
 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 4 

 دل به دفعه یک.....میکنند راظریف صدایشان ونه....است اردی دستشان هانه گرگ....درشهرما

 .....وتورامیکشند.....نفوذمیکنند

 .....نمیدهند قلاده به تن گاه اماهیچ....رامیپذیرند هامرگ گرگ

 ٬اعتناست بی ٬اعتماد بی....کند نمی رهم شیرهم به حتی.....دارد تعصب.....غروراست خدای گرگ

 .....اماتنها....است باگله همیشه

 چشم زهره است؟؟؟ انتقام یک ایااین.....رامیدرد صداهمه بی....میش درلباس گرگیست

 می بهایی گران چیزی وکشتارچیست؟؟؟به کشت همه ازاین است؟؟؟منظورش است؟؟؟ایامجنون

 ...............خواهدبرسد؟؟؟ می مهمی کس خواهدبرسد؟؟؟به

 

 .... من جون.....بیااینجا برسام-۱

 ......پاشوبیادیگه

 

 .میشی خیس نکن مستانه-

 

 .میده حالی چه ببین بشم خیس خوب

 

  عه...نکن خوری سرمامی مستانم

 .کردی دخترخیسم نکن چیکارمیکنی
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  دریارو یاکل تواب میای باهام خودت-

 .روسرت کنم خالی

 

 اینجوریه؟؟؟-

 

 .اینجوریه اره

 

 .باشه

 

جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .زمین بزارم...ــــــــــــــــــــــغ

 

 .منی توچنگ کوچولوالان خانوم نمیشه دیگه نه

 

جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...زمین بزارم میفتم الان...ــغ

 

 خاطرزمین به نیست تواب میندازمت الان خاطراینکه به جیغات جیغ که مطمئنی الان عه

 .خوردنته
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 توخوبی قبول باشه...جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

 !!!!!!زمین بزارم

 

 .نه

 

 چرانه؟

 

 تواب؟؟ بری خواستی نمی مگه

 

 برم خواستم نمی همین کنم بازی کوچولواب یه همش کوچولو یه میخواستم فقط من نه نه نه

 .تواب

 

 .تواب توبایدبری میگم من الان خوب باشه

 

جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

 

 شدی؟؟؟؟ خنک
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 .دیونه دیونه دیونه

 

 ..................................کرد میشه چیکارش دیگه مستانمم دیونه خوب

 

  میشوم مستت دنبالت به ومن تومیدوی

 

  بابرخورد گاهی که تومینگرم به وقتی

 

  دهی می راازدست هاتعادلت موج

 

  تلاش وبازهم افتی می اب ودرون

 

  رابه بلندت وموهای بلندمیشوی میکنی

 

  ان میکنم عشق میسپاری نسیم دست

 

  وتورابین میکنم اسیرت که زمانی
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  هایت خنده میفشارم بازوانم

 

  میکنم بلندت که گاه ان راتماشامیکنم

 

  هایی وتوبوسه میچرخانمت ودراسمان

 

 .کنی می هدیه من رابه عشق ازجنس

 

 چرانمیزاری؟ کنم برنزه خوام می من:مستانه

 

 .خوبی هم خیلی اینطوری دارم سفیددوست خودتومن کنی سیاه خوای می چیه مستانم اخه

 

 .برنزه ه ز ن ر ب برنزس نیست سیاه اون نخیرم

 

 .سیاهه همون من واسه ولی تومیگی که همون باشه

 

 .قهرم باهات اصلامن اه
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 این به سفیدچشه مگه دارم دوست هست که عزیزدلمواینجوری من خوب....خانومم.....خانومی؟؟؟

 .نازتری سفیدی وقتی قشنگی

 

 !!!!واقعاااااا

 

 .واقعااامستانم اره

 

 کنی؟ مبایلتوخاموش گردش میایم قرارنبودوقتی مگه.......باشه

 

 .داشتن شایدکارواجبی بدم جواب برم من رفت حالایادم چراعزیزم

.................. 

 .بله:برسام

...........- 

 خوب؟؟؟

..........- 

 .خودمومیرسونم من باشه
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 .بایدبریم عزیزم خوب

 

 .میام الان گفتی شناس وظیفه پلیس که توهم فوریه گفتن زدن زنگ بازازادارتون

 

 .دیرمیرسیم الانشم همین که کن حالاعجله طوره همین اره

.................. 

 

 سرگردرازدم دراتاق دادم دستورازادباش گذاشت بلندشدواحترام سربازی یک اداره رفتم

 .گذاشتم احترام شدم ووارداتاق

 

 قرزدن سرمن بس شدم خسته دیگه من کن روول پرونده این ایزدپناه سروان:سرگردرادمنش

 .بوده خودکشی همش کنی قبول خوای چرانمی

 

 تهبس پرونده این میدم قول بدین هم دیگه فرصت یه من سرگردبه جناب(:ایزدپناه برسام)سروان

 .سازیه صحنه همش نیست خودکشی نیست معمولی پرونده یه امااین بشه

 

 نبازموند برای بازهم اگه صورت درغیراین میدم فرست بهت ماه سه فقط من سروان ببین:سرگرد

 پرونده این الکی باهزارزوروزحمت من ساله دو میگیرم وازت اینبارسمتت کنی مقاومت پرونده

 .روبازگذاشتم
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 .شمابگید حتماهرچی بله:سروان

 

 .بری میتونی:سرگرد

 

 همشکوک خیلی سواله من برای پرونده واقعااین خودم تواتاق رفتم اومدم بیرون سرگردکه ازاتاق

 اونم توخونشون شکل یه به همشون اونم بشه دخترکشته یه دقیقاهفدم هرماه میشه مگه اخه

 راحت ماجرادرمیارم سرازاین هرجورشده من بوده انگارخودکشی که کنن سازی صحنه طوری

 .نمیشینم

............. 

 

 خانوممم؟ مستانه؟؟؟مستانهههههه؟؟کجایی

 

پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 

 نکردی؟ کارتوترک توهنوزاین وااااااااااای

 

 بکنه؟؟؟ قلبتوازجاش کی وقت اون...نوچ
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 .من مستانه میکنی منوازجاش قلب داری یشمجور توهمین

 

 نمیبینم؟ چیزی چرامن پس جوری چه

 

 .اولیش بفرمااااااین

 

 .توچقدرماهییبی که دیدمه پیش هفته من که طلا سرویس همون این برسام واااااای

 

 .توماهی قدرکه همون

 

 دومیش؟؟؟؟ خوب

 

 .مستانم دومیشودارىیییییییی امادگیه

 

 چیکال موخوای مگه...........کردم خم سرمم کردم جلولباموغنچه اوردم کردم قفل دستاموتوهم

 هی دوباره عقب رفتم قدم یه نزدیکم قدم خمارکرداومدیه چشاشو فقط نگفت هیچی......کنی؟؟؟

 کردهی دنبالم فراراونم به پاگذاشتم جاش شدم گردشدن عقب خیال بی منم اومدجلوم قدم

 ....میزدیم دورمبلاچرخ
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 .دیگه بدم نشون وایساتادومیشو خوب:برسام

 

 نیست؟؟ گفتنی دادنیه نشون واااامگه-۲

 

 .وایساتاببینی خوای می دونم نمی:برسام

 

 روهوامعلق بدوام دوباره تاخواستم وایسادم خودم دیدم یهو که یانه وایسم که فکرکنم وایسادم

 .......کرد سکوت واداربه منو روگردنم برسام لبای حرکت هماناکه کشیدنم جیغ شدنمو

 

 هب افتادروم برسامم که چشماموبازکردم گذاشت منوروتخت برسام اینکه باحس بستم چشمامو

 خواسته درمقابل اخرش وپازدم دست خندیدازبس ومی کرد نمی توجهی هم من وپازدن دست

 ......................اوردم کم برسام

 

 به برسه پات خدابرسام به ٬ای توخونه که ببینم پاشم ازخواب بارمن یه نشد برسام اووووووووف

 این ٬نیست که نیست میبینم بازم میشم بیدار زود من هرچی اههههههه ٬وتو منم خونه

 بارهمین این اره ٬پاشم پنج بارازساعت این میگه یانه؟؟شیطونه خوابه پسراصلامی

 چیکارداره ببینه ادم که نمیزاره اعصاب که ادم واسه برسام این ٬ریختم ووووییی....کارومیکنم

 واسه قصره نیست که خونه روپیداکنم دسشویی راه بده اجازه دسشویی این حالااگه میکنه

 هداشت کارواجب من مثل ادم خدانکنه تابرسی  بگیری بایدتاکسی بری خوای می که هربخشش

 ....................میشه حل راه وسط همون برسه موردنظرنمیزاره مکان به دیگه باشه
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 ..................رفت قش دلم ای صبحانه چه به به شدم راحت اخیش

 

 پرتقال؟؟؟؟ یااب چای خانوم:خدمتکار

 

 پرتقاله؟؟؟ اب فقط ندارم چای خوردن به عادت صبحا من که نبردی پی من عادت توهنوزبه زری

 

 .نبود ببخشیدیادم خانوم بله:زری

 

 رفت؟؟ کی برسام زری ببینم

 

 .رفت شمابیایین ازاینکه قبل دیقه ده:زری

 

 .وبرداربیار تلفن برواون باشه

 

 .بفرماخانوم.........خانوم بله:زری

 

 هستین؟؟ خوب جون مامان سلام
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..............- 

 

 داشتین؟؟؟ کسالت انگاریکم که شنیدم ازبرسام...خوبه برسامم اره

 

............_ 

 

 .هشد تنگ براتون دلم سربزنم یه بهتون میام دیگه یکم منم بهترشده حالتون خداروشکرکه

 

............._ 

 

 که مامان یه سربزنه یه حتمابهتون که میگم برسامم حتمابه چشم برم قربونتون من الهی

 .بیشترنداره

 

............._ 

 

 .اونجا میام میفتم راه دیگه یکم الان من

 

.............._ 
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 .فعلا پس باشه

 

 .بیام تامن کنه وگرم محمودبگوماشین به زری

 

 .خانوم چشم بله:زری

 

 بهتاخانومودربیارم اون چشم که مانتوموبپوشم حالاکدوم جااومد بودحالم خوبی حموم چه واااای

 ...........کردم پیداش اهان

 

 ................بریم شدبزن عالی

 

 .معروف سرای شیرینی یه بروبه محموداول

 

 .سرا شیرینی اینم بفرماخانوم......خانوم بله:محمود

 

 .وایساتابیام
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 .چشم

 

 .بدم سفارش خواستم تولدمی کیک یه اقامن سلام

 

 .کنید انتخاب هرکدوموخواستین کیکامونه البوم بفرماییداین بله

 

 اقا؟؟....شود کیکی چه خودشه اهان....اوووم

 

 کردین؟؟ انتخاب

 

 سه فقط خوام رومی شده تزئین وقهوای وزرد ابی رنگای ریزبا گلای دورش که کیکی همین بله

 .مبارک تولدت جان برسام همسرعزیزم بشه شده نوشته هم روش ممنون باشه طبقه

 

 خوایین؟؟؟ می کی برای میشه حال خوش خیلی همسرتون که مطمئنم ای سلیقه چه به به

 

 .دوروزدیگه...ممنون

 

 .حتما
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 اقسام انواع ولی وجاداربود هرچندبزرگ سرا شیرینی تواون میکردم خفگی چقدراحساس اخیش

 .......... میکرد ادمودگرگون حال بوشیرینی

 

 .ایزدپناه خانوم حالامحمودبروخونه

 

 .......................خانوم چشم

 

 خوبی؟؟؟ بهتاجون وااای

 

 توخوبی؟ خوبم تویی جون مستانه عه

 

 حالا؟؟؟ خوبه؟؟کجاهست چطوره جون خواهرشوهرمامان اره

 

 .تواتاقشه کجاست میگم بدی توامون جون مستانه اگه

 

 امسل.......ندادم محلش دیگه بهترکه همون نمیاد بهتاخوشم بالااصلاازاین هارودوتادوتارفتم پله

 خوبی؟؟؟ برم قربونت جون مامان
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 توخوبی؟ خوبم گلم عروس سلام:مامان

 

 .جون مامان ممنون

 

 خبر؟؟ چه ازبرسامم

 

 .میرسونه سلام اونم سلامتی

 

 لک راشب دلم که من ببینه مامانشو نیومده که دوهفتس نیست فکرمن اصلابه که چرانیومدباتواون

 .زده

 

 هتولدش دوروزدیگه نباش شمانگران ولی نداره وقت توپیچه پیچ روزاکاراش این دلتون فدای من

 مکک بیای باید شماهم بهتاخانوم.....بالا صداموبردم یکم.... بگیرم براش توپ مهمونی یه خوام می

 خندیدیم ریزریزبامامان.......دربده توپشت چرانمیای کنم کارهارو همه  تونم نمی تنهایی دست

 ..........سمعه بهتااستراق به معروف بهتا که میدونن هم همه عادتشه  بهتا

 

 .چه من به نوکرندارین مگه:بهتا-۳

 

 بیای باید کاربرنمیام همه اون دستوردادن ازپس تنهایی که نوکرمن همه کاراون همه اون وااااخوب

 .دارم هایی برنامه چه تابگم کمک
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 .میام خوب خیلی میکنی اصرار حالاکه

 

 .بیام کنم لباساموعوض برم من دیگه خوب

 

 برومادرجون

............... 

 

 .هست درگیری شهریه بیرون سروان جناب:سرباز

 

 .کن اعزام اونجا زودنیروهاروبه(:برسام)سروان

 

 .قربان بله

............ 

 

 .کاشتی گل سروان نباشی خسته:سرگرد

 

 .قربان ممنون:سروان
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 چیکارکردی؟ پرونده بااون ببینم

 

 .قربان هنوزهیچی

 

 مشکوکی؟ پرونده اون چیه توبه اخه

 

 کشته روز تویه تاریخی تویه هرماه همشون دوساله بوداره ها قتل این یکم میدونیدچیه:سروان

 میشه حرفشون یاپدرشون بامادرشون مرگشون قبل میشن کشته روش یه به همشون میشن

 .میکنن سره ویه خودشون کار برنج قرص بایه تواتاق میرن بعدم

 

 مشکوکی چیز همچین من کردی تعریف که توهم بارخوندم روبیست پرونده این اولاخودمم خوب

 مشکوکی؟ چی توبه ندیدم

 

 بایه گندن کله باباشون که  دخترای همه این روزهفتم تو هرماه دوسال تواین دقیقا که این به

 .میشن کشته برنج قرص

 

   چیز تویه میگم من که هرچی باشه

 و باهوش پلیس که میدونمم میگی
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 پیله چیزی به دلیل بی هستی قابلی

 .میشی موفق که ایشالله کنی نمی

 

 .قربان ممنونم

 

 .بری میتونی

 

 .بله

 

  یاداین وقتی ولی گرفت ازم انرژی بودکلی سختی ماموریت چه اووووف

 هک مقتول اخرین ازخانواده میره تحلیل انرژیم همه کنم می حس افتم دخترامی خودکشی پرونده

  شد گیرم دست چیز تنهایه کردم بازجویی

 اون دوستیه به میلی هیچ که بود شده دوست دختری بایه جدیدادخترشون اینکه

 رشوندخت ببینم بپرسم مقتولاهم های خانواده یکی ازاون برم بهتره نداشتن رو دختربادخترشون

 ...........نداشتن؟؟ جدیدی جدیدادوست

 

 مهر من شکای به که نشون یه اینم

 دختریه یه پای نبوده معمولی خودکشیه یه وکشتار کشت این شدم حالامطمئن میزنه تایید

  جدیددرکاربوده دوست
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 رتتومعاش نارضایتی هیچ مقتولا های خانواده بقیه مقتول خانواده غیرازاخرین چیزعجیبه یه ولی

 نترای راحت الان پیداشد پرونده برای مضنون یه هرحال به نداشتن جدید دوست بااون دخترشون

 ..................میره پیش پرونده

 

 بریم باهم میای بهتاجون خوب:مستانه

 بگیریم؟؟ پینگیل جینگیل سری یه بازار

 

 .باتوبیرون بیام پاشم نیستم بیکارکه کاردارم کلی من اخه جون مستانه:بهتا

 

  خاطرخودت به من هرجورراحتی

 مترکردنا خیابون تواین بلکه میگم

  شوهرگیرت یه تورگرفت چشمش یکی

 از داره کمم کم نکه میدونی اخه اومد

  توخونه نمونی میگم میگذره ازدواجت

 .بترشی لال زبونم نکرده خدایی وقت یه

 

 کنم ازدواج نخواستم خودم اولامن...کردوگفت درهم قیافشو شوهرحساس رومسئله بهتاهم

 که حالاهم دارم نخیرهنوزوقت گذشته ازدواجم وقت گفته دوماکی نداشتم کلاقصدازدواج

 .تنهابرو خودت نمیام طورشدمن این
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 من که میکنی ناز داری الان اهاااان

  بهتاجونم.... باشه اصرارکنم بیشتر

 !؟!بهتا؟!!!تنهانرم که باهام میای

 

 .بیام حاضربشم صبرکن

 

 .بیا توماشینم من

 

 .باشه

......................... 

 

 نیوفته؟؟؟ بهشون برسام چشم که کنم ایناروکجاقایم الان بهتامن واااای-۴

 

 اونه؟؟ اینابرای که خوادبفهمه ازکجامی ببینه خوب جابعدشم همه وااین

 

 !!!هاااااا پلیسه شوهرم ناسلامتی هااااابهتاجون حرفامیزنی
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 .بوده من داداش شوهرتوبشه ازاینکه قبل خوب

 

 .نداشت گفتن میدونی دیگه که بدترخودت دیگه ٬لعنت برمنکرش

 

 کنی؟؟؟ ایناروقایم که نداری حالاواقعاجایی....خوب

 

 .نوچ

 

 .بزارن محمودتوخونشون همین بدی چطوره میگم من

 

 این که بزرگه چقدرخونشون که توفکرمیکنی

 جابشه توخونشون پینگیل جینگیل همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 .لومیره چی همه که دوباره توخونشون بکشه سرک یه کافیه برسام نشه هم حالادیده که

 

 .خوبه نجااو انباری اهان....چیکارکنیم پس

 

 .میره بازلو برداره میز چیز انباری رفت دیدی وقت یه نیست خوب جاهم اون نه

 

 .دونم نمی من اصلا گذاشتی عیب تویه گفتم هرجاکه بابامن اه
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 خوب جای بازشه تافکرمون بیاره برامون قهوه یه زری این بیابشین میشی باباچراناراحت خوب

 .پیداکنیم کردنشون قایم واسه

 

 .هااا باشه داشته شیروشکرهم فقط باشه

 

 زریییییییی؟؟......اوکی

 

 خانوم؟؟ بله

 

 .باشه جوری چه میدونی که منم مال باشه شیروشیکرداشته بیاریکیش دوتاقهوه

 

 .بفرمایید......ازساعه خانوم بله

 

 شبامیادخونه؟ برسام جون مستانه که میگم

 

 .نیاد شباهم بعضی که میشه ولی اره بیشتراوقات
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 تنهایی؟؟؟ ترسی نمی دشت درن خونه توتواین

 

 .دیگه هستن هم دیگه محمودوچندتامحافظ چرابعدشم یکم

 

 .اهان

 

 شیشه که بزارم لباس یه جلوشم جابدم لباسشویی ایناروتوماشین همه چطوره که میگم

 .سراغش نمیره که تنهاجاییه برسام ببندم درشم روبپوشونه

 

 دیگه؟؟ برم دیگه من پیداکردی حالاکه...فکرخوبیه

 

 .میرسونتت محمودمیگم به ایه عجله چه دیگه بخوربیشتربمون میوه بیشترخوب یکم

 

 .نمیشم مزاحم ممنون سیرشدم دیگه نه

 

 .که حرفانداره این دیگه داداشتته خونه جونت نوشه که اون میکنی چراتعاروف

 

 می شدل هرچی کنارتونم منم نیست حالیش که حیاست بی پرواست قدربی این برسام بابااین نه

 .ومیکنه خوادمیگه
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 .ازخنده مردم....بهتا...وای.... وای

 

 .خوب دیگه میگم والاراست

 

 .هرجورراحتی باشه

 

 .خدافظ

 

 .محمودبروسونتت صبرکن

 

 .خدافظ باشه

 

 .خدافظ

 

 .بیاکمک زری خوب خوب

 

 .خانوم بله
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 بهتاااااااا؟؟؟.....لحظه یه واااااااااای ای

 شده؟؟؟؟ چی

 

 .کنم گیرش قافل خوام می هااااا ندی سوتی برسام به نره یادت

 

 .حالا چیشده گفتم من باشه

 

 .ممنون

 

 .قابلتونداشت خواهش

 

 .جابدیم شویی لباس بیاایناروتوماشین زری خوب

 

 تولدشماست؟؟ خانوم خبره چه

 .نگه چیزی کن سفارش محمودم به بروزنده چیزی ولی تولدبرسامه نه

 

 .میکنم سفارش چشم
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...................... 

 

 .سلاااااااااااام:مستانه-۵

 

 این خیرباشه خانومم سلام:برسام

 صبح؟؟ وقت

 

 موندم توحسرت من چیکارکنم خوب

 بخوریم روباهم بارصبحونه یه که

 اصلا میری زودبیدارمیشی همش

 بیدارمیشی زودی این به صبحم خونه میای که یکنیم یک توساعت بگوببینم

 خوابی؟؟ اصلاتومی

 

 لطف حالاشمااین...کرد اشاره پاش به

 .تابعدش روپام بیابشین بکن من درحق

 

 .کرد بوسه صورتموغرق نشستم روپاهاش رفتم
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  مجبورم باورکن مستانم فدای من

 .قشنگم برم  زود باید کاردارم زودبیداربشم صبح

 

 .باوشه اوهوم

 

 !!دهنتو آآآبازکن

 

 .بود اوشمزه اوووووووم

 

 که بنده بودیاانگشتای مزه خوش گذاشتم تودهنت که ای لقمه اون اونوقت...تصنعی بااخم

 گرفتی؟؟ گازشون

 

 .....................کرد ترش اوشمزه بوددیگه چاشنیش انگشتاهم اون خوب

 

 .هااااروببندید راه

 

 .رسیدن تجسس اکیپ قربان:سرباز
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 .باشه رومیزمن پروندش بدیدو هاروانجام برسی سریع هرچه

 

 .قربان بله

 

 هدایت؟؟؟؟

 

 قربان؟؟؟ بله:هدایت

 

 خبر؟؟؟ چه خوب

 

 .بوده مقتول قلب هدف ازعمدبوده کرده اثابت مقتول قلب به که تیری ازقرارمعلوم:هدایت

 

 کارمیکرده؟؟ چی ورامین توجاده

 

 .قربان ندارم هنوزاطلاع:هدایت

 

 ای؟پدرمادردرقیدحیاطی؟؟ زنی؟بچه چی خانوادش
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 .بود توجیبش شناسایی کارت یه نشدیم فعلاواردجزئیات:هدایت

 

 .ببینم

 

 .بفرمایید

 

 سروان؟؟ جناب:موهد

 

 موهد؟؟ چیه

 

 بود باموتوربوده که مقتول دنبال گفت میشه که میشه دیده توجاده پورشه ماشین یه لاستیکای

 کنهمی موتوروموتورچپ به میزنن باماشین بوده مقتول کشتن هدفشون شده گفته طورکه وهمون

 .وخلاص میگیرن نشانه مقتول قلب روبه اصلحه که میشن درگیر وباهم افته می زمین وبه

 

 .بده طورادامه توهمین اداره میرم موهدمن عالیه:سروان

 

 ................................قربان بله

 

 ؟؟؟(زن)زاهدددد:سروان
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 سروان؟؟؟ جناب بله

 

 کجارسیدین؟؟ ؟بهخبر چه ازجعفری:سروان

 

 میشه ازش که سوالی هر میترسه زدن ازحرف که امامعلومه داره اعتراف برای حرف کلی جعفری

 .منکرش وبعدش بشه زده که حرفی متوجه بعدانگارخودش بروزمیده چیزایی یه میپره ازدهنش

 

 .سروقتش بریم

 

 ..........................قربان بله

 

 راهیه ایدب نمیمونه برات وقتی دیگه تادوساعته وگرنه بزنی حرف که نعفته به جعفری ببین:سروان

 .میشنوم پس بشی زندان

 

 .نخورده گوشم به گروهی همچین من بگم زبونی چه بابابه(:زن)جعفری

 

 کجاقراربره؟؟محموله محموله میپرسم باردیگه یه بزن حرف داری دوست که باهرزبونی:سروان

 چیه؟؟موادمخدر؟؟؟
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 .دونم نمی دونم نمی من:جعفری

 

 هشد گذاشته قراری چه بزن حرف ده....دادزدم رومیزبلندشدم کوبیدم کفرمودراوردباموشت دیگه

 .چیکارکنن قراره

 

 .درکارنیست ای محموله هیچ:جعفری

 

 ای محموله چطورمیدونی پس خبرندارم ازهیچی نیستم گروهی توهمچین من گفتی توکه

 .درکارنیست؟

 

 .نیستم گروهی توهیچ من میگم الانم..ال...من...من..ن...م

 

 درکارنیست؟؟ ای محموله ازکجامیدونی پس

 

 .نمیدونم میگم بازمن بپرسید صدبارم دونم نمی من

 

 .میخوره تخفیف بهت کنن خوان می کاری چه وبگی بزنی حرف اگه
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 .مثلاچقدر

 

 کجان؟؟؟... داره میدی که اطلاعاتی به بستگی

 

 کی؟؟

 

 .همایون

 

 

 .نمیشناسم من

 

 .اوردی ازهمایون اسمی قبلیت تواعترافای ولی

 

 .میشناسم نه گفتم نه اسمی همچین من نه نه

 

 .گفتی حرفات مابین هما به معروف همایون چراگفتی

 

 .گفتم که همونه حتماواسه هماست اسمش که دارم دوست یه من نه
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 باند؟ همون ازاعضای یعنی اهان

 

 .نگفتم چیزی همچین من

 

 .تلفن شماره ادرس اسم...خودکار وبایه جلوش کاغذگذاشتم یه

 

 کی؟؟؟

 

 .هما دوستت همون

 

 چیکارداری؟؟ شمابااون بابا ای

 

 .بنویس نیومده دیگه توایناش به

 

 .نیست...اینجا...ای

 

 .کجاست
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 .نمیدونم

 

 نیستی؟؟ دوستش مگه

 

 .چرا

 

 کجاست؟؟ چطورنمیدونی پس

 

 .خبرندارم ازش وقته خیلی

 

 .میکنیم ماپیداش وبنویس وشمارش توادرس باشه

 

 .کرده عوض روهم خونش شمارشوندارم

 

 بزن حرف  باشه دوستت که وجودنداره اصلاهمایی بگی بهتره....رومیز شدم وخم دادزدم

 کجاببرن؟؟؟ خوان رومی ای محموله هماکجاست؟؟؟چه
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 .دونم نمی دونم نمی من

 

 اون....شوهربیچارم.... شوهرم...برسرشدم خاک....شدن یتیم هام بچه....شدممممممم بدبخت-۶

  یه به ازارش

 .خداااا ای....بود نرسیده هم مورچه

 

 .سربازبیااینجاببینم:سروان

 

 قربان؟؟؟ بله

 

 کیه؟؟ زن این خبره چه

 

 تو که مقنولیه همون زنه این قربان

 .شده کشته ورامین جاده

 

 .میام الان تودفترم ببرش روسرش روگذاشته کلانتری کل کن ساکتش

 

 .قربان بله
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 برای باشه داشته حرفایی اونجاشایدیه دادگاه فردابایدبره توسلولش زنوبفرست زاهداین

 خم....گفتن

 ببین....جعفری میزروبه روی شدم

  جونیت بهتره جونی بزنی حرف بهتره

  فکراتوکن خوب نشه حروم توزندان

  اب میری راست یه نزنی حرف اگه

  بیرون زدم بازجویی ازاتاق....خنک

 .اتاقم سمت رفتم

 

 شوهرم میگن ایناچی خبره جاچه این دامنتون به سرگرددستم جناب

 کجاست؟؟؟

 

 وبخورید اب بفرماییداین نمیشه حل چیزی باسروصداکه باشیدخانوم اروم

 شوهر....بدید جواب من سوالای وبه

 چیکارمیکرد؟؟ ورامین شماتوجاده

 

  میره دوروزی بودکه گفته من به:زنه
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 .پیداکرده کارخوب یه ورامین

 

 کاری؟؟ چه

 

 اونجاجاافتادم وقتی گفت...نگفت

 .میگم بهت

 

 داشت؟؟ دشمنی باکسی شوهرتون

 

  سرگردماباکسی جناب دشمن؟؟نه

 .نداشتیم کاری

 

 ٬ بندازه شماروتوشک که موردمشکوکی هیچ حال تابه یعنی...سرگرد نه هستم سروان

 توشوهرتوندیدین؟؟

 

  من کردیم زندگی باهم که سال سی تواین شکی چه سروان جناب شک؟؟نه

 .ندیدم ازش چیزی
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 تلفنای...موقع وامدبی رفت هیچ یعنی

 ...بفهمید ازش نخوادشماچیزی زیادکه

 جدید؟؟؟ دوستای

 

 بود نکرده تغییری که وامدش تورفت

 جا این ومیگفته میداه جواب خورد می زنگ تلفنش که چندباری یه ولی

  میرفت گوشیه دیقه یه نمیده خط

 این میومد میزدبعد حرف وتوحیاط

 من که جدیدداشت دوست یه اواخرهم

 .شناختم نمی

 

 بود؟؟ چی دوستش اون اسم خوب

 

 ...شوهرم سروان نمیادجناب یادم من

 بلایی چه کجاست ترخدابگیدشوهرم

 اومده؟؟؟ سرش

 

 شوهرتونوکشتن ولی خانوم متاسفم
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 .وپیداکنیم شوهرتون کنیدتاقاتلین کمک باید وشماهم

 

 شدن یتیم هام بچه هاااام یاپیغمبربچه

 ازخدابیخبرا؟؟؟ چندنفربودن مگه...

 

 باشیدفقط اروم...نداریم هنوزاطلاعی

 .یادبیارین وبه دیدینش تازه مردیوکه اون کنیداسم سعی

 

 کجاست؟؟ شوهرم الان....حتما بله

 

 .....بیمارستان توسردخونه

 

 .بااجازتون ممنون

 

 مردیادتون ازاون ونشونی اسم هروقت

 .بدین مااطلاع اومدبه

 

 .بااجازه چشم
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 .....ازکجادرمیاد؟؟ موبایلم این صدای

 گوشی میشه گم شتربارش ریخته روپرونده پرونده بس که میزهم رواین

 مستانم؟؟ جاااااااااانم....اهاایناهاش....پیدابشه؟

 

 زندگیم؟؟؟ خوبی:مستانه

 

 .شدم خوب خوب شنیدم توروکه صدای

 

 زنت؟؟ پیش بیای خوای می کی پس

 

 چنده؟؟؟ ساعت مگه

 

 .هشت خوادبشه می

 

 باشم؟ خونه الان که بودم خونه موقع این کی من مستانه؟؟؟خوبی

 

 .پیشم بیای خوام می شده تنگ برات دلم من بخو
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 .عزیزم باشم خونه ۱۱:۳۱ میدم قول یدونم یکی فدای من ااااخ

 

 .انتظارم چشم باشه ۱۱:۳۱ اووووه

 

 توبغلم شده ۱۱:۳۱ بزاری روهم تاچشم کن چیزگرم یه وبه سرت میشی اذیت جوری این خانومی

 . ای بوسه غرق

 

 .بگه اقامون هرچی عاشقتم

 

 موهدگفتن ستوان ٬سروان جناب:سرباز

 .برید بازجویی اتاق زودتربه هرچه

 

 نداری؟؟ کاری بایدبرم من عزیزم ببین....میرم الان باشه

 

 .باش خودت برومواظب عزیزم نه

 

 .فعلا باشه
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 موهد؟؟ شده چی-۷

 

 .داره گفتن واسه حرفایی یه جعفری اینکه مثل:موهد

 

 !!!میشنوم خوب......تو بریم اوهوم

 

 .بشه تلف توزندون عمرم خوام نمی هم طرف ازیه اونامنومیکشن بزنم حرف اگه من

 

 ازاینجاوزندان که چندسالی تایه نزنی چه بزنی حرف چه نمیرسه اونابهت دست نباش نگران

 .کنن تونن نمی کاری پس نمیری بیرون

 

 نمیدونم زیادی چیزه من ازهمادستورمیگرفت بودکه اون داوود دستورمیگرفتم ادم ازیه فقط من

 .ازش

 

 ؟میکردی؟ داوود برای کارایی چه:موهد

 

 ههاروب بسته بایداون ومیگفتن سرمون میرختن سال تاچهارده نه های بچه بچه سری یه:جعفری

 .بخورونیمشون فقط باهرطرفندی زورباخرکردنشون یابه نرمی
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 بودن؟ بود؟؟چقدری هاچی بسته ای؟؟توی بسته چه:ایزدپناه سروان

 

 .دونم نمی من من

 

 .بزن حرف جعفری بزن حرف:ایزدپناه

 

 گرفتارشدنم وهرلحظه واردبودم تازه چون شدم واردگروهشون تازه من من دونم نمی باورکنیدمن

 .میگفتن کاربهم درحدهمین فقط دادن نمی زیادی اطلاعات من بودبه حتمی پلیسا توسط

 

 هااامیدادی؟؟ بخوردبچه که دونستی هانمی بسته اون راجب هیچی بگی خوای می یعنی:موهد

 

 اریکیب یه من فقط فقط افته هانمی بچه برای اتفاقی هیچ نمیاد پیش مشکلی که گفتن من به

 دنمیز هم کتکشون حتی اینامیکردن دادوبیداد هم کلی تودسشویی بردنش که هارودیدم ازبچه

 من برای نه توکارشون نکشم زیادسرک که کردن وتهدیدم گرفتن دیدزدن منودرحین مچ که

 .خودشون برای نه خوبه

 

 بودن؟؟ هاچقدری بسته:ایزدپناه
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 .بندانگشت یه

 

 هاکجامیبردن؟؟ بسته اون هاروبعدخوردن بچه:ایزدپناه

 

 .دونم نمی

 

 بودن؟؟ موادمخدری نوع چه ها بسته اون فکرکن خوب:موهد

 

 .دونم نمی

 

 داشتن؟؟ کارادست کیاتواین دیگه:ایزدپناه

 

 .دونم نمی

 

 هابودی؟؟؟ بابچه توتنهایی:موهد

 

 .بود هم دختردیگه یه نه
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 اسمش؟؟:ایزدپناه

 

 .نمیدونم

 

 دونی؟؟؟ ونمی اسمش وقت اون کارمیکردی توباهاش:موهد

 

  ومیگفت همین فقط یابپرسم بگم چیز یه خواستم نمیزدتامی اصلاحرف

 .بده ببنددهنتووکارتوانجام

 

 .گ*س مثل میگی دروغ...رومیزبادادگفتم کوبیدم:ایزدپناه

 

 .گم نمی دروغ من

 

 دختر؟ اون اسم پس:موهد

 

 .میگم راست پیغمبر پیربه به میگم باباراست

 

 .نخور دروغ خفشواینقدرقسم:ایزدپناه
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 .گفتم بودکه بودهمین هرچی باورکنید نمیگم دروغ من

 

 زاهد؟؟.....نمیزاریم راحتت وگرنه باشی گفته که بهتره

 

 قربان؟؟؟ بله:زاهد

 

 .توسلولش ببرش

 

 .قربان بله

 

 افتکث چه فهمیدیم فقط بربیاد ازدستمون کاری نبودکه وروشن واضح قدرکافی به اطلاعات:موهد

 .میکنن کاریایی

 

 یبودچ شده کشته ورامین توجاده که مقتولی اون اسم ببینم..خوبه همینم شروع برای:ایزدپناه

 بود؟؟؟

 

 .شریفی
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 .داشت پیشش چقدرهرئین ببینم...اهان

 

 .گرم ده

 

 نشد؟؟ اززنش خبری

 

 .مرده اینکه برای متاسف یااینکه مرده که بوده شانس خوش که بگم نمیدونم...نه

 

 میکرده؟؟ هم فرقی حالامگه

 

 .من مهمون شام حالابریم....کرده شایدنمی نمیدونم

 

 .جونت نوش توبرو کاردارم یکم هم ندارم شام به میلی هم دردنکنه دستت جون ارش نه

 

 .ایزدپناه جناب هرجورراحتی باشه

 

 نداری؟؟؟ گرفتن موهدشماقصدزن ارش جناب یراست
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 بودی؟؟؟ مونده تویکی وای

 

 نصیحتت یکم که میزنه زنگ بهم مادرگرامیتون خانوم مرضیه وعده سه روزی بیگناهم من خوب

 .بیای سرعقل کنم

 

 مخم؟؟ بی ندارم زن من الان جدایعنی

 

 .نگی بگی همچین هی

 

 کلی؟؟ عقل گرفتی زن که شماهم الان پس دیگه شمادردنکنه دست

 

 .نکن شک

 

 .دیرگفتی متاسفانه

 

 .کردی بشی کل توعقل اسیراینکه رو همه کن روخلاص بگیرهمه زن بابایه

 

 .ازالطافت ممنونم
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 .قابلتونداشت خواهش

 

 خبر؟؟ یه مادرجون بهتاجون:مستانه-۸

 

 خبری؟؟ چه:بهتا

 

  راحت باخیال نمیادهمگی تاده برسام

 .روکنید کردنی تزئین

 

 جداازکجافهمیدی؟؟؟:بهتا

 

 .سرمیرسن مهمونا الان بجوم زری...نبود کسی بودکارهر کارخودم دیگه اون دیگه دیگه

 

 .خانوم بله:زری

 

 .مهمونااومدن همه بیاییددیگه جون مامان
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 .باشین اماده کنم چراغاروخاموش خوام اومدمی برسام ساکت همگی خانومااقایون:بهتا

 

 برسام

 

 ینماش....دیگه کرده کلافم ترمیشه پیچیده میشم نزدیک خودکشی ظاهر به پرونده به من هرچی

 نبودانگاراین خبری هم وباغبون بودازنگهبان چراغاخاموش همه توحیاط رفتم کردم پارک وکه

 یهوچراغاروشن که دربازکردم تاکردم هارودوتاسه بادوپله شدم نگران شده ازادم خالی خونه

 رفتهگ من سلیقه جدیدابه که لباسی وبااون دست به شادی برفه که حالی روباخوش شدومستانه

 که هرچقدرهم اداره وهستم بودم حال خوش مستانه چقدرازداشتن....دیدم داشت تن به بودم

  باوجودمستانه پذیرباشه یاخستگی باشه بدگذشته

 بدمعنا هاوروزای خستگی این تمام

 وسفیدشدن اینوازسرخ زدم زل مستانه به خیرخیره وقته خیلی دیدم خودم به وقتی نداره

 .خبره؟؟؟ اینجاچه.... ایجادکردن حضارتوخونه که باسکوتی همراه فهمیدم مستانه

 

 .مبارک تولدت عزیزم:مستانه

 

 .عمرم ممنون

 

 اعتس که جوری پاکردیم به بگم یابهتره پاکردن به وبرقصی وبزن توپذیرایی شدن جمع همگی

 .......................سپردیم خواب وبه خودمون شب نصفه ونیم یک
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 .دختره اون اسم اینم ایزدپناه بفرماجناب:موهد

 

 دختری؟؟؟ چه:ایزدپناه

 

 یادته؟؟؟ روکه جعفری

 

 .اره

 

 .بزنه حرف خوادباهام می که گفت دادگاه ببرنش خواستن می که صبح

 

 خوب؟؟؟

 

 .وشنیده اسمش میکرده صداش وقتی داوود ازادمای باریکی یه گفت رفتم منم

 

 خوب؟؟؟

 

 .بود نشنیده هم واضح خیلی اخه باشه اون اسمش نبودکه مطمئن اول
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 خوب؟؟؟؟

 

 .دیگه میگم دارم باشم ساکت کنی می خوب چقدرخوب خوب

 

 .سکوت

 

 مه الان گفته اومده که یادش فکرکرده نشسته... اهان... کجابودم بگزریم...چقدرتاثیرگزارم وای

 .دارن تشریف توزندان

 

 .نگفتی بایدبگی روکه چیزی امااون گفتی قصه همه این خوب

 

 چی؟؟؟

 

 .طرف بابااسم

 

 .قِرقی لادن به معروف لادن اهان اهان
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 قِرقی؟؟حالاچراقرقی؟؟

 

 .اونه واس تیزوبزِباهوشه عقاب مثل میگه جعفری این اینکه برای

 

 .مضحک چه هه

 

 .والا بگم چی

 

 نگاری؟؟ چهره واسه فرستادینش....هیچی

 

 .بشه بایدپیداش دیگه اره

 

 .چهرنگاری نتیجه بفرمایید قربان:سرباز

 

 .بفرمانگفتم:موهد

 

 .شماروببینن خوان ومی نشستن بیرون خانوم یه سروان ببخشیدجناب:سرباز
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 .بگوبیادتو

 

 .قربان بله

 

 .برم من دیگه خوب:موهد

 

 .سلام

 

 بفرمایید؟؟؟ سلام:ایزدپناه

 

 .مادرسوگند هستم بشیری من

 

 اومده؟؟ پیش مشکلی بفرمایی بله اهان

 

 هک گذاشتیم سوگندکم برای چی دونم نمی مردمن بودکه جون سوگندمن سروان میدونیدجناب

 لیو بوده یعنی نبوده خودکشی کنیدکه اصرارمی شماچرا دونم نمی کردحتی ماروترک جوری این

 تهوکش اون وکسی کنه خودکشی که نخواسته ودخترم بوده نقشه هم اگه هرحال به بوده بانقشه

 شده دوست باسوگند تازه که دختری ازاون اگه میادگفتین یادم کنم کمکتون خوام می پس

 فرماییدب خدمتتون بدیم داشتیم عکسی...بودیم ناراضی..لادن بادوستش ازرابطش وباباش بودومن

 .داره باشن داشته باهم که عکسی دیگه نه داره تکی عکس نه لادنه انداختن وباهم عکس این
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 برسام

 ارتباطی چه پرونده این بود چطورممکن کردم تعجب دیدم که ازچیزی کردم نگاه وگرفتم عکس

  مخانو... باشه داشته ارتباطی شایدم شایدم که قرقیه لادن همون لادن این داره جعفری باپرونده

 دختراشون که هایی خانواده اون به دونه دونه رفتم بلندشدم ومنم کردم روراهی بشیری

 دختردوست این که کردن اعلام همشون دادم رونشونشون قرقی لادن عکس کرده خودکشی

 روز نجپ فقط مربوطه جعفری پرونده به پرونده این که میگیرم نتیجه درکل بوده جدیددختراشون

  این که مطمئنم من ماه هفتم به مونده

 ...........داشت خواهیم کشته یه هم ماه

 

 اشنا قرقی توکجابالادن:ایزدپناه-۹

 شدی؟؟

 

 .مهمونی تویه

 

 خوب؟؟

 

 اومد که بودم نشسته گوشه تنهایه من

 گرفت گرم باهام واینقدرخوب سراغم

 بشیم دوست باهم که خواست وازم
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 از کم کم مرورزمان به...کردم قبول منم

  شدکه این اخرش...سردراورد زندگیم

 ومن پیشنهادکرد روبهم کاری همچین

 ...مادرپیرداشتم یه چون کردم قبول هم

  که ساله برادرهشت بایه پدرعملی یه

 تحصیل خرج موادبابامو خرج مادررمریضمو قلب خرج اوردم خونوادمودرمی بایدخرج

 که تگف لادن اومدم برنمی ازپسش برسم اینا همه به تونستم بخورنمیرنمی حقوق بایه....برادرمو

 اگه

 میاد گیرم خوبی کارپول تواین امبی

 .گذرونه خوش هاست مهمونی همه پایه لادن

 

 دیگه؟؟

 

 .بود همین همش

 

 .سلولت به برگردی تونی می

 

 کن وجمع هواست موهدخوب:ایزدپناه

 هارو مهمونی تمامی وروکن شهروزیر
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 مامورمخفی یه زیرنظربگیروتوهرکدوم

  باشن وداشته کامل تاکنترل بفرست

 تراعلام سریع هرچه دروبرادیدن اون قرقری ولادن شدن موردمشکوکی متوجه اینکه محض به

 .قرقری لادن عکس اینم عملیات برای مجربمونوبفرستیم مامورای تادوتااز کنن

 

 بفرستیمشون؟؟ عملیات برای نفوذی که افراده کدوم نظرشمارو فقط قربان بله

 

 .زاهدوهدایت

 

 اماقربان؟؟

 

 شده؟؟؟ چیزی چیه

 

 .دوتاشکرابه اون میون اخه

 

 چرا؟؟؟

 

  میدونم فقط دونم چراشونمی والادیگه
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  دوهفتس هم وتاپ تیپ به بدجورزدن

 همونمیدن سلام جواب کدوم هیچ که

 اگه فکرمیکنن همه تشنن هم خون کلابه

 کارشون برن پیش جوری دوتااین این

 .افته می کشی وطلاق طلاق به

 

 بیریخته؟؟ اینقدراوضاشون یعنی

 

 .فراترازاون چیزی بروبالاتریه

 

 .من پیش بگوبیان جفتشون به خوب خیله

 

 .بله

 

 هااشمادوتاچتونه؟؟؟ بچه:ایزدپناه

 

 خوادبشه؟؟؟ می چمون مگه...ما؟؟هیچی:هدایت
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 هیچی؟؟ میگی بازهم پیچیده اداره شمادوتاتوکل دعوای:ایزدپناه

 

 .نیست مهمی چیزه هیچی میگم بازهم:هدایت

 

 بعدش کرد نگاش چپ چپ یه(:زن)زاهد

 کلی کردن نگاه چپ چپ تواون معلومه گرفت خندم گرفت خودش وبه قبل حالت همون دوباره

 وبد وفوش حرف

 بگی؟؟ چیزی خوای نمی زاهد توچی....نیووردم خودم روی به حال بااین وبیراهه

 

 .قربان نه

 

 .برین ماموریت یه شمادوتابایدبه هرحال به باشه:ایزدپناه

 

..... بلندگفتن باصدای باهم دوتایی

چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟

 

 بمیرید بایدبرید که نگفتم خبرتونه چه

 .باهم اونم بایدبریدمامورییت گفتم
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 ...نداره اصلاامکان این قربان:زاهد

 .اماجداجدا ماموریت میریم

 

 داره امکان چی میگم اونومن که اولین

 باید دومادرهرصورت نداره امکان چی

 .برید باهم

 

 نمیکنید؟؟ روانتخاب ای دیگه چراکسای بریم قراردوتایی اگه خوب:هدایت

 چراما؟؟؟

 

 رو کسایی چه میدونم خودم اولامن

 گفتین دوماشماهاکه یانکنم کنم انتخاب

 چیه؟؟ مقاومتتون دلیل پس ندارین مشکلی هیچ

 

 .هیچی میگیم الانم خوب:زاهد

 

 نمیبینم مشکلی الان منم پس خوب
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 .ماموریت میرین شمادوتاهم

 

 .نــــــــــــــــــــــــــــــه...گفتن باهم دوتاشون بازهم

 

 روهم کارتون ٬ ماموریت شمادوتامیرین گفتم که باباهمین ای...باداد کمی

 .گفتم که همین میدین انجام درست

 

 ...امااخه:هدایت

 

 موردنظروپیداکردن سوژه که خبردادن بهم الان باشیدهمین اماده بریدبیرون هم الان اخه بی اخه

 اشنامیشید اونجاباهم میرید مهمونی جداجدابه اول

 ازش بارکه یه همین) گفت زاهدزیرلبی رسیدم که حرفم اینجای به.....اومده خوشتون مثلاازهم

 ازاون که خندموگرفتم چطورجلوی که خدامیدونه(بسه جدوابادم هفت برای اومده خوشم

 اعلام میمونیدبعد دوست کمی اول.....دادم ادامه دوباره مکث نیمچه بعدیه نیام بیرون فازجدیت

 داریدفعلابرید قصدازدواج میکنیدکه

 باشیدمیتونید موفق بقیشوبعدامیگم

 .برید

 

 اجازست؟؟ سروان جناب:موهد-۱۱
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 .بیاتوارش:ایزدپناه

 

 برزخی؟؟ بودهم اویزون قیافشون هم که دوتاگفتی این به چی برسام ببینم

 

 .میدن تودلشون من به فوشایی چه که خدامیدونه فقط الان

 

 چرا؟؟

 

 .برن ماموریت این به که کردم مجبورشون اخه

 

 روبکشن؟ دیگه هم ،حالانزنن!!!بابا نه

 

 .بیان خودشون به شاید که خوبیه فرصت اتفاقایه بابا نه

 

 .طورباشه همین که... والاایشاا بگم چی

 

 .دارن مشکل که نگرفتن وگردن انکارکردن شده چشون پرسیدم ازشون که هم وقتی تازه
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 جدا؟؟؟؟؟

 

 .باشه تونه می خوبی نشونه هم واین اره

 

 ای؟؟؟ نشونه چه

 

 .دیگه بیان کوتاه شایداخرش که این

 

 .بدم روبهشون پارتی این ادرس برم حالافعلامن امیدوارم

 

 .راستی...برو باشه

 

 .هوم

 

 کی تنهاست کی که ببینن کنن دقت مهمونی تواون ادمای به خوب که کن سفارش بهشون

 افرادوبفرست تنهاست هم هرکی باشه بهش بیشترحواسشون تنهاست که اونی به تنهانیست

 ادنل اگه که بده نشونشون هم عکس این بشه پیداش تاقرقی زاهدتنهاباشه اول باید پیششون
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 بخوادبیادسراغش شایدلادن تنهاباشه بهتراول زاهدهم برندارن ازش چشم رودیدن قرقی

 .واردکاربشه بعدهدایت

 

 .حتمامیگم 

 

 

 وازاین بگذره بوده که هم هرچی بینشون که من ازطرف بکن خودش تنهابه روهم سفارش این

 .نپاشونن وازهم زندگیشون الکی بیاره وبدست تادلش کنه استفاده هاخوب مهمونی

 

 امردیگه؟؟ اطاعت

 

 .خونه برم باید کم کم دیگه بروخستم

 

 .خوش شب اوهوم

 

 .خوش توهم شب

 

 .بریم بیاسوارشوباهم شیرین:فرهاد
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 جداجدابرید؟؟ گفتن سروان که هدایت جناب کربودین مگه

 

 ونبیر ازسرت فکروهم این بعدجدامیریم به جایی ازیه سواربشی بهتره...زاهد نخیرکرنبودجناب

 .تنهابری شب وقت این بزارم که کن

............. 

 

 شیرین؟؟؟؟

.............. 

 

 .بیاسوارشو باتوام شیرین

............. 

 

 .نرو راه بیاسوارشورواعصابم گفتم شیرین

 

 .خوبه این

 

 خوبه؟؟ چی
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 .رواعصابت رفتن راه

 

 چرا؟؟؟

 

 .بخشه لذت کاربرام این

 

 خواهدداشت؟ ادامه تاکی بردنتون لذت

............ 

 .دیرمیشه سوارشوالان شیرین

 

 .درک به

 

 هم ازدعوامون خصوص به درمیاره ازمون پدری چه سروان بشه خراب ماموریت اگه میدونی توکه

 .بیاسوارشو نکن لج برده پی که

 

 فقط میام کوتاه دارم خاطرتو به که نداره برت وهم...دلاشد وایستادازپنجره درماشین جلوی رفت

 .میام کوتاه بشه تموم خوبی به ماموریت اینکه برای

 

 ........دیرشد بپربالاکه قبول باشه
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 .رمزیادته ببین....توبرو اول بعدجدابریم جابه ازاین بهتره خوب:فرهاد

........... 

 .جوابموگرفتم فکرکنم

 

 شیرین

 

 کیه؟؟؟-

 

 .کوکوسبزی:شیرین

 

 .بیاتو-

 

 کثافت طرف یه داره هرکی اه اه ویلاشدن زشتیه باعث وپاتیلا مست منتهااین ویلایی عجب اااه

 حیاط از توهم که میبندم حالاشرط اه اه میکنه قبول مزاجشون جوری چه موندم من میکنه کاری

 .بدتره

 

 فرهاد-۱۱
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 ....لونره ماموریتمون امیدوارم شیرین های بازی باوجودلج کنه خداکمکم

 

 کیه؟؟؟؟-

 

 .کوکوسبزی:فرهاد

 

 .بیاتوداداش-

 

 هااااهییییی مهمونی تواین میکردیم حالی خدایه میشدبه نرم شیرین یکم خبره؟؟کاش وااااچه

 سرکارالیه بلههههههه....روهوا بایدکلاموبندازم بده نشون خوش روی بهم همینشم اگه نشددیگه

 به دیگه قهرکردیم که ای کنارازموقه به افادش نشسته رومبل هم باافاده چه نمودم روییت   رو

 .... شده بودچقدرخوشگل نرسیده خودش

 

 حالاکدوم... بود  بهت توحواسم ازدراومدی ازوقتی داداش؟؟دخترمردموخوردی؟؟...سلام

 گرفته؟؟؟؟ چشمتویکی

 

 .بودم رونشده روبه هلویی باهمچین ورودم بابدو الان کردتابه میشه چه سلام

 

   مطمئنن زیاده هلوکه خخخخخخ
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 شک منی جنتل یه اونم واسه 

 .بگزرونیم خوش امشبم یه پاکردم به ومن ضیافت این رسولم من...نکن

 

 .فرهادم منم خوشبختم

 

 مهمونای به برم من...خوشوقتم من

 .کنم سلاملک هم ام دیگه

 

 .خان رسول باش راحت

 

 .ندابده مایه به شدی بیخیش هروقت واقعاهلوعه دیدمش نمم هلوهه بروپیش بیکارنشین توهم

 

 .حتما باشه...کلیدشده بادندونای

 ....استغفرا پسره بودم دندوناشوخوردکرده نبودالان ماموریت اگه

 

 شیرین

 

  این ازهمه من فرهاده این انصافی
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 میکردکه نگام اومدتوهمچین وقتی کلاسرتره تره قیافه تروخوش تیپ تروخوش جذاب پسرا

  خیلی

 .... بشه بزارادب حقشه ولی دوربودم ازاغوشش که دوهفتس میکردم بغلش الان خواست می دلم

 

 تنهانشستی؟؟ خوشگله خانوم سلام به-

 

 .دیگه تنهام اینکه واسه خوب سلام

 

 هابشی؟؟ بچه قاطیه وسط چرانمیری

 

 .کنم نمی راحتی احساس اخه نمیدونم

 

 .کنم هامعرفی ازبچه سری یه به تورو من پاشوبیابریم پاشو حرفیه چه این

 

 .باشه

 

 .....شکارچی افتادتوتور خودش قرقی لادن بله
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 خوشگله؟؟ چیه اسمت راستی:لادن

 

 .شیرین

 

 .میاد چقدربهت وای:لادن

 

 .ممنون

 

  خانوم هابااین هابچه بچه:لادن

  شیرینه اسمش اشناشید خوشگله

 شراره وایساده روت روبه که اینی

 بهش شکیلاست وایساده پیشش که هم اونی شری میگیم بهش ست

 مانهپی وایساده شری پیش که هم اون رسوله وایساده شکیل پیش که هم اقاپسری شکیل میگیم

 .هستم لادن که منم وایساده که ارمانه هم پیمان پیش

 

 .خوشوقتم همگیتون ازدیدن:شیرین

 

 .لیدی همچنین ماهاهم:رسول
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 توکمرم قرم هامن بچه خوب:لادن

  احساس نزارین تنهاش هم جونی شیرین این وسط میرم من شد خشک

 .میکنه غریبی

 

 لیدی؟؟ نه مگه ماهواشوداریم خانوم لادن نباش نگران:رسول

 

 .طوره همین بله..تصنعی بالبخنده

 

 .بگذره خوش فعلا پس:لادن

 

  افتخاره لیدی خوب....میگذره:رسول

 ومیدی؟؟؟ دوررقص یه

 

 .حتما بله:شیرین

 

  فکرنمی وقت هیچ توعمرم وااای

  جوری این غریبه پسره بایه کردم
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  جرعت برقصم باهاش هم توبغل

  فرهادوببینم سرموبرگردونم ندارم

 یه که واونومیدیدم بودم اون جای هم من اگه خداییش حالیه چه الان که تصورکنم تونم می

  بغلش دختره

 دونم نمی من بود مامورییتی چه این اخه جدامیکردم وازتنش سرش میرقصه باهاش وداره گرفته

  این

 وبااون میده حرکت داره وروبدنم وبالش دست چه هم کریح این نداره تمومی لامصبم اهنگ

 .شد تموم بالاخره اووووف.....میخوره هم به داره حالم میده قورتم وزقش چشای

 

 فرهاد

 

  قسم حاضرم میشم دیونه دارم

 و شیرین ماموریت بعداین بخورم

  به وچه اصلازن کنم نشینش خونه

 اهنگ این اگه حالاهم بیرون کاره

  ازهمون ازرسول بشه تموم لعنتی

  لعنتی اومد نمی خوشم هم اولش

  پایین وبیارم خوادفکش می دلم

  کاری بستس دستام که حیف حیف
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 .اشغال عوضیه کنن گریه حالش به اسمون مرغای که کنم تونم نمی

 

 .گلاب اقافرهادگل جاست این کی ببین به:رسول

 

 میگذره؟؟ خوش بهت خیلی که این مثل جان رسول خوبی

 

 هم هلوت چون میشی حال خوش که مطمئنم کنم معرفی روبهت بیاهمه نه باباچراکه اره:رسول

 .اینجاست

 

 این ماشینم الان کاش ای مرتیکه میندازی جفتک جوری این داری٬اینجاست حالاهلومم)

 (ردمیشدم جابودازروت

 .....ارمانه این:رسول

 

 تن هسرب خواد می ودلش چقدرعصبیه که بگم میتونم شدم انداختناش تیکه کاملامتوجه:شیرین

 ...نباشه رسول این

 

 نه؟؟ گفتم درست خانوم شیرین ساکتین خیلی:فرهاد

 

 .بله خخخ
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 .خجالتیه نموره یه اینکه مثل: رسول

 

 .جان رسول فکرنکنم:فرهاد

 

 .نیست میگین شماهم که جوری این:شیرین

 

 لحظه یه برای توحتی میرقصیدیم که ای موقه نفرمایید نفرمایید:رسول-۱۲

 .کنی نگام که وبالانگرفتی سرت هم

 

 یه برای افتخاروهم این پس:فرهاد

 .بدین هم بامن دوررقص

 

 حسابم نکنم قبول اگه که میدونستم

 بلند ازجام بنابرایم کاتبینه باکرامل

 کرد حلقه انگشتاشودورکمرم فرهاد.... میشد پخش ارومی لایت اهنگ وسط رفتیم باهم شدم

 این برای چقدردلم شد تزریق ارامبخش یه بهم انگار ایش قهوه چشمای به بهش زدم زل ومنم

  بارسول اینکه برای الان گفتم بود شده تنگ مردنش اغوش

  فقط نمیگه اماهیچی میکنه دعوام حسابی الان رقصیدم
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 خوادازچشاش انگارمی میکنه نگام

 ....ناراحته ازاینجابودنمون که بخونم

 ....پسررقصیدم بایه اینکه برای ناراحته

 هیز هزارتاچشم اینکه برای ناراحته

  ازچشمام اشک ناخداگاه...دنبالمه

 دلم هیچ توعذابم خودمم سرازیرشد

 برقصم بارسول که خواست نمی

 فهمم ونمی روکردماماچرااینکا

  حس استمخو می اینکه شایدبرای

 دونم نمی بدم فرهادوقلقلک حسادت

 ناخداگاه.... دونم نمی هیچی دیگه

 وبستم چشمام روسینش سرموگذاشتم

 همسرعزیزموبا قلب دلنشین اهنگ

 ...ریم...جونم...واردقلبم وجودم تمام

 تندترشد قلبش ریتم کردم چیم همه

 فشردمو خودموبیشتربهش ومن

  توبغلش ترازقبل منومحکم اونم

 وجودش باعمق کردم فشورداحساس
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 احساسه لحظه یه عطرموبوکشید

 سرموبلندکردم کردم روشونم خیسی

 بارونی چشاش شدیم توچشم چشم که

 انگار توحس بودیم بودبدجوررفته

 تو حوالی تواون کس چیزوهیچ هیچ

  باتموم که لرزید چونم دوتارومیدیدم خودمون نبودانگارفقط اطرافمون

 کردم حس اومدم خودم به اهنگ شدن

 جداشدیموباهم ازهم کندن باهزارجون

 .هاااا بچه سمت رفتیم

 

  فقط خانوم شیرین اینکه مثل:رسول

 نه؟؟ ندونستی ماروقابل

 

 هااان؟؟؟:شیرین

 

 نگاهااا ازاون دونه یه کاش ای:رسول

 نمیزدین حرف هم اصلابا شماهاااکه میکردی منم به کردی فرهادمی به که

 گرفتین؟؟؟ شدیهوحس چی
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 ببینی؟؟ نداری چشم:فرهاد

 

 نگفتین؟؟....نوچ:رسول

 

 بانگاهامون بزنیم حتماحرف که قرارنبود

 .وبزنیم دلمون حرفای تونستیم هم

 

 موضوع حرفایی؟؟ببین مثلاچه:رسول

 وعاشقیه؟؟ عشق

 

 برگشتم....حرفامثلااینکه خیلی:فرهاد

 و چشاش به زدم وزل شیرین روبه

 دوسش عاشقشم من مثلااینکه....گفتم

 میشه اومده خوشم ازش خیلی دارم

 گفت میشه دیگه چیزای خیلی گفت

 .وعاشقی عشق همون
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 شیرین؟؟ ومیگی همین توهم:رسول

 

 .اره خوب خوب:شیرین

 

 ...خان فرهاد بده باباشیرینی:رسول

 یک نه فرهادمون هااق بچه...ها بچه

 .هلوشده شیرین عاشق صددل بلکه دل

 

 هلو؟؟؟:ارمان

 

  خانوم شیرین به تاچشمش اومدتو فرهاد که همین اخه...هلو اره:رسول

 من تااینکه توبهرش افتادبدجوررفت

 زیر شیرین....)توبهرش پاپریدم جفت

 (....شه قلم پات جفت اخ...گفت لب

 .هلوعه دخترخیلی این که وگفت

 

 شیرین
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  وراجیش به جوری همین رسول

 حوصلموسربردش داددیگه می ادامه

 اراجیفاشونداشتم شنیدن حوصله

 اخرش جورکردم خودموبالادن رفتم

 بادوربین منم هموگرفتیم شماره

  بود سینه سنجاق یه که مخفیم

 مهمونی بعدساعتی.....گرفتم عکس

 سوار...کردیم رفتن شدوعزم تموم

 حرف تاکام فرهادلام شدیم که ماشین

 منم بود ادهج به خیره نمیزدفقط

 ..........کنم سکوت دادم ترجیح

 

 وتو ماشین تامن توبروتوخونه:فرهاد

 .بیام کنم پارک پارکینگ

 

 .اوهوم:شیرین

 

 که ازوقتی بودم خسته خیلی کردم وعوض لباسم مشترکمون تواتاق رفتم
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 اتاقموجداکردم شده بافرهادحرفم

 که بخوابم فعلیم تواتاق برم خواستم

 .بافرهادبرخوردکردم

 

 شیرین؟؟؟؟؟:فرهاد

 

 هوم؟؟؟

 

 رو قهرودوری این کردم غلط بگم

 تومیگی هرچی میکنی؟؟؟بگم تموم

 میکنی؟؟؟ روتموم قهرودوری این

 رو قهرودوری این باتوعه حق بگم

 میکنی؟؟؟ تموم

 

 فرهادتا سوخت حالش به خیلی دلم

  برای....کردم بودغلط نگفته حال به

 بود چیزاگفته خیلی بخشیدنش

 بااین حال بوداماتابه کاراکرده خیلی
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 اشتی بودبرای نکرده خواهش ازم حال

  گذشت سخت بهش خیلی امشب....

 مرد این حال...بارسول مخصوصارقصم

 شاید...فهمیدم من فقط لحظه واون

 کافی مردزندگیم این دادن عذاب

 .....براش گرفتم سخت خیلی اره باشه

 اون برای روهم زندگی مدت تواین

 واقعا خودم برای هم کردم جهنم

  من برای نه قهرودوری همه این بسه

 تو رفتم...فرهادزندگیم برای نه خوبه

  توسینش سرموفروکردم بغلش

 محکم که کردم حلقه دستامودورش

 سر....میزد بوسه سرم کردوبه بغلم

 فرهاد که چیزبگم یه که موبلندکردم

 رولبام وگذاشت ولباش چشماشوبست

  ازنفس هردومون که مدت بعدیه

 سر به توسکوت هم توبغل افتادیم

 ....بردیم
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 فرهاااااد؟؟؟

 

 فرهاد؟ دل جون-۱۳

 

  شدن بعدتموم که میدی قول بهم

 بچه ازپرورشگاه بریم ماموریت این

  مال بچه بگیم هم همه به بیاریم

  هیچ دیگه جوری خودمونه؟؟این

 هم بینمون ودوری قهری هیچ دعوایی

 .افته نمی

 

 چرا من عسل قند من شیرین اخه

 از مشکل دکترببینیم بریم زاری نمی

 کدوممونه؟؟

 

  ندونیم دارمیشیم بچه مگه بدونیم اگه میکنه فرقی چه خوام نمی نه

 .خوام نمی من دیگه بهتره
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 اگه فکرکردی میترسی؟؟نکنه ازچی

 یا میکنم؟؟ ولت من ازتوباشه مشکل

 میدم؟؟ توترجیح روبه ای دیگه کسه

 میزاری باشه ازمن مشکل اگه یانکنه

 میری؟؟یااصلاچی؟؟بگوبزاربدونم

 دیگه؟؟ باخودت فکرمیکنی چی که

 باشه که هم ازهرکدوممون مشکل

 زندگیمو تومن چه من چه نمیکنه فرقی

 دارم شیرینمودوست دارم دوست

 .بدم ازدستت خوام نمی

 

  میدونم فقط نمیکنم فکری هیچ من

 زندگیمو دارم فرهادمودوست منم که

 خوام نمی وج هیچ به منم دارم دوست

 چه ازتوباشه مشکل چه بدم ازدستت

 خواد نمی اصلادلم باورکن ولی خودم

 .ازکیه مشکل بدونم که
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  توبگی هرچی شیرینم زندگیم باشه

 .نمیشیم که دارنمیشیم بچه

 

 هرکی اگه خیلی خوبی فرهادتوخیلی

 .کرد نمی روقبول بچه بدون توبودزندگی جای

 

 توشیرینیه نیستم هرکی من خوب

 تورو بی زندگی شیرینم منی زندگیه

 دارد کم توالف بی جهانم....خوام نمی

 میارم بچه هم ازپرورشگاه چشم......

 خوبه؟؟؟

 

 .عالیه

 

  که داری اصراری چیز؟؟چه یه فقط

 خودمونه؟؟ مال بفهمونیم
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  وفامیل فک انداختن تیکه تحمل دیگه

 .رموندا

 

 بعد نکن توخودتواذیت عمرم باشه

 .کنیم می فکری یه ماموریت

 

  که ارامشی فرهادبابت ازت ممنونم

 .ممنونم ازت چی همه بابت میدی بهم

 

 بخوابیم بریم دیگه الان گلکم خواهش

 .خستم خیلی که

 

 .اوهوم

 

 شیرین؟؟؟

 

 جانم؟؟
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 زیادستاره مهمونی تواین کن سعی

 های مهمونی این کی تاببینیم نباشی

  دوربراین زیادم میشه تموم لعنتی

 نباش هم باز هوس هیز رسول مرتیکه

 .نمیاد خوشم ازش هیچ

 

 .توبگی هرچی چشم

 

 .چیزدیگه یه

 

 چی؟؟

 

 مجبور اگه حتی نرقص باکسی دیگه

 .باشی

 

 ببخشیدفرهاد.....پایین انداختمسرم

 تورو حرس خواستم می اونموقع

 تکرار دیگه میدم قول ولی دربیارم
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 غیرازتو به دیگه میدم قول نشه

 .نرقصم باکسی

 

 جوری حرسمودراوردی خوب هم خیلی

 رسول مردیکه اون فک خواستم می که

 راجبش دیگه بهتره خوب پایین وبیارم

 .قشنگم خوش شب نزنیم حرف

 

 .خوش شب

 

 دیگه؟؟ چیز یه شیرین

 

 .نکردم کاری دیگه باورکن

 

 عزیزم میدونم....کردو مردونه خنده یه

 تمومه دوری دیگه بگم خواستم فقط

 دیگه؟؟ مشترکمون تواتاق دیگه؟میای

 دیگه؟؟ خوابی می پیشم الان
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 دوری بله...خندیدو دل ازته شیرینم

 مشترکمون تواتاق میام...دیگه تمومه

 ...دیگه خوابم می اقامونم پیش....دیگه

 نموند؟؟؟ ای دیگه دیگه

 

 .نموندبریم نه....خندید

 

 فرهاد؟؟فرهاد؟؟؟:شیرین-۱۴

 

 چیشده؟؟ چیه

 

 .قرارگذاشت باهام زد زنگ بهم لادن

 

 ساعتی؟؟؟ کی؟؟کجا؟؟چه

 

 .....شاپ توکافی دیگه دوساعته
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 عیموق کنی وروشن میکرفن بهتره نباش نگران ماموردیگه یه هم دورادورمراقبتم من بروهم باشه

 .میزنین حرف که

 

 .اوهوم

 

 شیرین؟؟

 

 هوم؟؟؟

 

 .نگرانتم من کن بیشترحواستوجمع یکم

 

 منه؟ ماموریت اولین این مگه اخه باشه

 

 مواضب کن وجمع حواست بیشترازهمیشه حالاتویکم دارم عجیبی دلشوره باریه این ولی نه

 .باش خودت

 

 .میسوزه الان رفت یادم غذام زدی اینقدرحرف میبینی...باشه
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 ندی؟؟ خوردمون به سوخته غذای

 

 چه؟؟ من به کردی خودت خوب بسوزه هم اگه

 

 من؟؟؟ حالاافتادگردن

 

  نسوخته حالااینقدرغرنزن خوب

 .بکشم بشقابتوبه

 

 .خانوم کاشتی گل دردنکنه دستت به به

 

 .سرقرار بایدبریم تندبخورکه تند

 

 .........................................اوهوم

 

 کجاست؟؟؟ من ابیه پیرهن اون شیرین:فرهاد

 

 بابا ای...چرکاست تورخت ناو:شیرین
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 .بجنب مهمونی بری خوای می مگه

 

 .تو چقدرحولی بابااومدم خوب

 

 .فرهاد دارم استرس

 

 بری؟؟ خوای می امتحان جلسه مگه

 

 .ندارم خوبی زیادحس

 

 وخوشی خوبی به چی همه نباش نگران

 .میشه تموم

 

 .امیدوارم

 

 بریم؟؟؟

 

 ............................................بریم
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 خبر؟؟ چه خوبی سلام:شیرین

 

 توخوبی؟؟ دخترمرسی سلام:لادن

 خبر؟؟ ازتوچه سلامتی

 

 .سلامتی منم

 

 .خانوما خانوم شدی عاشق شنیدم

 

 .کرد میشه چه دیگه اره

 

 هست؟؟؟ حالاکی

 

 شدم عاشق گفته بهت که کس اون

 شدم؟؟ کی عاشق که نگفته

 

 اززبون خواستم ولی گفته خوب اره
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 هااا نیمخودم ولی بشنوم دتخو

 .نبوداااا بدک رسولم

 

 چطور؟؟

 

 توروگرفته؟؟ چشمش اونم اخه

 

 جدااا؟؟؟

 

 فرهاد به میکنه حسودی بابایَک اره

 .نگو که

 

 .بگم چی

 

 تجدید تجدیدنظری خوای نمی یعنی

 کنی؟؟؟ چیزی فراشی

 

 تواین دارم ودوست فرهاد من نه اولا
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 واقعا بودیم باهم خیلی هم مدت

 اینجا منوکشوندی دوما...دارم دوسش

 من وتجدیدفراش رسول درباره که

 بزنیم؟؟ حرف

 

 بزنیم حرف یکم بیای که گفتم بابا نه

 ها موضوع از یکی هم رسول همین

 .بود

 

 برادری توبارسول ببینم...اهان

 هستی؟؟؟ چیزی ای پسردایی پسرعمویی

 

 دارم دوسش خیلی خواهربرادریم امامثل نداریم بابانسبتی نه

 .خواهربرادری چشم به گفتم البته

 

 .جالب چه

 

 بدجورگیر دلش خداییش ولی اره
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  باهاش وقتی گفت بهم اخه توعه

 خلاص زودترازدستش هرچه خواستی می بودی ازحس خالی رقصیدی

 بافرهادمیرقصیدی اماوقتی نکردی بهش هم کوتاه نگاه یه حتی بشی

 .بودی راحت باهاش خیلی

 

 ازفرهادخوشم من خوب کردم می راحتی احساس اولش بافرهاازهمون من میدونی خوب-۱۵

 میگم؟؟ چی میفهمی باشه داشته حس که همه به نمیتونه که بودادم اومده

 

 .تربود ازفرهادکم چیم من چرامگه میگه هی نمیفهمه که امارسول٬توهم میگی راست میفهمم اره

 

 دخترخوب همه این باشن بارسول خواد می دلشون که هست ازدخترا خیلی ارزوی مطمئن خوب

 .بیاد خوشش دیگه ازکسه میتونه

 

 چطوری؟؟؟ شب جمعه بامهمونی حالابگذریم بهتری توهم دخترولی همه وبگواین والاهمین اره

 

 .خوبم خیلی

 

 میاد؟ هم فرهاد
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 .نداره فرهادامکان بدون دیگه اره

 

 شیرین؟؟؟...هرجورراحتی باشه خخ

 

 بله؟؟

 

 .خوادبدونم می دلم خیلی نگفتی بهم چیزی توتاحالااززندگیت چیه میدونی

 

 .نیست دیدنی بدبختیام که بگم بهتره نیست کردنی تعریف که من بابازندگی ای

 

 کشیدی؟؟؟ سختی خیلی چرامگه

 

  بارقبلاازدواج یه من..بخواد تادلت

  هرمشو دارنمیشدم بچه بودم کرده

  هرروزکتکم موضوع سراین هم

 نازا من میخواست بچه میزداخه

  حتی بده طلاقم نبودکه حاظرهم دارنمیشدم بچه وقت هیچ بودم

  من گذشت سال یه اورد هوو سرم
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  میکشیدم عذاب بایدمیموندم هم

 نوکرهراز ومن ارباب بوداون شده خونه بودخانوم شده نیومده خانوم

 دادم فوش بهش کردم درازی زبون بهش که میکرد چوقولی شوهرم به میرفت دروغ به هم گداری

 هرچقدر میدوزدم شو طلاجواهر میگفت یااینکه

 لامبرووسای خوب میگفتم بهش میزد کتکم نمیشدهمونطور حالیش اینکارونکردم من میگفتم

  کن ونگاه

 اومد می طلاجواهرتودست میکردبایه نگاه بگومیرفت وقت اون پیداکردی چیزی اگه

  غیرازخانوم کارکی....نون حیف ایناچیه پس میگفت میکردتوچشم

  که وسایلم تو جواهراشومیزاشت میرفت باشه میتونست

  نگاه میره شوهرم هم وقتی

 هراز... میدوزدم واقعاکه ببین کنه

 نگه خودمون خورواسه نون یه چی واسه بده طلاقش که شوهرم گوش بیخ میشست زنیکه گداری

  دارمیشیم بچه... ایشا ماخودمون داشتیم

 هشنگ چی واسه نمیخوایش که توهم کنی روپر زنیکه شیکم اینکه نه برسی منوبچت بایدبه

  هی اونم داشتی

  میکردواقعا وعوض حرف

  داشتن ازنگه قصدش دونستم نمی

 مینداخت رودرمیاورد بچه گریه هی دارشدن زدبچه تااینکه برم که نمیکرد بودچراولم چی من

 یگهد میدونم چیزی یه بده طلاقش میگم من وقتی میبینی میگفت شوهرم به ورم ازاون من گردن

 چه نببی بچس پای نگااین ایناهاش میزنه کتکش میکنه میادازیتش میره ونداره بچم دیدن چش

 مطلاق میشه راضی دیگه.....میکشه بچمونو زنیکه روزاین اخریه ازدستش اینم  کبودشده جوری
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 هبچ بدن رنگارنگش ارایش بالوازم بودمیشست نقاشی فقط بچه بدن روی های کبودی اون بده

 میگفت بزنه هادست کبودی اون به شوهرش نمیزاشت مثلاکبودشده که میکرد جوری رواون

 پاک نمیکردویااینکه گریه میزدوبچه دست اگه اخه....میاد دردش خوب بچه نزن دست

 دوست میموندم واون این خونه باهزاربدبختی تااینکه خلاصه نقشست میشدمیفهمیدکه

 ببخشید....فرهادوپیداکردم تااینکه دیگه یکی روزخونه یه بودم اون روزخونه یه پیدامیکردم

 .درداوردم روهم سرتو

 

 .فقیرباشی اومدکه نمی وعضت اصلابه پولدارباشی دخترای ازاون فکرمیکردم من باباولی نه

 

  وشوهرم بودم پوشیده تومهمونی که لباسایی اون میگی چی میدونم اره

 بودم مجبور دور بودم نداخته دیگه لباساروکه بوداون گرفته نازاییم جریان فهمیدن از قبل

 .خونش برم بتونم پیداکردم که هم دوست یه که باشم هاااشیک تومهمونی

 

 فرهاداینارومیدونه؟؟

 

 .گفتم همشوکمیشوباسانسوربهش نه-۱۶

 

 سانسور؟؟
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 خواب هم مجبوری بایکیشون وهرشب دوستامذکربودن ازهمون خیلی نگفتم اینکه دیگه اره

 .میشدم

 

 نه؟؟؟؟؟؟؟؟

 

  نمی نگی بهش که میدی توقول ولی اره

 .بیفتم ازچشمش خوام

 

 باش مطمئن افتادی که افتادی هم ازچشمش هستی چی تونگران خوب ولی میدم قول اره اره

 .توعه الان مهم نیست مزیادمه توواسش گذشته رسول برای

 

 .فرهاده پیش دلم امامن داره لطف

 

 بیاپیش نباش هم نگران نده بدراه دلت به اصلا فهمید روزی یه هم اگه بدونی که میگم قبول

 عزیزم؟ باشه رسول ماپیش

 

 .نداشتم خواهری همچین دوستی همچین حال تابه من دردنکنه دستت اوهوم

 

 .بیاد حال جیگرت بخوربخورکه برم قربونت نداشتم منم
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 باسوزوگدازتعریف همچین میزدی حرف همچین نظیری بی ای العاده دخترتوفوق وااای:فرهاد

 .هااا میگم کباب کباب دلم جاهایی اومدیه می جوش به خونم جاهاییش یه میکردی

 

 وردل برم بایداخرش ریخته سروان که ای نقشه بااین هااا خوشه بابادلت نریزبینم مزه:شیرین

 .رسول

 

 .کنم محوش خوادازهستی می دلم خونه دلم که نزاررودلم نگودست اونوکه ااااااخ

 

 .نزن حرف بخوابم خوام می خستم

 

 .شو خفه گفتی مؤدبانه که دردنکنه بازدستت

 

 .قابلتونداشت..باخمیازه همراه

 

 لادن؟؟؟؟:شیرین

 

 عزیزدلم؟؟ جانم
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 دومادیروز نبود شدبرگشتم پرت اینجابودهاااحواسم پیش چنددیقه اولافرهادوندیدی

 نبود؟؟؟ ازت خبری نمیدادی جواب میزدم زنگ بهت هرچی وپیروزکجابودی

 

 سرم کارداشتم دومانت حالاجواب دیجین پیش هاهم بچه هاست بچه پیش اوناهاش اولانت جواب

 .نمیرسیدم تلفنام دادن جواب بودبه شلوغ

 

 .دردنکنه دستت باشه اهان

 

 .معشوقش پیش پیشت میان دارن بودی که فرهادجونت بفرمااینقدرنگران خواهش

 

 .اوهوم

 

 .نباشم مزاحم که میرم

 

 فرهاد؟؟ ای دفه یه کجارفتی

 

 .میگه چی ببینم رفتم کرد صدام رسول گفتم که بهت عه

 

 میگفت؟؟ حالاچی
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 ....که میگفت

 

 شیرین؟؟خودتی؟؟؟-

 

 ؟؟....چی...چ..ن...هاااا...ه:شیرین

 

 اروم....شیرین اینجاست کی ببیننین هابیاین بچه.... کردی فراموش زودی این به دانیال بابامنم-

 .تیپه جدیدته؟؟چقدرخوش خوابه هم شیرین ببینم...شیرین دلاشدطرف

 

 شیرین

 

 بدجورازدیدنشون که وانمودمیکردم جوری فرهادبایدیه چه من چه میکردم بازی بایدنقشموخوب

 وهیچی حرفاگیجه ازاین بایدوانمودمیکردکه فرهادم ونداشنم وانتظاردیدنشون جاخوردم

 دارن که هایی بچه اینجاست جالبش فکرمیکنه من خیانت به داره همش سردرنمیاره

 فرهادباعصبانیت خودمونن های ازبچه بودن من خوابه هم شبی یه روزی یه که وانمودمیکنن

 هبگ نیست یکی مردشورتوببرن دیواراخه به خوردم محکم دیوارکه دادطرف وکشیدوحلم دستم

 رسونن حلاکت به منوکه کن بازی فیلم باباالاغ شدم داغون تونقش اینقدربری دیگه نیست لازم

 که بفهمن خواستن می سرمون ریختن وشری وشکیل وارمان بارسول باشه انگاردیده هم لادن

 .شده چی
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 بودکه عراجیفی چه داشتن؟؟؟ازکجامیشناختنت؟؟اون عوضیاکیابودن؟؟چیکارت این

 .بزن حرف لامصب بود؟؟ده چی جدیدته خوابه هم گفتن؟؟؟اینم

 

 .میگم بهت فرهادباورکن

 

 بودی؟؟؟ خواب عوضیاهم توبااون بشنوم خوام می کلمه یه فقط

 

 ...باورکن من

 

 یانه؟؟ اره

 

 .اره

 

 قراربودادواج هم دیگه تاچندوقت داشتم دوست داشتم باورت من خیلی شیرین کثافتی خیلی

 .ه*ز*ر*ه متنفرم ازت کردی چرااینکاروبامن چرا؟چرا؟؟ کنیم

 

 ....تر فرهاد وببخش من

 

 .مردی واسم تودیگه وببینم ریختت خوام نمی ببنددهنتودیگه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 109 

 

 لوشکی وشری لادن بیرون رفت هم فرهاد کردم گریه زمین ونشستم جلوصورتم دستاموگرفتم

  نگام سوال جورباعلامت همون داشتن هم وارمان وبقیه رسوله کردن وبلندم دورم اومدن

 ...میکردن

 

 عزیزم؟؟ شده چی:لادن

 

 .چیوفهمید شد؟؟؟همه چی دیدی...رفت گذاشت..چیوفهمید فرهادهمه...لادن...لادن:شیرین

 

 ونا تودیگه ببینه که وبایدبازمیکرد چشاش بودکه الان مهم فهمید که فهمید درک به خوب:لادن

 بالاهمه ایازاتاق یکی پاشوبریم پاشو نداشت لیاقتت نمیکنی خیانت وبهش نیستی سابق شیرین

 .میکنن نگامون دارن

 

 شیرین که خواست نمی دلم اصلا-۱۷

 .واونجاتنهابزارم

 

 خودش ازپس اون نباش نگران:موهد

 اخرش نمیزاشتی تنهاش الان....برمیاد

 رسول به تنهامیشدکه باید چی که
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 یانه؟؟ بشه نزدیک

 

 دونم اینومی فقط دونم نمی دونم نمی

 .ندارم ماموریت این به خوبی اصلاحس کع

 

 که مطمئنم من...بده نشون خودشو زنت که وقتشه الان نباش نگران

 .میشه موفق

 

 تو؟؟؟ بیام:رسول

 

 .بیا:شیرین

 

 چیه؟ تکلیفت....در وایستادتوچارچوب

 

 .دونم نمی

 

 نداری؟؟ خودت برای تصمیمی
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 تونستم می که ای تصمیمی؟؟موقه چه

 .....رفت فرهادگذاشت بگیرم تصمیم

 .ندارم نه

 

 نداری خودت برای تصمیمی حالاکه

 بگیرم؟؟ تصمیم یه برات من تونم می

 

 کردم نگاش برگشتم

 

 ازت من ندارم قصدبدی شیرین باورکن

 رفته فرهاد که حالاهم میاد خوشم

 .تو داشتن برای وجودنداره مانعی هیچ

 

 .سکوت

 

 نمیگی؟؟ چیزی

 

 .سکوت
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 منوردمیکنی؟؟ یعنی

 

 .سکوت

 

 دیگه که اون چی؟؟لعنتی واسه اخه ده

 هستی؟؟معجزه؟ چی منتظره رفت

 

 و تصمیمت....نیستم منتظرمعجزه نه

 .میکنم قبول

 

 کنی؟؟ ازدواج بامن حاظری یعنی

 

 ازدواجه؟؟ قصدتوبامن بگی خوای می یعنی

 

 توبامن اگه نباش هیچی نگران ببین اره

 کنم نمی ترکت وقت هیچ منم باشی

 شنیدم لادن از زندگیتوهم ماجرای
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 مهم نیست تومهم گذشته من برای

 .توست الان

 

 خوام نمی خوام می فرصت ولی قبوله

  داشتم ناموفق دوتاازدواج الان تابه من که دونی می کنم ازدواج زودی این به

 اما نکردم هنوزبافرهادازدواج درسته

 باعث جازدنش واین داشتم قصدوکه

 ازدواج به نسبت بدی ودید تردیدمن

 .شده

 

 نامزدیمونو ولی توبگی که هروقت باشه

 .میکنیم اعلام همه به

 

 .نه الان نه نه

 

 کی؟؟ پس

 

 .بعد چندروزبگزره بزاریه
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 به نیستن غریبه هاکه بچه ولی باشه

 .کنیم اعلام هم همه تابعدابه اونامیگم

 

 .اوهوم

 

 .پایین بیابریم کن وپاک حالااشکات

 

 .اوهوم

 

 این....باش اروم هدایت:موهد-۱۸

 دستور بهت...میده؟؟ معنی کاراچه

 .جابشین بگیرویه اروم میدم

 

 اگه باشم اروم جوری چه اخه:هدایت

 بوداروم جایی همچین توهم زن

 میبودی؟؟
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  انجام تونستم نمی هم اماکاری نه

 .بدم

 

 خوای توازکجامی اخه میگی راست اره

  هنوزمجردی توکه حالمو کنی درک

 .فهمی نمی که معلومه

 

 تو که موردی تودرک من فهم الان

 اومدن وبیرون٬اخیر تواتفاقات ٬داری

 خودتو فقط داری جوری داره؟؟این تاثیری هااااا جانی اون ازبین زنت

 .میکنی اذیت

 

 میکنم واذیت خودم دارم من ااه اره

 الان تونم می بود روشیرین چشمش هم اول ازهمون مرتیکه اون چون

 شیرین خودم ماموریت بعدازاین که خورم می قسم.... لاا که ببینم وضوح به

 چه الدنگ مرتیکه....وازکاربرکنارکنم

 باشیرین نامزیدیشو وذوق باشوق

 .میکرد اعلام
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 قربااااان؟؟؟:موهد

 

 رو اداره هدایت خبرته چه:ایزدپناه

 منم تااتاق صدات روسرت گذاشتی

 .میاد

 

 اما قربان خوام می معذرت:هدایت

 شماهم زن اگه نیست خودم دست

 قرار شمااروم دل بود جایی همچین

 ول زنتونو راحت داشت؟؟؟باخیال

 همچین جانی؟؟؟یه یه پیش میکردین

 جایی؟؟؟

 

 وارد وقتی هم اول ازهمون:ایزدپناه

 اواقبی چه میدونستی کارشدی این

 تویی....درخطره مملکت یه روته پیشه

 مرغ مثل زنت واسه اینجوری داری که
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 نکنه که وراونورمیری این سرکنده

 اندازه همون به افته بی اتفاقی واسش

 هاشونن خانواده نگران زمین روی ادمای

 باش صبرداشته خطرن درمعرض که

 کجاستامیدت پسرکجارفتهتوکلت پس

 تمامی که هستی؟خانومت چی تونگران

 گذرونده راحتی وبه سخت مراحل

 موفقیتش توبه موفقه پلیس یه اون

 داری؟؟ شک

 

  نه دارم شک شیرینم به نه من....نه

 اطرافش ادمای به من....موفقیتش به

 هست الان که جایی به....دارم شک

 .دارم شک

 

 بیان سنگین بغض حرفاشوبایه تمامی

 وقتی چون کنم درکش کردمیتونستم

  میزارم هدایت جای لحظه خودمویه
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 ...ناکیه وحشت عذاب چه میفهمم

 الانم خداباشه به توکلت نباش نگران

 یه بری بهتره نیست خوش حالت

 .کنی استراحت چندروزی

 

 ....قربان اخه

 

 .گفتم که همین نباشه حرف

 

 .قربان بله

 

  روزه سه که هست موهدحواست

 ندادی؟؟؟ گذارش

 

 .خدمتتون میرسم الان سروان جناب بله

 

 هدایت چیکارمیکنی میبینی:موهد

 این که ذاری نمی ادم واسه هواس
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 از کردی ماروتیلیت چندروزمخ

 .تو دست

 

 چیه؟؟ واسه بچه همه این!!رسول؟؟؟-۱۹

 

 .نداریم ماباایناکاری بیابریم عزیزم کن ولشون:رسول

 

 کجاییم؟؟ الان

 

 .کیش

 

 بریم؟؟ خواییم کجامی

 

 ترکیه؟

 

 ترکیه؟؟ بریم خواییم چرامی چراتوکیشیم

 

 .وقشنگ خوبه خیلی جنساش میگن....بازار بریم
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 شو؟؟؟ خفه یعنی این

 

 گفتم هم اول ازهمون من زدم حرفی همچین کی من اخه حرفیه چه این شیرین چی یعنی:رسول

 .نیندو راجبش هم هیچی بهتره پس باشی داشته تونقشی مامیکنیم که توکارایی خوام نمی که

 

 هب میگیری تصمیم چراخودت یانه شماباشم توکارای خوام می که نظرمنونمیپرسی چرا؟؟چرااخه

 .باشماکارکنم خوام می من من جای

 

 .نه

 

 چرانه؟؟

 

 .خطرداره گفتم که همین

 

 .باشماکارکنم خوام می منم دونم نمی کارومیکنین؟من شماهااین چراخود خطرداره اگه خطری چه

 

 .شیرین شقی کله خیلی
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 ترکیه؟؟ بریم خواییم وچرامی کیش حالابگوچرااومدیم هست که همین

 

 تهبس اون ترکیه قاچاقی میبریمشون میکنیم هاااموادمخدرجاسازی بچه این ماتوشیکم...بامکث

 .توترکیست که هما به میدیم هادرمیاریم بچه هاروازشکم

 

 هما؟؟؟؟همازنه؟؟؟

 

 .هما میگن همایونه اسمش نیست زن نه خخخخ

 

 .اهان

 

 شد؟؟؟ تموم

 

 گفتی؟؟؟ که بازاری همون فعلاحالابریم

 

 ...............................تو ازدست

 

 لادن؟؟؟
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 هوم؟؟

 

 بپرسم؟؟ چیزازت یه حالامن

 

 کردم؟؟ سوالی ازت الان من مگه

 

 .نه

 

 چی؟؟ پس

 

 .بپرسم ازت الان خوام می منم کردی سوال بارتوازم یه

 

 .بینیم بپرس خوب

 

 .نمیدونم توچیزی اززندگی هنوز امامن منوشنیدی زندگی توماجرای

 

 .نیست گفتنی من زندگی
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 .اماگفتم نبود گفتنی هم من زندگی خوب

 

 .بگم تونم نمی منم خوب

 

 چرا؟؟

 

 .خواد نمی دلم اینکه برای

 

 .دیگه بگو نکن اذیت لادن عه

 

 .خوادزندگیمومرورکنم نمی دلم زوریه مگه واااشیرین

 

 .سکوت

 

 شدی؟؟؟ ناراحت

 

 .نه
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 .پس خوب

 

  می سررفته حوصلم من خوب ولی

 .سردربیارم توهم ازکاراوزندگی خوام

 

 رسول؟؟؟ پیش چرانمیری

 

 .بهم بگین چیزی خوایین نمی بازم ازخودتونم من حالاکه...بزاره مجبورشدتنهام کارداشت

 

 .خودتودرگیرنکن بهتره خودت برای جوری این

 

 

 نخوام بخوام دیدی پس کارن تواین دوستام کاره تواین نامزدم درگیرهستم نخوام امبخو

 .خواهشن بگودیگه پس درگیرهستم

 

 .حوصلتوبازکنه بیاداین رسول این توکوش هستی سمجی عجب
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 .نخواستم

 

 .خوبه همین افرین

 

 تمازنخواس منظورم نفهمم رونشنوم میدی توانجام روکه کارایی برای که استمنخو که نگفتم من

 .نخواست ازت و رسول الان من بودکه این

 

 .ندارم گفتن اجازه من ولی سمجی که باباخوبه ای

 

 .اماگفت نداشت رسولم

 

 چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟

 

 به مربوط توکارای که دارم دوست الانم وگفتم خودش به مربوط کارای کرشدمیگم باباگوشم

 وبگی؟؟؟ خودت

 

 .گفتن بهم که کاری پی بایدبرم فعلامن

 

 .میام منم
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 .سرجات واتوکجابشین

 

 .دیگه میام باهات من بری خوای کجامی مگه بخو عه

 

 بیای؟؟ خوای توکجامی تهران برگردم امخو می بابامن ای

 

 .نباشم وپات تودست میدم قول بزاربیام من جون

 

 .کنم چیکارمیتونم بزارببینم سمج دیگه سمجی

 

 .عاشقتم

 

 .نباش

 

 چی؟؟؟

 

 .خورم نمی دردت به من من نه باشی رسول عاشق بهتره
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 چیه؟؟ واسه بچه همه این!!رسول؟؟؟-۱۹

 

 .نداریم ماباایناکاری بیابریم عزیزم کن ولشون:رسول

 

 کجاییم؟؟ الان

 

 .کیش

 

 بریم؟؟ خواییم کجامی

 

 ترکیه؟

 

 ترکیه؟؟ بریم خواییم چرامی چراتوکیشیم

 

 .وقشنگ خوبه خیلی جنساش میگن....بازار بریم

 

 شو؟؟؟ خفه یعنی این
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 گفتم هم اول ازهمون من زدم حرفی همچین کی من اخه حرفیه چه این شیرین چی یعنی:رسول

 .نیندو راجبش هم هیچی بهتره پس باشی داشته تونقشی مامیکنیم که توکارایی خوام نمی که

 

 هب میگیری تصمیم چراخودت یانه شماباشم توکارای خوام می که نظرمنونمیپرسی چرا؟؟چرااخه

 .باشماکارکنم خوام می من من جای

 

 .نه

 

 چرانه؟؟

 

 .خطرداره گفتم که همین

 

 .باشماکارکنم خوام می منم دونم نمی کارومیکنین؟من شماهااین چراخود خطرداره اگه خطری چه

 

 .شیرین شقی کله خیلی

 

 ترکیه؟؟ بریم خواییم وچرامی کیش حالابگوچرااومدیم هست که همین
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 تهبس اون ترکیه قاچاقی میبریمشون میکنیم هاااموادمخدرجاسازی بچه این ماتوشیکم...بامکث

 .توترکیست که هما به میدیم هادرمیاریم بچه هاروازشکم

 

 هما؟؟؟؟همازنه؟؟؟

 

 .هما میگن همایونه اسمش نیست زن نه خخخخ

 

 .اهان

 

 شد؟؟؟ تموم

 

 گفتی؟؟؟ که بازاری همون فعلاحالابریم

 

 ...............................تو ازدست

 

 لادن؟؟؟

 

 هوم؟؟
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 بپرسم؟؟ چیزازت یه حالامن

 

 کردم؟؟ سوالی ازت الان من مگه

 

 .نه

 

 چی؟؟ پس

 

 .بپرسم ازت الان خوام می منم کردی سوال بارتوازم یه

 

 .بینیم بپرس خوب

 

 .نمیدونم توچیزی اززندگی هنوز امامن منوشنیدی زندگی توماجرای

 

 .نیست گفتنی من زندگی

 

 .اماگفتم نبود گفتنی هم من زندگی خوب
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 .بگم تونم نمی منم خوب

 

 چرا؟؟

 

 .خواد نمی دلم اینکه برای

 

 .دیگه بگو نکن اذیت لادن عه

 

 .خوادزندگیمومرورکنم نمی دلم زوریه مگه واااشیرین

 

 .سکوت

 

 شدی؟؟؟ ناراحت

 

 .نه

 

 .پس خوب
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  می سررفته حوصلم من خوب ولی

 .سردربیارم توهم ازکاراوزندگی خوام

 

 رسول؟؟؟ پیش چرانمیری

 

 .بهم بگین چیزی خوایین نمی بازم ازخودتونم من حالاکه...بزاره مجبورشدتنهام کارداشت

 

 .خودتودرگیرنکن بهتره خودت برای جوری این

 

 نخوام بخوام دیدی پس کارن تواین دوستام کاره تواین نامزدم درگیرهستم نخوام امبخو

 .خواهشن بگودیگه پس درگیرهستم

 

 .حوصلتوبازکنه بیاداین رسول این توکوش هستی سمجی عجب

 

 .نخواستم

 

 .خوبه همین افرین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 133 

 

 تمازنخواس منظورم نفهمم رونشنوم میدی توانجام روکه کارایی برای که استمنخو که نگفتم من

 .نخواست ازت و رسول الان من بودکه این

 

 .ندارم گفتن اجازه من ولی سمجی که باباخوبه ای

 

 .اماگفت نداشت رسولم

 

 چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟

 

 به مربوط توکارای که دارم دوست الانم وگفتم خودش به مربوط کارای کرشدمیگم باباگوشم

 وبگی؟؟؟ خودت

 

 .گفتن بهم که کاری پی بایدبرم فعلامن

 

 .میام منم

 

 .سرجات واتوکجابشین

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 134 

 .دیگه میام باهات من بری خوای کجامی مگه بخو عه

 

 بیای؟؟ خوای توکجامی تهران برگردم امخو می بابامن ای

 

 .نباشم وپات تودست میدم قول بزاربیام من جون

 

 .کنم چیکارمیتونم بزارببینم سمج دیگه سمجی

 

 .عاشقتم

 

 .نباش

 

 چی؟؟؟

 

 .خورم نمی دردت به من من نه باشی رسول عاشق بهتره

 

 .الوسلام:لادن--۲۱

.......... 
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 .دربیاره بیادوسرازکارم خوادبامن می  کفش تویه پاشوکرده شیرین این ببین

.......... 

 

 .کرده باباکچلم

........ 

 

 .باشه

......... 

 

 .اوهوم

......... 

 

 .مواظبم باشه

..... 

 

 .خدافظ
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 .میکنیم حرکت دیگه ساعت شویه پاشوبرواماده شیرین

 

 .حاظرمیشم ثانیه ایکی الان عاشقتم

 

 اینجابمونی؟؟؟ نمیشه بری باید حالاحتما:رسول

 

 این یاعرعر ٬ زدن هاونگ بچه این که بس رفت سرم سررفت جاحوصلم بابااین:شیرین

 دیگه؟؟؟ بزاربرم قلچماقاروشنیدم

 

 .بابابرو خوب

 

 .مرسی

 

 حالانری؟؟ نمیشه

 

 نمیشه میگی دودیقه به اینجادودیقه وایسادی برم خوام می هاااامیگم توسرت میزنم وااارسول

 .نری

 

 .نبینی ریختمم که اصلامیرم
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 رسول؟؟ رسول؟؟باتوعم رسول؟؟؟عه

 

 .دادنزن بابابیخودی رفت:لادن

 

 .سررفته حوصلم میگم نمیکنه برخورداصلادرکم که جهنم به اه

 

 .دیگه بیابریم میفته کردن غلط به دیگه دودیقه کن ولش

 

 .بریم

 

 ردیاب ازطریق نشید اصلادیده میکنیم تعقیبشون که نفهمن فقط بیفتین زودراه:سروان

 .وپیداکنید زاهدمکان

 

 ........................قربان بله:موهد

 

 رسول؟؟؟.....الو....الو:شیرین
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 ...ب...الا....چی..کو..ن...شی:رسول

 

 من وگرفتن لادن لورفته نقشه لورفته میشه ووصل قط صدات میگی چی فهمم نمی رسول:شیرین

 .چیکارکنم میترسم من فرارکردم

 

 ....بم.....بگو...شیری.....واس...ت....بر

 

 .خدافظ منتظرمیمونم.....توپارک من میگی چی نمیدونم میشه ووصل قط باباصدات

 

  راه اروم اروم تلفنموزدم بعداینکه

  همه امیدوارم پارک سمت به افتادم

  الان بره پیش خوب الان مثل چی

  منودیده عملیات تواین اون شاید فرهادوندیدم دوهفتس نزدیک

 اصلاوقت دونم نمی باشه

  اطلاعات بزنم حرف باهاش نکردم

  ودوزوکلک هزارزحمت به روهم

 خسته دیگه بشه وزودتموم خوبی به هم ماموریت این کاش ای میدم

 اینکه برای وهزارتانقشه ازرسول دوربودن نداشتم سختی این به ماموریت توعمرم شدم

 جامعه انگل بالاخره توپارک نشستم دوساعته تاماموریته قدده بشه نخوادنزدیکم
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 که همین ترسیدم خیلی افتاده مثلاازاتفاق که دادم نشون خودمومظطرب( رسول)سررسید

 رسول؟؟؟ رسول....سمتش به بادودوییدم مثلادیدمش

 

 افتاده؟؟؟ اتفاقی چه شیرین شده چی:رسول

 

 ازپنجره داشتیم ماموراسررسیدن توخونشون رفتیم که همین مهین دختره اون خونه مارفتیم

  که فرارمیکردیم

 .توخبربدم وبه فرارکنم که گفت منم به جا افتادهمون تیرزدن لادن به ازپشت مامورا

 

 .بکنیم کارمیتونیم چی ببینم حالابیابریم باش اروم باشه باشه

 

 شیرین

 

 رسول کیهتر رسیدیم همادادووقتی به خبروتلفنی ترکیه بریم ازاینکه قبل ترکیه رفتیم بارسول

 گفت چی هما بردنفهمیدم باخودش باهمامنم زدن امابعدحرف امن جای منوببره خواست می اول

  تابیادالان انتظاربشینم توسالن گفت من وبه اتاق تویه رفت رسول رسیدیم وقتی رسول به

 بایداینومیدونستم ومن میزنن حرف موردی درچه دونم نمی و اتاقن چندنفرتواون که ساعته پنج

 خیال بی مجبورشدم بود مداربسته دوربین به جامجهز همه نداشت امکان این طوری چه ولی

 وگرفتمن ودست بیرون اوردن تشریف ازاتاق اقارسول بعددوساعت کارمیکنن چی تاببینم بشینم

  راه دنبالش(بریم پاشوباید)کرد بلندم وازجام
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 .کردیم وحرکت توماشین رفتیم افتادم

 

 شد؟؟چیاگفتن؟چیاگفتی؟؟ ؟چی!میریم کجاداریم:شیرین

 

 .نکن اینقدرسوال:رسول

 

 نمیگی؟ چراچیزی شده چرا؟؟؟چی اخه

 

 .شیرین نکن سوال گفتم

 

 دهترسی اومدبااینکه جوش به بودخونم دادنزده فرهادسرمن حال تابه بودم بدجورترسیده بادادش

 نکنم؟؟؟ چراسوال...بادادگفتم خودش مثل امامنم بودم

 

 .حوصلتوندارم اصلاالان شی خفه بهتره شیرین....یهوزدروترمز

 

 داری حارشدی بیرون اومدی شده خراب تواون رفتی شد شوچت خفه شوخودت خفه چی یعنی

 میگیری؟؟؟ پاچه

 

 زرس به زد بهم که ای باتودهتی-۲۱
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 روموبرگردوندم شد جمع توچشام اشک شدم خفه بگم میتونم قاطع

 اشک واروم نزدم حرف ودیگه شیشه طرف

 میمون احمق بیشور پسره ریختم

 دستم من اگه انتر اویزونه درختی

 رو تودهنی این عوض...نرسه بهت

 مفلس روانی بیشور....درمیارم واست

 تو که بفهمه فرهاد که روزت به وای

 در دمارازروزگارت کردی غلطی چه

 وبیچ کلبه یه رسیدیم که تهش به باغی تویه رفتیم......گورخر زشته پسره نمیزاره زندت میاره

 بود مانند

 غر داشتم هی مسیرکه تواین البت

 کردم هک مسیروتوذهنم میزدم

 وحرفی وبشکنم سکوت خواستم....

 بردسمت دستموگرفت رسول بزنم

 .کلبه

 

 جاچرااومدیم؟؟؟ این:شیرین
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 .سکوت

 

 چرا میگم شده توچت رسول باتوام

 اومدیم؟؟؟ اینجا

 

 تاابا چندروزواینجابمونی یه بهتره

 .بیفته ازاسیاب

 

 میمونی؟؟؟ توهم

 

 .نه

 

 چراااا؟؟؟؟

 

 .سکوت

 

 چندروزبایدبمونم؟؟؟
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 ودرو دونم نمی دروگفت سمت رفت

 .بست

 

 میکنی؟؟؟رسول دروقفل چی واسه

 دروقفل چرا درو رسول؟؟بازکن....

  جزشنیدن صدایی ودیگه میکنی

 از نشون که رسول ماشین صدای

  سرخوردم...نیومد میداد رفتنش

 کردم بلند که سرمو  همونجاروزمین

  که دیدم بالاسرم چماق قل تا سه

 منوتماشا ودارن دارن لبخندکریحی

 نمایش وبه زردشون ودندونای میکنن

 .میزارن

 

 رسول

 

 حالت به وای....لعنتی لعنتی لهنتی اه

  حرفایی اون اگه شیرین حالت به وای
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 خودم باشه درست میزنه هما روکه

 نمیزارم زندت

 شماهاچرااینقدر:هما))

 این گفتم چقدربهتون من این ساده

  نکنید خودمون کارای ووارد دختر

 نکنید اعتماد بهش گفتم چقدربهتون

 که من پای نشست لادن طرف ازیه

 عاشقش رسول میکنه فرق بابقیه این

 بفرمااومد بیادتوگروه بده اجازه شده

 لادن خود ازهمه اول شد چی دیدیم

 .شد گرفتار

 

 شده؟؟گرفتارشدن چی مگه:رسول

 داره؟؟ شیرین به ربطی چه لادن

 .کرد من خاطردل به کرد هرکاری لادن

 

 تاشرین چطور داره ربط خیلی:هما

  برای اتفاقی هیچ نبودن شما خانوم
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 دختره این که افتادهمین نمی لادن

  پیش دفه اونم گرفتارشد اومدلادن

 .لورفت که ازمهمونی

 

  الان حالتونو میفهمم رئیس:رسول

 اسیر یادگاربرادرتون برادرزادتون

 شیرین باورکنید ولی ماموراست

 .حرفاست ترازاین ساده

 

 خودشو اون ای پِ پَ چقدرتو:هما

 خودشو اون مردگی موش به زده

  ساعت تایه داده نشون بهت ساده

 بوده کارخودش میشه معلوم دیگه

 .یانه

 

 .حرفتونو فهمم نمی چی یعنی:رسول

 

 بعدا میگم من که جایی میبریش
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 .میفهمی

 

 کنید؟؟ چیکارش خوای می

 

 مخالفت بخوای اگه نباشه زیادی حرف

 ببنددهنتو شده که خاطرخودشم به پس زیراب سرشومیکنم کنی

 بده انجام میگم بهت روکه وکاری

 خیلی من میده سرشوازدست وگرنه

 .دارم کاراباهاش

 

 که میکنم ثابت بهتون من:رسول

 کاره هیچ لادن توگرافتارشدن شیرین

 .((بوده

  افتم می که خودموهما یادحرفای وقتی

 دیوار به خوادسرموبکوبم می دلم

 اونی که میکنم دعا فقط دارم شیرین

 باشی اگه که نباشی همامیگه که

  که میارم سرت بلایی یه خودم
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 .کنن گریه حالت به اسمون مرغای

 

 .میشنوم خوب:ایزدپناه-۲۲

 

 یه جزوروز نمیشنوم چیزی که من

 .مگس

 

 یه جیرکنی جیر توهم اگه ولی هه

 همکاری باوزوز اگه میدن بهت تخفیف

 .کنی

 

 روهم تخفیفت خیرباشه دیدی خواب

 .میشه لازمت خودت نگهدارواسه

 

 .بهتره خودت واسه بزنی حرف اگه

 

 توبرو میدونم خودموخودم بهتره

 .برس خودت بهترای به
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 ......ببین

 

 ملاقات وقت سروان جناب:پرستار

 ترخیسش صبح برید بفرمایید تموم

 .میکنن

 

 لادن خانوم ببین....میام الان ممنون بله

 وگرنه بزنی حرف که نعفته به قرقی

 .بشی تاادم خوری می خنک اینقدراب

 

 اگه من نباش من شدن ادم شمانگران

 .مونید می توتنها تووامثال بشم ادم

 

 .تابچرخیم بچرخ پس میبینیم هه

 

 .............................میچرخیم
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 اینجاجمع چراهمه شده چی:ایزدپناه

 موهد؟؟؟ شدن

 

 دو خبرداری که خودت برسام:موهد

 غیر نیست خبری اززاهد که هفتس

 نگرانش ماهاهم داریم کم کم ازهدایت

 از کنیم قاییم نشدازهدایت میشم

 رو روگذاشته اداره فهمیده وقتی

 بده من به ساعتی مرخصی یه سرش

 بده هدایت به چندروزه مرخصیه یه

 میشه جوری چه ببینم ببرمش تامن

 .کرد ارومش

 

 خوب واقعاحالش دارببرش برش باشه

 .نیست

 

 بیابریم باش اروم بسه هدایت:وهدم

 .میزنیم حرف بیرون
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 از من نکرده کجا؟؟؟؟؟لازم:هدایت

 .خورم نمی اینجاجم

 

 .برنمیاد ازت کاری جاکه این چی واس اخه:موهد

 

 برنمیاد ازم کاری هم دیگه جای:هدایت

 .خبره چه میبینم خودم اینجابمونم لاعقل

 

 جاکاری این بروخونه هدایت:ایزدپناه

 .برنمیاد ازت

 

 .جامیمونم این من:هدایت

 

 یه این هدایت....بادادگفت ایزدپناه

 رو اداره داری کارت بااین دستوره

 .میکنی متشنج
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 ازدستور امامجبورم قربان متاسفم

  که میدم قول بهتون کنم سرپیچی

 بیدادنکنم دادو دیگه باشم اروم

 گر نظاره وخودم بمونم بدین امااجازه

 .باشم

 

 دربیادیابگن ازت صدایی یه اگه

 از کردبااوردنگی کردبل ال هدایت

 .بیرون میکنم پرتت اداره

 

 ............................قربان بله

 

 نشد؟؟ خبری شدازدختره چی:هما

 

 .پیداکردیم لباساش امااینواز نمیده بروز چیزی رئیس

 

 .بگوبیاداینجاسریع رسول به تیپی چه ابهتی چه به به
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 ...........................رئیس بله

 

 داشتین؟ کاری رئیس بله:رسول

 

 دوتارومیشناسی؟؟؟ تواین شه عوض وهوام اب کردم صدات نه

 

 یعنی یعنی نمیشه باورم نــــــــــــــــــــــــــــــه کردم ونگاه وگرفتم عکس

 ....خوردم رودست من یعنی من من چطورممکنه چطور اخه اخه پلیسه شیرین

 

 هم توبغل گرفتن هم ژسی چه کیه بهش چسبیده که اونی خوب شناختی روپس دختره:هما

 اهنگ بده بده چیه درجشون ببینم کنم نگاه رفت یادم دیدی کلاه به دست دختره افاده باغرورو

 میگم بهم چسبیدن که ازاونجایی وشوهرباشن زن گمونم چیه؟؟؟به هاشون درجه ببینم کنم

 نه؟؟؟؟ درسته

 

 .پیشنهاددادم بهش خوردومن بهم بودبعدمیونشون بااون اولش که فرهاده همون این...این

 

 .بودابله شده نزدیک بهت باکلک نگونه ای پِه پَ میگم وقتی

 

 .چیکارکنین باهاش خوایین حالاحالامی
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 .کردیم بابقیه که کاری همون

 

 .من عهده به بزاریدش

 

 چی؟؟؟ همه به بازگندبزنی که

 

 همه این دلیل فهمیدم میکردحالا بازی نبایدبامن اون طرفه باکی بایدبفهمه کارکارخودمه این نه

 .بود چی ازدواجمون برای مخالفتش

 

 .نمیزارم زندت دادی یافراریش زندس بفهمم حالت به وای دورشو ازجلوچشمام

 

 .کارشوببینه سزای میدم قول بهتون

 

 .شو حالاگم

 

 فکر گرفتم ودرپیش باغ راه-۲۳

 بخورم رودست زن ازیه کردم نمی
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 رسول روی یکی اون پس ازاین هه

 ویه ماشین خانوم شیرین ومیبینی

 رفتم شدم پیاده داشتم نگه گوشه

 .کلبه سمت

 

 شیرین

 

 با سرموبلندکردم زوربازکردم به چشام

  سرم دادن باتکون هزارزورموهامو

 موقعیتمو تونستم کنارنمی دادم

 زوق دردمیکنه جام همه کنم درک

 بسته اینقدرمحکم دستام میکنه زوق

  جایه این...نمیکنم حسش که شده

 کنن روشن نداره هم وامونده چراغ

 دراومدبعد صدای کردم احساس

  ببینم گوشاموتیزکردم پچ پچ صدای

 .میفهمم چیزی
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 کردین؟؟ چیکارش:رسول

 

 .فعلابیهوشه اتاقه اون توی_

 

 چرا؟؟؟ بیهوش؟؟بیهوش:رسول

 

 خوش بازبون اگه که اقادستورداد_

 

 .بتکونیم گردوخاکشو نزدیکم حرف

 

 .من به کیلداروبده خوب خیله:رسول

 

 .بفرمااقا

 

 شمااا؟؟؟ حال....خانوم شیرین به

 

 وموقعیتم ازشغل که میزدم حدس

 کتک که تمام دوهفته خودی بی بوبردن
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 مردک اون وقتی خصوص به نخوردم

 .....منوفرهادوپیداکرد عکس

 

 هلوخانوم؟؟ خورده زبونتوموش:رسول

 

 روزمهمونی یاداون زدم پوزخند یه

 هاهلو بچه تودهن اوایلش که افتادم

  حرس بودوچقدرفرهادداشت افتاده

 ......خورد می

 

 صندلی رفتش رواعصابم پوزخندش

 خرخرشو رفتم طرف اون کردم روپرت

 مرورمیکنی خاطرات داری....گرفتم

 اگه میدی؟؟پس پوزخندتحویلم که

 مرور اینم مرورمیکنی خاطرات داری

 .گرفتی بازی چطورمنوبه که کن

 

 از دیگه اون....ترشد عریض لبخندم
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  گرفته بازی به که خودته پخمگیه

 چیکارکنم من کجه زاریت دو شدی

 .کن بروصافش

 

 میزنی؟؟ چهم چه که بلبل مثل میبینم

 وقت هیچ دیگه میکنم کاری یه الان

 بازش ازصندلی....بزنی چه چه نتونی

 دمیش خنک دلم میزدم بهش که باهربارمشتی زدم کتکش تامیخورد روزمین کردم پرتش کردم

 زدن از وقتی

 گرفتم موشهاشوتودستم شدم خسته

 چه چه بازم بزن....وسرشوبلندکردم

 .صدا خوش بلبله دیگه بزن بزن

 

  نداشتم زدن حرف نای....سکوت

 سکوتمو وقتی دردمیکرد جام همه

 احساس سرداد کریحی خنده دیدیه

 ازاینکه میکنه پیروزی احساس کردم

 کرده صداروخفه خوش بلبل این
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 لبخند یه موندم باقی جون باهمون

 ردی...ک...ر..فک....دادمو ژکوندتحویلش

 تو...مادر...کنه...می...ولت...د..فرها

  ودیگه......شونه...می...عزات...به

 .شد بسته چشمام

 

 فرهاد حال(موهد)ارش ببینم:ایزدپناه

 چطوره؟؟؟

 

  دلم نگوکه فرهاد نگو برسام:ارش

 .کبابه براش

 

 چرا؟؟؟

 

 فرهاد بگیرم اندازه بخوام چشمی

 دعواش روزکه ازاون شده نصف

  فقط نزده حرف تاکام لام کردی

 چیزی ببینه وگوششوتیزکرده چشم
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 اززاهدمیشنوه؟؟میبینه؟؟کلیش

 .داغونه بگم میتونم

 

 نمیدونم....هووووف....بابا ای:برسام

 قرقی ازلادن....خیربگذره به انشالله

 کرد؟؟ خبراعتراف چه

 

 در باباازدیوارصدادرمیادازاون نه

 .نمیاد

 

 حالا کنه نخوادهمکاری نزنه حرف اگه

 .زاهدوپیداکنیم تونم حالاهانمی

 

  حرف باهاش بارمن بزاریداین:هدایت

 .بزنم

 

 ....اخه:برسام
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 شانسشو بزاریید سروان جناب:ارش

 خدارو توتاریکی تیریه کنه امتحان

 اومد رحم به شایددلش دیدی چه

 کمی خیالش فرهادهم اینجوری

 .میشه راحت

 

  اجازه میکنم خواهش قربان:هدایت

 بدین؟؟؟

 

 .ومیدم ترتیبش باشه:ایزدپناه

 

 .قربان ممنونم:هدایت

 

 .سلام:فرهاد-۲۴

 

 .علیک:لادن

 

 شیرین از که هفتس سه الان میدونی
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 خبرندارم؟؟

 

 چه؟؟ من به

 

  تاشیرین کنی کمکم تومیتونی خوب

 .وپیداکنم

 

 های شده گم پیداکردن وسیله من مگه

 توام؟؟

 

 چی؟؟ کنم خواهش ازت اگه

 

 التماس؟؟ واسه اومدی

 

  اومدم اصلااره...فکرکن تواینجوری

 .التماس واسه

 

 بعیده؟؟؟ مملکت ازستوان
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 اینجا مامورنیومدم یه عنوان به الان من

 کنم خواهش اومدم بازجویی یاواسه

 .عارنیست که این زنموپیداکنم کنی کمک

 

 زنت؟؟؟

 

 .زنم اره

 

 .بابا عجب

 

 هماروپیداکنم؟؟ وخود هما دارودسته کجامیتونم حالامیگی

 

 چی؟؟ که

 

 .زنم به برسم که

 

 میفروشم؟؟؟ زنت به گروهمو من فکرکردی
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 انسانی یه توهم که فکرکردم این به من

 شاید میشه سرت ومرووت رحم

 کنارای گوشه اون اماکمی زیادنباشه

 وانسانیت رحم زره یه فکرکنم دلت

 ...داری دل ادمی یه توهم خوب....باشه

 نبودی؟؟؟تاحالا کسی تاحالاعاشق

 دوربوده؟؟اصلا ازت کست عزیزترین

 بوده؟؟ توزندگیت عزیزی

 

 این حوصله سلولم به منوبرگردونید

 .هاتوندارم خونی روضه

 

 بالایی اون به میسپرمت بروولی باشه

 تا باهات میدونه هرجورصلاح خودش

 .کنه

 

 .بروبابا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 164 

 

 تر سنگ ادم فرهاداین متاسفم:موهد

 .بشه رام حرفا بااین که حرفاست ازاین

 

 نگفت؟؟ فرهادچیزی:برسام

 

 دارم وایسادم بابادوساعت نه:ارش

  نداره اماانگارفایده میدم دلداریش

 رفت اویزن باقیافه ساکت نداره که

 .تواتاقش

 

 .توادارس بکوب هفتس سه خونه بفرستمش میتونم ببینم برم:برسام

 

 .باشی موفق باشه

 

 کنم فتح کوه برم خوام می وامگه

 باشی؟؟؟ موفق میگی که
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 سرسخت هم فرهادازکوه اق والااین

 خونه بفرستمش نتونستم که من تره

 .کن بروتوشانستوامتحان

 

 برسام

 

 سخته خیلی فرهادمتاسفم واقعابرای

 خودموجای ندارم جرئت حتی من

 وارد وزدم دراتاقش....فرهادبزارم

 رفتم کمی فرهادوندیدم شدم اتاقش

 خواستم چرخوندم جلوترسرموتواتاق

  گوشه خوردبه چشمم که برگردم

  اتاق بودگوشه فرهادنشسته....اتاق

 دوتا توشیکمش کرده جمع پاهاشم

  سرشم...روسرش گذاشتهدستاشو

 ....بسته دیوارچشاشم به داده تکیه

 صورتش نشستم کنارش رفتم دروبستم

  کرده گریه بودکه بودمعلوم خیس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 166 

 حتی بیچاره منم چشاشوبازکرددیدکه

 دستمو....نداشت گذاشتن احترام نای

 فرهادخودتو....روشونش گذاشتم

 ...میشه درست چی همه...باش قوی...نباز

 

 که میدونستم من من:فرهادبابغض

 حس مامورییت ازاول میشه اینجوری

  چرا؟چرا؟؟بایداین...نداشتم بیخو

 علی والای به میومد من بلاسرشیرین

 نشده طوریش باشه سالم اگه نظرکردم

  دوهفته خودم پیش برگرده باشه

 وشیرینم وناهاربدم صالح زاده امام

 .کارکنه نزارم دیگه

 

 برمیگرد روشنه دلم من نباش نگران

 دستوربدم بهت خوام می الان....پیشت

 .....کنی استراحت کمی خونه بری که

 ...میزنم حرف نپردارم من حرف وسط
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 حاظر سرکارت وقت اول فرداصبح

 بلند کردم کمکش.....حالاپاشو میشی

 ...وگوشیشوبرداشت شدکتشوسوئیچ

 

 شد شدهراتفاقی ترخداهرچی پس

 .خبربدین بهم

 

 .توبرو راحت خیالت

 

 پای وراون اون بکش بچه هی:لادن

 .بوگندوتو

 

 .بزنااااا حرف درست-

 

 چطور نزنم حرف درست مَثل-لادن

 .میشه

 

 این...توچنگالاش وگرفت لادن موهای
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 .طورمیشه

 

 پرتش پیچوند وگرفت دستش لادنم

 شیکمش زدبه لگدمحکمم یه کردزمین

 کردلادنم اومدجداشون نگهبان که

 بردن روهم دختره اون انفرادی بردن

 .انفرادی

 

 تایاد دوروزاینجامیمونی:نگهبان

 .نداری جفتک بندت هم به بگیری

 

 کرد دعواروشروع اون اول:لادن

 هرچنداینجا داره دخلی چه من به

 .ترم راحت

 

 رزمی دوتاحرکت قرارنیست:نگهبان

 کنی؟؟تو گردوخاک توسلولت بلدی

 .بگذره خوش پس اینجاراحتی که
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 موهامو بیشورتموم اخ اخ.....میگذره

 .بشکنه دستش کند

 

 .داری ملاقاتی:نگهبان

 

 ملاقاتی؟؟؟:لادن

 

 و هستی توانفرادی بااینکه اره:نگهبان

 خیلی تفلی ولی نداری ملاقات اجازه

 مجبور کردکه عزوجزکردالتماس

 .ببریمت شدیم

 

 کیه؟؟

 

 .بیابیرون نباشه حرف

 

 لالهههههههه؟؟؟؟:لادن-۲۵
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 خانوم؟؟ لادن کردی تعجب چیه:لاله

 نمیگیری ازخواهرت سراغی شماکه

 کردم پیدات حالاکه بزارمن گفتم

 .بگیرم ازت سراغی یه

 

 کردی؟ پیدام... جوری چه...چه:لادن

 

  بهاروازدانشگاش تهران اومدم

 خوندم توروزنامه که دکتر ببرم بردارم

 .دستگیرشدی که

 

 چطوره؟؟خوبه؟؟ حالش..حنا...حنا

 

 نسوخت دلت هم حنادخترت به توحتی

 ....سرزندگیت بشینی ادم بچه مثل که

 .زندگیتوکنی
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 بچم حال به دلم میگی جوری لاله

 .سوخت بچش حال به انگارحمیددلش نسوخت

 

 کردتوچرا؟؟ خریت اون

 

  بودبعدش اول های دفه مال خریت

 حنا منو اینکه کردباوجوده خیانت

 سراغ میرفت بودیم توزندگیش

 تو اخرشم دیگه بازنای کاری کثافت

 کردتوهمین خودشوتباه راه همین

 تونستم نظرتومی به ایدزگرفت راه

 کنم؟؟؟ بزرگ ایدزی یه بچموپیش

 

 رفتن به بودراضی باباش اون لادن

 نبودبیادایدزشو بچش خارتوپای

 کنه؟؟؟ منتقل بچشم به

 

  بایه تونستم می من نه هرحال به
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  تونستم می نه کنم زندگی ایدزی

  ایدزی یه پیشه بچم بدم اجازه

 بچمو دست مجبورشدم کنه زندگی

 .زندگیم پی برم بگیرم

 

  این توبه زندگی زندگی؟؟؟کدوم

 زندگی؟؟ هامیگی میله پشت

 

 یا خودموحنارودرمیاوردم بایدخرج

 نه؟؟

 

 خودفروشی؟؟ با

 

 کاری که من نداشتم ای دیگه راه

 همین کارکنم جایی امبخو بلدنبودم

 .اومد برمی ازدستم

 

 باخودفروشی بگی خوای می یعنی
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 هایی؟؟؟ میله پشت الان

 

 اماتا... نگفتم چیزی همچین من نه

 ادامه کارم اون به خواستم می کی

 .بدم

 

 چی؟؟ پس

 

 خورد پستم کاربه خلاف یه روزی یه

 قراربودبرم بودکه ازادامایی یکی

 بود خلاف پیشنهادکارداد بهم خونش

 خلاف کارم چون نداشتم ای چاره منم

 باخبر ازخواهروبچم ندادم بوداجازه

 واسه نکرده خدای روزی ویه بشن

  مجبورشدم بیفته شماهااااتفاق

 وخودموگموگور دستت حناروبسپرم

 .کنم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 174 

 با من که جوری گموگورکردی خوبم

 پیدات گشتیم دنبالت وحیدهرچی

 .نکردیم که نکردیم

 

 .تمومه وقت:نگهبان

 

 لاله؟؟ لاله

 

 .بگو جانم

 

 نه؟؟ سالشه هشت حناالان

 

 .خواهری اره

 

 بیاری؟؟ بعدعکسشوبرام دفه میشه

 

 .تمومه وقت بلندشومیگم دیگه بس:نگهبان
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 نباش نگران:دادزد شیشه ازپشت لاله

 .برات میارم

 

 دستموکه توانفرادی رفتم ودیگه

 برام..خیسه دیدم روصورتم کشیدم

 بودکه چندسالی بود جالب خیلی

 بود ندیده خودشون به اشک چشام

 کردم گریه من که شد نمی باورم

 نبودی؟؟ کسی تاحالاعاشق...داری دل ادمی توهم خوب:فرهاد یادحرف)

 دوربوده؟؟ ازت کست عزیزترین تاحالا

 (بوده؟؟؟ توزندگیت اصلاعزیزی

 کوبیده توسرم پتک فرهادمثل حرفای

 این به من:فرهاد یادحرف)میشد

 (انسانی یه توهم که فکرکردم

 تا کنی کمکم کنم خواهش اومدم)

 (زنموپیداکنم

  و تاشیرین کنی کمکم تومیتونی)

 (پیداکنم
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 وخود هما دارودسته کجامیتونم)

 (هماروپیداکنم

 (زنم به برسم که)

 ازشیرین که هفتس سه الان میدونی)

 (خبرندارم

 زنگ داره توگوشم فرهادهی حرفای

 از که ساله هشت منم خوره می

 عزیزمو ساله هشت...خبرندارم حنام

 ...دخترموحناموندیدم

 

 دوماهه سروان:سرگردرادمنش-۲۶

 پرونده رواون وگذاشتی وقتت تمام

 نمی رسیدگی دیگه های پرونده وبه

 وعضشه؟؟ چه این اخه کنی

 

 سرگرد جناب بله:ایزدپناه سروان

 کردم سحلنگاری من باشماست حق

 پیداکردیم سرنخایی یه باورکنید ولی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 177 

  این شدن بسته باعث میتونه که

 دیگه شماکمه بشه همیشه برای پرونده

  بدیدن مهلت من به دیگه کمه فقط

  دستگیرکردیم روکه فردی تااون

 .میشه درست چی همه کنه اعتراف

 

 ....من:سرگرد

 

 متاسفم من خیلی خیلی قربان:موهد

 این چون شدم وارداتاق درنزده که

 .کرد خبرحواسموپرت

 

 خبری؟؟؟ چه:ایزدپناه

 

  کنه خواداعتراف می قرقی لادن

 .نبوده تاثیر بی.چندان هدایت حرفای اینکه مثل

 

 اجازه من به سرگرد  جناب:ایزدپناه
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 میدید؟؟ مرخصی

 

  که کسیه همون این:سرگردرادمنش

 کنه؟؟؟ قراربوداعتراف

 

 .قربان بله:ایزدپناه

 

 شماهابرید ازدست:سرگردرادمنش

 .ببینم

 

 .قربان ممنون:ایزدوپناه

 

 .میشنویم خوب:ایزدپناه

 

 .میزنم بافرهادحرف فقط شمانه:لادن

 

 فرهادبیادبااون الان اگه یعنی:موهد

 دیگه؟؟؟ میزنی حرف
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 .اره:لادن

 

 فرهاد

 

 عکسای پراز مشترکمون اتاق جای همه

  تحمل من میشم دیونه دارم شیرینه

  که هفتس سه الان ونداشتم قهرشیرین

 میشم دیونه دارم ندارم ازش خبرهم

 خدااااااااااصدامومیشنویییییییی؟؟؟

 خاطرشیرینمه واسه دریموکه دربه

 برگردون رومیبینییییییی؟؟شیرینموبهم

 تلفنمو صدای که همین....برگردون زنده

  ارش گوشی سمت بردم حمله شنیدم

 توانشو جونم افتادبه دلهره بودیه

 اخرش ولی کنم وصل تماسو که ندارم

 کردم وصل تماس

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 180 

 حرف خواد می قرقی لادن که اداره زودتربرسون فرهادخودتوهرچه:ارش

 .بزنه خوادحرف می باتو اونم بزنه

 

  کردم تلفنوقت حرف این باشنیدن

  اصلانفهمیدم که کردم لباساموتنم

  شدم سوارماشینم کردم تنم چی

 روندم اداره سمت به سرعت باتمام

  طرف ماشینویه رسیدم که همین

 تو اداره سمت دوییدم کردم ول

  برخوردکردم اداره باابدارچی راه

 ریخت من روی هاهم چایی تمامی که

 شکستن افتادن استکاناروزمین هم

 ایزدپناه سروان ازچشم اتفاق واین

 خودمو موهددورنموند وستوان

 .بهشون رسوندم

 

 خودتو وعضه چه این هدایت:ایزدپناه

 کردی؟؟؟ نگاه ازاینه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 181 

 

 ترخداتروقران سروان جناب:هدایت

 لادن این ببینم بزاربرم روبیخیال اینه

 میگی؟؟ چی

 

 .بیابرو خوب خیلی:ایزدپناه

 

 .سلام...بازجویی اتاق سمت دوییدم

 

 با خوب...فرهادخان جناب به:لادن

  شودادی مغزماروشسته حرفات

 .خداییش

 

 .سکوت

 

 دارم نمی توانتظارنگهت بیشترازاین

  داری دل انسانی یه توهم گفتی

 یانه؟؟ دوربوده ازت تاحالاعزیزت
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 دارم عزیز یه یانه؟؟اره دارم عزیزی

 یه خبرندارم ازش ساله هشت که

 ندیدمش ساله هشت که عزیزدارم

 وصدانکردم اسمش ساله هست

 نگرفتمش توبغلم ساله هشت

 حنا نکردم صداش که ساله هشت

 مامان نشنیدم اززبونش ساله هشت

 کجا میگم بهت میگم عزیز گفتی

 مطمئن ولی هماروپیداکنی میتونی

  دیقه همون هما باپیداکردن نباش

 باشه زنده اگه که پیداکنی شیرینم

 .باشتش نفروخته اگه که

 

 بفروووووووشه؟؟؟:فرهاد

 

 برورونداشت کم شیرین بفروشه اره هه

 بخرنش که میدن روش تومن ده راحت

 ...ولی
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 چی؟؟؟ ولی چی؟؟؟هان ولی:فرهاد

 

 بود شده جمع توچشاش که اشکایی

 سیلی حرفامومثل همه لحظه یه برای

 فرهاد که کردم باورنمی زدتودهنم

 باشه شیرینش زنش عاشق اینجوری

 اعتراف خورم می غبطه شیرین به

 .......میکنم حسادت بهش که میکنم

  خوشبحال....عاشقی خیلی هه

 از کمی شوهرمنم کاش...شیرین

 وزندگیش بچه منو توروبه وعلاقه عشق

  رسول ولی...ولی امااون....داشت

  نکنم گمون داره علاقه شیرین به

 کاغذقلم حالایه...فروختنشوبده اجازه

  مطمئن درضم...وبنویسم ادرس بده

 یانه باشن همونجامونده نیستم

 گروه های ازبچه یکی بعدازگیرافتادن
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 دستگیرنشه که میکنه جاشوعوض

 میدونم روکه احتمالی جاهای تمام من

 .مینویسم وبرات اونجاباشن داره امکان

 

 بهت من بزرگت کمک این بابت:فرهاد

  درخواست هم میگیرم وکیل.برات هم باشم پشتت که میدم قول

 بندحرفش پشت....میکنم برات تخفیف

 رفت نکرد وتلف زدووقت بیرون ازاتاق

 .گفت لادن که ادرسی همون به

 

 فکرمیکنم این به دارم       -۲۷

 

 نمیشه هفت چراساعت           

       

 توروببینمت که                 

 

 پیشت رفته ازالان که دلم          
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 فکرمیکنی چی به توداری          

 

 یانه منومیدی جواب            

 

 هرجارفتی بگوتوهم             

 

 یانه تصویرمنودیدی             

 

 کرمیکنمف این به دارم من          

 

 

 برام توپوچه بی زندگی           

 

 فکرمیکنم دارم همش            

 

 نقاشیت مثل صورت اون به       

 

 میکنم تودق بی من             
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 نباشی که میشه مگه             

 

 فکرمیکنی چی به توداری          

 

 یانه دی منومی جواب            

 

 هرجارفتی بگوتوهم             

 

 یانه تصویرمنودیدی             

 

 پیداش حتما باش هدایت؟؟اروم:موهد

 .میکنیم

 

 ............................اوهوم:هدایت

 

 .نیست جاکسی این قربان:سرباز

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 187 

 بریم نکنید وتلف وقت توماشین برگردین سریع خوب خیله:ایزدپناه

 .جا یکی اون سراغ

 

 جابود دونه یه همون به امیدشون همه بودوفقط خالی دومم جای

 و همکارشون که امیدواربودن همه

 بد فرهاد که خصوص به پیداکنن

 .انتظارمیکشید جورداشت

 

 .جلوترنیایین قربان:سرباز

 

 چرااااا؟؟:ایزدپناه

 

 کنید ونگاه درخت بالای قربان:موهد

 مدار دوربین به اینجامجهز اینکه مثل

 .بستس

 

 ....اون:ایزدپناه
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 بود خالی که قبلی دوجای:هدایت

  اینکه....بده میتونه معنی یه داره دوربین حالااینجاکه نداشت دوربین

 .همینجان هماودارودستش

 

 میکنیم جاکمین همین پس:ایزدپناه

 .کنیم ممنوعه جای اون وردبه راه تایه

 

 ممنوعه؟؟:موهد

 

 .ممنوعه اره:هدایت

 

 شمادوتا ازممنوعه چیزی که من:موهد

 ممنوعه اون نقشه بشینیم پس نفهمیدم

 .روبکشیم

 

 .موافقم:ایزدپناه

 

 دوست(موهد)وارش(ایزدپناه)برسام
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 تودوره(هدایت)فرهادم هستن صمیمی

 بود دوست ارش بابرسامو سربازی

 جدا دوتادوست فرهادازاون بعداون

 مثل نشستن تایی سه الان شدولی

 .رومیکشن ممنوعه مکان ورودبه نقشه وسرباز فرمانده نه دوست سه

 

 .دوربینابامن ازکارانداختن:فرهاد

 

 پامیش میکنن شک ازکاربیفته اگه:ارش

 .اطراف گشتن به

 

 دوربینا کارانداختنا ازاون نه:فرهاد

 ثابت که میکنم دستکاری روطوری

  نشونت ردمیشی که ازجلوشم بمونه

 .نمیده

 

 .بابامتفکر:ارش
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 ازنیروها سری بایه ماهم پس:برسام

 .میکنیم جلوحرکت به

 

 .منتظربشیم بایدتاشب فقط:فرهاد

 

 .میزنم چرت یه من پس:ارش

 

 مریدامارنگهبانارو شماالان:برسام

  این خروجی بعدامارراهای میگری

 .میای ومیگیری باغ

 

 نگهبانا هااابامن خروجی واااخوب

 .بافرهاددیگه

 

 .نباشه بلندشوحرف:برسام

 

 گیراوردیدهمه بابامظلوم ای:ارش

 .........من؟؟؟ میندازیدگردن و کارتون
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 براتون خبردارم خوب خوب خوب

 .داغ داغ

 

 .ببینم بنال:برسام

 

 .باش داشته کلام عفت هوووووی:ارش

 

 عفت خودم بادنده تاسرهممونوبه کن خفه گوشیت صدای فعلاجنالالی:فرهاد

 .میدم یادش کلام

 

 .نداره زدن که بیابچه:ارش

 

 یا میزنی حالاحرف بچه خوب:برسام

 کنم؟؟؟ لحت زیرپام

 

 نیست خوب خوشونت همه این:ارش

 چرامیزنی؟؟؟....اااااااخ....هاااااااا
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 .زرنمیزنی چون حقته:فرهاد

 

 .گم اینطورشدنمی حالاکه:ارش

 

  جون به بیفتن برساموفرهادتاخواستن

 تسلیم....دیستاشودادبالا ارش ارش

 تادرخروجی سه میگم میگم باباتسلیم

  باسگای دوتاکرگدن جلوهردرم داره

 مسلسل یه دارای هرکدومم میرفت یادم داشت اهان....داشتن نگهشون باقلاده که وحشی

 .میباشن

 

 همین؟؟؟:برسام

 

 خوای؟؟ بیشترمی دیگه اره:ارش

 

 شیش باغ حالابیرون خوب:فرهاد

 .باغ توی میمونه هست تانگهبان
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 کرد نمیشه وکاری باغ توی:برسام

  حواسمون توباغ میریم بایدوقتی

 .باشه

 

 .اوهوم:وارش فرهاد

 

 ساکتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فرهاد:ارش

 

 .ساکته خوب برسامم

 

 .ازتوپرسیدم فعلامن:ارش

 

 بپرس بروازبرسام اول خوای می پس

 :بپرس بعدبیاازمن

 

 .بپرسم ونازا خوام نمی اصلا من:ارش
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 .میکنه ساعتاکندحرکت:فرهاد

 

 سکوتته؟؟ دلیل واااین:ارش

 

 .هی:فرهاد

 

 چراساکتی؟؟ برسام:ارش

 

  حرف کافی اندازه توبه چون:برسام

 .مانیست زدن حرف به نیازی میزنی

 

 منزوی ازوضعیت خوام می بده:ارش

 .بیارم درتون بودن

 

 .منزویه عمت....برساموفرهادباهم

 

 قراردادبستین؟؟ من باعمه وااااتوبنگاه
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 .نیست مالیم همچین:برسام

 

 به من بخوادعمه دلت هم خیلی:ارش

 .زیاده ازسرتم خوشگلی اون

 

 .اووووق:برسام

 

 .اووووق کوفت: ارش

 

 .باشه شده شب قدرکافی به فکرکنم:فرهاد

 

 اید؟؟ اماده اوهوم:برسام

 

 .اوهوم:وفرهاد ارش

 

 خبری نه اما رودستگیرکردن همه-۲۸

 و رسول ازهما خبری نه بود اززاهد

 .بودن هماهنوزمونده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 196 

 

 .بزن حرف:برسام

 

 .دونم نمی هیچی من:داوود

 

  دستورمیگیری توازرئیست:ارش

 .کجاست نمیدونی

 

 جاشو امادیگه دستورمیگیریم:داوود

 .نمیگه که

 

 کجاست؟ رسول چی رسول:فرهاد

 

 بودمثل رسول گردن زن یه:داوود

 هماگفته قراربوداونوبکشو اینکه

 بوداما زنده اماهنوز بکشه بودکه

 .هارونداشت زنده علاییم
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 هاارو زنده علایم چییعنی:فرهاد

 نداشت؟؟

 

  خرکش هشیارنبودباخودش یعنی

 .میکرد

 

 میکردین؟؟ کارایی چه:برسام

 

 کارومیگین؟؟ شماکدوم

 

 چندتاکارمیکردین؟؟؟ مگه:ارش

 

 بهم که میزنم حرف شرط یه به فقط

 .بدین تخفیف قول

 

  تخفیف عقده اینکه مثل هه:ارش

 همون به هم گمونم به داشت خوردن

 روزی شدتایه واردکارخلاف دلیل
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 شرط یه به بگه اینجارسید به که

 .بدین تخفیف بهم که

 

 .بزن حالاحرف باشه:فرهاد

 

 میفروختیم هم میخریدیم ادم هم:داوود

  میفروختیم هم موادمیخریدیم هم

 میکشتیم ادم ازجاهاااهم بعضی

 هماهم اینکه مثل البته دستورهما به

 .دستورمیگرفت جایی ازیه

 

 ازکی؟؟؟؟:برسام

 

 .دونم نمی

 

 موادی؟؟ چه:ارش

 

 .هرئین
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 جوریازمرزردمیکردین؟؟؟ چه:فرهاد

 

 پرمیکردیم میدزدیدیم بچه سری یه

  میرفتیم بعدقاچاقی شکمشون تو

 .ورمرز اون

 

 ...اول سوال سراغ بازمیریم:برسام

 هماکجاست؟؟؟؟

 

  قراره شب دونصفه ساعت مبادله یه

 در فقط من توترکیه بیفته اتفاق

 .حدمیدونم همین

 

 : فرهاد....بیرون زدن بازجویی ازاتاق

 چنده؟؟؟؟ ساعت الان

 

 .ونیمه هفت ساعت:ارش
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 دیگه؟؟ ترکیه مرسیم موقع به:فرهاد

 

 .پروازاره بااولین:برسام

 

 پروازنداشت ساعت تواین الان اگه:ارش

 چی؟؟

 

 هوایی نیروی نباشین نگران:برسام

 .... خودمونومیرسونیم بااون هست

 دادین؟؟ گزارش الملل بین پلیس به

 

 .اوهوم دوتاشون

 

 فرهاد

 

  قراررسیدیمودرهین محل به بالاخره

 هرچند کردیم دستگیرشون معاملشون
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 رسول خوشبختانه همانبودولی بازهم

 .....بودودستگیرشد

 

 پیش بایدبفرستم توروهم:رسول

 فرهاد که باتودهنی که جونت شیرین

 .شد زدخفه

 

 کجاست؟؟ بگوشیرین:فرهاد

 

 .قبرستون سینه

 

 چیکارکرری؟؟ باشیرین بزن حرف عوضی اشغال

 

  یه.....میکنه باهرزنی هرمردی که کاری

 .بلندکرد خنده

 

 باشن تواتاق ندادکه اجازه کس هیچ فرهادبه کردم می نگاه شیشه ازپشت داشتم:برسام

 یکمشتوش بشرونریزه این دندونای میکردکع کنترل واقعافرهادخودشوخیلی حرفاشونومیشنیدم
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 سوالم میزد طورکه همون جونش وافتادبه فرهادگرفت چشمای جلوی خون حرفش امابااخرین

 ................ کجاست شیرین گفت خوردکه کتک میکرددراخراینقدررسول

 

 فرهاد-۲۹

 

  دروکه گفت رسول که محلی به رفتیم

 یه خون غرق شیرین دیدم شکوندیم

 بادو اوارشد دنیاروسرم افتاده گوشه

 کنار دادم موهاش روپام گذاشتم سرشوبلندکردم شیرین پیش رفتم

 که بودن زده مصبااینقدرکتکش سگ

 بالا جورداشتم بودهمون رفته ازحال

 دستی که سرمیدادم گریه سرشیرین

 ....کردم احساس روشونم

 

 بلندشوامبولانس فرهادداداش:برسام

 .وببرن اومدبزارشیرین

 

 خودمم ببرن جایی تنهانمیزارم دیگه نه
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 .میرم باهاشون

 

 مابقیه بروایران توبازنت باشه:برسام

 .کارومیکنیم

 

 .اوهوم

 

  سروقت بایدبریم حالادوباره:برسام

 گور گوربه هماکدوم تابفهمیم رسول

 .شدس

 

 .امر اطاعت:ارش

 

 ارش؟؟ راستی:برسام

 

 ارش؟؟ دل جون

 

 .مردشور خورد بهم بمیرباباحالم خف
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  زدبه گردزل باچشمای ساکت ارش

 ....برسام

 

 چیه؟؟ هاااان:برسام

 

 همه این دونستم نمی فقط هیچی

 اگاهم که ممنونم دارم خوب صفات

 .کردی

 

 خبر؟؟ چه بابابگوازایران نزن زرن

 

 .توپ توپ خبردارم

 

 .دیگه بنال خوب اووووف

 

 اعتراف کرده که کارایی به قرقی لادن

 سراغ برم بودکه این کارم گفته کرده
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 میک کنن نمی توتوجه به بل ال باباننت بیخیال اره که میدادم وشو دخترشونوشست خرپولامخ

 ازباباش ازدختره

 برنج قرصای سراخرم چون میکشیده سرک خودش کمی امارمیگرفته

 میگفته میداده ارامبخش عنوان وبه

 میرفتن اوناهم میکنه بخورارومت

 بزارن درمیون باخانوادشون خودشون خیال حقیقتاروبه سری مثلایه

  ظاهرارامبخشم به قرص بعدمیان

 میرسیم.....تمام ودیگه خوردن می

 روکه قتلایی سری یه داووداونم به

 چطورکجا کردن که کارایی روگفته کرده

 .اعدام درجا بوده سنگین جرمش

 

 لادن؟؟؟ جرم:برسام

 

 براش قراره ایستادن فرهادپشتشون اق

 خلاصی اعدام وازمنجلاب بگیرن وکیل

 .را دهندوی
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 .بگم چی اوووف

 

 شدن دزدیده ازپرونده بگوچراچیزی

 نداشتیم؟؟ هااااطلاعی بچه

 

 .نبوده من دست پرونده اون اینکه برای

 

 ......................اهان

 

 ارش؟؟ کجارسیدی به:برسام

 

  رسول این درواومدچیزی باباپدرم

 کتکای واسه دلش فکرکنم ده بروزنمی

 .کن فرهادخبرش فرهادتنگولیده

 

 قمر اوضاش که فرهادونکن بحس

 درعقربه؟؟؟
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 پیداکرد دیگه وکه بازچراااا؟؟زنش

 مرگشه؟؟؟ چه دیگه

 

  روزم روزبه زنشه کمارفتنه مرگش

 .بدترمیشه حالش داره

 

 باباااااااااا؟؟ نه

 

 هرچه بایدخودمون همونم برای اره

 ازاینکه تاقبل بدیم زودترکاراروانجام

 .بچه سراین بیفته منتقام فکرانتقام

 

 نوچ امارسول موافقم باهات اوکی

 .کنه دهنشوبازنمی چاک بامامخالفه

 

 .بیشترزوربزن یکم

 

 .شدم خسته نمیشه وااای
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 .برست خاک.....زهرمار

 

 نیست معلوم برسرهماورسولکش خاک

 .دارن باهم نسبتی چی

 

 دارن؟؟؟ نسبتی چطورمگه

 

 .میزنم حدس

 

 نکن کاردیگه بزن حدس همش توهم

 باشه؟؟

 

 بزنم چرت کمی میرم من پس باشه

 .بهترشه تاحدسیات

 

 .....طرفش کردم پرت روبرداشتم منگنه

 .بکش ازش گمشوحرف ارش
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 نداده جاخالی(داداش)کاکا هووووووی

 بودااااا شده تیلیت مخم الان بودم

 حیوان باش ارام هوووش وحشیی مگه

 .ارام

 

 برو ندارم بازی مسخره حوصله ارش

  چیزیت اگه نکردماااااا ناکارت تانزدم

 .خودت پای شدخونت

 

 ننمو نکردی وحلال تاخونم برم من

 .درنکردی دربه

 

 .نمیشی توادم

 

 .بزارم نمیادتنهات دلم نمیشم نه

 

 تو کنم پرت دیگه چیزه یه خواستم
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 ....................دررفت که سرش

 

 چطوره؟؟؟ دکترحالش:فرهاد

 

 بدتره ازمریضم توکه حال پسرم:دکتر

 به امیدت توداری که حالیه چه این

 میشه فرجی یه ایشالله خداباشه

 .براش نکش توکه خودت براش دعاکن

 

 بهترنشده؟؟ همونه حالش یعنی:فرهاد

 

 .والا بگم چی:دکتر

 

 چرااخه باش فرهاداروم:فرهاد بابای

 میکنی؟؟؟ اینجوری باخودت

 

  پاشوبروخونه پسرم:شیرین مامان

 ازپادرمیای اینجوری بعدبیادیگه بگیر دوشی یه بزن سروروت به دستی یه
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 هاااا؟؟

 

 هیجا جامیمونم همین من مامان نه

 .نمیرم

 

 .بخور چیز پاشویه لاعقل:فرهاد بابای

 

 ترخداولم بابافقط خوام نمی:فرهاد

 .کنید

 

 دکتربادو سری یه لحظه توهمین که

 شیرین تواتاق کردن خودشونوپرت

 وایساد چندلحظه برای قلبم کردم حس

  بابام که زمین افتادم روزانوهااام

 اتاق سمت به شدازرفتن من متوجه

 ازکف نظرکردومنو صرف شیرین

 نزارخودمو کردباحالی جمع بیمارستان

 داشتن بهش....شیرین اتاق به رسوندم
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 بده حول بده دکترپرستاروحول فهمیدم فقط شد چی نفهمیدم میدادن شک

 دادم اینقدرتکونش بالاسرشیرین رفتم

 بلندشو لامصب ده....زدم داد سرش

 خوای کجامی....پیشم بمون.....نرو لعنتی

 بهت ازخواستی که بری؟؟؟پاشواونی

 بعدماموریت قرارمون...پاشودیگه بدم

 که....وایسادیگه پاشوسرقرارت...بود

 .شد چی نفهمیدم دیگه

 

 نزد؟؟ حرفی:برسام-۳۱

 

 .خبرمرگش نه:ارش

 

 باید دونم نمی دیگه واقعا اوووووف

 .چیکارکنیم

 

  راستی....بریدم دیگه که دقیقامن

 چیز؟ یه
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 چی؟؟

 

 .کردم کاری یه من

 

 چیکار؟؟؟

 

 هاااا؟؟؟ نگی مامانم به

 

  مامانت به برم که ای بچه مگه اووووف

 کنه؟؟؟ هم تنبیحت که بگم

 

 بدنم چهارستون که نگوتنبیح اخ

 

 .افته می لرزه به

 

 واااچرا؟؟؟
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 نیست مرضیم مامان های دمپایی این

 میکنه پرتاب که ازهرفاصله ازهرجهت

 میکنه اثابت باشم من که هدف به

 .کبوده هم دردمیکنه تادوروزهم جاشم

 

 هرازگداری باشه یادم پس...خندید

 حالاچیکار...کاراتوبدم گذارش بهش

 کردی؟؟؟

 

  شمابهم دیگه شمادردنکنه دست

  مزاحم من دیگه نه دارید لطف زیادی

 .نمیشم

 

 .نشوبگو لوس

 

 فرهادانگار روش بابادیدم هیچی

 ....داد جواب رسول رواین
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 !!!!خووووووووب؟؟؟؟؟

 

 پیاده روش فرهادو شایدروش گفتم

 هااا بگم ندادالبته که بده جواب کنم

 نبودم فرهاد مثل دیگه

 .بودم بهتر خیلی

 

 ...تو....تو

 

 فقط باش داشته جنبه کردم باباشوخی

 .همین کردم نسارش ناقابل دوتامشت

 

 .نیووردم سرت فرهادبروتابلایی

 

 .اوکی

 

 شده؟؟؟شیرین؟؟ چی:فرهاد
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 چیکار عه(:فرهاد کوچیکه داداش)پرهام

 .بینم بخواب سرموکندی میکنی

 

 شیرین؟؟ بزارپاشم چی یعنی:فرهاد

 چرا...چر...تو...شد؟؟تو چی شیرین

 پوشیدی؟؟؟ سیاه

 

 من....بابا خبرته اوهوووووچه:پرهام

 داداش بوده مشکی تریپم اول ازهمون

 .بزرگه

 

 دورتون من الهی:باگریه شیرین مامان

 .تو کردحالا جیگرمون به ماروخون شیرین اول بگردم

 

 دیونه دارم شده چی بگه یکی:فرهاد

 .میشم

 

 از خودت اوردی هوش توشیرینوبه بره قربونت مامان:فرهاد مامان
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 بیهوش که دوروزه الان رفتی هوش

 .بودی

 

 .روانی چیکارمیکنی عه عه:پرهام

 

  ببینم شیرینو بایدبرم من من:فرهاد

 .گیرم نمی اروم تانبینمش

 

 بگردم دورت من الهی:فرهاد مامان

  الان اومدیم شیرین ازپیش الان

 .خوابه

 

 اومده هوش به نمیگین مگه:فرهاد

 بیدار ازخواب که نمیشه طوری پس

 دوباره خوب دیدمش وقتی بشه

 .بخوابه

 

 به صبرمیکردی لاقعل الاغ:پرهام
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 وازدستت بیادسرم پرستارمیگفتم

 میبردیش باخودت یااصلاخوب بکنه

 .وچیکارکردی دستت ببین دیگه

 

 .پرستار خانوم سلام:پرهام

 

 بفرمایید؟؟ سلام:پرستار

 

 چند که پرستاری خانوم اون ببخشید

 کجان؟؟ ۲۱ بوداتاق اومده پیش دیقه

 

 ۱۲ اتاق رفت کارداشت چطور؟؟اون

 .بگین خودم به دارید کاری اگه

 

 البته خوام پرستارومی همون من نه

 و اون بازمن خوبیدهاااولی شماهم

 .خوام می
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 .دیونه وااااپسره:پرستار

 

 پرستار؟؟ خانوم:پرهام

 

 بله؟؟...کردوگفت ملیح لبخند یه زد صداش که کسی سمت برگشت پرستار

 

 سرموازدستش من پوک کله داداش این

 .کرد داغون دستشم کندفکرکنم

 

 خانوم بریدبه کاردارم الان که من خوب

 .کنه بیادرسیدگی بگید فرهی

 

 اومد که وقتی برای بگم اومدم نیست تواتاقش الان منم داداش نیست لازم نع

 بعدشماخوش کنید رسیدگی اتاقش

 .تری اخلاق

 

  باشه...ترشد عریض پرستارلبخندش

 ازداروهات اینم مادرجان....میام الان
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 .پرستاربیاد وبزن زنگ داشتی کاری

 

 .مادرباشه ببینی خیر الهی

 

 .بریم خوب:پرستار

 

  خوبه حالش نمیگین مگه بابام:فرهاد

 .ببینمش برم بزارین پس

 

 اقابفهمونه این بیادبه اقایکی:پرستار

 ویژست های تومراقبت الان زنشون

 .توبخش میارنش بعد چندساعت

 

 .ببینش بخش اوردنش بزاروقتی نکن فرهادلج....ور اون کشوند وگرفت فرهاد فرهاددست بابای

 

 ....اما

 

 برورو خوب بچه مثل حالا اما بی اما
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 .اومدبروببینش سرجاش که حالت بکش دراز تختت

 

 .اقا دست این پرستاربفرمایید خانوم:پرهام

 

 شانس کاریه چه این اخه:پرستار-۳۱

 .نکردین اوردیدرگتونوپاره

 

 پرهام به لگد فرهادیه رفت پرستارکه

 .بودزد وایساده تخت پایین که

 

 کردی؟ رم وحشی چته هووووی:پرهام

 

 حرف طرز چه این پرهام:بابافرهاد

 ته؟؟ بابرادربزرگتره زدن

 

 جفتک جوری چه دیدین که داشتین چشم عه...ند چشم واااامگه:پرهام

 .کرد پروندوناقصمون
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 .الله الا الله لا

 

 دور پروانه عین چیه خبرمرگت:فرهاد

 میچرخی؟؟ پرستاره این

 

 گفته کی بعدشم....توروسننه:پرهام

 اون میچرخم دورش پروانه مثل من

 .میچرخه دورم پروانه مثل خودش داره

 

 دیدم میگی توراست که چقدرهم: فرهاد

 ۱۲ اتاق دردنبال دربه جورداشتی چه

 .میگشتی

 

 داشتی توکه اوراقی توازکجافهمیدی

 شیرینتومیخوردی؟؟؟ جوش

 

 الفاضیه ایناچه اخه:فرهادوپرهام بابای

 خوب ادم بچه مثل میدین بهم که
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 .بزنین حرف

 

 ناسلامتی اقاپرهام:شیرین خواهر

 .هاااااا پلیسه شوهرخواهرم

 

  کههایی قیافه اون خودش به پرهام

 ....وگفت گرفت چندش اییییش...میگن

  شوهرخواهرشماباشه که ازاین قبل

 تو دونم نمی هااااامن بوده من دادش

 اذیت جایی این وقت یه هوشت بااین

 .نشی

 

 باهوشی؟؟؟؟ شماخیلی حالانکه

 

  یکیش که هرکدوم کله فرهادزدپس

 ....بود ورتخت اون ویکیش ورتخت این

 .ورعرعرکنید اون برید گمشید اهههه
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 پرستار....باادا....خاصیت بی:پرهام

 پرستارجوووووووونم جووووووونم

 .معشقتوشکستن سر زدن بیاکه

 

 این دوروبر بمیربابانبینمت خف:فرهاد

 .هااااا ای پرستاره

 

 نمیبینی دوروبرش داداش نه:پرهام

 .میبینی توبغلش

 

 خجالت استغفرالله:فرهادوپرهام مامان

 .بیرون نکردم پرتت ازاتاق پسربیابروتاخودم بکش

 

 اصلا...کردم خداشوخی به نماما:پرهام

 .اه  آآ نمیزنم حرف دیگه

 

 .بخش واوردن شیرین:شیرین بابای
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 .کرد بازفرهادرم:پرهام

 

 نگاش چپ چپ باباش پرهام باحرف که

 ببخشید واااای ای...گفت پرهامم کرد

 .باشم قراربودساکت که رفت یادم

 

  چشم وقته خیلی بیاپسرم ببینیش میتونی الان نداره عب:شیرین بابای

 .انتظاری

 

 شیرییییین؟؟؟شیرییییین؟؟؟؟:فرهاد

 گندمکم؟؟؟؟ شیرییییینم؟؟؟؟شیرین

 

 اینونگوووووو؟؟؟ نگفتم کوفت:شیرین

 

 دوراون بگردم دورت من اااااخ:فرهاد

 نظر من اتفاقا میگردم گفتناتم کوفت

 اولین اومدی بهوش اگه که بودم کرده

 .گندمکه شیرین همین میگم بهت که ای کلمه
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 بود کلمت سومین بعدشم....کردی غلط

 .اولی نه

 

 نمیدادی؟؟؟؟ وجواب مارموزتومیشنیدی ای

 

 تو هم کشیده یه وگرنه نداشتم حال

 .خوابوندم می گوشت

 

 شیرینم نداشته حال برای بمیرم من

 توگوشم؟؟؟؟ حالاچرابخوابونی

 

 میشه لازمت هرازگداری اینکه برای

 دوهفته؟؟؟ اون کجابودی

 

 زودترازایناپیداش باید داره حق شیرین

 قران به....پایین سرموانداختم میکردم

 اما اومدکردم می مجیدهرکارازدستم
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 .کردم نمی پیدات

 

 حالاسرتوبیاربالاهمارودستگیر باشه

 کردین؟؟؟

 

  جم ازپیشت توروپیداکردم ازوقتی

 خیال بی که گفت سروانم نخوردم

 .وپیشوتوباشم بشم ماموریت

 

 بهترم که منم کاری کم یعنی این_۳۲

 انجام ماموریتتو بقیه بری بهتره

 .بدی

 

 .....حالا نه

 

 وقت همه این که الکی گفتم که همین

  رهاش نیمه اخرش که نخوردم کتک

 .کنم
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 چیزی...میرم الان همین توبگی هرچی

 نداری؟؟ لازم

 

 .باش خودت مواظب ندارم نه

 

 .بود شده تنگ نگرانیات واسه دلم

 

 درست خودت واس ایه قیافه چه این

 هیولاشدی؟؟چرا کردی؟؟؟؟؟شبیه

 گود لاغرشدی؟؟؟چرازیرچشات

 نبودماااااببین هفته سه افتاد؟؟؟یه

 اوردی؟؟؟ روزخودت به چه

 

 تواین که ریشاش وبه فرهاددستش

 کشیدوپوزخندی بودن دراومده مدت

 شدم جوری این نبودی....زدوگفت

  باشی همیشه بده قول بهم پس
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 زندگی سخته خیلی نیستی تیوق

 خیلی سخته کردن

 تا باش پس کشیدن نفس سخته

 .شیرینم بکشم تانفس باش کنم زندگی

 

  ریش بدبیخ مال نمیبینی بابامگه ای

 .........................صاحبشه

 

 .سلام:فرهاد

 

 خبررررررر چه وااااووووو:ارش

 باخودت؟؟؟ چیکارکردی

 

 چمه؟؟؟؟ مگه:فرهاد

 

 والاولی دونم نمی نیست هیچیت

 .خوووووب کردی تغیراتی یه

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 230 

 زد ارش به که گردنی باپس برسام

 پشتش زدبه فرهاداروم پیش رفت

 بعد خنگول نداشتی انتظارکه....وگفت

  قیافه تواون زنش شدن پیداوخوب

 .باشه

 

 .باباخوشتیپ خووووب

 

 گیرکردین؟؟؟ همارودست:فرهاد

 

 .نمیگه چیزی که هم رسول والااین نه:برسام

 

 بروهمون خوای فرهادمی میگم:ارش

 پیاده کردی پیاده قبلاروش که روشی

 .زد شایدحرف کن

 

 کردو نگاه ارش به چپ چپ یه برسام

 .نکرده لازم...گفت
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 حالافرهاد بابانخواستیم خوب:ارش

 بدی؟؟؟؟؟ بهمون شام یه زنت اومدن بهوش واسه خوای نمی

 

 نزدیک رستوران همین میریم بشیدکه اماده چشم به ای...فرهادخندیدوگفت

 .کلانتری

 

 خدایی وقت یه نیوفتی توخرج:ارش

 .نکرده

 

 میترسم...تومیترسم اتفاقاازشیکم:فرهاد

 .بخوری میزمنم برمحتویات علاوه

 

 و رستوران وراه زیرخنده زدیم همگی

 بیشتر نصف من...گرفتیم درپیش

 بوددلم شیرین پیش همش حواسم

 اما باشم پیشش الان خواست می

  ازم نخواسته وازم این الان اون
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 خوردناشو کتک مسبب که خواسته

 همین برسونم سزاش وبه پیداکنم

  گوشیم که بودم توافکارم کارومیکنم

  دیدم وکه شیرین لرزیداسم توجیبم

 هاا اومدوازبچه رولبام خنده ناخداگاه

 .....کردم وصل وارتباط دورشدوم

 ....شیرینم سلام

 

 فرهادخوبی؟؟؟ سلام

 

 توخوبی؟؟ عزیزم اره

 

 کجایی؟؟ اوهوم

 

 خواستن شام ازم وپیداشدنت اومدنت بهوش وموهدبرای سروان جناب

 .بدم شام اوردمشون

 

  دیگه؟؟ازهماچه اید دیونه عهههه
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 خبر؟؟

 

  نمیدونم نزده حرفی والارسول_۳۳

 .هادنبالشن بچه نداریم خبرازش

 

 وکجاپیداکردین؟؟ من

 

  ای کلبه وتاریک تنگ زیرزمین تویه

 چطور؟؟

 

 .نبودم جایی همچین من ولی

 

 چییی؟؟؟

 

 کرده زندانیم بود استخربزرگ پایینش طبقه که بزرگ ویلای یه توزیرزمین من

 .بودن

 

 جارومیدونی؟؟؟ اون ادرس...واقعاااا
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 .بدم ونشون جاهاییش تایه چشمی میتونم ولی توترکیس نه

 

 .شدمیریم خوب که حالت پس باشه

 

 .دیره خیلی موقع تااون نه

 

 .سفرنیستش این مناسب توهم اماحال

 

 لفتش هرچقدرهم خوبه حالم من ولی

 چشماموبسته بقیش ودیدم جاهاییش تایه من تازه ضررمونه به بدیم

 باید بعدوخودتون ازاونجابه بودن

 .پیداکنید

 

 ....ولی

 

 .خوبه حالم فرهادمن دیگه ولی بی ولی
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 .کرد چیکارمیشه بزارببینم

 

 .نزار خبرم بی اوهوم

 

 .فعلاشیرینم پس...باشه

 

 ..................فعلافرهادم

 

 که جایی اون من میگه شیرین:فرهاد

 دیگع جای نبودم شمامنوپیداکردین

 .بودم

 

 مثلاکجا؟؟:ارش

 

 بده اونجارونشون میتونه چشمی گفت

 .بستن چشماشو هم بعد به جایی ازیه توترکیس

 

 قدم ماسه که باشه جوری این اگه:برسام
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 .جلووو افتادیم

 

 .دقیقا اره:ارش

 

 چرانشستین؟؟ بلندشین پس:برسام

 

 که بود شیرین حال خاطر فرهادبه

  وسکوت بودپایبن سرشوانداخته

  خاطرشیکمش به ارش میکردولی

 کرد سکوت

 

 فرهادچرانشستین؟؟ وااااارش:برسام

 

 مفتی شام هاایه بابابعدازمدت:ارش

 .دیگه بعدبریم بزاربخورم گیراوردم

 

 متاسفم برات واقعااکه ارش:برسام

 خوای؟؟؟؟ می شام توهم نکنه فرهادتوچته
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 واسه شیرین حال خوام نمی شام نه

 .نیست سفرمساعد این

 

 باخودمون پرستارم یه نباش نگران

  اتفاقی نکرده خدای اگه که میبرین

 برسه دادش زاهدافتادپرستاربه واسه

 .بگووبلندشو یاعلی یه الانم

 

 .داداش باشه

 

 حساب اون به اگه....شووود؟؟داداش چی نفهمیدم اوووه: ارش

 .داریم وگل اب بیشترحق ماکه باشه

 

 لگدت گل یه عنوان تابه پس:برسام

 بلندشو خودت باپای خودت نکردم

 .بریم
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 کنیم کوفت نزاشتین که باباشام ای

 قاطع زرس به...تهدیدنکنید دیگه

 هابرخوردقانونی باتهدیدکننده من میگم

 .هااااا نمیکنم

 

 .بروببینیم زرنزن:برسام

 

 برسام_۳۴

 

 هاا وبابچه کردیم وجمع باروبندیلمون

 ......... شدیم ترکیه راهیه

 راهنماییمون زاهدمیدونست که تاجایی

 هماوافرادشو ونامحسوس پیداکردیم معتلی هفته راهوبعدیه بقیه کردولی

  معلوم که ازاونجایی یمزیرنظرگرفت

 دستورمیگرفت نفردیگه بودهماازیه

  بشیم فکرواردعمل بدون نباید ماهم

 ...وانمیده صددرصدخودش پس باشن اونجورسرسخت هاش نوچه وقتی
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 میشه؟؟؟ حالاچی خوب:فرهاد

 

 قاطیه دونفرازمابره باید که میشه این

 .اونابشه

 

 اماچطوری؟؟؟:ارش

 

 یا خریدار یه عنوان بایدبه:برسام

 .بشیم گذارواردشون سرمایه

 

 اماچطوری؟؟؟:ارش

 

 از که باشیم داشته بایدمعرف:برسام

 داشته اطمینان بهمون اون طریقه

 .تربشه راحت کارمون که باشن

 

 اماچطوری؟؟؟:ارش
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 میکنم پرتت ازتوون بالگد همچین اماچطوری بگی باردیگه یه ارش:برسام

 نفهمی بازمیکنی که چشم که بیرون

 ...شدی زمین پخش کی

 

 ....میگه راست خوب:فرهاد

 

 کارارو خودتون نمیزنم حرف اصلامن

  پرونده که باشید مطمئن کنیدولی

 .نخواهدداشت روندی هیچ من بدون

 

 باز پپسی خودت برای یکم:فرهاد

 .کن

 

 .تسسسسسسس......چشم به ای:ارش

 

 ازکجااوردی؟؟؟ پپسی عهههه:فرهاد

 

 با بودم گرفته ازسوپری سرراه:ارش
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 .دوتاکیک

 

 مااااا؟؟؟؟ کومال پس:فرهاد

 

 جیرمواجب نوکربی من مگه:ارش

 جیب تواون بکن دست خوب شمااام

 .کن خرج یکم مبارکت

 

 .خسیسسسسس:برسام

 

 .همینه نخوای بخوای:ارش

 

 نگرفتی؟؟؟ ماهم حالاجداواسه:شیرین

 

 بفرما شماگرفتم چراااواسه:ارش

 وپپسی کیک که همین....شما مال اینم

 پس یه شیرین دست بدم روخواستم

 با داشتم که ازدونفرخوردم گردنی
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 .....شیرین توبغل میزدم سرشیرجه

 

 ماله تومشمبان که اینایی پس:برسام

 کین؟؟؟

 

 زدن کتک بدون میتونستید خوب:ارش

 شما به که کنین وخواهش ازبپرسین هم

 .بدم هااهم

 

 کشیدو ارش فرهادمشمباروازدست

 مشغول وهمه......بابا خفه....گفت

 .تسسسس..شدن پپسیاشون بازکردن

 

 ......اون پیش میره حالاکیوکی:ارش

 

 شدارش؟؟؟ چی:برسام

 

 چیکار...جاچیکار این...اون...اون_۳۵
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 میکنه؟؟؟؟؟؟

 

 بزن حرف کی؟؟؟؟درست:فرهاد

 ارش دفه یه که...میگی؟؟ چی ببینیم

 اونجا بره خواست ومی وگورگرفت

 جلوشو بابرسام که گندبزنه چی همه به

 .گرفتیم

 

 .چی همه به گندمیزدیمیکردی؟؟داشتی بودداشتی کاری چه ارش؟؟این مرگته چه:برسام

 

 شیرین

 نبود عصبی جوری این ارش حال تابه کردم تعجب واقعا ارش ازخشم

  بودحالاچی شوخ خندون همیشه

 ....وعلم الله کرده عصبیش

 

 رواز کسی بگو خوب چته ده:برسام

 میشناختیش؟؟؟ که دیدی دوربین
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 از نشون که کلیدشده بادندونای ارش

 غلطی چه کمنداینجا...بودگفت خشمش

 میکنه؟؟؟؟

 

 کیه؟؟؟ کمنددددد؟؟؟اون:شیرین

 

 .سکوت

 

 .بگودیگه چیزی یه خوب:فرهاد

 

  رفتن وهرکدوم جداشدن ازهم گیش ازدوساله باباش مامان دخترخالمه کمند

 پیش کمندازبچگی کارخودشون پی

 .بود شده مابزرگ

 

 اینجاست چرابود؟؟؟چراالان:شیرین

 نظرت؟؟؟ به

 

 وازخالم اول خدابیامرزازهمون بابام
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 سر یکم نمیومد خوشش شوهرخالم

 

  کمندهروقت باکمندرفتارمیکرد سنگین

 میشد میکردبیشترعصبی کاراشتباهی

 

 بود وتوداری وساکت کمنددخترخوب

 بارهم یه رفتاربابام همه تاحالابااون

 

 موند می نکردساکت حاضرجوابی

  بعدمیرفت بشه تموم غرزدناش تابابام

 

 بعداز میفهمیدم همیشه تواتاقش

  حرف که اونجوری باهاش بابام اینکه

 

 ازهمون نمیزاشتم وتنهاش میفهمیدم میکردمنم وگریه میزدمیشست

 

 نمیزاشتم وداشتم هواش بچگی

  بهش یادختراکه کنن پسرااذیتش
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  میرم الان میگفتم واخرش میکردم اینقدردعواشون میگفتم چیزی

 

 چیکارکردین میگم مامانتون به

  مامانشون به نرم که این برای اوناهم

 

 خواهی معذرت ازکمند میومدن بگم

 کمند روازچشای شادی وبرق میکردن

 

 شدیم بزرگ تااینکه بخونم میتونستم

 همون نیافتاد بینمون ای فاصله هیچ

 

 معنیه تااینکه هااابودیم گذشته مثل

 که چشم روفهمیدیم وعاشقی عشق

 

 بدجورگرفتارکمندم دیدم بازکردم

 که امروزمیگم میگفتم هرروزباخودم
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 میکردم حول تامیدیدمش ولی عاشقشم

 همین من ماه یه ومیبستم وزودفلنگ

 

 تصمیم جدی باردیگه این شدم کلافه خودم ازدست اخرش که بودم جوری

 

 دهنمو تاخواستم بگم بهش که گرفتم

 اومدی؟؟ کی داداشی عه....گفت بازکنم

 

  سطل شدانگاریه خراب دنیاروسرم

 که نمیشد باورم ریختن روم یخ اب

 

 

  چشام برادرمیبینه چشم کمندمنوبه

 زودازکنارش میشدکه داشت پرازاشک

 

 روز وازاون خودم لوندم که رفتم

  زمانی میشد سختر برام دیدنش
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 یامدرسه اون که اومدم می میرفتم

 دنیابرام کردم حس یاخواب باشه

 

 خونه روزاومدم یه تااینکه شده تموم

 میکنه زاری گریه داره مامان دیدم

 

  شده چی تابفهمم کمند بچم میگه هی

 رفته کمندازخونه شدم مردموزنده

 بود گذاشته نامه بودیه

 

 رفتم خدافظی بی ببخشیداگه خاله)

  دارم دوست خیلی که بدون فقط

 خونه تواین دیگه تونستم نمی خیلی

 

 اضافم سربارم میکنم حس بمونم

 جدیدبسازمزندگی یه که میرم

 

  که خوام می معذرت ازتوهم ارش
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 ازت که اداره اومدم نکردم خدافظی

 جلو بیام امانتونستم کنم خدافظی

 دوست خیلی دوردیدمت ازهمون

 دارم واست خوشبختی ارزوی دارم

 

 .(همگی خدافظ

 

 ازرفتن کمرم بودکه لحظه همون-۳۶

 افتادم روزانوهااام شکست کمند

 نکردیم پیداش گشتیم دنبالش هرچی

 خواب نه چندوقت تواین نکردیم که

 بوهایی یه مامانم خوراک نه داشتم

 اماچیزی کمند به من بوازعلاقه برده

 بزنم حرف باهاش تاخودم نمیگفت

 تا نشدومن پیداش وقت هیچ کمند

 تاالان نزدم حرف ازکمند چیزی الان به

 .دیدمش خونه تواین که

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 250 

 خونست؟؟ کمندتواین الان یعنی:شیرین

 

 اونجا اون دونم نمی ومن اره:ارش

 بایدازاون من هرحال به چیکارمیکنه

 .بیرون بیارمش خونه

 

 که پیداکنیم رابط بایدیه اول:فرهاد

 .بشیم واردخونه اون واسطه به

 

 شیرین

  دورشدم ازشون من میزدن تااوناحرف

 رو قری بالادن صحبت ودرخواست

 ......کردم

 

 فکر بایدیه نمیشه اینجوری نه:فرهاد

 .کرد دیگه

 

 .فکرروکردم من:شیرین
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 فکری؟؟؟ چه:فرهاد ارش برسام

 

 نیستین؟ رابط یه دنبال مگه:شیرین

 

 چراهستیم....گفتن باهم تاشون سه

 اماازکجا؟؟؟

 

  ساشازند اسم به هست یکی:شیرین

 خونه وارداون که میکنه کمکمون اون

 .بشیم

 

 شده کیه؟؟توازکجامیشناسیش؟؟چی ساشازند این:فرهاد

 ...کنه؟؟اصلا کمک خوادبهمون می که

 

 باش اروم عزیزم فرهادجان:شیرین

 .تابگم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 252 

 .باش:فرهاد

 

  درخواست من بزنید تاشماهاحرف

 حاضر اون روکردمقرقری بالادن صحبت

 نفر یه گفت کنه کمک بهمون که شد

  ازش مدیونه بهم خیلی که هست

 .میکنه کمک بهتون بخوام

 

  شه ساشاروازکجامی حالااین:ارش

 کرد؟؟ پیداش

 

 جاخوردیم ارش جدیه ازلحن همگی

 .بودیم ندیده واینقدرجدی تاحالاارش

 

 .میکنه پیداتون خودش ساشاگفتم به وقتی گفت:شیرین

 

 ....باید حالاماتاکی:برسام
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 .خودشه فکرکنم:شیرین

 

 .من به روبده گوشی:فرهاد

 

 .بیا

 

 بفرمایید؟؟؟ بله:فرهاد

 

 .... ازطرف ساشازندهستم من...سلام_

 

 هستین؟؟ خوب بله بله:فرهاد

 

 برمیاد؟؟ ازمن کاری چه...ممنون_

 

 کارمون رودرروراجب بهترنیست:فرهاد

 بزنیم؟؟ حرف

 

 بیام؟؟ سرقراریامن میایید شما
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 ما فقط مامیاییم قراروبگید شمامحل

 .هستیم ترکیه

 

 .کنم می اس ام اس ادرس دارم اطلاع بله_

 

 .متتظریم ممنون

 

 .حتماخدافظ بله

 

 .شما خدافظ

 

 شد؟؟ چی:برسام

 

 کارمون تاراجب سرقرار قراربریم:فرهاد

 محل ادرس بیااینم...بزنیم رودرروحرف

 .قرار
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 کمی نه ساعت ماتافرداصبح پس:برسام

 .میکنیم جمع اطلاعات

 

 .اوهوم:فرهاد

 

 ایزدپناه برسام سروان سلام:برسام-۳۷

  وایشونم فرهادهدایت ستوان ایشونم موهد ارش ستوان ایشونم هستم

  هم ازاشناییتون هستن همسرشون

 .خوشبختیم

 

 کاری حالاچه...همچنین...سلام:ساشا

 برمیاد؟؟؟ ازمن

 

 اون چیه هما توخونه شمانقشتون:برسام

 خوایید می اید؟؟چطورشده جاچیکاره

 ازادمای که درصورتی کنید ماکمک به

 ؟؟.هماهستین
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 به میفروختم جنس اوایل من:ساشا

 حضورم دلیل والان هستم مشتریاش از یکی نیستم هما ادما من...هما

 مدیون بهش لادنه خاطر به جا دراین

 داشتم که دینی کارم بااین والان بودم

 .میشه یِر یِربه

 

 نیستین؟؟ دیگه الان مگه چرااوایل:ارش

 

 کارو این که میشه سالی سه یه:ساشا

 .میشنوم خوب.....کنار گذاشتم

 

 .هما توخونه ببرید مارو خودتون ازطرف خواییم می ماازتون:فرهاد

 

 چرامن؟؟؟:ساشا

 

  صد شمارومیشناسه اینکه برای:ارش

 مااز اگه داره اعتماد بهتون هم درصد

 .خونه تواون بودنمون به نیست شکی بشیم معرفی شمابهش طرف
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 بهتون کنید واماده موادتون باشه:ساشا

 ................................خبرمیدم

 

 .مواداامادن برسام:فرهاد

 

 .منتظرخبرساشاباشیم حالاباید:برسام

 

 موادتون اگه داده پیام ساشاعه:ارش

 بیایین میگم که ادرسی این به امادس

 .باغه خونه یه

 

  هستین چیمنتظر پس خوب:برسام

  تلف ازوقتمون کلی که بریم زودباشین

 ............................شده

 

 دارین اعتبارمن شمابه الان خوب:ساشا

 خوادکه می هماوهماهم خونه میرین
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  به تنهایی باشم باشماهاشریک منم

 شرط این به فقط شمااعتمادنمیکنه

 .باشین مشتریش که کرده قبول

 

 بریم؟؟؟ قراره حالاازکی.....قبول:برسام

 

 الان فقط...میشه حالاهم همین:ساشا

 میاد؟؟ کدومتون

 

 .وارش من:برسام

 

 چی؟؟؟ منپس:فرهاد

 

 رسیدگی دیگه کارای به توبهتره:برسام

 .وارش من کاروبسپردست این کنی

 

 ...................باشه:فرهاد
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 ارش

 پامونوبزاریم که روزرسید اون بالاخره

 چطورخودموبا نمیدونم هما توخونه

 اینقدرازدستش روکنم روبه کمند

 وقتی نباشم مطمئن که هستم عصبانی

 که ومیدونم این فقط میدم نشون ازخودم والعملی عکس چه دیدمش

 فاش شغلیمو تاموقعیت بدم توضیح چیوبهش همه تا بیارم تنهاگیرش باید

  نشستیم کرد کاراشاره خدمت که ای کاناپه روی رفتیم وساشا بابرسام نکنه

 ها هماباعصاازپله که همین تاهمابیاد

 وماهم بلندشد ساشاازجاش اومدپایین

 رفتن پیش وخوب ازساشا تبئیت به

 ساشا روکه کارایی همین ماموریت

 .....نیست که اماانگارنیست کمنده دنبال همش چشمم میدیم روانجام میده انجام

 

 .خان همایون سلام:ساشا

 

  وباهمون انداخت وبرسام من به ای خریدارانه نگاه دادویه سرتکون همافقط

 خدمت یه لحظه همون که نشست قیافه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 260 

 رو ساشا که اومد پزیرایی کاربرای

 .اورد حرف به

 

 کجاست؟؟؟؟ کمند پس عه:ساشا

 

 از اونم وشنیدم کمند اسم که همین

 وبیست دیست برق انگاربهم ساشا زبون

 به مشتمو محکم کردن وصل ولتی

 برسام دست که کردم گره مبل ی دسته

 .....کردم احساس رودستم و

 

 میشه خونه این   وارد ای غریبه وقتی نداره اجازه منه کارمخصوص خدمت فقط کمند:هما_۳۸

 .بشه دیده

 

 .ای وخوشکله دختربانمک اخه اهااان:ساشا

 

 کمند پاپی هم دیگه سال ده ساشاتا:هما

 .نمیفروشم وبهت اون من باشی
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 وگرفته بدجورچشمم خداییش:ساشه

 فقط ندارم حرفی که من خان همایون

 دوباره بعدش خوامش می ماه چند برای

 .خودتون مال

 

 اوردین؟؟ چی خوب....نع:هما

 

 حرفای هنوزتوشک بودم انگارکرشده من

  بین حرفای متوجه اصلا ساشاوهمابودم

 میکنم حس نبودم وهما وساشا برسام

  دیدم که بودم باخودم تودرگیری جور همون بلندمیشه ازسرم دودداره الان

 من شدن بلند ازجاشون وساشا برسام

 بلندشدم دوتاازجام ازاون تبئیت به هم

 ....شده چی ببینم بهشون وگوشمودادم

 

 .میکنه کارراهنماییتون خدمت:هما
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 .خودم خونه برمیگردم دیگه منم:ساشا

 

 .نداریم تاروف ماباهم ساشاجان خونه میریم دیگع نمیشیم مزاحم یتونازپزیرا ممنون:برسام

 

 .اشنابشین باکارمون تاکمی جاباشین همین بهتره:هما

 

 .ممنون باش:برسام

 

 دادو ونشونمون اتاق کاراومدو خدمت

 اما تخت روی رفتم راست یه من رفت

 که میگردی چی دنبال بپرسم خواستم میگشت چیزی دنبال انگاربرسام

  شدم بیخیالش اومد وابروواسم چشم

 وساعدموگذاشتم دارزکشیدم تخت روی

 خوردبودحوصله خورده اعصابم روچشام

  ونداشتم برسام حرفای کردن حلاجی

 ..................استغفرالله کمند یعنی

 

 ....ارش؟؟؟....ارش؟؟:برسام
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 چیه؟؟؟ هااان:ارش

 

 شوبریم بلند ادب بی چیه هااان:برسام

 خوابی؟؟؟ چقدرمی شام واسه پایین

 

 .برد خوابم کی من وااای:ارش

 

 ازگشنگی بلندشوکه بدونم چه:برسام

 .میشم تلف دارم

 

 .میام بگیرم دوش یه توبرومن

 

 ارش....گفت شد خم گوشم دمه اروم

 .کن وجمع حواست داره اینجادوربین

 

 فهمیدم باشه که فهموندم بهش باسرم

  دنبال موقه اون داشت برسام پس
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 ...................میگشت دوربین

 

 تونیین می خواستین اگه بعدازشام:هما

 .وویلابزنید توباغ چرخی یه

 

  مشتاق واقعاااا ممنون خیلی:ارش

 .بزنم توباغ چرخی که بودم

 

 زدن حرف فکرمیکردم داشتم دیگه:هما

 .بلدنیستین

 

 ..........بود راه خستگیه بله خخخ:ارش

 

 استفاده خوب ازفرصت ارش:برسام

 .....روزیرنظربگیر چی وهمه کن

 

 بالارودیدی؟؟؟:ارش
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 چطور؟؟؟ ندیدم نه...میزدماااا حرف داشتم

 

 .بکشم سرک بالایه به میرم من پس

 

 میدونی هاااا ندی سوتی وقت یه ارش

 .داره جادوربین همه هم بالاست همااون هم که

 

 .هست حواسم خوووب

 

 هارو پله برسام تذکرات به توجه بی

 بود بالا اون اتاق کلی گرفتم درپیش

 اتاقا تواون میفهمیدم جوری اماچه

 هماتوکدوم ازکجامیدونستم خبره چه

 توکدومه یاکمند اتاقاست ازاین یکی

  میدیدم تودوربین خودم باشه اتاقا ازاین توبکی باید کمند که مطمئنم من

 از....بالا میره ازپایین پایین میاد ازبالا

 تو بردن پی به موفق که اونجایی

 .....پایین اومدم بیخیال نبودم اتاقا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 266 

 ته توباغ رفتم نداشت چیزی ویلا

 انال... بود شده بسته باقلاده که سیاه دوتاسگ  هم نگهبانش که خورد چشمم به انباری یه باغ

 ازدوجا باید

 نبود پذیر امکان که سردرمیاوردم

 اون بعد بالا طبقه اون ازهمه اول

 واسه کنم فکراساسی یه باید زیرزمین

 ساشا به باید خودشه اره...بالا طبقه

 تاهمارو بده ترتیب مهمونی تایه بگم

 به بتونم تامن پایین بالابکشه ازاون

 وپیدا کمند تا بشم اتاقا داخل راحتی

 که میفهمم وپیداکنم کمند اگه کنم

 .........هست چی زیرزمین تواون

 

 میگی؟؟؟ چی میفهمی ارش:برسام_۳۹

 

 مناسبتی؟؟؟ چه به بگم بدم ترتیب ای مهمونی چه من اخه:ساشا

 

 چیه؟؟؟ مهمونی واسه دلیلت اهه:برسام
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 دوتا به وویلا باغ زدن تودید من:ارش

 .رسیدم چیز

 

 .خووووب:برسام

 

 هست اتاق بالاکلی توطبقه...یک:ارش

  بهم چهرش ازحالت برسام....نیست توش کی توشه کی نمیدونم که

 هت اینکه ودومیش....دومیش سراغ رفتم کرد وراحت کارمن پس کیه منظورش فهمیده که فهموند

 یه باغ

 دوتا نگهباناش که هست زیززمینی

 برگزاربشه مهمونی اون اگه که سگه

 با تواتاقا ازوجودادمای میتونم هم

 .زیرزمینه تواون که چیزی هم خبربشم

 

 زیر هیچ متوجه تاحالا من:ساشا

 دیدی؟؟ اشتباهی فکرنمیکنی نشدم توباغ زمینی
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 تومتوجه اگه دیدم درست نه:ارش

 دریچه یه فقط اینکه خاطر به نشدی

 .مخفیه درش ومسلما میشه دیده کوچیک

 

 همکارمون ازکله عقل فکرکنم:ساشا

 .پریده

 

 ارش تونقشه اشکالی من ولی:برسام

 پیش مشکلی نکنم فکرهم نمیبینم

 .روبده نیمهمو ترتیب توبیزحمت بیاد

 

 خودم باغ چراتوخونه خوب هست هم مهمونی اگه کیه مهمونیه اخه بگم:ساشا

 .نمیگیرم

 

 یا بگواینجابزرگتره بدونیم چه:ارش

 تغیری خوای می میشه بگواگه نه نه

 .کنی ایجاد مهمونیت محل تو 
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 اما نمیکنه قبول میدونم بااینکه:ساشا

 .تلاشمومیکنم باشه

 

 .ساشا ممنون:برسام

 

 .خواهش

 

 همارو ساشا که کشید روزطول سه

  به توخونه مهمونی تایه کنه راضی

  شد شروع مهمونی که همین کنه پا

 اتفاقات خبردادن واسه وگذاشتم برسام

 پراز توشون که دراااا کردن باز به کردم شروع یکی یکی بالا طبقه رفتم خودم

 اتاق به نبود توش کسی بوداما وسیله

  رسیدم که راست سمت از وسطی

 باز دستگیره به انداختم دست

  ودرش اتاق اون بیخیال کلافه نشد

  خالی اوناهم که بقیه سراغ رفتم شدم

 باهزار بودکه درمونده یه فقط بودن
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 انداخت دستگیره به دست امید

 ....میزنه روشونه اومده کمرش تاپایین موهاشوکه داره جلودراور که دخترودیدم ویه کردم بازش

 

 .وبرو بزارروتختم روسینی اکرم:دختره

 

 مغزم شد قفل پاهام صداش باشنیدن

 کمند بود خودش اون میشناختم کمندو صدای هنوزه که هنوزم دستورنداد

 برگشت کمند که شد جاری اشکام من

 کوپ اونم انگار من بادیدن من طرف

 قطرات افتاد ازدستش بودبرس کرده

 میریخت هم سر پشت وکه اشکش

 نمیداد دیدن اجازه بهش روصورتش

 میزد لب که طور همون بلندشد ازجاش

  اومدم خودم به جلو میومد ارش ارش

  های شونه جلو رفتم وبستم دراتاق

 .....تخت روی نشوندم وگرفتم کمند

 چرامیکنی؟؟؟ گریه باش اروم کمندم
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 ...اینجا...تو...تو ارش:کمند

 

 کسی به باشه یادت فقط گلم باش اروم

 من که نمیگی منومیشناسی که نمیگی

 باشههه؟؟؟ پلیسم یه

 

 اماتواینجا...نمیگم چیزی کسی به باشه

 ازکجاپیداکردی؟؟ منو چیکارمیکنی

 

 ...توچشاش زدم زل زمین کلانشستم

 توچرااینجایی؟؟ توچرارفتی

 

 بده؟ منو جواب

 

 منودادی؟؟ توجواب

 

 .پرسیدم من اول
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 .ترم ازتوبزرگ منم خوب

 

 گذشته مثل چون شدیم ساکت جفتمون

 یه من شدیم متوجه هم وجفتمون میزدیم حرف باهم هاااداشتیم

 دستشو اماکمند زدم لبخندتلخی

 ....داد سر وگریه چشاش رو گذاشت

 

 رفتی؟؟ کمند؟؟چرا کاروکردی چرااون

 اینجاچیکارمیکنی؟؟؟

 

 اشکاشو وباحرص شد بلند ازجاش

 برودارم...ازاینجابرو....کردوگفت پاک

 .میکنم زندگی

 

  منم گرفت جریان رگام توتمام خشم

 وشونه شدم بلند ازجام خودش مثل

 سروشکل بااین...وگفتم گرفتم هاشو

 ارایش؟ همه میکنی؟؟بااین زندگی داری
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 باچادربیرون که کمندی اون کوش

 محرم که کمندی اون میرفت؟؟کوش

 میکرد؟؟ نامحرم

 

 ...جداکردوگفت وازدستام خودش

 

  میفهمی...مرد...مرد دیگه کمند اون

 .میزنم جیغ نری جابرواگه ازاین الانم

 

 .میرم بگی اگه سوال یه_۴۱

 

 .زودباش بگو

 

 فرارکردی؟؟؟ چراازخونه

 

 داشتم دوست بودم عاشقت اینکه برای

  نمیاوردی هم خودت روی اماتوبه

 اوردی خودت روی به که هم وقتی
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 من دیر خیلی بود شده دیر دیگه که

 .بودم وگرفته تصمیمم

 

 بود عاشقم روزی یه هم کمند ازاینکه

 بود؟؟ دیر چی واسه....شدم شکه

 گرفتی؟؟ چی تصمیمه بود؟؟؟ چرادیر

 

 ازعمد خونه بودم اومده ازمدرسه

 بترسونم رو خاله که اومدم ارچم

 

  خاله بین حرفای متوجه ناخداگاه

  متوجه مامانت وشنیدم وبابات

 

 بود شده هم به جفتمون علاقه

 گذاشته درمیون بابات با اومم وایه

 

 بخواد فرهاد اگه گفت بابات بود

 محرومش ازارث کنه ازدواج باکمند
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 واسه باید هم خونه ازاین میکنم

 لحظه اون میکنم عاقش بره همیشه

 

 میشدم دیونه اومدداشتم بند نفسم

 ارومم بودم اومده که همونطوراروم

 پارک تویه رفتم بیرون زدم نهازخو

 

 ناراحتیم متوجه خاله خونه میرفتم اگه

 تاکمی توپارک اونقدرنشستم میشد

 که هرچند بذم بعد بهتربشه ازحالم

 

 گذشت روزم بودامااون بهترنشده

 که خونه ازاین گرفتم تصمیم تااینکه

 

 خونه ازاون برم بزارم سرباربودم همش

 فکرمیکردم برم بزارم بودم اضافه یه که
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 هست واسم ریبهت اینجازندگیه که

 یه عنوان به اینکه ازترس امانبود

 

 اوردم پناه نشم فروخته جنسی برده

 التماسش کلی کاربود خدمت که اکرم به

 که کنه خودش همذاه منو که کردم

 

 کارکاربکشن خدمت یه عنوان به ازم

 .بزار بذوتنهام فهمیدی حالاکه

 

 ازاین که خوای نمی چی؟؟الان الان

 بیرون؟؟؟؟ بری جهنم

 

 شوهر خونه کجابرم؟؟بیام بیرون بیام

 بشنوم؟؟؟ سرکوفت ازش ترازقبل بد دوباره که خالم

 

 متوجه اون مرد کرد فرارتوسکته بابابعد

 وجدان عذاب ازرفتنت بود شده کارش
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 .ومرد نکرد تحمل اخرش گرفت

 

 مرده؟؟ واقعااا...گفت بابهت کمند

 

 باهم تهران برگردیم حالابیابامن...اره

 .میکنیم خوبی زندگیه میکنیم ازدواج

 

 .برو شد تموم حرفات اگه

 

 چیه؟؟؟ باغ ته زمین زیر تواون

 

 .دونم نمی اوووف

 

 دستگیریه مابرای میکنم خواهش کمند

 کمکت به اینجاییم هماودارودستش

 .دارم نیاز

 

 اینو ولی ندارم اطلاعی من باورکن
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 جایی یه به راهه یه اون که میدونم

 هفته یه توش میره که وقتا همابعضی

 میاد چندروز بعد میدونم یاچه بعدش

 .بیرون

 

  دربرگشتم سمت رفتم....ممنونم ازکمکت

 اجازه که فکرنکن ولی...چگفتم طرفش

 زدم زودازاتاق...اینجابمونی که میدم

 .بیرون

 

 توووووو؟؟؟ کجاموندی:برسام

 

 .میپرسیدم چیزایی یه ازکمند باید:ارش

 

 .کرده شک همابهمون:برسام

 

 .برندار چشم ازش توفقط نیست مهم اصلا:ارش
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 خفم هما خبره؟؟؟این جاچه این:ساشا

 دیگه کرد دوتاسوال ازشما بس کرد

 .کرده شک منم به

 

 .شد حل بود چیز یه:برسام

 

 .خوش شب رفتم من شد تموم هم مهمونی هرحال به نکنم فکر:ساشا

 

 .....................خوش شب

 

 .؟؟برسام؟؟؟بیدارشو برسام:ارش

 

 .بزاربکپم خبره چه چیه:برسام

 

 .توباغ همارفته

 

 .بکپ بگیر رفته که رفته خوب
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 زیرزمین همون سمت میره داره نه نه

 .گفتم بهت که باغ ته

 

 .ارش بیفتیم گیر حالت به وای_۴۱

 

 .نبینتت نگهبانه که باشه حالاتوحواست

 

 چیکار خچای می سگارو اون خوب

 وکردی؟؟ فکراون کنی

 

 .اره

 

 چی؟؟؟ خوب

 

  ریختم ازاشپزخونه پیداکردم سم یکم

 .سگا جلوی تابندازم گوشتا رواین

 

 .بکشیشون خوای می
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 باخودم میدونستم اگه داداش شرمنده

 به همینم اورمیوردم خواب داروی

 .زورپیداکردم

 

 تاعمل میکشه حالاچقدرطول اوووف

 .کنه

 

 ....کنه عمل درجا که ریختمه اینقدری

 .بفرمانگفتم

 

 کجاست؟؟؟ حالادرش

 

 .اونجاست گوشه اون بیا

 

 کوش؟؟؟

 

 دیوار نه کن ونگاه زمین من داداش
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 .تو برو بفرما دریچس یه

 

 .بابامتفکر

 

 چی ببین خانه همایون متفکراین فعلا

 .ساخته

 

 .داره راه کجا به نظرت به

 

 .هییییس......ور بیاازاین

 

 شده؟؟؟ چی

 

 .هستن نفری چند یه درانگار پشت

 

 کارکنیم؟؟؟ حالاچی

 

 .مفصل درگیریه یه برای کن واماده خودت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 283 

 

 اصلحه؟؟؟ بدون شدی دیونه

 

 داری؟؟؟ توفکربهتری

 

 .بریم امادم نه

 

 برسام

  دراوردیم نگهباناروکه دخل......شدیم درگیر نگهبان تا وباپنج دربازکردیم

 

 زیرزمین اون دادیم ادامه راهمون به

 تر تجملاتی بزگتروبهتر باغ خونه یه به بود شده منتهی اخرش وتاریک تنگ

 

 با کردم تعجب میدیدم که ازچیزی

 اونم دیدم که گشتم ارش دنبال ستم 

 

 مبل یه همادوزانوروبه کرده تعجب

 داره پایین به وسرش نشسته زمین
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 اون یعنی میکنه بخشش درخواست

 بخشیدن درخواست ازش داره که کیه

  نگهباناروکه های میکنه؟؟؟اصلحه

 بودیم برداشته باهاشون بعدازدرگیری

  سمت به رفتیم گرفتیم وتودستمون

 ....میکردن جارومحاصره وهمه سرمیرسیدن دیگه تاچندلحظه هاااهم بچه ادم هماواون

 ازجاتون هستین جاکه همون:برسام

 .شین بلند اروم

 

 ؟؟؟توووو:هما

 

 تکون ازجاش مبل روی شخص امااون

 .خورد نمی

 

 .شمابازداشتین باایستین بلندشین جاسرجاتون همون میگم کرین مگه:برسام

 

  تومبل که شخصی همون لحظه همون
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 و شد بلند ازجاش نمیشد بودودیده

 از چشمام.....وارش من سمت برگشت

 ....مستانه....مس بیشتربازنمیشد اون

 

 ..تو.. مستانه..مست...مس:برسام

 ...نجا...ای

 

 من شوهربیچاره اخییییی:مستانه

 نه؟؟؟فکرنمیکردی خوردی رودست

 باشه؟؟؟؟ زنت نشسته باند رئیس عنوان اینجابه که کسی این که

 .....داد ادامه سردادو بلند قهه قه یه

 که میکنم خودموتحصین واقعامن

 نقشمو ونقصی عیب هیچ چطوربدون

 کرده بازی پلیس همسریه عنوان به

 .....بودم

 

 فهمم نمی...نم من چی یعنی:برسام

 و توزندگیم اومدی توبانقشه یعنی
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 شدی؟؟؟؟ همسرم

 

 سردادو بلندی قهه قه مستانه دوباره

 تمام کارام تمام اینکه برای اره...گغت

 و اومدم بره پیش خوب هااام نقشه

 رسیدگی کارام تربه تاراحت شدم زنت

 .کنم

 

  ومستانه هما پلیس اژیر باشنیدن که

  هم ارش... وارش من سمت روگرفتم واصلحه اومدن خودشون به

  خودش به امااون بود شده شکه من مثل

  هنوزتوشک امامن گرفت پناه و اومد

 به وگلوله بودم.... بودم دیده که چیزی

 بدبختی اوج فهمیدم خوردوتازه کتفم

 

 که سمتی زورمنوکشوند به روارش

 کنه ودستگیرش بزنه زمین هماروبه تونست ارش بود گرفته پناه خودش
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 اصلحه ویه بود مونده مستانه وسط این

 مستانه دست هم اصاحه ویه من دست

 العملمون عکس منتظر نگاه عالمه ویه

 میکردم؟؟؟ چیکار باید من الان

 

 اسیب زندگیم شریک سال پنج به_۴۲

 عاشقانه که تنهاکسی میرسوندم؟؟؟به

 میکردم؟؟؟من شلیک میپرستیدمش

 

  چیکارمیکردم؟؟؟عاجزانه باید الان

 هم همه اماانگار روازنظرگذروندم همه

 چیکارکنن که بودن مونده من مثل

 

 من برانگزبودبه نگاهاااااترحم همه

 بود ازترحم نه مستانه اماانگارنگاه

 

  خواست انگارمی دیگه چیزی نه

 کنه تومغزموشلیک وبزاره تیر هفت
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 نمیتونسنم امامن گرفت جلوم اصلحشو

 من بگیرم نشون بهش اصلحمون

 

 اسیب بهش میتونسم نه خواستم می نه

 شلیک بهم بیرحمانه امااون برسونم

 

 ....شد هادستگیر بچه توسط کردوبعد

  صبر گفتم باداد که میبردنش داشتن

 باقی برام که توانی باهمون....کنید

 ...بهش خودمورسوندم بود مونده

 

 پنج این...بگو اینوبهم فقط:برسام

 همش مردیم باهم که زندگی سال

 بود؟؟؟ دروغ

 

 ...زدوگفت پوزخندی بیرحمانه مستانه

 .نبود دروغ نقشمم منتهی نبود دروغ نه
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 باورنمیکردم نه شد نمی باورم بردنش تااینکه شدم خیره جوربهش همون

 

 خاطراتی نه نه همه این روکه کسی که

 و وهمه همه داشتیم دریاباهم لب که

 من برای دیگه که میدونم...بود دروغ

 

 ای علاقه بهم دیگه که میدونم..نیستی

 این باشه تنگ که امادلی...نداشتی

 

  اگه ترازمن مهربون....حرفانمیفهمه

 بخوای اینجوری که...بده نشونم دیدی

 نگات باعشق بازهم ولی بسوزونیش

 

 باتوبودن های گذشته به باعشق...کنه

 باشه توسینش عشق هنوز...فکرکنه

 ...سیاهی نه کینه نه نفرت هن

 کار این که گذاشتم کم برات چی اخه
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 ...چی؟؟؟؟ واسه اخه وکردی

 ....ندارم هم نالیدن نای دیگه

 

 کجاکمند؟؟؟:ارش

 

 خوای؟؟؟ می ازجونم چیکن ولم:کمند

 

  کنی خودت کارودرحق این یه تونی می ببینم نکنن تادستگیرت بمون بامن

 نشه؟؟؟ تباه جوردیگه اخرجونیت که

 نشه؟؟؟ تباه زندان های میله پشت

 

 .کن دستموول همینجام نمیره باشه

 

  چی ببینم دودیقه بگیر اروم اوووف

 .اخه شده

 

 چی ببینی خوای می من بادست مگه

 .دستمو کن ول خوب شده
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 .دربری که کنم ولت نه دیگه بار این نه

 

 .دیگه کن ول اه

 

  دست دستم وبه دستت مجبورمیشم وقت اون که وپانزنی دست بهتره

 .بندبزنم

 

 .کن ولم خوام نمی

 

  میکنی اینجوری توداری حالاکه باشه

  بهمون کسی بندلاعقل ازدست اینم

 .نمیکنه شک

 

 بازکن بندو دست هااااا توسرت میزنم

 .ازدستم

 

 .میاد داره رئیسم هییییش
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 .نمیکنی ولم میگم بهش بهترمنم

 

 .زندان بری باید میگره خوب شیک خیلی اونم

 

 موهد شد چی خوووب:رادمنش سرگرد

 کردن؟؟ وچیکارش سروان

 

 هک تهران بردن روهم افرادشون وبقیه همینجاهماورئیسشم بیمارستان باامبولانس وبردن سروان

 .بشه روشن تکلیفشون

 

 موندبااونانرفت؟؟ دخترچرااینجا این پس

 

 کاربوده دخترخدمت این اولا قربان

 دوما میکرده کار فقط خونه تواون

 و کاراش خودم من نباشید شمانگرانش

 .تهران میارمش خودم میدم انجام
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 .باشه

 

 دخترادموبه میبینی اووووف:ارش

 .نمیکشونی کجاهاااااکه

 

 گفتم؟؟ من مگه چه من به

 

  دخترای مثل وبازمیکنم بند دست کمند

 .هاااا میشینی توماشین خوب

 

 .اوهوم

 

 دوباره نشست توماشین که همین_۴۳

 برگشت کارانع طلب بندزدم دردست به

 واااچیکارمیکنی؟؟؟....و سمتم

 

  خوام نمی بازفرارکنی که میترسم اعتمادندارم بهت مامان جون به کمند

 داشتنت تونگه کردم پیدات که حالا
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 .کنم کوتاهی

 

 فرار شد کنده بابادستم...گفت باعجز

 .دستمو بازکن نمیکنم

 

 .کن وتمومش بحث دیگه نمیشه نه

 

 کمندم افتادم وراه کردم وروشن ماشین

 پنجره به سرشو نگفت چیزی دیگه

 برد خوابش ساعت یه بعد دادو تکیه

 کمند روی برداشتم عقب کتموازصندلیه

 کمند که نمیشد باورم بودم کوچولوم کمند این تنگ چقدردلم...انداختم

 میترسم بفهمه مامان اگه شده پیداش

 اینقدر اره کنه سکته ازخوشحالی

 باید میکنه سکته که میشه خوشحال

 .....ای دفه یه نه بگم بهش اروم اروم

 ...بزنم نفس نفس برایت که بده نفس

 ...بزنم کس برای نخواهم تو جز به نفس
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 ....کن دعایم خودکردای مرااسیر

 .....بزنم قفس رادراین نفس اخرین که

 

 

 

 خدایی؛ سخته ٬ جدایی درد

 

 نوایی؛ و نای نداری وقتی

 

 هوایی؛ میشه شکسته قلب

 

 ....کاری و کس هیچ نداره وقتی

 

 ماند؟ می چه من از نیستی من با تو وقتی

 

 ماند؟ می چه فرسودن لحظه هر این جز من از

 

 پی؟ در پی تکرار این جز ماند می چه من از
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 ماند؟ می چه من از مگر من در من تکرار

 

 تنهایی؟ تکرار از خسته خیالی از غیر

 

 ماند؟ می چه تن لباس در ازغباری غیر

 

 اید؟ می چه فردا بی دیر روزهای از

 

 ماند؟ می چه روشن ی رفته های لحظه از

 

 ...قصه شخص هر زندگیه...اخرهرقصه

 

 ...نمیرسه بهم یکی...میرسه هم به یکی

 

 ...قصه هر نبود ویکی بود تویکی

 

 ...قصه بود یکی اون٬میشه یکی
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 ...قصه نبود یکی اون٬میشه یکی

 

 ...میرسه هم داد به یکی قصه توی

 

 ...میزنه خنجر بهت یکی...نمیرسه یکی

 

 میاد توزندگیت یکی...نمیزنه یکی

 

 میفهمی امااخرش...کست همه میشه

 

 ...کست بی گذاشت کست تنها که

 

 نیست توقصه فقط اینا ی همه البته

 .....پیدامیشه توواقعیتم

 درصدم یه حتی که برسام مثل کسی

 بشه زنش اخرش که کردم فکرنمی

 خلاف کارای اون ی همه سردسته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM محمدلویگانه  – میش لباس در گرگی

telegram.me/romanhayeasheghane 298 

 کارا خلاف ی همه سردسته بشه

 که صبح یه کرد اماچیکارمیشه

 با برسام نیومده اسمون خورشیدبه

  که داریه به خیره اشکی چشمای

 کسش تنها بشه اویز حلق باید مستانش

 رئیس رومیز روگذاشت استعفاش کاغذ زنش بعدازاعدام....کسش بی میزارتش نخواد چه بخواد چه

 یاداچن به بده ادامه شغلشو نخواست پیگه بشه پلیس نخواست دیگه

 میوفته بود دستش اصلحه که ای لحظه

 کنه شلیک نمیومدکه دلش برسام که

 کنه اوندشلیک دلش اماچطورمستانه

 .....شد.....تموم جا همین برسام زندگیه دیگه

 

 کمند کشیدن ناز همه ازاون بعد ارشم

 کردن ناز همه اون بعداز هم وکمند

 .....دادن ازدواج به تن بالاخره

 

 دوتابچه صاحب واشتیا وقهر مشکلات همه ازاون بعد هم وفرهاد شیرین

 اسماشون که پسر یکی دختر یکی دوقلوشدن
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  میگم من خوب شد بچه صاحب کتک همه اون بعد زنت فرهاد میگم:ارش

  یه خودت خوب بود کاری چه این

  میدادی بهش حسابی مالیه گوش

 .نشینید منتظر سال همه این که

 

 گرفت وارجلوش تهدید باسیخ فرهاد

 کرد ودنبالش....میکشمت ارش...وگفت

 بابچش وکمند ارش بدربود روزسیزده

 امابرسام بادوقلوشون هم فرهادشیرین

 تموم همیشه برای برسام اونانبود بین

 ........شد

 

 بخش رضایت رمانم وارم امید دوستان

 نهایت وازرمانم باشه گلم شمادوستای

 باشین وبرده لذت

 زیر ایدیه له بانویسنده ارتباط برای

 کنبد مراجعه


