفتم موقع امدن نهارم بگ یالوقت سرخاروندن نداشتم چه برسه به اشپزامروزاص 

 

 

 

 دمیبارهرچهارتاشون باهم خوابن ازفرصت استفاده کردمورفتم تواتاق روتخت درازکش نیاول یبرا میامدنهارباهم خورد ارشام
..... 

 

 

 

 بغلم کرد.... دازپشتیارشام امدکنارم درازکش شدکهیچشمام گرم م داشت

 

 

 

 

 ؟یبخواب یخوای+نکنه م

 

 

 بخوابم.. خوامیاالن که خوابن م ستادنیاالن سرپابودم بچه هاوانم نیتاهم یازصبح که رفت-

 

 

 ؟ی+پس من چ

 

 

 خب بخواب توام-

 

 

 ادی+خوابم نم
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 ادیخوابم م یلیارشام من خ-

 

 

 منوبده بعدبخواب زهی+جا

 

 

 ؟یچ زهیجا-

 

 

 .یبخواب زارمینم یاگه ند یبد رهیم ادتیچندوقته که  یا زهی+جا

 

 

 

 ...میازم جداشدهردوتامون به نفس زدن افتاد یگذاشت وقت هولباشورولبامیسمتش که  برگشتم

 

 

 

 نره ها ادتیدفعه بعد ی+مرس

 

 

 شدم ... گفتیکه م یا زهیمتوجه جا تازه

 

 

 ....میدیجاخواب کیخنده اون شب من ارشام با چهارتاورجک  رهیز زدم

 

 

 

 بهره نبودم..... ینعمت بزرگ که من ازش ب کیخانواده  کیبه همراه  یداشتن سالمت دمیتازه فهم 

 

 

 

 

 ««انیپا»»


