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  خدا نام به

 زادخو  مسیحه: نویسنده  آنالین_رمان# ��

  سانسور_بدون_رمان# ��

 یاهوس؟_عشقه_این#

 اول_پارت#��

 عسل

 تشر با مامان صدای که باخنده سرخوردم ها پله ازروی

  کردی داغون رو پانداری؟نرده دخترمگه-

 : گفتم خنده با لحظه آخرین وتو وپریدم خندیدم غش غش

  مگه شد چطور نده گیر بانو-

 بود دهایستا«شوکت» کار خدمت کنار مامان رفتم آشپزخونه سمت نشنیدم حرفی

 یحال ودر کردم گنده خیس ماچ یه مامانیمو ولپ رفتم بودجلو کارش گار ونظاره

 : گفتم باخنده میکشیدم لپشو که

  من برم خوشگلم مامان فدای-

 تو اییزیب پای رد هنوز اما داشت سال پنجاه اینکه با بود زیبایی زن انصافا مامان»

 وچشای سفید پوست بلند وقد بود هیکل خوش هم هنوز بود مشهود صورتش

 یمصر بلند موهای مدل بودباباعاشق بلوند موهاش رنگ هم همیشه روشن سبز
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 رمت خوشکل مامان از من میگه همیشه وبابا بودم مامان شبیه خیلی من بود مامان

 « باباست مث که مشکیه مشکی موهام رنگ اما

 :گفت خنده با مامان

 بشی؟ بزرگ میخوای توکی-

 ؟ بزرگم من خودت جون مامان سالمه۱۹ تازه-

 ؟ نداری شدن بزرگ قصد شی بزرگ حاالها حاال تو نکنم فک نه-

  گفت اخم با آخرو جمله این

 : وگفتم بوسیدم وراست چپ دوبار هاشو گونه

  جادارم حاالها حاال من مامان گفتی آیییییی-

 : گفتم خنده وبا گرفتم هاشو سینه دوتا دست با که حالی ودر

 !آ؟ میخواد پروتز عمل یه هات سینه مامانی-

 :گفت زد دستم پشت محکم که حالی در اخم با مامان

  نکن حیا بی-

 : وگفتم دادم فشار هاشو سینه تر محکم

  نرمن چقد اینا با میکنه حال چطوری بابایی من جون-

 : وگفت بود وجدی شد عصبی خیلی
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  شدی ادب بی خیلی زهرمار-

 : گفتم خنده با

  بابا جون میشن عالی کنی جراحی عمل یه-

 : گفت ماخ وبا دستم پشت زد محکم که بودم گرفته بازی به دستام دوتا با هنوز

 داری؟ ازم انتظاری چه زایدم تابچه۴-

 کردم بو بود تنش لختی لباس که هاش سینه وسط چسبوندم صورتمو خنده با

 : وگفتم عمیق

 بابایی حال به خوش خودمی مامان میدی خوبی بوی چه اممممم-

 : گفتم وباحسرت برداشتم وسرمو

  بودم فرزند تک کاش-

 : گفت خنده با مامان

 خترد دختر که بس کشت خودشو بابات زایدم پسر تا سه تخس تویه خاطر به-

  کرد

 : گفتم باخنده

  احتشام جناب ی دردونه دیگه آره-

 

 



4 
 

 ,آنالین رمان

 هوس_یا_عشقه_این# سانسور_بدون# رمان#

 دوم_پارت#

 :گفت باخنده مامان

 احتشام خاندان دختر تنها-

 ارمد عمه ودوتا دارن پسر تا سه دویا کدوم هر که دارم چهارتاعمو نمونه ناگفته»

 بزرگم آقا چشمی نور یعنی خاندانم این دختر تنها ومن دارن پسر دوتا دو هر

 شیراز اما حاله وسر سالم هنوز تخته به بزنم ولی سالشه۸۰ نزدیک بزرگم آقا

 من زرو نه بزرگ آقا نزنه زنگ بهم روز یه اگه بزرگم عموی پیش میکنه زندگی

 « روز اون شب نه میشه شب

 گزن ساسان به بیاد زودتر بزن زنگ سامان به شام واسه میاد سام امشب-مامان

  میاد گفت زدم

@www_ketabsaz_info 

 میکنه زندگی تهران که عمومه پسر هم وسام هستن داداشام وساسان سامان»

 جذاب پسر  یه سام میشه قلب جراح وداره میخونه پزشکی وداره« بزرگم عموی»

 داره دختر دوست صدتا قهاره باز دختر یه واما اساسیه کش دختر یه والبته

 « خونمون میکنه دعوتش مامان عوضی

@www_ketabsaz_info 
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 : گفتم میرفتم ها پله سمت که حالی در پنهونی الوصف زاید خوشحالی با

  میکردی دعوت هم دخترشو دوست-

 : زد داد وتقریبا شد عصبی باز مامان

  سفید چش حیای بی مار زهر-

 « خود بی ی پسره میگم دروغ مگه» گفتم لب وزیر خندیدم ریز

 به ناییاعت هیچ اون اما کثافت عاشقشم.عاشقشم بگم راستشو اما سالشه۲۹ سام»

 به الاص من اشتها خوش شلوغه وسرش دوبرشه رنگ رنگا دختر صدتا نمیکنه من

 هترب ولی خالیه خیلی جاش سربازی رفته احسان کوچیکم داداش«» نمیام چشمش

 « میکنه کل کل باهام خیلی

 وهاموم پوشیدم رسمیمو شلوار مانتو کردم عوض لباس تند تند شدم اتاقم داخل

 شمکیچ یه لبام رو کشیدم  تند لب برق یه بستم کلیپس وبا کردم جمع کامل

 دمز چشمکی دوباره گزیدم لبمو ی گوشه«هانی» گفتم لب وزیر خودم واسه زدم

 «امروز هانی شدی بال»گفتم لب وزیر

 از تند تند وباز داشتم بر جالباسی رو از وپالتمو پوشیدم کفشامو  برداشتم کولمو

  پایین اومدم ها پله

@www_ketabsaz_info 

 : گفت ابرو تو چین وبا شد ظاهر ها پله پای جلوم کجا از مامان نفهمیدم

 کجا؟-
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  مامانی دارم کالس-

 قورت دهنمو آب کردم تهی قالب که وحشتناک واسم رفت ای غره چشم مامان

  دادم

  کالست تا کو االن-مامان

 : وگفت کرد ساعت به واشاره

  بری نمیخوای زود دوساعت احیانا-

 : وگفتم کردم لوس حسابی خودمو

 ! مامانی-

 : گفت اخم با

 ؟ کجا مار زهر-

 : گفتم لوس لحن باهمون

  بخرم کتاب میرم ساناز با مامانی-

  نخوردی ناهار-

  میخورم چیزی یه بیرون-

 بود رممنتظ.خیابونِ ساناز رفتم تاکسی با رفتم وسریع بوسیدم رو مامانی ولپ

 بودم نیاورده پولم کیف وای ای که کنم حساب وخواستم شم پیاده اینکه از وقبل

 پیدا تومنی ده یه تا کردم رو زیرو کولمو کلی بود رفته یادم هم موبایلم بابا ای
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 رفتمگ پولمو بقیه کردم حساب رو کرایه میشدم منفجر داشتم حرص از اما کردم

  شدم وپیاده

@www_ketabsaz_info 

 دش پیدا ساناز ی کله سرو که بود گرفته حالم اما شدم منتظر دقیقه چند یه

 دارم اون چکار بابا نه لعنتیش چشای میخندیدن اون عنق بد من بود بهش نگاهم

  دادم گیر چی همه به خورده اعصابم من

 : گفت خنده با بهم رسید

 ؟ شده غرق کشتیات پیداست فرسنگی ده از اخمات-

 : گفتم اخم با

  شده منهدم برجم نه-

 : گفت خنده با

  افتاده خر دماغ از برجکت به زده کرده جرات کی-

 : گفتم اخم با

  مزه بی-

 : گفت لبخند با

 ؟ گرفته گازت سگ چته-

 : گفتم اخم با
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  نیاوردم پولمو کیف-

  هست همرام بیخیال. خبره چه حاال کردم فک اوف-

 که کرد ما کالفه بود ماشین ممتد بوق صدای که بودیم ایستاده خیابون کنار هنوز

 : گفتم عصبانیت با که بود سرم پشت

  عوضی ای کنه چه-

 : گفت خنده با ساناز

 خیلی آره-

@www_ketabsaz_info 

 

 اول_پارت# دیدن.   دارد ادامه

 

 [۲۱:۱۵ ۲۷.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 سوم_#پارت#

 : گفتم اخم با که بود ماشین به پشتم من

  ببند نیشتو زهرمار-

 : دادم ادمه میداشت بر دست مگه بود بوق صدای دوباره

  نیشتو اون ببند اعصابمه رو وای-
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 : وگفت بود آشنایی ی خنده پر صدای که

  باال بیا هانی-

 ایه خنده دلیل متوجه تازه بود سام ماشین که برگشتم ماشین سمت سریع

 : گفتم تعجب با که شدم ساناز

 تویی؟-

 :گفت پایین بود کشیده ماشینشو بغل ی شیشه

  میرسونمت باال بیا-

 ورتشوص چقدم وتخم اخم باکلی بود جلونشسته دختر یه قضا از که رفتم سمتش

 : گفتم باخنده بود سرد بودهواهم کرده نقاشی

 !؟ تویی دیونه-

 : گفت لبخند با برام زد چشمکی

 ؟ میرسونمت میری کجا-

 انقالب میریم-

 بیاباال -سام

 انقالب میریم-

 ؟ داری مسافر: دادم ادامه خنده وبا

 : گفت میکشت خودشو داشت که دختره روبه سام
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  جلو بیاد هانی عقب برو شراره-

 : وگفتم شونم رو کردم جا جابه کولمو

  میریم ما سَمی نمیخواد-

  مسیرمه میرسونمت سرد هوای این با کجا- سام

 :گفت وخشن خشک دختره به رو ودوباره

  عقب برو شراره-

 :گفت سام که کوبید محکم درو چنان وعقب ورفت شد پیاده اکراه با شراره

  ماشینو کردی داغون خبرته چه-

 : گفت آروم لبخند با بود ایستاده کنارم ساناز

  میخوره هم حرصی چه-

 : گرفت لب به لبخند یه که بود سام به نگاهم

 باال بیاین-

 منفجر حرص از داشت که نشست شراره کنار عقب وساناز نشستم جلو من

 بستم ،دروکه حسابی بودم کرده ذوق اون خوردن حرص از بدجنس من میشد

 : وگفتم بستم بندمو کمر

  باشی دانشگاه االن نباید مگه-

 : وگفت کردیم حرکت کرد روشن ماشین
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  خونه میرفتم داشتم بودم بیمارستان دیشب نه که امروز-

  بود باخنده حرفاشو کل

  دکتر شدیم مزاحمت-ساناز

 : وگفت کرد بهش نگاهی آینه تو از سام

  بود راهم سر خانوم ساناز نفرماید-

 : گفتم باخنده

 ؟ راهته سر انقالب-

   برسونم شرارو خواستم-

 : گفتم دادم چشمام مردمک به تابی

 ؟ شدی شخصی راننده-

 : گفت باخنده سام

 گفتم میرفتم داشتم که منم بود بیمارستان شده خراب ماشینش شراره-

  برسونمش

 :وگفتم کرد گل شیطنتم باز

  خونته نزدیک اینجا-

 :گفت وهمزمان کرد بهم نگاهی نیم سام



12 
 

 : گفتم شیطونی بالبخند موقوف فضولی هانی-

 بودی؟ شیفت دیشب-

 : وگفت کرد مصنوعی اخمو یه

  موقوف فضولی گفتم-

 : گفتم خودم خاص لحن باخنده

 ومفید اروک پر! داشتی شیفتی عجب ولی. نیستیم فضول که ما چشم چشم چشم-

 ! باری پر شب چه داشتی شیفتی چه

 : وگفت گردنم پس زد یکی

  خفه-

  گرفت درد گردنم سمی عه-

 : گفت خنده با

  فضول حقته-

 : گفتم میکردم نگاه صورتم به آیینه تو از که حالی در

 ؟ سمی-

  جونم-

  کنم عمل دماغمو من کنی معرفی خوب دکتر یه دکتر یه شد قرار-
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  دارد ادمه

 

 [۲۳:۳۵ ۲۷.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

٫ 

 چهارم# _پارت#

 : گفت خنده با ساناز

 ! نیستی دماغت این کن ول تو-

  بود نشسته زهرمار برج عین شراره پشت کردم نگاهی آینه تو از

 : گفت سریع سام که

  میمونه عروسک مث نازی این به دماغت چشه-

 : وگفتم کوچوکو یه دادم باال روبه دماغو نوک

  میشه تر خوشگل بشه سرباالیی-

 : وگفت بود رانندگی به حواسش سام

  هانی نداره مشکلی عالیه دماغت که تو میاد دلت-

  کنم عمل میخواد دلم نه-

  نکن خرابش نداره عیبی دماغت تو-

 : وگفت کرد نگاه گوشیشو بود ساناز موبایل صدای که
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 ؟! سعیده عسلی-

  زدهزنگ بار صد حتما نیاوردم گوشیمو واییی- من

 ؟ کنم چکار- ساناز

  نده جواب بیخیال- من

  خب داره کارت-ساناز

  رفت یادم. برم شد قرار ساناز نه-

  نمیکنه هم قطع میکشه خودشو حاال-ساناز

  نده محل داد هم پیام اصال نده جواب رو گوشی کن سایلنت-من

  دانشگاه میاد حاال کن باور- ساناز

  میکنم هم سر دروغی یه بیخیال-من

 : گفتم سام به رو وبرگشتم

 ؟ خونمون میای امشب-

 : وگفت کرد نگام

  آره-

  میپخت سبزی قورمه واست مامان-من

 ؟ میشه تعطیل کالست کی تو. گفت بهم- سام
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  هفت- من

  دنبالم میاد راهش سر سامان زده زنگ مامان ؟نه دنبالت بیام- سام

 یطنتمش ودوباره کردم بود نشسته کارا طلب عین که شراره به نگاهی آینه تو از

 : گفتم کردو گل

 ؟ خبر چه شیوا از-

 ؟ میگیری شیوارو سراغ- گفت سام خنده با

 : گفتم لبخند با

  شیواست کردم فک اولش جوری همین-

 گردوند رب روشو که بودم نشسته وری یه که منم دیدم گرفتنشو آتیش وضوح به

 : گفت لبخند با سام که

  هستش خوبه هم شیوا-

 ؟ شدی خسته شیوا از- من

  میزنن دلمو زود ضمن ودر ندارم تعهدی کسی به من- سام

  بقیه مث هم شیوا نداری تعهدی کسی به تو آره- من

 : وگفت  انداخت سریع نگاه یه سام

  هانی بسه فضولی

 : گفتم خنده با
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  پیشت میبینم جدید کیس یه دفه هر دیگه کنجکاوم-

 : گفت ساناز که داد سر ای قهقه سام

  رسیدیم-

 : وگفتم ساناز سمت برگشتم من

  گذاشتم جا کیفمو اومدیم بیخودی-

  هست همرام پول نیست مهم- ساناز

 کرد باز رو شدداشبور خم که میکردم باز بنمو کمر داشتم است توقف سام

 بوی منو کرد هوایی جور بد شدم سوار که اول از زده هم عطری عجب کثافت

 ودب عقب که هم پالتوش ومعرکه بود عالی بود اسپرت که هم تیپشم عطرش

  بعد واسه صورتش وتوصیف بود کرده سیخ هم موهاشو

 پیاده هنوز آورد در صدی تراول چنداتا کردو باز وسریع آورد در پولشو کیف

 : وگفت گرفت سمتم بودم نشده

  بگیر بیا

  میگیرم ساناز از ممنون- من

  کیفتو گذاشتی جا نگفتی مگه عزیزم بگیر- سام

  کردم نگاش فقط

  بده بهم اومدم که امشب هانی بگیر- سام
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 : وگفتم گرفتم رو پوال لبخندی با

  میدم پس بهت شبی-

 : وگفت زد نامحسوس چشمکی

  عزیزم باشه-

  شدیم پیاده

  میبینمت شب گفتم لبخند با

 : گفت لبخند با

  عزیزم برو-

  فروشی کتاب سمت رفتیم ساناز وبا بستم درو

 . دارد ادامه

 

 [۰۰:۳۳ ۲۸.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

  پنجم_پارت#

  سام

 : گفت عصبانیت با سریع شراره عسل رفتن بعد رفت عسل

 ؟ بود کی این-
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 :وگفتم کردم نگاش آینه از

  جلو بیا-

 : وگفتم شد وسوار کوبید محکم ودرو پیاده عصبانیت با

 !؟ کردی اخم اینقد چته خبرته چه-

  پروریی خیلی-

  ندارم تخمتو اخمو حوصله شراره-

  من مال اخمات دیگه یکی مال هات خنده-

 : وگفتم کردم روشن ماشینو

 ؟ میکنی حسادت اینقد چرا عمومه دختر-

 ؟ عقب برم گفتی بهم چرا-: گفت اعتراض با

 : داد ادمه نگفتم هیچی

 ؟ هانی میگی بهش چرا-

  اسمشه گفتم خنده با

 ؟ هانیه اسمش عه-

  آره-

  دادی پول بهش کلی-
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 : وگفتم زدم پوزخندی

 ؟ تو چته-

 : وگفت داشت اخم گردوند بر روشو

  هیچی-

 ؟ کردی اخم چته پس-

  ندارم حوصله-

 !؟ دماغی گنده چقد ندارم رو تو کشیدن ناز حوصله شراره-

  حسابی نازه است بچه دختر یه دیگه آره-

  عمومه دختر نگو مزخرف-

  میگی راست تو آره-

 : گفتم عصبانیت با

  ندارم حوصله شراره شو خفه-

 : گفت پوزخند با

 . ندارم جرات من اما سمی میگه بهت اون-

 : داد وادمه بود بهم نگاهش

 ؟ چرا-
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 ؟ حالیته عمومه دختر چون-

  صمیمیه باهات چقدم عسله اسمش اما میزنی صداش هانی تو-

  زدی بهم حالمو میزنی غر چقد کردی خستم نرو راه اعصابم رو شراره-

  متاسفم برات-

 : گفتم پوزخند با

 ومیدونم نمیکنم ازدواج باهات من نباش وار امید من به شراره گفتم بهت-

  چیه دردت

 : دادم وادامه گردوند بر روشو جور بد بود کرده اخم

 ؟ نگفتم بودم گفته-

 : وگفت داد بیرون نفسشو

  شدم خسته هم من سام کن تمومش امروز-

 : گفتم پوزخند با

  خانوم شراره میکنم تمومش معلومه-

 : گفت عصبانیت با

  خداته از تو-

 : وگفتم بود رانندگی به حواسم
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  نبودم زندگیت اول مرد من اینکه واسه-

 : دادم وادمه انداختم بهش سریع نگاهی

 ؟ بودم-

  بود کرده سکوت

 : گفتم پوزخند با

  نکن ناز من واسه لطفا پس شراره کرده فتحت من قبل یکی-

 : گفت بغض با

  نبودم زندگیت زن اولین منم خب-

 : وگفتم دادم سر قهقه دلم ته از خندیدم

  شراره نگو مزخرف-

  باشه فرشته طرفشون دارن انتظار میکنن غلطی همه مردا دیگه آره-

 فاقیات هیچ کنم ازدواج اینکه قبل تا هستم میخواد دلم کی هر با من معلومه خب-

 کن وفر گوشت تو اینو. باشم زندگیش مرد اولین من زنم میخوام اما افته نمی هم

 اکرهب متاسفانه میکردم قبولت شاید زندگیت مرد اولین ومن بودی دختر اگه

  نبودی

  کردی استفاده سو ازم کلی تو پستی خیلی-

  نکردم مجبورت خواستی خودت-
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 : وگفت ترکید بغضش

  متاسفم واست-

 میریزه اعصابم نگیر غوره آب خودی بی هم حاال شراره ندادم بهت کم منم-

 . بهم

 

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۲:۵۰ ۲۸.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 ششم_پارت#

  میزد حرف گریه وبا کاغذی بادستمال میکرد اشکاشوتندتندپاک

  زدم صابون دلمو بیخودی-

 : وگفتم نداشتم هاش گریه به اعتنایی زدم پوزخند باز

 جازدوا باهات ؟که نگفتم بهت نباش دلخوش من به گفتم بهت اول روز همون-

  نمیکنم

  بود ساکت

 لطفا پس بوده من قبل افتاده اتفاقی هر ندادی دست از چیزی که تو- من

  بودم گفته بهت من نریز اشکاتو من واسه بیخودی
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 : وگفتم داشتم نگه ماشینو

  رسیدیم شو پیاده-

  بود پرستار شراره

 : گفت شدو پیاده

  نزن زنگ بهم دیگه-

 رفتمو زدم گازشو حرفی هیچ بی بست که درو نبود مهم برام اصال نگفتم هیچی

  دانشگاه سمت

***** 

  عسل

 بودیم نشسته هم دور همه شام خوردن از بعد اومد دفه هر از تر زود شب سام

  بود نشسته سامان دست کنار سام

 : گفت سام روبه- سامان

 ؟ ؟فروختی خونتو کردی چکار-

 : گفت سریع بابا که

 ؟ چی واسه-

 : وگفت انداخت پا روی پا سام

  مجبورم آوردم کم پول عمارت واسه-
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  میکرد کمکت میگفتی بابات به خب-بابا

  کنم تمومش خودم میخوام نه- سام

  عالیه جاش آپارتمان حیفشه- سامان

 : گفت سامان روبه سام

  ندارم راهی سامان مجبورم-

 - سامان

  بفروش ماشینتو خب

 جارها خونه یه اقل ال میشه بفروشم که آپارتمانو نمیشه که ماشین بدون- سام

  شه تموم عمارت کار تا کنم

  هست خالی اتاق کلی اینجا بیا کنی اجاره چی واسه- مامان

 : گفت رویی خوش با بابام

  بدی اجاره کلی چی واسه. نیست هم احسان اینجا بیا سام آره-

 . اما- سام

  سال یه فوقش بمونی چقد قراره ،مگه سام نداریم واگر اما- مامان

  کمتر نه که هم سال یه- سام

  گهدی نیست کسی عمارت کنه ازدواج قراره که هم ؛سامان جا همین بیا پس- بابا
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  دانشگاه یا بیمارستانی یا ساعته۲۴ که هم تو- مامان

  هست خالی اتاق اینجا وقتی ظلمه اجاره پول کلی نکن استخاره-سامان

  بشم مزاحم نمیخوام آخه-سام

  میشیم خوشخال مزاحمتی چه-

 : وگفت زد لبخندی سام

  شما دارین لطف عمو زن ممنون-

 : گفت طبعی وشوخ خنده با بابا

  جا همین بیا کن جمع وپالستو جل زودتر-

 : گفتم خنده با من

 ! وپالس جل-

 : وگفت رفت واسم غره چشم مامان

  عسل-

 بله گفتم خنده با

 بود بار سرزنش مامان نگاه

 : وگفتم داشت لب به لبخند که سام واسه زدم چشمکی

  گفت بابا نگفتم که من-
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 : گفت سام به رو سامان

 ؟ داره مشتری آپارتمانت-

 باید دیگه روز چند تا میده انجام داره رو سند انتقال کارای دوستمه آره- سام

  کنم تخلیه

 ؟ چی وسایلت- مامان

 شخصیمو وسایل فقط میکردم چکارشون خرید باهم باخونه دادم رو همه- سام

  کردم جمع

  بیا کن جمع فردا همین-بابا

 : داد ادامه مامان به رو وبعد

  کوچیکن تهیا اتاق  کنین آماده عسلو اتاق روی روبه اتاق سحر-

  نداره مشکلی راحته خودشه با سرویسشم بود فکرم تو اتفاقا- مامان

 : گفت آمیزی تشکر لبخند با سام

  میکنم جبران عمو دنیا یه ممنونم-

  خونتون مث باش راحت ،اینجا سام نکردیم کاری- مامان

 :گفتم بودم ساکت مدت تمام که منم

  ببری منم بری دانشگاه وقت هر شد خوب-

 :وگفت بهم بود زده زل سام
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  خانوم هانی شخصیتم راننده من مگه-

 : وگفت واسش رفت ای غره چشم باب

 میکنم انیکس آسفالت با ماشینتو وگرنه میرسونی رو عسلی باشه حواست دکتر-

 

  دارد ادامه

 

 [۰۳:۵۹ ۲۸.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 زادخو# مسیحه_نویسنده# آنالین_رمان# ��

  سانسور_بدون_رمان# ��

 یاهوس؟_عشقه_این#

 

 [۰۴:۲۴ ۲۸.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

  هفتم_پارت#

 

 : گفتم خنده با خندیدم

  طرفی احتشام جناب با دکتر کردی حال-

 : گفت بود من سمت نگاهش که بالبخند هم سام
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  بفرماید امر احتشام خانوم هستم هم نوکرتم بست در من-

 : گفت آروم سامان

  زاره کارت بدی رو عسل این به-

 : گفت واخم تشر با بابا

  سامان-

 : گفت خنده با سام

 اون ندم سرویس بهش احتشامه خاندان ی دردونه هانی شدم سیر جونم از مگه-

  میکنه صادر شدنمو نیست سربه حکم بزرگ آقا وقت

  خنده زیر زدیم همگی

  بودم دختر منم کاش شانس بده خدا-سامان

 : وگفت زد چشمکی سام

  وچرا چون بی بودم نوکرت وقت اون-

  لبخندشیطونی با سام به بود زده زل سام خندیدم همه بازم که

 : گفت اخم با سامان

  کن درویش چشاتو-

 : گفت خنده با بابا
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  نبود ولکنت سام وگرنه آ شدی پسر کرده رحم بهت خدا سامان-

 : گفت مصنوعی اخمی با سام

 !؟ خرابه سابقم اینقد جون عمو-

  دکتر کردم شوخی- بابا

 : گفتم سریع من

  جونم سمی سیاهه پروندت تو-

 : گفت مامان چرخید من سمت نگاهش سام

  میگذرونه خوش جونه نا جونه بابا-

 : گفتم لبخند با

  ریلکس چه من امروزی مامان به به-

  خودمه خانوم سحر- بابا

 -گفت خنده با مامان

  نمیتونه که کرد ازدواج که فردا باشه خوش داره وقت تا میگم بد-

 : گفت خنده با باز بابا

 میکنن میخواد دلشون غلطی هر قرصه دلشون چه پسرات این میگم من-

  قرصه خانمشون مامان به پشتشون
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 :گفت خندیدو سامان

  میشه مرغا قاطی داره اماساسان آره من -

 ستدو وآخرین اولین داشتم دختر دوست تا صد انگار میگین جوری یه- ساسان

 کنم ازدواج قراره هم حاال وهست بوده سمیرا دخترم

 : وگفت کرد ساعتش به نگاهی سام خندید فقط بابا

 خیلی عمل این دارم استرس خورده یه جراحم دستیار فردا میشه دیرم داره-

  حساسه

 : گفتم لبخندی با

  واست میکنم دعا-

  هانی ممنون-سام

 یادم هک بچگی همون از بود سام هانی میگه بهم که کسی تنها زد جذاب لبخند یه

 من بزرگتره ازم سال ده سام نمیگه عسل بهم وقت هیچ هانی میگه بهم فقط میاد

  جذابه البته شدم دیونه باز دختر این عاشق

 :وگفتم رفتم بابا سمت شدن بلند همه که میشد بلند داشت سام

 . لطفا میدی بهش گرفتم پول سام از امروز بابایی-

 : گفت لبخند با سام

  هانی نمیخواد-



31 
 

 ؟ عزیزم چقد وگفت آورد در پولشو کیف بابا

  نبود چیزی نمیخواد- سام

 : من به رو بابا

 ؟ نبردی پولتو کیف باز-

  رفت یادم- من

 : وگفتم داد تراول چندتا بابا

 « گرفتم سمتش رو پول» سام بیا-

  جا یه نمیذاری جا رو خودت خوبه هستی چلفتی پا دست چقدر تو آخه- مامان

  مامان حرف به خندیدم همه

 : گفتم سام به رو

  بگیر پولتو سمی بیا-

  عزیزم نمیگیرم- سام

  دیگه بگیر میگیرم شب گفتی- من

 :وگفت نامحسوس خیلی زد چشمکی

 ؟ گفتم من-
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 . دارد ادمه

 

 [۱۱:۰۳ ۲۸.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

[ Photo ] 

  سام تصویر

  هشتم_پارت#

 

 

 بگیری واینمیخ: وگفتم گذاشتم بود دستش که پالتوش جیب تو گذاشتم رو پوال

  نمیگیرم ازت وقت هیچ دیگه

 :گفتم میرفتم ها پله سمت که حالی ودر

  خوش شب-

 : مامان صدای

  گرفتاری خودتم سام بگیر-

  رفتم باال رو ها پله من میشد تر دور صدا

  نداشت قابل اصال عمو زن-سام

  نشنیدم صداشونو دیگه رفتم باال هارو پله
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 که کردم باز رو سام عکسای وفایل کردم روشن لبتابمو وسریع شدم اتاق داخل

 یه میشه» گفتم لب وزیر نشستم زانو چهار تخت روی داشت هم پیچیده رمز یه

 « باشه تنم پوش تن هاست بوسه روز

  دیدنش از نمیشم سیر کردم نگاه عکساشو دونه دونه

 همون از نمیکنه قبول هم بابا نمیپوشم برهنه لباس همه جلو البته سام جلو من

 لباسام همین واسه دارم بزرگتر خودم از داداش تا سه چون میاد یادم که اول

 ویجل نمیکنم سرم روسری فقط حساسه روم زیادی بابا است ومحجبه پوشیده

 ساملبا میان که بابام ودوستای مهمونا حتی نیست مهم برام باشه که هرکسی

 هم سیک حرفام این از تر باز لج من اما بپوشم که میداد گیر اماسامان پوشیدست

  نیست حریفم

 ودب زیرش مشکی تاب یه آوردم در تنم از تونیکمو بودم نشسته که تخت رو

 « خودمه خصوصی حریم دیگه» وگفتم تخت رو انداختم تونیکو

  دارد ادامه

 

 [۱۹:۲۷ ۲۸.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 نهم_پارت#

 بلندو عسلی میز رو وگذاشتم بستم کردم خاموش لبتابمو بودم راحت اتاقم تو

 لب وزیر پتو زیر وخزیدم پوشیدم گیپورمو کوتاه خواب لباس یه شدم

 «برس دادم خدایابه اوف کنی زندگی من روی اینجاروبه بیای توقراره»گفتم
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 واومد سامان کمک به آورد رو وسایلش سام امروزجمعست گذشت دوروز یکی

 کرد کتاباشومرتب روچید اتاقش خدمه باکمک رویم روبه اتاق همون خونمون

 وشیک دار مارک هم همه داره لباس صدنفر اندازه کردیم کمکش هم سامان منو

 مدک تو میذاشت کفشاشو داشت سام نشستم تخت ی لبه خدمه رفتن بعد

 :گفتم بهم پشتش جاکفشی

 سام؟-

 اهوممم-

  بیرون رفت خورد زنگ موبایلش قبلش هم سامان

 ؟ میبری کجا دختراتوحاال دوست-من

 :گفت لبخند با کرد نگام برگشت بود داده تکیه زانو رو خندید

 ؟ دخترامی دوست نگران -

 : وگفتم نگاهش اون از فراری بود پایین سرم

  آره-

  باشم خودم فکر باید دیگه-

 فکری؟ چه-

  کنمب اساسی فکر یه باید شدم خسته هم خودم فروختم آپارتمانمو که بهتر-

 ؟ کنی ازدواج میخوای-
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  بشه تموم درسم تا ندارم قصد فعال-

 : گفتم بود بهم پشتش

  خوبه-

 بعد رمبگی تخصصمو تا دیگه دوسال یکی دارم وقت فعال بعد بشه تموم عمارت-

  میگیرم ازدواج به تصمیم

 : گفتم باخنده

 !؟ شیوا البد-

 : وگفت لبخند با کرد نگام برگشت

  نه شیوا نوچ-

 : داد ادامه شد بلند که کردم سکوت

  نکردم پیدا میخوام که اونی فعال-

 مایلمت چپ به یکمی بود جینم شلوار جیب تو بود موبایلم زنگ صدای دفه یه

 مه سام شک بی بود موبایل صفه رو سعید عکس آوردم ودر بردم ودست شدم

 داشت هنوز گردوندم بر رو گوشی گزیدم لبمو ی گوشه دید بود ایستاده که

 : وگفتم شدم وبلند شدم زنده مردمو میخورد زنگ

  ببخشید-

  کردم ترک اتاقو وسریع
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 «سام»

 فتادا صفحه رو بینم تیز نگاه برداشتم جلو قدمی ارده بی خورد زنگ موبایلش

 بشول گوشه پاین انداخت سرشو شد محو لبام رو لبخندم که بود سعید تصویر

  بست اتاقو در بیرون رفت وسریع گفت ببخشد یه گزید

 من شد بزرگ کوچولو دختر این کی هستم ازش بوسه یه هالک خدایا آخخخ»

 ارب صد ؟دیدمش کیه ؟اون! سعید ؟اما شده جذاب خانوم یه حاال که نشدم متوجه

 خیلی باهاش هم سعید دانشگاهین هم که هانی صمیمی دوست ساناز برادر

 رندا باهم ای رابطه چه بیرونن باهم وقتا خیلی میده عذابم این وراحته صمیمی

 یونهد خیال فکرو از دارم پسرشه دوست اینکه ؟یا معمولین دوستای فقط ؟یعنی

 من وقتی لرزوند دلمو بچگی همون از سالشه۱۹ حاال کوچولو خانوم این میشم

 بوسه وچه بود سالش۹ کوچولو واین دانشگاه واسه تهران اومدم بود سالم۱۹

 بچگیشم های بوسه هالک ومن شده بزرگ عروسک این حاال میداد بهم هایی

 تر جذاب روز به روز نقص وبی عیب بی جذاب دختر یه شده بزرگ که واالن

 دوست کلی میکنه دیونم وداره کشید قد میشه بزرگ داره چشمام جلو میشه

 که اوقت ؟گاهی زندگیشه کجای سعید اما دیگست چیز یه هانی اما داشتم دختر

 سمت اختیار بی میشم ؟داغون داره صنمی چه عشقم با که افتم می سعید یاد

 دختری هیچ لحظست یه واسه فقط اما میکنم آروم وخودمو میرم دیگه یکی

 هشب انگشتمم سر یه شده بزرگ که حاال تا کنه آروم درونمو التهاب نمیتونه

 میزنه که لبخند میشم بوسه هالک میشه کشیده لباش به نگاهم وقت هر نخورده

 عمو زن وقتی سعیده با دلش اون نیست من سهم اون اما منو میکنه روانی
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 بولق خواسته خدا واز میکردم سکته خوشحالی از داشتم اینجا بیام داد پیشنهاد

 « داشت نخوام آرامش مطمئنن اینجا اومدم که وحاال کردم

  باهوشه العاده فوق دختر یه انصافا که خارجیه های زبان دانشجوی هانی

 من نکهای با داره زیادی تبحر وتوترجمه میکنه کمکم پزشکی مقاالت از خیلی تو

 وتو میگیرم کمک هانی از بهش شدن نزدیک ی بهونه انگلیسیم زبان به مسلط

 میکنه کمکشون هم باباش خونه کار دادای قرار عقد

 

 . داد ادامه

 

 [۲۱:۳۲ ۲۸.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

[ Photo ] 

  عسل تصویر

 

  دهم_پارت#

 زیر یوبالبخند کردم وروشن هام زانو رو گذاشتم رو لبتابم تخت ی لبه نشستم

 یدجد عکس یه امروز کردم باز عکساشو فایل« حاله؟ چه در عروسکم» گفتم لب

 تاب  حیاط تو داشت میگیرم عکس ازش کلی نیست حواسش وقتی گرفتم ازش

 بازی وتاب بود حیاط تو حیاط به رو داره پنجره یه جدیدم اتاق میکرد بازی
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 ور عکس. باد رقص با بودن حیرون همیشه مثل انگیزش سحر موهای اون میکرد

  گفتم لب وزیر دم کر عکسا باقی ی اضافه

 لب وزیر« عروسک عاشقتم» وگفتم فرستادم بوسه یه.« کنم آلبومشون وقتشه»

  :دادم ادمه

 ارمد ازش عکس تا هزار«تنت؟ حریر رو بزنه بوسه دستام  روز یه میشه یعنی»

 بهونه هر به وباهم خانوادگی عکس هم وکلی لحظه این تا تولدش بدو همون از

  بگیرم عکس ازش دارم دوست باشه

 موع حساسیت خاطر به متاسفانه بگیم ازش برهنه لباس با بار یه میشد کاش

 لوارش وقتا گاهی معرکست تنش پوست ومطمعنم پوشیدست همیشه لباساش

 ماموچش بازه لباسش یقه نیست حواسش وقتی یا معلومه میپوشه کوتاه پاچه

  بوسه حسرت واسه میکنه نوازش

 ه**

 «سام»

 فتمگر دوش شدم بیدار زود بیمارستان میرفتم پایین ها پله از داشتم صبح

 بیداره عمو زن میدونستم شدم رفتن ی وآماده

 

 . دارد ادمه
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 [۰۸:۰۰ ۲۹.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 یازدهم_پارت#

  شنیدم رو هانی صدای که راهه به صبحونه میز وهمیشه

 حالم؟ این با برم چطوری حاال درد از مردم مامان-هانی

 ؟ شد شروع بازدردات-عمو زن

  دادم تیکه دیوار وبه ایستادم ها پله روی

 : وگفت بود دربغض صداش هانی

 ؟ کنم چکار مامان نداره تمومی-

  عزیزم میخوردی خب مسکن یه-عمو زن

  مسکن ؟ندارم کنم چکار دارم تهوع حالت مامان وای-هانی

 ؟ باشه داشته شاید بگم سام به میخوای-عمو زن

 این ار میشم راحت کی مردم مامان ،آخخ میگم خجالت نگو مامان نه وای-هانی

 ؟! دردا

  باشه داشته درمانی شاید بگیرم دکتر وقت یه- عمو زن

  دانشگاه برم چطوری. اوف خب نداره عالجی همینه هرماه مامان-هانی

 « ماهیانشه دردای درسته حدسم پس»
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 ؟ شدی امروز-عمو زن

  بعد میکشم زجر فقط روزی دوسه یه بودم شده کاش-هانی

 شدیده؟ دردت-عمو زن

 :گفت ناله با

  زباده خیلی-هانی

  بدم بهت بازعفرون دارچین چای یه- عمو زن

 پشت هانی پاین رفتم ها پله از ریلکس شنیدم رو عمو زن های قدم صدای که

  زد رمق بی لبخند یه افتاد بهش نگاهم تا بود نشسته خوری غذا میز

  بخیر صبح-من

 : وگفت بود خونه آشپز تو عمو زن

 ؟ شدی بیدار-

  بیمارستان میرم. عمو زن سالم - من

 : دادم وادامه نشستم عسل روی روبه میز پشت

 ؟ خوابه عمو-

  شه بیدار وقتشه-عمو زن

 : تموگف نداشت رو به رنگ رفت بهش نگاهم بود پوشیده بیرونی لباس عسل
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 ؟ خوبی-

 : وگفت داد نظیرش بی چشمای مردمکای به تابی بود عادتش

 دکتری؟-

 : گفتم خنده با

  محلتونم بقال نه-

 : وگفت زد چشمکی

  فضول بقالم دیگه بقالی-

 : گفتم بالبخند

 حاال؟ چطوری خانوم شمسی بله-

 که دارچین عطر بوی از که فنجون ویه گذاشت جلوم چایی فنجون یه عمو زن

 : وگفت گذاشت عسل جلوی چیه بود معلوم پیچید

 !؟ پرسید حالتو کردی درازی زبون بازم عسل-

 :وگفت بهم بودم زده زل عسل

  خوب دکتر خوبم:

 : وگفتم برداشتم نون ای تکه

 ؟ دانشگاه میری-
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  بگیرم پاچه کله میرم نه- عسل

 : گفتم خنده با

  میریم باهم بگیرم سنگشو نون میرم منم-

 : وگفت نشست میز پشت هم عمو زن

  نره یادتون ترش لیمو-

 :گفت هانی که خندیدم

  خودم ی خوشمزه مامان-

 اب وقتی اما سالشه پنجاه اینکه با پسنده جوان اخالق وبا باحال زن یه عمو زن»

 « پایست حسابی باشه سالش۵۰ نمیکنه باور کسی هاست جون

 : وگفتم خوردم لقمه چند سریع ومنم خورد رو چایش هانی

  شد دیر هانی بریم-

 سریعو برداشتم کیفمو ومنم برداشت وکولشو کرد بوس مامانشو شد بلند عسل

 ارسو هم هانی بیرون اومدم ازپارکینگ شدم که ماشین سوار رفتم حیاط سمت

 : وگفتم شد

 عزیزم ببیند کمربندتو-

 : گفتم که میبست بندشو کمر داشت

 ؟ خانمی امروز نیستی راه روبه-
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  نیستم بد-

 : وگفتم بیرون زدیم خونه از بود جلو به نگاهم تمام

 ؟ داری درد-

 : وگفتم کردم حس متعجبشو نگاه چرخید سمتم

 ؟ داری درد دل خوردی دارچین چای-

 : وگفت گردوند بر روشو

  نیست هیچیم-

  درون سر از دهد خبر رخساره رنگ-

  نیست هیچیم سام نده گیر-

  عصری میگیرم برات وقت یه-

 : دادم ادامه نگفت هیچی

 ؟ داری دردارو این همیشه -

 ؟ زنان یا قلبی دکتر تو-

 : گفتم خنده با

  تو دکتر-

  نخواستم-
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 : وگفتم سریع سمتش کردم رو

 ؟ هانی چته-

 : وگفت بود کرده بدی اخم

  هیچی-

 : گفتم خنده با

 ؟ اخالقی بد اینقده چرا چته؟-

 . کرد سکوت

 نوس میبرمت عصر میشی اخالق بد بهم میریزه هورمونات طبیعیه البته- من

  ازت بگیره گرافی

  میرم بعد خودم نمیخوام-

 .اما طبیعیه دردات-

 

 .دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۲ ۲۹.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 دوازدهم_پارت#

 : دادم ادامه بود ساکت
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  بره بین از ممکنه  ازدواج با اما-

  خجالت از شدن سرخ هاش گونه بود پایین سرش کردم نگاش

 : گفتم ندید که بالبخندی

 ؟ همه مث همیشه دردات-

 : گفت اخم با

 . سمی کن تمومش اه-

 : گفتم هنوز داشت اخم

 !؟ عزیزمن مگه گفتم چی چته-

  بود عصبی لحنش

  میکشم خجالت من عادیه وبرات دکتری تو-

  دکترتم کن فک ؟تو میکشی خجالت کردی چکار مگه-

 : گفت داد با

 نیستی-

  نگفتم چیزی که من کوچولو میشی عصبی چرا باشه-

 : گفتم بود هم وتو بود کرده اخم وحسابی بود مخالفم سمت روش

 ؟ میشی تعطیل کی دنبالت میام عصر-
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 ه-

 هانی؟-

 ه.-

  کن نگام. توام با هانی-

 : وگفت سمتم چرخید

 ؟ چته-

  دکتر بریم دنبالت میام عصر-

  هفت-

  تعطیلم شش تا منم خوبه-

  بود کرده سکوت

 ؟ باشه-

 : گفتم باز که نگفت هیچی

  دنبالت ؟میام هانی باشه-

 : وگفتم شد پیاده دانشگاه رسیدیم ساعت نیم بعد

  هانی باش خودت مراقب-

  رسوندی منو  که ممنون-
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  دربست دیگه سرویستم گفتم بالبخند

 : دادم ادامه میاره من روز به چه ونمیدونه منو میکنه دیونه که زد لبخند فقط

 ؟ نره یادت دنبالت میام-

  باشه-

 : وگفتم زدم چشمکی

  بزن زنگ آمبوالنس به میری داری-

 :گفت ولبخند اخم با

 .سام-

  حالت بااین کشی پسر شدن خمار نگاچشمات میگم دروغ-

 : وگفت بست درو

  میبینمت عصر-

 «حسابی شده بزرگ عروسکم» گفتم بالبخندی رفت زدم لبخند

 ه****

 «عسل»

 ساناز با تنیس بردار دست میدونستم اما برم نمیخواستم بااینکه اومد دنبالم عصر

 ازسان سام اومدن از قبل شدم دیونه این عاشق داشت خبر ساناز کردم خداحافظی

  رفت سعید با
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 شدم ارسو داشت نگه پام جلو سریع رسید تا اومد تا موندم منتظرش خیابون کنار

 : گفت شدم سوار همینکه بود خنده پر امروز چشاش

 خوبی؟-

 : گفتم میبستم بندمو کمر داشتم

  خوبم-

 ؟ بهتری نداری درد-

  کمتره دردم خوردم مسکن یه-

 ولی میکشم خجالت ازش اینکه با  زدم رو حرف این تا شدم وزنده مردم»

 « باشم باهاش لحظه هر آرزومه اینه حقیقت

 : وگفتم کردم حرکت

 ؟ کشیکی امشب-

 : وگفت زد وجذاب مردونه لبخند ویه بهم انداخت سریع نگاه یه

  اومدم بیمارستان از تازه-

 : بالبخند وگفتم کردم جمع لبامو کردم ریز چشامو

  بودی دانشگاه کردم فک رفت یادم آیییییی-

 : دادم ادامه بود لباش رو لبخند همون نگفت هیچی

 ؟ بود خوب عملت-
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  عالی هانی بود عالی-

  خوشحالم-

  هانی مرسی-

  که نبود عملت اولین داشتی استرس بیخود-

 رپ  دارم استرس باهاش یکم که بودم اساتیدی از یکی دست زیر آخه خب آره-

  میشم دلهره

  سم دارم موفقیت آرزوی برات-

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۷:۵۱ ۳۰.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

  سیزدهم_پارت##

 

 : وگفت انداخت بهم سریع نگاه یه سمتم برگشت

 کوچولو هانی طور همین منم-

 ! کوچولو نگی بهم میشه-
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  کوچولویی نی نی همون من چشم تو هنوز هانی نشدی بزرگ دیگه کوچولویی-

 : گفتم اخم با

  ام نی نی سالمه۱۹ میگی راست تو آره-

 نیستی؟-

  نمیدونم-

 !یهان باشی داشته شدن بزرگ قصد حاالها حاال نکنم فکر شیطنتات این با-

 !سم؟-

  جونم-

 : گفت که نمیدونم بودم کرده سکوت

 ؟ چیه-

 هیچی-

 ؟ بگی میخواستی چی-

  کن فراموش هیچی-

 ؟! عزیزم بگی میخواستی چی بگو-

 ؟ هانی میگی بهم چرا-

 : گفت خنده با
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 ؟ اینه از غیر مگه-

  عسله اسمم من اما-

 !هانی؟ میپرسی اومده یادت سال۱۹ بعد-

 : دادم ادامه نگفتم هیچی

 !؟ نمیدونی اینو یعنی عسله همون هانی آخه-

 . اما میدونم خب چرا-

 ؟ عزیزم چی اما-

  نمیگه بهم کسی تو غیر آخه-

 مانساخت یه مقابل گذشت سکوت تو راه طول کل شدم ساکت منم نگفت هیچی

 : وگفت داشت نگه ولوکس شیک خیلی طبقه چند

  عزیزم شو پیاده-

 خیابون ی گوشه ماشینو شدم وپیاده میشم بیخیال اما میکنه اذیتم گفتنش عزیزم

 ودب آسانسور تو هم جوون یه شدیم آسانسور سوار. رفتیم باهم کرد پارک که

 امنگ خیره که پسره روبه یهوسام که پاین انداختم سرمو منم بهم بود زده زل

 : گفت باخشم میکرد

 ؟ زدی زل چیه-

 : گفت پسره بود عصبی که سام به افتاد نگاهم برداشتم سرمو لحظه یه
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  که نخوردم خبره چه-

 « ترسیدم خودم که بود عصبی چنان» بخور بیا نه- سام

  لطفا سام- من

 : گفت کردو باز عصبانیت با درشو شد متوقف آسانسور

  بریم-

 : وگفتم میکشد خودش دنبال بود گرفته دستمو

 ؟ چته-

 !؟ عادیه برات میزنن زل بهت اینقد  همیشه تو بریم نگو هیچی-

  منم مقصر مگه-

 « سام»

 یلیخ آره گفتم دلم تو منم مقصر شدم کفری بهش بود زده زل عوضی ی پسره

 « بزنن زل بهت ندارن حق خوشگلی

 بود شلوغ خیلی شدیم مطب داخل

 

 .دارد ادامه

 

 [۱۰:۳۱ ۳۰.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان



53 
 

  چهاردهم_پارت#

 

  وایسا جا همین گفت بود غلغله بود مطب داخل«عسل»

 مارهش ویه آورد در جیبش تو از گوشیشو بود بهش نگاهم ایستادم ای گوشه یه

  زد لبخند کرد نگام گرفت

  باشه. رسیدم االن همین مطبم آره. شیوا سالم. الو-

  جیبش تو گذاشت رو گوشی

 نفسمو زنانه متخصص شیوا آخه میزدم حدس باید شیوا مطب آورده منو پس»

 « نداشتم دیدنشو چشم واقعا دادم بیرون

 ملع کلی اما جذابه چقد کثافت بیرون اومد اتاق از وشیوا شد باز دکتر اتاق در

 داشتن رابطه باهم بود سام دختر دوست. زمانی یه سالشه۲۷ کرده جراحی

 رو سام دوباره میکنه کاری همه ومطمنم خورد بهم رابطشون شد چطور نمیدونم

  زده پسش سام چرا ونمیدونم کنه خودش مال

 ندیلبخ با بیرون زده شال زیر از بیشترش رنگش زیتونی موهای زد لبخند یه

 : گفت

 ؟ طرفا این از دکتر به به-

  داد دست شیوا با سام

 : سام
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  برات دارم زحمتی یه-

  داری اختیار سام عزیزی-

 : گفت من به رو سام

  هانی بیا-

 : گفت میرفت اتاقش سمت که حالی در رفتم سمتشون

 ؟ چیه مشکل-

  سرشون پشت منم شدن داخل وشیوا سام

 مسر پشت دست سام که بود نشسته جوون زن یه نشست میز پشت شیوا

  نشستیم مبل روی کرد وهدایتم گذاشت

 ؟ دکتر خانم چیه مشکل حاال-زن

 : گفت  نوشتن کرد شروع تند تند شیوا

  داره ارتباط کسی با شوهرتون بگم پرده بی بذار کریمی خانم-

 : گفت  بهت وبا برد ماتش لحظه یه افتاد بیچاره زن به نگاهم

 چی؟-

 ممیگ جرات به صد در وصد میشه منتقل جنسی راه از فقط بیماریتون-شیوا

  همسرتونه باعثش
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 یکردم منتقل بهم عجیبی گرمای کمرم پشت سام دست پایین انداخت سرشو زن

  پایین انداختم سرمو میکرد نوازش کمرو میداد دست بهم عجیبی حس ویه

 : گفت شیوا گرفت نسخشو زن

 بازم بینمب بیار بده انجام هم آزمایشتو کنم معاینت بیا دیگه هفته دو نوشتم دارو-

  میدم تغیر داروهاتو

  بست رو ودر رفت کردن تشکر از پس جوان زن

 : گفت سام به رو شیوا

 !؟ دکتر خب-

 : گفت کرد بهم نگاهی سام

  کنی سنو میخوام رو هانی-

 : وگفت کرد بهم نگاهی شیوا

 ؟ چیه مشکل-

  شیوا زیاده درداش- سام

 ؟ دخترته دوست-شیوا

 : گفت خنده با سام

  عموم دختر عسله شیوا-

  شمایین؟ پس خانوم عسل! عسل- شیوا
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 طوری این که گفته بهش چی من راجب سام یعنی میشناخت منو اینکه مث»

 « گفت

 :گفت شیوا که زدم لبخند

  عروسک پاشو-

  شدم بلند منم شد بلند سام اول

  بکش دراز تخت رو بیا- شیوا

  کشیدم دراز تخت رو

  کن باز مانتتو ی دکمه- سام

  بود ایستاده تخت کنار که کردم نگاش

  کن باز-شیوا

  کردم باز رو مانتو پاین های دکمه میلرزید دستام

 رد باز خورد زنگ دوباره کرد رد شدم متوجه شد بلند سام موبایل زنگ صدای

 گاهدست وپشت شکمم به زد ژل یه شیوا رو مانتو ی دکمه کردم باز خالصه کرد

  مانیتور به بود زده زل ونشست

 : گفت سام لحظه چند بعد

 ؟ خب-
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 ونمت پوست بود بار اولین سام میشدم آب داشتم خجالت از منم بود مشغول شیوا

  میدید

 «سام»

  عروسک این بود معرکه بود تنش پوست به نگاهم

 ؟ زیاده دردات- شیوا

  خیلی-عسل

 میکنی؟ مصرف مسکن-شیوا

  ندارن آنچنان تاثیر ولی آره-عسل

 شدی؟ عادت سالگی چند-شیوا

 :گفت آروم دیدم لبشو گزیدن

 سالگی۱۶-

 ؟ سالته چند االن بوده عالی سنت خوبه-شیوا

 « گفت آروم خیلی»سال۱۹-عسل

 : گفت سرد خون خیلی شیوا

 ؟ داری هم سکس رابطه-

 دمش عصبی لحظه یه اما افتادم سعید یاد خورد گره نگاهم تو پریشونش نگاه

 : گفتم کردم حفظ سردیمو خون ولی
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 !؟ میگی چی داری باشه حواست شیوا-

 

 

 .دارد ادامه

 

 [۱۹:۱۰ ۳۰.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 پانزدهم_پارت#

 : گفت تر ریلکس شیوا گزید لبشو ی گوشه عسل

  سام واقعیته یه این دارن رابطه ولی مجردن دخترا خیلی االن-

 فکر همین وت باشه داشته ارتباطی سعید با ممکنه افتادم سعید یاد باز شدم کالفه

 : گفت شیوا بودم

 ینمیش خوب رابطه داشتن با اگه نداره تاثیری خیلی اما مینویسم دارو برات-

  بشی خوب زایمانت اولین با ممکنه

 هک حالی شدودر بلند شیوا ریخت اشک بود خیس چشاش رفت عسل به نگاهم

 : گفت میرفت میزش سمت

 خواهی چنان هم رو دردات نداره درمانی یازایمان میشه خوب رابطه با مشکلت-

  داشت
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 ودب خیس چشاش عسل برداشتم کاغذی دستمال چند بودم ایستاده تخت کنار

 فتگر دستم از کردم حس دستاشو لرزش کنم تمیز شکمشو خواستم تا هنوز

 : گفت رفتم شیوا سمت نشست شد بلند. کرد تمیز  وخودش

  کن مصرف مرتب داروهاتو-

  کرد ترک رو اتاق حرفی هیچ وبی اومد پایین تخت از عسل

 : گفت سریع شیوا

 ؟ جدیدته دختر دوست-

 : وگفتم گرفتم عصبانیت با دستش از رو نسخه

  عسله گفتم شیوا-

 : گفت پوزخند با شیوا

 ؟ گفتم چی مگه شدی عصبی چته-

  میگی چی باشه حواست-

 : گفتم که بود ساکت کرد نگام

 ؟ نداره ای دیگه راه ازدواج جز-

 : گفت باپوزخند

  شدن طوری این دخترا همه کال:؟ نداره رابطه کردی باور تو-

  نیست اینطوری عسل اما-
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 ؟ مطمینی اینقد کجا از-

 :وگفتم افتادم سعید یاد باز

  حال هر به -

 !؟ هباش نخورده دست میشه مگه جذابه زیادی باشه نداشته پسر دوست محاله-

 : گفتم عصبی

  شیوا کن تمومش-

  باشه داشته زایمان مگه نشه هل ازدواج با گفتم خالصه-

 ؟ چیه درد همه این دلیل-

  دردایی اینجور میاد پیش ندرت به-

  شیوا مرسی-

 : گفت میرفتم در سمت

 ؟ کجایی فردا-

 ؟ چطور-

  باشیم هم با ناهار فردا داری وقت اگه-

  میزنم زنگ بهت-
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 رارهش لعنتی خورد زنگ بار هزار گوشیم کردم ترک اتاقو بشم منتظر آنکه بی

  کرد ام دیونه

 بود اینپ سرش رفتم جلو بود ایستاده سالن ی گوشه گشتم عسل دنبال نگاه با

 : وگفتم بود وآروم

 ؟ عزیزم چته-

  نگفت هیچی

 ؟ بریم- من

 رفح هم کلمه یه خونه رسیدم تا گرفتم هاشو دارو راه سر شدیم آسانسور سوار

 هی رسیدیم تا کولش تو گذاشت دادم بهش هاشو دارو کرد روانیم سکوتش نزد

 . نیومد پایین هم شام اتاقش رفت راست

  بودن جمع همه برم خواست از دوستم فرهاد زدم زنگ شام از بعد

  شدم داخل رفتم نبود زیادی وراه خرید فرهاد که آپارتمان سمت

 هم دور همه جدیدش دختر دوست با هم وشروین بود دخترش دوست با فرهاد

 . ومیخوردن بودن

 :وگفت ریخت برام کوچیک پیک یه فرهاد

 ؟ خبر چه-

 : وگفتم دماغم زیر زد بوش برداشتم رو گیالس
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  نمیخورم مزخرفه این-

  دکتر بیخیال- شروین

 تاداف شروین جدید دختر دوست به اختیار بی نگاهم گذاشتم میز رو گیالسو

 لی وتاهک خیلی خیلی شلوارک یه با بود تنش مشکی تنه نیم یه بود جذابی دختر

  زد نامحسوس چشمک یه رفت بهش نگاهم همینکه بود شروین دست کنار

 : وگفتم دادم مبل به تیکه زدم لبخندی

 ؟ نمیکنی معرفی رو خانوم-

 :گفت لبخند با شروین

  شکیرا میزنن صداش خوشمزه جذاب این-

 

 :گفتم لبخند با

 اسمش؟-

 :وگفت نشد متوجه کسی زد چشمکی باز دختره

  بزن صدام شکیرا همون تو-

 : وگفتم بود بهش نگاهم

 ؟ پره تک شکیرا شروین-

 گرفته؟ چشتو- فرهاد-
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 : وگفت  داد باال نفس یه پیکشو شروین

  منه مال فعال-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۳:۵۰ ۳۰.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

  شانزدهم_پارت#

 

 : وگفتم انداختمش سیگاری زیر داخل داد دستم فرهاد کرد روشن سیگاری

  شروین میدونی که تو میاد بدم دهنی غذای از منم-

 : وگفت ادنداخت پا رو پا دختره

  راضی خود از-

 : گفت فرهاد میرفتم اتاق سمت شدم بلند

 کجا؟-

 !؟ ست هم دیگه کسی شما غیر کسی مگه اتاق تو خبره چه-

  اتاقه تو منصور- شروین

 باکی؟ وگفتم کردم نگاهش برگشتم
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  سام بیخیال-فرهاد

 : گفت سرد خون بود شکیرا از تر بد تنش لباس که فرهاد دختر دوست

  شراره-

 : گفت سریع شروین

  اللی نمیگه کسی نزنی حرف تو-

 : پوزخند با وگفتم نشستم برگشتم

 جواب زد زنگ بار صد کشت خودشو عصر خانم شراره شده بکار دست زود چه-

  ندادم

 چون چیزی هر نه میخورم مشروب من نزدم هیچی به لب نشستم ساعت نیم

  میشه بد حالم سریع

 : گفتم دید تامنو شراره سرش پشت بیرون اومد اناق از منصور

 ؟ گذشت خوش-

 : وگفت نشست کنارم اومد روه چشم وبی پرو خیلی

 ؟ ندادی جواب زدم زنگ بار صد-

 ؟ شدی کار به دست زود چه ندادم جواب زدی زنگ-

  اومدم منم هستن همه فرهاد- شراره

 : وگفت نشست نفره تک مبل یه رو هم منصورم
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 امروز ؟کجابودی نبودی-

 : گفتم شراره روبه

  بودم بیمارستان-

 تنهاید؟ دکتر -شکیرا

 : گفت من جای شراره

  تنها فعال-

 : گفت شراره به رو شکیرا

 ؟ بودی دکتر با قبال تو شراره-

  آره پیش روز چند تا- شراره

 : گفتم شکیرا به رو

  میزنن دلمو زود نیستم کسی پایبند من-

 : گفت لبخند با شکیرا

 !؟ کنم معرفیش بهت میخوام نازه خیلی دارم دختر دوست یه-

  باشم تنها مدتی یه میخوام ندارم کسی حوصله فعال- من

 : گفت فرهاد دختر دوست

  امس به شد پیله خودش هم شراره نمیشینه دلش به هرکسی سام شکیراجون-
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 : گفت اخم با شراره

  بخواد هم دلش چمه من مگه-

 : گفت باخنده هم شروین

 وستد میخواد پر نک بعد پسنده مشکل!شکیرا نیست هرکسی دهنش مزه سام-

  بچرخه دست به ودست باشه خورده دست زیدش نداره

 : داد ادامه باال داد گیالس یه که حالی ودر

  واسش میکنه خرج حسابی باشه پر تک-

 : گفت خنده با شکیرا

 !؟ دیگه میخوای سوگولی-

 : داد وادامه زد شدچشمکی خم من وسمت

  میشم سوگلیت خودم-

 : گفت عصبی شروین

  کردی غلط تو-

 : گفت فرهاد دختر دوست

 ؟ گرفت دلتو سام شکیرا چیه-

 : وگفت بهم بود خیره نگاهش شکیرا
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  دکتر جذابی خیلی-

  آشغالین همتون میاد بدم دخترا ی همه از- شروین

 :وگفتم شدم بلند

- 

 

 [۰۰:۴۱ ۳۱.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

 هفدهم_پارت#

 

 خوب ندارم اطمینان دختری هیچ به همین ولسه دارم رو حس همین دقیقا منم-

  پیشه قرن ده مال خوبش

  اید فرشته مردا شما حاال نه-شراره

  نداریم دردی باشین وفادار زنا شما اگه مردا ما-فرهاد

 : وگفتم کردم باز رو در برداشتم پالتمو

  بگذره خوش-

 میری؟ داری: شروین

  ندارم حوصله-من

  جا همین بمون امشب: فرهاد



68 
 

  دارم عمل بیمارستان برم باید هم فردا میرم میکنه درد سرم فرهاد نه-من

 .و

★*******★******** 

 «عسل»

 امانس ساسانه عروسی خالصه ترم بین وتعیالت ماه بهمن االن گذشت مدتی یه

 قاآ وتبارین اسل یه که میان اقواممون ساسان عروسی واسه نیست دلش تو دل

 واسه که شده وذکرم فکر منم خالصه شیرازن که عمو ی خانواده با میاد هم جون

  بپوشم لختی لباس نمیده اجازه ؟مامان بپوشم چی عروسی

 وشیدمپ رو ماکسی پسرا از نبود خونه هیشکی خریدم ماکسی یه رفتیم ساناز با

 تو که بود باز خیلی هفت یقش حالت هم آجلوش بود لختی خیلی پشتش که

 پاین مرفت ها پله از بود اتاقشون تو مامان نداشت اصال آستینم بود آویز گردنم

 بود نشسته شیستم پشت مامان شدم اتاق داخل زدم در بود معرکه تنم رو لباس

 میکرد زندگی فرانسه که میزد حرف(تصویری تماس) خالش دختر با داشت

  عروسی بیاد کنه ودعوتش

 : گفت اخم با دید تامنو

 ؟ چیه این-

 : گفتم التماس با

  خدا رو تو مامان-
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  جلفه خیلی این-

  بابایی جون میکنم خواهش مامان-

 : گفت عصبی

  بازه خیلی نمیدم اجازه قاطیه عروسی نخور قسم رو بابات جون-

 : گفتم بغض با

  دفه یه همین مامان-

 عمرا-

 : گفت مانیتور به رو میکرد در به اشاره که حالی در

 ؟ میای کی سوسن-

  بستم رو در بیرون اومدم اتاق از بغض با

 رمهس پشت یکی کردم احساس بودم ها پله رو مبرفتم که ها پله سمت هوا بی

 ؟ عطرش بوی اما مامانه کردم فک اول

 :گفتم پاچه دست ایستاد اونم برد ماتم بود خودش چرخیدم بود سام بوی

 : وگفت بینمون نبود فاصله رسید ؟بهم اومدی کی-

  االن همین-

 : گفت برم اتاقم به که برگشتم
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 ؟ عروسی واسه بپوشی میخوای همینو:

  نمیده اجازه مامان گفتم حسرت با

  داره حقم-

 : وگفت کردم حس کمرم لختی رو دستشو گرمی که نگفتم هیچی

  بازه خیلی-

 باشم آروم کردم سعی وغریب عجیب حس یه شدم طوری یه دستش گرمای از

 : وگفتم آوردم جلو پریشونمو موهای کل

  بپوشم همینو دارم دوست-

  بود کمرم رو هنوز دستش

  میدونی خودتم نمیده اجازه عمو-

 : وگفت بودم روش به رو بودیم ایستاده ها پله وسط

  بگیریم دیگه لباس یه بریم باهم میخوای-

  دارم دوست اینو من اما-

  برداشت کمرم پشت از دستشو

 : وگفت گرفت دماغمو نوک

 نیست احتشام خاندان ی دوردونه ی برازنده وثانیا وناجوره باز زیادی این اوال-

 مه غریبه مهمون کلی قاطیه عروشی ضمن در میشه ناراحت ببینه هم بزرگ آقا
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 نیست سنت مناسب لباس این سالته۱۹ همش تو واینکه خانوم هانی هست

  عزیزم

 « سام»

 بود حواض کامال اینکه با میدیدمش طوری این بار اولین بود معرکه تنش رو لباس

 هترب حال که تنش پوست بود معرکه هاش سینه حالت فرو اما نبسته سوتین

 و ونقصه عیب بی میدیدم

 : وگفت کرد نکام

  موند دلم تو حسرتش که بس مُردم-

 : وگفتم کشیدم دماغشو نوک دوباره

  بپوش شوهرت واسه کن ازدواج مونی نمی دل به حسرت نترس-

 : گفت وآروم شود وسفید سرخ کردم حس پایین انداخت سرشو

  ببینم باید رو کی کنم ازدواج نخوام من اگه-

 : گفت بود عصبی بود عمو زن صدلی

  آر در تنت از رو مزخرف این برو عسل-

 : وگفتم انداختم باال ابرویی تک

  بگیریم لباس یه بریم کن عوض برو-

 : وگفتم بود معلوم بود عصبی اومد می باال داشت عمو زن
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  دیگه برو-

 : وگفت بود خشم پر عمو زن نگاه

  کری مگه-

 : گفت بغض با عسل

  میپوشم همینو من-

 : گفت تر عصبی عمو زن

 « عسل بابای میکه رو عموم» رضا امیر جون به میکنم پارش-

  بست محکم رو در شد اتاقش داخل رفت اخم با عسل

  مزخرف پارچه تیکه یه این واسه داده پول کلی بیشعور ی دختره- عمو زن

  میگیرین سخت خیلی هم شما- من

 

  دارد ادامه

 

 [۰۶:۰۶ ۳۱.۱۲.۱۸, ]آنالین رمان

  هجدهم_پارت#

 :گفت عصبی زن
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 رهمی آبرومون جلفه خیلی درضمن نمیکنه قبول رضا امیر بدم اجازه من گیرم-

  مردم دهن نقل میشیم ؟فردا میکنن فکر چی بقیه بقیه جلو

  میپوشن جوری این همه دیگه عروسیه کتین شما حرف:

 خوادب دلشون بقیه شاید بکنن خواست دلش غلطی هر عروسیه چون نداره دلیل-

 ؟ باشیم طوری این باید هم ما بیان لخت

 بزرگ دختر این با روم تو میزنه فردا بزرگ آقا-؟ داد ادامه کردم نگاش فقط

 !؟ کردنم

- 

 ؟ عمو زن

 : دادم ادمه بود ایستاده هنوز

  باشه هم معقول که بگیرم براش چیزی یه ببرمش من میشه-

 : وگفت شد تر مالیم لحنش کمی

  نشیم مردم دهن حرف فردا که باشه چیزی یه-

 ؟ نیس مهم باشه تولدش جشن میشه عمو زن میفهمم-

  نمیکنه قبول بپوش اسپرت سالته۱۹ همش میگم بهش-

  نداره اشکال ساپورت با باشه وکوتاه عروسکی-

  کنم قبول نکنم فکر-
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  میزنم حرف ؟باهاش خوبه اسپرت-

 مهمون کلی سر خیره هی ،،،دختر میشم ممنونت سام کنی راضیش اگه واال-

 نیست رضا امیر آبروی فکر مراسمه این تو غریبه

  هستن صدا عایق همه استثنا بدون خونه دیواری اما بود عسل مخاطبش

  شد داخل زد در رفت عسل اتاق در دشت عمو زن

  ایستادم میرفتم اتاقم سمت منم

  بیرون برو سام با بپوش لباس پاشو-عمو زن

 از دیدی هرچی وگرنه نگیر آبغوره منم واسه داد ادامه آمیز تهدید حالت به

  دیدی خودت چش

  بود ساکت عسل

  نمیشناسی رو بابات تو مگه- عمو زن

 : گفت و بودعسل گریه پر صداش

  نمیرم عروسی اصال من-

  کردم تر لب بود عصبی چنان عمو زن

 : گفت تمام خشونت با عمو زن

  خودته دست مگه میکنی بیجا تو-

 : گفت گریه با
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  نمیخوام-

 قاآ امشب بیام ندارم وقت من منتظرته سام بپوش لباس پاشو. پاشو- عمو زن

  ندارم کشی ناز حوصله پاشو خونه تو دارم کار کلی میاد بزرگ

  بهم کوبید درو بیرون اومد اتاق از نموند منتظر

 : وگفت کردم باز اتاقمو در من

 دارم کار کلی من ببرش میاد بزرگتون آقا امشب هزیزم عزیزم سام-

 : داد دادمه بود بهش نگاهم 

  سر خیره این نباشه مزاحمت اگه-

  نزن حرفم این عمو زن نه-

  خودش داره پول هست همراهش کارتش-

 : گفت میرفت ها پله سمت که حالی در

  نده رو بهش باشه انتخابش به حواست-

 دمز اسپرت تیپ گرفتم ای عجله دوش یه سریع شدم اتاق داخل نگفتم هیچی

 وگردنم شال کردم پام رنگو قهوی های بوت با کردم دستم رو چرم دست ساعت

 رفتمگ دست پالتومو کردم خالی خودم رو محبوبم عطر بستم جالبی ی گگره با

  بیرون اومدم اتاق از

 : گفت کرد باز رو در لحظه چند بعد زدم در ایستادم عسل اتاق در پشت
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 ؟ ای آماده-

  آمادم-

 نگر توسی بافت یه میکرد جمع کیلیپس با رو موهاش داشت بود بهش نگاهم

 بود پوشیده

 

 [۰۳:۲۱ ۰۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 نوزدهم_پارت#

 

 تحریک زیادی عروسک این اندام بود پوشیده مشکی کوتاه پاچه شلوار ویه

 گرن اونم میزد لب رژ داشت ایستاد آینه جلو رفت بود بهش نگاهم کنندست

  بود براق صورتی

 : گفتم که

  رنگه پر خیلی کن پاکش-

 : وگفت کرد نگام

  پررنگه کجاش این-

  میکنی توجه جلب هم جوری همین تو کن پاکش-

 : گفت اخم با
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  رنگه کم سم وای-

  کن پاکش نیست-

 : وگفت بودم عصبی لحنم تقریبا

  نده گیر وبه بده گیر دخترات دوست به برو-

 : گفتم میذاشت سرش رو شالشو داشت

 زشیار هیچ برام اونا ندارم بقیه به کاری درضمن توام با االن من هانی کن پاکش-

  ندارن

 ؟ اه داری من چکار-

  خیلی جیغه زدی رنگم این هست سرخ کافی اندازه لبات کن پاکش-

 :وگفت لباش رو کشید رو دستمال عصبی

  کردی دیونم اوف-

 :وگفت برداشت تخت رو از رو پاتوشو بودم ساکت

  بریم-

  داد جواب سریع بود موبایلش زنگ صدای بریم بیرون اتاق از خواستیم تا

 یرمم دارم تو جون سعیدی« داشت جالبی ی بچگونه لحن یه.»خوبییی. سالم.الو-

 گوب ساناز به نمیتونم عه. عزیزم نمیتونم امروز. فردا واسه بذار. دارم کار بیرون

 نمیگم الکی خودت جون نده گیر سعید وای. میزنم زنگ بهش خودم شب.
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 همیگ مامان سعید وای. بپوشم نمیده اجازه مامان نه. بگیرم لباس برم میخوام.

 امتم کرد وقطع.  نمیخوام. قهرم باهات اصال ؟نخواستم هم تو سعید اه. بازه زیاد

 : وگفتم دادم بیرون نفسمو بهش بودم زده زل مدت

 !؟ بریم-

 : گفتم آروم رسید دستم کنار اومد سرم پشت افتادم جلو

 ؟ هستی صمیمی خیلی باهاش-

 ؟ کی-

  دیگه سعید-

 : گفت لبخند با

  ماهه خوبیه پسر خیلی آره-

 که کردم حفظ سردیمو خون اما میشدم منفجر حرص از داشتم نگفتم هیچی

 : گفت

 ؟ بریم کجا-

  بگیرم وشلوار کت یه منم که میریم جایی یه-

 ؟ داری لباس همه این که تو-

 :گفت عمو زن که بیرون میرفتیم عمارت اصلی در از داشتیم

  باشید خونه هم شما هست بزرگ آقا شام-
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  عمو زن چشم-من

  مامان باشه رسیدیم اگه- عسل

 : گفت عسل رفتیم رو راه از کمی. شدیم ماشین سوار.

  بپوشم رو لباس همون دارم دوست خیلی-

  نزن حرفشو اصال-

 ؟ چرا-

  باال میبره هم سنتو« بود معرکه تنش رو گفتم الکی» نمیاد بهت اصال-

  دارم دوسش اما-

  کنی حض کنم درست واست اسپرت تیپ یه االنم. بعدا واسه دار نگهش-

 : گفت بغض با

  نمیخوام-

 : گفتم باخنده

 ؟ چرا-

  زدم اسپرت تیپ بس از سام شدم خسته نمیخوام-

 ؟ عزیزم باشه میکنم انتخاب من دفه این-
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 .دارد ادامه

 

 [۰۶:۴۵ ۰۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 بیستم_پارت#

 

 

 : گفت بغض با

  نمیخوام-

 زده ژر خصوصا بود شده خواستنی عجیب لباش سرخی انداختم بهش نگاهی نیم

  انگیز ووسوسه لباش بود معرکه بود کرده وپاک بود

 کردی بغض دیگه نکن اخم-من

 ه.-

  توام با هانی-

 ه-

  نی نی-

 :وگفت کرد نگام خندیدن لباش

 ؟ نی نی شدم کوچولو از گرفتم درجه تنزل-
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  دیگه شدی نی نی میکنی بغض ها بچه دختر عین-

 دختر این اما میده عذابم بوسیدنش ی وسوسه که میشه خواستنی اینقد خدایی»

 ندازمب بهش چپ نگاه باشم شده سیر جونم از باید یعنی نمیتونم عمومه ،دختر

  عذابم داره داشتنش ی وسوسه مدتیه حالیشه حرفها این دلم مگه المصب اما

 ننمیک اذیتم تر بد دارم رابطه هم هرچی! نمیکنه آرومم دختری هیچ مدتیه میده

 « راحترم اینجوری گذاشتم کنار هامو رابطه ی همه وقتیه چند االن که

 : دادزد

  سام-

 : وگفتم اومدم خودم به

 ؟ میزنی داد چرا چته-

 ؟ کجاست حواست زدم صدات بار ده-

 « تویی ذکرم فکرو تمام»

 ؟ من عزیز زدی داد چرا نبود حواسم-

 ! نشستی رول پشت خوبه زدم صدات بار ده خودم جون بودی غرق اینقد-

 : وگفتم داشتم نگه بزرگ خیلی پاساژ یه مقابل

  رسیدیم شو پیاده-

 : وگفت برداشت پالتوشو
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  منتظرم کن پارک-

  بپوش رو پالتو-

  فعال گرممه--

  عزیزم بپوش-

  سام گرممه-

  وجذب کوتاهه خیلی بافتت-

 باهاش اما گرفت حرصم منم کرد لجبازی نپوشید شد وپیاده کرد اخم باز

 : گفتم  کنم بحث نمیتونم

  میام االن باش منتظر-

 تا  اساژپ پارکینگ بردم ماشینو سریع بود ایستاده خیابون ی لبه موند منتظرم

 ریعس قدمامو بود کرده توقف عسل پای جلوی باال مدل ماشین یه دیدم برگشتم

  میشدم که نزدیکتر میشدم منفجر وداشتم کرد گل غیرتم بازم کردم تر

  نمیگذره بد کوچولو- پسره صدای

 ه._

  عروسک میکنم ؟راضیت چند- پسره

 دقیقا رسیدم
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 [۱۹:۵۶ ۰۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یکم_و_بیست_پارت#

  پایین بود داده شیشو که ماشین روی روبه دقیقا رسیدم

 : گفتم باخشم

  نکردم یکسانت خاک با تا کارت رد برو-

 ؟ چه تو ؟به چته- پسره

 : گفتم عصبانیت با

  نکردم محوت تا شو گم-

 : گفت خنده با پسره-

  داره صاحب-

 : گفتم میرفتم راه که حالی در وعصبی گرفتم رو عسل دست ندادم محل

 ؟ میدی گوش حرفاشونو وامیستی همیشه تو-

 : گفت حرص با

  بگن دلشونه هرچی جهنم به-

  بودم گرفته محکم دستشو

  شکوندی دستمو سام وای-
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 « خیلی بود عصبی لحنم» درک به-

  وای-

  میکردم خالی دستش رو حرصمو کل داشتم

  بپوش رو پالتو نگفتم مگه-

  کنه آزاد دستشو داشت سعی

  میکنه دردم شمست دستم مچ کن ولم-

 : وگفتم کردم ول دستشو میرفتیم باال ها پله از داشتیم

  رو پالتو بپوش-

 : وگفت بود کرده اخم پوشید پالتوشو

 شکوندی دستمو میکنی اینجوری چرا-

 : گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

  ببند هاشو دکمه-

 : گفتم میبست که هاشه دکمه داشت

 ؟ بودی ایستاده هنوز چرا میخورد زیادی غلط داشت-

  نیس مهم برام-

  بود ها مغازه به نگاهم
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 ؟ عادیه برات- من

  نیس مهم برام حرفا این از میشنوم بار هزار روزی

 : گفتم پوزخند با

  باش خودت مراقب هانی-

  باشی من نگران نمیخواد نیستم بچه من-

  میشی بزرگ داری هانی-

  میکردیم ونگاه لیستادیم می ها ویترین پشت که حالی ودر

 توتو باش خودت نراقب میشی بزرگ داری- من

 ؟ چی من-

  کن فراموش هیچی-

 « معرکست من چشم ؟تو جذابی ؟میگفتم میگفتم بهش چی»

 : وگفتم کردم بود شیک خیلیم که اسپرت کت به اشاره

  قشنگه خیلی کت این-

  کدوم-

  سرمیه-

 -بپوشم چی با-
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  میشه عالی جذب سفید پیرهن یه با-

  کوتاه دامن با-

  نمیکنه قبول عمو کوتاه دامن نه-

  میپوشم ساپورت باهاش خب

  تره جالب کوتاه پاچه شلوار یه با. میشه شلوغ خیلی نه-

 - رنگی چه-

 ! بنی کار نه مشکی-

 : گفت خنده با

  بریم-

 قفل اشانگشن میون انگشتام« میشم دیونه دارم کن کمکم خدایا» گرفتم دستشو

  شدیم مغازه داخل شد

 

 هم همغاز رفتم پرو اتاق سمت زد صدام سفید پیرهن یه با کت پوشیدن از بعد

  بود خلوت

 : گفتم بود معرکه تنش رو

  عالیه-

 : وگفت کرد نگاه آینه به
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 ؟ خوبه جدا-

 : وگفتم دورش ریخت کالغیش پر موهای کرد باز آرومی به موهاشو کلیپس

  تره جالب طوری این-

 : وگفت بود موهاش تو دستش داد موهاش به تابی

 ؟ بذارم باز موهامو-

  راحتی جور هر نمیدونم

 !؟ میاد بهم ببافم ماهی تیغ موهامو اگه-

 !؟ میشه چطور ببینم برات کنه گیس عمو زن بده امشب-

  میگیرم همینو پس-

 ؟ نیست لباسه اون از بهتر این-

 : وگفت کرد اخم دوباره

  دارم دوست اونو اما-

 

 . دارم ادامه

 

 [۰۷:۵۱ ۰۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دوم_و_بیست_پارت#
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  مامانته دسن اجازت فعال-

 ؟ میشم راحت من کی-

 : وگفتم گرفتم دماغشو نوک

  آزادی شدی باالسر آقا صاحب هروقت-

 : گفتم لخند وبا زدم چشمکی بهم زده زل بود غنچه لباش بود ساکت

 بیا کن عوض-

  بستم رو در نگفت چیزی

 روی کردم دستش لباسا بود کرده جمع هم موهاشو بیرون اومد دقایقی بعد

  گذاشت پیشخوان

 : گفتم فروشنده روبه

  میبریم رو همینا-

  نداره مشکلی ؟اندازست همینا- فروشنده

  خوبه نه- عسل

 گرفتم ازش لباسارو ومشمای دادم دستش پالتوشو کردم حساب اینکه بعد

  بپوش وگفتم

 : گفتم میرفتیم بیرون که مغازه واز بست هاشو ودکمه پوشید رو پالتو

  ببند هاتو دکمه کل-
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 « بود باز آخری دوتای»

 : وگفت بست اخم با

  نباشه تو مث سرم باال آقا کنه خدا-

 : گفتم خنده با

 ؟ چمه من مگه-

 : گفت اخم با

  شق ،کله ،دیونه اخالق متعصب،بد-

 : داد ادامه خنده با

  باز دختر-

 : وگفتم چرخیدم سمتش خندیدم

  باشن من با شب یه فقط آرزوشونه دخنرا بخواد دلت-

 پلیدی جونور چه نمیدونن دخترات دوست احمقن میگی تو که دخترایی اون-

 با  راچ نمیدونم کرده کور رو چشات تعصب تو  عمو پسر میشناسمت من هستی

 ؟ نیستی اینطوری اونا

 : گفتم خنده با

 عمومی دختر تو چطورین میپوشن چی میکنن چکار که نیستن مهم برام اونا-

  کنه نگاهت چپ نداره حق کسی داره فرق. هانی داره فرق
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 رگی زنت به کردی ازدواج هروقت حالیمه خودم من نده گیر من به خودی بی تو-

  بده

 ؟ زنم-

 در بازی فردین من واسه  کن خالی اون سر هاتو عقده کردی ازدواج زنت آره-

  خودم واسه گوگوشم پا یه خودم  نیار

 : گفتم خنده با

  کردی بیجا تو-

 !؟ دیدی کجاشو چی پس آره-

 : وگفتم لحنم شد جدی

  باشه زدنت حرف به حواست تره قاطی سیمام هم عمو از من کردی خود بی تو-

 : وگفت شد جدی اونم

 ؟ توه نوبت حاال کمه بابام  سام کردی بیخود-

 حواست من به دنت سپر وقتی هست که همینه بیرون میای وبامن منی با وقتی تا-

 گیبست خودت به دیگه بکنی خواست دلت غلطی هر بیرون باشه رفتارت به

  داره

 ؟ سام-

  لحنم بود عصبی
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 ؟ چیه-

 

 !؟ کردم چکار من مگه میکنی طور این چرا سرت به خورده چیزی میگم-

 « افتادم می سعید یاد را به را وهی میشدم عصبی دلشتم بیخودی»

 بشی تفریح عروسک نذار چخبره وبرت دور نمیدونی هانی ای بچه هنوز-

 : وگفتم افتاد شیکی خیلی اسپرت وشلوار کت به نگاهم نگفت هیچی

 ؟ چطوره این-

 : گفت خاصی ذوق با

 ! نازه چه پای-

 : داد ادامه کردو بهم نکاهی وبعد

  میاد بهت خیلی مطمئنم-

 خوش داشت جالبی رنگ یه گرفتمش اومد خوشم هیلی ازش شدیم مغازه داخل

  خیلی بود دوخت

  شدیم خارج پاساژ از

 ؟ بخوریم شام بریم- عسل

 

 . دارد ادامه
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 [۱۹:۵۲ ۰۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 سوم_و_بیست_پارت#

  

 : وگفتم کردم ساعتم به نگاهی

 !؟ میاد بزرگ آقا خونه بریم شام گفت عمو زن-

 : گفت ای وبچگونه ناز باحالت

  میریم بعد بخوریم شام حاال-

 ابونخی ی لبه میام زود ماشین تو بذارم رو اینا من وگفتم گرفتم ازش مشماهارو

  واینستیا

 یابونخ از بود خیابون طرف اون رستوران یه نکشید طول خیلی وبرگشتم رفت.

  تیمنشس دنج ی گوشه یه بود ولوکس شیک رستوران یه شدیم داخل. شدیم رد

  گشنمه خیلی- عسل

 ؟ عزیزم میخوری چی-

 یبد سفارش هرچی- وگفت داد ماساژ هاشو شقیقه برد دست بود بهش نگاهم

  میخورم منم

 جوجه؟ یا میخوای کباب چلو-
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  نداره فرقی- گفت میداد ماساژ هاشو شقیقه داشت هنوز

  میکنه درد سرت-

 : وگفت برداشت سرشو

  خیلی-

  نیست خوب حالت اگه خونه بریم میخوای عزیزم افتاده فشارت احتماال-

  میریم میخوریم شام-

  خورد لقمه چند زور به آوردن رو غذار بعد دقایقی دادم سفارش اومد گارسون

 ؟ نمیخوری چرا پس گشنمه گفتی هانی- من

  گرفتم تهوع حالت سام نمیتونم-

 : وگفتم شدم نگران

 ؟ یهویی شد چت-

  میارم باال االن نیست خوب حالم اصال خونه بریم-

 ادهپی ی گوشه هوا بود تاریک شدیم خارج و کردم حساب غذارو پول شدیم بلند

 ندلیص پشتی به سرشو بود ساکت خونه تا آوردم رو ماشین تا موند منتظرم رو

  بود بسته وچشاشو داد تکیه

 : گفتم خونه به رسیدن قبل

 ؟ داری درد سر هنوز-
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  آره-

  دردارو سر این داری همیشه-

  وقتها گاهی-

 ؟ بودی نگفته-

  شدم اینطوری یهو شده شدید امورز بود خفیف همیشه-

  شد عمارت داخل من از وجلوتر شد پیاده شدم پارکینگ داخل ماشین با

  میپرستتش دختره این عاشق بزرگ ،آقا بود اومده هم بزرگ آقا

 آقا بغل هانی بودن همه شدم داخل خرید مشماهای گرفتن دست در با منم

  بود کرده حلقه گردنش دور دست بود نشسته بزرگ

 : گفت خنده با

  بود شده تنگ واستون دلم خیلی الهی برم قربونتون-

  رفتم آقاجون وسمت دادم خدمتکار دست مشماهارو

  بخیر رسیدن جون آقا سالم- من

  شه بلند آقاجون نداد اجازه هانی

  عزیزم دکتر بر سالم- جون آقا

 : وگفت نذاشت هانی کنم بوس آقاجونو شدم خم رفتم تر جلو
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  خودمه جون آقا-

 : گفت خنده با جون آقا

  ندیدم رو سام وقته خیلی سوخته پدر شو بلند-

 : وگفت کرد لوس خودشو

 منی مال فقط تو وگفت-

 

 .داد ادامه

 

 [۰۱:۰۰ ۰۳.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  چهارم_و_بیست_پارت#

 

 : گفت غره چشم با عمو زن

  دیگه شدی گنده خرس میکنه درد پاش بزرگ آقا پاشو-

 : گفت اخم با بزرگ آقا

  نمیشه بزرگ سالست۷ ی بچه دختر همون همیشه من واسه عسل-

 :گفت خنده با عمو

  هنوز جامونده سالگی۷ تو واقعا گفتین شما که حاال آخه شده بزرگ کی این- 
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 : وگفتم نشستم سامان کنار

  بزرگ آقا دیگه خوبین-

 دکتر؟ خوبی خودت جوون خوبم من-آقابزرگ-

  بزرگ آقا عالی منم-

 ؟ بدی شیرینی بهم میخوای کی تو- بزرگ آقا

 : گفت خنده با عسل

 نداره ازدواج قصد گرمه سرش تون نوه این-

 : گفت خنده با عمو زن

 ؟ کردی فضولی تو باز-

  میام تو عروسی واسه دیگه دفه دیگه توعه نوبت سام- بزرگ آقا

  دیگه دوسال یکی گرفتارم فعال- من

  هنوزه عمارتت کار شنیدم- بزرگ آقا

 : گفت لبخندی با عمو زن

  عروسه جهاز منتظره بشه تموم هم عمارت-

 : گفتم لبخند با من خندیدن همشون

  وقتش به البته میکنم قبول جهازم بی عروسه خود منتظر نه-
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 :گفت عسل به رو بزرگ آقا

  شد داغون پام سوخته پدر-

 : وگفت اومد پاین بزرگ آقا پای روی از عسل

  سالمه هفت همش-

 کنارش عسل کشید رو عسل لپ بزرگ آقا خندیدن همه عسل حرف این از

 : گفت بزرگ آقا که نشست

 ؟ عروسک میدی شیرینی بهمون کی تو-

  خودمه ریش بیخ نیستم بده شوهر عروسکو این من-عمو

 : گفت خنده با سامان

  صاحبش ریش بیخ بد مال گفت قدیم از دیگه آره-

  نمیمونه زمین رو خوب جنس زدن هوا رو سکمو عرو بخواد دلتم- عمو زن

 هرشو قصد نمیزنم حرفی من داره خواستگار کلی طوری همین سوخته پدر- عمو

  ندارم دادنشو

 : گفت اخم با عسل

  ببینم باید رو کی کنم عروسی میخواد دلم من-

 : وگفت کلش پس زد محکم بود نشسته کناریش مبل رو که عمو زن

 !؟ شدی حیا بی چه-
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  قدیم دخترای هم دختر- سامان

  دخترا میشدن وسفید سرخ حیایی شرمی قدیما- بزرگ آقا

  بگیر تحویل سحر توعه تربیت- عمو

 : گفت اخم با عمو زن

  رضا امیر نکنه درد دستت من تربیت شد حاال عه-

 : وگفت بوسید رو عسل ی گونه بزرگ آقا

  میکنه شوخی حیاست با هم خیلی عروسکم چشه-

 : گفت لبخند با عسل

  گفتم جدی جدی نکردم شوخی-

 : وگفت گرفت محکم لپشو جون آقا

  میزنم باال آستین واست خودم-

 : گفت ذوق با

  جون آقا میگی راست-

 : وگفت گردنش پس زد یکی باز عمو زن

  روش آبم یه کردی قی رو حیا-

 : وگفت چرخید مامانش سمت عسل
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 ؟ حیاکنم رسید من به نوبت خوبه همه واسه-

 - گفتم من همون خندیدیم

  میده شیرینی بهت من از زودتر عسل جون آقا-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۸:۲۹ ۰۳.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 پنجم_و_بیست_پارت#

 

 «عسل»

 : گفتم جون آقا روبه گرفت لجم رد رو حرف این

  میزنین باال آستین واسم کی حاال جون آقا-

 ال الاله- مامان

 : گفتم مامان حرف به توجه بی

 ؟ جون آقا نگفتین-

 : گفت آروم خیلی جون آقا

 ؟ داری سر زیر رو کسی-
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 : گفتم چشمکی زدن با خندیدم ریز

 بگم؟-

 : گفت عصبانیت با مامان

 ؟ عسل-

 اون کنه کاری واسم جونآقا مگه نمیکنین واسم کاری شما خب ؟ مامان چیه اه-

 نمیذاری؟ وخ

  خندیدن همه که گفتم جدی اینقد رو حرف این

- 

 : گفتم گوشش وتو بردم آقاجون گوش سمت سرمو

 ؟ جون آقا باشه میگم بهتون بعد-

 : گفت خنده با جون آقا

 ؟ سوخته پدر گذاشتی کی رو دست-

  بود چی قرارمون جون آقا عه-

  میرسم حسابتو بعدا خودم شدی رو پر خیلی بخواب برو پاشو پاشو- مامان

 : گفت خنده با بزرگ آقا

  باش جهازش فکر داری چکارش سحر-

  بدم شوهرش رو دختر این من عمرا- بابا
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  داد شوهر تر زود باید رو دختر کردی خود بی تو- بزرگ آقا

 : گفت خنده با سامان

  گریست حالش به باید بیست به رسید که دختر-

  سالمه هفت تازه من میکنی خود بی تو- من

  ای بچه هنوز پس- بابا

 رو پر نکن نطق اینقده جات سر بشین- سامان

 : گفتم جون آقا به رو

 ؟ جون آقا-

  جانم-

 : گفتم وباز کردم لوس حسابی خودمو

 ؟ جون آقا-

  جون آقا جون-

  کنم ازدواج دارین دوست شوخی از جدای حاال-

 : گفت عصبی لحنش مامان

  کنم خفت خودم یا میکنی بس عسل-

 : گفت خنده با بزرگ آقا
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 ؟؟؟ سحر-

  جونم آقا جونم- مامان

  دیگه نکن اخالقی بد دیدم عروسکو کلی بعد-

  بهم بود زده زل که رفت سام به نگاهم

 : گفتم وآروم شدم آب خجالت واز پاین انداختم سرمو

  بخندیم یکم خواستم جون آقا کردم شوخی-

 : گفت لبخند با بزرگ آقا

  الهی برم قربونت-

  جون آقا خدانکنه- من

 : گفتم لبخند با

  جون آقا عاشقتم-

  عروسک تو دست از وای-

 ؟ وحرفش جون آقا کنم، خبرتون تا بنداز پاین آستیناتو فعال-من

  خنده زیر زدن باز همه که

 . کشید واسم ونشون خط کلی که مامان جز
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 .دارد ادامه

- 

 

 [۰۵:۰۸ ۰۴.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 ششم_و_بیست_پارت#

 

 « سام»

 ردهک خریداری تازگی به که وشلوارمو کت ترین شیک ساسانه عروسی امشب

 رو محبوبم عطر درست فشن واسم رفتم آرایشگاه موهامو پوشیدم رو بودم

 از وقتی  نبود عمارت هیشکی آماده ومرتب وآراسته شیک کردم خالی خودم

 هم خالم بودن اومده هم عموهام ها عمه میرفتن داشتن همه اومدم بیمارستان

  ایش وافاده لوس دختر اون با باباست عموی دختر که بود

  امشب ندیدمش عروسکم اما بود دعوت مهمون کلی خالصه

  شدم تاالر وراهی شدم ماشینم سوار

 بود لندب خیلی هم موسیقی صدای. تاالر بود شلوغ خیلی بودن همه تقریبا رسیدم

. 

 اومده سربازی از بود رسونده خودشو که احسانم بود سامان شلوغ هم رقص سن

  بود
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  ندیدمش کردم نگاه چی هر بود عروسکم دنبال نگاهم

  ما جذاب خوشگل عموی زن این بود شده ناز عجب اومد جلو عمو زن

 ودب جذاب بود ترکونده حسابی اما ومحجب بود تنش مشکی بلند ماکسی یه

 ولی بود سالش۵۰ داشت ملیح آرایش یه مصریش بلوند موهای اون با خصوصا

  بهش رسیدنش واسه نبود خود بی بود جذاب انصافا

 برای بود مخالف پدرش که بود دختر تک عمو زن بوده نکشیده که زجری چه

 وت هم دوتاشون نمیرسید اونا پای اما بود خوب مالیش وضع عمو بود ازدواجشون

 میکنن ازدواج ومخالفت ودوری وعذاب زجر کلی بهد خالصه شدن آشنا دانشگاه

 تنها به میرسه ثروت وکل میمیرن تصادف تو ومادرش پدر سال سه بعد

  میکنه ااداره رو ثروت این همو واالن سحر دخترشون

 قاآ که جمعی تو والبته ونشاطه شور با خیلی جذابه زن یه اینکه سوای عمو زن

 « پایست خیلی ها جوون با نباشه بزرگ

 : وگفت جلو اومد عمو زن

 ؟ ندیدی رو عسل اومدی سام--

  نبود کسی عمارت عمو زن نه-

  نیست پیداش هنوز ولی بیاد وسعید ساناز با بود قرار-

 : گفتم«گرفت زورم سعید این بازم»

 ! بزنین زنگ-
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  گذاشته جا رو گوشیش هوا به سر ی دختره-عمو زن-

 عروسکمو دیدم که بود ورودی در به چشمم دفه یه

 

 [۲۳:۱۴ ۰۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هفتم_و_بیست_پارت#

 

 دهش جذاب چه سعید داشتم انفجار حس بازم وسعید ساناز با میشد داخل داشت

  میرفت راه عسل دست کنار بود

  بود. شده معرکه امشب عسلکم اما

  اومدن اونا- من

 : گفت دید اونارو تا چرخید عمو زن

  رفت را هزار دلم-

 ودب تنش لباسا همون نبود من به حواسش اصال بود عسل به هنوز نگاهم ورفت

 تهباف ماهی تیغ موهاشم امشب بود شده ظاهر محشر بود معرکه صورتش آرایش

 ویرونش من به که برسه چه میلرزوند دید می که رو هرکی دل لبخندش بود

  رو دلم بود کرده

  ببوسمش سیر میخواست دلم که بود شده جذاب اینقد

  من میز روی روبه دقیق اومدن
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 نم کردن پرسی واحوال شدن بلند واحسان ؟سامان بشینیم اینجا میشه- عسل

  دادم دست حرص با داد ودست آورد جلو دست سعید  نخوردم تکون اصال

  بودم شده کالفه موسیقی صدای از

  نشستن همه معمولی تعارفای بعد

 ومسخرش جلف تیپ همون وبا اومد خالم دختر که گذشت ساعتی ربع یه

 : وگفت

 ؟ ندیدمت اومدی کی سام-

  وقته خیلی- من

 ؟ برقصیم یکم: گفت لبخند با

  خیلی خستم نسرین ندارم حوصله اصال- من

  مغرور اوف- نسرین

  میرقصم باهات من میخوای- سامان

  برقصه باهاش نیست کسی نسرین سامان برو- عسل

  نسیرین با رفت سامان

 ؟ نمیرقصی چرا تو عسلی-ساناز

  میکنه دعوام بابام غریبن خیلیا مهمونا-عسل
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 اگه رسما میگرفتم آتیش االن من وگرنه میبرد حساب عمو از اقل ال خوبه»

 « میرقصید

  کنه خاموش رو چراغو بذاره مالیم آهنگ یه بگم دیجی به برم-احسان

  بدو احسان بدو گفتی آخ-عسل

  رفت احسان

 : گفت ساناز

  لباسات قشنگه خیلی عسلی عالیه امشبت تیپ-

 : گفت غیض با

  بپوشم لباسو اون نذاشت مامان-

  عزیزم تو مث شخصیتی با دختر برای بود جلف خدایی- سعید

 « کنم خورد فکش بزنم میگه شیطونه عزیرم میگه بهش خدا وای»

  داداشمه ناسالمتی نگو هیچی دیگه تو سعید اوف-عسل

  عسلک بپوشی خواست دلت هرچی که نیست قرار باشه خب- سعید

 « من به بده صبری خدایا»

  کنیمی نگاه خیلی هندی فیلم نیار در بازی فردین دیگه تو لطفا سعید- عسل

 ؟ باز شدی اخالق بد خانومی چیه-سعید
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  جالبیه آهنگ عسل با برقص پاشو سعید-ساناز

 میکنه غلفتی پوستمو مامان نمیرقصم من نه- عسل

  باشه حساس اینقده نمیاد مامانت به- ساناز

  دختری میگه گیره سخت من واسه اما خوبه خیلی اون دقیقا-عسل

 : گفت خنده با سعید

  میشناسم رو تو من دیگه شیطونی تخسشونی دختر-

 : گفت اخم با عسل

  شدم مرتکب خالف کلی میکنه فکر میشنوه یکی حاال سعید اه-

 هک هست بینشون ای رابطه چه بود خیره سعید به نگاهش که عسل به نگاهم

 ؟ صمیمین اینقده

 

 . دارد ادامه

 

 [۱۲:۳۴ ۰۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هشتم_و_بیست_پارت#
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 ویالی شمال بریم شد قرار عید جدید سال واسه هم سر پشت تند تند روزها

  عمو

  میرن سعید ماشین با اونا بودن هم عسل دوست ومارال هم وسعید ساناز

 هنوز منم رفتن کردن حرکت همه بازنش هم سامان بودن هم وساسان احسان

 رمب من داشته امتحان دانشگاه عسل: وگفت زد زنگ عمو زن بودم بیمارستان

  دنبالش

  بشم عسلکم همسفر قراره شدم خوشحال چقد که وای

  داد جواب بوق چند بعد گرفتم رو عسل شماره سریع کرد قطع عمو زن تا

  بودم آورده در بال خوشحالی از که منم

 !هانی الو-

  سام سالم-

 ؟ کجایی-

  هنوز دانشگاهم-

  کردن حرکت که وگفت زد زنگ مامانت-

 ؟ رفتن عه-

 ؟ عزیزم دنبالت بیام میشی تعطیل کی-

  دیگه ساعت یه-
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 ؟ رفتن دوستات-

  هنوزم من رفتن داد امتحان ساناز-

 ؟ کو ساکت اونجام یگه سعت یه پس-

  ببرتش شد قرار مامان-

  میام میگیرم وش خونه میرم من باشه-

 ؟ نکنی دیر خوب خیلی-

  اونجام دیگه ساعت یه هانی نه-

 دمش آماده گرفتم مختصری دوش خونه رفتم سریع کردم قطع میبینمت باشه-

 ومدما دانشگاه از رسیدم تا عسل دبال ورفتم شدم ماشینم ووار برداشتم ساکمو

 ؟ ی ندا الزم خونه چیزی- من شد سوار سریع زدم بوق بیرون

  بریم نه-

  کردیم حرکت بست بندشو کمر

 رو ریهندزف آورد در موبایلشو که بودیم را تو یهساعتی بودیم راه تو ساعتی یه

  میکرد زمزمه آنگ با هم گاری گه کرد وصل

 ؟ میدی گوش چی- من

 آهنگ گوشم تو وگذاشت سمتم شد وخم آورد در گوشش ازتو یکی کرد نگام

  بود هایده قدیمی
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 : گفتم لبخند ا

  خوبه-

  گوشش تو گذاشت ودوباره آورد در

 ه******

 «عسل»

 همه شنا واسه ساحل لب رفتن ها بچه بعدناهارهمه ظهر  شمالیم دوروزه یکی

 ودنب هم سام بودم نشسته ازهمه تر دور اا رفتم منم هام عمو هاتم عمه پسر بودن

  شنا برم کردن اصرار خیلی وساناز سعید بود گرفته دلم

 سابیح میکردن عشق ومیخندیدم میکردم نگاه بازیهاشون دیونه به فقط نرفتم

 هوا میریخت آب روشون سرو از رو همدیگه کردن خیس نستن تو تا همشون

 وجل اومد احسان که میهندیدم وکاراشون بهشون داشتم بود وآفتابی عالی هم

  بود خیس خیس

  خب بیا هم تو پاشو میخندی فقط نشستی: گفت خنده با

  نزن هم حرفشو اصال احسان نه وای-

  کنه بلندم گرفت دستمو احسان

 . لطفا احسان نه- التماس با کردم مقاوت من
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 .دارد ادامه

 

 [۱۹:۵۴ ۰۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 نهم_و_بیست_پارت#

 

 «سام»

 ودمب دور میکردن وشنا بازی داشتن آب تو بودن ریخته همه میرفتم ساحل لب

 احسان دیدم دفه یه. بود ایستاده عسل سر باال دیدم احسانو که ازشون هنوز

 اوب زد وجیغ میکرد مقاوت عسل میبرد ساحل سمت اونو گرفت پاهاشو جفت

 : گفت التماس

 . لطفا احسان نه-

  میکرد مقاوت هنوز

 : جیغ با عسل

  نمیخوام نکن-

 گرفت حرصم جور بد دریا آب سمت کشید رو عسل نبود بردار دست احسان

 ور عسل جیغای صدای تا هم بقیه نبود ولکن سمج احسانم کردم سریع قدمامو

 به وشروع ومیخندین کردن نگاه دوتا اون به بازی از کشیدن دست شنیدن

  آوردن در بازی مسخره
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  کرد التماس عسل بهشون رسیدم

  کن ولم خدا تورو احسان وای-عسل

 کیهیش میخندیدن غش غش هم بقیه کرد ول پاهاشو تو بود کشیده اونو احسان

  بود خیس خیس گرفتم عکس یه حالتش اون از بود دستم موبایلم نبود حواسش

 تو هم ارهبیچ اون صورتش سرو تو میریختن آب بقیه  جیبم تو گذاشتم وموبایلو

 شودست و دونفر یکی زدم کنار ا رفتم سمتشون شدم کفری بود نشسته آب

 : گفتم وعصبی کردم وبلندش گرفتم

 ؟ نمیکشی خجالت احسان-

 دهوچسبی لباساش بودن خیس خیس میریخت صورتش سرو از آب کردم نگاش

 حواض تنشون های جستگی بر طور همین هم دخترا بود افتضاح تنش رو بودن

 : گفت احسان به رو عسل بود

  عوضی-

  شدن ساکت ها بچه

 : گفتم عسل به رو

  میخوری سرما کن عوض لباساتو برو-

 تنش رو لباسا نبود خوردگی سرما منظورم منم رفت حرفی هیچ بدون عسل

  بود افتضاح

 : گفتم احسان به رو عسل رفتن بعد
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  اومد می خودش میخواست اگه نبود درست کارت-

 : گفت خنده با احسان

  نیست کسی-

 : وگفتم انداختم اطراف به نگاهی

 ؟ نمیبینی کسی اینجا نو-

 : کردم تکرار میرفتن ساحل سمت کم کم داشتن بقیه

 ؟ کردم اشتباه من یا نمیبینی کسی اینجا تو-

  نشده طوری حاال-احسان

  بود شده خیس جینم شلوار بود اومده زانوهام باالی تا آب

 : گفتم بودیم تنها که احسان به رو رفتن همه

  نیست که دخترت دوست خواهرته عسل احسان اینجاست پسر کلی-

 یباش مراقبش حرفا این از بیشتر باید خواهرته تنها اون نداشتم انتظار ازت

 : دادم ادامه نگفت هیچی

  بچست هنوز باش خواهرت تک مراقب-

 الوی داخل  کردم ترک رو ساحل باشم احسان جانب از حرفی منتظر اینکه بدون

 بلم روی خیسم شلوار همون با کنه عوض لباس رفته مسلما ندیدم رو عسل شدم

 قایقید  نداشتم حرفاشون به توجهی اصال میزدن حرف داشتن وبابام عمو نشستم
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 ردمک نگاش برداشتم سرمو شنیدم که پاشو صدای ها پله از پاین اومد عسل بعد

 واسشح واصال بود پاین سرش یخی جین شلوار یه با بود تنش سفید تونیک یه

  بهش بودم زده زل نبود

 نارمک نشست اومد سمتم انداختم سرمو دزدیدم نگامو کرد نگام برداشت سرشو

 : گفت آروم خیلی فاصله وبا

 ؟ تهران میگردی بر کی-

 چرا؟ فردا-

 دلم اینکه با همین میخواست آغوش یه دلم بود شراره خاطر به رفتنم»

 مییک نداشتم آغوشی هم بود وقت خیلی میخواستم آغوش صرفا نمیخواستش

 « میشدم هوایی میدم که رو عسل بودم ریخته وبهم عصبی

 ؟ بیمارستان میری- عسل

 نمبی برم باید.بیمارستانِ تو دارم کار پیشنهاد دادن زور به بهم مرخصی آره-

  کنم امضا داد قرار چطوریه

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۵ ۱۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 ام_سی_پارت#
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 ؟ بودی نگفته خوب چه عه-

  بگم بعد بشه قطعی گفتم-

  وموفق وتوکارت میکنی پیشرفت داری حسابی-

 پا ویر انداختم پا کردم دراز مبل پشتی روی به راستمو دست مبل به دادم تکیه

 :وگفتم

  برسم جایی به باید خوندم درس کلی-

 : گفت آروم بود پاین سرش

  سم؟-

  جونم-

 ؟ خاموشه گوشیت چرا-

 : گفتم تعجب با کردم نگاش

 ؟ گوشیم-

  آره-

 ؟ چرا زدی زنگ اینجام من هانی. کنم استراحت اینجا اومدم ندارم حوصله-

 : گفت آروم میرفت که حالی در شد بلند

  مبارک تولدت-
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 ریکتب پیام صدتا االن بود خاموش هم گوشیم تولدمه امروز بود رفته یادم پاک

 مقدمه کنارش رسیدم بهش رفتم ها پله سمت سریع شدم بلند بیخبرم من اومده

 : وگفتم شدم

  بود رفته یادم هانی مرسی-

 ؟ بره یادت میشه مگه تولدته امروز-

 : گفتم لبخند با

  رفته یادم میشه باورت-

  کردی خاموش گوشیتو-

  تولدمو نگفت تبریک نگفت بهم هم مامانم-

 : وگفت بودم ایستاده روش روبه ایستاد اتاق در آستانه

  مبارک تولدت میگم بازم بود یادم من حال هر به-

  عزیزم ممنون-

 : گفت لبخندی با

  نمیره یادم کسی تولد وقت هیچ من-

 : وگفت جینش شلوار برد دست بعد

 ! بدونی قابل اگه-

 : داد ادامه آورد در پالک زنجیر یه
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  بیاد خوشت امیدوارم-

 اسمم ولا حرف پالک که سفید طالی زنجیر یه گرفتم رو زنجیر بود گرفته سمتم

 : گفتم لبخندی با سادگی عین در بود جالب بود

  کشیدی زحمت هانی مرسی-

 : گفت بودم زنجیر به کردن نگاه حال در

  مبارک تولد بازم-

  بست رو در شد اتاق داخل سریع شنیدم رو پا صدای که کردم نگاش فقط

 کردم رزنجی به نگاهی شدم داخل رفتم بودم مشترک پسرا با که اتاقی سمت منم

 « عروسکم خودمی هانی» گفتم لب زیر

 ریکتب پیام کلی کردم روشن آوردم در جیبم از گوشیم رفتمتوالت میز سمت

 وباز رفتم در سمت در به ای تقه صدای ،شیوا ،شراره ،همکارم دوستام داشتم

 : گفت مامان بود دستم هنوز زنجیر بود مامانم کردم

  عزیزم امروز ندیدمت-

 : گفتم لبخندی با

  داشتم کار بیرون رفته-

  عزیزم مبارک تولدت-

 : وگفتم بوسیدمش کردم بغلش کرد بغلم
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 ؟ رفته یادت کردم فک مامان-

  بگم بهت وندیدمت  پسرم نشد فرصت-

 : وگفت دید دستم تو زنجرو

 ؟ گرفتی تازه-

 : گفتم لبخند با

  تولدمه هدیه-

 ؟ کی طرف از-

  دوست یه-

 ؟ میری کی-

 ؟ چی شما. فردا-

  کنیم حرکت امشب میگه بابات

  مامان دارم دوست-

  عزیزم دارم دوست منم-

  کشورن خارج بزرگم برادرای دوتا بودم خانواده سوم فرزند من

 ستستواب خیلی بهم مامان جورایی یه میکنن زندگی بزرگ آقا با تنها ومامان بابا

 حرف معموال داره بهم شدیدی خاطر تعلق اما تهرانم ساله ده منم چند هر

  دارم ازش زیادی شنویی
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 ه**

 . دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۵ ۱۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یکم_سی_پارت#

« 

 

 شلوغ رمس خیلی دیگه بیمارستان یه تو کار قبولی خاطر به من تیره اوایل« سام»

 خواست ماز فرهاد بیمارستان بعد عصر داشتم وقت خودم واسه کمتر بود شده

 کسی اب وقته خیلی برم نیومد بدم منم بودن جمع همه اینکه مث آپارتمانش برم

 کیشونی با میاد خوشم ببینم برم داره جدید کیس دوتا یکی گفت فرهاد نبودم

 دوتا ویکی منصور شروین بود راه به چی همه مشروب بساط رفتم. بگذرونم وقت

 مدننیو چشمم به اصال که بودن هم دختر دوتا یکی دختراشون دوست با بچه از

 ! عسل جز. نمیگیره چشممو دختری هیچ تازگیا

  نمیخورم مشروبی نوع هر میدونست فرهاد

 ودماغ دل من میگذروندن خوش اونا حرص با خوردم کرد پر گیالسمو برام

  سوخت گلوم ته تا خوردم رو دوم گیالس  نداشتم

  میشه بد حالت نخور زیاد- فرهاد
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  خوردم هم رو سومی نکردم اعتنایی

  میشد داغ داشت سرم

  حالمون به میزنی گند میشه بد حالت دیگه نخور- منصور

 : گفت خنده با شراره

  خراب ؟خرابی سام نیست خوب حالت-

 : وگفتم کردم باز زور به چشامو

  باشم خراب که بهتره باشه خراب حالم-

 :گفت شروین به رو شکیرا

  میگه وپرت چرت داره شروین-

  کرده مست کن ولش- شروین

 : وگفتم شدم خم شکیرا به رو

 ؟ پری تک تو-

 ؟ منظور- شکیرا

 : گفتم پوزخند با

 ؟ میپری ها کجا دیگه شروینی با-

 : گفت فرهاد به شکیرارو



122 
 

  ندارم حوصله رو دیونه این کن جمع-

 : وگفتم شدم بلند

  عاقلی تو خانمی حالت به خوش-

 : دادم ادامه بود ساکت

  وقته دیر برم من-

  میگذره خوش بمون کجا- فرهاد

 « میزنم گند بمونم میدونستم نبود خوب حالم»

  برم من  نیست خوب حالم اصال- من

 : فرهاد

 ؟ بشینی رول پشت حالت این با میخوای تو-

  خوبمممم خیلیم چشششششششه حاااااام- من

  میخوردم تلو تلو داشتم تقریبا

  میرسونمت خودم- فرهاد

  موند برج تو هم ماشین رسوند منو فرهاد

  تنهاست عسلم االن میدونستم

  کرد هواشو جور بد دلم
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  احسان دیدن شیراز رفتن عمو زن عمو

 

 

 . دارد ادامه

- 

 

 [۰۷:۱۰ ۱۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دوم_سی_پارت#

 

 «عسل»

 نداشت مرخصی اجازه آخه احسان دیدن واسه جهرم رفتن وسامان وبابا مامان

 زشیرا ورفتن نبود دلش تو دل هم مامان نیست خوب اصال حالشم که داد وخبر

 وآخرین داشتم امتحان. فرداش من آخه نرفتم برم منم کرد اصرار هرچیم

 حانامت میگفتم هرچیم بود   کن ول مگه مامان وبرم کنم ولش نمیشه امتحانمه

  نیومد کوتاه دارم

 ؟ هستی چی نگران هستن خدمه نیست خالی که عمارت سحر چته -بابا

 : وگفت اومد کوتاه گویا مامان

  برگشتیم فردا پس ما باش خودت مراقب مامان عسل-
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  دانشگاه یا بیمارستانه یا همش که هم سام- بابا

  رفتن خالصه

 مدار شوره دل چرا نمیدونم اما نمیترسم هم ازتنهایی و تنهام من شبه جمعه االن

  آخرمه امتحان فردا خوندم درس حسابی امروز

  بود وقت دیر

  بخوابم عدب بره  در خستگیم بگیرم دوش یه گفتم بودم خسته خیلی حموم رفتم

 محوصل شد سردم بود روشن کولر بود تنم حوله پوش تن بیرون اومدم حموم از

 سیک بود در به پشتم پوشیدم وشلوارمو زیر لباس تند تند کنم خاموش نشد

 حظهل یه  دماغم تو پیچید آشنایی عطر بوی که باز نمیه هم اتاقم در نبود خونه

 جیغ رد چوب چهار به بود داد تکیه بود سام برگشتم. اما کردم اشتباه کردم فک

 هامو سینه دوتا دری ضرب حالت به دستام دوتا با تنم باال بود برهنه زدم

 : گفتم عصبانیت با و پوشوندم

 ؟ تویی-

  بهم بود زده زل نبود همیشه مث نگاهش بود جوری یه

 : وگفتم چرخیدم باعصبانیت

  بیرون برو-

 « سام»
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  دنش اومدنم متوجه هیشکیم نبود عمارت کسی باال رفتم رو ها پله تلو تلو

  بود کرده هواشو جوری بد هم دلم میرفتم اتاقم سمت

  مشببین فقط داشتم دوست نبود خوب اصال هم حالم بود باز نیمه عسل اتاق در

 همموهاشو بود برهنه میپوشید لباس داشت بود در به پشتش دادم هل آروم درو

 : گفت جیغ با چرخید  در چوب چهار به دادم تکیه  بود کرده جمع حوله با

 ؟ تویی-

 تو دنشدی با بود بد حالم پوشوند هاشو سینه دارم تب چشای با کردم نگاش فقط

 : گفت عصبی برگشت کرد ترم بد وضعیت اون

  بیرون برو-

  کرد ترم مست بودم مست کرد روانیم میشدم بیخود خود از داشتم

  کردم قفل درو بود ارداه بی حرکاتم شدم داخل

 :گفت جیغ با چرخید

 ؟ میکنی چکار -

  رفتم عقب رفتم جلو

 : گفتم سختی به

 ؟ بودی حموم-

 : وگفت میکرد بغض داشت
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  بیرون برو میکنی چکار سام-

  بود هاش روسینه دستاش

 : وگفتم و کردم باز چشامو

  عسل بینقص عروسک یه شدی خانوم.؟ شدی بزرگ کی تو-

 : گفت گریه با

 ؟ چته سام. سام-

 : گفت جیغ با تخت رو افتاد رفت عقب رفتم جلو

  خدا رو تو سام-

 : وگفتم لحنم بود نیاز پر رفتم جلو

 ؟ میکنی گریه چرا چته-

 نگام ریهگ وبا بود داده تکیه دستاش سینش به ونگاهم نبود سینش رو دستاش

 : وگفت کرد

 ؟ مستی تو-

 دیدهن طوری این حاال تا شدم دیونه موقعیت اون تو دیدنش بودم نزدیکش خیلی

 : وگفتم بودمش

  وخواستنی جذاب شدی خانوم چقد. هانی میکنی مستم تو-

 : گفت گریه وبا تخت رو میرفت عقب عقب
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  نیست خوب حالت تو خدا رو تو سام-

 : گفتم میزد موج نیازم لحن وبا تخت رو رفتم که جلو

  میشم دیونه دارم عسل  کنم معاشقه باهات یکم فقط یکم-

 : حرفاش بود گریه با بازم

 ! مستی. نیس خوب حالت اصال سام خدا رو تو-

 غجی پاین وافتاد آزاد هم اش دیگه طرف بود نفره یه تخت رفت که عقب عقب

 : گفت گریه وبا زد

 . نیس سرجاش. حواست تو. عسل منم خدا رو ؟تو کجاست حواست. سام-

 زدم خیمه روش شدم رد تخت رو از منم رفت عقب عقب بازم زمین رو بود افتاد

  شده بزرگ اینقد من هانی- وگفتم کردم بغلش

 : گریه بازم

  کن ولم.؟ میکنی چکار داری-

 : وگفتم بازوهاشو بودم گرفته محکم کرد هق هق

  ندارم کاریت. باش آروم. باش آروم-

 : دادم ادامه ونیاز بود هوس پر صدام

  دارم احتیاج بهت. یکم فقط یکمی-

 : گفت هق هق با میکرد وتقال بده نجات خودشو میکرد سعی که حالی در
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 . کن ولم. کن ولم-

 : وگفتم تنشو کردم بو بود هاش سینه رو صورتم

   داری پسر دوست خودت تو-

  سعید دام ادامه حرص با

 : وگفت بود خیس خیس چشاش میکرد گریه بازم

  کن ولم میکنم خواهش. خدا رو تو-

  نمیتونست اما بیاره در دستم تو از دستاشو کرد سعی خیلی افتاد هق هق به

 ور خوابوندمش میکشد باال خودشو  سرم به بود زده میشدم دیونه داشتم واقعا

 : گفت گریه با و نشستم پاهاش رو زمین

 ؟ مستی. تو-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۸:۲۹ ۱۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 سوم_سی_پارت#

 

 : وگفتم فرمش بود معرکه بود سینش به نگاهم
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  یکم باهات کمی یه.بذار. عسل میشم دیونه دارم-

 : گفت گریه با

  لطفا.؟ شدی ونهدی سام-

 : وگفت کردن ترم دیونه اشکام رفت خیسش چشمای سمت نگاهم

  باش آروم نکن گریه-

  عروسکم نداشت قدرتی نمیتونست اما میکرد تقال وپام دست زیر

 « عسل»

 : گفتم گریه التماس با

  کن ولم لطفا سام-

 بود تهگرف دستامو بود نشسته پاهام روی بخورم تکون نتونستم کردم کاری هر

  زدم جیغ

  میکنه دیونم داره تو هوای باش آروم. نزن جیغ- گفت

 : گفتم هق هق با

 ؟ مستی تو-

 رو شیدک دست دیگش دست با برد باال سمت  گرفت دستامو مچ دوتا دست یه با

 دست سینم یه سینم رو میکرد نوازشم آروم آروم میکردم گریه فقط صورتم
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 ردم یه دست بود بار اولین این نداشت فایده اما شدم وراست چپ خیلی گرفت

 : وگفتم هنوز میکردم گریه میخورد تنم به

  کن ولم عوضی. کن ولم-

  نداشت فایده کردم تقال اینقد

  شهوت وپر بودن خمار چشاش

 : گفت بدی لحن وبا داد فشار مجکم بود دستش تو سینم

  سفته چه-

 : گفتم وگریه داد با

  کثافت-

 : دادم وادامه حرفام بود هق هق

  کثافت. کن ولم-

 : گفت و گرفت تر محکم دیدم پوزخندش

 ؟ نیست پسرت دوست مگه. نمیگذرونی وقت سعید با مگه-

  میکردم گریه فقط

 : وگفت

  پسرته دوست  سعید. میشم دیونه دارم-
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 : گفتم گریه با

  نیست خوب حالت خدا رو تو. میگی هذیون داری-

 - وگفت داد وفشار گرفت بعدیرو گرفت سینمو

  کنم بازی عشق هات با یگم. دارم احتیاج بهت

  کثافت بود دید تنمو چند هر  ترسیدم لحنش بود بد اینقد

 : التماس با گفتم میکردم هق هق بازم

  کثافت بذار راحتم-

 یچه بودم دختر صدتا با میشم تر دیونه میبینمت که روز هر هانی شدی بزرگ-

  نمیشه خودم هانی کی هیچ. برام نمیشه تو دختری

 گرفتهودستامو بود گرفته پاهاش با سفت پاهامو بکنم تونستم نمی کاری هیچ

  بخورم تکون نمیتونستم بود

 کرد منتقل بهم رو نفرت نفسهاش گرمی صورتم رو شد خم

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۰:۱۸ ۱۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  چهارم_سی_پارت#
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 :گفتم گریه با

  نکن اذیتم سام میکنم التماست-

 سینمو ادشآز دست وبا بود گرفته دستامو. مکید بوسید وحشیانه لبامو دفه یه که

  میاد فشار تر وحشیانه

 که یخیل بود مست. بود شده دیونه نداشت فایده کردم تقال وپازدم دست هرچیم

 گیهمیش سام این هق با میکردم گریه فقط من آورد در لباسامو چطوری نفهمیدم

 ومیپرستیدمش براش میمردم که همونی  نبود من سام این بود روانی نبود

 وجودم تمام با پیچید دلم زید که دردی از شد منتقل وجودم تمام به وحشت

 .اما گرفتم گاز کتفشو

 « سام»

 کتفم ازگ خاطر به رفتم پیش چقد نفهمیدم رو عروسک این تن بوسیدم وحشیانه

  نبود دختر عسلم دیگه اما. شدم بلند روش از پبچید دردش که

 : تگف گریه با میکرد گریه کردم نگاش ناباوری با بود سخت برام باورش نه

 ؟ کثافت کردی چکار-

 : هق باهق وگفت میرفت ازش که خونی به واشاره نشست سختی به

  شدم نابودم. کردی نابودم-

  افتاد شدیدی هق هق به دفه یه
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 اگه حتی داره رابطه سعید با اون میکردم فک احمق من بود دختر هنوز عسل

 ؟ زندگیشم مرد اولین من یعنی عسل بود نخورده دست بود پسرش دوست

 نمم هاش گریه میون میگفت هذیون بردم موهام به دستی بودم وعصبی کالفه

 به شد بد حالش کرد غش  هق هق شدت از دفه یه که اصال نبودم خودم حال

 . اونش بی های وگریه ریزی وخون درد از هم شد وارد بهش که شوکی خاطر

  صورتش تو زدم تند تند شدم پاچه دست

  عسل کن وا چشماتو. هانی هانی- من-

 کف قالیچه میرفت ازش خون کلی بود برهنه ی برهنه عسل میشدم دیونه داشتم

 شیدمک برگ چند تند کاغذی دستمال جعبه برداشتم خیز بود شده خون پر اتاق

  هنوز داشت ریزی خون که پاش الی وگذاشتم

 چشاشو زده وحشت صورتش تو ریختم آب عسلی میز رو آب پارچ از وسریع

 : گفت گریه با کرد گریه بازم دید منو تا کرد باز

  متنفرم ازت کثافت-

 : داد ادامه هق هق با

  میاد مبد ازت. متنفرم ازت حاال اما. کثافت بودی زندگیم کل پیش ساعت یه تا-

 : وگفت کردم نگاش فقط کرد هق هق

  بود بند بهت وجودم ذره ذره بودم عاشقت بدیهات تمام با بودی عسل نفس-
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 : گفتم التماس با

 هب مشت با  آخه نمیکنم باور! شد چی نفهمیدم من. باش آروم خدا رو تو عسل-

 من داشت حقم خودشو کنه خالی گذاشتم سینمو زد خنج زد صورتم سرو

  زدنش بود هق وهق گریه با گرفتم ازش هاشو دخترونه

 اموه دخترونه  نیستم دختر دیگه مرد. عسل. دیگه. آشغالی یه تو عوضی- عسل

  کثافت حیونی یه تو بده بهم

 : داد ادمه هق هق با کشید زدنم از دست

 با» عوضی باز هوس یه. آشغالی یه تو اما بودم عاشقت داشتم دوست خیلی من-

  بودم آشغال یه عاشق نمیکنم باور«داد ادمه بیشتری هق هق

 : وگفت بود اشکاش به نگاهم برداشت سرشو

 میخوام زندگیمو. بده پس هامو دخترونه.؟ ندیدی هامو ؟گریه ندیدی اشکامو-

  هامو نه دخترو بده پس

 : گفتم التماس با منم

  عسل بودم مست نفهمیدم من خدا رو تو باش آروم عسل-

 تمام با بودن اشک خیس کردن دیونه منو چشاش کرد نگام برداشت سرشو

 این االح تا که کرد نگام بود گرفته شکل وجودش تو دقیقه چند این که نفرتی

 ستمب چشامو صورتم تو انداخت تف دفه یه کردم تر لب بودم نکرده نگام طوری

  نبود الیقم هم تف داشت حق دادم قورت دهنمو آب زور به
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 : گفت وگریه هق هق بدون دفه یه که

  حرومت هام نه دخترو  کثافت باش خوش برو-

 : داد ادمه بود ونفرت غضب پر نگاهش

  عوضی میگیره ازت تقاصمو خدا برو حرومت حرومت زندگی-

 : وگفت صورتم تو انداخت تف دوباره عصبانیت وبا

  بیشرف کثافت شو گم برو-

  دادم تکیه دستم رو عقب افتادم داد هلم

 : گفت عصبانیت وبا

 شو گم. بیرون شو گم برو-

 : گفت دندوناش میون حرص وبا خیلی بود عصبی داد هلم دوباره 

  بیرون شو گم برو حقیری پست حیون یه تو-

 لندب کرد گریه به شروع بازم حرفی هیچ بی پوشیدم بود زمین رو که م شلوار

 های شونه رو دارش نم وموهای زانوهاش رو انداخت سرش کردم نگاش شدم

 : گفت هاش گریه میون بود ریخته لختش

  میگیره ازت خدا تقاصمو که برو-
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 نهاشت اینکه درستیه کار نمیدونستم بودم کرده هنگ کردم ترک اتاقو سریع

 شرت تی شدم اتاق داخل. وروانی بودم شده پاچه دست هم خودم گذاشتم

  جاموند اتاقش تو زیرم ولباس

  نبودم سام نبودم من این

  وحشتناک کابوس یه خوابه یه همش اینا نبود من عسلک هم دختر اون

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۱۰:۵۲ ۱۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  پنجم_سی_پارت#

 

 که فهمید میشه راحت بودم زیادی دخترای با من بود نخورده دست هانی

 نخورده بهش مردی هیچ دست که هاش سینه حتی اصال نخورده دست عروسکم

  نامرد منه جز

 ازش هاشو نه و دختر من نبود دختر دیگه حاال که عموم دختر بود من هانی اون

  داره دوسم عاشقمه گفت اون گرفتم

  برس فریادم به ؟خدا افتد اتفاق این چرا نفهمیدم وقت هیچ چرا
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 رفتم اتاقش در پشت نداشت وقرار آروم دلم. میکرد درد شدت به سرم

 : گفتم التماس با بود قفل در اما کردم پاین باال رو دستگیره

 کن باز درو این خدا رو تو. عسلم هانی کردم غلط کن باز درو. هانی کن باز-

 ؟ خوبه حالت.

 : گفتم بیشتری التماس با

  کن باز رو در بمیره سام. کن باز-

  بود صدا عایق عمارت دیوارای المصب نشنیدم صدایی هیچ

 :گفتم التماس با بازم

 رو در. کن باز-

  کن باز میکنم خواهش.خوردم گوه. کردم غلط. کن باز و

 «عسل»

  بیرون رفت اتاق از

 رو در تمنداش توجهی پیچید دلم زیر بدی درد بود برهنه تنم سختی به شدم بلند

 ات پام رون از شد سرازیر خون افتاد پام الی کاغذی دستمال  کردم قفل سریع

  میکردم حس رو پام الی خیسی پایین

  بود خون های لکه پر انداختم نگاهی اتاق کف قالیچه به که
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  هانی مبارک کابوسات شروع ،شب خانم عسل مبارک زفافت شب» گفتم گریه با

 « بودی عاشقش که کسیه این

 « بگیر حقمو تو خدایا» گفتم هق هق با

 هق هق مدت تمام پیچیدم تنم دور رو مالفه شستم خودمو رفتم حموم سمت

  میکردم

  رو عوضی آشغال اون نکبت صدای شنیدم صداشو بیرون اومدم

 صدا بی فقط میگه چی که نکردم حرفاش به توجهی واصال نکردم اعتنایی اصال

  باز هوس عوضی اون نداره ارزشی هیچ نبود مهم هیچی برام دیگه ریختم اشک

 زشوتمی قالیچه جون به افتادم خودم شامپوی وبا کردم خیس دیگه مالفه یه با

  کردم

  دمنشنی صداشو دیگه گذشت طوالنی دقایقی. بود دلم زیر بدی درد اینکه با

 خشک ات باشه یادم تراس تو کردم پهن شستم حموم تو سختی به رو کثیف مالفه

  دارم برش شد

 چرا نمیدونم بود نیومده بند خونم میمردم درد از داشتم میریختم اشک هنوز

 ؟! ترسه خاطر به شاید داشتم ریزی خون

  بود باز تراس پنجره پوشیدم لباس
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 هی تونستم تا وبازم انداختم خودمو تخت رو که داشتم هم درد سر بود زیاد دردم

 تینفر حس یه نیومد چشمم به خواب صبح های نزدیکی تا کردم گریه سیر دل

  زد جونه دلم تو

 نسبت رو عشقم نازک پیچک کرد واحاطه نفرت ی جونه این کشید قد زود چه

 شدت خیلی شد تر بد سرم درد بودم بیدار صبح خود تا رو عوضی کثافت اون به

  بود بریده امونمو که دلم زیر ودرد داشت

 میکردن درد هم چشمام ندادم اهمیت اما کردم وتب داغه تنم کل کردم احساس

  برد خوابم چطوری نفهمیدم ودیگه گریه شدت از

  وکابوس نفرت پر خواب یه

  مبارک امشبم کابوس اولین تولد

 

 ه*********

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۳۸ ۱۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 ششم_سی_پارت#
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 : تموگف زدم در وآروم اتاقش در پشت رفتم خدمه شدن بیدار از قبل صبح«سام»

 ؟ خوبه حالت کن باز لطفا.میکنم خواهش. ؟بازکن بیداری عسل-

 ابمواعص تر بد واین ،فریادی بیدادی دادی فحشی نه نشنیدم کالمی حرفی هیچ

 سعک هیچ اما خوبه حالش میفهمیدم میکرد وبیداد داد اقل ال کاش میریخت بهم

 رس بالیی نکنه سرش اومده بالیی نکنه میکرد نگرانم واین نشنیدم العملی

 یه ریس سر سریع گشتم بر اتاقم به زدم در باز. حتمیه ؟دیونگیم آورده خودش

 فکر موتما شدم بیمارستان راهی بیرون زدم خونه واز پوشیدم لباس گرفتم دوش

  عسل پیش موند وذکرم

 اما زدم زنگ بهش بار۱۰۰ البته گذشت ونگرانی دلواپسی تو طور همین ساعتها

 اینقد بود گیر در ذهنم خیلی بیارم دوم چطوری عصر تا یا خدا نداد جواب اصال

  بود بریده نفسمو وپشیمونی کردم سرزنش خودمو

 ندب نفسم بود سحر عمو زن خورد زنگ موبایلم که بود عصر پنج ساعت حوالی

 مامت ی دلهره با اما بودم بیمارام به سرکشی حال در افتاد جونم به نگرانی اومد

 لزره شدم زنده و مردم بودم بغض پر عمو زن صدای کشیدم رو تماس ی دکمه

 : گفت عمو زن افتاد جونم به

 ؟ کجایی سام الو-

 : گفتم تر نگران منم بود گریه پر صداش

 ؟ شده طوری بیمارستانم-
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 : گفت گریه با

  میگه هذیون همش کرده شدیدی تب نیست خوب حالش عسل بیا برس سام-

  کردم وجور جمع خودمو اما اومد بند زبونم لحظه یه کردم تهی قالب

 : تمگف دیشب خاطر به طبیعیه شدنه وشوکه ترس خاطر به تبش میدونستم

  میرسونم خودمو االن. اومدم-

 شپذیر به بدم خبر اینکه وبدن کردم عوض لباس برگشتم اتاقم به سریع

 ماشینمو کردم رانندگی عجله با خیلی کردم ترک سرعت با رو بیمارستان

  رسیدم تا کشید طول ساعت نیم آورد برام شروین

 : گفت دید منو تا عمو زن بودن خونه عمو زن عمو

 ؟ اومدی-

 : گفت عمو زن که وعمو اومد دنبالم عمو زن رفتم ها پله سمت سریع

  کرده تب دیشب از کنم فک طوریه این دیدیم خونه اومدیم-

 هک وگفت خونه زد زنگ ساناز که خونست نفهمیدیم هم ما بود قفل اتاقش در

  امتحانش واسه نرفته عسل

 : داد ادامه گریه با

  کردیم باز زاپاس کلید با کنه قفل نداشت سابقه بود قفل اتاقش در-

  داره شدیدی وتب افتاده بیهوش تخت رو دیدیم که
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 : گفتم تعجب با بودیم اتاق در پشت

 !؟ بیهوش-

 : گفت گریه با عمو زن

  آره-

  بود زرد خیلی وروش رنگ رفتم جلو بیهوش تخت رو عسل شدیم اتاق داخل

 رو نوشتن نسخه مخصوص های برگه کشو داخل از شدم خودم اتاق داخل سریع

 دیشدی تب کردم معاینش عسل اتاق برگشتم کار خود پزشکیم مهر با آوردم

  داشت

 : وگفتم عمو دادم زدم ومهر کردم امضا نوشتم برگه تو تند تند

  بیارین برام رو اینا عمو االن همین-

  کردم سکوت اما نامرد من شده باعث چی. که میدونستم

 : گفت عمو زن

 ؟ چشه-

  کرده تب خورده سرما-

  باز نکرده رعایت حموم رفته دیشب حتما- عمو زن

  نیست چیزی عمو زن نباشین نگران-

 : وگفت کرد بغض باز عمو زن
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  نبود شدت این به حاال تا ولی میخورد سرما-

  شده بد حالش ترسیده زیاد احتمال به بوده تنها دیشب-

 

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۵:۲۳ ۱۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هفتم_سی_پارت#

 

 وروزهد یکی چشاش پای پریده رنگش خیلی وگفت نشست تخت ی لبه عمو زن

  افتاده گود

  خودم به ناسزاگفتم کلی دلم تو

 : گفتم آروم

  نباشین نگران میشه بهتر میکنم وصل سرم براش نخورده چیزی شاید

 « کردم غلطی چه خدایا» گفتم  دلم ،وتو دلم تو کشیدم عمیقی آه

 : گفتم عمو زن به رو

  بیاد عمو تا پاین بیارم تبشو یکم بیارین وپارچه سرد آب-
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 اسلب یه بودافتاد جونش بی ظریف تن به نگاهم رفت حرفی هیچ بی عمو زن

 لبام وسیدمب پیشونیشو شدم خم بلند آستین بود پوشیده رنگی صورتی سرهمی

 تو بکشه منو خدا بمیرم الهی» گفتم لب وزیر گزیدم لب شدن داغ تب شدت از

 « ببینم جوری این رو

 خیس رو پارچه مدام شدم مشغول اومد وپارچه آب ظرف با عمو زن بعد دقایقی

  شد داخل داروها کیسه با رسید راه از عمو. پیشونیش رو میذاشتم میکردم

 زن که کردم آماده رو سرنگ سریع ها دارو وارسی از بعد گرفتم رو کیسه سریع

 : گفت عمو

  میزنم براش خودم-

 راهرو داخل شدم خارج اتاق واز عمو زن دادم رو آماده سرنگ کردم سکوت

 وترس شوک خاطر به هانی میشدم دیونه داشتم بردم موهام به دستی بودم

 عمو جواب خدایا باشه نکرده ریزی خون» گفتم خودم با شده بد حالش دیشب

 رحم عموت دختر به عوضی دادم ادامه دلم تو میشه نابود بزرگ آقا بدم چی رو

 «؟ کنم چکار خدایا میشکه کمرش بفهمه بابا!؟ نکردی

 : وگفت بود در آستانه عمو زن

  بیا سام-

 رایب کنم آمادش که برداشتم رو سرم شدم داخل وسریع زدم مصنوعی لبخند یه

 : وگفتم بگیره بودم گفته هم سرماخوردگی داروی نکنه شک عمو زن اینکه
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  نیست مشکلی بدین سرساعت داروهاشو-

 : گفت عمو کردم وصل سرمشو

 ؟ میاد هوش به کی-

  دیگه ساعت ،نیم ساعت ربع-من

 : گفت بیهوشی حالت تو ضعیفی صدایی با عسل

  خدا رو تو نه. بده حالم. بیا مامان. خدا رو تو نه. نه-

 : گفت گریه با عمو زن

  میبینه کابوس بده حالش بچم الهی بمیرم-

 « کردم لعنت خودمو وبازم دیشبه کابوس میدونستم»

 : وگفتم نشستم صندلی روی

  کنین استراحت برین میتونین کنارشم من-

 : وگفت کرد پاک اشکشو عمو زن

 دمبو مونده بودم نرفته کاش افتاد فشارم اینجوریه دیدم اومدیم ندرام طاقت-

  اومد می باهامون بودیم رفته امتحانش بعد

  نگفتم چیزی گزیدم لب

 ؟ نیومدی خونه دیشب تو- عمو زن
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 : گفتم سر وخون دادم قورت دهنمو آب

  نمیذاشتم تنهاش وگرنه تنهاست نمیدونستم نبودم دیشب نه-

 وشب االن وکابوس کردی نابود هاشو دخترونه تو دیشب خودت جون آره»

 « شدی روزش

 کولر باد جلو حتما نیفتاده اتفاق این حاال تا میشه طوری این باره اولین- عمو زن

  موهاش بوده خیس بوده

 به فتادا نگرانی کرد باز پلکاشو دیدم بود عسل به نگاهم تمام شد ساکت عمو زن

 :گفتم وآروم تخت پای سریع زدم زانو اراده بی ایستادم جونم

 ؟ خوبی عسل-

 : گریه بودبا نشسته تخت ی لبه که هم عمو زن

 ؟ گلم خوبی عسلم-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۷:۲۸ ۱۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هشتم_سی_پارت#
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  بست چشم خیره کرد نگام بود وشوک بهت تو هنوز عسل

 :گفت بغض با عمو زن

  گلم کردی عمرم نصف-

 دستم وت از دستشو آرومی به که گرفتم آزادشو ودست کشید عمیقی نفس عسل

 : گفت عمو زن که باشه آروم میکنه وسعی عصبیه خیلی میدونستم کشید

 ؟ حموم رفتی دیشب خوردی سرما-

 : وگفت صداش داشت بغض

  میکنه درد تنم-

  میشی بهتر بشه نموم سرمت نوشته دارو برات سام نیست مهم-مامانش

 : وگفت گزیدم لب بود نفرت پر وچشاش کرد بهم نگاهی

  بدم نتونستم امتحانم-

  میدی تابستون شدی که خوب زیاده وقت مامان نداره اشکال-

 : گفتم بودم ساکت مدت نمام که من

 ؟ هانی خوبی-

 : گفت عمو زن که نگفت هیچی بود ساکت

 ؟ نمیکنه درد گلوت بهتری. توعه با سام عسل-
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 : وگفت نفرتیش نگاه تو پشیونم نگاه خورد گره کردم نگاش کرد نگام

  وعالی  خوبم دکتر آقای لطف به-

 : وگفت شد بلند عمو زن گرفت آتیش جیگرم که زد بهم طعنشو اولین

  بیارم برات کنه آماده سوپ برات بگم شوکت به برم-

 : ادامه میرفت که حالی در

 ؟ خوردی ناهار تو سام-

 : گفتم بود نرفته پاین گلوم از چیزی حاال تا صب از اینکه با

  شده صرف ممنون-

  لبخندی با شد خارج اتاق از عمو زن

 : گفت خشم پر اما آروم عسل عمو زن رفتن بعد

  کثافت بیرون شو گم برو-

 : گفتم التماس با

 وقرار آروم حاال تا دیشب از پشیمونم خودم نگو اینجوری خدا رو تو باش آروم-

  ندارم

 : گفت گریه وبا ترکید بغش دفه یه

 دلسپردگی این از حاال اما طرفه یه ی عاشقونه حس یه بودم سپرده دل بهت-

  مبارک کابوسام تولد بگو بهم شوم ی خاطره یه مونده برام
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 : وگریه بغض پر صدای با داد ادامه آروم

 سپردمت. حرومم من های خوشی نیست حواسش هیشکی سام باش خوش برو-

  خدا به

  بود جاری هاش گونه رو اشکاش اما شد ساکت

 : گفتم آروم

 نعی لعنتی کابوس این حاال تا دیشب از حرفات با بهم نزن نیش خدا رو تو-

  جونم به افتاده خوره

 : وگفت هاش گریه میون زد پوزخند

 بد زد سیلی بهم جور بد زندگی این. منه زندگی شوم واقعیت نیست کابوس-

 . مردونگیته سیلی مال هام گونه سرخی کرد وراستم چپ جوری

 : وگفتم گزیدم لب بستم چشم

 ؟ نداری ریزی خون-

  سوزوند وجودمو عمق تا نفرتش از پر نگاه اول داغی ملتهب نگاهی کرد نگام

  کردم نگاش فقط من بود ساکت نگفت هیچی

  دستش سینی با شد داخل عمو زن که

 : وگفتم تخت پای از شدم بلند

  بخوره سوپشو هانی برم من-
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 : دادم ادامه عمو زن وروبه

 ؟ ندارین کاری عمو زن فعال-

  باش راحت سام نه- عمو زن

 : وگفتم میشدم خارج داشتم

  کنین صدام داشتین کاری هستم اتاقم من-

  سام باشه- عمو زن

 طوالنی دقایقی گرفتم سرد آب دوش ویه شدم حموم داخل راست یه شدم خارج

 خاموش راحتی این به وجودم ی شده ور شلعه آتیش ایستادم سرد آب زیر

 ؟ میشم آروم چطوری یعنی منو میکشه وجدان عذاب نمیشدم آروم نمیشد

 زا بیشتر منو  لحظه هر نگاهش روشم به رو باهاش کمتر روزا این میکنم سعی

  میسوزونو قبل

 هک منو بود تر وساکت تر آروم اما بود شده بهتر حالش گذشت روزی چند یه

  میکرد نگام نفرت با میدید

  شیدک تباهی به زندگیشو من داشت حقم نبود قبل مثل اصال نمیگفت هیچی

  نبود خونه هیشکی بود عصر

 : وگفتم ایستادم جلوش که میرفت پاین ها پله از داشت
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 نزدی حرف باهام حاال تا لعنتی شب اون از بزن حرف باهام خدا رو تو هانی-

 . میکشه منو سکوتت میکنم دق دارم.

 

 . دارد ادامه

 

 [۱۰:۴۸ ۱۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  نهم_سی_پارت#

 

 :گفت پوزخند با

 شقع تو که بشنوی ؟میخوای بشنوی میخوای چی میزنم حرف ؟باشه بزنم حرف

  بودی نفسش روزی یه احمق عسل ؟این ؟آره بودی بچگیم

 دوست عسل بازم اما میکردی غلطی همه میدیدم خودم چشمای با اینکه با

  داشت

 « افتاد چشمش گوشه از اشکش»

 : داد ادامه

 رحم بهت من اما نکردی رحم هام نه دخترو به بودم زندگیت کجای انصاف بی-

 ممیتون نسوخت واسم دلت تو که صورتی در میسوزه واست دلم بدون میکنم

 میبینی وحاال داشتم دوست چون آرزوهام از میگذرم خودم از اما نگذرم ازت
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 امان،م جهنم من اشکای نیاد عمو زن عمو چشای تو اشکی تا نمیگم هیچی ساکتم

  نکنن نگاه بهم باحسرت وبابا

 قیهب که شدم تو هوس فدای من نیفتی جون آقا چشم از افتادی که من چشمای از

  نکنم تو مث حیونی فدای رو

 : گفتم التماس با و بود بهش نگاهم

 .ببخش هانی ببخش منو-

 : وگفت پرید حرفم میون

 ندارم کشیم خود جرات میکنم مرگ آرزوی بار هزار روزی گرفتی ازم دنیامو-

  دادم  بهت زندگیتو ؟من بشه نابود هم دنیام اون نابوده که دنیام این

 : داد ادامه گریه با

  بده پس هامو دخترونه ببخشمت میخوای اگه بده پس بهم هامو دخترونه-

 هلم دفه یه که بستم چشم گلوم تو بود داغ سرب انگار دادم قورت دهنمو آب

 : گفت میرفت که حالی در نگفتم هیچی دیوار به خوردم داد

  متنفرم میاد بدم ازت-

 پر چشای اون با کرد نگام وبرگشت دیوار به ام تکیه بودم ایستاده هنوز

 : وگفتآتیشش

 . ارزونیت کثیفت دنیای اما سوزندی دنیامو-
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 یه کن کمکم خدایا» وگفتم بردم موهام به دستی کالفه کشیدم پوفی رفت وسریع

 « نداره حد که شده متنفر ازم اینقد بذار رو جلو ای چاره راه

 ها کنایه با اون کردم فکر حرفاش وبه کشیدم دراز تخت ررو رفتم اتاقم سمت

  کردم نابود زندگیشو هوس شب یه من داره حق اون منو میسوزونه وحرفاش

 نمیداد. اصال جوابمو میشدم رو روبه تنهایی باهاش هروقت گذشت روزی۱۵

 حضم میزد حرف کم خیلی اونم باشیم جمع تو اینکه مگه نمیکرد بهم اعتنایی

  نکنه شک کسی اینکه خاطر

 منو االب طبقه. عمو خونه بود رفته هم ساسان بیداره میدونستم بود وقت دیر شب

 هب صدا سرو بی که بودن پایین اتاقشون تو عمو وزن عمو. بودیم تنها عسل

 یه اقشات شدم داخل کردم باز صدا سرو بی. نمیکنه قفل میدونستم رفتم اتاقش

 هلوپ به رفتم جلو پاورچین بود تاریک نیمه که بود روشن فقط کوچیک چراغ

  من به پشت بود خواب

 که دختر وزیباترین بود معصوم چقد آخخخ کردم صورتش به نگاهی رفتم جلو

 ونمبت محاله دیگه متنفره ازم حاال که خوشکلم عروسک بودم دیده عمرم کل تو

 خودم وهوس اون عشق تب تو ومن نمیکنه باورم دیگه کنم اعتراف عشقم به

  میسوزم

 دهنش جلوی دستمو نور سرعت با که پرید خواب از نشستم تخت ی لبه تا

 ودست پاهام وبا انداختم روش خودمو وتقریبا زد وپا دست کرد نگام گرفتم
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 بودم تهگرف دهنشو دستم وبا بهش بودم چسبیده بودم روش گرفتم تنشو آزادم

 : کردم زمزمه آروم شدن خیس چشاش دفه یه که

  ندارم کاریت باش آروم-

 : دادم وادامه بود نفرت پر نگاهش

 سپ نمیشنوه صداتو کسی بزنی جیغ هم ؟هرچند نزنی جیغ برمیدارم دستمو-

 . باش آروم

  خیسش چشای به بهش بودم زده زل لحظاتی

  نجیبش چشمای این با میکشه جنونم به اشک خیسی این

 : گفت وعصبانیت خشم با برداشتم آرومی به دستمو تا

 .ازجونم چی آشغال عوضی-

 : وگفتم بودم روش هنوزم گرفتم دهنشو دست با دوباره بده ادامه نذاشتم

  نمیدی اجازه بزنم حرف باهات میخوام روزه چند-

 میذاشتمون بودم کرده قفل پاهاشو پاهام با  خیستر چشاشم میکشید نفس زور به

 واشکاش آرومی به آزادم بادست تنشو باال هم دستام دوطرف وبا بخوره تکون

 : وگفتم کردم پاک

  ندارم کاریت که گفتم  باش آروم-

 : وگفتم بود خیره بهم نگاهش
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 . دکتر ببرمت میخوام فردا-

 : دادم ادامه دیدم نگاهش تو تعجبو

 . کنی جراحی زنان دکتر-

 

 . دارد ادامه

 

 [۱۱:۴۳ ۱۳.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  چهلم_پارت#

 

  بکنه نمیتونست کاری اما کرد وپازدن دست به شروع زدم حرفو این تا

  خدا تورو. خدا تورو. باش آروم- من

 : دادم وادامه گرفتمش تر محکم

 دهب گوش حرفام به خدا رو تو هانی. کنه ترمیم کنه جراحی برات دکتر ببرمت-

 یوجراح معاینه واسه دکتر ببرمت فردا شد چطور نفهمیدم بودم مست شب اون

  اما

 : وگفتم کردم پاک تند تند که هاش گونه رو میغلتیدن اشکاش

 وبخ که باشی خونه باید روزی چند یه فقط نداری مشکلی دیگه میشی جراحی-

  بشی
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 : وگفتم میزد آتیشم نگاهش

 فحشم میخواد دلت هرچی باش آروم نزن جیغ میکنم خواهش برمیدارم دستمو-

  نزن جیغ اما بده

 : گفتم التماس با شد بیشتر گریش

  نکن. نکن گریه نکن گریه-

 : وگفت برداشتم دستمو احتیاط با

  پستی خیلی-

  روش زدم خیمه کشیدم باالتر خودمو بودم روش هنوز

  زدن صورتم سرو به کرد شروع هق وهق گریه با دفه یه که

 : گفت گریه با همزمان

  ندارم دوست میاد بدم ازت دیگه میاد بدم ازت-

 نفس فسن به تخت به چسبوندم بردم باال سمت گرفتم دست یه با دستاشو دوتا

  افتاد

 گیپور ودب تنش مشکی خواب لباس یه شدم متوجه تازه میرفت پاین باال سینش

 توریودس نیاوردم خودم روی به اما بود معرکه سینش وسفیدی بود لختی سینش

 : گفتم
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 اینه کنمب برات میتونم که کاری تنها میاد بدت من از که میدونم نکن گریه بسه-

  بشی جراحی ببرمت

 : وگفتم بود نفرت پر باز نگاهش

  هات گریه با منو نسوزون اما داری حق نکن نگام اینطوری-

 : گفت گریه با

  بخدا سپردمت بسوزونمت کیم من-

  میزنه جونم به آتیش حرفاش

 دوار میری داری بگو عمو زن به نباشی که باید روزی چند اما میبرمت فردا- من

 روزی چند که کن هم سر دروغی یه چیه به چی نگو اما کن هماهنگ باساناز

  نیای خونه

 : گفت باگریه

  متأسفم برات-

  هانی باش آروم لطفا-

 :گفت هق هق با

 هانی نگو من به -

 

  بودم روش مدت تمام
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 : من

  نباشی حامله میگرم آزمایش ازت قبلش-

 لعملا عکس این انتظار اصال که صورتم تو انداخت تف منتظره غیر خیلی دفه یه

 : گفت عصبانیت وبا نداشتم رو

  نامرد پستی خیلی-

 : گفت بودم کرده سکوت کردم پاک تیشرتم شونه سر کتفم با صورتمو

  بیرون برو شو گم-

 : وگفتم کردم تر لب

 میبرمت هم عصر آزمایشگاه میبرمت صبح فردا. داری حق بگی بهم هرچی-

  باشی وآماده بریم که بده انجام کاراتو همه جراحی مطب

  سینته رو هنوز ناخونام جای انصاف ؟بی آره داری وجدان عذاب مثال-

 : گفت گریه با

 !؟ کتفته رو هنوز گازم جای نشنیدی هقمو هق ندیدی دردمو-

 :داد ادامه نگفتم هیچی

 ؟ میدی پس هامو نه دخترو ،اینجوری

 زدواجا اگه که کنی جراحی میرسه ذهنم به که کاری ؟تنها کنم چکار گفتم آروم-

  نیاد پیش برات مشکلی کردی
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  آشغالی عوضی حیون یه تو بیزارم ازت گفت گریه با

  نکش رخم به اینقد لجنیم چه میدونم خودم نده فحشم اینجوری-

 : گفتم میشدم جدا ازش که حالی در

 انتمام به ونیم هفت ساعت منتظرم خیابون سر بیرون برو شو آماده زود صبح-

  دانشگاه میری بگو

  بیرون اومدم اتاق از که بود هقش هق صدای فقط نگفت هیچی

 ه***************★

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۷:۵۳ ۱۴.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_چهل_پارت#

 

 «عسل»

 ریهگ بلندتری وباصدای کردم بالشت تو صورتمو کثافت ورفت بست رو در

 گناهش پای که دادم وعوضی پست آدم چه به دل که کردم لعنت وخودمو کردم

 اما دارم دوسش فهمید دیگه اینکه با میمونم پات نگفت باهاتم نگفت واینستاد

  بکشم درد بکشم زجر کمتر که نکرد کاری
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 تنفرمم بیزارم ازش. نگفت میمونه باهام جبرانش واسه نگفت نداره دوسم کثافت

 قربونی رو همه هوس خاطر واسه که دادم مردی به دل متأسفم خودم واسه.

 نپای بره گلوش از خوش آب نمیذاشتم وگرنه دارم دوسش که من حیف میکنه

 هوس به عشق این پای باید وحاال دارم دوسش برگشته بخت منه جوونه هنوز

  ندارم ارزشی واسش نداره دوسم هم سوزن سر یه میدونم بسوزم شده آغشته

  بدبختیم واسه کردم گریه های وهای

 « بگیره ازت تقاصمو خدا باش خوش برو» گفتم گریه میون

  نشدم متوجه کردم گریه چقدر

  کردم عسلی میز رو کوچیک ساعت به نگاهی شدم بیدار خواب از وقتی

 شهن خراب این از بیشتر آیندم اقل حد نمیخواد منو که اون برم باید هفته دیدم

 واین کنم زنده حضورش با جونمو نیمه های آرزو که کسی شد پیدا شاید

  برام کنه تموم رو لعنتی کابوسای

 اسلب کردم خشک سشوار با تند تند موهامو گرفتم دوش یه سریع شدم بلند

 رکت واتاقمو بودم آماده کردم پام کالجمو وکفشای زدم مالیم عطر ویه پوشیدم

  کردم

 : وگفتم دیدم رو خدمه از یکی که میرفتم پاین ها پله از داشتم

  دانشگاه رفتم مامان به بگو-

  کردم ترک رو عمارت سرعت به



161 
 

 « سام»

 اج هنوز بود پنج وسی هفت کردم ساعت به نگاهی بودم منتظر خیابون کنار

 لیخی دیدمش ماشین جلو آینه تو از که گذشت دقایقی باشم منتظرش داشت

 خدایا» وگفتم زدم لبخندی ومتین موقر خیلی بود پایین سرشم میرفت را آروم

 « شکرت

  میکردم ثابت بهش خودمو من افتاد نمی اتفاق این کاش

 « عاشقتم منم» گفتم لب زیر

  حرفی هیچ بدون شد سوار کرد باز رو ماشین در که بودم فکرا همین تو

 : وگفتم کردم روشن ماشینو

 ؟ نخوردی چیزی-

  نه-

 : گفتم که میبست بندشو کمر داشت

 ؟ کیه ماهانت ی دوره-

 : وگفت کردم حس پوزخندشو اما بود خیابون سمت روش

 ؟ کنم سقطش باید باشم حامله-

 : وگفتم کنم تمحل هاشو وکنایه نیش باید پس عصبیه میدونستم

 ؟ داری نگهش میخوای نکنه-
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 .مث زاده حروم یه اونم نمیارم دنیا رو تو ی بچه بمیرم-

  گذاشت ناتمام حرفشو گزیدم لب

  دهنش تو میزدم گرد برو بی میزد رو حرف این دخترم دوست اگه

  کنم تحمل باید. نه دختر این اما

 : گفتم سرد خون اما میزنه آتیشم هاش کنایه هاش طعنه حرفاش

  نیاد پیش مشکلی که میگم جراحی خاطر به-

 : گفت پوزخند با

  دیگه روز هشت تقریبا نباشم حامله اگه-

 ؟ نداری درد-

 : گفت بغض با

  خوبم-

 کردمی تیکه تیکه داشت جیگرمو که بود بغض پر صداش اما نکرد نگام اصال

 هک کسی اونم باشم من مسببش اونم بکشه عذاب ذره ذره آروم سخته خیلی

  داره دوسش

 مدست کار لعنتی هوس این اما بچگی همون از بودم کوچولو دختر این عاشق منم

  سرکش ی غریضه این داد
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 دتیم باید اتفاقه این خاطر به میکنه فک نمیکنه باور بگم بهش اگه هم وحاال

  کنه وباورم کنم ثابت خودمو بتونم تا بشم منتظر

  بودم ساکت

  میریخت اشک سکوت در واون کردم رانندگی سکوت در

  رسیدیم آزمایشگاه به

  بود دوستام از یکی آزمایشگاه

 آزمایش خواستم ازش زدم حرف باهاش رفتم من نشست نیمکت رو عسل

  نگرفتم جدی اما کرد بارم متلک کلی بده بهم رو جواب وسریع بگیره

  گیری خون اتاق بردم رو هانی

  گرفتم خون ازش خودم میترسه میدونستم

 . چشاش تو خورد گره نگاهم لحظه آخرین

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۹:۲۹ ۱۴.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_چهل_پارت#
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 اواخر این نبود دفه هر مث. کرد نگام جوری یه بودن خیس نجیبش چشای اون

 : وگفتم کردم تر لب میزد موج نفرت که

  شو بلند-

  دادم بود ایستاده که خانمه دست رو سرنگ

 : گفتم

  بریم-

  اومد سرم پشت شد بلند

  نداشت ورو رنگ اصال نکنه غش بخوره چیزی یه رفتیم شاپ کافی یه به

  بود شده تر الغر کمی لعنتی شب اون از کردم ودقت

  بیاره وقهوه کیک برامون خواستم ازش اومد سون گار نشستم روش روبه

  میریختن صدا بی اشکاش بود پاین سرش

 : گفتم گارسون رفتن بعد

  لطفا نکنی گریه میشه-

 : کرد زمزمه گریه با

  هام گریه بریزه ،بذار بغضم اشکام هام گریه رو ندارم تسلطی دیگه-

  بگیرم آروم سختم روزای این تو هقم هق بخش آرام صدای با بذار
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 : داد ادامه  بینظیرش ناز چشای از ریختن سریعتر اشکاش بست چشاشو

 که دیب پس اینجوری هامو دخترونه ؟میخواستی بیاری بند هام شکسته میخوای-

  شد نابود شد له تو نامرد دستای بین

 : گفت آروم گریه با کرد دراز سمتم دستشو

  بده پس نه مال هام دخترونه گذاشتیشون ؟کجا کجاست-

 : گفتم آروم کردم تر لب بستم چشم

  میسوزم وجدانم عذاب تو جوری بد دارم نیار رو به خدا رو تو-

 : گفت پوزخند با

 فممتأس خودم واسه  نبردی انسانیت از بویی که آشغالی یه تو.وجدان عذاب آره-

  داشتم دوست خیلی روزی یه که

 اومد گارسون بودن خیس خیس چشاش بود بهش نگاهم بردم موهام به دستی

  ورفت میز رو گذاشت رو وقهوه کیک ظرفای

 کوتس در بشنوم وکنایه نیش کمتر تا نگم هیچی دادم ترجیح شدم ساکت منم

 کام که نیست شوم ی روزا این از تلختر که خوردم قهومو مطلقی آور عذاب

  لعنتی ی غریضه این کشیده تلخی به هامو لحظه

 ه********

  دش چی آزمایش جواب ببینم تا دوستم زدم زنگ بودیم نشسته ماشین تو
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 ؟ شد چی رامین الو- من

  گرفتم جوابشو االن همین سالم-

 ؟ شد چی خب-

 ؟ بشنوی میخوای چی-

 : وگفتم شدم نگران کمی

  واقعیتو-

  منفیه جواب واقعیت-

 : وگفتم کشیدم راحتی نفس

  میکنم جبران رامین مرسی-

 : گفت خنده با

  بود وظیفه دکتر نکردم کاری-

  میبینمت-

  فعال-

  داد جواب تا شدم منتظر دقاقی  گرفتم رو شیوا شماره  کردم قطع

  الو- من

 ؟ عجب چه سام به به-
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 ؟ میکنی چکار-

 ؟ عزیزم خوبی تو خوبم-

 ؟ مطبی امروز. خوبم-

 ؟ چطور-

  داشتم کارت-

 

 . دادم ادامه

 

 [۲۱:۵۳ ۱۴.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  سه_چهل_پارت#

- 

 

 ؟ سام داری چکار مطب میرم آره-

  نباشه کسی باشه ساعتی اما میگم بهت میام امروز

 :گفت بود تعجب پر صداش

 ؟ چرا-

  میگم بهت بعد-
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 اما-

  دارم کار گفتم نیار واگر اما-

 !؟ میکنی نگرانم ی دا سام شده چی-

 ؟ مطب میری کی-

  مطب برم االن میخوای-

 ؟ میتونی-

  نه که چرا تو واسه عزیزم آره-

  شیوا میکنم جبران--

  میزنیم حرف بیشتر هم با بیا: گفت باخنده

 ؟ اونجایی کی میام دارم من خب-

  اونجام دیگه ساعت نیم تا-

  فعال میبینمت باشه-

  گذاشتم داشبورد روی رو گوشی کردم قطع

  یبینمنم رو سابق نشاط شور اون دیگه بود نشسته آروم که رفت عسل به نگاهم

  رفتیم مطب وسمت کردم سکوت

  خورد زنگ گوشیش که بودیم نرفته خیلی هنوز
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 وجواب آورد در مانتوش جیب از وموبایلو  کرد پاک چشمشو ی گوشه تند تند

  بود حرفاش به حواسم تمام منم داد

  سالم الو- عسل

-.  ه. ٔ 

 ؟ خوبی تو خوبم نه-

 ه.-

 کجایی؟-

 ه-

  گفتم بیرون نه بیرونم منم-

 ه.-

  آره-

  نیست طوری نه میکنه درد سرم کمی یه بابا نه-

 ه.-

  نباش نگران آره-

 ؟ کی میگی جدی عه-

 ه.-
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 ؟ کی با امشب-

 ه-

 ؟ میگی راست اوف-

  ه-

  نمیشه میدونم نمیذاره مامان بابا نه-

 ه.-

  ندارم اصرار حوصله فایدست بی ندارم حوصله ساناز نه-

 ه-

  برسون سالم سعید به میری داری-

 ه.-

 ؟ ساناز باشه نمیاد رفت یادم آهان-

 ه.-

 ؟ میدی انجام بخوام ازت کاری یه-

 ه-

 : گفت التماس با

  من جون ساناز جون-
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 ه.-

  سانازی. میکنم جبران-

 ه-

  داره پزشکی سیمینار شیراز بره میخواد سام  من بشم فدات-

 : داد وادامه کردم نگاش منم کرد بهم نگاهی نیم زد که رو حرف این

  نمیذاره بفهمه اگه البته نمیذاره مامان اما برم میخوام باهش منم بره میخواد-

 ه.-

 : گفت عصبی

  ؟زهرمار میخندی چی به حناق-

 ه-

  میرم تنها آره-

 ه-

 ؟ میدونستی بدی خیلی-

 ه.-

  خداحافظ نخواستم اصال-

  کنه قطع خواست
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  عسلی. عسلی گفت جیغ با که شنیدم من حتی رو ساناز جیغ صدای که

  نکن قطع

 : وگفت گوشش رو گذاشت رو گوشی دوباره عسل

  جنس بد-

 ه-

 وت دانشگاه های بچه با مشهد دانشجویی اردوی بریم میخوایم میگم مامان به-

 داری که تو داریم اردو مشهد بگو گرفت سراغمو زد زنگ اگه باشه حواست

  اصفهان میری

 ه.-

 ؟ ساناز باشه.  بگو بهش تو اما بگه نکم فک سعید به-

  باشه. تو میگیری باج چقد خبرته چه اووووف میارم برات باشه-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۵:۵۴ ۱۵.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 چهار_چهل_پارت#

 ه.-



173 
 

  افظخداح دارم دوست برسون سالم فعال. میکنم جبران باشه. میرسه منم نوبت-

 

 : فتگ آروم که بودیم شیوا مطب روی روبه کردم پارک خیابون ی گوشه ماشینو

 ؟ بگم مامان به باید وقت چه واسه-

  کنه معاینت بریم فعال نمیدونم-

  شدیم پیاده ماشین از نگفت چیزی

  زد لبخندی ما دیدن با شیوا

 : گفت که کردم سکوت من

 ؟ خب -

  بیاد شیوا تا اتاق تو برو گفتم عسل به رو من

  رفت حرفی هیچ بی عسل

 : گفت عسل رفتن بعد

 ؟ سام شده چی-

  فقط بده انجام کارتو  خیال بی وگفتم نشستم مبل روی

 : وگفت شد منظورم متوجه

 ؟ کیه کار-
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  بکنی میتونی چکار ببین  نیست مهم  اونش-

 : گفت پوزخند با

 . اما ؟ مجرده گفتی-

 : گفتم خشن شدم خم سمتش

  پاکیه دختر مجرده آره-

 ؟ پسرشه دوست کار-

 : وگفتم دادم وقورت کرد زخم  گلمو بود سیخ عین گلومو آب

  نامرده یه کار-

  خواسته خودش عقب بکش خودتو تو شدی آش از تر داغ ی کاسه چرا تو حاال-

  نخواسته نه-

 کردن غلطی چه میفهمن تازه میکنن کارو این ؟وقتی مطمئنی اینقده ازکجا-

  آوردن باال گندی چه ومیفهمن

 : وگفتم هنوز بودم خم سمتش

 ؟ داره وروزی حال چه نمیبینی نخواسته خودش نه-

  زد پوزخند

 

  کنیم چکار ببینم کن معاینش برو شیوا بیخیال-
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 : وگفت شد بلند

  بیا هم تو-

  کن صدام بعد برو تو-

  رفت شیوا

 «سارا»

 دمکشی دراز تخت رو آوردم در زیرمو ولباس شلوار کنه معاینم قراره میدونستم

 داشتمن اشکام رو تسلطی واقعا شدن سرازیر باز هم سر پشت تند تند اشکام اما

 . شدم منتظر ای دقیقه چند

  کرد دستش مصرف بار یه دستکش بود لباش رو لبخند یه اومد شیوا

  نه اونجا اینجا بیا وگفت کرد مخصوص صندلی به واشاره

 اما یدممیکش خجالت خیلی نشستم مخصوص صندلی رو و رفتم پایین تخت رو از

  بودم مجبور

  میریختم اشک تند تند منم کرد باز پاهامو خواست که طوری اون

  میکردی احتیاط باید افتاده حاال که ؟اتفاقیه میکنی گریه چرا- شیوا

 : وگفت بود معاینه حال در نگفتم هیچی

  شدی داغون!  شده چی اوف-

 ؟ آره ترسیدی خیلی وگفت تر دقیق کرد معاینم دوباره
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  گریه جز بودم ساکت

 : گفت که

  بپوش شلوارتو پاین بیا-

 : وگفت رفت در سمت که میپوشیدم شلوارمو داشتم

  بیا سام-

 گامن شد داخل «سام کنه لعنتت خدا» گفتم دلم وتو پوشیدم شلوارمو تند تند

  کرد

 : گفت شیوا که

  نیست من کار نمیتونم-

 : گفت تعجب با سام

 ؟! نمیتونی چی؟ یعنی -

  نیست من توان در ترمیمش شده داغون- شیوا

 : وگفت چرخید کالفه خودش دور میرسید نظر به عصبی و بود بهش نگاهم

  من توان در چی یعنی-

 ؟ نیستی دکتر تو ؟مگه نیست 

  شده داغون داغون. نیست من کار آره-
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  دارد ادامه

 

 [۰۷:۵۶ ۱۵.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  پنج_چهل_پارت#

 

 « سام»

  آشپزخونه سمت بیرون بردم اتاق واز گرفتم رو شیوا دست

 : وگفتم

  تو میگی چی-

 : گفت اخم با شیوا

 ؟ بهم ریختی کردی قاطی چته کردی اخم چرا-

  باشه داشته نباید کاری باشی بلد باید نیستی زنان پزشک تو مگه-

  بوده هم ترسم شدت از شده داغون نیست ترمیم قابل اصال اتفاقا نه-

 : کالفگی با وگفتم بردم موهام به دستی

  بده انجام اینکارو میدم بهت بخوای هرچی-

 : گفت خنده با

  زد پول حرف کی حاال-



178 
 

 : داد ادامه کردم نگاش ملتمسانه فقط

 ؟ میزنی شور اینقده چرا تو-

 ؟ یانه میتونی بگو فقط. حاال-

  شه تر بد ترسم می نیست من کار که گفتم. نه-

 ؟ کنم چکار میگی-

  خوردنه آب براش ترمیما این بگو شروین به-

  عمرا بگم شروین به. ؟ابدا شروین-

 : گفتم وعصبی موهام به زدم چنگ

  دیگه بکن کاریش یه شیوا -

  کنهن بدترش بتونه که باش کسی دنبال کنم امیدوارت خودی بی نمیتونم من-

  کن کمکش فقط میکنم جبران بگی کاری هر شیوا-

 : گفت باخنده شیوا

 ؟ بخوام کاری هر-

 : وگفتم زدم زل آرایشش پر چشای تو

  میدم قول-

 : گفت مقدمه وبی وپوسکنده رک
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  کن ازدواج باهام-

 : وگفتم زدم پوزخندی

 ؟ میگیری ماهی آلود گل آب از-

  اینه کارش کال دارم سراغ دوست یه اما نمیتونم من-

  اما میدم بهت بخوای پول هرچی شیوا-

 : گفت خنده با

  میخوام رو تو نمیخوام پول-

 : گفت که زدم پوزخند

 ؟ دیگه عموته دختر-

 ؟ منظور-

 زد لبخند

  میترسم داری لبخندت این پشت که نیتی از- من

 ؟ بوده تو کار-

 : گفتم عصبی

  ندارم حوصله شیوا نگو هیچی-

 ؟ میترسی چی از ؟تو هراسونی اینقده چرا نیست تو کار اگه-
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 نگرانشم کرده اعتماد بهم عمومه دختر-

 ؟ بگیری طرفو ی یقه نمیری چرا خب-

 ؟ میکنی چکار حاال کرده فرار زیرش زده-

 : وگفت کرد تر لب

 ؟ میکنی چکار تو-

  میزنیم حرف باهم-

  بگو االن نه-

 هک زودی این به بده مهلت بهم اما باشه وگفتم دادم بیرون حرص با نفسمو

  بعد بخونم درسامو باید نمیتونم

 ؟ نزنی حرفات زیر معلوم کجا از-

 که یمیدون خودت میکنم ازدواج باهات که نگفتم بهت که حاال تا نمیزنم نترس-

  میدم قول حاال اما  نمیزنم الکی حرف

  کردم نگاش

 اما میدم فرصت بهت  باشه-

 ؟ چی اما-

 

 . دارد ادامه
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 [۰۶:۳۲ ۱۶.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 شش_چهل_پارت#

 

  میکنی اعالم نامزدیمونو-

 ؟ دیگه-

  کنیم وازدواج بخونی درستو بدی انجام کاراتو تاوقتی-

  ممیکنی ازدواج دفه یه بعد. نمیکنیم رسمیش نداذم بابات حوصله من شیوا-

 : گفت لبخندی با

 ؟ باشم باهات میخوای قدیم مثل نکنه-

  میگم خانوادم به بعد. نمیخوام رابطه اصال اتفاقا نه-

 ؟ کنم اعتماد حرفت به من-

 : وگفتم انداختم باال ابرویی تک

  دوستت بزن زنگ-

 

  بیرون رفت آشپزخونه از نگفت هیچی

  گرفت وشماره آورد در موبایلشو بود میز رو کیفش
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  شد قرار بر تماس لحظه چند بعد

  میکردم نگاش بودم ایستاده منم

 مشتری برات آره. عزیزم مرسی خوبم آره.؟ جان ستاره خوبی سالم الو- شیوا

 یبیای میتونی. من نمیتونم نه. توعه کار فقط کار داغونه کردم معاینش. دارم

 رهآ. عالیه؟ خودتو میرسونی کی تا. منتظرتم عزیزم باشه مطبم اینجان آره.؟

  منتظرم باشه میکنم تضمین من نقده به دست عزیزم

 : وگفت میز رو گذاشت رو گوشی

  میگیره زیاد سام-

 ؟ دیگه میاد داره. نیست مهم-

  نزدیکیاست همین. اینجاست دیگه ساعت ربع آره-

 : وگفت مبل رو نشست شیوا

 . کرد گریه که بس نشد هالک ببین برو-

  رفت یادم پاک آخخخ-

  رفتم اتاق سمت سریع

  شدم وداخل کردم باز درو

 اغذیک دستمال با اشکاشو دید منو تا میریخت اشک وهنوز بود نشسته مبل روی

  کرد پاک
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 ؟ خوبی- من

 چ؟هی چی که خوبم بگم وگرنه میفهمی رو درد معنی باشی کشیده درد وقتی-

  نمیفهمی منو درد تو نداره ثمری

 : وگفتم پاین انداخت سرشو

  نخوردی حاالچیزی تا صب از بخوری بیارم چیزی-

 : گفت گریه با

 ده؟ب پس بهم میتونی میخوام هامو نه دخترو اینکه جز نیست چیزی به میلم-

 تیوق داشتم خفیفی سردرد دادم ماساژ هامو شقیقه طرف دو دادم بیرون نفسمو

 مهحق بگه هرچی تحملم به محکوم اما بهم میریختم جور بد میزد حرف اینطوری

 . الیقمه ها وکنایه نیش این

  کردم ترک اتاقو

  نشستم شیوا روی به رو مبل روی

 ؟ خوبه- شیوا

  آرومه نا نه-

 ؟ واقعا بوده زور به-

 :گفتم کنم نگاش اینکه بدون

  آره-
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 ؟ گفت بهت خودش فهمیدی کجا از تو-

 داد خبر بهم دوستش بودن مهمونی تو-

 : گفت مصنوعیه خیلی بود معلوم که ناراحتی با شیوا

  شدم ناراحت طفلکی آخی-

 ماسشوالت اشکا. یاد گذشت نظرم از شب اون وفیلم بستم چشمامو نگفتم هیچی

  کرد داغونم من های اعتنایی بی و

 ایج  میکنه دردم هنوز میکنم احساس کردم لمس وکتفمو بردم دست اختیار بی

 اشتباه رو وهوس عشق اما دارم دوسش عاشقشم من کنه لعنتم خدا.» گازش

 بود پاین سرم« ندازه می پا از ها طعنه این با ومنو کردم نابود وزندگیشو گرفتم

  فکر وتو

 ؟ میکنی فکر چی به- شیوا

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۶:۳۲ ۱۶.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هفت_چهل_پارت#

 

  کنم سکوت دادم ترجیح نداشتم زدن حرف حوصله
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 : گفت لحظه چند بعد

 ؟ نگرانی اینقده چی واسه تو نمیدونم من آخه-

 : گفتم کنم نگاش اینکه بدون بازم

  نخواسته خودش که حال هر به-

 : گفت پوزخند با

  نمیذاشت هایی پارتی همچین تو پاشو نمیخواست اگه خواسته خودش-

 چه فتهبی اتفاقی هر ممکنه چیه مهمونیا جور این به رفتن عواقب میدونست باید

 : گفتم سرد وخون شدم خم سمتش. کرد تجربه اولو بار نه چه خواسته خودش

 ؟ آره خواستی خودت اول بار چی تو-

 : وگفت مالید بهم رو رژش پر لبای

 ؟ مقصرم من مگه میکنی خالی من سر چرا-

 هپای میشناسمت خوبه حاال ومعصوم پاکی خودت انگار میزنی حرف جوری آخه-

  پارتیایی ی همه ی

 : وگفت باشه سرد خون کرد سعی اما شد عصبی

 تو وت با که منم قهاری نر پارتی یه تو نداری درخشانی ی گذشته همچین هم تو-

 ؟ رفت یادت شدم آشنا ها پارتی همین

 : گفتم پوزخند با با
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  همیکن میخواد دلش کاری هر که زنانی دکتر دیدمت وضعی چه با که یادمه آره-

 : گفت لبخند با

  میدم میخواد که اونی مردم به که اوله شب مهم-

  بکنی کارو این تو نیست احتیاج شیوا پزشکم یه من-

  میشناسم رو تو که من دادم ادامه خنده با

 ودنب مهم براتون اگه وگرنه میکنه عموت دختر االن که کاری دقیق حال هر به-

  نبودین میم تر دنبال که

 : داد ادامه پوزخند وبا

 مهم میم تر چه باشه اصل چه میخواد که میده مردش به بعد رو چیزی اونم-

  اونه به واعتماد مردشه واسه اول شب تجربه

 : گفتم پوزخند با

  احمقی خیلی-

 داره سراغ که دختری ترین نحیب با میکنه فک مردت میکنی فک وقت اون

  میکنی خواست دلت غلطی هر پزشک که هم تو کرده ازدواج

  بزنی گول خودتو میخوای نیستی سالم شیوا میدونم که من

 : گفت خنده با

  میخوای دختر یه از که چیزی اون میدم بهت که اوله شب مهم-
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 : وگفتم  دادم سر ای قهقه چنان

  داشتم رابطه باهات بار هزار من-

 :دادم ادامه  شدم خم سمتش

 بورممج من کنی اذیت خودتو بیخودی نمیخواد پس کرده فتحت من قبل ویکی -

  کنم قبولت جوری همین

  بهم نریز منو اعصاب لطفا پس

  کردی شروع  اول خودت-

  ای فرشته خودت انگار که میزنی حرف عموم دختر راجب طوری آخه-

 نحورده بهش نامردی هیچ دست حاال تا اتاقه اون تو االن که دختری این اتفاقا

  بود حادثه یه هم شب واون

  افتاده اتفاق واون کردن بیهوش بود تولد مهموتی یه

 برگ از دختر اون  دربیاری برام هارو فرشته ادای نمیخوام کن تمومش حاالهم

  پاکتر گل

 : گفت حرص با

 ؟ میزنی سینه به سنگشو اینقده چرا تو-

 ؟مث فهمیدی خوندم تهشو تا من کنه تر لب دختر شیوا مردم من چون میزنم-

  میخونین مردو ته تا که شما
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 : دادم ادامه پوزخند با

 تو با ازدواج برای من باشه یادت ضمن در باش مطمئن نمیکنم اشتباه من-

 ازت اهیاشتب کوچکترین. بکنم بهت شکی کوچکترین اینکه اول دارم شرطایی

 عدب باشه یادت میدم طالقت سه باشه ازدواجم وبعد میزنم روازدواج قید بزنه سر

  باشه حواست پس نگفتی بهم نگی

  بزنی شکام به دامن نکن کاری

 : وگفت کردخیره نگام

 ؟ میمونی وفادار بهم چی تو-

 . رابطست از بیشتر خیلی گناهش زنا چون باش مطمن آره

  امیدوارم-

 راضی میدونی خوب خودت کنم اعتماد بهت کن وکاری کن امیدوارم منو پس-

 نده هونهب پس بهونم کوچکترین دنبال پس کردی مجبورم نیستم ازدواج این به

  دستم

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۶:۳۲ ۱۶.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان
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 هشت_چهل_پارت#

 

 نگاهم منم کردم باز رو ودر رفت حرفی هیچ بدون شیوا بود مطب زنگ صدای

 پوش خوش هم خیلی ساله۳۶و۳۵ حدود شد داخل جوون زن بود در سمت

 بلوند موهای با داشت آرایش کلی شیوا مث باز اما سیما وخوش بود وشیک

 ومدا جلو کرد بوسی رو باهاش شیوا اکثرا بود بیرون شالش زیر از که وشالقی

 پرسی واحوال دادم دست باهاش بودم شده بلند قبل از که منم بود رو خوش

  طرف دو کردیم خرسندی ابراز کردم

 ؟ کوچولو خانوم کجاست خب- ستاره

 : وگفت کرد اتاق به اشاره شیوا

  اتاق تو-

 : گفت من به رو ستاره

 ؟ شماست دوست-

 : گفت سریع لبخندی با شیوا

  نامزدمه دکتر آقای نه-

 : گفت لبخند با ستاره

 !؟ بیخبر کردی نامزد شیوا-

  نکردیم رسمیش هنوز- شیوا
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  بودم ساکت من

 ؟ ما به میدی شیرینی کی- ستاره

  بعد تا گرفتارن دکتر فعال- شیوا

 ؟ آشناتونه- ستاره

  دکتره عموی دختر- شیوا

  اینطور که- ستاره

 : وگفت رفت اتاق سمت ستاره

  بزنم حرف باهاش بیاد نامزدت بگو شیوا-

 سعی هک صدایی با اما  عصبانیت با گرفتم شو بازو سریع که بره خواست هم شیوا

 : گفتم نره باال کردم

 هنتد تو دندوناتو ومن،  میدونی خودت بگی دیگه دفه گذشتم گفتی بار این-

  نگو چیزی شو خفه فعال که گفتم میکنم خورد

 : وگفت میدادم فشار محکم بازشو

  کن ول مو بازو آی-

  جهنم به-

 ؟ خبرته چه میاد دردم-

  بگی کسی به نشنوم دیگه گفتم چی شنیدی-
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  کرد نگام فقط

 : گفتم که کردم نگاش خشم با دادم فشار محکم بازوشو

 ؟ شد فهم شیر-

  شنیدم باشه-

 : وگفت بود ستاره صدای

  بیارین تشریف دکتر-

 : وگفتم نشوندمش دادم هلش محکم مبل روی بود دستم هنوز بازوش

  بیام تا بتمرگ-

  کرد نگام غضب با

  رفتم اتاق سمت سریع

  زدم در

  داخل بیاین- ستاره

  شدم داخل کردم باز رو در

  مالفه پاهاش وروی بود معاینه صندلی رو که رفت هانی به نگاهم

  شده داغون- ستاره

 : گفتم حسرت وبا دادم بیرون نفسمو



192 
 

  گفت شیوا-

  سخته خیلی ترمیمش- ستاره

 هب دستی ای دیگه ای لحظه از تر کالفه که  میکرد روانی منو عسل هق هق صدای

  بردم موهام

 کشو ودچار بوده زور به که روشنه روز عین برام اتفاق این تشخیص  - ستاره

  شده شدیدی

 : گفت عسل به رو برگشت

  عزیزم نکن گریه-

 : وگفتم هنوز بود هقش هق صدای

  میکنی دیونم داری نکن گریه خدا رو تو هانی-

 : گفت وآروم انداخت باال ابرویی تک ستاره

 ؟ شماست کار-

  دادم قورت سختی به دهنمو آب دادم بیرون نفسمو

  دکتر گذشته سخت بهش خیلی- ستاره

 ؟ میتونین-

  اما میتونم-

 : گفتم نگرانی با
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 ؟ چی اما-

  زیاده هزینش-

  شه درست فقط باشین داشته که درخواستی هر نیست مهم باشه  هرچی-

   میتونم-

 : داد وادامه کرد عسل به نگاهی

 خیلی نوع این ترمیم چون باشه مطلق استراحت روز چند باید که بگم باید اینو-

  سخته

  بود دکتر به نگاهم

 ؟ دکتر بودی مست- ستاره

 : داد ادامه کردم سکوت

  وحشیانه و مالحضه بی-

 : گفت هق هق با عسل

  متنفرم ازت-

  دلم عزیز باش آروم خدا رو تو- من

 : گفت آروم شیوا

 ؟ میدونه شیوا-
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 .دارد ادامه

 

 [۰۵:۱۴ ۱۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 نه_چهل_پارت#

 

 : وگفتم نگاهم بود ملتمسانه

  بدونه چیزی نمیخوام-

 : گفت عسل به رو دکتر

  پاین بیا-

  پاین اومد پیچید دورش مالفه اومد می بند گریش مگه عسل

  زخمه هنوز بگیر برو میگم دارو- دکتر

 : داد ادامه عسل به رو

 ؟ عزیزم داری درد-

  داد تکون نفی نشونه به سرشو میکرد گریه

 ؟ چی سوزش- دکتر

  آره- عسل

 ؟ درسته  داری زیادی درد ماهانت وقت- دکتر
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 : گفت هق باهق

  قبلش روز چند حتی.خیلی-

 رارهوق رابطتته اولین چون نه فعال اما میشی خوب ازدواج با ولی طبیعیه-دکتر

  بشی ترمیم دوباره

 : داد ادامه من به رو

 ؟امروز؟ میاریش کی-

 : تموگف  بارونیش چشای واون کرد نگام نفرتیش نگاه با بود عسل به نگاهم

  صبح فردا-

  بگیرین رو میگم که داروهایی پس-دکتر

 : داد ادامه عسل به رو

  منتظرتم فردا بخور ساعت سر-

 : وگفت چرخید من سمت دکتر نگاه

  حساب به بریزین میدم حساب شماره-

 ؟ وقت چه- من

 صحت ازو کنین معاینه میتونین  خودتون ترمیم بعد ومابقیش عمل قبل نصفش-

  براتون میکنم پیام رو مبلغ بشین مطمن کار انحام

 : گفت هق هق با عسل دفه یه
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  ،،،،نداری بزنی دست بهم نداری حق تو نه. نه-

 : گفت عسل به رو دکتر

  کنه اذیتت نمیتونه دیگه نداره کاریت عزیزم باش آروم-

 : گفت من به دکتر دادم قورت دهنمو آب

 ! بعیده شما از کردی اذیتشون خیلی-

  وسرزنشم سکوت به محکموم

 : گفت گریه با عسل

  خونه ببر منو-

 تونوشمار میکنم مسیج براتون آدرسشو باشین مطبم هفت ساعت فردا-دکتر

  لطفا بدین

  نوشتم بود میز رو که خودکاری با شیوا میز رو از برداشتم ورق یه

 

 زد رو شیوا ومهر کرد امضا نوشت تند تند شیوا ویزیت های برگه تو هم دکتر

 : وگفت

  منتظرم فردا-

  ممنونم لطفتون از بینهایت- من

  دکتر از گرفتم رو برگه
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  بیرون اومدم اتاق واز کشیدم عمیقی نفس

 «سارا»

  بیرون رفت سام

 ؟ داری دوسش- گفت آروم دکتر

 مال وقتی داشتنم دوست اشتباهه من  نیست من حق اون  اما داشتم دوسش-

 دوست  دارم دوسش حد چه تا نمیدونه واون پسته اینقد وقتی  دیگست یکی

  نامردو یه داشتم

 ؟ آره بود مست - دکتر

   کنم دفاع خودم از نتونستم نبود خودش دست اختیارش  آره-

  میشی خوب میشی جراحی اما شده دیگه-

 : گفتم گریه با

 ؟ نیست معلوم یعنی-

 

 میشه محو کنی که لیزر اما معلومه زخمش جای. نه نشی معاینه اگه- دکتر

 ؟ عزیزم باشه معاینه نبرنت که کنی قانع کن سعی کردی ازدواج

  وگریه فقط کردم سکوت



198 
 

 هبش عاشقت کسی واگه میکنی ازدواج زود مطمنم هستی جذابی دختر- دکتر

  بیشک داره قبولت

 : گفتم گریه با

 . نامرد بگیره ازش تقاصمو خدا میاد بدم ازش-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۵:۱۴ ۱۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  پنجاهم_پارت#

 

  پوشیدم تمام خجالت با شلوارمو کرد نگام فقط دکتر

  بیرون رفت اتاق از لبخندی با دکتر

 ه*************

 «سام»

  شدم آماده شدم بیدار زود صبح

  بزنه حرف مادرش با عسل شد قرار
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 غرق قداین بود ماشین فرمون رو سرم منتظر بودم نشسته ماشین تو خیابون سر

  نشدم متوجه رو در  شدن وبسته باز صدای که بودم اواخر این شوم افکار

 : گفت عصبی لحن عسل که

  بریم-

  عقب بود انداخته ساکشو برداشتم تعجب با سرمو

  نشدم اومدنت متوجه- من

  سکوت

 ؟ آوردی داشتی الزم هرچی- من

  دیره بریم آره-

  کردیم حرکت کردم روشن ماشینو

  ببند بندتو کمر- من

  بست حرفی هیچ بی

  دکتر این داشت ومدرنی شیک مطب  بودیم مطب دقیقه وپنج هفت

 : گفت عسل دیدن با ستاره

 ؟ کوچولو خانم خوبی-

 :گفت آروم عسل
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  خوبم-

 : گفت ستاره  میرفتن که طور همون کرد هدایت اتاقی سمت رو عسل

  میام االن تا آر در لباساتو برو-

  شد داخل عسل

  بودم ایستاده اومد من سمت دکتر

 : وگفت کرد مبل به اشاره

  لطفا بشینین-

 : وگفتم نداشتم وقرار آروم نبود دلم تو دل نشستم دکتر دعوت با

 ؟ میکشه طول زیاد-

  کنم وتمرکز دقت باید داغونه دکتر حساسه عملش چون تقریبا-

  کردم سکوت

 مطلق استراحت ودرضمن بیوتیکا آنتی خصوصا بدین سرساعت هاشو دارو-دکتر

 زانو چهار یوحت بره باال نباید پله نکنه روی پیاده  شرایطی هیچ تحت باشه داشته

  یستن جبران قابل دیگه اصال که نشه وآسیب پارگی دچار که بشینه نباید هم

 : گفتم تعجب با

 !؟ چی-

  کنین مراعات پس نیست هرگز ترمیم امکان دیگه ببینه آسیب درسته-
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 ؟ روز چند تا-

  کافیه روز پنج-

  نشستم منم که همزنان نشست رو به رو دکتر

  ممنوعه نیست گفتنش به احتیاجی دیگه که سکس- دکتر

 : وگفتم شدم منظورش متوجه

  نداشت رابطه کسی با هم اول از-

 من نداره مخالف حنس با ای رابطه گونه هیچ اصال دختر این معلومه میدونم-

  میکنم کار قانوی پزشکی واسه

 ردد  داشته زیاده  ریزی خون پازده دست بوده زور افتاد اتفاق این پیش روز۱۶

  نیست هم حامله و کرده دفاع خودش از خیلی ترس با ام تو کشیده زیادی

 : وگفت داشت صحت حرفاش تمام

 ؟ چرا-

  نبودم رفتارم متوجه بودم مست

 ؟ میکنین زندگی باهم-

  نبود کسی شب اون خونه یه تو هم با-

 ؟ هوس یا عشقه این بگذرین کنارش از راحت نمیتونستین-

 « برسه شیوا گوش به دارم دوسش بگم ترسیدم»
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  دکتر نشه خبردار جریان این از شیوا لطفا- من

  باشه راحت خیالتون-

  لطفتون از ممنون-

 میادن بهتون شما مهمتره اراده داشتن اما سخته خیلی ازش گذشتن جذابیه دختر-

 ؟ باشین اراده بی

  پایین انداختم سرمو

  بگیرین جدی منو های صیه تو- دکتر

 . حتما بله-

 واجازد نمونه زخمش جای کافیه جلسه پنج کنم لیزرش بیارینش دیگه روز۴۰-

  نیاد پیش مشکلی انشاال کرد

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۶:۴۸ ۱۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_پنجاه_پارت#
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 وساعتد یکی بودم وعصبی کالفه بودم نشسته همچنان منم شد اتاق داخل دکتر

  نشد خبری اما گذشت

  گرفتم رو فرهاد ی وشماره برداشتم موبایلمو

  خندش پر باصدای داد جواب سریع

 ؟ کردی ما از یادی دکتر به به- فرهاد

 ؟ فرهاد خوبی-من

 ؟ نیست پیدات روزه ؟چند کجایی دکتر خوبی تو. خوب-

 ؟ میکنی چکار تو فرهاد گرفتارم-

  دکتر سایتم زیر-

 ؟ فرهاد-

 ؟ جان-

  باشه دستم آپارتمانت روزی چند میخوام-

 : گفت باخنده

 ؟ جدیده کیس خبره چه-

 آفتابی نجااو دارن کلید اگه بگو هم بقیه به باشه دستم فعال میگم بهت بعد. حاال-

   هم تو میره کالمون نگفتی نگی فرهاد نشن

 : گفت باخنده
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 ؟ میزنی چرا عزیزمن باشه-

  فرهاد میکنم جبران-

 ؟ داری کلیدشو-

  دارم بله-

  برو بعد بده بهش صفایی یه برو قبلش نامرتبه اما خب بسیار-

 ؟ نداری کاری  نیست مهم-

  میبینمت-

  خداحافظ باشه-

 

 « این از اینم» گفتم لب وزیر گذاشتم جیبم تو رو گوشی کردم قطع

  دادم تکیه مبل به سرمو

 هلعنتی شب میاداون یادم که چیزی تنها میبندم که چشمامو  بستم وچشمامو

  التماسش وصدای خیسش چشمای

 خدا رو تو. آی آی نزن دست بهم. عسل منم خدا رو تو سام. سام خدا رو تو»

 نمیره یادم هقش هق وصدای سرشونم تو پیچید گازش درد« نکن. آخخ. آخخ.

  آخرش جیغ وصدای

  کردم باز چشامو
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 « هانی آشغاله نامرد یه زندگیت مرد اولین» گفتم لب زیر

  سخته خودم برای باورش

 : وگفت بیرون اومد اتاق از دکتر

  ببریش میتونی تمومه-

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس شدم بلند

 ؟ حالش خوبه-

  باش مراقبش گرد گریه خیلی وخستس وحال بی اما خوبه-

  وگفت رفت بهداشتی سرویس سمت دکتر

  کنه عفونت نباید بهش میدین ساعت سر هاش دارو-

  بست رو در شد سرویس داخل

 نم به پشت بود کشیده دراز تخت رو عسل شدم داخل زدم در رفتم اتاق سمت

 : وگفتم بود تنش لباساش

 ؟ خوبی-

 : گفت دارش بغض باصدای کنه نگام اینکه بدون-

 زخمی اما شدن میم تر هام نه دخترو دنبالمه دنیا ته تا شوم شب اون ی خاطره-

 قلبمو  مغزم به افتاده سرطان عین لعنتی خاطره این ابدیه جاش زدی قلبم به که

  میکنه نابود احساسمو وداره
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 : داد وادامه کرد نگام برگشت

 تبچزونت چنان میشه پیدا  یکی روزی ویه نمیمونه جواب بی کارت باش مطمن-

  بیاد یادت منو که

 

  دارد ادامه

 

 [۱۰:۰۹ ۱۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_پنجاه_پارت#

 

  بیاد یادت هقم هق هام زجه اشکام

 : داد اادامه

 رو داره مرده هانی مرده روزه۱۵ عسل نگیر سراغمو کن لطفی یه بعد به این از-

  میکنه حک رو شب اون خاطرات قبرش سنگ

 : وگفتم گزیدم لب

  ببخش منو اما کردم بد بهت که میدونم میزنه آتیشم حرفات-

 : گفت هق هق با

 رو زمان  بده پس هامو دخترونه قبلش اما میخشمت ؟؟باشه ببخشمت-

  بهم بده پس. بده پس هامو نه دخترو بده وپس برگردون
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 : وگفتم بردم موهام به دستی

  نمیتونم-

 زیر فقط مردن مگه بدم جون آروم آروم خودم دردای تو بذار نگو هیچی پس-

 ؟ رفتنه خاک

 : وگفت تو اومد دکتر شد باز در

  برو راه احتیاط با آروم کوچولو خانم پاشو-

  نشست آروم و کرد پاک سریع اشکاشو عسل

  بردار آهستگی به هم زدن قدم لطفا کن احتیاط- دکتر

 : گفت من به رو

 دینب مایعات بیشتر روز چند این نخورن میشه یبوست باعث که سفت غذای-

  بخوره

  دکتر چشم- من

 تر زود کنه استراحت ساعتی چند که کردم تزریق بخش آرام یه بهش االن

  نگیره خوابش که ببرش

 :گفتم غسل به رو

  بریم-

  داشت درد گویا میکرد اخم مدام بود بهش نگاهم میداشت بر قدم آروم عسل
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  عزیزم باشه خودت به حواست- دکتر

 : وگفت بود دار بغض صداش

  دکتر خانم چشم-

 هب بریزم رو پول وقت اسرع در شد قرار کردم تشکر دکتر از بیرون رفت عسل

 . من شرایط تو نبود هم پولی کم حسابش

 : وگفتم کشید دراز ماشین عقب عسل

  رمب احتیاط وبا آروم میکنم سعی منم نکن باز هم از ،پاهاتو اصال نخور تکون-

 یشترب ساعت نیم رفتیم فرهاد آپارتمان سمت به کردیم حرکت  نگفت هیچی

 ردممیک نگاش بار یه دقیقه چند هر بود شدیدی ترافیک رسیدیم کشید طول

 ومن سرایدار. رو قشنگش جادویی چشمای اون بود بسته چشاشو راه طول تمام

 خواب کردم باز رو عقب در شدم پیاده شدم پارکینگ داخل ماشین با شناخت

 « برم قربونت الهی» گفتم لب وزیر زدم لبخندی بود

 : گفتم آروم

 ! رسیدیم هانی. عسلم-

 یدارب راحتی این به بود کرده تزریق بهش که بخشی آرام با نشنیدم جوابی اما

 بغلم  شدن متوجه اصال که بود سنگین خوابش اینقد کردم بغلش احتیاط با نمیشد

 باز رو رد سختی به. رفتم آسانسور سمت  بستم پا با رو در بچه دختر عین بود
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 بطری از بود پر اصال بود افتضاح بود شلوغ حسابی سالن شدم داخل کردم

  دیگه مرض فتک وهزار وآجیل چیپس. پیتزا پاکت غذا مصرف بار یه. وظرف

 ترغب  نداشت اتاق از کمی دست اونم  رفتم اتاق سمت بود بغلم که طور همون

 وابخ هنوز آرومی به مبل رو گذاشتمش سالن برگشتم تخت رو بذارمش نکردم

 ها تختی ور  اتاق سمت برگشتم سریع بوسیدم وپیشونیشو شدم خم سمتش بود

  بیرون کشیدم تند تند رو بالشتی رو کردم جمع رو

 دوست میرسه راه از کی هر کرده رو اینجا کشیده گند به آپارتمانو فرهاد

  حموم تو انداختم رو ها مالفه اینجا میاره دخترشو

  کردم باز رو کمد بودم بلد رو نو های پتو جای

  دیدم هارو پتو ساک

 

  دارد ادامه

 

 [۰۲:۲۲ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  سه_پنجاه_پارت#

 

 طحس وکل تخت رو کشیدم هم دومی تخت رو کشیدم کردم باز  برداشتم یکی

 برداشتم بود کانـ ورق چندتا کردم وجور جمع رو اتاق کمی پوشوندم رو تخت
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 آبو با شستم دستامو رفتم  کردم سازی پاک رو جا همه بودن شخته چقدم

 رو از آرومی به شالشو تخت رو گذاشتم وبردم کردم بغل احتیاط با رو صابوعسل

  کشیدم سرش

  لباش رو گذاشتم بوسه یه نرم خیلی شدم خم

 « کردم بد خیلی بهت گلم ببخش کنو» گفتم لب وزیر

 خدا» فتمگ لب وزیر انداختم شده منفجر سالن به نگاهی غضب با. سالن برگشتم

 « طویلست نیست که آپارتمان فرهاد کنه خفت

  کردم تمیز جارو همه صدایی سرو کمترین ایجاد وبدون

  بودم مشغول ساعتی یه

  کنم تمیز بتونم که جایی تا کردم سعی بود افتضاح که آشپزخونه

  امروزم کار از اینم

 جراحی عمل دوتا از گرفت نفسم گرفتم مرخصی مثال زاید هم دقلو زاید گاوم

  تره گیر نفس هم سر پشت

 االب آوردم خودمو وساک عسل ساک و کینگ پار گشتم بر خونه تمیزی از بعد

 مورفت برداشتم راحتی ولباس اتاق تو گذاشتم ساکشو بود خواب هنوز هانی

  گرفتم دوش یه سریع

 مکرد ساعت به نگاهی میکردم خشک موهامو که حوله با بود خنک بیرون اومدم
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  نکنه ضعف بشه بیدار باشم ناهار فکر باید بود یک

  بود نخورده چیزی حاال تا صب از

  دادم غذا وسفارش بر بیرون زدم زنگ

  بودم خسته بودم بیدار رو دیشب تمام

  بببره ابمخو من بیاد پیک ممکنه نگیره خوابم تا برداشتم مبل پشتی رو از سرمو

  شدم خواب بیخیال

  بود خواب هنوز که هم عسل خوردم تنهایی تو رو ناهار

 بیو خوابی وبی خستگی فرط از بودم خسته خیلی کشیدم دراز مبل روی منم

  برد خوابم بستم چشمامو تا حالی

 « عسل»

  کردم باز چشمامو

  کردم باز چشمامو تا بودم طوری یه میکرد درد خیلی تنم

  بودم آشنایی نا جای

  بودم سام ماشین بار آخرین یادمه کجام نمیدونستم

 بدون انداختم اطرافم به نگاهی اینجا آورده منو اون بود برده خوابم اومد یادم

  جام سر از شم بلند اینکه
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 فیوخفی کم خیلی درد. باز شدم پلهو به  خوابش واتاق بود سام آپارتمان اینجا

 ضعف اخساس بود نخورده چیزی حاال تا صب از داشتم که جراحی با  داشتم

  کردم شدیدی

  نبود سام از خبری بود پآروم ساکت که هم خونه

 موندم  تتخ تو جور همسن ساعتی نیم شم بلند ترسبدم نرم راه بود گفته دکتر

 نوم ؟که رفته کجا یعنی میرفت سر داشت حوصلم  نداشتم هم غلتیدن جرات

  میاد بدم ازش عوضی ؟بهتر گذاشته تنها

  باز شدم پهلو به

 

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۳:۳۳ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  چهار_پنجاه_پارت#

 

  ضعف خاطر به داشتم سرگیجه

  نشستم تخت ی ولبه زیادی خیلی احتیاط با آروم خیلی شدم بلند
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  دیدم پایین تخت کنار ساکمو

 زا بیش احتیاط با«  زده زنگ بار صد حتما حاال افتادم مامان یاد وای» گزیدم لب

  رفتم ساک سمت پاین رفتم تخت از حدی

 موساک نشستم تخت ی لبه هم وخودم تخت رو گذاشتم داشتم وبرش شدم خم

  بود زده زنگ کلی مامان آوردم در وموبایلمو کردم باز

 «؟ بهش بگم چی حاال بود رفته یادم پاک شده نگرانم حاال خدایا وای»

  گرفتم شمارشو تعلل وبدون سریع

 جوابو بود منتظر دست به گوشی انگار داد جواب نکشید بوق یه به گرفتم تا

  داد

  عسل الو-

  مامان سالم- من

  بهت زدم زنگ بار صد میشم نگرانت نمیگی نمیدی جواب ؟چرا دختر کجایی-

  رفت را هزار دلم

 : وگفتم زدم لبخند نگرانمه که مامان صدای شنیدن از اختیار بی

  بدم جواب نشد اتوبوس بار قسمت تو هم ساک رقت یادم ساک تو موبایلم-

 ؟ عسلم خوبی-

  مامان خوبم-
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 ؟ رسیدین-

  میزنم زنگ بهت رسیدیم شدیم پیاده ناهار واسه فعال مامان نه-

  خودت با ببر گوشیتو-

 

  دارم دوست چشم مامان چشم-

  باش خودت مراقب الهی بشم فدات-

  نذار منتظر هم منو نگم دیگه-

  مامان میبوسمت چشم گفتم مامان گفتی-

  دخترم میبوسمت منم-

  حافظ خدا-

 که شدم دل دو لحظه یه  تخت ی لبه گذاشتم رو گوشی کرد قطع که مامان

 نهک فک نداشتم دوست اصال بودم دلخور دستش از اینقد بگیرم رو سام شماره

  شدم پشیمون مهمه برام یا نگرانم نباشه

  پهلو به کشیدم دراز واحتیاط آرومی به ودوباره کردم ول رو گوشی

  نمیداشت بر سرم از دست لعنتی سرگیجه این

  بود سبک خوابم بار این اما برد خوابم که کشید طول چقد نمیدونم
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 کردم باز چشامو دفه یه که روم شد کشیده ملحفه کردم حس اما بودم خواب

  باشه نمیتونه ای دیگه کس هم اون از غیر بود سام

 گفتو میبارید وجناتش از خستگی اما جذاب همیشه مث بود ایستاده سرم باالی

: 

 ؟ عزیزم کردم بیدارت-

  بهش کردم پشت احتیاط وبا بستم چشمامو

 . عزیزم نیفته اتفاقی کن احتیاط میخوری که تکون - سام

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۴:۴۴ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 پنج_پنجاه_پارت#

 

 : گفتم وعصبی کشیدم سرم رو مالفه

 ؟ بودی کجا-

  بودم جا همین نبودم جایی-

  نبودی پیش ساعت دو یکی-
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 : وگفت کردم حس رو شد باالوپاین تخت که تخت ی لبه نشسنتشو

  بود برده خوابم سالن تو-

 

 : گفت که نگفتم چیزی

  نخوردی چیزی حاال تا صب از بخوری بیارم چیزی-

 : گفتم میکردم ضعف داشتم اینکه با

  نمیخوام-

 : وگفت کشید سرم رو از رو مالفه

  زیزمع نری حال از بخوری بیارم چیزیم یه کن عوض لباساتو کنم کمکت پاشو-

 : وگفتم کشیدم سرم روی دوباره رو مالفه

  بذار راحتم نمیخوام-

  عزیزم نکن لجبازی دیگه پاشو-

 : گفتم عصبی

  عزیزم عزیزم نگو بهم هی-

  گلم کنم کمکت تا آرومی به پاشو حاال نمیگم باشه-

  کردم نگاش خصمانه برگشتم
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 : گفتم خشنی لحن با نگفت چیزی

  میکنم عوض خودم بیرون برو پاشو-

  کنی غش نکنی ضعف بخوری بیارم ناهار کن احتیاط ولی باشه-

 : داد ادامه تخت رو از شد بلند

 ؟ نداری که درد-

 رازیرس اشکهام که ندارم چشممم لعنتی اشکهای بر تسلطی تحملم کم خیلی من

 : داد ادامه وگریون ساکت من  صدا بی. شدن

  عزیزم شی خوب تر زود که بخوری هم قرصاتو باید-

 : کردم زمزمه

  میاد بدم. بیزارم ازت-

  شد حرفم متوجه کنم فک

  رو در شدن بسته وصدای کرد ترک واتاقو شنیدم رو هاش قدم صدای

 ودمخ سمت کشیدم بود تخت ی لبه ساک شدم بلند آروم میریختم اشک هنوز

  فراوان احتیاط با پوشیدم بود شلوار تاب دست یه

 تیموهس اون نبود مهم برام دیگه میپوشیدم شلوار تاب سام جلوی بود بار اولین

  گرفت ازم
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 یریتوف هیچ دیگه تنم پوست دیدن دختره یه ارزش وجود هستی تمام که چیزی

  نداره

 : وگفت زد در به که نکشید طول خیلی

  تو بیام-

  بود دستش غذا سینی شد داخل نشنید جوابی وقتی کشیدم دراز تخت رو دوباره

 : وگفت نشست هم خودشم گذاشت تخت رو رو سینی اومد جلو

  نخوردی چیزی حاال تا صبح از-

  بشینم کنه بلندم که گرفته دستمو

 : گفتم عصبانیت وبا کشیدم دستش تو از محکم دستمو

  لعنتی نزن دست بهم-

 

 دارد ادامه

 

 [۰۸:۰۵ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

٫ 

 شش_پنجاه_پارت#
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 « سام»

  شلوار تاب با دیدمش که بود بار اولین

  داشت تنش پوست با عجیبی رنگی تضاد که رنگ مشکی شلوار تاب یه

 : وگفتم گرفتم دستشو

  بخور چیزی یه شو بلند-

 : وگفت کشید دستم تو از محکم دستشو

  لعنتی نزن دست بهم-

  شدم ساکت

 : گفت جانب به وحق عصبی

 ؟ باال آوردی کردی بغل منو چرا برد خوابم ماشین تو-

 : سردگفتم وخون آروم

 ؟ میکردم چکار نشدی بشی بیدار کردم هرکاری شدم مجبور-

 : گفت تر عصبی

 . میخوابیدم ماشین همون تو میذاشتی بجهنم-

 : وگفتم پریدم حرفش میون

  زشته پارکینگ تو-
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 : گفتم سریع که شه بلند خواست یهو

  کن احتیاط خدا رو تو آروم-

 : وگفت کرد نگام غیض با

 ؟ نگرانمی عه-

 : داد ادامه کردم نگاش فقط

 ؟ آوردی نمی سرم رو بال این بود مهم برات اگه-

 : گفتم ملتمسانه وکالفه بردم موهام به دستی

 ؟ بزنی زبونم زخم میخوای بازم-

  بودم داده دل کی به ببین که ببین من حماقت-

  دادم قورت دهنمو آب

 :داد ادامه

  توهمه همش اینا میکنم فک هنوزم-

  دادم بیرون نفسمو

 : صداش داشت بغض نفرت با کرد نگام

 ها این من خدای  آخه کردی فکر چی خودت با بهم بگو  میشم دیونه دارم-

 ؟ شوخیه همش
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  گفتم آروم

  ببخش منو-

 ؟ میخشمت دکتر بردی منو کردی فکر چیه-

 : داد ادامه  دیدم چشاش تو رو اشک برق زد زل چشام تو کردم نگاش التماس با

 دوست که حیف.  نمیبخشمت قیامت قیام تا خوندی کور خوشگله آقا نه-

  داشتم بهت که عشقی حیف. داشتمت

 و اشک دریا یه اون بود التماس تالقی نگاهش تو نگاهم کرد مکث لحظه یه

 : گفت

 بار این اما ذهنت تو میشن حک تصویر مث که زندگیت تو هست هایی لحظه یه-

  ای دیگه تصویر هر از تر واقعی بعدی سه

 من میاد یادت  میاد یادت کن مرور هم تو  ذهنم تو شدن حک شب اون تصاویر

 ؟ بودم حالی چه

 

 

 

 

 [۰۹:۱۷ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هفت_پنجاه_پارت#
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 ، میشنوی هنوز یادت؟جیغامواشکامو

 : داد وادامه کرد هق هق دفه یه

  بده پس میتونی اگه هامو دخترونه اینه حرفم تمام-

 : وگالیه بود گریه پر لحنش

 از ،  ذهنم از کنم پاره ، کنم پاک رو لعنتی عکسای اون دونه دونه میخوام منم-

  نمیشه نمیتونم اما مسمومم بیمار ذهن

 : وگفت گرفت نفسمو هاش گریه بهش بودم خیره هنوز

 ؟ نمیتونی هم تو-

 : وگفتم بلعیدم سوزوند گلمو ته تا بود داغ سرب از تر بد دهنم آب

  نمیتونم-

 : وگفت هاش گریه میون زد پوزخندی

 لحن بعد به این از  نزنم زبونت رخم. نگم هیچی نخواه من از   بذار راحتم پس-

  همینه حرفام

 : وگفت زد پوزخند بازم 

 ؟ میبخشتت خدا ببین برو نیستی بخششم الیق تو-

  کردم سکوت
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  کشید جلوش غذارو سینی نشست آرومی به

 و تبرداش رو شربت لیوان بود بهش نگاهم تمام کرد تر لب  کرد پاک اشکاشو

  خورد یکمی

  بهش کردن نگاه بود گیر نفس منم

  نخورد بیشتر لقمه چند

 هک لعنتیشه بغض این  نمیره پایی گلوش از چیزی روزش حالو این با بودم مطمن

  میکنه خفش داره شب اون بعد دادم بهش

 ممنتظر  ؟منتظرم میدم پس تقاص من چطوری  االنشم روز حالو مسبب نامرد من

 . نیست دیر شک بی واین. بزنه زمینم به منو گناهم

  کردم جدا برداشتم توالت میز رو از قرصاشو

 : وگفتم رفتم وسمتش

  بخور هم قرصاتو بیا-

  داد قورت زحمت به شربت جرعه یه با گرفت دستم از غیض با قرصو

  گذاشتم عسلی میز رو سینی

 ؟ خونه میری کی- عسل

 ؟ خونتون-

  آره-
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 ؟ داری الزم چیزی-

 : وگفت بهم کرد پشت کشید دراز

 . بیار پدمو آی خونونمون برو میره سر حوصلم اینجا-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۱۹:۱۷ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هشت_پنجاه_پارت#

 

 ؟ نداری الزم ای دیگه چیز میرم باشه-

  شده خانم شده بزرگ کوچولو دختر این بود بهش هنوز نگاهم کرد سکوت

  بود شوم اتفاق این وباعث وگذشت ذهنم از که فکر این از گزیدم لب

 ؟ میکنم نگاش خانم یه چشم به حاال که شد بزرگ کی

 بهش چقد دارم دوسش چقد نمیدونستم من که شده وجذاب زیبا زن یه که

  گرفتم اشتباه رو وهوس عشق ؟که دلبستم

  آشپزخونه تو گذاشتم رو سینی بیرون اومدم اتاق از برداشتم رو سینی
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 . شدم عمارت راهی مردم عوض لباس

 ه*********************★

 

 نهات کنم ولش که نمیتونستم موندم پیشش آپارتمان تو هم من گذشت دوروز

  اتاق تو عسل میخوابیدم سالن تو شبا من

 ردهک سکوت ،فقط قاشق چهار سه کم خیلی نمیزد غذا به لب اصال مدت این تو

 سکوت میدادم ترجیح منم میزد زبونم زخم میزد هم اگه نمیزد من با حرف بود

   بشنوم هاشو ونیشوکنایه ببینم زخم کمتر تا کنم

 رصاشمق نداشت اشتها حقیقتا گویا اصال بخوره غذا میکردم التماسش وقتا گاهی

  شاهدم عمرمو روزای بدترین میبلعید آب جرعه یه زور به

 : وگفت زد پس دستمو عصبانیت با بشینه که کردم کمکش بود عصر

  کن ولم-

  نیست خوب حالت  کنم ببذارکمکت داری سرگیجه هانی عززیزم-

  نیست چیزیم وگفت پاین اومد تخت رو از

  نمیخوری هیچی روزه چند-

   برداشت قدمی اومد که بود بهش نگاهم

 : گفت لحنش بود عصبی
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 نزن دست بهم فقط تو خوبم من -

 خواست وتا دیدم چشماشو مردمک خوردن تاب  برداشت قدمی جلو اومد که

 منم داد تکیه بهم همزمان اونم اومدم خودم به وسریع داد دست از تعادلشو

  ایسته به پا سر که کردم کمکش

 : گفت آروم

  دارم گیجه سر-

 :: گفتم نشست تخت ی لبه کردم کمکمش

  عزیزم بشی تقویت باید تو شدی ضعیف گلم نمیخوری هیچی-

  وگفت شد وخشن باز بود عصبی

 واین چرا نیستم تو هیچی من نیستم عزیزت من نگو. نگو گلم نگو من به-

  نمیذاری؟ راحتم چرا ؟ نمیفهمی

 : داد ادامه بود بهش فقط نگاهم

  بدی باد به همه خاکسترمو همین میخوای چرا نمونده ازم چیزی دیگه-

   بدی سامونم سرو منو گفتنت عزیزم با نمیتونس سام نابودم دیگه من

  نمیتونی

  عصبانیت با زد داد

- 
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 مرده کدوم. کنی معجزه من واسه میخوای االن تو که میشه زنده ای مرده کدوم-

 ؟

 : داد ادامه دادمو قورت دهنمو آب

 سدج بذار،بذار راحتم پس  میفهمی نابود نابودم دیگه من نمونده تنم تو روحی-

  بذار راحتم بگیره آروم  بیجونمو

 

 ٔ   دارد ادامه

 

 [۱۹:۴۸ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 نه_پنجاه_پارت#

 

 : وگفتم دادم تکون جلوش تسلیم ی نشونه به دستامو

  توعه با حق باش آروم باشه. باشه-

  باش آروم لطفا کردم بد بهت من

 : وگفت صداش بغض پر بود عصبی

 واهنخ من از هرگز نمیبخشمت وقت هیچ سام گرفتم دل به کینه دلگیرم ازت-

  بره یادم از کردی قلبم با باهام که کاری

 : داد ادامه بیشتری بغض با
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  چشام تو اشکای توعه تقصیر-

  شد سرازیر چشاش تو اشک

  عوضی کشتی منو کشتی منو تو - عسل

  شدت به میلرزید دستام که حالی در والتماس وار دیونهمقابلش شدم خم

 : التماس با انگشتام سر با میکردم پاک اشکاشو

  لمگ کردم بدم  کردم بد من میدونم نکن گریه عزیزم نکن گریه خدا رو تو-من

  میلرزید شدت وبه نکرد یاریم هم صدام

 : گفت هق هق با زد پس دستامو

  نمیخوام نزن دست بهم-

 : داد ادامه هاش گریه دیدن از میشدم دیونه داشتم

 حالم کردی باهام که کاری با اما.  بود  آرزوم تنم رو دستات لمس روزی یه-

   میخوره بهم ازت

 : گفتم التماس با

  میکنم خواهش عسل-

  میاد بدم. میاد بدم ازت-

 : گفتم وباالتماس بردم موهام به دستی بودم وکالفه گیج چرخیدم خودم دور

  نده عذابم نسوزون منو اشکات با خدا رو تو. هانی بخدا بودم مست-
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 : گفت گریه با

 بزرگ گفتی بهم میکنی چکار داری میدونستی منم میدونستی ؟اما بودی مست-

  شدم عروسک یه. شدم خانوم شدم

 : حرفاش کل بو هق هق با

 اتحرف به حواست.  نبودی مست تو. میشی روانی میبینی منو روز  هر گفتی-

 ؟ نگفتی  گفتی  بود.بود

  کردم نگاش فقط

 وپازدم دست چقد نمیره یادم وقت هیچ من گفتی تو رو حرفا این ی همه- عسل

  آشغالی باز هوس یه تو متنفرم ازت کردم گریه کردم التماست

 : گفتم التماس با بهش کردم پشت

  افتاد اتفاقی چه شد چی نفهمیدم بخدا-

 : وگفت تخت ی لبه از شد بلند سمتش چرخیدم

 ، لمزو به رو که که واینم افتاد بیفته نباید که اتفاقی اون  افتاده که حاال-

  شدم تو کثیف هوس ی طعمه شدم حروم من

  بودم نزده رو حرف این وکاش زدم رو حرف این کردم پیدا جراتی چه نمیدونم
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 . دارد ادامه

 

 [۲۱:۵۹ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 شصت_پارت#

 

  دیسعی با تو کردم فکر آخه عادیه وبرات  داری پسر دوست تو کردم فکر من-

  نفرت وپر بودن خیس  بود افتاد چشماش به نگام مدت تمام

 : دادم ادامه

  داشتن رابطه عادیه برات-

 یفتمن کردم کنترل خودمو دستاش دوتا با داد هلم باروت چون شد منفجر باره یه

 : وگفت زمین

  میکنی فکر تو که اونطوری نه عوضی اما  آره دوستمه سعید عوضی کثافت-

 : گفت هق هق با

  نامرد توی جز نخورده تنم به مردی هیچ دست حاال تا-

 : داد وادامه بارونیش چشمای به نگاهم بود ملتمسانه
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 فک و؟ت آشغال میکردی کارو این باید تو بازم داشتم پسر دوست من اگه حتی-

 ؟آره باشم داشته رابطه باهاش من بخواد هرمردی که ، کارم بد من کردی

 ؟ کثافت

 :  هق هق با زد داد

 ؟ چی ؟ کردی فکر چی خودت با تو-

 : وگفت  داد هلم سینم به زد محکم دستاشو دوتا باز

  بدی پس گناهتو تقاص باید توعه گردنته خونم عمرت آخر تا-

  خدا رو تو. عسل خدا رو تو گفتم التماس با

  وقت هیچ نشی بلند بخوری زمین جوری میخوام خدا از-

  منو کشت هقش هق

  بگیره ازت تقاصمو میخوام خدا از- عسل

 

 : گفت گریه با کردم نگاش فقط

 ویت به نسبت عشقم به اون بودم تو عاشق چقد من میدونه سعید انصاف بی-

 باورم احمق من نمیخوره دردت به سام گفت می همیشه گذاشت احترام عوضی

  بود قائل ارزش عشقم برا بازم اما نشد

 : داد ادامه واسم سمه ترین کشنده حرفاش



232 
 

  تنداش بهم ء سو نگاه تره مرد تو از خیلی سعید اما نامردی تو  میگفت راست-

 هیچ نکرد اذیتم   غریبست یه اون نکردی رحم بهم. بودی عموم پسر تو اما

  وقت

 : دادزد گریه با

  میاد بدم میاد بدم ازت-

 تخواس تا داد دست از تعادلشو دفه یه که کردن گریه به شدت به کردن شروع

  رفت حال از بغلم تو اما کردم بغلش نور سرعت به شه زمین نقش

 

 .دارد ادامه

 

 [۲۳:۰۱ ۱۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_شصت_پارت#

 

 آرومی به صورتش تو زدم بار چند زدم خیمه روش تخت رو کردم بلندش

 : وگفتم کردم بغض یهو نبود خودم دست

 نک باز من برم قشنگت چشمای قربون لطفا باز چشماتو شد چت ؟هانی هانی-

 . گلم چشماتو
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 دارو رفتم بیرون زدم خونه واز کردم عوض لباس سرعت به بود رفته حال از

 دارسرای دیگه دویدم می رسما میفرتم راه باعجله چنان گرفتم سرم براش خونه

  زد صدام بار چند

   دکتر. دکتر-

 با کردم وصل براش کردم آماده سرمو داخل رفتم وسریع ندادم محل اصال

 : گفت وبابغض کرد نگام کرد باز چشاشو که بود سوزن سوزش

  بذار راحتم برو-

 : وگفتم بودم سرم گیر هنوز

  باش آروم خدا رو تو-

 : وگفت گردوند بر شو رو

  ببینمت نمیخوام-

 شرو گذاشتم آوردم بغلی اتاق از جالباسی کردم تنظیم کردم وصل که سرمو

  نخوردی هیچی دوروزه - من

  کنم ترک اتاقو دادم ترجیح بود کرده سکوت

 

 « سام» سوم روز
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 روزاهمش این نمیبرد خوابم اصال کشیدم دراز مبل رو وقت ودیر بود شب

 این چرا نمیدونم نبود دلم تو دل بودم حالش نگران خیلی بودم گرفته مرخصی

  آشوب وپر میجوشید دلم وسرکه سیر عین  داشتم دلشوره همه

  رفتم اتاقش وسمت شدم بلند

  شدم اتاق داخل صدا سرو وبی آرومی به

  اتاق تاریک نیمه تو کردم نگاش

  بود کرده باز بد خیلی. پاهاشو ناجور خیلی اما بود خواب

 « عشقم خوابیدی ناجور چقد اوف» گفتم لب وزیر رفتم تر جلو دادم ابرو به خم

  بود سنگین کمی خوابش وبستم کردم درست پاهاشو آروم. آروم

 بهم وپشتش کشیدم دراز کنارش بذارم تنهاش که نیاورد طاقت دلم چرا نمیدونم

  بود

 کمرش دور دستمو کردم بغلش آرومی وبه بهش شدم نزدیکتر شدم پهلو به

 بهم اگه» کردم زمزمه کردم بو عمیق موهاشو تو بردم صورتمو کردم حلقه

 فرشتش که کوچولو بهشت یه  میکنم بهشت واست رو زندگی بدی فرصت

 « تویی

 عجیبی آرامش عسل کشیدن آغوش به که اواخر این آرام ونا بودم خسته اینقد

 . برد خوابم طوالنی نچندان دقایقی گذشتن وبعد داد دست بهم

 « عسل»
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 ردمک فکر اول  شدم محصور بخورم تکون نمیتونم شده تنگ جام کردم احساس

  میبینم خواب

 چه امنی آغوش وچه آغوششم تو که شدم متوجه اومدم خودم به وقتی که

 هم این  داشتم ازش روزا این که نفرتی تمام وبا کردم سپری شیرینی لحظات

  میکنه تلقین برام رو عشق که دنیاست حس بهترین آغوشی

 منو مگوش وتو گردنم پشت نفسهاش وداغی میکردم حس خوبی به تنشو گرمی

 رویای این شد وخراب. اوم یادم لعنتی شب اون باره یه اما میکرد بیخود خود از

  وعشقم دلمو رو شد آوار. سراب

 عقب بردم دست شم مطمئن کنارم بودنش صحت از خواستم کردم باز چشمامو

  بود صورتش کردم ولمس

 عجیب معصومیت یه  بود صورتش تو اخمی یه اما بود خواب  چرخیدم سمتش

 بود مردونش صورت تو نکردنی باور

  نمیکنه عوض رو چیزی این ازش پره دلم

 چه من ؟با کنم فراموش میشه مگه ازش دلگیرم نیست خودم دست شدم عصبی

  کرد

 

 . دارد ادامه
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 [۰۱:۱۹ ۱۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_شصت_پارت#

 

 : وگفتم دادم تکونش عصبانیت با

  خوابیدی اینجا چرا. ببینم پاشو-

  دادم تکونش بازم

  روانی پاشو. پاشو-من

 : گفت آلود وخواب خورد زحمت به تکونی یه

  لطفا. بخوابم بذار-

 بردم گوشش نزدیک صورتمو شدم تر عصبی  و دادم تکونش قبل از نگتر محکم

  وگفتم زدم جیغ گوشش وتو

  شو بلند-

 : گفتم تمام خشونت با ومن کرد باز چشاشو جیغم صدای از زده بهت

 ؟ خوابیدی اینجا چرا-

 : وگفت ماساژداد چشاشو

  بودی خواب ناجور دیدم زدم سر بهت اومدم دیشب-

  خشونت با بهش بودم زده زل
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  بود داشته نگه باز زور به چشاشو

 : داد ادامه

 .نگرانـ بود باز خیلی پاهات-

 :وگفتم پریدم حرفش بین اما بود آلود خواب صداشم بود آلود خواب خیلی

  جهنم به-

 درست مرد نگام برداشت سرشو حرفم این با بالشت رو سرش مدت تمام

 : وگفت

  بذارم تنهات نستم نتو  خیلی بده که خوابیدنتم طرز بودم دلوادست-

 : میشه نرم باهاش دیگه مگه لحنم

  باشی دلواپسم تو نمیخوام-

 داد اژماس شصت انگشت با ودیگری اشاره  انگشت با یکی دست یه با چشماشو

 : گفت

  گرفتم درد سر میزنی داد اینقده چرا حاال-

 : داد وادامه بالشت رو گذاشت سرشو دوباره نگاهم بود خصمانه

  بخوابم نتونستم اصال دیشب-

  بخوابه که نذاشتم دادم تکونش محکم بخوابه تا بست باز چشاشو

  بیمارستان میرم بعدش. بخوابم یکم بذار- سام
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  بستش چشمای به بودم زده زل

 « بودم روانی این عاشق روزی یه من یعنی»

  خوابید جدی جدی نه

 دمکشی دراز بود ممکن که زیادی ای فاصله با منم حرص با دادم بیرون نفسمو

 « بود آرزوم روز یه  بودن تو کنار» نامفهموم  کردم زمزمه لب زیر

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۰۶ ۱۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 سه_شصت_پارت#

 

 «عسل»

  چهارم روز

 رفت زدن زنگ که بهش داشت حال بد بیمار بیمارستان رفت ظهر حوالی سام

  داشت مرخصی هنوز هرچند

  داشتم عجیبی ی دلهره میزد شور دلم بود نیومده هنوز بود۸ ساعت حوالی

  بودم کشیده دراز تخت وروی بودم تنها منم
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  بودم مشغول پدم آی با

  شنیدم رو کلید چرخش صدای که

 تنهایی از شدم آروم اومد سام اینکه از در صدای شنیدن با اما بود آشوب دلم

  ندارم دیدنشو چشم چند هر دارم وحشت شب اون بعد دیگه

  بیخیالی به زدم وخودمو بود پد آی گرم سرم

  شنیدم پاشو صدای

  نبود مهم برام شب اون بد هیچی دیگه  بود کوتاهی خواب لباس تنم لباس

  رسید در پشت

  شد وپاین باال گیره دست رفت در به نگاهم

 ؟ نزد در چرا

 . کاریاش گند تموم با نداشت اخالقا این از اون بزنه در اینکه بدون شد باز در

  شد باز بود در به که نگاهم

 ودست سرعت با نبود سام که این لحظه یه کردم هنگ چرخید سرم دور دنیا

  کشیدم خودم رو مالفه تمامی پاچگی

 : گفتم ترس با بهم بودم زده زل

 ؟ دارین چکار اینجا. هستین کی شما-

  سام سنای هم بود جون یه زد لب به لبخندی
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 : گفت لبخندش با

  کوچولو خانم به به-

 : داد ادامه که میلرزیدم خودم به ترس از داشتم دادم قورت دهنمو آب

 ؟ کجاست سام. ؟ گذاشته تنهات سام-

 اختیار بی بود کشته منو دلهره کرد قفل زبونم نداشتم بگم چیزی اینکه جرات

  تخت تاج به وچسبیدم رفتم عقب عقب نشسته حالت

 : گفتم لرزون وصدایی ترس با ترس از مردم اومد جلو

  بیرون شو گم برو-

 ینع برم من نبود جایی  تخت تاج به بودم چسبیده من لبخندش با اومد جلوتر

  ترس شدت از میلرزیدم بید

 مخود دست  رفتن رژه شدن زنده روم جلو کابوسام افتادم لعنتی شب اون یاد

  کن ولم گفتم گریه وبا شدن سرازیر س اشکام دفه یه نبود

 : وگفت ایستاد تخت کنار اومد که جلو

  ندارم کاریت کوچولو نترس-

  نبود خودم دست زدم جیغ وجودم باتمام

 : وگفت شنیدم جیغام میون صداشو

 : سام سلیغست خوش چه-
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 و گرفتم تر محکم مالفه

 : گفتم گریه با

  نزن دست بهم خدا رو تو-

  کرد برابر ده ترسمو میزان که سرداد ای قهقه

  میزدم جیغ فقط منم

  ترسیدی چرا چته-

 فقط نداشتم اختیاری ترس شدت  واز اشک از  ای هاله پشت کردم نگاش

  داد وادامه  میکردم ی وگریه میلرزیدم

  سام مث منم:

 : گفتم وگریه لرزون وصدایی ولرز ترس با

  بیرون برو-

  نشست تخت ی لبه

  زدم جیغ باز

 : گفت آورد جلو که دستشو

 ؟ نازی چقد تو-

  جیغ با من
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  بیرون شو گم. نزن دست بهم-

  بود کم خیلی باهام فاصلش

  بود غلمب تو پد آی  بود عجیب که جراتم تمام با صورتم به بزنه دست خواست تا

  سرش تو زدم محکم پد آی ی گوشه با و برداشتم

  افتادم وحشت به وفریادش آخ صدای از 

 : گفت وعصبانیت فریاد با بود سرش رو دستش

 ؟ ه.رز.ه کردی چکار-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۰:۳۱ ۲۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  چهار_شصت_پارت#

 

  ترس از بودم شده جمع خودم تو بودم افتاده هق هق به

 : گفت عصبانیت با

 واسم داری حاال میزنی الس همه با منی تخت تو هرزه شدی آدم من واسه حاال-

 ؟ انداختی را بازی کولی میکنی ناز
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 کنم چکار نمیدونستم ترس از میلرزیدم بدتر بسا وچه بید عین میکردم هق هق

  زدم جیغ توانم تمام با یهمو که اومد جلو

 : گفتم وجیغ هق هق با

 . خدا رو تو. نه. نه-

  دوید می اینکه مث بود پا صدای که

 اسهک دوتا چشاش میزد نفس نفس بود در آستانه تو سام شد باز سرعت با ودر

 هب بود زده زل بودم متورم گردنش پیشونیو رگای وحرص عصبانیت از خون

 . پسره

 : گفتم میلرزید ترس شدت از که وصدایی وگریه هق هق با

 . کن کمکم م.سا-

  شد وبدل رد سام منو بین نگاهش پسره

 تو زد مشتیو رفت پسره سمت تمام عصبانیت با واومد پیشبینی قابل غیر سام که

  زد داد پسره کرد زمینش نقش که صورتش

 ؟ میزنی هرزه یه خاطر به منو عوضی-

 : گفت خشم وبا نبود دارش جلو کسی که بود عصبی چنان سام

  برت دورو آشغاالی واون خودتی هرزه-

  زد مشت با ودوباره کرد بلند گرفت رو پسره ی یقه
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 ودمب کر نظاره فقط ترس از منم که سام چشم تو مشت با وزد نکرد نامردی اونم

 :زدم جیغ دفه یه ومیلرزیدم

  نزن. نه-

 : گفتم وجیغ گریه با من بودن شده وگالویز بودن گرفته دیگه هم یقه

  کن ولش سام نه-

 : گفت عصبانیت با سام که کردن ول رو همدیگه یقه

 ؟ میکنی غلطی چه اینجا تو فرهاد-

 : گفت عصبانیت با تقریبا کرد پاک لبشو ی گوشه خونه فرهاد

  خونمه-

 ؟ نیا فعال نگفتم مگه- سام

 : وگفت کرد من به اشاره زد پوزخندی فرهاد

 ؟ زدی منو هرزه این خاطر به-

 : گفت من به رو سام

  عمومه دختر کثافت-

 و بودم کرده بغل زانوهامو خودم به میلرزیدم منم کرد بهم متعجبی نگاه فرهاد

 فرهاد میکردم نگاشون هق هق با فقط بودم پیچیده خودم درو محکم رو مالفه

 : گفت متعجب
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 !! عموت دختر-

  شه بهتر که روزی چند تا اینجا آوردمش نبود خوب حالش- سام

 : گفت کنایه با عصبی

 ؟ اینجا آوردیش نداره خونه خودش مگه-

  فرهاد شخصیه مسئله یه-

 شد خارج اتاق از حرفی هیچ بدون فرهاد

. 

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۹:۰۴ ۲۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  پنج_شصت_پارت#

 

 از سرخ سرخ چشام میلرزیدم خودم به بود ترسیده هنوز نشست تخت روی

  دمش متوجه دستام حد از بیش سفیدی از نداشتم رو به رنگ  شک بدون گریه

  واسترس ترس شدت از

 : گفتم باگریه انداختم بغلش تو خودمو دفعه یه که

  نذار تنهام میترسم. نذار تنهام دیگه-
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 رب سخت خیلی مدت این تو درسته آغوشش بود عجیبی آرامش چه کرد بغلم

 روزم به چه رفت یادم لحظه یه واسه برام میکرد معجزه آغوشش اما گذشت من

  اومده

 : وگفت میکرد نوازش کمرمو

 پیشتم من نترس گلم نکن گریه-

 : گفتم وحرص گریه با

 ؟ میترسم من نمیدونی اومدی دیر اینقده چرا-

 وت نفسهاش گرمی موهام الی دستش یه کمرو دستش یه میکرد نوازشم هنوز

  که نامردی باتمام میشد خواستنی عجیب میکرد هوایم منو عجیب گوشم

 .  خواستنی روانی این میکرد عاشقترم منو  االن منو ولی بود کرده حقم در

 : وگفت

   گلم نترس میره االن. میخوام معذرت-

 دوسش هنوز من نبود درک قابل برام که احساسی داشتم ای شناخته نا احساس

 آغوشش امن حجم تو بشم گم باشه تنم حصار دستاش بود آرزوم چقد  ؟ دارم

 هک آتشی همه اون  بعد بودم بغلش که روز چند بعد شدم آروم حضورش با چقد

 اون ودغدغهای تنش همه اون وبعد کردم نابی آرامش احساس زد هستیم به

 کرده نابودم اون اومدم خودم به اما. اما   آغوشش حصار تو آرومم االن شب
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 خودم وبه  شدم جدا ازش که نیستم سابق عسل اون دیگه من کشته رو عسل

  میکشم عذابی چه من اومد ویادم اومدم

  بهش کردم وپشت کشیدم دراز

 « سام»

 زندگی کل شب یه به که ؟همونی کیم من اومد یادش انگار شد جدا ازم دفه یه

  خاکسترش جز نمونده چیزی کشدم آتیش به ساعت یه واسه رو

 : وگفتم کشیدم روش مالفه بهم کرد پشت کشید دراز

 ؟ عزیزم خوبی-

 : گفت صداش تو ی خفه بغض با-

  خوبم-

 ؟ کرد اذیتت زد دست بهت-

  رسیدی زود نه-

  عمارت میبرمت شدی خوب که دیگه روز دو ویکی  نمیذارم تنهات دیگه-

 : گفت بغض با

  فرصتن دنبال فقط تو از تر عوضی هم ،دوستات حقمه بیاد سرم بالیی هر-

 : گفت گریه وبا کرد هقهق
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 تو اگه بیاد سرم قراره باالیی چه دیگه میترسم هم خودم ی سایه از دیگه-

 یادب بالیی چه دیگه داره اهمیتی چه بودم عاشقت روز یه اگه کشتی احساسمو

  سرم

 م ردا زجری چه ببین ببخشمت نمیتونم دیگه بکنی هم کاری هر باشه یادت

  لعنتیته هوس واون تویی مقصر میکشم

  هرزه میگن بهم کیا که شدم بخت بد اینقد

 : گفت  بیشتری گریه با

  میکنم خواهش بده پس بده پس هامو نه دخترو. سام  هرزه میگه بهم-

  افتاد هق هق وبه

 کردم ترک واتاقو نداشتم گفتن واسه حرفی نگفتم چیزی گزیدم لب

 

 . دارد ادامه

 

 [۱۰:۱۹ ۲۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 شش_شصت_پارت#

 

 

  سرش رو بود گرفته استریل گاز یه بود نشسته اتاق داخل فرهاد
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 : گفت کنه نگام اینکه بدون

 ؟ چشه-

  نپرس هیچی-

 :گفتم کنم وارسی سرشو که شدم خم رفتم جلو

 ؟ شده چی ببینم-

 : وگفت برداشت رو استریل گاز

  سرم تو زد  وحشیه چه-

 : گفتم کردم وارسی که زخمشو

  نمیخواد بخیه نیست عمیق اومده بند خونش-

  زیاد نزد خون-

  کمه نیست عمیق-

 ؟ خوشگله اینقد عموت دختر بودی نگفته نازه چقد-

 : عصبی لحنی با وگفتم ایستادم

  میزنی حرف داری کی وراجب میگی چی باشه حواست هوی-

 : وگفت خندید  نسشتم کنارش

  نگفتم چیزی که من چته-
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 : گفت لبخند با مکثی بعد

 ؟ اینکارست-

 : گفتم پوزخندی با

  شو خفه-

 : گفت که میاره در حرصمو داره میدونستم

 ؟ آکبنده آکبند-

  خودت جون ندارم اعصاب فرهاد خفه

 : وگفت شد جدی لحنش

  باشه اینکاره نمیاد ؟بهش آکبنده میگم جدی نه-

 : گفت خودش که نگفتم هیچی

  المصب عروسکه-

 : وگفتم دادم بیرون نفسمو

 !؟ نیا روزی چند نگفتم مگه-

  ندادی جواب زدم زنگ رفتی کردم فکر-

  بودم بیمارستان-

 ؟ انهی هستی خونه حالیه چه در ببینم گفتم باشیم هم دور امشب میخواستیم-
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  دیگه کن تحمل خبرت خب نیا فعال روزی چند یه-

  نگو که میکنه بازی چنان احساست با عروسکه داره جدید کیس یه شروین-

 : گفتم پوزخند با

 ؟ میگی رو ،شکیرا نکنه  گیر گلوت تو وقت یه نشی خفه-

  ماهه شکیراست دوست. زدن بهم شروین با شکیرا بابا نه-

 ؟ یاتو شروینه با حاال-

 ، هستی هم تو سام بیخیال-

 : گفت گریه با که بود عسل صدای دفه یه که

  بیا.؟ سام. سام-

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۱۹:۳۰ ۲۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هفت_شصت_پارت#
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 فرهاد پریدم سرجام از وحشت با که انداخت جونم به هراس اش گریه صدای

 ؟ چشه گفت

  نمیدونم-

 : گفت فرهاد که بود اتاق در به نگاهم

 ؟ نداری کاری سام میرم من-

 : گفت بود ترس پر که وهقهقی بود گریش صدای

  بیا سام-

 : وگفت رفت خروجی در سمت فرهاد

  میبینمت-

 تو  کردم باز اتاق در نزده در  دویدم اتاق  سمت که بود اش گره صدای بازم

  کرد نگام چشاش پر بود گریه بود نشسته تخت رو بودم در ی آستانه

 : گفت گریه وبا. بود کشیده پاهاش رو مالفه

  سام-

 : وگفتم قدمی رفتم جلو

  جونم-

 : وگفت انداخت سرشو هق هق با

  دارم ریزی خون-
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 : گفتم وهراسون رسوندم خودمو سمتش چطوری نفهمیدم

 ؟ چی-

 : وگفتم نشستم پاچگی دست با دتخت ی لبه

 ؟ کی  از-

 : گفت گریه با

  ایه دقیقه چند-

 : زد جیغ که بکشم پاهاش رو از رو مالفه خواستم

  نکن-

 : گفت گریه با دراز پاهشو

  میترسم-

 ؟ داشتی هم درد-

  ریزیه خون فقط. نداشتم درد نه-

  بردم  موهام به ودستی کشیدم پوفی شدم کالفه

 : وگفتم میکرد ترم کالفه هاش گریه

 ؟ زیاده-
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 : گفت هق باهق

  کن کمکم سام میترسم-

 : گفتم التماس با که شد مانعم وحشت با بکشم رو مالفه خواستم تا

 ؟ کنم ات معاینه بذار-

 : کرد گریه فقط بازم

  نزن دست بهم نه. نه--

 ؟ عزیزم شده چی ببینم کنم معاینت بذار عسل-

 : وگفت کرد نگام گریه با

 ؟ آوردی روزم حالو به ببین توعه نقصیر همش-

 : گفتم التماس با

  لطفا روخدا تو باش آروم-

 : دادم وادامه رسید ذهنم به دفه یه

  افتاده جلو ماهنت بهم ریخته هورمونات ممنکنه-

 : گفت اضطرابی پر ولحن گریه با

  مونده دیگه روز پنج آخه-

 . گلم  باشه افتاده جلو نیست بعید داری زیادی استرس من عزیز خب-
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 : دادم ادمه ملتمسانه

 ؟ کنم معاینت بذار-

  نمیدم اجازه نه. نمیخوام-

  من عزیز دکترم کن فک نکن لجبازی-

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۱:۰۹ ۲۰.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هشت_شصت_پارت#

 

 : گفت دارش بغض صدای وبا کرد وبسته باز رو خیسش چشای

  بگو بهش دکتر خانم بزن زنگ-

 : موگفت آوردم در جیبم تو از موبایلم بلندشدم تخت رو از دادم بیرون نفسمو

  باش آروم نکن گریه میزنم زنگ االن باشه-

  داد جواب بوق چند بعد گرفتم رو دکتر شماره کرد گریه آروم فقط

  سالم دکتر الو- من
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  گوشم تو پیچید شادش صدای

  احتشام دکتر به به-

 ؟ دکتر ،خوبین شدم مزاحم-

  ورین سر شما مزاحمتی چه دکتر فرماید نه-

  خیلی بود مضطرب صدام

  گرفتم وقتتونو-

  میرسین نظر به نگران دکتر اومده پیش مشکلی-

  داره ریزی خون که میگه عسل دکتر-

 ؟ افتاده ؟اتفاقی چطور عه-

  ؟نمیدونم اتفاق-

 ؟ نکردی معاینش-

 : وگفتم دادم قورت دهنمو آب

 ؟ کنین معاینش بیارین تشریف کنین لطف شما میشه دکتر نمیده اجازه-

  دیگه دوساعت یکی مطبم االن من-

  کردین لطف دکتر ممنون باشه-

  نبایشن نگران اصال االنم. احتشام دکتر وظیفست-
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 سترسا خاطر به ممکنه پریودشه دوره دیگه روز پنج خودش نمونه ناگفته. البته-

 ؟ باشه افتاده جلو

  زیاده خیلی امکانش-

  بهتره باشه راحت خیالم کنید معاینه اگه اما-

  دخور گره خیسش نگاه تو نگام میریخت اشک مدت تمام کردم نگاش چرخیدم

 سیجم برام آدرسو کنین لطف میرسونم خودمو  دیگه دوساعت یکی تا من-دکتر

  کنین

  ممنونتونم دنیا یه دکتر میکین لطف. حتما بله-

  فعال خب-

  منتظرتونم-

  « سارا»

 یپا میزد حرف باتلفن داشت هنوز صورتش رو  رفت نگام تازه چرخید وقتی

  زد مشت با فرهاد که داشت کبودی چشش

 : وگفت گذاشت جیبش رو گوشی شد تموم که مکالمش

 ؟ زیاده ریزیت خون بگیرم بهداشتی نوار برات برم-

 انداختم سریع سرمو خجالت از شدم آب گفت وپوسکنده رک اینقد اینکه از

 : نگفتم چیزی دزدیدم ونگاهمو
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 : گفت خجالت بدون خودش-

 ؟ داری  بگیرم زیرم لباس-

 خودش وقتی خجالتی چه اما پروایش بی از حرفاش از شدم زنده مردم

  عادیه دیگه حرفا این گفتن برد یغما به داروندارمو

 : وگفتم کشیدمو ودراز دادم بیرون نفسمو ؟ نداری الزم ای دیگه چیز - سام

  میترسم من  منتظرتم بیا زودی نه-

  دلم عزیز نترس میام زود-

 

 مین سرم رو بال این بودم عزیزش اگه ؟عوضی  عزیزم عزیزم  هی» گفتم دلم تو

 « آورد

 

  دارد ادامه

 

 [۰۰:۳۰ ۲۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  نه_شصت_پارت#

 

 کنار میز رو خرید مشمای برگشت بعد ساعت نیم حرفی هیچ بدون بیرون رفت.

 : وگفت گذاشت خواب تخت
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  گرفتم الزمه کردم فک. که هرچی بیا-

  بیرون برو باشه-

  حموم تو ورفتم برداشتم رو ها مشماه رفت که بیرون

 دراز ودوباره کردم عوض احتیاط با آرومی به رو پتو کردم مرتب رو تخت

  کشیدم

  بود گرفته درد ها گریه شدت از سرم

 : وگفت بود دستش پرتقال آب لیوان یه شد داخل در به ای تقه با

  نگیری سرگیجه بخور رو پرتقال آب این پاشو-

  گرفتم دستش از رو لیوان  نشستم واحتیاط آرومی به شدم بلند

 ؟ داری ریزی خون هنوز- سام

 : وگفتم خوردم رو پرتقال آب از جرعه یه

 وت به دارم ومسائلمو هام لحظه ترین خصوصی که میشدم وراحت میمردم کاش-

  میگم

  بهم نریز اعصابمو نزن رو حرف این-

 چی گناهم کردم خطایی چه نمیدونم من. میکنم مرگ آرزوی بار هزار روزی-

  نمونده تنم به جونی دیگه  بدم پس تقاص طوری این که بود
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 پاو دست دارم ساختی واسم که برزخی تو  دخترو یه حس نه دارم زنو یه حس نه

  میزنم

  پیش راه نه دارم پس راه نه

 : دادم وادامه دادم قورت بغضمو کردم نگاش

 ؟ عذابم این مستحق که من کردم چکار انصاف بی آخه-

 ؟ بودم ؟آویزونت کردم دلبری

 دوسم چون  احساسم با بودم درگیر باخودم همیشه اما آره داشتم دوست

  نمیدیدی منو تو  نداشتی

  سام کردی لهم شدم نابود کردی بد بهم.  کاغذی گالی از برت دورو بود پر

 : وگفتم شکست لعنتی بغض این باز

  میخوامشون بده پس میکنم خواهش میخوام هامو نه دخترو-

  افتادم هق هق به

 : گفتم گریه وبا هام زانو رو گذاشتم سرمو

 . آخه بودم زندگیت کجای-

 . میداد گوش حرفام به میکرد نگام بود ساکت مدت تمام

 . کرد ترک رو اتاق حرفی هیچ بی که

 « سام»
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  میکشه جنونم به منو میشم روانی دارم بیرون زدم اتاق از

  میکشه هاش طعنه ،با هاش وکنایه نیش با حرفاش با منو اون

 خدایا» مگفت لب وزیر مبل پشتی رو گذاشتم وسرمو دادم تکیه نشستم مبل روی

 چشم حاال اما« بود عروسک یه که بچگی همون از شدم عاشقش من کن کمکم

 اقیاتف چه نفهمیدم کردم نابود عشقمو که من به لعنت کردم خودم نداره دیدنمو

 از موگوشی دادم بیرون ؟نفسمو گرفت عشقو جای چطوری لعنتی هوس این افتاد

 گوشی وکالفه وعصبی کردم کترارسال د برای رو وآدرس آوردم در جیبم تو

  دستم کنار مبل رو انداختم

  گذشت بهش فکردن با تموم دوساعت یکی

 کترد شک بدون باید این شدم بلند سریع شد بلند بود آپارتمان زنگ صدای

 زدم رو در کردن باز ی دکمه بود خودش برداشتم رو آیفون گوشی   باشه

  کردم باز رو در ورفتم بود در پشت بعد دقایقی

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۲:۲۹ ۲۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هفتاد_پارت#
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  کردم سالم زد لبخندی رویی خوش با

 : وگفت شد داخل

 ؟ شده چی-

  نفس یه میکنه گریه فقط دکتر نمیدونم-

 ؟ کردن احتیاطی بی افتاده اتفاقی مگه-

  محتاطه خیلی اصال نرفته راه اتاقه تو شد جراحی وقتی از نه-

 : وگفتم کردم راهنمایی اتاق سمت رو دکتر

  اتاقه تو بیارین تشریف-

 : وگفتم زدم در رسیدیم اتاق در پشت

  عزیزم بیداری اومده دکتر هانی-

 : وگفت دیگه بود کرده لونه بغض با صدا این

  بیدارم-

 

 بستم رو در وخودم شد وداخل کرد باز رو در در به ای تقه با دکتر

  نشستم مبل روی برگشتم

 « عسل»
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 : گفت لبخند با تخت رو بودم نشسته شد داخل دکتر

 ؟ کوچولو خانم خوبی-

 : وگفتم بزنم لبخند کردم سعی

  دکتر خانم سالم-

 ؟ شده چی.  ماهت روی به سالم وگفت نشست تخت ی لبه

 :وگفتم انداختم پایین سرمو

  نمیدونم-

 ؟ داری ریزی خون میگه دکتر

 : گریه با وگفتم بهم آوردن هجون هام وغصه غم بازم

  آره-

 . مث نداشتی درد ؟احساس داشتی هم درد

 ادافت اتفاق این که اول شب مث شدم متوجه منظورشو داد قورت حرفشو دکتر

 : داد ادامه دید وسکونمو

  فشار بدون خفیفتر اما-

 :گفتم بود پاین سرم

  ریزی خون فقط نداشتم نن-
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 : وگفت کرد وباز برداشت رو. بود گذاشته تخت رو کیفش دکتر

  ببار در زیرتو لباس-

 

 دکتر هب کردم وپشت میکشیدم خجالت خیلی زدم کنار بودم پیچیده دورم مالفه

  دکتر سمت وچرخیدم بودم بسته وپاهامو آوردم ودر

  بشین تخت ی لبه- دکتر

  کردم رو کار همون

  بود پوشیده مصرف بار یه دستکش

 ؟ کیه پریودت شروع تاریخ- دکتر

 « بود ونگرانی دلهره پر صدام» دیگه روز پنج-

 : گفت لبخندی با

  نباش نگران ترسیدی چرا-

  سریع کرد معاینم کردم باز پاهامو زد زانو زمین رو

 : گفتم گریه با

  نیست مشکلی یعنی-

  داری زیادی استرس افتاده جلو ماهانت  نیست چیزی کوچولو نه-

  کامل نشدن جذب ها بخیه هنوز کن احتیاط خیلی فقط
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  کردم جمع پامو

 : وگفت آورد در دستش از رو دستکشها شد بلند

  زیاده ریزیت خون باالست استرست  باشه کن احتیاط-

 یدمکش خودم رو باز رو مالفه بودم گذاشته تازه که نوارم پوشیدم زیرمو لباس

 : وگفت رفت در سمت دکتر

 . لطفا بیاین تشریف دکتر-

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۶:۴۴ ۲۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_هفتاد_پارت#

 

 اجازه نگفت با سام که اومد بند ام وگریه شد رتحت نبود مشکلی اینکه از خیالم

  شد داخل ای

  گفتین خودتون که همون نیست چیزی- دکتر

 نشدن؟ بهتر زخماش وگفت کرد بهم نگاهی نیم سام

 ؟ نشدن بهتر هاش زخم-دکتر
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 نکرده خدایی چون کنن احتیاط باید میتونین تا ولی نشدن بهتر هنوز هاش بخیه

  هرگز. نیست پذیر اماکن گز هر میم تر دیگه بیفته اتفاقی

 بودیم ساکت دوتامون کرد نگام سام

  نمیاد بر کسی دست از کاری دیگه-دکتر

 : داد ادامه من روبه

 یاب روز چهل از وبعد کن تحمل روزی چند یه کوچولو خانوم نکنم سفارش دیگه-

  نمونه زخمات جای کنم لیزر

 ؟ هست احتیاج- سام

  هالزم پس میبره بین از  هارو وبخیه زخم جای لیزر احتشام دکتر حتما-دکتر

  میشیم مزاحم باشه- سام

 : وگفت برداشت بست رو کیف دکتر

  کنین خبرم اومد پیش مشکلی-

 :داد ادامه من روبه

  گلم باش خودت مراقب-

  شدن خارج اتاق از باهم ودکتر سام

 هقم هق صدای کردم وسعی بالشت تو کردم وصورتمو تخت رو کشیدم دراز

 گیرم گلو سنگین بغض با تنهایام تو شم وخفه نره بیرون
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 « سام»

 اهامب اصال مدت این تو البته لیزر برای بردم جلسه سه رو عسل گذشت ماه دوم

 ای کلمه چند جمع تو باشیم جمع هم دور اینکه مگه نزد حرف هم کلمه یه حتی

  عریضه نموندن خالی برای اونم بزنه حرف بخواد

  داره امتحان عسل امروز میدونستم بود شهریور اواخر

  بودم شیفت بیمارستان شبش منم

 نبود خونه هم هیشکی ببینمش که رسوندم خودمو

 گرفتم بازوشو سریع که میشد رد کنارم از داشت  باهاش شدم رو روبه

 : وگفتم بود بهش نگاهم من اما بست چشاشو برگردوند روش

 خدا رو تو لحظه هر میسوزم دارم شب اون جهنم تو نده عذابم اینقد قهرت با-

  نده زجرم اینجوری

 : گفت کنه نگام کنه نگام اینکه بدون

 تو دنبو کسی اما داشتم بهشت یه نمیگم بودم خونی ونماز خوب دختر نمیگم-

  مداشت هامو دخترونه اما  بود نکرده لمس تنمو هم لحظه یه واسه کسی  زندگیم

 تمنداش که بهشتی همون ریختی بهم کردی تبدیل جهنم به زندگیمو تو ولی

 بازوشو  بودن عادی اینه آرزو تنها وحاال گرفتی ازم هامو لحظه ترین وعادی

 : خشم با داد ادامه و کشید دستم تو از محکم
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  کردی غصبشون زور به تو حرومت. حرومت هام دخترونه-

 عنتل» گفتم لب وزیر کردم نگاش برگشتم دوید ها پله وسمت زد رو حرف این

 « لعنت سام تو به

  بست محکم درو بیرون زد خونه در از دادم بیرون نفسمو

 . اتاقم تو رفتم راست یه شدم داخل

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۱:۲۱ ۲۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_هفتاد_پارت#

 

 تک هب زدم زل کردم باز عکساشو ی پوشه وسریع کردم روشن آوردم در لبتابمو

  عکساش تک

 اما منداشت تحملشو طاقت دیگه نمیداشت بر سرم از دست شیوا هم مدت این تو

  بودم کردنش تحمل به مجبور

 

 «عسل»
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 یرفتمم عمارت ساختمون سمت داشتم حیاط تو. خونه برگشتم بود امتحان از بعد

  بود ایستاده آالچیق کنار دیدم سامو که

  میزد حرف تلفن با بلند بلند

 : حرص با وگفت شنیدم صداشو دفه یه که

  میکنم ازدواج باهات دیگه باشه کردی دیونم-

  شدم مخفی درخت پشت دفه یه

  شنیدم وحرفاشو

 چرا مگفت بهت بار صد اینو حاالنه اما  دادم قول بهت که گفتم شیوا باشه- سام

 ٔ  ؟ میکنی لجبازی داری

- 

  بهم که نمیدی فرصت بهم میریزی اعصابمو داری دادم قول باشه

- 

  نکن گیر در ذهنمو ندارم گرفتاری ی حوصله بشه توم درسم-

- 

  نیست حالیت چرا نشده تموم دورم-

-. 

  مونده دوسال میدونی خوبه حاال-

-. 
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 زدواجا نمیخوام فعال همین واسه ونیمه سال یه دوره یه فرانسه میرم بعدشم تازه-

  کنم

 «؟ بیای کجا تو» گفت عصبی

- 

 ندارم عجله من فعال زیاده وقت میکنیم ازدواجم شد خلوت سرم خود؛باشه بی-

-. 

  میکنی خورد اعصابمو ی دا جور بد شیوا-

-. 

  گرفتارم زمستونو این خواستگاری میام عید ار بعد باشه-

- 

  نامزدی فقط-

-. 

 هک گفتم کردی  دیونم ؛اه بزنم حرف راجبش نمیخوام کن تمومش دیگه فعال-

  باهات میکنم ازدواج

- 

 یفتش بودم بیدار دیشبو تمام کنم استراحت ؟نذاشتی میفهمی شیوا خستم-

  داشتم

-. 

 ؟ ؛کجا میام عصر باشه-
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- 

  میام که گفتم-

  کرد قطع

 لشه با تا لعنتی» وگفت کرد گوشی صفحه به نگاهی کردم نگاش مخفیانه

 « نمیداره بر سرم از دست نکنم ازدواج

 مامان میشدم داخل داشتم عمارت سمت رفتم ختها در پشت از ورچین پا آروم

 : گفت دفه یه شد سبز جلوم

  بود حیاط ؟تو ندیدی سامو-

 « گفتم حوصلگی بی با نداشتم حوصله واقعا»

  ندیدم اومدم تازه نه-

 : وگفت رفتم باال طبقه های پله سمت تفادت بی من بود ایستاده هنوز مامان

 ؟ امتحانت بود خوب-

 « گفتم تمام حوصلگی بی با» عالی د بو خوب-

 : گفت میرفتم داشتم بود بهش پشتم

 ؟ توهمه هات سگرمه چته-

 . میکنه درد سرم-
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 . دارد ادامه

 

 [۰۷:۰۵ ۲۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  سه_هفتاد_پارت#

 

 ؟ خوردی ناهار-

 : گفتم حوصلگی بی با-

  خوردم چیزی یه-

 : گفت مامان میرفتم باال که هارو پله

  میشی بهتر بخواب یکم-

 

 زمین رو کردم پرت وکولمو کردم قفل رو در شدم اتاق داخل کردم سوکت

 وگریم شدن ریز سرا لعنتی اشکای این وبازم تخت رو انداختم دمر خودمو

  گرفت

 اشتمد دوسش دلم تهای ته اون اما ناراحتم دنیا یه دستش واز کرد بد بهم درسته

 قعاش بازم  کنه کاری هر معشوق ؟ بشه متنفر معشوق از عاشق میش مگه هنوز

  داره دوسش وار دیونه
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  نیستم مهم براش اصال میگره زور این از اما  آورد سرم رو بال این اینکه با

  کنه ازدواج گرفته تصمیم حاال که

  میاد بدم ازت دیگه ؛ میاد بدم ازت» گفتم گریه با که گرفت حرصم

 داری دوسم بگی هنوز بودم امیدوار نداشتی. دوسم وقت هیچ اما داشتم دوست

» 

 رس پشت بار چند اما ندادشتم جواب حوصله شدم بلند بود موبایلم زنگ صدای

 هم

 بلندشدم 

  نداشت هم کردن قطع قصد

  سانازه درصد صد

 پر چشای با کردم نگاه آوردم در موبایلمو برداشتم موبایلمو برداشتم کیفمو

  کشیدم رو لمس دکمه سریع  بود ساناز اشکم

 : گفت داد با شد وصل تا

 ؟ هستی گوری کدوم نکبت-

 : گفتم گریه با

 ؟ کشتی خودتو مرگته چه تو-

 : گفت بود تعجب پر صداش شد ساکت یهو
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 ؟ میکنی گریه عسلی-

 : گفتم ام گریه همون با

  میزنم بشکن دارم نه-

 ؟ عزیزم شده چی عسل-

 ؟ داشتی چکار-

 ؟ شدی اخالق بد چته-

 :گفت که کردم فین فین فقط

 ؟ دادی خوب امتحانتو-

 : گفتم گریه با

  نه-

 : گفت شد دلهره پر صداش بازم

 ؟ میکنی گریه امحتحانت واسه ساناز جون افتاده ؟اتفاقی میکنی گریه چرا-

 : گفتم وگریه بغض با

  سام ؟ ساناز-

 

 : گفت ترس با
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 ؟ شده ؟؛چش افتاده واسش اتفاقی-

  دستش از میشدم راحت مرد می کاش. سرش اومد می بالیی کاش-

  مردمو جوون داری چکار عسلی-

 دارم دوسش دونست می نداشت خبر وسام من بین اتفاق از وناسی احد هیچ»

 « اما

 : گفت دید سکوتمو ساناز

  بزنی حرف درست میشه شده چی-

  شه گم بره بمیره-

 ؟ عسل-

 : گفتم گریه با

 گوشم کنار از رو گوشی که کرد ای خنده چنان کنه ازدواج میخواد سام-

 : مگفت گریه همون با خندیدنش بعد میکردم هق هق من میخندید اون برداشتم

 ؟ داره خنده-

  میخندم تو روز حالو به آره-

 : گفتم حرص با

  داره خنده روزم حالو  نخدی چرا  بخند آره-

  آوره زجر-
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 : گفتم گریه با بازم

 ؟ میخندی آوره زجر-

 ؟ میکنی گریه اون برای بیچاره-

  دارم دوسش ساناز-

 زوره مگه نداره دوست احمق  دِ-

  کن گریه زار زار بشین هیچی- کنم چکار-

 :گفتم گریه با

 ؟ ساناز-

 : گفت خنده با

  جان-

  کن کمکم-

 نیست که ؟اجبار میاد بر من دست از کاری مگه من عزیز من کنم چکار--

  میگفت بهت میخواست رو تو نمیخواد

 

 

 . دارد ادامه
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 [۱۹:۳۱ ۲۲.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  چهار_هفتاد_پارت#

 

  کنه ازدواج میخواد-

  باشه مبارکش-

  زهرمار-

 : گفت باخنده

 ؟ من کنم چکار خب-

  کن نگاه بشین هیچی-

  نمیاد بر کاری هم ازدستت شده که کاریه-

 : گفتم گریه با

 ؟ کنه توجه بهم کنم چکار-

 ؟ نیست خونتون تو مگه-

 

 ؟ چرا-

  کن دلبری کمی یه-

 : گفتم اخم با
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  نیستم بلد کارا این از من مار زهر-

 برو بپوش خواب لباس کن دلبری یکم هم تو میخواد دلش دیگه مرده خب-

  جلوش

 : وگفتم پریدم حرفش میون

 ؟ خوابش اتاق تو برم-

  دقیقا-

 ؟ گذاشته تاثیر روت خیلی میکنی نگاه زیاد ترکی فیلم ساناز میگم-

  ندارم سراغ حلی راه من-

 

 ؟ دوست میگن هم تو به-

 اری؛ک. پات جلو میذاره حل راه مشاور برو گرفتی اشتباه مشاور با منو جانم نه-

 ؟ نداری

 ؟ کو سعید-

  شرکت رفته سعید-

 ؟ اینجا میای کی ساناز-

  بیرون بریم هم با که میام فردا دارم کار که امروز-

  باشه-
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 ؟ عسلی میگم-

 : وگفتم نمیکردم گریه کمی بودم آروم دیگه

  جونم-

 ازدواج میخواد میگی حاال که پس؛ بود چی رفتن شیراز جریان پیش ماه دوسه-

  بپرسم ازت رف یادم پاک منم کنه

  بودم تهنرف کاش رفتم الکی منم بود هم کنه شیوای این شیراز بابارفتیم هیچی-

 : گفت خنده با

  کردی یکسره رو کار که کردم فکر باش منو اه-

 : وگفتم گرفت بغضم لحظه یه

  حسابی شدم سبک خودمو کردم ضایع. ام عرضه بی من خودم جون آره-

 مجرد دمر یه با پاشی نکنی غلطا این از دیگه باشی تو ؛تا نیست مهم خیال بی-

 ؟ داره معنی چه اصال. مسافرت بری

 ؟ میکنی سرزنشم اومده یادت حاال-

  بکنم پوستتو دیگه رفت یادم برگشتم تا اضفهان رفتم-

  دارم عقل اونقدا خودم کنی سرزنشم بکنی پوستمو نکرده الزم االن-

  نمیدادی بازت دختر ی دیونه عموی پسر به دل داشتی عقل اگه-

 : وگفتم جدی شدم عصبی
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  بزن حرف درست هوی-

 ؟ داری دوسش خیلی-

 : وگفتم دلم تو ریخت عالم غم کل دفه یه

 ؟ نداری کاری ساناز بیخیال-

 ذاشتمگ رو وگوشی کردم قطع تماسو لرزونم دستای با بشنوم حرفی اینکه بدون

 دخترونه واسه بدبختیام واسه سوخت خودم واسه دلم و کشیدم دارز و تخت رو

  قالبیم های

 « انصاف بی میاد بدم ازت» گفتم لب زیر

 

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۷:۳۵ ۲۳.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 پنج_هفتاد_پارت#

 

  گذشت روز اون از هفته یه

 های چراغ با  بود روشن حیاط  بود شب بودم تاب روی بودم نشسته حیاط تو

  زیادی
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 که بودم سام افکار وغرق میخوردم تاب آرامی به تاب ی رو طوالنی دقایقی

 : وگفت اومد شوکت

  دارن کارتون پدرتون خانوم-

 : گفتم لبخندی با کردم تر لب

  میام االن باشه-

  عمارت داخل ورفتم  خوردم تاب هم سر پشت بار چند رفت شوکت

 وت ومامان بابا رفتم جلو بودم کرده حفظش سختی به روزا این که لبخندی با

 : گفت دیدنم با بابا  بودن نشسته سالن

 ؟ کندی تاب اون از دل عحب چه-

 وبا کردم حلقه گردنش دور دست نشستم بابا پای رو ام بچگی عادت طبق

 : گفتم لبخندی

  اومدم نمی وگرنه کردین احضارم شما-

 : وگفت بوسید گونمو بابا

 ؟ کردی نام ثبت جدید ترم-

  دیگه ی هفته نام ثبت-

 حوصله  مطلب اصل سر برو الکی، میکنی چینی مقدمه چقد رضا امیر- مامان

  من عزیز ندارم
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 : گفتم بود بابا مخاطبم اما مامان به رو

 ؟ خان رضا امیر چیه مطلب اصل-

 

 : گفت خنده با بابا

  شده بزرگ دیگه دخترم-

 : وگفتم زدم چشمکی بابا کردم سمت روم

 ؟ بدی شوهرم میخوای نکنه-

 : گفت تشر با مامان داد سر قهقه بابا

  کن حیا یکمی مار زهر-

 : گفت خندش همون به بابا

  بدم شوهرت میخوام زدی حدس درست آره-

 : گفتم لبخند با

 ؟ سلیقه خوش خوشبخت مرد این هست کی حاال-

 : گفت ومامان خندید حرفم به بابا بازم

  وحیایش حجب کو نمیگن شوهر خونه میره فردا واال خوبه حیایی نه شرمی نه-

 : وگفت بوسید گونمو بابا
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  کرد خواستگاری میخواد پسرش واسه رو تو کرده پیله مرعشی آقای مدتیه-

 ؟ پسرش یا کرده خواستگاری خودش- من

 وششخ دیدن ساسان عروسی تو رو تو گفت بهم اومدن پسرش با اتفاقا نه- بابا

  اومده

 ؟ پسرش-

  تورو دیده رفتی که دانشگاه هم باری چند- بابا

 : گفتم تعجب با

 ؟ کرده تعقیبم! منو دیده-

  میکنه اداره باباشو کارخونه خوبیه پسر- بابا

 ؟ سالشه چند-

  سالشه۲۸ بابا-

 : گفتم همزمان انداختم باال ابرو

  نوچ-

 ؟ نوچ رو چی- مامان

  ندارم ازدواج قصد نمیخوام- من

 : گفت اخم با مامان بوسید گونمو خنده با بابام
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 ؟ میپرسی جی واسه پس مار زهر-

 ؟ سالشه ؟چند ؟چکارست کیه خواستگارم بدونم باید خب- من

  میپرسی چی واسه بیخودی پس نداری ازدواج قصد که تو- مامان

 : گفتم اخم با

  منه حق ؟؛این چرا-

 : گفت وعصبی جدی که نداره وحسابی درست اعصاب اصال  مامان

  اتاقت تو شو گم برو-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۸:۱۱ ۲۳.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  شش_هفتاد_پارت#

 

  گفت مامان به رو و شد ناراحت بابا

 با مگه کردی خورد دخترمو شخصیت زدنه حرف طرز چه این خانوم سحر عه-

 ؟ طرفی بچه دختر
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 : وگفتم چرخوندم خودم سمت بابا صورت طرف بردم دست

 ؟ شد عوض من کردن ازدواج راجب نظرتون چطور-

 ووضع هستن همکارا از هم خووبیه پسر هم گذشت ازش سری سر نمیشه- بابا

  عالی مالیشون

 ؟ چیه من نظر نیست مهم براتون-

  دادی نظرتو که تو- گفت سریع مامان

 ؟ چیه اسمش- من

 : گفت لبخندی با بابا

  آرش-

  ببینم اول بیان بگین بابا باشه- گفتم وآروم کردم تر لب

 ؟ شد عوض نظرت گفت خنده با بابا

  ببینم میخوام فعال شد عوض نظرم که نه-

 ؟ بذارم قرار هفته آخر واسه پس- بابا

 فقط وبگ ،  بگو بهشون اینو بدم مثبت وجپاب بیاد خوشم نیست معلون اما آره-

  ببینه میخواد

  کماالتیه با پسر میاد خوشت که مطمئنم-بابا

 : گفتم شیطونی ولبخند چشمک با  بوسیدم باز رو بابا ی گونه
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  بابایی کن آماده جهازمو-

 : گفت تشر با مامان که داد سر ای قهقه چنان بابا

  رو پر سفید چش-

 : گفتم خنده با مامان به رو

  خانم سحر پروردتونم دست-

 : گفت عصبی مامان

 ؟ امیر-

  میخندید فقط ،بابا

  شدم بلند بابا پای رو از

  سرعت با رفتم اتاقم وسمت

 بیرون اومد سام دفه ویه  شد باز سام اتاق در که بودم نشده اتاقم داخل هنوز

 :گفت که کردم تر لب خیره بهش نگاهم بود ثابت اناق در  ی دستگیره رو دستم

 ؟ میکنی ترجمش دارم مقاله یه-

 میشدم داخل که حالی ودر  کردم باز رو در کشیدم پاین رو در ی دستگیره

 : گفتم

  میکنم ترجمه کن ایمیلش-

 : گفت ببندم رو در خواستم تا
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 . لحظه چند هانی-

 :گفت بود شده جذاب چقد خونه تو اسپرت تیپ با اومد سمتم وسریع

 ؟ ببخشی منو نمیخوای هنوزم-

 : گفتم طلبکارانه دادم قورت دهنمو آب

 ؟ ببخشم-

 : دادم ادامه ملتمسانه کرد نگام فقط

 ؟ ببخشم چی واسه-

  داد بیرون نفسشو

 : گفتم پوزخند با

 چه ؟با دیدی بغلت تو دخترای اون مث شب اون چطوری منو بگو بهم فقط-

 ؟ حسی

 : گفتم ومحکم تاکید با

 ؟ کردی فکر چی من راجب تو نامرد آخه بودم عموت دختر-

 

  دارد ادامه

 

 [۲۳:۳۹ ۲۳.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان
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 هفت_هفتاد_پارت#

 

 اب لعنتی هوس این اگه نمیسوخت دلم ، میخواستم خودم  اگه نمیسوخت دلم

  لعنتی ی رابطه این بود ودوطرفه بود عشق

  بودم خورده وگولتو بودی غریبه اگه نمیسوخت دلم

 : گفتم حرص با

  آشنا بودی آشنام-

 : گفتم وآروم ریخت اشکم چشام تو خورد لعنتی بغض دفه یه

  گردنم کبوده هنوز میکنه درد هنوز دستم ،مچ نکردی رحبم هام گریه به-

 : وگفتم کردم دراز جلوش دستمو

 ؟ میتونی  بده پس هامو دخترونه ؟ ببخشمت میخوای-

  کرد تر لب کرد نگام فقط

 : وگفتم گیرم نفس آروم های گریه تو زدم پوزخند

  میاد بدش ازت عسل دنیاست دنیا تا

 : گفت وآروم التمس با چشام تو خیره بودم روش روبه

 ! میزنی بهم که زبونی زخم این از کنی خالصم منوجورایی یه کاش-

 : گفتم پوزخند با
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 ردک بد روزگار نیست خودم دست اونم میزنم زبونت زخم فقط باش خوش برو-

  تو نه بهم

 : دادم ادمه پوزخند با

 که اشهنب غمت باش خوش برو بودم کشیده آتیش به رو وتباری ایلو االن وگرنه-

  یزنهنم ودم میسوزه میکنه جون لعنتی شب اون تو تنها داره عسل وسط این فقط

 : گفتم غمی پر لبخند وبا کردم تر لب

  نباش عسلم فکر ببر لذت جوونیت از برو-

  بستم محکم رو ودر شدم اتاق داخل عصبانیت وبا

 

 «سام»

  بست رو در عصبانیت با شد اتاق داخل

 هنمید اجازه ؟اصال کنم چکار برس دادم به خدایا میکشه منو دختر این خدا وای»

  بزنم حرف

  میپاشه زخمم رو نمک نفرتش در وبانگاه میزنه زخمم هاش گنایه نیشو با

 « انتقامه بدترین وسکوتش زبونش زخم و نفرت واین

 نتتیلع شب اون آوری ویاد کردن وفکر اتق تو نشستن تنها رفتم ها پله سمت

 ،صدای میشم دارم دیونه شده کم تحملم میارم کم دارم دیگه نه میداد عذابم

 . میزنه جونم به آتیش لحظه هر هاش ،گریه والتماساش جیغ
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 « عسل»

  خواستگاریمه شب امشب

  نشدم رو به رو باهاش حاال تا شب اون از نداره خبر سام کنم فکر

  ندارم آقا این به میلی هیچ

 میکنه تماذی غصه غو مدتیه بیام در نواختی یه این از ویکمی بود تفریح واسه فقط

  نیست بد تنوع یکم

 

 میپوشیدم لباس میشدم آماده داشتم بودم اتاقم تو

  نبود مهم برام واصال داشت حضور هم امشب سام بودم فکر تو

 !؟ بپوشم چی نمیدونستم کردم ورو رو زیر کمد کل

  میشدم کالفه داشتم دیگه

 پوشیدم جین شلوار ویه گرفتم رو تصمیم اخره بل خودم با رفتن کلنجار کلی بعد

  کوتاه جذب سفید پیرهن یه وبا

  بستم اسبی ودم کردم واتو  کشیدم سشوار دقت با موهامو

 وعطر کردم اکتفا لب برق یه وبه وریمل چشم خط یه کردم آرایش چشمامو

 زدم مالیمی
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  دارد ادامه

 

 [۰۲:۰۶ ۲۴.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هشت_هفتاد_پارت#

 « سام»

 رفتن قبل بودم صبحونه میز سر دانشگاه میرفتم داشتم تازه که صبح شنبه پنج

  نمیشد داربی زود ها صبح معموال بود تعطیل عسل بود تابستون بود نسشته تنها

 : وگفت گذاشتم ذهن تو ام لقمه  گذاشت جلوم رو چایی فنجون عمو زن

 ؟ ای خونه عصر فردا-

 : گفتم لبخندی با

 چطور؟ خونم-

  خوب خیلی-

 : وگفتم کردم تر لب

 ؟ دارین کارم چرا،-

 : گفت عمو زن که بخورم چایم از برداشتم فنجونمو

  میاد خواستگار عسل واسه شب فردا-

  افتادم سرفه به یهو گلوم تو پرید وچایی بودم نکرده هالجی رو حرفش هنوز
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  میکردم سرفه شدت به میز رو گذاشتم رو فنجون پاچگی دست با

  چرخید سرم رو دنیا لحظه یه

 : گفت پاچه دست عمو زن

 ! وای ای ؟ سام چیشد-

 گلوم وت پرید»  کردم سرفه بازم« نیست چیزی» گفتم هام سرفه میون سختی به

 « بود داغ

 : وگفتم کردم صاف زور به گلومو

  هستم آره-

  نیست بد باشی هم تو-

 ؟ کیه گفتین-

  پسرش هستن عموت دوستای از-

 : وگفتم کردم تر لب

 ؟ کرده قبول عسل-

  بعد ببینم اول گفته ندیده رو پسره فعال-

 تمورف خوردم بودم کرده ظاهار حفظ که عمو زن جلو فقط بخورم نتونستم دیگه

 ابودین یعنی واین  گرفته ازدواج به تصمیم اون کنم چکار نمیدونستم دانشگاه

  من
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 «عسل»

  کردم خودم به قدی ی آینه تو نگاهی

 خدایی  رفتم جلو عقب بار یه بود وعالی جذاب اندامم واقعا زدم لبخندی

 « نکنه خدا» وگفتم لبگزیدم« بره قربونم سام» من ام خواستنی

 اتاق زا پوشیدم سفیدمو کالج کفشای هستم که همینم من نذاشتم سرم هم شال

  ببرون رفتم

 هآماد منظم شیک که دیدم میرفتم پاین که من با همزمان داشت ها پله رو مامان

 اب مامان حریر شال وبایه رنگ یاسی شیک خیلی تاهک ودامن کت یه با بود

 : گفت لبخندی

 ؟ گلم ای آماده

  آمادم مامام آره-

  سرت؟ بندازی شال یه نمیخوای-

 : وگفتم رفتم پایین ها پله از

 ؟ بکنم چی به تظاهر همینم من بدونن باید-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۷:۱۴ ۲۴.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان
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  نه_هفتاد_پارت#

 

  بودن نشسته وسام بابام پاین رفتم نگفت هیچی مامان

  بود شده جذاب چقد اما نکرد نگام کردم تر لب رفت سام به نگاهم

 وردخ گره نگاهش تو غمگینم نگاه برداشت سرشو دفه یه رسیدم که بهشون

  بود هم سامان پاین انداختم سرمو

  هنگ کسی به نشه قطعی قضیه اول تا بود نداده خبر وزنش ساسان به مامان

 : گفت و بوسید گونمو بابا نشستم بابا کنار

 ؟ عزیزم خوبی-

 : وگفتم زدم چشمکی همزمان بزنم لبخند کردم سعی

 ؟ باشم بد باید-

 : گفت خنده با بابا

 !؟ دارن استرس مواقعی جور این تو دخترا معموال-

 : گفتم لبخندی وبا بود رو روبه که کشیده سام سمت نگاهم

  عالی عالیم ندارم استرس بابایی نه-

  کرد باز رو در خدمتکار که بود در زنگ صدای اومد هم مامان

  رفتن استقبال به وبابا مامان
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 : گفت سریع سامان بابا رفتن بعد

  سرت مینداختی شال یه-

 : وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 همینم من کنه قبولم اینجوری باید میخواد منو کی هر-

 : گفت اخم با سامان

  رویی پر خیلی-

 بگیر محجبه زن یه برو  تو - من

 : وگفت  شدیم. بلند همزمان سامان منو

  کنه ادب رو تو باشه متعصب پسر یه کنه خدا-

 : گفتم آری در حرص لبخند با

 به اونو بخیر مارو وگرنه میمونم که همینم من کنه قبول همینه اولم شرط-

  سالمت

  بود خواستگارا با  بابا مامان گویی آمد خوش صدای رفتیم در سمت دوتایی

  اولیه مزخرف تعارفات کلی با شدن داخل

  بودم ایستاده سامان کنار

  کرد پرسی احوال هم سامان
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 هدید باری چند شناختم رو مرعشی آقای زدم زورکی لبخند یه برداشتم سرمو

 با طور همین هم آقازادشون مادر کرد پرسی احوال باهام رویی خوش با بودم

  میشد دیده ومتین موقر زنی کرد بوسی رو باباهم مهربونی

 هگر کنندش جذب متین آروم نگاه تو نگاهم آرش به رسید نگاهم آخرشم که

  ابجذ وزیادی خیلی متینه و موقر معلومه مردونه متین خیلی لبخند یه با خورد

  گرفت ازش رو گل دسته  مامان

 . من دل اما جذابش نگاه بود برو دل تو آروم

 سام با لحظه یه گزیدم لب. اما میلزونه راحت رو دختری هر دل پسر این

  پاین انداختم سرمو وسریع کردم مقایسش

  همه از آخر من شدن داخل همه

  کرد پرسی احوال باهاشون. بلند هم سام

  اولیه  تکراری فای وحر  کردن پاره تیکه تعارف کلی بعد

 : گفت بابام به رو مرعشی آقای

 وقرار بگیم هوا آب از  کنیم پاره تیکه تعارف نکشوندی که رو ما مهندس-

  شرکت دادای

 : گفت خنده با بابا

  بدن بله جواب باید خانوم عسل نیستن ای کاره من-
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  میدادم گوش اینا تکراری حرفای وبه بود پاین سرم مدت تمام

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۱:۱۳ ۲۴.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هشتاد_پارت#

 

 ت،نگرف پشتمو انصاف بی» بود سام ذکرم و فکر تمام اما ظاهر به میدادم گوش

 من خواستگاری مجلس تو نشسته  وقاحتی چه با نمیدونم نامرد نداره دوسم

 «؟ ببینه شدنمو وتحقیر شدن آب ذره ؟وذره

 هن نزد حرفی کام تا الم اولیه پرسی واحوال سالم جز بود ساکت مدت تمام سام

 . شر ونه خیر

  آورد خودم به منو بود مرعشی آقای صدای که بود افکارم غرق نبود حواسم

  وباطن ظاهر آرش پسرم ،این میدان این گوی این خانوم عسل خب-

 رت لب نگاهش به ملتهبم چماش گرد دقیقی بود رو روبه سام برداشتم سرمو

 دهنمو وآب وجودم تمام با خوردم حرص گزیدم لب بود لبش رو لبخند کرد

 دچرخی آرش سمت نگاهم که نکشید طول ثانیه چند اتفاق این تمام دادم قورت
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 همب  حس این چرا نمیدونم من بود کننده دلکرم بود لبش ی گوشه لبخند یه

  شد منتقل

 تنگف واسه وحرفی بزنی حرفاتو پسرم با میتونی خانوم عسل- مرعشی آقای

  باشه نمونده

  نکردم اعالم موافقتمو واقع در ، ندادم جواب هنوز که من: گفتم سر خون خیلی

 : گفت لبخند با مرعشی خانم

  عزیزم است معارفه هم مجلس این عزیزم کنی صحبت آراش با میتونی-

  نمیشناسم زادتونو آقا من درسته -من 

  دلم عزیز بشی وآشنا بزنی حرف آرش آقا با بری میتونی-بابا

 هب واحتیاجی دارین خبر ما زندگی وضعیت از شما احتشام جناب-مرعشی آقای

 جان عسل به ودل دیدن عروس تو رو خانم عسل آرش پسرم نیست گفتنش

  میمونیم جواب منتظر که خانوم عسل ومیمونه دادن

 : گفتم سردی خون لبخند با من

 هب نسبت ندارم آشنایی هیچ من بزنم وحرفامو بزنم حرف زادتون آقا با اول من-

  منفی وچه مثبت چه بدم الکی جواب نمیتونم ایشون

 : گفت متینی  ی خنده با مرعشی آقای

  زیاده وقت دخترم میشین آشنا-
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  بشه شروع جایی از باید آشنایی این جان عسل پاشو- بابا

 : گفت آروم مامان

  عزیزم اتاقت برید-

 ختس خیلی بود آشوب دلم شدم بلند حسی چه با نمیدونم دادم بیرون نفسمو

  داشتم بیشتری وجرات دل بود سام وقتی باشم سر خون تونستم

 : گفت که برداشتم سرمو مرعشی خانوم باصدای

  عزیزم منتظرته جان عسل جان آرش-

  گرفت زورم انگار بود تفوت وبی سر خون خیلی کردم سام به نگاهی

  رفتم ها پله سمت ای اجازه گفتن با که

 رسید بهم اومد دنبالم هم آرش  میگن چی که نبود حرفاشون به دیگه حواسم

  فاصله رعایت کمی با بود دستم کنار تقریبا رغتم باال هارو پله

 : گفت آروم خیلی

  باشه مثبت جوابتون وارم امید-

  باشم ساکت دادم جیح تر

  رفتم اتاقم سمت

 کردم تعارف کردم باز رو در
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 . دارد ادامه

 

 [۰۰:۵۵ ۲۶.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_هشتاد_پارت#

 

 : وگفت بود بهش نگاهم

  ترند مقدم خانما-

 : گفتم لبخندی با

  بدین بها خانما به همیشه که ورام امید-

 : وگفت زد لبخند متقابال اونم

  نمیکنه صدق خانمی هر بر این ،البته کنه چرا باشه داشته ارزششو-

  بستم رو ودر شد داخل سرم پشت شدم داخل

 ی هفاصل که ای گهواره صندلی روی منم نشست اتقم مبل تک روی کردم تعارف

 : وگفتم نشستم بودم پنجره وکنار داشتم باهاش زیادی

  مهندس میشنوم خب-

 : وگفت کرد تر لب

 ؟ بشنوین دارین دوست چی-
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  باشه الزم که هرچی-

 : گفت لبخند با بازم

 صنایع مهندسی لیسانس فوق دارای ساله۲۸ مرعشی ،آرش هستم آراش من-

 این پدر ی خواسته به میکنم اداره رو پدر ی کارخونه حاضر حال در غذایی

  یستن گفتنش به احتیاجی دارم الزمه که وهرچی ماشین خونه گرفتم تخصصو

 : گفتم لبخندی با

 ؟ چیه انتخابتون دلیل-

 ؟ شما انتخاب-

 : وگفتم دادم تکون سرمو

  بله-

 : گفت اما بود ریلکس خیلی داد قورت دهنشو آب بودر بهش نگاهم

 ؟ بگم چطوری ،من من-

  راحتین که طور هر-

  نشستین دلم به میدیدمتون بود بار واولین دیدم عوسی تو رو شما-

 ! همین-

  کنم فکر ازدواج به جدی نشده حاال تا ولی سالمه۲۸ پسندیم سخت آدم من-

 : لبخند با گفتم سرد خون خیلی
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 ؟ داشتین دختر دوست-

 :گفت تر لب

  نه ازدواج برای-

  زد حرف صادقانه خیلی اومد خوشم

 ؟ من چرا-

 : وگفت بود بهم نگاهش

 که کسی میکنم خواستگاری ازش دارم خودم انتخاب به که هستین دخنری شما-

 زیبایی من ندارم اعتماد دخترا به خیلی حقیقتا داره خونی هم من های معیار با

  کردم تحقیق خیلی شما راجب من نیست مالک تنها برام

 : گفتم باشیطنت

 ! کردین تعقیبم دانشگاه وتا-

  هستین وسالمی پاک دختر شما شدم ومطمئن تحقیق نه تعقیب-

 : داد وادامه انداخت باال ابروشو

  گفتم رک میخوام معذرت-

  گزیدم لب حرفش اول همون

  افتادم لعنتی شب اون یاد داد دست بهم بدی حس بگم چی نمیدونستم

  شد خالی وجودم تمام کردم احساسم
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 : داد ادامه دید سکوتمو

  باشه وفادار وبهم داشته دوسم باشه من میل بابب خانومم دارم دوست-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۱:۳۴ ۲۶.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_هشتاد_پارت#

 

  داره مردی هر که ایی خواسته خانومم از هام خواست

 دهی هدیه بهم میخوام رو شاد سراسر زندگی ویه میخوام ازش رو بودن شاد البته

 میکنم برآورده وعاطفیشو مالی های نیاز تمام ومن

  کرد نخواهم دریغ بخواد ازم که چه هر

 ی مهالز گفتین که ؟اینا دارین اخالقی چطور مهندس نمیشناسم شمارو اصال من-

 نگذاشت اختیارم در رو ها نیاز این تمام که شدم بزرگ ای خانواده تو من زندگیه

 یکاف این  ولی باشه خودم سطح هم که کنم ازدواج میخوام  کسی با مسلما منم و

 به واصال سالمه۱۹ من بذاره احترام عقایدم وبه بذاره احترام بهم میخوام نیست

 شم آشنا باهاتون ببینم شمارو خواستم ولی   نمیکنم فکر ازدواج

 ؟ بشه تلقی خانوادگی دیدار ویه نرسه ای نتیجه هیچ به دیدار این ممکنه-
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  شم آشنا هاتون وبا ببینم شمارو خواستم نزدم حرفی همچین من نه-

 ؟ چطوردیدین منو-

 : وگفتم زدم لبخندی

 ؟ چی شما-

 : کردم هدایت جلو سمت موهامو که حالی دادمدر ادامه زد لبخند

  ندارین مشکلی شما ندارم حجلب معموال من-

 وادامه کردم برداشتی طور این من ظاهرا بود متعجب نگاهش فقط کرد تر لب

 : دادم

  ندارم حجاب باشم که خونه تو من-

 !؟ مردی هر جلوی-

  ندارم میبینید-

 : وگفت پاین انداخت سرشو

  سخته من برای قبولش اما بیان کنار موضع این با ها بعضی ممکنه-

 : داد ادامه لحظاتی بعد کردم سکوت

  نهستی وموقری متین دختر العاده فوق بیرون نیستین اینطوری بیرون اما-

 : وگفتم اراده بی خندیدم
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  ندارم خونه تو اما-

  نداره خونه بیرون با فرقی نامحرمه غریبه مرد اما-

 : گفتم مصمم

  اینه اولم شرط-

 عسل بود خواهد همسرتون مختص هاتون زیبای تمام اما میگم رک ببخشید-

 ! خانم

 

 [۰۷:۱۴ ۲۶.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 سه_هشتاد_پارت#

 

 : وگفتم خوردم تابی ای گهواره صندلی با

  هستین متعصبی آدم شما کنم فکر-

 ؟ تعصبه این وکمال تمام باشه خودش مال فقط زنش بخواد اینکه از مرد-

  آره من دید از-

 مهمونی جمع تو اتفاقا نیستم گیری وسخت  متعصب میکنین تصور که جور اون-

 که باشه اونی همسرم دارم دوست اما دارم خانوادگی ارتباط دوستام با میرم ها

 دلم ته از چون داشتن دوست میذارم تعصب نمیذارم اسمشو ومن میخوام من

 هداشت دوست منو اگه ولی نمیکنم مجبورش اما باشه جوری این همسرم میخوام
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 ورز هیچ وگرنه نمیکنه تلقی تعصب فامو وحر میکنه اعتماد بهم پس باشه

  نمیکنم احمال بهش رو واجباری

 ؟  کنم رفتار میلتون باب میخواین پس-

 مردی کمتر باشین مطمن داشت خواهم همسرم از که ودرخواستیه خواهش این-

  کنه فکر این از غیر

  مهندس بدین فرصت بهم باید باشه مثبت جوابم اگه پس-

 : گفت لبخندی با دیدم چشاش تو رو ذوق

 ؟ کنیم حل مشکالتمونو آمیز مسالمت میتونیم-

  شین وارد راهی چه از داره شما به بستگی-

 : گفت باخنده

  طلبم صلح کال نیستم گویی زور آدم-

  برم زور بار زیر که نیستم آدمی منم  وارم، امید-

 : گفتم خنده با

  میشم تر باز لج-

 : وگفت داد مبل به وتکیه کرد تر لب

  کنم خورد بر باهاش تر لطافت وبا باشم بلد باید داره لطیفی جنس زن-

  ورام امید-
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 : وگفتم انداخت پاین سرشو

 ؟ شدین ازدواج به ترغیب که دیدین چه من در-

 : گفت داشت جذاب لبخند یه کرد نگام برداشت سرشو

 قاعده این از هم من پسنده وزیبا داره دوست رو زیبایی سلیم عقل با آدم هر-

  نیستم مستثنا

 : داد ادامه وعمیقی تر زیبا لبخند با

   نیست مصنوعی زیباست ذاتا چهرتون شما-

 : همزمان داد وادامه انداخت پا روی پا

  نخوردست دست دخترونه هنوز وابروهاتون-

  پاین انداختم سرمو

 : گفت

 جای در هم بودنتون وشوخ بودن شاد همست زد زبان دانشگاه تو وپاکیتون-

 داشتم حضور هاتون کالس در جلسه دو ماه اسفند من بجاست هم عمومی

 . نشست دلم به ورفتارتون

 : گفتم حرفش از زیادی تعجب با

 !؟ جدا-
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 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۸ ۲۶.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 چهار_هشتاد_پارت#

 و دختریه چطور کنم خواستگاری ازش قراره که دختری بود مهم برام چون بله-

  چطوریه بیرون ومنشش ،رفتار داره اخالقی خصوصیات چه

 هباش همسرم قراره که کسی: داد ادمه بود لباش رو  نگاهم   و داد مبل به تکیه

  کنم تایدش نظر همه از  باید

 !؟ بودین من پیگیر حسابی پس-

  درسته-

  اروشم بشناسم وکاملتر بهتر تا بدین فرصت بیشتر من به هم شما پس-

  کرد مهمون لباش رو لبخند

 : دادم ادامه

 ؟ دیدین چطور منو حاال-

 : گفت مردونش جذاب لبخند همون با

 نبهتری پسر اون هستن دوستاتون بهترین وبرادرشون کریمی ساناز خانم-

 ، قائله احترام وبراتون دیدم که پسریه
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 اپش کافی اهل ،خیلی نمیکنین شرکت اصال مجردی های ومهمونی ها پارتی تو

 ، نیستین ورستوران

  دارین دوست رو انریکه ،خواننده دارین عالقه سفید یاس گل به

 : گفت عمیقی لبخند با

 اریند ای صمیمانه و عالی ی رابطه افخمی آقای استادتون ،با زبان چند به مسلط-

  دارین دوست رو سفید رنگ

 هچ حاال خدا وای کنم مراعات نتونستم نبود خودم دست اصال دلم ته از خندیدم

 ؟ میکنه راجبم فکری

 : گفتم قهقه وبا

 ؟ چی ودیگه-

 : گفت کردن  نفوذ برای داد خراش  سختمه سر دل   که متینی لبخند با

  هستین که هم خنده خوش-

 : داد ادمه بود لبام رو لبخند ی مونده ته

  میاره وجد به رو آدم دارم دوست واقعا بدونتو شاد کنم اعتراف باید-

 : وگفتم شدم بلند

  کافیه امروز برای-

 ؟ باشم جوابتون منتظر باید وقت چه تا  جسارتا: وگفت شد بلند اونم
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 نیست کافی ینا اما میشناسین منو تقریبا ،شما بشناسموتون باید بهتون که گفتم-

  دارم اعتقد بهش من میگفتن قدیما

 : دادم ادامه«  پایین انداختم سرمو  لرزید دلم افتادم سام قضیه یاد»

  بشناسین نمیتونی وقت هیچ اونو نکنی زندگی کسی با تا-

 : دادم ادامه میرفتم در سمت که حالی ودر

  بمونین منتظرم فعال-

 : گفتم میشدم که خارج کردم باز رو در ندیدم وعکسالعملشو نگاه دیگه

  شدم خارج شما از تر جلو ببخشید-

 : وگفت اومد می داشت سرم پشت

  لطفا باشین راحت-

 : وگفتم قدمی بودم جلوتر

 ؟ دارم عالقه انریکه به که میدونین کجا از-

  زدین اتاقتون دیوار به پوسترشو تا چند آخه-

 : گفتم تعجب وبا کردم نگاش برگشتم ایستادم

 : وگفت زد لبخند ایستاد ایستادنم با همزمان ؟اونم سفید ورنگ یاس گل-

 انتخبی پیرهن خوابتون سرویس خوابتون اتاق چیدمان سفید رنگ چون-

 ، امشبتون پوشیدن
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 . یاس وگل

 :گفتم پرسشی دادم تکون سمو و کرد مکث

  یاس وگل-

 پر نواتاقتو پوشونده رو جا همه که یاسه گل پره اتاقتون پنجره پشت های نرده-

  یاسه عطر

 همانگا رفت یاذدم موقهیتم خجالت بی دادم سر قهقه خندیدم احمق یه عین بازم

  آروم گزید لب همزمان بهشبود

 یعسر خودمو که میرسه حسابمو مامان وبعد میره پایین هندم صدای میدونستم

 : وگفتم کردم وجور  جمع

 ؟ نخوندین که شناسی روان شما-

 

 ادرد ادامه

 

 [۰۰:۴۰ ۲۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  پنج_هشتاد_پارت#

 ؟ اینه از ،غیر داد تشخیص میشه راحت وضحه اما نخوندم نه-

  انریکه وصدای یاس وبوی سفید رنگ عاشق من درسته-
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 : گفت لبخندی با

  عالیه-

 : داد وادامه  ها پله سمت چرخیدم

 ؟ طلبین صلح پس-

 صلح آره گفتم دلم وتو دادم قورت دهنمو آب افتادم شب اون شوم اتفاق یاد»

 « محضه حماقت نظرم به این  نمیزنم دم سرم بیاد باال بدترین طلبم

 . هارو پله میرفتم پایین ندادم جواب کردم سکوت

 شستمن بابا کنار منم نشست رفت بود نشسته قبل که خالی مبل سمت آرش.

 بود میز رو چایش فنجون شد خم پاین انداخت سرشو دیدنم با سام  روی روبه

   برداشت

 : کرد زمزمه آروم خیلی که گرفتم سام از نگاهمو بابا صدای با که

 ؟ خانمی میاد اینجا تا خندهات صدای-

 : گفتم  وار زمزمه وشرمنده  کردم تر لب

  میخوام معذرت

 : گفت که بابا منو نگاه چخید سمتش مرعشی آقای شاد صدلی با

 ؟ دیدین چطور رو آرش پسرم خانم عسل خب-



313 
 

 همون اونم کرد هدایت سام سمت نگاهم داد دستور که دلم کار بود ارداه بی

 هک بود نگاهش تو خاصی برق یه داد قورت دهنشو آب و برداشت سرشو موقع

 : گفتم مصمم اما وآروم نبود درک قابل برام

 مرعشی جناب میخوام فرصت فعال گفتم زادتون آقا به من-

  میمونیم جوابت منتظر عزیزم باشه- آرش مادر

 

 : گفتم وآروم شدم فراری سام خیره نگاه از پاین انداختم سرمو

 یشترب آشنایی برای هم  دانشگاه بریم دنبالم بیاد کنن لطف مهندس فردا میشه-

  بشم پشیمون خودم بهدش که بدم جوابی نمیخوام اینکه هم

  کرد نگام غره چشم که کردم مامن نگاه برداشتم سرمو

 : مرعشی آقای

  رو خانوم  عسل خواست در جان آرش-

 الاستقب لبخندش وبا وخرسندی شاد لحن وبا دیدم آرش چشمای رو شادی برق

 : وگفت درخواستم از کرد

  دنبالتون بیام ساعتی چه من منت دیده به حتما-

 ؟ خوبه صبح۸- من

  میام دنبالتون۸ تا من منتظرمدباشن- آرش
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 های نگاه خدایا

  میکنه اذیتم داره سام ی خیره 

 ؟ میدم مثبت جواب آرش به کارم این با دارم یعنی ؟ میکنم چکار دارم من

 تباهاش کنم ردش اگه ونقصه عیب بی خوبیه پسر ؟اون کنم ازدواج باهاش وقراره

 این با یعنی رو آرش وجواب بدم چی رو دلم جواب کنم چه دلم با اما بزرگیه

 ی خاطره شوم شب اون فکر نبودم خودم حال ؟تو میزنم گول اونو دارم کارم

  نظرمه نو مدام سام وملتهب هوس پر چشمای آوری یاد با  آور عذاب شب اون

 حتیاجا ،بهت کنم بازی عشق باهات یکمی ،فقط ،یکمی هانی» اون تمنای والتماسام

 « باش آروم هانی نکن گریه!  هانی شدی عروسک هانی شدی ،بزرگ دارم

 

  دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۰ ۲۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  شش_هشتاد_پارت#

 

 «سام»

  بودم اش خیره بود چشم وجودم تمام پایین انداخت سرشو
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 شممچ دفه یه که میشدم خفه داشتم کننده وخستکه جدا برام بود سنگینی جو

  میرفت عجله حالت با شد بلند که خیسش چشمای به رفت بهش

 :گفت

  میخوام معذرت- 

 بمتعج نگاه حتی بود سمتش ها نگاه ی همه کرد ترک خواستگاریشو ومجلس

  آرش

 : عمو

  شده استرس دچار یکم حتما عسل مرعشی جناب ببخشید-

  میاد پیش دختری هر برای طبیعیه این-مرعشی

  خورد زنگ گوشیم لحظه همون

  دادن بهم دنیارو کل انگار موقعیتی عجب

 : وگفتم شدم بلند

  دارم مهم تلفن یه  میخوام معذرت-

  کشیدم رو لمس ی دکمه بود فرهاد و بود گوشی به نگاهم

 : گفتم میرفتم که ها پله وسمت

  فرهاد بله الو-

 ؟ کجایی سام سالم-
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  خونه-

 ؟ میکنی چکار-

 ؟ چخبر هستم خونم-

 ؟ نمیای تو هستن هم دور ها بچه-

 : وگفتم اتاقم سمت میرفتم باال که طور همون

  بیام نمیتونم داریم مهمون فرهاد-

 ؟ خبریه کشیدی دست شدی مرتاض مدتیه دکتر میگم-

 شدم نفرت پر جورایی یه نرفتم دختری هیچ سراغ دیگه لعنتی شب اون از دقیقا

  خودم از

  فرهاد ندارم حوصله اصال- من

 ؟ شدی افسردگی دچار شده چی-

  ندارم رو کسی ی حوصله نه-

 : گفت باخنده

 ؟ کردی توبه نکنه-

 «!؟ بیخبرم وخودم کردم توبه ؟نکنه کنار گذاشتم که شده چم واقعا»

 ؟ ساکتی- فرهاد
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  میزنه صدام عمو فرهاد نداری کاری-

  منتظرم بیا شد عوض نظرت-

  برسون ،سالم میدم خبرت بیام خواستم باشه-

  فعال باشه-

 بگذره خوش-

 بود ستهب اتاقش در برداشتم سرمو جیبم تو گذاشتم گوشیمو کردم قطع تماسو

  رفتم اتاقش وسمت دادم بیرون نفسمو

 دهکشی دراز تخت رو بستم رو در و شدم داخل کردم باز رو در اما نشنیدم جوابی

 : گفت عصبی و گریه وبا دمر بود

 ؟ میخوای چی-

 خاص خیلی عطرم بود طور همین همیشه شناخت عطرم بوی از منو کنم فکر»

 « بود

  میکنی گری گریه داری-من

  میکرد گریه فقط

  قدم چند رفتم جلو

 : گفت گریه با عصبی

  بذار راحتم بیرون برو-
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 گریه اومدی حاال اومد می پایین تا که هات خنده صدای» گفتم حرص یا منم

 !میکنی؟

  نداره ربطی هیچ تو به-

 : وگفتم نشستم رفتم مبل سمت جلوتر

 ؟ کنی ازدواج میخوای-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۶:۰۶ ۲۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هفت_هشتاد_پارت#

 

 : گفت گریه وبا بودن اشک خیس چشاش نشست شد بلند حرص با چنان

  بشم تو گناه پاسوز میخوای ؟نکنه کنم چکار-

  چشاش از میغلتیدن اشک درشت های دانه بخدا داد قورت دهنشو آب

  وجودم تو بود آتیشی ی شعله اشکش قطره هر

 : داد ادامه هق هق با
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  کنم ازدواج ،میترسم میترسم-

 : گفتم آروم پاین انداختم سرمو سخت برام خیلی حرف این گفتن

  هستی عادی دختر یه عین االن نداری مشکلی هیچ هم تو نداره ترسی-

 : گفت گریه با

  ؟ عادیم-

 : وگفت حرص با سینش به زد اشاره حالت دست با

 داری االن که اینی بودن عادی دختر یه واسه شده تنگ ،دلم  ؟ عادیم من-

 اهم چند عسل واسه شده تنگ دلم عجیبم خودم واسه باعسل داره فرق میبینی

  پیش

  میزد سینه به اشاره انگشت با

 ی رفته دست از دنیای میخواد حاال بودی دنیاش روزی یه که هانی منم این-

 غلب تو بخوام که آواره درد خودم واسه میکنه قسمت ای دیگه کس با دخترونشو

  ندارم دوسش که کنم صبح شبامو ای دیگه کس

 رد سکوتم تو نمیاره در کارم از سر هیشکی که عوضیه توی خاطر به همش اینا

  داشتم نکه پا سر رو نامرد توی اما میشم نابود دارم خودم نمیاره

 : داد ادامه و بهم زد زل گریه با
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 ازش هاشو دخترونه کثافت نامرد یه قبلش که بشم دیگه کسی زن چطوری-

  گرفت

 : داد وادامه وگفت داد بیرون هقش هق میون نفسشو

 تمامی وخشونت حرص با.» نمیشه پاک ذهنم از یادمه ملتهبت چشای هنوز-

  نمیشه پاک«گفت

 بش اون به فکرم تمام ؟وقتی کنه لمس تنمو دیگه یکی دستای چطوری فردا

  میشه ختم لعنتی

 وسر به مشت با محکم شد خم اومد سمتم عصبانیت با. تخت رو از شد بلند

 : گفت گریه با میزد صورتم

  عوضی متنفرم ،ازت میاد بدم ازت-

  کردم بغلش گرفتم دستاشو کنم آرومش کردم سعی

  نفرت بود خشم وجودش تمام نمیشد آروم اصال

 : گفت گریه با بود سینم تو سرش

 اصال ندارم ،دوست بیزارم ،ازت میاد بدم ازت-

  وار ونهدی میکرد گریه رفت عقب عقب شد بلند عصبانیت با شد جدا بغلم تو از

  آشغال آشغالی یه تو- عسل

  ،آروم لطفا باش آروم-
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  حرفاش کل گریه با رفت عقب عقب

  کشیدم دردی چه دونی ،نمی نشنیدی التماسمو ندیدی هام گریه شب اون-

  تخت رو پشت از افتد میرفت که عقب عقب

 : گفتم وآروم رفتم جلو

  عزیزم کن کنترل خودتو لفطفا-

  بود خیسش چشمای به نگاهم

 : وگفتم دادم قورت دهنمو آب

  میکنم ازدواج باهات من کن ردش-

  لحظاتی  کرد نگام وبهت گریه با

 : حرص با وگفت بود التماس پر نگاهم فقط هم من

  شب اون خاطر به میگی اینو میاد بدم ازت نه-

 : گفت هق هق با

  متنفرم ازت-

 : گفت دندوناش الی اژ عصبانیت با زدم خیمه روش

  بمیر ،،،برو عوضی بیرون برو-

  نیاد مادرت شد طوالنی غیبتم باش آروم-
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  جهنم به بیاد-

 

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۷:۴۱ ۲۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هشت_هشتاد_پارت#

 

 : داد ادامه هق هق با

 هک کنی ازدواج دختری با داری دوست ،تو میمونم زده گاز سیب مث میترسم-

 ؟ گرفته هاشه دخترونه یکی خودت قبل

 ویه مدت تمام بودم زدم خیمه روش دستش یه  دستم هر با بودم گرفته دستاشو

    کردم ول دستشو

  میکنم ازدواج باهات خودم- من

 : گفت که هم به بودیم زده زل لحظاتی اومد بند گریش

 اجباری زندگی یه بخوام ازاینکه میاد بدم دیگه ازت ،نمیخوام نداری دوسم تو-

 «گفت گریه با. » میاد بدم باهات داشته

  ندارم دوست دیگه  
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  میکردم پاک اشکاشو تند تند

 لز خواستنش واسه بودم گرفته گر میخواستش وجودم تمام بودم کرده سکوت

 اغید بیشتر شدم خم  امشب بود قرار بی قلبم خیسش چشمای با بهم بود زده

 یوداغ باز میکرد ویرونم داشت عجیبی تابی بی ویه میکردم حس هاشو نفس

 ایلبه وداغی شد خواستن وجودم تمام  که میکرد بیتابم منو داشت هاش نفس

  صورتش کنار آزادم دست و عمیق. بوسیدم اشکشو از شور

 با گرفتم فاصله ازش داد هلم وقواش وجودش تمام با که وعصی بود خشن

 : گفت عصبانیت

 آشغالی باز هوس یه تو که شد باورم-

  نگفتم هیچی کردم تر لب

 : وگفت صورتم تو انداخت تف خصمانه که

  عوضی عروسکتم من مگه  کردی فکر چی من راجب تو-

 : گفت عصبانیت با

 بگیری ازم بخوای دارم چیزی دیگه گرفتی  ازم هستیمو کل-

 : گفت هق باهق

 نمیبخشمت بمیرم دیگه-
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 حنل با ندادم محل بود تف نم صورتم گرفتم فاصله اش عصبانیت با داد هلم

 : گفتم عصبی

  ،بجهنم بجهنم کن ازدواج-

  کردم ترک رو اتاق سرعت با

 بآ زیر رفتم یهراست کردم کاری خراب بازم بودم عصبی خودم دست از خیلی

 . با حموم خنک

 «عسل»

  بیزارم ازت بیزارم آشغال کثافت رفت

 ترسیدم شدم بلند. صدا بی ریختم اشک ودقایقی کردم رها خودمو تخت روی

  ببینه اینطوری منو بیاد مامان

  بهداشتی سرویس رفتم شدم بلند

 ؟ لبهام آینه تو انداختم خودم به نگاهی

 رهدرگی دلم گویا نبود خودم دست شدم طوری یه  شد منقلب حالم آوریش یاد با

  اما هنوز

 حرص داشتم کنم پاک بوسشو که لبم رو کشیدم بار چند حرص با عصبی

  میخوردم

  شستم حرص با وصورتمو بازکردم آبو باسرعت
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 « آرزومه مردنم االن  آرزوم خواستنت روزی یه سام» گفتم لب زیر

  کردم عوض لباس بیرون اومدم بود وسرخ متورم چشام

  شد داخل زد در مامان که میکردم وا موهامو داشتم

 : گفت لبخندی با

 ؟ نیومدی پاین دیگه چرا-

  بود مامان سمت رخم نیم نگاهمو بدزدم مامان از خودمو میکردم سعی

 ؟ رفتن-من

  آره-

 عجبت پر صداش که میکنه نگام داره وتردید دقت با االن میدونستم اومد جلوتر

 : وگفت بود

 ؟ کردی گریه-

 امموه کردن باز گیر زیادی حرص با  بودم وعصبی میخوردم حرص داشتم اینقد

 : وگفتم شدم موفق اخره بل بود علت بر مزید هم پاچگی دست کال بودم

  مامان میترسم-

 : گفت خنده با مامان

 ! دیدم رو  تو وحیای شرم اخره بل عجب چه-
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 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۰۷ ۲۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  نه_هشتاد_پارت#

 «؟ کرده فکر چی من ی بیچاره مامان که بود دیگه چیز یه بابت ترسم»

  نیس خودم دست میترسم- من

 : گفت وشوق ذوق با

 ؟ چیه نظرت حاال

 : وگفتم گرفت لجم سام امشب کار با اما کنم رد میخواستم

  مامان بگیرم تصمیم درست باید اما خوبیه پسر-

 : وگفت صورتش اجزای تمام بود لبخند پر باز مامان

  شدی بزرگ دیگه برم قربونت الهی-

  شدم هم وموفق بزنم لبخند کمی کردم سعی

  داد ادامه دید لبخندمو مامان

 ؟ میدی جواب بهش کی-
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 قراره هک هم ،فردا  بیشتر بشناسمش بشیم آشنا بگذره مدتی بذار زوده فعال-

  دنبالم بیاد

 یعروس صفر محرمو بعد باشه مثبت جوابش عسل اگه میگفت مرعشی آقای-

  نداره رو طوالنی نامزدی حوصله میگه داره عجله آرش خود میگیرن

 : گفتم تعجب با

 !؟ هوله چه-

 شکر رو خدا که وضعشونم  ؟ نازی این به میاد گیرش دختر کجا نباشه چرا-

  خانوم عروس جز آمادست که هم چیزش همه عالیه

 : وگفتم کردم مامان به پشن کشیدم خجالت لحظه یه

 موهامو داشت داد دست بهم عجیبی آرامش احساس کرد بغلم پشت از-

  برم قربونت الهی گفت مهروبونی با موبوسید

 ذوق از کردم سعی خیلی گرفتم رو بود حلقه دورم که دستاش متقابال منم

 : وگفتم نریزم اشک دلتنگی

  مامان نکنه خدا-

 : گفتم آروم بوسید باز منو مامان

  ندارم عجله من اما-
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 ریزش مانع دلشتم سعی توانم تمام با  خوند چر خودش سمت منو شد جدا ازم

 : وگفت بشم اشکام

  عزیزم بگو خودش به مخالفی عروسی و  عقد تاریخ این با اگه-

  پاین انداختم سرمو

 : وگفتم  کردم تازه نفسی پیشونیم رو بوسش باداغی

  یشه عوض نظرم شاید بعد بشناسم بذار فعال-

 هبابات تاید مورد خوبیه پسر نزن آب به گدار بی مامان بکن خوب فکراتو-

 وگفت دبو ایستاده روم به رو هنوز پاین انداختم سرمو نشستم تخت ی لبه رفتم

: 

  بود چی هات خنده دلیل حاال-

  ساری شرم از شار سر لحن با گفتم بردارم سرمو اینکه بدون

  میخوام معذرت نبود خاصی چیز-

 ؟ میخندیدی طوری این نبود خاصی چیز-

 : گفتم کنم عوض رو موضوع خواستم

 ؟ گفتی بزرگ آقا به-

  میدیدم خبر بهش بشه جدی قضیه میگه بابات-

  میگم بهش فردا خودم-
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  بگه خودش بابات بذار مامان نکن عجله-

 : وگفتم کشیدم دراز تخت رپو

  مامان باشه-

 

  دارد ادامه

 

 [۲۱:۰۲ ۲۷.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 نود_پارت#

 

  وگفت بوسید گونمو شد خم مامان اومد جلو

  بیاید پیش خیره  هرچی-

  کرد ترک اتاقو هم مامان اجبار سر از باز زدم لبخندی

  بود مثبت آرش به جوابم منم گذشت ای هفته چند

 لباس وشیک ومعقول مرتب بیرون بریم دنبالم بیاد قراره هم عصر امروز

 آرش تا میخوردم تاب بودم نشسته حیاط تو کردم آرایش هم نمه یه پوشیدم

  کرده گیر ترافیک تو وگفت زد زنگ انصافا نبود قول بد بیاد

 اریع بی تبل به وزدم  میخوردم ،تاب تاب رو زد آتیشم که روزایی اون خیال بی

  تظاره همش هرچند
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 وت پیچید که عطرش بوی با  کابوسا اون وباز بودم بسته مدت تمام چشمامو

 دلم تو نفرت یه عشقش جای که آشنایی خاص عطر بوی شدن زنده دماغم

 : گفتم کنم باز چشامو اینکه بدون جامونده

 ؟ چیه-

 : گفت بود بخش آرام حس ترین دلنواز روز یه که صدایی

 اموچشم نداری دوسش تو. ؟ کنی تظاهر نیستی که اونی به زور به میخوای چرا-

 : گفتم پوزخند با کردم باز

 ؟ میکنم تظاهر-

  آره-

  نیست مربوط تو به-

 ؟ دادی مثبت جواب بهش چرا نداری دوسش اصال تو-

 : گفتم عصبی

  خودمه زندگی ضمن ،در نه یا ندارم دوسش که چه تو به-

  میشم نگرانت هانی نیست خودم دست-

 : گفتم حرص با دادم بیرون نفسمو

 ستنموشک نکن باور صدامه تو بغضی اگه نکن باور دیدی اشکامو اگه نکن باور-

  میکنم نرم وپنجه دست ها غصه با ،دارم نازک پیچک یه مث
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 تو دهش نصیبم که سرنوشتیه این کردم وباور سرپام ندارم دردی هیچ خوبم االن

  ندارم دردی هیچ خوبم کن باور لطفا هم

 ! دارم دردی که نکن فکر حتی ثانیه یه برو

  ندارم هم وشکایتی گذاشنم سر پشت رو ساختی برام که رو روزایی من

  دش وپاین باال وضوح به گلوش سیبک داد قورت دهنشو آب میکرد نگام فقط

 : دادم ادامه

 زندگیتو شبا این دارم حالی وچه کردی ؟چکارم چیه دردم بگم کی به آخه-

 تا باش فقط ولی عسل نبود ای کینه باش خوش ،برو هستی دلم مدیون جونیتو

 شوم خاطرات اون از میکنم وسعی  میخوره هاشو نه دخترو حسرت بیداره صبح

 نمیذاری چرا ازشون؟ ندارم خالصی میکنن دنبالم نور سرعت با که کنم فرار

  ؟ کردی چکارم میاری یادم مدام باشم راحت

 و ادایست می میشد وا دلم ی عقده هروقت بود عجیب برد موهش به دستی کالفه

  میشنید هامو کنایه نیشامو میکرد تحمل زبونامو زخم

 : دادم ادامه

 ماا نداشتی ودوسم نیومدم چشمت به میخواستم که جور اون وقت هیچ میدونم-

 هزیاد چشمم ارتفاع منم افتادی چشمم از دیگه بدون ولی آره داشتم دوست من

  بودی مسبب خودت که سقوطی یه افتادی ببینمت محاله دیگه افتادی

 : گفتم آروم میرفتم که خروجی در سمت تاب روی از شدم بلند
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 زتا زندگیتو کل اما بوده زندگیت کل روز یه که ببندی چشم کسی رو سخته-

  گرفت

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_نود_پارت#

 صد در صد بود موبایلم زنگ صدای یه که میرفتم خروجی در سمت باسرعت

  بود آرش

  بزنم ولبخند باشم ریلکس کردم سعی بود در پشت.

  کردم باز رو در

 : گفت لبخند با نگاهش بود من سمت بود پایین ماشین شیشه

 ؟ نکردم دیر-

 : گفتم میبستم که رو در

  زیاد نه-

  شدم سوار

 :گفت میبستم که بندمو کمر
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  خوبی-

 : گفتم لبخند با کردم نگاش

 ؟ چطوری تو خوبم-

 : وگفت کرد حرکت

  عالی میبینمت که من-

  زدم لبخند

  خانمی بریپ کجا- آرش

 : وگفتم پاین انداختم سرمو

  بریم داری دوست هرجا آرش کردی دعوتم تو-

 ؟ عسل-

  اهوم-

 

  بود ندپس دختر جذاب انصافا بود عالی اسپرت کردم آنالیز ،تیپشو کردم نگاش

  میشه شروع کی از کالست-

 « گفتم خنده با» دیگه مهر اول از-

 داشته توق بیکارم که روزایی تا بگو بهم بعد برانامشو میگم کالسیتو ساعت-

  عزیزم بیرون بریم دنبالت بیام باشیم
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  چشم کالسام ی برنامه بشه مشخص باشه-

 بود ازسان کردم نگاه آوردم در کیفم تو از گوشیمو شد بلند موبایلم زنگ صدای

 : وگفتم زدم لبخند

  سانازه-

  لبخند با کرد بهم نگاهی نیم

 تگفتمبرگش ناشت خبر نامزدیمون واز بودن کشور خارج مدت این تمام ساناز»

 « بودن برگشته هم وحاال بگم بهش

 : دادم جواب

  الو-

  دادی جواب عجب چه معرفت بی سالم-

  جنس بد میدم جواب زدی زنگ وقت ،هر ندادم جواب کی ساناز عه-

 : گفت خنده با

 ارهست نداریم خبر ما شده طوری پیامی نه زنگی نه که خودت نزنم زنگ اگه من-

 ؟ عسلک شدی سهیل ی

 گفتم خنده با-

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان
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  دو_نود_پارت#

 

  آره-

  خبرم بی  من خبریه مطمئنم عه-

 : گفتم باخنده

 حاال،،،-

 ؟ چی یعنی حاال-

 ؟ ،دیگه دیگه-

  لبخند زد لبخند کرد نگام آرش که گفتم خنده با

 ! قناری میخونه خروس کبکت- ساناز

  میزنه چهچه-

  خوشخالی شده چی  خبره چه من جون-

 ؟ رسیدی کی-

 ؟ خونتون بیتم سعید با میخواستم  اومدیم دیشب-

 : گفتم متعجب

 ! االن-
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  آره-

  بیرونیم ساناز چیزه-

  گزیدم لب

 ؟ کی با بیروننین-

 : گفتم ملتمسانه

 : ساناز-

 ؟ کی با پرسیدم-

  دیگه میگم بیا فردا-

 کنت ول نگی تا میشم نگرانت ارم میکنی کاری مخفی داری معلومه من جون-

  نیستم

  منتظرتونم ناهار بیاین سعید با فردا نکن عجله میگم باشه-

  میکنم خفت اومدم یا میگی میزنی گول بچه عه-

 ! ببینم کن خفه-

 : گفت خنده با

  فضولی از مردم ،بگو طلبت یکی-

  دستت نیرسه زودی به عروسیم کارت: گفتم آروم
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 : گفت جیغ با

 ؟! چییییی-

  دادم فاصله گوشم از گوشیمو

  رنگش سبز چشای اون میخندیدن کردم آرش نگاه

 : گفتم واخم لبخند با

 ! کردی داغون گوشم چته عه-

  با الهی گلوت تو کنه گیر-

 : گفتم سریع  پریدم حرفش میون

  آرشه اسمش-

  رانندگی به حواسش لب به لبخند اونم آرش به همزمان نگاهم

 ؟ نگفتی بهم چرا معرفت بی کیه آرش- ساناز

  بابام دوست پسر-

 : وگفت بود آروم لحنش

 . ؟اما میگی راست-

 : وگفتم رو حرفاش ندم کش خواستم

  میزنم زنگ بهت خودم شبی فعال آرشم با من-
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  منتظرتم اومدی شبی مشتاقم عسل باشه-

 : گفت آرش کردم قطع

 ؟ بودی نگفته بهش-

  .دیگه بگم نشد نبود ایران دیگه نشد نه-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 سه_نود_پارت#

 

 انازس ی شماره سریع منتظره ساناز میدونستم اما بود وقت دیر خونه رسیدم تا

  داد جواب نزده بوق هنوز گرفتم رو

 : گفتم خنده با

 ؟ بودی گوشیت تو-

 : گفت خنده با

 ؟ کیه آرش آقا این ببینم خب ، خونتون اومدم می داشتم آره-

  بابام دوشت پسر-
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  عسلی-

  ها-

 . که ؟تو سام پس میگم-

 : وگفتم پریدم حرفش میون

 ؟ نداره دوسم وقتی کنم چکار-

 ؟ کنی ازدواج قراره جدی جدی-

 !؟ سوالیه چه این نیست که دروغکی دیگه آره-

 ؟ داری دوسش تو-

 : گفت که بودم ساکت

 ؟ توام با عسلی-

  گفت که کردم سکوت بازم

 داشتی ای عجله چه میشدی منتظر ؟خب میزنی گول داری خودتو داری چرا-

 . سام سالته؟شاید چند مگه آخه

 : گفتم لغض با

 به دلمو بیخودی چی واسه کنه ازدواج قراره خودش نداره  دوسم سام ساناز نه-

 ؟ کنم خوش امیدی چه

  نکن اشتباه عسل-
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  خوبیه پسر آرش-

 دبه نکن اذیت هم رو بیچاره اون نداری دوسش تو تویی مشکل دیگه همین دِ-

  میکنی مقایسه سام با کدام اونو

 : وگفتم شدم مستئسل

 ؟ کنم چکار میگی تو-

 عجله اینقدر الاقل کاش اما گرفتی رو تصمیمت دیگه تو عسل دونم نمی-

  عسل کردی ؟اشتباه نمیکردی

 میکنم فکر بیشتر چی هر ساناز میگی است. تو گفتم گریه با شکست بغضم یدفه

 سرپ ندارم دوست رو آرش من ساناز میکشم عذاب بیشتر میکنم فکر بیشتر

 کارچ نداره دوسم هم سوزن سر یه اصال سام نمیتونم ساناز  تونم نمی اما خوبیه

 ؟ همیش چی خودم شخصیت پس بچسبونم کنم تحمیل بهش زور به خودمو کنم

  بود وحسرت گریه با حرفام تمام

  نهمیرسو سالم بهت سعیدم میزنیم حرف هم با میام فردا نکن گریه باش آروم-

  برسون بهش منو سالم-

 : گفت خنده با

  خانوم عروس میرسونم چلیتو و خل-

 : وگفتم گیرم وگلو گیر نفس بغضای میون گرفت خندم
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  منتظرتم-

  زدم زنگ آرش کردم قطع تا

 باشم وعادی آروم کردم سعی دادم وجواب کردم صاف هنوز داشت بغض صدام

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 چهار_نود_پارت#

 

  الو-من

 ؟ گلم بودی ،بیدار خانمی سالم الو-

  بیدارم آره-

  عزیزم خوبی-

  کردم سکوت اختیار بی گرفت دلم لحظه یه

 ؟ کرده ناراحتش چی ساکته چرا خانمی-آرش

  خستم یکن فقط آرش نیست چیزی-

  شدم مزاحمت-

  نزن رو حرف این آرش نه-

  بزنم حرف باهات داشتم دوست-
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 : وگفتم بودم ناراحتیم ی بهنونه دنبال

 ؟ آرش میگم-

  جونم بگو-

  نیستم بلد کاری هیچ من-

 : وگفت خندش از زدم لبهند که خندید چنان

 ؟ ناراحتی همین واسه-

 : وگفتم کردم لوس خودمو اما

 ؟ میخندی چی واسه-

  کردی بغ ها بچه عین  خب داشت خنده لحنت-

 

  پاچلفتیم دست خیلی من نیستم بلد کاری هیچ-

 سیاه به دست خانومم نمیذارم من ضمن ،در میگیری یاد خانمی نیس مهم-

  خودمه ،عروسک بزنه وسفید

 « شدم عروسک میگفت سام گرفت دلم باز»

 : وگفت پیچید گوشم تو آرش بخش آرام صدای بودم کرده سکوت بازم

 ؟ عزیزم چته عسل-

 : وگفتم کنم خفش بدم قورت کردم سعی اما گلوم داشت بغض
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  دارم دلشوره-

 : وگفت خوردمو زخم احساس میکرد نوازش عجیب صداش

 ؟ عزیزم چی برای-

 ؟ بگیری عروسی وصفر محرم بعد قراره-

 : وگفت بود خواهش پر لحنش

  بود خواهش پر زدیدم حرفامونو ما-

  کردی قبول وتو زدیم حرفامونو ما برم قربونت-آرش

  نیست خودم دست آرش دارم دلشوره-

  میزنیم حرف هم با بعد بازم گلم باشه-

 وقشنگ خوب میکرد استفاده که کلماتی چقدر بود مهربون صداش لحن چقد»

 خوب خیلی آرش شدم آشوب پر دفه یه شده چم نمیدونم برعکس اما بود

 « نمیخواد اونو مرگشه چه قلبم نمیدونم اما نظر همه از بود کلملی ومرد ،مهربون

 : وگفت پیچید گوشم تو نگرانش صدای که بودم خودم عالم تو

  صدامو میشنوی هست حواست ،عسل عسلم-

 : دادم جوابشو اومدم که خودم به

 !؟ چیزه لحظه یه آرش میخوام معذرت-

 ؟ خوبی خانومم عسل-
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 ؟ آرش. ، آخه ؛ چیزه-

  بگو جونم-

 ؟ داری دلشوره داد ادامه خنده با بعد

 : وگفتم جدی جدی کردم اخم

 ؟ آرررررش عه-

  وگفت صداش بود خنده پر بازم

: 

 بازم ولی شنیدم دلشورتو پر صدای نمیشم مزاحمت هم حاال ، گلم طبیعیه-

  شدم خوشحال

 : گفت آروم کوتاه مکثی بعد

  گلم میبوسمت-

 : گفتم آروم منم

  خوش شب-

  خانمی خوش هم تو شب-

  شکست بغضم سریع کردم قطع ،تا کردم قطع

  گریه شده روزا این شبام  تمام کردم خالی وخدمو کشیدم دراز دمر
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 .دارد ادامه

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 پنج_نود_پارت#

 

 

  میرنم جا در لعنتی شب اون تو دارم گفتم هق هق به

 « سام»

  کرد هق هق وفقط پاین انداخت وسرشو

 : گفتم که صدام داشت بغض نبود خودم دست منم

 مینونمن ومن نمیشه میدونم بشه جبران کنم چکار بگو فقط نکن گریه خدا رو تو-

  میشه بخوای تو اگه کنم چکار بگو اما

 پاین گلوم از خوش آب ندارم روز و شب کنی ازدواج میخوای فهمیدم وقتی از

  نمیره

 : وگفت وجودمو ته تا میسوزونه که داد تحنیلم پوزحند یه بازم

 هک کردی من با کاری ،تو نمیبخشمت اومدی ،دیر سام اومدی ؟دیر پشیمونی-

 لیخی شدی تموم واسم دیگه تو نزدم دم میبینی ولی سخته خودم واسه باورش
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 از ودب پر برت دور بگم بهت عشقم از نشد وقت هیچ عشقم از بودم عاشقت وقته

  کاغذی گالی

 ؟ کردی رو کار این من با چرا اما نخواستم که من بود چی ؟گناهم چی من اما

 یارنم یادت ومنو بغلتن که دخترایی سالمتی به بزن برو بازم داد ادامه هق هق با

  دیدی اونا مث منو

  داد ادامه که بود بریده امونشو هقش هق

 نموت وکسی نکرد رحم هام دخترونه به که عمویی پسر سالمتی به میزنم منم-

  نامردم عموی پسر جز بود نکرده لمس

 « آشغالم و کثیف چقد من تومد یادم بازم شد تازه  دلم داغ»

  میبیخشیدمت بود عشق سر از رابطتت اگه- عسل

  واست میمردم داشتی دوسم اگه

 چه اما دارم دوسش عاشقشم منم حرفاش با میشدم نابود داشتم گزیدم لب

  گرفتم اشتباه هوس با رو عشقم کردم بزرگی اشتباه

 «عسل»

  نمیشه صاف دلم دیگه من اما بود معلوم بود پشیمونی پر نگاهش

 : وگفت برداشت کیفشو

  بده جبران فرصت بهم اشکات واسه میشم سدی-
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  کرد ترک رو خونه سرعت با

  بزنم حرف دیگه نذاشت

 « سام»

 دهکر نابودم سوزونده منو بگه میخواست چی دیگه بزنه حرف دیگه نذاشتم

  میزنه وجودم تمتم  به خنجر زیونش زخم با اما کرده سکوت

  بیرون زدم پارکینگ از شدم ماشین سوار

 که شم وارد راهی چه از کنم ،چکار روز یه بیشک میکشه منو ساله۱۹ دختر این

  بدم پس تقاص باید تاکی ، دارم دوسش کنه باورم

 فتمگ فریاد وبا فرمون به زدم محکم بودم وکالفه عصبی میخوردم حرص اشتم»

» 

  شد طوری این چرا آخه کنه لعنتم ؟خدا

 رو فرهاد ی شماره که شد چطور نمیدونستم بودم آرامش دنبال بودم کالفه هنوز

  شد برقرار وتماس کردم پارک خیابون ای گوشه گرفتم

  سالم- من

  سالم-

  فرهاد کجایی-

 ؟ ای چکاره ،تو بیمارستانم-



348 
 

 ؟ امشب این جکاره بیرون میرم دارم ،یعنی خونه-

 :  گفت خنده با

  بیرون اومدی اخره بل تنهایات الک از عه-

  فقط میخوام یکم-

 ؟ چته کردی قاطی انگار-

  نه یا هستین هیچی-

  شب ،فردا نه امشب-

 ؟ چرا-

  درگیره شروینم نیستن ها ،بچه دارم کار امشب-

 ؟ چی درگیر-

  میشیم جمع ،فردا درست نمیدونم-

 : گفتم تندی وبا شدم تر کالفه

 ؟ ،فعال فردا تا باشه-

  داشتم خطی پشت

 : وگفتم بود شیوا کردم گوشی به نگاه

  حافظ خدا خطه پشت شیوا-
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   نداشتم حوصلشو اینکه با کردم وصل شیوارو با ،تماس کردم قطع

  الو- من

 ؟ کجایی سام الو-

 ؟ چطور خونه-

 ؟ شیفتی امشب-

 هک خونش برم یا بیرون بریم شام میخواست ازم حتما نداشتم حوصلشو اصال»

 «شیفتم گفتم الکی

 ؟ چی واسه- من

  باشیم هم با گفتم طور همین-

  نمیتونم امشب-

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 شش_نود_پارت#
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 سعید انارس منو بودیم نشسته تخت روی اتاقم تو رفتیم وسعید ساناز با ناهار بعد

  مبل رو

 : گفت وتمسخر خنده با دید مونی خود رو جو تا سعید

 میکردی اشاره ،یه میگفتی اقل ال داشتی ازدواج قصد که تو خوشگله خانوم-

  بودم نوکرت دربست خودم

 : گفتم اخم با

  ندارم شوخی حوصله اصال سعید عه-

 : گفت آمیز زنش سر هم ساناز

  آخه شوخیه چه این سعید-

  بودم جدی چیه شوخی - سعید

 : داد وادامه بود لحنش آمیز وگالیه

 انخ آرش از دارم کم چی من مگه میگفتی من به کنی ازدواج میخواستی که تو-

 آ هستم هم نوکرتم درضمن عالیه که هم مالیمون ،وضع هستم که نیستم جذاب

  باریکتر مو از گردنم

  بریم هم با پیادشو  راهم همه این میره کی- ساناز

 : داد وادامه خندید سعید

 ؟ کردی قبول چطوری بود سام پیشه دلت که ؟تو میشه چی سام پس-
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 : وگفتم کردم بغل رو هام زانو بودم نشسته که تخت رو

 هم سام نمیخواد رو آرش دلم میکشم عذاب دارم هم خودم سعید نمیدونم-

  افتادم گیر راهی دو رو جور بد نداره دوسم

 ور انگار سالته چند مگه ؟دختر انداختی راه چیه مسخره نامزدی این موندم واال-

  بخدا ای دیونه موندی احتشام جناب دست

  پیش نه دارم پس راه نه- من

 ؟ پیش نه داری پس راه نه عه-

 : گفتم اخم با

 !؟ خب کنم چکار ساناز-

  خودتی گیرنده تصمیم دونم نمی من-

 : وگفتم آوردم در رو ساناز ادای

  وکوفت نمیدونم.  نمیدونم-

  یشیم پشیمون بعد نداری دوسش که نکن کسی گرفتار خودتو نظرم به- ساناز

  باشم داشته دوسش بعد ممکنه اما- من

 مکنهم انتخابت نیست عشق با تو میشناسم رو تو من خوشگله خانوم نه- ساناز

  خودتو هم میکنی اذیت اونو هم نشی مند عالقه بهش هم وقت هیچ

 : گفتم غمگینی لحن با
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  کنم چکار خب-

 : گفت خنده با سعید

  اولویت تو بذار هم منو هستم منم کن  فکر منم به-

 : وگفتم کردم پرت سمتش رو کوسن عصبی

  خفه تو-

 : وگفت قاپید هوا تو رو کوسن خنده با سعید

  بزن حرف سام وبا بزن بهم نامزدیتو نظرم به-

 : گفتم پوزخند با

  عمرا بزنم حرف سام با-

  بزن سامو قید یا آرش یا کنی چکار میخوای پس خب- ساناز

  بودم گم در وسر گیج بگم چی نمیدونستم کردم سکوت

 این یکرد نامزدی اینه وبدبختی بزنی نمیتونی میدونم که رو سام قید- سعید

  نمیشه خو طوری

 هبرگشت بخت آرش با میتونی چطوری سامه پیش هنوز دلت وقتی تو- ساناز

 ؟ کنی زندگی

 : وگفتم گرفت گریم باز و شکست بغضم دفه یه

  کنم چکار ،نمیدونم نمیدونم-
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 ه★**

 

 نشسته هم تاب وروی میخوندم درس حیاط تو داشتم بود عصر گذشت مدتی

  .بودم

 اکیفب بود تنش بیرون لباس پاین اومد می داشت سام که رفت ها پله به نگاهم

  بهش نگاهم منم نبود اصال حواسش دست به. وسویچ

 سریع ونگاهمو اومد می پایین سرعت با رو ها پله که همزمان روشو چرخوند

 که کتاب تو بود پایین سرم  کردم درسوندن سرگرم دوباره وخودمو دزدیدم

  شنیدم پاشو صدای

  بار هر میکنه نوازش وجودمو عمق تا خاصش عطر بوی برداشتم سرمو

 ؟ عسلم- سام

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هفت_نود_پارت#
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 ؟ گرفته صدات سام چته-

  خستم فقط نیست چیزی-

 ؟ شدم مزاحمت-

 : گفتم تمام تفاوتی بی با

 ؟ نداری کاری-

  نه-

 داشتم مریض بیرون یرم میخواستم مثال کنم چکار نمیدونستم کردم قطع سریع

 وراهی کردم روشن رو ماشین ندارن گناهی اونا ولی نداشتم حوصله اصال اما

  شدم بیمارستان

 ودمب وکالفه گم در سر بود گرفته دلم خیلی شب یک وحوش حول بود وقت دیر

  میکرد درد جوری بد هم سرم

 بودم شده وسوسه بود کرده هوس جور بد امشب اما بود نزده لب بود مدتها

  بود دستم فرهاد آپارتمان کلید هنوز

 شههمی توخونه معموال اون نداشتم رو بمونم منتظر وایسم فردا تا اینکه طاقت

  شدم راهی پس داشت

  فرهاد هم بود شروین ماشین هم شدم پارکینگ ،داخل بودم راه تو ساعتی نیم

  بود هم شیوا ماشین کردم نگاه شک با شدم پیاده ماشین از
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  گفتم متعحب لب زیر  بستم رو ماشین در

 « ندادن خبرم چرا هستن که اینا»

  میگفتن بهم معموال اونا باره اولین واسم بود عجیب

  شدم داخل کردم باز رو در بود دستم کلید. رفتم آسانسور سمت سریع

 اه گرفته برق عین دیدن منو تا وشراره دخترش دوست با بود سالن تو فرهاد

 : وگفت پرید مبل رو از فرهاد

 ؟ تو-

 : وگفتم رفتم جلو بستم که رو در

 ؟ شد عوض نظرتون شب، فردا گفتی-

 : گفت وتردید شک با

  شد یهو چیزه-

 : وگفتم بود گردش در شراره منو بین نگاهش بود پاچه دست خیلی

 ؟ ای پاچه دست چرا-

  نشست داد قورت دهنشو آب

 : گفت لبخند با شراره

  ندیدمت وقته خیلی سام به به-
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 ؟ نیست کسی وگفتم انداختم اطراف به نگاهی

 : وگفت کرد پر رو گیالس فرهاد

  فقط یم ما  نه-

 : وگفتم نشستم روش به رو مبل روی

 ؟ فقط نفر سه شما-

 : وگفت بود پایین سرش فرهاد

  آره-

 نهمیک مخفی  رو چیزی یه داره معلومه بهش بود خیره نگاهم دادم مبل به تکیه

 : گفتم بود پاچه ودست نگران

  بود پاین هم شروین ماشین اما-

 : گفتم و شد وبدل رد دخترش دوست شراره بین نگاهش

  نفر سه ما میگی چرا پس-

  اتاقه تو ،شروین نبود حواسم- فرهاد

 ؟ نیست حواست هست شروین -من

 : دادم ادمه کرد نگام متعجب فقط

 ؟ باکی اتاق تو-



357 
 

 : گفت بود مصنوعی کامال خندش که شراره

  حاال،جدیده-

 ؟ میکنی چکار ،خب بیخیال- فرهاد

 : گفتم وریلکس شدم بلند

 ؟ آره باشیوا-

  شد بلند بدتر بسا وچه ها گرفته برق عین هم فرهاد

 بشه مانعم میخواست شد سبز جلوم سرعت با فرهاد رفتم اتاق سمت منم

 : گفت گم در وسر ملتمسانه

 . ،شروین سام نه-

 : گفتم عصبانیت وبا زدم کنارش

  نگفتین بهم همین واسه-

 : گفت ونگران پاچه ودست شد مانعم گرفته جلومو

  دیگست یکی با شروین بیخیال-

 

 

 .دارد ادامه
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 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 هشت_نود_پارت#

 

  زدم پوزخند

 : وگفت کردم نگاش

 همب نشده دیر تا هانی ندارم دوست آرشو مطمئنم من بده فرصت بهم خدا تورو-

  میکنم جبران هانی میکنم ثابت برات خودمو بده فرصت

 : داد وادامه کرد تر لب بود نگاهم تو اخم دادم بیرون حرص با نفسمو

 داری دوسم دلت تهای ته اون میدونم  ندارم راحت خواب حاال تا شب اون از-

  ندارم راحت خواب حاال تا شب اون از نکن اذیتم ،عسل

 : گفتم تمسخری ی خنده با

  دارم نامزد من دختر خیالی خوش خیلی-

 : وگفت اومد جلوتر قدمی

  نداری دوسش اما آره-

 : گفتم آری در حرص پوخند با

   نمیبینم شعوری هیچ دکتر جذابت ی چهره این پشت-

 : دادم ادامه شمرده شمرده
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  دادی قول شیوا وبه کنی ازدواج میخوای میدونم خوب درضمن و دارم نامزد من-

 : دادم ادامه بدونم من نداشتم انتظار تعجب پر نگاهش

 من نمیکشی خجالت تو کنی ازدواج باهاش میخوای که شنیدم حرفاتو خودم-

  دارم نامزد

 وادمیخ زور به نیست مهم برام شیوا نیست شوخی زندگی عسل نکن اشتباه-

  بهش دادم خرمن سر ی وعده الکی منم کنم ازدواج باهاش

 : گفت کوتاه مکثی بعد

 ذابمع لطفا هانی ببخش منو ،اما اما بود جبران قابل وغیر بزرگ اشتباهم میدونم-

 یمیونپش نداری دوست آرشو تو بگیر تصمیم کن فکر درست وتخمت اخم با نده

  عزیزم میشی

 : وگفتم کامل سردی خون با بود بهش نگاهم

 شقتع ی جونه دنبال قلبم ،تو ریشه از خشکیده دلم تو عشقت ی ته بو  دیگه-

 نو تا مرده عشق برای نمیشه گرفتنش جون باعث هیچی دیگه نکن وشک نگرد

  نگرد معجزه دنبال وجودم

  عسل میکنم خواهش-

 هبیرحمان ،خیلی کردی نابود وجودم تو عشقتو به ایمان ها پلیدی عین خودت-

  بذار راحتم لطفا سام برو ،برو گرفتی ازم هامو دخترونه
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 قابل کارم میدونم هام پشیمونی به نزن زبون زخم نزن، حرف طوری این لطفا-

  کنم جبران بذار اما بزرگه گناهم نیست جبران

  نداری جبران راه نه-

 : دادم ادامه شکست بغضم دفه یه

 ، میپشت ،نگفتی میمونی پام نگفتی بعدش اما ، اما میدونم سام بودی مست-

 ندارم ولقب االنتو حرفای انا کردی میمم تر ،درسته میشه چی شب اون بعد نگفتی

 نداری دوسم اصال ،تو شی خالص داری که وجدانی عذاب این بار زیر از میخوای

 نه اام نداشتم حرفی باز میکردی ولم ازدواج ،بعد میموندی پام به شب همون اگه

  خیلی اومدی دیر اومدی ام کینه پر دردم پر نفرتم پر که االن

 : گفتم هق هق با

 کنی آرومم که واسهدخاطرم دلم واسه اما بودی مست نداشتی دوسم درسته-

  بدی پس هامو نه دخترو نمیتونی چون بذار راحتم برو هم حاال میگفتی

 : گفت وآروم انداخت زمین رو کیفشو

 ازیلجب سر از میدونم پشیمونم بخدا ،عسل بگیرم دستاتو االن بذار اما باشه-

  رو لعنتی شب اون ی خاطره کنم پاک بذار میکنی ازدواج آرش با داری

 : داد ادامه کردم پاک اشکمو
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 اطرافیانم ی همه زدم رو چی همه قید نزدم کوفتی اون به لب لعنتی شب اون از-

 بخشب منو ولی سخته میدونم میسوزونی حرفات با منو میزنی زبونم زخم تو اما

  بگیرم آروم تا

 : گفتم گریه با

 تو مدل تنهایی تو بذار  هم حاال شب نه روزه نه غروبه عین من روزگار انصاف بی-

 هنداشت دوسش اگه حتی میکنم ازدواج آرش با من بمونم تنها جونم نیمه غروب

 رمدا انصاف بی میشم تو گناه پاسوز دارم من دارم گله خدا از دارم گله اما باشم

  ندارم دوسش سوزن سر یه میکنم ازدواج دارم کسی با میدم رو تو گناه تقاص

 

 .دارد ادامه

 

 [۲۳:۳۳ ۲۸.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  نه_نود_پارت#

 

 

 : دادزدم میشدم منفجر عصبانیت از داشتم زدم پس اونو زور به

 ؟ باشیواست-

 « بود گرفته زورم این از داشتن خبر ازدواجمون وقرار نامزدی جریان از اونا»
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 : گفت التماس با مانعم کرد وسعی ایستاد جلوم هم شراره

  کن کنترل خودتو باش آروم-

    مانع اونا تقال من بودن گرفته دوتاشون جلوم

 : زدم داد

  شیوا لعنتی-

  شد یقه به دست هم با فرهاد نبود دارم جلو کسی دیگه

  کنترل قابل غیر بودم عصبی چنان

 زمین افتاد دارم برش اهم سر از کردم فرهاد حواله مشت یه نبود خودم دست

 گیره دست بردم هجوم در سمت دیوار به خورد جیغ با دادم هل هم رو شراره

  میکنن قفل معلومه بود قفل کردم پاین باال رو

 : زدم داد

 . عوضیا ،معلومه میکنن قفل معلومه-

  افتادم در جون به ولگد مشت با که میسوختم داشتم بود گرفته حرصم

  میزدم حرف وعصبیانیت فریاد با من

  کن باز رو در. هرزه کثافت. تویی اون میدونم لعنتی کن باز رو در شیوا-

  شدند مانعم سد چطوری نفهمیدم وفرهاد شراره بازم

  بودم کنترل قابل غیر افتادم در جون به ولگد مشت با باز بار چند
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  میخوردم حرص داشتم که وجودم تمام با میزدم داد

 ؟ میزنی  الس این با کنم ازدواج باهات میخوای ازم عوضی ی هرزه-

 :زدم فریاد در تو زدم مشت با دادم ادامه وجودم تمام با

  رو در. کن باز ، هرزه-

 : گفت بگیره دستمو داشت سعی که درحالی والتماس ترس با شراره

  تر آروم کن کنترل خودتو سام خدا رو تو-

 : گفتم خصمانه که رفتارم حرفام نبود خودم دست وعصبی بودم خشمگین

  آشغالین ،همتون همین عین همتون-

 : گفت وباالتماس داد هل عقب سمت منو فرهاد

  خوابن ها همسایه دیروقته-

 : گفت التماس با شراره

  خواست خوش شراره تقصیره بی شروین-

 : گفتم پوزخند با بود گرفته چشام جلو خون دادم قورت دهنمو آب

 ؟ رفیق یعنی این-

  گذاشتیم ازدواج قراره میدونست نامرد ؟ آره زدم داد
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 انلیو شراره نشوند مبل رو زور به منو کرد هدایت مبلها سمت منو زور به فرهاد

 : وگفت داد دستم آب

  باال زده فشارت بخور یکم-

  کردم پرتاب اتاق در سمت وعصبانیت قدرت تمام وبا گرفتم رو لیوان

 : گفتم فریاد با

  خواستی خودت شیوا-

  وگفت نسشت کنارم فرهاد

  باش آروم چته-

  نشستم خون به چشمای با کردم نگاش

 : داد ادامه

 : گفتم بهت اول همون-

  نمیخوره دردت به شیوا-

 : گفتم خشم با وعصبی زدم موهام به چنگ دستام دوتا با

 ، کنم ازدواج باهاش خواست خودش عوضی ی هرزه-

 : دادم ادمه دندونام الی از حرص با

  چیز همه بی ی هزره کنیم نامزد کرد مجبورم-
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 : گفت اخم عصبی شراره

 ؟ میدی فحش اینقد مرگته چه-

 : گفتم جانب به وحق طلکارانه کردم نگاش

 ؟ نبود ای دیگه کس تخت تو االن بود درستی زن اگه دیگه هست-

 : دادم ادامه زیادی عصبانیت با

 ؟ کنیم ازدواج نذاشتیم قرار مگه-

 

 : گفت من وبعد کرد شراره به نگاهی اول فرهاد

  توی مقصر-

 الاص بود پاین سرش بود نشسته مبل رو ساکت مدت تمام فرهاد دختر دوست

 : گفت آروم نکرد دخالتی

  نمیرسی بهش خب-

 : گفتم پوزخند با

  ندارم رابطه حوصله بودم گفته بهش من ؟ نمیرسم بهش-

 : زدم داد

 ؟ بودم نگفته هرزه-

  گفتم زور به خیلی بود خشک دهم دادم قورت دنمو آب
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  فهمیدم االن که بهتر همون-

 

 

  دادم ادامه

 [۰۸:۲۳ ۲۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  صد_پارت#

 

 : وگفتم شدم بلند

  نمیشناسم رو شروین دیگه من بزنه خط منو دور بگو شروین به فرهاد-

 : دادم ادامه و دادم بیرون حرص با نفسمو

 میکنم رابخ سرش رو دنیا بیفته موبایلم رو شمارش کافیه فقط بگو هم شیوا به-

 نهمیدو خودش غیرتم بی نکنه فکر بگو ،بهش االن گذشتم ازش آورد شانس

 هونهب عجب خودش هم ،حاال نخوامش بشه باعث که نده دستم بهونه گفتم بهش

  کنم یکسانش خاک با میتونستم راحت وگرنه داد دستم ای

 : دادم ادامه میرفتم خروجی در سمت

  خودم چشمای با ودیدم فهمیدم زود شد خوب-

 « نکردم که همسایه درو مراعات» بهم کوبیدم شدم خارج کردم باز رو در
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 خودش واسم شد عالی البته  خونه اومدم چطوری نفهمیدم حالم بود داغون اینقد

  نمیاره رو اسمم داره عمر تا ودیگه بزنم پسش شد باعث

  میرفتم باال آرم سکوت در رو ها پله

 الم تو دیدی چه رو خدا» گفتم لب زبر  بودم عسل اتاق در پشت اومدم خودم به

 با رو عشق که دیونه سام همون همنونم من درسته  بچگیمی عشق تو میشی من

  گرفتم اشتباه هوس

 « میخوام معذرت عسل میخوام معذرت:  دادم وادامه دادم بیرون نفسمو

 کنم چکار  نشی من مال تو تا نمیشم آروم» کردم وزمزمه کشیدم در رو دستمو

 «؟ گلم بشی من سهم تو

 « عسل»

 رو امس پای صدای که کردم باز آروم درو بیرون بزنم اتاق از خواستم بود تشنم

 هب روبستم در  بود ها پله رو بیرون اودم آروم اتاق از شناختم شنیدم ها پله

 وهاش زمزمه صدای که اتاقم  سمت رفت. شدم مخفی ستون پشت ورفتم آرومی

  بچگیمی عشق تو میشی من مال تو دیدی چه رو خدا»  شنیدآروم وضوح به

 اب نفسشو«     گرفتم اشتباه هوس با رو عشق که دیونه سام همون من درسته

  میخوام معذرت عسل میخوام معذرت»  داد وادمه داد بیرون حرصت

 : کرد وزمزمه کشید در رو نوازش باحالت رو دستش

 «؟ گلم بشی من سهم تو کنم چکار نشی من مال تو تا نمیشم آروم» 
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 دوست دارم دوست منم» کردم زمزمه لب زیر هام گونه رو که بود اشک داغی

 « دارم

  هام گونه میسوختن

 یرونب اومدم ستون پشت از کردم پاک چشمامو تند تند  کنم چکار نمیدونستم

  چرخید سرعت با انکار شنید پامو صدلی رفتم سمتش عادی

 : گفت که رفتم اتاقم سمت بیخیال

  گرفت دامنو آهت کردی نفرینم-

 : داد ادامه که در ی آستانه در بود بهش پشتم

  میخوام معذرت عسل میخوام معذرت تو از من-

 باالتماس هامو وگونه چشما سوزوندن لعنتی اشکای لین باز سمتش چرخیدم

 : گفت

 آرامش تاحاال شب اون از قسم اشکات به چشمات ،به نکن گریه روخدا تو-

 این نفهمیدم گرفتم اشتباه عشق با رو هوس یه من  میشم  دیونه دارم ندارم

  عاشقتم عمره یه من. من ؟ هوس یا عشقه

  بست درو شد داخل کرد باز رو در پاچگی دست با رفت اتاقش سمت وسریع

 این» کردم زمزمه میریختم اشک صدا بی آروم بسته در به بودم زده زل لحظاتی

 « ؟ هوس یا غشقه
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  داره دوسم یعنی

  برد مخواب کی گریه با نفهمیدم نشستم تخت رو بستم آروم درو شدم اتاق. داخل

 بودم ودمخ تو  داشتم کالس دانشگاه رفتم شدم ،آماده شدم بیدار سختی به صبح

 حتی نبودم استاد حرفای متوجه اصال کالس سر آوردم کم بود داغون هوام حالو

  ندادم محل بود شاکی هم ساناز

  بودم نشسته حیاط تو استراحت زنگ

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۸:۲۳ ۲۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_صد_پارت#

 

 : گفت اومد ساناز

 ؟ مرگته چه بگی میشه امروز چته-

 : گفتم پوزحند با

  ممنونم همدردیت ابراز همه این از-
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 یبگ میشه گرفتی هم منو حال حاال تا صبح از نشستی ها مرده مادر عین چته-

 ؟ دمغی چته

 ؟ ساناز گفتم بغض با

 : وگفتم میکرد نگاه رو به رو به من مث واونم بود رو به رو به نگاهم

  ندارم دوست رو آرش من-

 : گفت پوزخند با

 ؟ خب میدونستم اینو-

 ؟ ساناز

 : گفت جدی وجدی شد عصبی

 ؟ مرگته چه بگو ساناز زهرمار-

 : وگفتم رفتم ور دستم انگشتای با پاین انداختم سرمو

  دارم دوست سامو من-

 ؟ بقیش خب میدونستم هم اینو-

 : وگفتم گرفت بغضم باز

 ساناز؟-

  ساناز ساناز،دردساناز،کوفت مرض-



371 
 

 : گفتم میکشت منو داشت بغضم

 ؟ میکنی اینطوری چرا چته-

 دوست رو سامو ندارم دوست رو آرش هی کردی دیونمون دختر یاتو چمه من-

  کردی عاصی هم منو ،واال دارم

 : گفتم گریه با

 ؟ میکنی برام بخوام ازت کاری یه-

 : وگفت گرفتم دستش از گرفت جلوم که بود کاغذی دستمال

 ؟ چکاری-

 : گریه با وگفتم کردم پاک دماغمو

 ؟ میزنی حرف مامان با-

 : گفت که دیگه رسما میکردم هق هق

 ؟ بگم چی مامانت به برم ، بردی آبرومونو بابا آرومتر-

  داد ادامه میکردم فین فین

 !؟ سامه عاشق نمیخواد رو آرش گلت دسته دختر بگم برم-

  نمیخوام آرشو بگو بهش-

 حرف بابات با خودت ،بهتره نده دخالت خانوادگی های بحث تو منو عزیزم نه-

  برخوردمیکنه مامانت از تر آمیز مسالمت اون بزنی
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 : گفتم گریه با

  میگیره دامنو آهش کنم چکار رو آرش-

 دب رو خودت هم بعد تا بهتره نداری دوسش وقتی میکنی کاری خوب اتفاقا-

 بهتره دهنش بیشتر بهت وابستگیش تا تر بخت بد رو بیچاره اون هم کنی بخت

 . کنی تمومش تر زود

 ساناز کاغذی دستمال چی هر اومد نمی بند که گریم میزدم حرف گریه با بازم

  شدن خیس داد

 خدا ،واویال دارم وحشت مامان العمل عکس از اما بزنم میتونم حرف بابا با - من

  برسه دادم به

 ات رو ماهی داری وقت تا بزن حرف باهاش داری باباتو وقتی بیخیال رو مامانت-

  بکنی نمیتونی کاری بزنن گندت بعدش تازست بگیری آب از

 ؟ کنم چکار بعدش زدم بهم نامزدیمو گیرم خب-

 ؟ کنی چکار رو چی چی

  میگم سامو-

 : وگفتم متقابال کردم نگاهش منم کرد نگام

  بگی بهش طوری یه باید داره بستگی خودت به دیگه اون-

 ؟ بگم بهش خودم-
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  کریمه خدا هم بعد تا بردار رو اول قدم فعال عسل نمیدونم

 

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۸:۲۳ ۲۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_صد_پارت#

 

  میکنه ارچک ببینم بابام بزنم زنگ بشورم وصورتمو دست برم گفتم شدم بلند

 : وگفت بود نشسته هنوز اونم بودم ایستاده روش روبه

 ننک دلنگرونش حاال از بیخودی بزن حرف باهاش خونه برو نزن زنگ فعال نه-

  میشه نگران

 دارم. عجیبی ی دلشوره میشه تموم کالسم دیگه ساعت یه-

  آرشه دیدم آوردم در گوشیمو شد بلند موبایلم زنگ صدای

 : وگفتم گزیدم لب

  آرشه وای-

  بده جواب-
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  کنم سازی زمینه حاال همین از نمیدم جواب نه-

  وگفتم  کیفم تو وانداختم کردم سایلنت رو گوشی میخورد زنگ مدام

  کالس شد دیر بریم پاشو-

 : وگفت گرفت دستم از کیفمو

  شدن سرخ چشات برو بشوری صورتتو دست بری نمیخواستی مگه-

 : وگفتم رفتم

  میام سریع من برو-

 « ساناز»

 تو از بود عالی نمیذاشت رمز توکیفش از آوردم در گوشیشو سریع رفت عسل

 نداختما رو گوشی نوشتم دستم کف سرعت وبا برداشتم سام شماره مخاطشباش

  رفتم کالس سمت شدم بلند کیفش تو

 « عسل»

  زد زنگ بار صد آرش خونه سمت رفتم شد تموم کالسم تا

  ندادم جواب

 : وگفت علیکی نه سالمی نه مامان خونه رسیدم تا

  بود نگرانت ندادی جوابش چرا خونه زد زنگ آرش-

 : گفتم حوصلگی بی با رفتم ها پله سمت
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  نداشتم حوصله-

 :وگفت اومد سرم پشت

 ؟ نداشتی حوصله -

 : گفتم بود کرده درگیر تنمو ذهنم جدا بودم وخسته بیحال

  خیلی خستم مامان نداشتم حال-

  رفتم اتاقم سمت سرعت وبا

  نگفت چیزی ها پله تو موند مامان

  میکردم خدا خدا مدام داشتم دلهره بود مرگم چه نمیدونم

 خاموش موبایلمو میچرخیدم خودم دور اتاق تو ساعتی یه کردم عوض لباس

  نداشتم وحسابی درست حال نزنه زنگ آرش کردم

  آمادست شام وگفت اومد شوکت

 : وگفتم شدم بلند تخت رو از

 ؟ اومده بابام-

  گرفت هم رو سراغتون وقته خیلی خانوم بله-

  بری میتونی

 از میرفت پایین گلوم از غذا مگه کردم ترک رو اتاق سریع رفت شوکت

 خوردم شاممو بود ظاهر حفظ برای. نبودم امان در مامان تیزبین نگاههای
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  نشستن سالن تو شام صرف از بعد همه

  میکردن حل جدول داشتن وسامان سام

 : گفت سامان

 ؟ نعل جفت یک عسل-

 : وگفتم بودم نشسته بابا کنار منم

  نعل دوتا میشه-

 : گفت سامان خندید سام

  نعلین یعنی کیو آی-

 :وگفتم کردم اخم

  کن مسخره خودتو زهرمار -

 : گفت لبخند با سام

  نگیر دل به میکنه شوخی-

 :وگفتم کردم کجی دهن

  کنم اذیت خواستم بودم بلد -

  خودت جون آره- سامان

 : گفتم بازی لوس اخمو وبا بابا سمت کردم رو
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  بگو بهش چیزی یه-

 : وگفت کشید بغلش نو منو بابا

  جفتشون بابای گور-

 : وگفتم خندیدم

  بابایی عاشقتم-

  صدا سرو بدون شدن سرگرم باز دوتا اون

 آروم که میکردم دق دلهره ترس ار ،داشتم داشتم دلشوره کنم چکار نمیدونستم

 : گفتم

 بابایی؟-

 : گفت آروم خنده با

  جونم-

  بزنم حرف باهات میخوام-

 موآرو حلقه کمر دور ،دستاش صورتش بود من سمت که بود نگاهش به منگاه

 : گفت

  بابایی میشنوم-

 : وگفتم پایین انداختم رو سرم

  بابایی تنهایی-
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  گلکم بابایی جون بگی میخوای چی-

 : وگفتم شدم بلند

  دارم کارت دیگه بیا-

 ؟ مهمه کارت-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۸:۲۳ ۲۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  سه_صد_پارت#

 

 :گفتم زیادی التماس با

  خیلی-

  شد بلند اونم بشه بلند گرفتم دستشو

 : گفت کنه نگاهمون اینکه بدون میوه گرفتن پوس حال در مامان

 ؟ بدونیم ما نمیخواین دارن حرفی چه وپدر دختر-

 : گفتم مامان به رو

  میده انجام بابام کارمو-
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  کرد سکوت مامان

 : گفتم آروم میرفتم بابا با که اتاق سمت

  بابایی ببخش منو-

 : فتگ آمیزی محبت لبخند با و چسبوند خودش به کرد حلقه کمرم دور دستش

 ؟ عزیزم چیه-

  بستم رو در شدیم اتاق داخل

 : وگفت نشست مبل روی بابا

  چیه حرفت ببینم بگو اینجا کشوندی منو-

 رهدلشو از داشتم اینکه با کردم حلقه گردنش دور دستم نشستم پاهاش روی

  کردم کنترل خودمو سختی به میمردم واسترس

  میرفتم ور لباسش یقه با آزادم دست یه با

  گفتم وآروم کردم لوس خودمو

  بکنم بدی کار یه میخوام من بابایی-

 :گفت خنده با

  بیارم در پدرتو تا-

 : وگفتم کردم نگاش اخم وبا کردم لوس خودمو
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  بابایی عه-

 ؟ کاری چه بگو خب-

 « بودم ترسیده یکم بگم چطوری نمیدونستم»، من ،. من چیزه بابا-

  باد بادا وهرچه دریا به زدم دلمو

 . آراشو من - من

 : گفت نگران بابا

 ؟ چی آراشو تو-

 : وگفتم سختی وبه دادم قورت دهنمو آب

 ندارم دوست آراشو من-

 : گفت بیریه وبریده کرد نگام وناباوری بهت با بابا

 ؟ نداری دوست-

 حملت دیگه بگم که بود الزم اما بود سخت برام حرفا این گفتن میمردم داشتم

  عذابو همه این نداشتم

  نمیتونم کنم ازدواج باهاش نمیخوام ندارم دوست رو آرش بابامن-من

 ؟ میزنی حرف داری جدی تو-

 میزدم حرفارو این اگه میشدم خفه داشتم نبود خودم دست کردم بغض دیگه

 : گفتم گلو تو بغض با  ونگم کنن سنگینی دلم رو اگه میمردم وگفتم
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  لطفا کن کمکم بابا-

 مجبور ومنم زد کنار پاهاش ازرو منو کرد تغیر درجه۱۸۰ رفتارش دفه یه بابا

 با شکست ضمبغ دفه یه عصبیه االن میدونستم عصبانیت با شد بلند شم بلند شدم

 : گفتم والتماس گریه

  لطفا بابایی-

 : گفت فریاد خشم با که شد عصبی چنان

 ؟ بدم چی رو مرعشی جواب من-

 : گفتم گریه با

 ؟ دخترتون یا مهمه واستون مرعشی-

  میکنه کنترل خودشو زور به داره بود معلوم بود خصمانه خیلی نگاهش

 : گفتم گریه با

 دوسش اما خوبیه پسر اون میکنم دق دارم  دخترتون یا مهمه واستون مرعشی-

 . ندارم

 . وجودم تمام با. افتادم شدیدی هق هق به پاین انداختم سرمو

 . بیرون رفت اتاق از عصبانیت با بابا

 

  دارد ادامه
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 [۰۸:۲۳ ۲۹.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  چهار_صد_پارت#

 

 سرجاش زا مامان گریون من بو عصبی بابا رفت سالن تو رفتم دنبالش التماس با

  میکرد نگامون تعجب با شد بلند

 : وگفتم میرفتم بابا سر پشت التماس گریه با

  میکنم خواهش میکنم التماس بابا-

  شدن. بلند هم وسامان سام

 : گفت وبهت شک با اومد جلو مامان

 ؟ شده چی رضا امیر-

 : گفت وباعصبانیت داد بیرون حرص با نفسشو بود عصبی خیلی بابا

  خانوم سحر بپرس دخترت از بیا

  بود وملتمس گریون من نگاه رفت هم تو اخماش مامان

  عسل چیه ؟جریان شده چی- مامان

 : گفتم بابا به رو گریه با

 . روخدا تو لطفا بابا-
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 : گفت بابا به رو مامان

 ؟ رضا امیر بگو چیزی یه-

 : وگفت کرد اشاره دست با من به رو که میشد منفجر داشت تقریبا بابا

  نمیخوام آرشو میگه خانوم عسل-

 مامان جیغ صدای که میکرد نگام خیره که چرخید سام سمت نگاهم لحظه اون

 : گفت وبیداد داد با که وشنیدم بود

 ؟ میگه چی بابا عسل-

 : گفتم گریه وبا شدم قایم بابا سر پشت

  نمیخوام و آرش من خدا رو تو مامان-

 : گفت عصبانیت با اومد جلو مامان

 ؟ ،نمیخوای کشکه مگه-

 : گفت فریاد با که بودم ندیده اینطوری رو بابا حاال وتا بود عصبی هم بابا

 ؟ بدم چی رو مرعشی جواب فردا-

 ودب دستش دم چی هر که تر عصبی بسا وچه نداشت بابا از کمی دست هم مامان

  گریه با منم سمتم میکرد پرتاب

  ندارم دوسش نمیخوامش-من
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 بابا پشت من میکرد پرت سمتم وبود دستی وپیش وپرتقال سیب هرچی مامان

  میکردم گریه فقط بودم شده مخفی

  کنه آرومش کرد سعی ایستاد مامان جلو سامان

 : گفت عصبانیت با بابا

 ؟ کردی امیدوار الکی مردمو پسر چرا نه فردا میخوای امروز بازیه خاله مگه-

 : گفتم گریه با کنار اومدم بابا پشت از

  بابا کن کمکم-

 کهو کرد پرتاب وسمتم برداشت عسلی میز روی از رو دستش کنار گلدون مامان

  میریختم اشک تند تند شدم قایم مبل پشت اومدم خودم به دفه یه

 : گفت عصبانیت با مامان

 ، احمق ی دختره عروسیتونه دیگه ماه-

 : زیادی خشم با داد ادامه میکردم هق هق فقط

 ! نکن بازی آبرمون ،با نکن انتخاب خودی بی  کن دقت گفتم اول روز-

 امانس دفه یه کردکه حمله سمتم که کنترل قابل وغیر شد عصبی باز دفه ویه

  گرفتش

 : گفت عصبی هم بابا که میکرد وبیداد داد

 ؟ بدم چی آرشو جواب-
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  میکرد نگاه بود ایستاده ساکت مدت تمام که رفت سام سمت اشکیم نگاه

  عصبانیت با وگفت اومد وستم شد جدا سام از مامان

 یدمد که بود عصبی خیلی مامان میکنی بازی آدم آبروی با که کنه خفت خدا-

 : وگفت گرفت جلوشو سام

  عمو لطفازن آروم-

 ودمب چسبیده گرفتم کمرشو دوتادوطرف ما بین هم سام نزدیکم نزدیک مامان

  تقریبا بهش

  لطفا میکنم خواهش مامان- التماس با من

  بگیره جلوشو داشت سعی سامان

  میگفت وبیراه بد مدام مامان

 هام گریه میون من

  ندارم دوسش من- 

  نمیشد اما منو بزنه میکرد تقال خیلی مامان بود مامان سام

 : گفت فریاد با مامان

 وشدلخ نیست عالفت مردم پسر نگفتم ،مگه سرت تو بخوره داشتن دوست-

 ؟ ببخودی نکن

 :زد داد
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  ؟ نگفتم-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 پنج_صد_پارت#

 

 : وگفتم کردم مامان سمت رومو گریه با

 ؟ نداشتی دوست رو بابا  شما مگه-

 : گفت باعصبانیت

  احمق ی دختره نذاشتم کار سر کسیو اما آره،-

 : گفت تمامی عصبانیت وبا انداخت  مبل رو خودشو دفه یه

  بدم جی آرشو جواب ،فردا دختر بود کاری چه این آخه شدیم یخ رو سنگ-

 : گفتم گریه با سام به بودم چسبیده پشت از هنوز رفت حال از باره یه

  شد بد حالش سام-

 رو آروم بابا میکردم گریه فقط من زد زانو پاش کنار دوید مامان سمت بابا

  ازش شدم جدا ازقبل که منم رفت مامان سمت هم سام میزد ضوراش
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 : گفت آروم میزد صورتش رو وخواهش تمنا با بابا

  چشماتو کن باز ،سحر سحر-

 : وگفت گرفت رو نبضش بود رفته جلو که سام

  افتاده فشارش نیس چیزی-

  مامان صورت تو پاشید آب قطره چند میز رو لیوان از

  کرد باز چشاشو میکردم نگاش گریه با من

 : گفت ملتمسانه بابا

 ؟ سحر  خوبی-

  گرفت ازش باسرعت سام اومد که آورد قند آب رفت کی سامان نفهمیدم

  خورد رو قند آب کرد مجبورش سام میزد نفس نفس مامان

 ؟ میکنی عصبی خودتو لینقده چرا نیست چیزی عزیزم سحر- بابا

 « داشت دوست رو مامان عاشقانه واقعا بابا»

 : گفت گریه با مامان

 مامانشو ،جواب کنم نگاه آرش روی تو چطوری فردا رضا علی رفت آبرومون-

 ؟ رضا امیر بدم چی

 عقد پبه،خ که نمیشه نمیخواد نیفتاده اتفاقی میزنید شور اینقد چرا عمو زن- سام

  نکردن
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  کرده خودش عالف رو مردم پسر دوماهه- مامان

 : گفتم تمام وجسارت گریه با من

  ندارم دوسش نمیخوام-

 امپ ساق به خورد که کرد پرتاب وسمتم برداشت رو قند آب لیوان دفه یه مامان

  زدم جیغ وجودم باتمام که

  دوید سمتم که بود سام

  میکردم وگریه میزدم جیغ من دوید سمتم  هم بابا میپیچیدم خودم به درد از

  شد چی ببینم- سام

  شد خورد پام به برخورد با که هم لیوان

  باال داد شلوارمو ی پاچه  دلواپسی با سام

  پام از میزد فواره خون

 : گفت  که بود سام مضطرب صدلی

  زیاده زخمش کرده ریزی خون پاش بیار وگاز باند سامان-

 : گفت وحرص عصبانیت با مامان

  بجهنم-

 : گفت اما کرد رو مادر حال ونراعات شد عصبی خیلی فهمیدم بابا
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  بسه سحر-

 

 مبل رو سام کمکم با بود زیاد زخمش میپیچیدم خودم به پتم وسوزش درد از

 : وگفت نشستم

  میخواد بخیه-

  آورد وگاز باند سریع سامان

  اومد نمی بند خونش اما کرد پیچی باند پامو لرزونش دستای با سام

  میخواد بخیه درمونگاه ببریمش- بابا

 - گفتم گریه با

  میترسم نمیخوام-

 : وگفت شم بلند کرد کمکم سام

  عزیزم ،پاشو هانی داره ریزی خون پات-

  کنم روشن رو ماشین بابا- سامان

  بپر-بابا

  بیار ومانتو شالو یه شوکت: داد ادامه

 بایستم  بود گرفته بغلمو زیر سام

  میبرنش سامان با سام- مامان
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  نیس خوب خیلی خالش هم عمو زن بموتین عمو زن پیش شما عمو- سام

 : گفت مهربپگونی لحن با من به رو بابا

 ؟ بابایی خوبی

 : گفتم گریه با من

  خیلی  میسوزه-

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 شش_صد_پارت#

 

 شالمو پوشیدم مانتومو کرد کمکم گرفت ازش سام آورد شالم مانتو شوکت

  گفت آروم میریخت اشکم سرم رو گذاشت

  عزیزم نکن گریه-

  نگفتم هیچی

 سام و کشیدم درد هم کلی که پام زدن بخیه بعد و درمونگاه رفتیم وسام باسامان

  میداد دلدرایم مدت تمام
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 : وگفت یدبوس پیشونیمو اومد وجلو شد بلند سریع دیدنم با بابا خونه برگشتیم

 ؟ بابا عسل خوبی-

 : گفت پوزخند اخم با مامان

  کردی دیونه رو دختر این تو-

 شکست بغضم دفه یه باز

  گرفتی آبغوره باز بسه بسه-مامان

 : گفت مهربونی لحن وبا کرد بغلم بابا

  ناراحته نگیر دل به-

 : گریه با وگفتم چسبیدم بهش محکم کردم رها بغلش تو خودمو

  نمیخوام ،آرشو نمیخوام من بابا-

 : وگفت بوسید موهامو میکرد نوازش کمرمو بابا

  میزنم حرف مرعشی با خودم بابا عسل باشه-

 : گفتم گریه با شدم جدا بابا از

  بابایی دارم دوست-

 : وگفت زد ای کننده ودلگرم مهربون لبخند بابا



392 
 

 مگه دارم دختر چندتا من ببینم اشکتو اگه میریزم بهم اشکت قطره یه با رو دنیا-

 ؟

 : داد ادامه بابا که زدم لبخندی اشکام میون

  کن استراحت اتاقت برو-

 : گفت آروم بود ایستاده ما از فاصله با که سام

  میکنم عوض پانسمانشو فردا نکنه عفونت نذار آب تو فعال پاتو هانی-

  بزنه حرف باهات ،میخواد خونه زده زنگ آرش- سامان

 : گفت سریع سام

  میزنه حرف باهاشون عمو نیست احتیاجی-

 : وگفت بود عصبی صداش لحن مامان

 ؟ عسل بدی داری توضیحی چه خواست توضیح ازت-

 . رفتم ها پله سمت نگفتم هیچی

 کیی بود اشک چشم یه نبود خوب حالم بودم نشسته اتاقم تو طوالنی دقایقی

  شد باز ای تقه چند بعد اتاقم در که خون

  بود سام برداشتم سرمو

 : گفتم وگریه بغض وبا انداختم سرمو

 ؟ ببینی روزمو و حال اومدی-
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 : وگفت اومد جلو بست رو در

 ؟ میکنی گریه داری هنوز-

 ؟ برقصم بزنم کنم چکار-

 : وگفت گرفت سمتم برداشت عسلس میز رو از رو کاغذی دستمال جعبه

 ؟ داره تاثیری چه کنی گریه همه این-

 : گفتم گریه با

  تویی وروزم حال این مسبب ، میشم سبک-

 : وگفت گذاشت جاش سر رو جعبه

 ؟ کنی ازدواج باهاش میخواستی که تو کردی رد رو آرش چرا-

 : وگفتم اشکام پس کردم نگاش

 کسی بغل ،چطوری نمیخوامش وقتی ندارم دوسش وقتی بزنم گولش چطوری-

 ؟ بزنم گولش ،چطوری گرفته ازم هامو دخترونه یکی قبلش که باشم

 ؟ کنم استفاده سو خودم به نسبت اعتمادش وبه باشم انصاف بی نمیتونم

 نیست خودم دست اما شدم ترمیم زنو یه حس نه دارم رو دختر یه حس نه سام

 ، شم نابود بفهمه ،میترسم میترسم

 : گفتم هق هق با
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 دارم بیم ور پیش ی آینده از تکلیفم بال االنم میشم نابود میگم چی سام میفهمی-

. 

 : وگفت جلوم زدزانو اومد جلوتر

  میکنم سد اشکاتو خودم بده فرصت بهم هانی-

 : وگفتم بود چشماش به نگاهم

 وستد من دیگه ،نه کنم قبولت کنی خوش رو دلت زدم بهم کنی فکر اینکه نه-

  شدی تموم برام ،تو ندارم

  بذار راحتم بیرون برو پاشو هم حاال

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هفت_صد_پارت#

 

 : وگفت زانوم رو گذاشت دستشو

  نمک جبران میخوام اما کردم اشتباه ،درسته باش داشته منطق یکم خدا رو تو-

 : داد ادامه خورد گره ویرونگرش چشای تو نگاهم
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 زا رو تو نیست االن مال این دارم دوست من نزن پسم اما  هانی بخواه جونمو تو-

  بودی کوچولو خانوم یه که موقع همون داشتم دوست بچگی

 : وگفتم زدم پوزخند نبود خودم دست

 ؟ میگی اینو که کنی جبران اینجوری میخوای-

 : گفت عاجزانه

 ذشتهگ مث ندارم توقع رو گذشته کنم جبران بذار میگم راست کن باور هانی نه-

 نمک ثابت که بده محلت بهم اما باشی داشته دوسم بودی عاشقم میگمی که ها

 بکشم زجر منم نذار بیارم در دلت از میتونم میگم مدام خودم ،با دارم دوست

  لطفا

 : وگفتم شد بلند همزمان اونم شدم بلند

 وجودم وت نمیبینم ای عالقه نیست عشقی دلم ،تو تو از دیگه سام بذار تنهام برو-

 ، کندم دل دلت تو از وقتی خیلی

 : وگفتم پاین انداختم سرمو

  نکنم فکر بهت میدم ترجیح-

 روز هی که سامی اون تو نه سابقم عسل اون من نه ،دیگه سام نکن فکر بهم دیگه

  بود عزیز خیلی برام خاطرت

 : وگفتم کردم اشاره در به هق هق با
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 سعی ماا کردم رد آرشو شاید کن حفظ باهم ،فاصلتو نیا نزدیکم وقت هیچ دیگه-

 هواس منو اومده روزم به چه بهش وبگم بخوامش خودم کنم پیدا کسیو میکنم

  کنم تجربه اون دیدگاه از رو وعشق بخواد خودم

 : وگفتم بود در به اشاره دستم هنوز

  میاد میادت چی ببینم سام باش داشته شب اون به مروری یه-

 : وگفتم انداختم دستمو کردم نگاش

 یادت کتفت گاز  میاد یادت هام ،زجه میاد یادت هام ،گریه میاد یادت التماسم-

 ؟؟؟ میاد

  کرد تر لب پایین انداخت سرشو

  میادن چشمم به ازت التماسی هیچ منم  بذار تنهام برو پس  داغونه حالم بده حالم

  نمیره یادم شکستنم خاطراتم تو که طور همون

 : گریه با وگفتم کردم باز رفتم در سمت

  حرومت هام دخترونه-

  بیرون رفت در  از پایین انداخت سرشو نگفت هیچی

  کردم هق هق وجودم تمام با دادم در به تکیه بستم عصبانیت با درو

 . سام بدون میمیرم واسش میمیرم من

 « سام»
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  بست رو در شدم خارج در از

  بهش میدم حق زد جونم به آتیش هقش هق صدای

 تتخ رو خودمو شدم اتاقم داخل بدم گوش رو هقش هق وایستم دیگه نتونستم

  کردم رها

 بود جیبم وت گوشیم شدم بلند حوصلگی بی با شد بلند موبایلم صدای دفه یه که

  آوردم در

 : گفتم شک با دادم جواب اما بود ناشناس کردم نگاه

 ؟ الو-

  بود دختر صدای

  احتشام  دکتر الو-

  بفرمایین هستم خودم بله-

  خوبید دکتر سالم-

 « بود آشانا برام صدا این»

 ؟ ،شما ممنون بله-

  عسل دوست سانازم من-

 : گفتم زدمو لبخند

 ؟ خوبین خانوم ساناز بله بله-
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 ؟ شدم مزاحم دکتر مرسی-

 

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  هشت_صد_پارت#

 

  نفرماید خانوم ساناز نه-

 ؟ هست امکانش اگه ببینم رو شما فردا میشه دکتر-

 : گفتم تعجب با

  ؟ چطور-

  کنم صحبت باهاتون مهمی ی مسئله راجب میخواستم-

 ؟ بگین نمیشه تلفنی-

  خدموتتون بگم حضوری میدم ترجیح-

 ؟ مهمه خیلی-

  حیاتیه درسته-
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 ؟ وقت وچه ،کجا خوب بسیار-

 ؟ راحتین ساعتی چه شما-

  شیفتم هم شبش عصر تا دانشگاهم فردا من-

 ؟ نداره ایرادی دانشگاهتون بیام فردا من پس-

  نشم شرمندتون بدین خبرم ساعتشو فقط من عزیز نه-

  شدین که تعطیل میام عصر-

  دانشگاهم پنج تا من باشه-

  دکتر عالیه-

  خوب خیلی-

 ؟ کنین لطفی یه میشه فقط-

  میشنوم-

  نشن مطلع  مالقتم قرار و ازتماسم عسل کنین لطف میشه-

 : وگفتم خندیدم

  حتما باشه-

  بخیر ،شبتون شب وقت این شدم مزاحمتون ببخشید ، دکتر ممنون-

  خانوم ساناز میبینموتون خوش شب-
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  خداحافظ-

  دیدار امید به-

  کرد قطع ساناز

  دارم ماساژ هامو شقیشقه

 « عسله راجب هست چی هر» گفتم لب زیر

 « عسل»

  شدم بیدار خواب از صبح

 های کینزدی تا دیشب از بیشتر میکرد درد یکم پام ولی دانشگاه میرفتم باید

  گم رد وسر آشفته نبود خوش روانم بود گیر ودر آشفته ذهنم بودم بیدار صبح

  ایستادم آینه جلوی

 وپیام زده زنگ بار هزار آرش کردم روشن گوشیمو داشت پف جوری بد چشام

 دایاخ» گفتم لب زیر دادم بیرون عمیقی حصرت با نفسمو گزیدم لب بود داده

 « روزگارم بخت سیاه خودم که نگیره دامنو آهش بدم چی اینو دل جواب

 مصورت تو ریختم خنک آب بار وچند شدم سرویس داخل انداختم میز رو گوشی

 فاصله سام با صندلی یه بودن وسامان سام  سالن رفتم شدم وآماده پوشیدم لباس

  دادن جوابمو دوتاشون. کردم سالم ونشستم گرفتم

 ؟ بهتره پات - سام
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 : گفتم بردارم سرمو کنم نگاه اینکه بدون من

  خوبم-

 پانسمانتو رفتن قبل میخوای- سام

  میکنم عوض میام عصر نه-

 اجاحتی شرایط این تو ومن نکرد هم نگام اصال میخورد صبحونه سکوت در مامان

  داشتم بهش شدیدی

  برسونمت میخوای- سامان

  میرم خودم میشه طوالنی راهت داداشی نه-

  میرسونمت منه راه سر- سام

 : وگفتم بودم خوردن صبحونه مشغول

  باشم تنها امروز میدم ترجیح-

 : گفت پوزخند با مامان

  زیاده نازکششم-

 یچای فنجون برام بود روم به رو که سامان باز کردم بغض پاین انداختم سرمو

 : وگفت ریخت

 ، میخرم نازشو دربست خودم گلم خواهر نداره کش ناز چرا-
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 .دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 نه_صد_پارت#

 

 : وگفت دستم داد مالید وعسل کره توست نون رو هم سام

  نداره چرا داره نازکش صدا خودم کوچولوی عموی دختر-

  گرفتم رو لقمه

 : گفت عمو زن به رو

  داره کش ناز چقد ببینی بزرگ آقا بزنم زنگ میخوای-

 : گفت اخم با مامان

  میارم سرت بالیی چه ببین تا بزن زنگ-

 : گفت خنده با سام

  شتونهگو بزرگه تیکه کردی بلند عروکسش رو دست عمو زن بشنوه بزرگ آقا-

  سرم ازپشت بابا صدای  دفه یه

  چرخیدم سمتش که

  میشه بد حالش بشنوه نمیگه بزرگ آقا به چیزی کسی- بابا
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 : وگفت سرمو بوسید روم شد خم پشت از بابا پایین انداختم سرم

 ؟ بابا عروسک خوبی-

 : گفتم بردارم سرم اینکه بدون

  خوبم-

 : گفت و برداشت سرمو بود بغض پر که صدام

  بابا عمر بریزه اشک نبینم-

 : گفت اخم با هم مامان

  اومد هم اصلیش کش ناز بیا-

 : گفت خنده با بابا

 ایچش از اشکی نباشه دنیا  میخوام واال خانوم سحر دارم سوگلی چندتا من مگه-

  بریزه عسلم

 : داد ادامه و نشست سام منو وسط بابا

  میگم بهش مرعشی میزنم زنگ امروز-

 ستمخوا تا شدم وبلند کشیدم کاغذی دستمال ی جعبه از کاغذی دستمال چندتا

 : گفت سام شم بلند

 ؟ هانی نخوردی چیزی-

 : تموگف بود سخت خیلی بغض این کردن کنترل کردم صاف صدامو سختی به



404 
 

  ندارم میل-

 تگرف وسمتم و گرفت برام عسل کره ی لقمه تند تند باز دیدم کردم نگاش

 : وگفت

  نکنی ضعف بخور اینو-

 : وگفتم گرفتم رو لقمه

  ممنون-

  کردم ترک رو خونه سرعت وبا

 « سام»

 نگاهای از بودم معذب یکمی اما دنبالش برم که نبود دلم تو  دل رفت عسل

  عمو زن عصبی

 : گفت عمو زن عسل رفتن بعد

 ؟ سام میذاری الالش با لی لی چقدر-

 : گفتم و  نوشیدم جرعه یه بود دیگه بود کرده یخ که چایم از

 هک جاش سر اومده عقلش تازه میگیرین سخت اینقدر سالشه چند عسل مگه-

  کنه ازدواج نمیخواد

  میذاشت کار سر مردمو پسر نباید اما متین حرفات - عمو زن

  دیگه همینه واسه نامزدی ی دوره خب - سامان



405 
 

 : وگفت داد قورت لقمشو عمو

  زوده براش ازدواجم  بچست هنوز عسلم شده، که حاال سحر نگیر سخت-

 : گفت پوزخند با عمو زن

  بگی نمیای کرد خواستگاری ازش کسی بعد سری رضا امیر تویی مقصر-

   میکنی رد خودت نیست حالیش کمه سنش عسل

 : گفت خنده با سامان

 . نزنین شور شما دارم دوست رو فالن میگه میاد دیگه مدتی یه-

 

 . دارد ادامه
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 : گفت اخم با عمو زن

  نیست بعید دختر این از هیچی-

 :گفت خنده با عمو

  میشم خوشحالم اتفاقا نیستم عشق مخالف اصال من-
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 : گفت عمو روبه عمو زن

  توعه دست از میکشم هرچی بسه بسه-

  زدم لبخند فقط منم

 

 

 ه★**

 « عسل»

 هزار هک بود گفته بهش بابا حتما دیگه ندادم جواب اصال زد زنگ آرش بود عصر

  میشدم کالفه داشتم دیگه زد زنگ بار

 مهمی کار گفتن رفتن و ساناز دنبال اومد سعید دانشگاهم تعطیلی از بعد عصر

 هری دلم رودیدم آرش ماشین دفه یه که بودم دانشگاه خروجی در جلوی دارن

  ریخت

  کنم چکار نمیدونستم

 : گفت التماس با و داد پاین رو شیشه

  ،لطفا بزنم حرف باهات میخوام عسل-

  ندارم حرفی من-

  میکنم ،خواهش بشنوم خودت زبون از میخوام عسل کن قانعم-
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 : وگفتم رفتم تر جلو

  زده حرف باهاتون بابام-

 : گفت التماس با

. این نباید دادم انجام عروسیمونو کارای ی ،همه عسل میکنم خواهش ازت-

 . آخه میکردی تمومش طوری

 : وگفتم پریدم حرفش میون

  زده حرف بابات با بابام آرش-

 شدم سوار دفه یه که بهمون بودن زده زل آدم کلی بودیم دانشگاه در جلو

 : وگفتم

  زشته اینجا برو-

 کنترل خودشو خوب جدا اما بود معلوم دستاش رگ از بود عصبی کرد حرکت

 : وگفت میکرد

 ؟ چرا آخه عزیزم عسل-

 ه.-

 : گفت ملتمسی لحن با کرد بهم نگاهی نیم

  موده عروسیمون به ماه یه-

  نمیتونم آرش.   نمیتونم-
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  نکرد قانعم بابات ،حرفای چی همه  زیر زدی شد چطور آخه-

 دست اما کردم بد  خیلی بهش من داشت حق بودم ساکت دادم بیرون نفسمو

  نبود خودم

 ناهم؟گ چرا بگو بهم ، نمیشه دلیل بی میکنم خواهش ازت بگو چیزی ؟یه عسل-

 ؟ آخه چیه

 : داد ادامه ملتمسانه نداشتم گفتن واسه حرفی واقعا بود پاین سرم

 نه بگی ،هرچی کنم جبران تا بگو واست گذاشتم کم ،اگه دارم دوست من عسل-

 . نمیگم

 : وگفتم گرفت بغضم دیگه

  کنم ازدواج باهات نمتونم من-

 : کردوگفت یهم نگاهی نیم

  عسل کردی قبول که ؟تو  میکنی من با کارو این چرا-

 : وگفتم گرفت گریم دیگه

  نیست خودم دست ندارم دوست من-

 : گفت متعجب

 ؟ میگی داری االن چرا. ؟ ؟آره نداری دوسم-

  ندارم بهت حسی هیچ وقتی باشم داشته دوست آرش نمیتونم-
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 : وگفت بود گالیه پر لحنش

  شدم عاشقت که ؟حاال شدم وابستت که ؟حاال میگی بهم حاال-

 : گفتم گریه با

  متاسفم میخوام معذرت ازت ،من آرش ببخش منو-

 وندهشک هقم هق صدای که گیر نفس سکوت لحظه چند بعد داد بیرون نفسشو

 : گفت بود

  ؟ میونه در دیگه کسی پای-

  بدبختم دل بودیم هام گریه منو بودم کرده سکوت بزنم حرف نمیتونستم

 برات بخوای ،هرچی میکنم خوشبختت میخورم قسم دارم دوست من عسل-

  بشی عاشقم  میکنم کاری میکنم فراهم

 : گفتم گریه با

 مخود با نتونستم کردم هرکاری ندارم دوسش کنم زندگی باکسی نخواه ازم-

  نمیاد بر من از کنم قبولت بیام کنار

 ردب پشتش پر موهای تو دست دیگه دست با بود روگرفته فرمون دست یه با

 : وگفت
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 یمیگ هم حاال خبریه یه که میگفت حسم نمیدادی تلفنامو جواب که دیروز از-

 کنن کارو این من با لطفا عسل میشم دیونه دارم حالیم چه نمیدونی منو نمیخوای

 ؟

 

  دارد ادامه
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  ببخش منو میخوام معذرت ازتو من: گفتم گریه با

  شکوندی دلمو جور بد ؟ آخه چطوری   ؟ ببخشمت-

  کردم گریه فقط

 : داد ادامه

 سوزوندی دلمو باشه یادت ،اما کنی ازدواج باهام بخوام ازت نمیتونم که زور به-

 دارم دوست نمیخوام رو بدت عاشقتم چون بشی خوشبخت میخوام خدا از ولی

  وغمگینی ناراحت ببینم نمیتونم

 پای فحی وبزرگه پاک دلش چقد پسر این نداشت کینه بود سمتش خیسم نگاه

 . درمیونه هام دخترونه و سام
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 : داد ادامه بود بهش نگاهم و کرد پارک خیابون ی گوشه رو ماشین

 نتخابما  تو ،شاید نیستی من قسمت تو اینکه مث اما سخته برام تو از کندن دل-

  کردم اشتباه

 : گفتم گریه با

 دواجاز فعال نمیخوام من نداری کم ،چیزی جذابی مهربونی آقایی خوبی خیلی تو-

  کنم

 : وگفت دیدم چشاش تو رو امید برق

  میمونم منتظرت کنیم ازدواج نمیخوای فعال-

 « گفتم هق هق با» نبود این منظورم ،نه نه-

 ؟ ،درسته میونه در کسی پای که میکنم احساس-

  میکنی ،اشتباه نیست میکنی فکر که طور اون نه نه ، نه-

 : گفت وملتمسانه کرد تر لب

  بدونم تکلیفمو بگو ؟بهم داری دوست رو کسی تو ؟ چطوریه پس-

 

  کردم هق هق فقط

 : وگفت داد بهم کاغذی دستمال کاغذ برگ چند

  ندارم اشکاتو دیدن طاقت نکن گریه-
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  گرفتم ازش رو کاغذی دستمال

  دادن بهم رو دنیا انگار دادی مثبت جواب بهم وقتی- آرش

 هر آرزوی که هستی جذابی دختر ،تو شدن تموم هام خوشی زود چه حاال ولی

  خواستنیه و ستودنی خیلی نجابتت خصوصا باشه میتونه مردی

 جیبین دختر با زندگی الیق من ،شاید میشه پیدا برات من از بهتر کسی مطمئنم

  نباشم تو مث

 : گفت و داد بیرون نفسشو

  عزیزم بشی خوشبخت میکنم آرزو دلم ته از-

  شد بیشتر هقم هق

 : وگفت کرد وحرکت کرد شن رو ماشینو

  سخته خیلی عسل آوردن دست به گفت بابام-

  بشه طوری این نمیخواستم من-

 دل ازت طوری این حاال که بودی کرده ردم  بودی نگفته بهم ،کاش شد اما-

  گلم بشی خوشبخت برو ، اما نیست راحتی این به ازت کندن ،دل بکنم

  آرش نه زدم حرفی من دیگه خونه رسیدیم تا

 : وگفت شدم  پیاده که آخر ی لحظه

  باشه داشته رو اشکات تو الیق وارم امید زندگیت تو هست هرکی-
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  گزیدم لب

 : گفتم آروم

  بشه عاشقت من بهتراز  یکی امیدوارم آرش خوبی خیلی تو-

 : وگفت سوزوند وجودمو ته تا بود درد پر که زد لبخند

  نبوده زندگیت تو آرشی وقت هیچ کن فک گلم برو-

  داد وادامه بود پاین شیشه روبست ،در در سمت شد خم 

 ورفت داد ،گاز عشقم بس همینو  بودم خالی وتو سرد ی خاطره ،یه خیال یه

 « دردم پر خودم که نگیر ام رو آرش دل تقاص برس دادم خدایابه»
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  گذاشت میز رو سفارشارو گارسون

 : گفتم باره یه که بگم چی نمیدونستم ساکت من

  بگیرین نشنیده من از البته زد بهم نامزدیشو دیشب عسل-

 : دادم ادمه ساناز روبه

  میگه بهتون فرصت سر خودش حتما-
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  کردن نگاه دیگه هم به

  نبود بعید ازش داشت که حالی اون با - ساناز

  داشتم رو شنیدنش انتظار لحظه هر- سعید

 ؟ میدی گوش بهم ساناز-من

  باشماست گوشم بفرماین دکتر بله- ساناز

 ومفصل میزنم زنگ بهتون دیگه روز چند ولی برم باید دارم عجله االن من-

  بدم خبر بهتون تا نگین عسل به چیزی فعال میزنیم حرف

 : دادم ادامه کردن دیگه هم نگاه متعجب وسعید ساناز

  منو نمیخواد اما داره دوست منو عسل:

 : گفت زیادی تعجب با سعید

 ؟ چی-

 : گفت زیادی تعجب با ساناز

  شماست عاشق اون نشدم متوجه-

 : وگفتم شدم بلند خوردم تند تند بود داغ هم خیلی که رو قهومو

  بدم فرصت بهش باید اما عسل واسه میمیرم من-

 : دادم ادامه بدم دست سعید با بردم دست



415 
 

 یه عسل منو براتون دارم مهم ماموریت باشین تماسم منتظر دیگه روز چند-

  بعد کنیم حل رو مشکلمون باید اول که باهم داریم مشکل

 باهام بخوام ازش زودی این به نمیتونم بهم ریخته خونشون جو فعال درضمن

  کنه ازدواج

  شدن بلند هم وسعید ساناز

 : ساناز

  هستیم تماستون منتظر پس-

 میزن زنگ بهتون ،حتما حتما- من

 : گفتم لبخندی وبا 

  میکنم حساب شما رو حتما-

 : گفت لبخند با سعید

  دکتر صد در صد-

 :گفتم خنده با 

 ؟ چی بدزدمش بخوام اگه-

  شد تا چهار چشاش که بود ساناز به نگاهم

 : گفت اشتیاق با سعید

  دکتر هستم من-
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 : گفت اخم با ساناز

  هستم من رو چی چی-

 : گفتم خنده با

  میکنم حساب سعید رو خواستم اگه ولی بدوزدمش نگرفتم تصمیم فعال-

 : وگفت کرد تاید هم سعید

  بامن جاش حتما-

  سعید عه- ساناز

 : گفت ساناز به رو سعید

  بکش عقب تو بدزده خواست اگه حاال کردی سکته چته ساناز-

  زدم لبخند فقط

  بیمارستان رفتم سریع حافظی خدا بعد

 وابج بوق بار چند شمارشو بودم عسل ،دلواپس بودم بیمارستان که ساعتی یه

  شدم  خوشحال چقد که وای داد

 : گفتم شادی لحن با

 ؟ حاله چه در هانی-

 : گفت بغض پر صداش
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 ؟ چیه-

 ؟ کردی عوض پانسمانتو ببینم زدم زنگ-

 : گفت وطعنه کنایه با

  بزنی زنگ بهم بودم تو منتظر نه-

 : گفتم خنده با

  نهنک عفونت بیام من باش منتظر یا کن عوض میتونی اگه  زدم زنگ که حاال-

 ودمب گرفته گر خط پشت همون از بود خط پشت نفسهاش صدای نگفت هیچی

 : وگفتم

  خانمی نری فعال هم حموم-

 ؟ شدی مهربون زدم بهم نامزدیمو فهمیدی  وقتی از-

  میشه آب دلم تو قند کیلو ،کیلو عروسکم نباشم چرا-

 : دادم ادامه خنده با

  من مال منی مال فقط تو-

  باش خیال همین به-

  میکنم خودم مال رو تو من خوشگله دید خواهیم-

 : گفت عصبانیت با
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  زهرمار-

 قبول باشه-

 

 [۰۲:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  دوازده_صد_پارت#

 

 « سام»

  بیرون زدم دانشگاه از سریع

 وربع جپن ساعت کردم ام مچی ساعت به نگاهی میرفتم پارکینگ سمت تند تند

  بود دانشگاه از تر پاین که بود منتظرم.ٍ شاپ کافی تو ساناز بود

  رسمب تر زود که رفتم ماشین با ولی نبود هم زیادی راه ورفتم شدم ماشین سوار

 . شدم داخل عجله وبا شاپ کافی مقابل کردم پارک ماشینو

  بودم ساناز دنبال چشم با شدم داخل که طور همون

  رفتم جلو زدم لبخند نیست تنها پس سعید برادرش با دیدمش بله

 اناز،س کردم پرسی ،احوال  دادم دست سعید با شدن بلند شون دوتا من دیدن با

  کرد پرسی احوال باهام صمیمانه هم

  نشستن هم اونا نشستم سعید تعارف با
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 : گفتم لبخندی وبا

  میخوام معذرت کردم دیر-

 : گفت لبخندی با سعید

  شرمنده شدیم مزاحم ،ما زیاده گرفتاریتون میدونم-

 : گفتم خنده با

 ؟ اینجا کشوندین منو برادری خواهر که مهمیه کار چه-

 : گفت لبخند با هم ساناز

  ، اوقاتتون مصدع هم وما شلوغه سرتون میدونم-

 : داد ادامه کوتاه مکثی بعد

  عسل از تر مهم کاری چه-

 : گفتم متعجب بوداما درست حدسم

 ؟ عسل-

  عسل بله-سعید

 افیمبب حاشیه خودی بی ونمیخوایم نمیگیریم خیلی رو وقتتون دکتر- ساناز

  کنیم چینی ومقدمه

  زدم لبخند فقط
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 : گرفت رو ساناز حرف ادامه سعید

  نبود خوب حالش اصال امروز عسل-

 ؟ چشه امروز عسل میدونید- ساناز

 ز،امرو گذاشتین وقرار زدین زنگ بهم دیشب شما خانوم ساناز گفتم خنده با

 ؟ نیست خوب حالش میگین دیدین رو عسل

  کردن نگاه دیگه بهم دوتاشون

 : دادم ادامه

 من از رو عسل امروز ؟حال زدی زنگ بهم که  نمیدونستی دیشب یعنی-

 ؟ میپرسین

  بودن ساکت دوتاشون

 : دادم ادامه لبخند با باز که

  نیست عسل امروز حال راجب شما حرف پس-

 ؟ چشه عسل میدونید ،اما درست حرفاتون- سعید

  میگفت خودش میخواست اگه- من

 : وگفت کرد من منو ساناز

 من به رو چیز همه اون وجود این با ولی هستیم صمیمی دوستای عسل منو-

 میذاره درمیون کسی با غمشو ،،،کم کم خیلی میریزه خودش تو نمیگه
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  نیست خوب زیاد هم واسش وقتا گاهی عسل خسلت این- من

 :گفت مقدمه بی خیلی سعید

 ؟ داره دوستون عسل که میدونید شما-

 : وگفتم زدم لبخندی

  میدونستم آره-

 : گفت اخم با ساناز

 ؟ نداره دوست هم رو آرش که میدونستین هستین انصاف بی خیلی-

 : وگفتم زدم لبخند بازهم

  میدونستم هم اینو-

 : وگفت کرد ساناز با نگاهی سعید

 ؟ ندارین عسل به ای عالقه هیچ میدونین که این وجود با-

 : گفت سریع ساناز

  کنه قبول رو آرش نمیتونه نیست، خوب حالش روزا این عسل-

 ؟ نمیکرد رو کار این نمیخواست اگه کرد نامزدی اون اما- من

 . رفت گرفت رو سفارشش اومد گارسون

 ؟ ندارین دوست رو عسل شما- سعید
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 صندلی به دادم تکیه بودم ساکت

 زا ازدواجش تصمیم بخوای رو راستش میکنه فکر بهتون همیشه عسل- ساناز

 چنین همین ،برای کنین ازدواج شیوا با قراره میگفت آخه بوده لجبازی سر

  گرفته تصمیمی

 کیلو لوکی میشد آب دلم تو قند بود عروسی دلم تو بودم نشسته که مدت این تو

 . کرد خوشحالم چقدر واین نگفته چیزی شبم ن او ی ازرابطه پس ،

 اینکه از پشیمونه داره دوست رو شما میگه همیشه وهنوزه هنوز عسل- ساناز

  کرده نامزد

 : وگفتم گذاشتم میز رو دست شدم خم جلو سمت

 ؟ داره دوست  منو گفته خودش-

 هب نسبت ازعشقش ،همیشه سخته واسش شما بدون ،میگه میگه روز هر-ساناز

  اعتناید وبی ندارین بهش حسی هیچ شما ،واینکه میگه شما

 : گفتم لبام رو لبخند با

 ؟ داره دوست منو گفته کی بار آخرین بدونم میشه-

  کنه آرومش نمیتونه سام جز هیشکی گفت گریه با دیروز همین- ساناز

 : گفت خنده با سعید

 ؟ ندارین بهش اب عالقه هیچ جدا ، انگار نه انگار دکتر شما خددا شکر که-
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  دارد ادامه

 

 [۰۲:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

 چهارده_صد_پارت#

 

  بود ساکت

 ؟ گلم نداری کاری فعال-

 : گفتم که بود ساکت بازم

 « کردم وقطع گفتم خنده با» عروسکم میبوسمت-

 یجورای ویه عصبیه میددونم نمیشه بیاد را باهام عروسک این میکنم کاری هر.

 مدتی ؟ نمیدونم کنم نزدیک بهش خودمو راهی چه واز چطور اما میکنه ناز داره

  گذشت طور همین

  بود نشسته سالن تو تنها نبود خونه کسی

  بود ساختمان از خارج خدمتکار

 میخورد رشته آش داشت بود نشسته خوری غذا میز پشت رفتم سمتش

  رفتم جلو لبخندی با
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  ایستادم سرش باال

 آویزون رشته یه هم دهنش از واسم کرد اخم بود غنچه لباش برداشت سرشو

 : وگفت کرد نگام اخم با بود

  اممممممم-

 لعو با وچنان بردم گردنش دور دستم شدم وخم کردم غافلگیرش چنان دفه یه

  گرفتم انرژی که مکیدم لباشو

  داد هلم عصبی

  خنده با شدم جدا ازش

  سینم تو وریخت برداشت رو آش وظرف شد بلند دفه یه که

  ،سوختم سوختم وای-

 : فتمگ  خنده با وعصبی گرفت حرصم میسوختم داشتم بود پیرهنم به نگاهم

  سوختم کردی چکار عسل-

 : وگفت کرد نگام اخم با

 ؟ عوضی حقته-

 : وگفتم لباش طعم آوری یاد با دفه یه اومد لبم به لبخند اما

  پیرهنم به زدی گند-

  برام کرد کجی دهن بود بهش نگاهم
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 : گفتم خنده با کردم تر لب

 ستعاشقون حسم تو جون ،به بگیرم اوج قشنگت چشمای تو دیگه بار یه بذار-

  دارم دوست اما  کردم اعتراف دیر ، نیست هوس

 ؟ سم-

 « بود نزده صدا سم منو بود وقت خیلی»

 ودمب عاشق میره یادم وقتایی ،یه داشتم دوست چقد میره یادم وقتایی یه-عسل

 . دارم دوست که نیست یادم االنم

  بگم چیزی خواستم دادم بیرون نفسمو

  دیدم رفتنشو وفقط چرخیدم دوید ها پله سمت سریع که

 بآ دوش یه بگیرم دوش تا رفتم اتاقم به و رفتم ها پله سمت اومدم خودم به

 . سرد

 اما تلخه میمونه زیتون مث کرد عوض منو روزای این گس طعم لباش طعم

  بشه درست میبره زمان دستم از ،دلگیره دلچسبه

 ه**********

  بکنم کاری یه باید عسله تولد دیگه روز چهار

  وساناز سعید با مالقتم از گذشت ماه یه

  میزدم زنگ باید داشتم شمارسو
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  زدم زنگ. 

  دکترم خانوم ،ساناز الو-

 ؟ عجب چه دکتر سالم عه-

 ؟ خانم ساناز خوبین-

 ؟ چخبر شما خوبیم ما-

 ؟ خوبه ،داداشت شکر رو خدا نیستم بد خوبم منم-

  بودم تماستون منتظر اینا از تر ،زود خدمتتون دارن سالم شکر الهی-

  بودم فرصت دنبال بخواین ،راستشو نکردم فرصت دیگه نشد-

 ؟ مناسبه فرصت حاال دکتر خب-

 ؟ بدین بهم رو سعید ی شماره میشه-

  پیشمه اینجاست سعید اتفاقا-

 : گفتم لبخند با

 ؟ بزنم حرف باهش میشه-

 . حضورتون ،گوشی حتما بله-

 

 . دارد ادامه.
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  جان سعید الو

 ؟ شما حال دکتر به به-

 ؟ شما حال ممنون ، عالی-

 ؟ خبر چه ،خب خوب هم ما-

 ؟ هستی حرفت پای جان سعید-

 : گفت ذوق با سعید

  نه که چرا-

 عسله تولد دیگه روز چند جان سعید-

  میدونم-

  موضوعه این با رابطه در کارم راستش-

 ،میشنوم دکتر درخدمتم-

 ؟ هستین که عمو وزن عمو رفتن مسافرت درجریان-

  گفت بهمون عسل آره-
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  خالیه اما شده تموم  عمارتم من-

 ؟ خب-

 .رو عسل روزی چند میخوام--

 : گفت باخنده

 ؟ بدزدین-

 : گفتم خنده با منم

  ندارم جاشو-

  من با جاش-

  میخوام مطمن جای یه-

  هست هم مبله شده خالی تازه آپارتمانمون یه-

  اونجا بکشونی باید رو عسل ،پس خوب چه عه-

  تولدش ی بهونه به ساناز با دیگه اون-

  امشب واسه ؟ برگردن عمو زن عمو ممکنه زیاده دیگه روز چهار اما-

  تولدش واسه زوده خیلی ؟ امشب-

 : گفتم ملتمسانه

  ،لطفا دیگه بکن کاریش یه جان سعید-
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 : گفت سکوت لحظه چند بعد بود ساکت

 راشب میخوایم که تولدش ی بهونه به اونجا میکشونیم رو عسل امشب فهمیدم-

  اصفهان بریم مثال میخوایم ما تعطیلیه روز سه چون بگیرم زودتر

  بشین آفتابی نباید روز سه این تو وشما-

  باشین تماسم منتظر میزنم حرف ساناز با دکتر باشه-

  سعید منتظرم-

 . فعال باشه باشه-

 

 « سعید»

 : گفتم اخم با میکرد نگام مدت تمام که ساناز به رو کردم قطع

 ؟ کنیم چکار خب-

  بگیریم تولدو هدیه براش باید اول-

  کیک با بگیرم میریم االن-

  دیگه بگم بزنم زنگ بهش ،منم باشه-

 : گفتم شدم که بلند سعید

  بدم بهش رو آدرس کنم همههنگ بزنم زنگ هم دکتر به-

  گرفت رو عسل شماره ساناز
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 « عسل»

  میخوندم درس داشتم بودم کشیده دراز تخت رو

 ،نگاه تمبرداش بود تختی کنار رو سمتش برداشت خیز شد بلند موبایلم صدای که

  بود ساناز کردم

  دادم جواب

  ساناز الو-

  خوبی خانم سالم-

 ؟ ساناز خوبی تو ممنون-

 ؟ خبر جه خوبم-

 ؟ میکنی چکار-

  میخونم درس خونم هیچی-

 ؟ عسلی-

  بگو جونم-

  اصفهان بریم میخوایم فردا ما عسل-

  سالمتی به خب-

  نیستیم تولدت روز آخه گرفتیم تولدت کادوی واست ما عسلی میگم-
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 : گفتم وخوشحالی ذوق با

  ،ممنون ساناز وای-

 ؟ ،میای بگیریم کوچولو جشن یه برات میخواستیم-

 ،کجا؟ بیام من-

 « کردم قبول خواسته خدا از بود رفته سر حوصلم»

  بیا میفرستم رو آدرس-

  بیام ،کی باشه-

  برسون خودتو دیگه یکم-

 ؟ شمانمیاین چرا خونمون نیست کسی ساناز میگم-

  بگذره خوش کنین دعوتت میخوایم بیا خودن عسلی نه-

 

 . دارد ادامه
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  کن مسیج ،آدرسو اونجام دیگه دوساعت تایکی باشه-
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  میبینمت عزیرم باشه-

 « عسل»

  فرستاد برام آدرس

  شدم آماده شدم بلند

 شتپ تعطیلی روز چند  این از رفتم هم اساسی حموم ،یه رسیدم خودم به حسابی

  کنم استفاده هم سر

  کاری مسافرت رفته هم سامان دبی رفتن هم وبابا مامان

 نداره کارم به کاری شب اون بعد که هم سام تنهایی بار این میده حال عجب

 . نمیترسم ازش ،دیگه

 کاپشن ا،ب مشکی کوتاه مانتوی با آسمونی آبی جین ،شلوار زدم اسپرت تیپ یه

 ور کلیپس با کردم جمع که هم ،موهامو کردم سرم مشکیمو شال مشکی کوتاه

  سرم

 جک کوچیکمو ،کیف کردم پام اسپرتمو مشکی ،کفشای کردم مالیم آرایش یه

 گفتم لبخند وبا دادم آینه تو خودم به کوچولو بوس ،یه ام شونه رو انداختم

 « هانی مبارک تولدت»

  آژانس زدم ،زنگ کردم ترک رو خونه سریع

 میدمفه ،تازه رفتم داد ساناز که آدرسی به تا اومد تا کشید طول ساعت نیم اوف

  بود برج یه ،آدرس نبود رستوران یا شاپ کافی
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 «؟ گذاشته قرار اینجا»-من

  گرفتم شمارشو ایستادم برج مقابل

  شد برقرار تماس

 ؟ دیگه جا ،همین برجم این پای من ،ساناز الو-

 ۲۰ ،پالک هشتم ی طبقه درسته عزیزم آره-

  بود روم جلو دقیق۲۰ پالک شدم پیاده شدم آسانسور سوار. 

  زدم آروم رو در

  کرد باز رو در ساناز

 : گفت خنده با دیدنم با

 ؟ راهو همه این بره کی واو-

 : وگفتم شدم داخل رفت کنار در جلو از

 ؟ اینجا چرا حاال-

  جوری همین گفت لبخند با

 : گفت لبخند با اومد جلو هم سعید

 ؟ زدی تیپ حسابی میبینم سالم علیک به به-

  آوردم در کاپشنمو گذاشتم مبل روی آوردم در سرم از شالمو
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  مبارک تولدت- ساناز

 : گفتم خنده با

  قبول اما شدم غافلگیر زوده هرچند-

 : گفت اخم با سعید

  آوردی می در که ،پدرمونو میگفتیم تاخیر با بود خوب رو پر بچه-

  میکردم خفت تا میدونی خوب خودت آره-

  نشستم گذاشتم مبل پشتی رو کاپشنمو

  نداریم وقت که بیار رو کیک سعید- ساناز

 : گفتم متعجب

 !حاال؟ هست ای عجله ؟چه نداری وقت-

  کار بانو داریم کار- ساناز

  وگفتم  بود نشسته مقابلم که کردم نگاش تردید وبا کردم ریز چشامامو

  خانوم میزنی مشکوک-

 : وگفت گذاشت میز رو کیک سعید

  مبارک تولدت تولد تولد-

 : داد ادمه و میزگذاشت رو کوچولو جعبه یه سعید
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  عسلک مبارک تولدت-

  ممنون سعید مرسی

  دوتامونه طرف از- ساناز

  گفتم بند گردن دیدن از ذوق وبا بازکردم برداشتم رو جعبه

  ،مرسی مرسی وای-

  ع بود اسمم اول حرف بود ناز خیلیم بود سفید طالی گردنبند یه

 ؟ اومد خوش- سعید

  کشیدین ،زحمت ممنون قشنگه خیلی- من

 : وگفت کرد روشن  رو کیک رو های شمع ساناز

  هاست شمع نوبت باشه که نوبتیم-

 : گفتم خنده با

 ؟ کنم آرزو-

 : گفت خنده با سعید

  مبگی امینشو هم ما بلند صدای با کنی آرزو باید حتما البته صد که نا آره-

  واال خوبه- وگفتم خندیدم

  کن آرزو آره- ساناز
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 ؟ کنم آرزو چی آ کردین پیله- خنده با من
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 : گفت باخنده ساناز

  کنی عروسی سام با کن آرزو-

 : گفت سریع سعید کردم اخم

  کن دعا دلت ته از  و کن آرزو پس تا خدا از میدونم-

  کنم فوت رو ها شمع شدم خم

 : گفت تشر با سریع ساناز

 ؟ نکردی آرزو نیست قبول-

 : گفتم اخم با

  نمیکنم آرزویی همچین من-

  بود پیشت سام االن نیست خدات از یعنی- سعید

  خیلی پره دلم نگو سعید وای-

 ؟ سام از پره دلت- سعید
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  خودم از نه-

 ؟ چرا- ساناز

  دیونه اون خاطر به زدم بهم نامزدیمو-

 ؟ نمیگی بهش چرا داری دوسش همه این که تو- سعید

 : وگفتم پاین انداختم سرمو

  عذابه طرفه یه عشق به اعتراف-

 ؟ نداره دوست میدونی کجا از تو- سعید

  نداره دوسم وقتی سود چه اما دارم دوسش خدا قد میاره نفرت طرفه یه عشق-

 : دادم وادامه دادم بیرون نفسمو

  بیخبال نه ،  داره غرور میکنم حس-

  کردم خاموش رو ها شمع سرعت با شدم خم

 : گفت سعید و دیدن سکوتمو وقتی

  مبارکه تولدت-

  عزیزم مرسی-

  بگی سام به باید زدی بهم آرش با که نامزدیتو- ساناز

  نمیگم-
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 فلصله شاز که لعنتیه شب اون خاطر به گفتم بار صد آخه بگم چی» گفتم دلم تو

 کل کرده احاطه دارم دوسش هنوز وجود تمام با قویه بهش حسم ولی گرفتم

 « عشقش وجودم

 : گفت خنده با سعید

  فکرشی تو چقد سام حال به خوش-

 در شجیب از گوشیشو سعید براش زد چشمکی ساناز دیدم کردم سعید به نگاهم

 : وگفت بود پیام نوشتن حال در آورد

  بریم شد دیرم ساناز

  اومدم تازه من زودی این به. عه- من

 : وگفت شد بلند ساناز

  ببریم رو کیک اول بذار-

 : گفت سعید رفت که خونه آشپز سمت ساناز

 ؟ میان کی اینا مامانت-

  دیگه روز ۸یا۷ کنم ،فک رفتن دیشب تازه-

  خوب هم خیلیم-

 ؟ میرین کی شما-

 : گفت متعجب
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 !؟ کجا-

 : وگفتم زدم گره هم تو ابرو

  دیگه اصفهان-

 : گفت لبخند با

  داره کالس ساناز تعطیلی بعد نبود حواسم آهان-

 : گفتم لبخند با

  سعیدی نره یادت سوغاتی-

 : گفت لبخند با-

 « بود پرخنده هم لباش» خواهری بخواه جون تو-

 بوی شیدمک عمیقی نفس اختیار بی که بود بهش نگاهم اومد دستی پیش با ساناز

  بود آشنا ؟ عطر

 ؟ آره  کردم بو تر وعمیق بستم چشمامو

  بود سرم پشت چرخوندم سرمو وسریع کردم باز چشمامو

  داشت لب به لبخند بود سام

 با بود خنده پر دوتاشون چشمای برگشتم وسعید ساناز سمت عصبانیت با

 : گفتم تمام عصبانیت

  که واقعا-
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  شم بلند خواستم تا

 

 . دارد ادامه

- 
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 : گفت سریع سعید شم بلند خواستم تا

  عقربه در قمر اوضاع بریم بدو ساناز-

  برداشت کیفشو بود سرش شال ساناز

 : گفت خنده با سعید بود خشم پر بهشون نگاهم

  عسلک میخوام معذرت-

 : وگفت زد چشمکی خندش همون با سرعت با رفت در سمت

  بگذره خوش-

 بانیتعص وبا کردم نگاه سمتش خشم با شدم بلند که ملی تیم قد بودم عصبی

 : گفتم
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  نرسه بهت دستم مگه ، سعید میکشمت-

 : وگفت رفت دو حالت هم ساناز

 تیشآ داشتم منم رفتن برس حسابمو بعدا نه حاال ولی گذشتم جونم از که من-

  میشدم منفجر داشتم واقعا که بود در شدن قفل صدای که میگرفتم

 الیخ سرش عصبانیت با که میکرد نگاه لبخند با بود ایستاده مدت تمام سام

 : وگفتم کردم

 ؟ چیه-

 : گفت لبخندش همون با

  هیچی-

 : وگفتم نشستم عصبانیت با بود قفل در

  برات دارم ساناز-

 : وگفت نشست مبل رو کنارم اومد سام

  عزیزم مبارک تولدت-

 ناراحت جدا کردن غافلگیرم طوری این اینکه از دادم بیرون حرص با نفسمو

  اصال نداشنم انتظارشو بودم

  گلم مبارک تولدت هانی-
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 حرص داشتم نبود خودم دست میدادم تک،ن پامو ومدام انداختم پا ذو پا عصبی

  میخوردم

 ؟ هستی عصبی اینقده چرا-

  گفتم کنم نگاش اینکه بدون

 ؟ نباشم-

 : گفت خندونش صدای با

 بهم یدچسب برد بین از هم همونو بود کم که فاصله والبته کرد کم فاصلشو نه-

 : وگفت

  خدا رو تو نکن اخم-

  کرد وا هاموم کلیپس دفه یه که مخالفش جهت گردوندم بر مو رو

 : وگفتم چرخیدم سمتش عصبی

 ؟ میکنی چکار-

  ببینم موهاتو میخوام هیچی-

  نکرده الزم. نمیخوام-

 : وگفت دورتر کرد پرت بود دستش هم کلیپس کنم جمع هاموم خواستم تا

  باشه باز بذار کنی جمع نمیخواد-

  رویی پر خیلی-
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 : وگفت بهم بود زده زل خنده با

  مشکلیه ، آره-

 : وگفت میکشید دست نوازش حالت با هامم تو برد دست

  موهاتم بوی عاشق-

  لبخند با کشید عمیقی نفس

 نمیتونستم نبود خودم دست میشدم منفجر داشتم انصافا بودم عصبی من

  کنم قبول حضورشو

  برم ،میخوام کن باز پاشو داری کلید اگه- من

  اومدی تازه عزیم کجا-

   ندارم خوشی ی خاطره بودن تو با از-

 : گفت وآروم کرد تر لب داد قورت دهانشو آب

  بری نمیدارم-

 تفاوت بی شدم بلند

 

 [۰۸:۱۶ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان

  نوزدهم_صد_پارت#
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 در سمت شدم بلند تفاوت وبی زدم پس عصبی با بود موهام الی هنوز دستش 

  کردم پاین باال رو دستگیره وعصبی رفتم

 : گفتم خصمانه

  درو کن باز لعنتی-

 : گفت التماس با اومد دنبالم

  زشته بیرون میره صدات خدا رو تو آروم-

 : زدم داد عصبانیت با

  حهنم به-

  وبیدادکه داد کردم وشروع

 از تیسخ به بودم بغلش تو در به چسبوند منو گذاشت دهنم جلو دستش سریع

  میکشیدم نفس دماغم

  گفت التماس با بود هم چشمای تو نگاهمون

  بری  نمیذارم-

 روی نفسهاش داغی میزد جونم به آتیش تنش داغی میکشیدم نفس زور به

  بغلش تو میرفت پاین باال سینم میکرد دیونه منو داشت صورتم

 : داد ادامه میزدم نفس نفس که

  بریم نمیذاشتی کردی قایم کفشامو که بچگیات عین بری نمیذارم-
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  سختی به کشیدم نفس

 : داد ادامه میکشیدم نفس ولع با نفسهاشو داغی

  بری نمیذارم میکنم قایم کفشاتو منم-

  بهم زدش زل چشمای به حرفش به چشام زدن لبخند بود دهنم رو دستش

 : داد ادامه

 مدار قهری باهام وقتی از  نزن رفنتنو حرف ،اما بهم کن تف ، صورتم تو بزن-

  بری میشم روانی ، میشم دیونه

  بهش بودم زده زل

 گرفت رگ تنم  کل میکردم حس خوبی به تنشو برجستگی بهم بیشتر چسبید

  ؟ چرا بودنمیدونستم شیرین اما نسشت دلم تو عجیبی ترس

 هریق ،وقتی تفاوتی بی بهم وقتی میکنم دق دارم ببخش منو خدا رو تو- سام

  سیاهه دنیام

 هنوز اما دز کنار دستشو نکرد مقاوتی پاین کشیدم و گرفتم بود دهنم رو دستش

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس موند دستم تو

 ؟ ،میتونی ببخشی منو میتونی ،سام من جای بذار خودتو-
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 در اون نوم بین نبود مجالی دیگه بوسید رو بود دستش تو که دستم کرد تر لب

 روموآ منو کرد روانی تنش برجستگی داد فشار وخودش در به بیشتر منو که

 : گفت

  ،میبخشمت داری دوسم میدونم وقتی دارم دوست میدونم ،وقتی میبخشم آره-

 : گفتم هک میکرد اذیتم داشت محسوس حس واین بگیرم فاصله ازش نمیتونستم

 ، کشیدم چی من ،نمیدونی نیستی من جای اصال چون میزنی رو حرف این االن-

 ینونمم نه  نه  لعنتی بکنم دل ازت میتونم نه وگفتم صدامو بود گرفته بغض

  ببخشمت

 : ووگفت خواهش وپر بود ملتهب نگاهش بوسیبد باز دستمو

  عاشقتم ،منم داری دوسم چون میتونی میدونم

 : گفتم بغض با

  ،نمیبخشمت نمیبخشمت ولی دارم دوست هم ،خیلی خیلی دارم دوست آره-

  بوسید هم سر پشت بار چند باز دستمو

 : گفت باالتماس

 اگه  برزخیه شبام جهنمه واسم چی همه حاال تا روز اون از هانی میمیرم تو بعد-

 من اگه حتی چیشده میگم همه به  نبخشی منو ،بخدا میشم روانی نبخشی منو

  بشم نابود



447 
 

 : وگفتم گرفت گریم دفه یه

  کنم سر شبامو دادی بهم که دردایی با ،بذاربرم بذار راحتم بذار تنهام-

 : وگفت کرد احاطه صورتمو دست با

  ندارم آرامش ،مدتیه کن آرومم هات خنده با خدا رو تو بخند-

 : داد ادامه میکرد پاک اشکامو

  ارب این میکنم جهنم دنیارو بشی هم دیگه کسی مال نمیذارم نشی من مال اگه

 : گفتم گریه با

 یگهد حسی چه با گرفتی ازم هامو دخترونه تو نمیشم هم دیگه مالکسی نترس

 ؟ کسی به ببندم دل

 ، من فقط منی مال تو بشی کسی مال نمیذارم-

 جودمو تمام با ،عاشقتم عشقه دفه این اما بود هوس دفه اون گفت نفس نفس با

  میره عذابم داره سالهاست که ،عشقی دارم دوست

 کردن ازب به کرد وشروع میلرزیدن دستاش بود بهش نگام گرفت فاصله از یکم

 مانتوم های دکمه

 : گفتم ترس با که

 ؟ میکنی چکار-

 : وگفت وخواهش تمنا از پر میلرزید بودصداش مانتوم هلی دکمه به نگاهش
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  بشی من مال ،میخوام بری پیشم از نمیذارم منی مال ،وقتی منی مال تو-

 : گفتم والتماس گریه با گرفتم دستشو

 ؟ میکنی چکار-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۸:۱۶ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان
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 ای فایده کردم تقال آورد در تنم از زورمانتومو به کرد باز مانتومو های دکمه

  اما  بودحالش خوب نبود مست نبود بد حالش بار این نداشت

 بود تنم سفید تاب یه ای گوشه یه وانداخت آورد در مانتومو اما

 : کرد زمرمه

  میخوامت ، حاال اما بود هوس بود  بد حالم شب اون-

 : گفتم گریه با عجیب ترس یه ترسیدم

 ؟ شدی دیونه-
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  نذاشتی برام ای چاره تو آره-

  گفتم والتماس گریه با

  نمیشی آدم تو ؟ میکنی طوری این چرا-

 آوردم نمی در سر کاراش از نداشتم ایستادن توان دیگه که افتادم هق هق به

 : گفتم گریه با افتادم زانوم روی

  بخدا ای دیونه تو سام-

 : وگفت اشک از ای هاله پشت کردم نگاش برداشتم سرم بود ملتمسانه صداش

  بودم عاشقت شدی بزرگ کشیدی قد جلوم وقتی از-

  کرد بلندم سریع حرکت یه با کمرم ویکی زانوهام زیر برد دست روم شد خم

 : وگفتم گرفت شدت هام گریه باز دفه یه کردکه غافلگیرم

  دیونه کن ولم-

 : دادم ادامه وگریه التماس با میبرد اتاق سمت منو

 ؟ جاشه سر عقلت ای دیونه ،تو تو چته سام خدا رو تو نکن-

 : وگفت بود وتمنا التماس پر صداش

  بشی ای دیگه کسی مال بدم اجازه ،نمیتونم دیونتم ،منم داری دوسم تو-

  ووحشیانه عمیق بوسید لبامو شد خم بودم بغلش تو که طور همون
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  بودم بغلش تو بگیرم فاصله ازش نمیشد کردم کاری هر

  میبوسید رو بودم بغلش تو که ومنو بود ایستاده طوالنی دقایقی

 و افتاد نفس نفس وبه کند بوسیدن از دل

 : گفتم گریه با

  میاد بدم ازت-

  منو بوسید باز روم شد خم گذاشت تخت رو منو رفت اتاق سمت

  بود زده خیمه روم

 :وگفتم دادم هلش عصبانیت با

  عوضی متنفرم ازت-

 کرد پاک شصت انگشت با لبشو ی گوشه لبخند با زد خیمه روم باز برگشت

 : وگفت

  میکنی ناز داری میگی دروغ-

  بازم هوس مرد این عاشق من میگه راست  ریختم اشکم فقط

  شد بلند موبایلش صدای که

  داد جواب بود جیبش تو گوشیش شد بلند روم از

 المشمک نداشتم حرفهاش به توجهی اصال که میکردم گریه و بودم ناراحت اینقد

  شد تموم که
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 : وگفت انداخت تخت رو گوشیشو

  دارم کارت عزیزم پاشو-

 برد وومن زور به کرد بلندم که نفس یه میکردم گریه کردم  مقاومت نشدم بلند

 :وگفت نشوند مبل رو سالن تو

  عزیزم بشین -

 تادهاف ها پارکت کف ای گوشه که رو مانتوم که میریختم اشک بود بهش نگاهم

 : وگفت بهم داد اومد سمتم داشت بر رو بود

  گلم بپوش-

 برد دست زد زانو جلوم دفه یه که کردم نگاش فقط دادم قورت دهنمو آب

 : گفت وآروم عقب برد سرمو نرمی به گرفت موهام سرمو گردنم پشت

  منی مال تو:

   کردم قورت سختی به دهنمو آب  میریختم اشک

  ودمب ترسیده بود اشک پر بستم چشمامو اراده بی  که بود گردنم به نگاهش

 : کرد زمزمه آروم که

  میخوامت وجودم تمام با-

 رو نفسهاش داغی  که بهم زده زل ومیدونستم دادم قورت دهنمو آب بازم

 سر بیشتر اشکم دادم قورت دهنمو آب بازم میکردم حس خوبی به رو گردنم
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 وتری  میکردم حس گلوم سیبک رو لباشو حرکت که  ام گونه رو میخوردن

  میداد بهم عجیبی حس یه لباش

  گردنمو گرفت گاز  نرمی به که

- داد ادامه طور همون اما تنمو کل میکرد تهی داغیش نفسهاش بود نزدیک

  باش آروم پس بنده نفسهات به وجودم

 یدکش موهامو وحشیانه دفه یه که میکردم حس نرمی به رو گلوم رو لباش وتری

 بازی به احساسمو تمام گردنم رو لباش حرکت و رفت تر عقب سرم وهمزمان

  میباریدن تند وتند دند نکر ام یاری چشمام اما بود گرفته

 دش بلند گرفت فاصله  ازم کردم تهی قالب  گرفت بازی به گردنمو لحظاتی

  بود کرده احاطه  وجودمو کل ترس   ترکرد لب

  کشیدم نفس سختی به که

 : وگفت شد بلند

  بپوش مانتو پاشو-

  وپوشیدم کردم اطاعت شد چی نمیدونم

 

 دارد ادامه

 

 [۰۸:۱۶ ۳۱.۰۱.۱۹, ]آنالین رمان



453 
 

  ویک_بیست_صد_پارت#

  گذاشت سرم رو شالمو

  شال زیر از بیرون بود زده همشم که بود پریشون موهام

 گرفت دستم از کشیدم سرم از حرص با شالو  داد بهم رو کلیپس خودش که

 : گفت همزمان

  عزیزم نکن گریه لطفا-

 : گفتم وهمزمان گرفت دردم که موهامو میکردم جمع حرص با چنان

 ؟ کنی چکار میخوای-

  میفهمی االن

  رفت در سمت نگاهم بود در زنگ صدای که

 سرم برداشتم رو انداخت در سمت رفتن موقع مبل رو که شال رفت در سمت

  کرد وباز آورد در بود جیبش کلید بود بهش نگاهم کردم مرتب گذاشتم

 وشلواری کت شد داخل مرد یه سام تعارف با که گریه با بود در سمت نگاهم

  سال میان تقریبا بود ومتین موقر

  داد ودست کرد پرسی احوال سام با

  بود دستش هم سامسونیت کیف یه
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 چی دنبو مهم برام دیگه شدم اونا به اعتنا بی وباز نشستم مبل رو تفاوت بی

 ؟ کیه مرد این بودم بازیاش دیونه و سام گیر در ذهنم میگفتن

  نشست اومد سام با مرد بودم معذب یکم

 ازهت اومدم خودم به وقتی که نبودم حرفاشون متوجه اصال نشست کنارم هم سام

 : گفت مرد که چیه قضیه فهمیدم

 ؟ باشه وقت چه تا مدتش دکتر-

. امس که میزد ورق رو بزرگی دفتر داشت کردم نگاش اشک با برداشتم سرمو

 : گفت

  کنیم عقددائم که وقتی تا نیست معلوم مدتش-

  انداختم سام به وخیسمو متعجب نگاه

 : کردم زمزمه گریه با آروم که بود دفترش مشغول مرد

 ؟ میکنی چکار داری تو سام-

 : کرد زمزمه گرفت دستمو

  تقریباموقت عقد یه-

 : گفتم که وحصرت واشک گریه شده زندگیم کل بودحرفام گریه با بازم

 ؟ شدی دیونه-

 : گفتم که عقد ی خطبه خوندن به کرد شروع مرد
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  نیست قانونی این اما-

 : گفت لبخند با

  قانونیه میتونم وقتی-

 : کردم زمزمه

  عوضی-

 : گفت آروم سام

  عزیزم باش آروم ،پس مجبورم لطفا-

 : گفتم گریه با

 ؟ دادی پول ،چقد نیست درست این اما-

 : وگفت خورد گره نگاهم تو نگاهش

  بشی من مال باید تو-

 گفتم گریه با

 ؟ اینجوری -

  امشب همین میشی زنم تو-

 : گفت بلند عاقد صدای

 ؟ وکیلم-
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 : گفت آروم سام

  دیگه بده جواب-

 ؟ وکیلم کرد وتکرار رفت عاقد به نگام

 : گفت ملتمسانه سام

 امشب گرفتم رو تصمیم من  نداره فرقی من برای ندی ،جواب هانی باش زود-

  بدی جواب بهتره ،پس عقد بی چی عقد با چه میشی من مال تو

  بگیری گردن گناهمو اینکه ویا

 : داد ادامه کردم نگاش اشک با فقط

  کمال تمام منی مال امشب هرحال به تو-

  روانی میاد بدم ازت گفتم وعصبی گریه با عاقد رفتن بعد

 : گفت آروم خنده با

  دادی بله ،تو ندارم اشکال گلم اعترافه جور یه این-

 : گفتم گریه با عصبانیت با

  نامردی خیلی-

 : گفت خنده با

 ؟ نمیدادی رو بله نمیخواستی خودت اگه ؟ نامردم کردم عقدت-
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 گریهو بیداد داد با زدم صورتش سرو به توانم تمام با کردم حمله سمتش دفه یه

 : گفتم

  ،کثافت روانی بدم ازت-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان
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 : گفت خنده با کرد بغلم

  کردم عقدت بودی زنم-

 : فتمگ گریه با اما گرفتم جون عطرش بوی از بود پر هام ریه بود سینش تو سرم

  عوضی-

 : گفت خنده با

  دوباره بده دلم به ،دل دارم دوست اما خودمی اخالق بد عروسک-

 : وگفتم انداختم مبل رو خودمو شدم جدا زور به ازش
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  ،میگم میگم بزرگ آقا به-

  بود دستش بزرگی جعبه یه برگشت دقایقی بعد رفت اتاق سمت بود ساکت

 : گفت لبخند با گذاشت میز رو

  خانومم تولدت کادوی اینم-

 : گفتم گریه با عصبی

  ببینم رو ریختت نمیخوام شو گم برو-

 سهبو با کرد نوازشم شم جدا ازش کردم سعی کرد بلندم کرد بغلم سمتم اومد

 : وگفت میذاشت صورتم رو که ومداومی درپی پی های

  نکن خراب شبمو عزیزم نکن گریه لطفا بسه-

 به بودم بغلش که طور همون پاهاش رو نشوند منو نفره سه مبل رو نشست

 ودب بهش نگاهم برداشت آلبوم یه رو جعبه کرد وباز میز سمت شد خم سختی

 : وگفت بود ایتالیایی آلبوم. یه

 بود بچگیام عکس جلدش بود بهش نگاهم کردن درست واست دادم ببین-

 ؟ منم این وگفتم کردم نگاش

 : گفت لبخند با

  دلم عزیز آره-
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 هشد شاپ فتو معرکه واقعا تولد بدو از بودم من برد ماتم زدن  ورق کرد شروع

  بودن

 : وگفت بود ولطیف عاشقانه لحنش

 بین، گرفتم بزرگ آقا از سریشونو یه کردم جمع تولدت بدو همون از عکساتو-

  بودی عروسکی چه

 زده حیرت میکرد نوازش کمرمو پشت هم دستش یه دست یه با میزد که ورق

  عکسا دیدن از شدم

  برداشت دیگه یکی میز رو گذاشت

 تو خندیدم بودن بسته خرگوشی موهام سالگیم۹ از بود اون ی ادامه انگار

 : وگفتم کردم نگاه چشاش

 ؟ بوده کجا عکسه این-

 : گفت خنده با بود گردنش دور دستم

  سام پیش-

 برداشت رو آخری  میز رو گذاشت کنم نگاه درست نذاشت زد ورق تند تند

  شدی بزرگ دیگه که اینم

  کن نگاه خودت بعد وگفت باز زد ورق تند تند

  بهش بود برده ماتم میز رو وگذاشت
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 : گفت لبخند با

 ؟ چته-

 ؟ آوردی کجا از رو عکس این

  گرفتم ازت نیست حواست وقتی-

  گرفتی کی بود جالب خیلیم بودم نشسته تاب رو بود عکس یه-

 : وگفت بوسید گونمو بودم بغلش شد خم

  نیست حواست که وقتایی-

 ؟ ای دیونه تو-

 : کشیدوگفت لپمو

  کشیدم زحمت عکسا این کردن جمع واسه کلی.  تو ای دیونه-

  زدم لبخند فقط

 : وگفت کرد پاک نرمی به رو چشمم ی گوشه مونده جا اشک انگشتش سر با

  الهی برم اشکات فدای-

 : داد ادمه نگفتم هیچی

  االنت به تا تولدت بدو از دوتایمونه عکسای اون دارم دیگه آلبوم یه-

 : وگفتم پایین اومدم پاهاش رو از بود گرفته لجم
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  نمیکنه عوض رو چیزی این-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 وسه_بیست_صد_پارت#

 

  تولدته کادوی فقط اینا-

 کرد دموبلن کرد بغلم ای بچه دختر مث منو کرد غافلگیرم دفه یه ایستاده کنارم

 : وگفت

  میکنم عوض ،من نیس مهم-

 : گفتم التماس با نداشت ای فایده کردم مقاومت برد اتاق سمت منو

  زمین بذار منو سام لطفا-

 تحقمس اما کردم اشتباه درسته دادی عذابم خیلی مدت این تو نمیام کوتاه اصال-

 درک پشیمونم نکردم خواهی عذر ازت کم نبودم زبون زخم و عذاب همه این

  حالم سر هم ،خیلی نیستم مست ،االنم  خرابمو حال نکردی

 : داد وادامه شد اتاق داخل

  زنمی دیگه االن-
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 : گفتم التماس با

  میکشه منو مامان سام-

 : گفت لبخند با و روم زد خیمه گذاشت تخت رو منو

  زنمه میگم-

 : گفتم بغض با

 ؟ سادگی همین به-

  مدت این تمام کشیدم زجری چه میدونی سادگی این با نه-

 : داد ادامه کردم نگاش فقط

 تورو شخصا میگم جونم آقا به میکنم خواستگاری ازت دیگه روز چند-

 با  بیادو با باشه راضی  جون آق وقتی نکنه مخالفت کسی واسم کنه خواستگاری

  گفت لبخند

  عاشقتم میدونه جون آقا-

 : گفتم ملتمسانه

  برم بذار خدا رو تو نمیخوام-

  میزد حرف لبخند با

 نیک اذیتم میخوای باز میدونم بری اگه بری نمیذارم دیگه نه   ؟ بری بذارم عه-

  بشی زنم کنی قبول بعدش مجبوری جوری این بدی عذابم
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 : گفتم شدیدی بابغض

 ؟ مجبورم چرا-

 : گفت باخنده

  میخوام هاتو ،دخترونه بشی زنم قراره باز چون-

 : وگفتم شدم عصبی

  پستی خیلی-

  آوردم بدستت دیگه اقل ال نیست مهم-

 ؟ آخه قیمتی چه به-

 : وگفت کرد کمتر فاصلش بود خم روم

  واسمون میمونه قشنگ ی خاطره یه  بهت عاشقونست بار این حسم وقتی-

 : گفتم ملتمسانه میشکست بغضم داشت بازم

  خدا رو تو سام نکن-

 : وگفت کردن باز مانتومو های دکمه کرد شروع

  نگو هیچی عزیزم باش آروم-

 : گفتم گریه با

 ؟ میکنی خورد بر ها دیونه عین چرا ؟ نمیذاری راحتم چرا-
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 : وگفت زمین رو وانداخت آورد در تنم از زحمت به مانتمو

  نذاشتی برام ای چاره-

 : گفتم زیادی خواهش با

  نیست راهش این اما-

  ندارم سراغ این از بهتر هم ،راهی نیستم منطقی من-

  چشام تو زد زل روم زد وخیمه داد هل تخت رو منو بودم خیز نیم

 !؟ میخوره بر دنیا کجای به باشم منطقی غیر خورده یه-

 : ادد ادامه میشد تر خواستنی لحظه هر از که جذابی لبخند با کردمنگاش فقط

 طی رو ورسوم رسم نیستم بلد من کنم شروع باهات طوری این میخوام اصال-

  خواستگاری بیام و کنم

 : وگفت بعدخندید

 نتیجه به زودتر جوری این خواستگاری میام بعد  میکنم ازدواج باهات اول-

  نمیشنوم رد جواب ودیگه ، میرسم

  وخالص زنمه میگم کنه مخالفت کسیم

 : گفتم پورخند با

  سادگی همین به آره-

 : گفت خنده با 
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  سرم به زده میدونی میکنم کارو این خودم جون به-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 چهار_بیست_صد_پارت#

 

 : گفتم گریه با

 که میرفت یادم داشتم تازه میشدم آروم میگرفتم خو بادردام داشتم تازه-

  اومدم می کنار داشتم ولی سخته کردنش فراموش هرچند کردی چکارم

  کرد نگام لبخند با

 : دادم ادامه

  نمیشی آدم تو ؟ نداری شعور تو آخه-

 : گفت خنده با

  دادی رو بله خودتم کردم عقدت زنمی شب اون با داره وفرق خوبه حالم امشب-

 : گفتم حرص با

  ندارم  قبول رو مسخره عقد این من-
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  دادی  بهم بله کردی قبول حال هر به دیگه-

  زدم جیغ آورد در تنم از تابمو سرعت با و روم بود خم

  کن ،ولم نکن-

  خیلی بود خوشحال بود خنده وجودش کل

 : وگفت خندید

  بیرون میره صدات نزن جیغ-

 : گفتم گریه با

  بده فرصت بهم باشه ، باشه-

 : گفت خنده با

  ازروم شد بلند دقیقه پنج فرصت-

 : وگفت

  کنی تموم رو گریه داری فرصت دقیه پنج-

 : وگفتم مینشستم که حالی در  هق باهق

 ؟ عالقست ابراز مدل چه این آخه-

  داری دوست زور تو نیست حالیت که خوش حرف-

  گرفت زورم که داد سر ای قهقه چنان
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 : گفتم حرص با

  روانی-

 : فتوگ کردو پرت زمین رو آورد در تنش از تیشرتشو تخت کنار بود ایستاده

  سریع تند زود منتظرم-

  کردم نگاش فقط

 : داد ادامه

 بار این میخوامت عاشقونه ،ولی گرفتم اشتباه باهوس  رو عشق دفه اون-

 که خدایی اون به میخوامت هانی وجودم تمام ،با دارم احتیاج بهت ،عاشقونه

  وجودم عمق عمقه از میپرستمت میپرست

 

 « سام»

 بود دهپوشی که رنگی سفید سوتین جز هنه بر تنش باال بود نشسته تخت رو

  زدم خیمه وروش تخت رو آروم دادم هلش کردم کم رو ام فاصله

 : تموگف  میکردم باز که ور سوتینش قفل آرومی وبه کمرش پشت بردم دست

  ،میخوامت بشکنم مرزارو دوباره عاشقونه میخوام-

 : وگفتم آوردم در سوتینشو

  داره فرق دیگه عشقای ی همه با که دیگه جور یه بار این میخوامت-
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 که سینش بردم دست آرومی به بود چشماش به نگاهم بودن چشاش تو اشکاش

 : وگفتم زدم ولبخند زد پس دستمو سریع

  نکن اذیتم میکنم خواهش نکن گریه-

  کرد تر لب

 : وگفتم بوسیدم چشاشو شدم خم

 خاطرش بذار نکن اذیت خودتم نکن اذیت منو عزیزم نکن گریه باش آروم-

  عشقم بمونه برامون

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 هشت_بیست_صد_پارت#

  گلم زیاده استرس مال-

  گرفتم هم چک بیبی-

  گفت لبخند با

  نیست ،چیزی میزنی شور بیخودی که بس بهم ریخته هورمونات-

 ؟ ریلکسی اینقده چرا تو-
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  نیست چیزی عزیزم  جمع حواسم خودم من-

 : داد ادامه و کمرم طرف دو دستاش کرد بغلم

 ؟ پریشونی اینقده چرا-

 : گفتم وآروم انداختم سرمو

 ؟ نداره ؟دوسم نمیخواد منو واقعا مامانت سام-

  خداشه از هم بابام دارم دوست منم مهم گلم نیس خیالی-

 ؟ جدا وگفتم کردم تر لب

 : گفت میکرد قرص دلمو که دلنشینی جذاب لبخند با

 خیلی شنید بابا کردی نامزد آرش با وقتی میگم راست هردومون جون به-

 هم االح ها غریبه دست افتاد اونم نداریم بیشتر زاده برادر یه وگفت شد ناراحت

  کرد استقبال خیلی میخوامت شنید وقتی که

 : گفت خندونش وچشمای لبخند با زدم لبخند

 هک شنیدی شد خوشحال چقد که میدونی هم آقاجون بخند همیشه بخند آفرین-

  کنیم عقد زودی میخواد بیاد گفته

 ؟ امامامانت-

 نخوردی چیزی حاال تا صب از میگه مامانت هانی ، کن ول مامانمو-

  دارم استرس ندارم میل- 
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  مورده بی استرست-

 : داد ادامه خنده با بعد

  آ نمیخوام رفته رو ورنگ حال بد زن من-

 نگفتم چیزی کردم سکوت

 ؟ بخوری بیارم چیزی یه-

  سام نمیتونم-

 رتشوصو کرد صورتم نزدیک سرشو  چسبوند خودش به بیشتر منو کرد بغلم

 : وگفت کرد بو عمیق گردنم گودی تو برد

  شده زنم کوچولو خانوم این نمیکنم باور-

  میکرد تحریکم که  پی در پی نرم  های بوسه با گردنمو بود گرفته بازی

  االن میاد یکی زشته سام نکن-

 : وگفت برداشت وسرشو رو گردنم زیر عمیق بوسید

 ؟ توعه خاطر به وموندنم اومدنم تهران میدونستی-

  پایین انداختم سرمو

 ؟ کن نگام ،هانی کن نگام-

 : وگفت برداشتم سرمو
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 الس میکنیم زندگی تهران ما درضمن میشه نرم بعد خودش نباش مامان نگران-

  فرانسه میریم شد تموم درست هم دیگه

  وگفتم گرفت بغضم یهو

 ؟ شی موندگار اونجا میخوای-

 مرمک دور دستش ویه میکرد پاک رو چشمم ی گوشه اشک که حالی در لبخند با

 : گفت بود

  میریم هم با اما دارم دوره برم مجبورم-

 : گفتم که واسم داشت رو معنا ترین عاشقانه نگاهش بودم خیره چشاش تو

  نبینمشون اگه بخدا میکنم دق آقاجون و میشه تنگ وبابام مامان واسه دلم-

  اینجا نداره رو کسی. اونم بذارم تنها چجوری مامانمو

 : گفت لبخند با

  باش نگران عزیزم باشه شد تموم دورم میگردیم بر عزیزم باشه-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 شش_بیست_صد_پارت#
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 : وگفت شد عصبی

  خواست دلت که قبرستونی هر برو-

 : وگفتم کردم کنترل خودمو اما شدم عصبی منم

  مامان خواستی خودت باشه-

 « عسل زنمه میریزم بهم دنیارو» وگفتم تخت رو وگوشی کردم قطع وسریع

  کنم راضیش چطوری حاال وگفتم نشستم تخت ی لبه

 اما ؟ دمز گند باز یعنی» گفتم لب وزیر  بستم چشمامو افتادم ازدواجمون شب یاد

 « دارم دوسش میخوام رو عسل من میدونه بزرگ آقا مامان نیاد

 هی نبود  خونه کسیم اومدم می بیمارستان از تازه بود ،عصر گذشت روزی چند

 خواب تختش رو شدم اتاقش داخل خونست میدونستم عسل اتاق رفتم راست

  کردم قفل رو در آروم بود

 کنارش کشیدم روش از آروم رو مالفه بود خواب جدا رفتم جلو لب به لبخند

  پرید خواب از دفه یه کشیدم دراز آروم

 : گفت آلود وخواب عصبی

 ؟ تویی ترسیدم-

 خودم رو که تنگ کمی هم جا بود نفره تک تخت ندمشچرخو خودم سمت

 : گفتم لبخند با آوردمش



473 
 

 ؟ چطوره خانومم-

 : وگفت کرد تر  لب صورتم تو ریخت موهاش

 ؟ زدی حرف مامانت با نگفتی-

 : وگفتم آوردم طرف یه کردم جمع موهاشو

  زدم حرف-

 ؟ خب-

 : وگفتم میکردم نوازش کمرشو صورتش تو بودم زده زل

  کنم ازدواج نسرین با میخواد مامان-

 : وگفت دیدم نگاهش تو رو تعجب

 ! میگی دروغ-

  میگم راست تو جون به-

 : وگفت دیدم چشاش تو اشک برق کرد بغض

 ؟ میذاری سرم به سر-

 انوناق رسما دیگه روز چند عروسکم نباش نگران بابام با میاد بزرگ آقا گلم نه-

  میشی زنم شرعا

 ردمک بو ولع با عطرشو آوردم در تنش از سریع حرکت یه با تابشو بود که روم

 : وگفتم
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 ؟ بودی حموم-

 : وگفت نذاشتم بشه جدا ازم خواست صداش داشت بغض

  ندارم حوصله اصال سام-

 : وگفتم کردم باز رو سوتینش  وقفل کمرش بردم دست شه بلند نذاشتم

  میکنه درست رو چی همه خودش گفتم بزرگ آقا به-

 و آوردم در تنش از رو سوتینش

 : گفت وعصبی شد جدا ازم دفه یه

  ندارم حوصله بیرون برو-

 عصبی حالت به پوشیدن حال در  بود تخت رو که تابش سمت برداشت خیز

 : گفت

  بیرون برو نیس خوش حالم-

 : وگفتم نشستم بلند

  دارم احتیاج بهت عسل لطفا-

 : گفتم وملتمسانه و آروم و تخت رو دادم هلش

  میزنه زادشو خواهر شور ،اون میکنم راضی مامانمو-

 : گفت بغض با
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 ؟ نداره دوسم اون-

 : وگفتم آوردم در تابشو بودم زده خیمه بار این بودم روش

 نه چه باشه راضی چه مامانم میخوامت کن باور عسل ، دارم دوست که منم مهم-

 هرکیم باد بادا چه هر میکنم اعالم ازدواجمونو نهایتا کردم ازدواج باهات من

  بوده مخالفت خاطر به میگم زد هرحرفی

. 

 «عسل»

 لجم من اما خواستگاری خونمون بیان وعمو بزرگ آقا شد قرار گذشت هفته دو

  بود گرفته

 

  دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

  پنج_بیست_صد_پارت#

 

 ماا میگفت بهم وبیراه بد میکرد گریه همش عسل بودیم آپارتمان تو روزی دو

  نبود بدهکار گوشم من
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 اول شب دادم تقویتی  داروی بود بهش حواسم  کلی کرد ریزی خون کلی باز

 لیمک طفلکی نداشت رو به رنگ میکرد گیری بهونه اما کردم وصل سرم براش

 مشبرد بود بهتر سوم روز کشید درد هم خیلی گذشت برش وسخت کشید درد

 بود فتهر دوستاش با بود گفته بهش  کرد نگرانی ابراز دیدنش با ،شوکت عمارت

 میکنه ناز اما بود قهر باهام دروغ پشت دروغ خالصه بوده شده بد وحالش اردو

  بود بهش  حواسم مدت تمام گذشت روزی چند

  کنه خواستگاری برام رو عسل که مامانم زدم  زنگ بود شب

  الو

 ؟ عزیزم خوبی پسرم سالم-

 ؟ خوبه بابام مامان خوبم-

 ؟ خوبی خودت خوبیم ما مامان آره-

  مامان ممنون-

 ؟ ببینمت شیراز نمیای سر یه-

  شلوغه سرم خیلی-

 ؟ عزیزم دیگه خبر چه-

 ؟ مامان-

  مامان جان-
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  تهران بیاین که ازت میخواستم-

 : گفت پرتعجب صداش

 ؟ چی واسه-

 : گفتم مصمم  اما بگم داشتم واهمه یکم کردم منو منو

  خواستگاری بری برام که میخواستم-

 : گفت خنده با مامان

 ؟ کی خواستگاری-

  عسل-

 : گفت اما گفتم چی شنید

 ؟ کی-

 : گفتم که نیومد خوشش انگار خورد بر بهم

  میخوام عسلو-

  نداره امکان عسل،-

 : وگفتم خیلی شدم ناراحت

 ؟ چرا-
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 رو نسرین واست میخوام منم بهتر کردی باز رو صحبت سر که حاال-

  کنم خواستگاری

 : گفتم ای مسخره خنده با

 ؟ نسرین-

  خواهرم دختر ،چشه آره-

  نزن حرفشو اصال مامان-

  کرده  نامزد بار یه اون کن بیرون سرت از رو عسل فکر هم تو--

  داره ربطی چه-

 : گفت وخشن محکم

  نیستم راضی من شنیدی همینکه-

  گفتم عصبی گرفت زورم

 ؟ طوریه این عه-

  کنم موافقت عمرا ،عسل شنیدی آره-

 ؟ هستین ناراضی چرا شما کنم قبول قراره من-

  معلوم کجا از بود گذاشته عروسیم عقد قرار داشت نامزد عسل-

 : وگفتم پریدم حرفش میون
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 اون میشناسم خوب عسل من ضمن ،در بعیده شما از حرفیه چه این مامان عه-

  هست ای وفهمیده عاقل دختر

  خواستگاری بیام من عمرا نمیره کتم تو بگی که هرچی-

 : گفتم عصبی

  بزن منو قید پس:

 ؟ میکنی تهدیدم-

  نمیکنم نگاه هم سرمو پشت دیگه میرم پسرات اون مث منم مامان نه-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 هفت_بیست_صد_پارت#

 

 رخاط بودبه مرگم چه ؟نمیدونم داشتم دلشوره بود جورایی یه هم حالم خصوصا

 حتی که بودم شده زیادی استرس   دچار داشتم که سام با پنهونی ی رابطه

  بود گرفته وجودمو کل بدی ترس هم طرفی ،از بود افتاده عقب ماهانم

 فتمگر چک بیبی داروخونه از بودم نگران که بس کنم چکار نمیدونستم اصال

  نبود چیزی شکر رو خدا کردم چک زود صبح
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  نرفتم بیرون اتاقم از عصر تا روز اون داشتم استرس چنان هم اما

 امس بود چی نگرانی همه این دلیل نمیدونم نداشت تاثیری زد صدام مامان هرچی

 . ندادم جوابش اصال زد زنگ کلی بود بیمارستان که هم

 زن دست از ندادم محل اصال داد پیام هزارتا سام  نداشتم رو کسی هیچ حوصله

 مخافتشو علنتی نیومدنش وبا  بود  مخالف ازدواجمون با اون بودم ناراحت عمو

 ناراحتیم باعث هم این که بود ناراحت خیلی بابت این از هم مامان کرد اعالم

  بود شده

  بود خوب رابطمون همیشه ما کنه طوری این عمو زن  نداشتم توقع اصال

  بود ناراحت خواهرش دختر نه بودم من سام انتخاب وچون

 تازه انگار هم سام بودن سالن تو وبابا ومامان سام بیرون اومدم اتاقم از عصر

 : گفت وآروم اومد سمتم دیدنم با بود اومده

 ؟ خوبی-

 : وگفت شد بلند هم مامان-

  نخورده چیزی حاال نا صبح از-

  نداشتم میل اصال داشتم واسترس وعصبی ناراحت اینقد

  اصال نداشتم وحسابی درست دماغ دلو نشستم رفتم مبل سمت

 ؟ دیگه نزدی حرف مامانت با سام- من
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 : وگفت بود بهم وخیره نشست روم به رو سام

  میان وبابام آقاجون دوشنبه-

 : گفت پوزخند وبا نشست کنارم مامان

 ؟ ندادن رضایت محترمه جاری-

 : گفتم که انداخت سرشو شرمگین سام

  نه یا بیاد میکنه فرقی چه منفیه جوابم من مامان نیس مهم-

 : گفت عصبی ولحن ومتعجب برداشت سرشو یهو سام که

 !؟؟ عسل-

 : گفت جانب به حق مامان

  کارش این با کرد تحقریش مامانت سام عسل، داره حق -

  لطفا کم بس سحر- بابا

 : گفت حرص با ناراحته خیلی بود معلوم مامان

 سام واال ، کرد تحقیر جوری این دخترمو داداشت خان زن رضا امیر میگم دروغ-

 راشب دیگه سوزن سر یه نیاد بدت سام وگرنه میکنم تأیدش من خوبیه پسر

 نمیخوا رو دیگه هم چون ندارم مخالفتی من میبینی هم اگه نیستم قائل ارزش

 دخترم از جوری این راضیم من کردی فکر وگرنه کرده میونی در پا بزرگ وآقا

  بشه خواستگاری
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  داره خواستگار تا صد کنه تر لب نداره کم چیزی دخترم ماشاال هرار ماشاال

 : گفت بابا به رو سام

  میزنه سینه به خواهرشو دختر سنگ مامان شرمندتونم من عمو-

 شد م تمو نبود چیزی اما کرد نامزد بار یا درسته سالشه چند دخترم مگه - مامان

 ؟ اینه  از غیر سام بوده تو با دلش اولم از عسل

 : وگفتم شدم بلند سرجام از

  منفیه جوابم من نیاد بگو بزرگ آقا به سام-

 : تگف وآروم التماس با اومد دنبالم سام رفتم ها پله سمت که بودن ساکت همه

 ؟ شدی دیونه تو چته عسل-

 ادامه موآرو میرفت راه کنارم اومد می  دنبالم میرفتم باال رو ها پله بهش اعتنا بی

 : داد

 ؟ میدونی مقصر منو چرا ناراحتی مامانم دست از-

 : گفتم آروم خیلی

  توعه حماقت خاطر به گذشته چی بینمون رفته یادت انگار-

 ازدواجمون با هم همه میخوامت که منم مهم باشه مخالفه مادرم باشه خب-

  موافقن

 : کردم زمزمه آروم بودیم اتاقامون روی به رو راهرو تو رفتیم باال هارو پله
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  نگرانم انداختم عقب من سام-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 نه_بیست_صد_پارت#

 

  گفتم بابغض

 ؟ نریم نمیشه-

 این میگیره دلم واقعا که رو کهنه بغض این کن تموم حاالهم بریم باید نه-

  کردی بغض جوری

 : وگفت آورد وباال گرفت  صورتمو دوطرف دست دو با که انداختم سرمو

  خوشگلم عروسک بود نارنجی نازک لوس بچگی همون از-

 ستد که بود هاش بوسه تنگ جور بد دلم بوسید رو لبام شد خم که زدم لبخند

 تو دستش حرکت کردم همراهیش و سینش رو ویکی گردنش پشت بردم

 دایص  باره یک که وبوسید بوسیدم طوالنی لحظاتی کردم حس خوبی به موهامو

  شدیم جدا وحشت با هم از که بود مامان

 ؟ میبینم چی به به- مامان
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  پایین انداختم سرم

 : وگفت انداخت  باال ابرویی که رفت مامان به نگاهم شد پاچه دست هم سام

 نیست وامروز دیروز ،مال عمیقه رابطه این-

 « بود وریلکس سرد خون خیلی مامان لحن» 

 : وگفت انداخت من به پاچه دست نگاهی سام

  میخوام ،معذرت عمو زن-

  میچرخید بودیم پاچه دست که وسام من بین نگاهش بود ساکت مامان

 : گفت رفت که  اتاقش سمت داد بیرون نفسشو سام

  متاسفم-

  بست آرومی به رو در شد اتاق داخل

  اومد همراهم هم مامان که رفتم اتاقم سمت منم سام رفتن بعد

 : وگفت بست رو در مامان

 ؟ داری دوسش خیلی-

  پاین انداختم سرمو

 ؟ زدی بهم نامزدیتو سام خاطر به- مامان

  فقط  کردم نگاش که باریدن واسه میجنگیدن  باهام داشتن چشام
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 : وگفت کرد نگام

  وقته خیلی مال بوسه اون وعمق عالقه ابراز این-

  نداشتم گفتن واسه چیزی کردم تر لب

 : وگفت داد ادامه  دید سکوتمو مامان

 ؟ رو همدیگه داشتین دوست اگه کردی نامزد آرش با چرا پس-

 : گفتم بغض با

  کودکانه لجبازی یه سر-

 ازدواج سام با تو داشتم دوست راستش خیلی دارم دوست خیلی رو سام من-

 جور بد مامانش حاال ولی کردم تعجب کردی قبول رو آرش وقتی کنی

  کرد تحقیرمون

  مهمه برام فقط سام منم مامان خودشه مهم-

 هم شما خصوصا میکرد طوری این نباید مادرش  حال هر به ولی درسته-

  میخواین رو همدیگه

 : گفتم که میکرد خفم داشت بغضم

  دارم دوسش خیلی من مامان-

  نیاد کوتاه حاالها حاال ممکنه عمو زن باشه یادت ولی میدونم-

 : گفتم متعجب
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 ؟ چی یعنی-

 حال هر به منم کنین ازدواج نمیدم اجازه من نشه راضی عموت زن تا یعنی-

 سام به دخترمو دارم خدامه از من نکنه فکر بعد میره سوال زیر  دارم شخصیت

  نامزدیت جریان بعد اونم میدم

 : گفتم زیادی التماس با

  مامان میکنم خواهش-

 دهمون دستم رو دخترم نکنه فکر عموت زن نداره ورش خیال شنیدین همینکه-

  کنم قالب سام به وبخوام

 : گفتم التماس با بازم

  بیاد کوتاه نشه راضی شاید-

  بشه قانع کنه راضیش باید سام حال هر به-

 : داد ادامه میشد خارج اتاق از که حالی ودر

  حرفامومیزنم اومد که بزرگ آقا-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان
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 سی_صد_پارت#

 

 : داد وادامه بود در ی آستانه در

 وت بزنم سر بهش بده حالش یکم سمیرا ساسان ی خونه میرم بابات با دارم-

 ؟ نمیای

 : وگفتم کشیدم دراز تخت رو

  ندارم حوصله نه-

  بست رو ودر رفت نگفت هیچی مامان

 نگاه مبرداشت موبایلمو خورد زنگ موبایلم که گرفت گریم کلی مامان رفتن بعد

  دادم جواب کردم صاف صدامو  بود سام کردم

 : پرسید ونگران مضطرب شنید صدامو تا

 ؟ عزیزم چته-

  نیست چیزی-

 ؟ گلم کرد دعوات مامانت-

  نگفت هیچی اصال نه-

 ؟ میکنی گریه ،چته دلم عزیز چته پس خب-

 ؟ سام-
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 ؟ عزیزم جانم-

  کنیم ازدواج نمیده اجازه نده رضایت مامانت تا میگه مامان-

  نکن گریه حاال باشه ، اوف-

 : گفتم شدیدی بغض با-

  نیست خوب حالم اصال-

  داری استرس که بس-

  میترسم-

 « میداد بهم آرامش احساس بود کننده دلگرم مهربون خیلی لحنش»

 ؟ گلم چی از-

 : گفتم پاچگی ودست زیادی من منو با

  باشم حامله نکنه-

 : گفت وآروم  خندید

 دهن انتقال منم به نکن نگران هم منو بیخودی نیستی میدونم ،خودم نیستی-

  میزنم حرف مامانت با میرم ،االنم عزیزم نگرانیتو

 ؟ میری ؟کی شیفتی امشب ، بیرون رفتن بابا  با مامان-

  میگیرم دلشوره ،برم. خانمی نکن ناراحتم نکن بغض هم ،حاال زوده فعال-
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  نیست خودم دست-

  پیشت اومدم کن قطع-

 یدکش دراز کنارم کرد قفل رو در پیشم اومد نکشید ثانیه چند به کردم قطع

 : وگفت

 ؟ نگفت هیچی جدا مامانت-

 ؟ داری دوسش خیلی واینکه عمیقه رابطه این گفت فقط نه-

 هر تنش وحرارت بودم بغلش تو بهم بود چسبیده میکرد بازی موهام با داشت-

 : وگفت میکرد منقلبم لحظه

 ؟ گفتی توچی-

  کنیم ازدواج نمیذاره نشه راضی مامانت گفت ،بعدشم آره گفتم-

 : گفت خنده با-

  دائم عقد ،مونده کردیم ازدواج که ما:

 : گفتم اخم با و تنم بود دستاش تنگ حصار تو بیشتر کرد بغلم

  بیمزه-

  کنیم ازدواج نمیذاره اینکه از ناراحتی جدی جدی-

  بیفته یواتفاق بفهمه کسی میترسم چقد نمیدونی  نگرانم چقد ؟میدونی نباشم-

 :وگفت کشید عمیقی نفس گردنم گودی تو برد باز رو صورتش
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  نمیشه هیچی- 

 : گفت بغض با-

  ازدواجمون قبل شم حامله میترسم-

  امممممم-

 : گفت و کرد بو گردنمو ولع با»

  نیست بلد هیچی آکبنده آکبند زنم-

 : گفتم اخم با

  نگرانم کنم چکار خب-

  گلم خودم بلدم میکنم چکار دارم میدونم خودم نباش ،نگران گلم نترس-

  مکید واقع در بوسید عمیق گردنمو

 : وگفتم دادم هلش آروم-

  میشه کبود نکن-

 : وگفت داشت بر سرشو

 ؟ ببینیم رو عمارت بریم فردا-

 

 .دارد ادامه
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 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_سی_صد_پارت#

 

  عمو زن حضور بدون اما شد انجام خواستگاری مراسم  گذشت روزی چند

 هداشت حضور هست که خودش تا کنیم عقد زودتر خواست که بود هم بزرگ آقا

 . من اما باشه

  بودن اومده یک درجه اقوام همه من عقد شب  جمعست امروز

  اومد بازی سر از هم احسان بودن هم وساناز سعید

 فلق رو در اتاقم رفتم راست یه اومدم که آرایشگاه از که وناراحت بودم قرار بی

 تخواس ازش بزرگ آقا اینکه با حتی خورد بر بهم خیلی نیومد که عمو زن کردم

 . کرد اعالم علنی رو مخالفتش کامال نیومدنش با

 ازمب لحظه آخرین تا داشتم انتظار بود خراب واعصابم بود اتاقم تو ساعتی ربع

  بیاد

 زیادی خیلی التماس وبا هم سرم پشت بار چند زد در بود اتاق در پشت سام

 : گفت

  کن باز رو در عزیزم هانی

 : گفتم وناراحت وعصبی رفتم در پشت

  نمیکنم باز رو در -
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  میکنی لجبازی چرا دلم عزیز-

  میخواد دلم-

  رسیدن هم مهمونا ؛کل گلم هانی میاد عاقد االن برم قربونت ؟ میخواد دلت-

 : گفتم عصبی

 ؟ کنی راضی مامانتو نشد قرار مگه ، نمیام نمیخوام-

  هست بزرگم آقا هست بابام کنم؟درضمن چکار نمیشه خب-

  نمیام پاین من-

 این عقدمونه شب که حاال نکن اذیتم برام عزیزه خاطرت که خودت جون-

 موپشت دیگه تو  ناراحتم کافی ی اندازه خودم نیومد مامان من نکن اذیتم طوری

  شرایط این تو نکن خالی

 : وگفتم گرفت بغضم

  نداره دوست منو مامانت-

  بنده نفست به نفسم من دارم دوست عاشقتم ،من جونم عزیز هانی-

  کردم سکوت

 : داد ادامه

 نمک احترامی بی بهش کنم مجبورش دیگه که نمیتونم مادرمه اون هانی ببین-

  بدتره احترامی بی تا صد از میکنم عقد دارم حضورش بدون که همین
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 قید هتب رسیدن وبرای  خاطرت به ببین اما نمیبخشه منو مسلما ناراحته اونم حاال

  برم قربونت زدم رو همه

  درک به من حاال اومد می تو خاطر به بودی مهم براش تو اگه.  نه-

  بیای نمیخوام اصال نیستی راضی اگه گفتم نیاد گفتم ،من قشنگم-

 : گفت که بود بزرگ آقا صدای

  جان بابا رو در کن باز  عسل-

 : گفتم بغض با

  نمیخوام-

 : وگفت زد در به ضربه چند بزرگ آقا

  بابا عزیز بزنم حرف باهات یکم میخوام-

  میکنم باز پاین بره سام بگو-

 : وگفت بود سام صدای

 اینجوری میزنم له له دارم باهات کردن عقد واسه ؟ چیه بازیا بچه این عسل-

 ؟ کنی اذیتم میخوای

  سام پاین برو - بزرگ آقا

 . اما- سام

  میاد عاقد االن میزنم ف حر باهاش من پاین برو- بزرگ آقا
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  جون آقا چشم- سام

  رفت شنیدم پاشو صدای

 ؟ جون آقا رفت- من

  رو در کن باز حاال دلم عزیز رفت-

 : وگفت کرد برانداز پامو تا سر شد داخل لبخند با بزرگ آقا کردم باز رو در

  پیشونی ماه شدی ماه چه-

 : وگفت نشست مبل رو جلو اومد بست رو در پاین انداختم سرمو

 ؟ عصمته واسه ناراحتیت-

  نداره دوسم عمو زن بزرگ آقا-

 : گفت لبخند با

 ؟ کنی ازدواج عصمت با میخوای مگه-

 : گفتم بغض با

 . اما-

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان
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 یک_سی_صد_پارت#

 

 : گفتم متعجب

 فردا؟-

 فرداجمعست دیگه آره-

  نیست حواست دیگه عاشقی ، جمعست امروز دیونه گفتم باخنده

  بیمارستان رفتم امروزم که نه نبود حواسم وگفت بوسید گونمو

 خودش هب وچسبوند خودش سمت کشید بیشتر منو بهش کردم پشت کرد بغلم

 : کرد زمزمه گوشم تو آروم

 .ِ بعد بریم

 تو موهای بودم بغلش که همونطور چرخیدم سمتش گذاشت ناتمام حرفشو

 : کرد زمزمه کرد تر لب زد کنار صورتمو

  بشی اذیت نمیذرام-

 وجودم تو آروم آروم بود داغ داغ نفسهاش توچشام بود زده زل بودم ساکت

 همون تو کردم احساس لباشو داغی که رو وجودم ته تا میسوزوند میکرد نفوذ

 نمک همراهیش نتونستم که داشتم عجیبی نگرانی بود چم نمیدونم روم اومد حال

  بود افتاده جونم به عجیبی ترسی یه

 : ردک زمزمه بود وتمنا خواستن نیاز پر لحنش افتاد نفس نفس به شد جدا ازم
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 ؟ عزیزم نمیکنی همراهیم چرا-

 : گفتم آروم  بستم چشمامو

  میترسم-

 : وگفت کردم باز که کرد ونوازش لمس چشمامو سرانگشتاش با

  عسل زنمی  تو میترسی چی از-

  سام میکنه گورم به زنده بفهمه اگه میترسم مامان از-

  گرفت فاصله یکم بود روم

 : وگفت نیاز پر لحن یه بود خواستن پر لحنش

  تمومه چیز همه دیگه روز چند نباش نگران-

 : داد وادمه بوسید لبامو دوباره

  کردم عقدت هانی زنمی ماهه یه االن تو-

  کردم تر لب

 تو ترس ودب گرفته گر کنم تحمل نتونستم طوالنی دقایقی بوسید لبامو عمیق که

  دادم هلش که خواستنمو نیاز میسوزوند هاش وشلعه وجودم

 : گفت و افتاد نفس نفس به شد جدا ازم نکرد مقاوتی

 ؟ چته-
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 : کردم زمزمه میلزید صدام

  نمیتونم-

 فسشون داد چشاش به تابی نیاز پر بود خمار خمار افتاد ملتهبش چشای تو نگاهم

 : وگفت شد جدا ازم داد بیرون

  عمارت بریم بپوش پاشو-

  نیاورد خودش روی به اما شد عصبی میدونستم

 : داد وادامه برد موهاش به دستی نشست تخت ی لبه

  نیست خوب اصال ،حالم گرفته گر تنم بگیرم سرد آب دوش یه-

  بود سرخ سرخ چشاش کردم نگاش

 : وگفتم نشستم شدم بلند

  میخوام معذرت-

 : گفت میرفت در سمت شد بلند

  میکنم درکت  عزیرم نیست مهم-

 : وگفت کرد نگام برگشت میکرد باز رو در قفل داشت

 . کردیم که عقد اما نیست مهم امروز-

  شد ساکت
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 .  داد وادامه انداخت پاین سرشو

  بگذرم که نمیتونم ، کن درکم زنمی موقعه اون-

  پاین انداختم سرمو

 : کرد زمزمه آروم

  لطفا کن سیرابم دارم احتیاج که بهت-

 : وگفتم کردم تر لب

 ؟ سام-

 : گفت کنه نگام اینکه بدون

 ؟ چیه-

  دادم قورت دهنمو آب

 : گفت دید سکوتمو

 ؟ بگی میخواستی چی-

  نیست خودش ودست عصبیه خیلی میدونستم

 قفل که درو دردویدم سمت شدم بلند سرعت با که کنه باز رو در خواست

  میکردم

 : وگفت کرد نگام
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 نکن اذیتم-

  وجودمه کل مرد این و گزیدم لبمو ی گوشه دادم قورت دهنمو آب 

  شگردن پشت بردم دست شد خواستن قلبم عقلم وجودم تنم تمام دفه یه که

 بود اشدست اونم  گرفت بازی به لباشو وتری نرمی لبام و ایستادم پا ی پنجه رو

 دفه هی که شدم جدا ازش بوسیدم طوالنی دقایقی گرفت نوازش بازی به تنمو که

 کل مرمک زیر یکی کرد بلندم زانواهام زیر دستش یه بودم بلغش تو و کرد بغلم

 که کنه باورش کنه حس کنه لمس رو شوهرم رو مرد این میخواست وجودم

 : کرد زمزمه

 ؟ مطمئنی-

  کردم تاید بستم چشم

  گذاشت تخت رو منو رفت تخت سمت

 

  دارد ادامه

 

 [۲۰:۱۴ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 سه_سی_صد_پارت#

 

 ؟ نداری دوست رو سام تو مگه-
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 . چراخب-

 ؟ میکنی اذیتش داری چرا پس-

 نامزد من کرد تحقیرم اینجوری عمو زن که چمه من مگه آقابزرگ دلگیرم-

  درست کردم

 : وگفت کشید عمیقی نفس بزرگ آقا

 ؟ یانه میخوای رو سام تو-

  پایین انداختم سرمو

 ؟ یانه داری دوسش پرسیدم-

 .،ولی آره-

 ؟ چیه واسه واگر اما همه این پس-

 ؟ چی واسه کنم عقد آخه گفتم من منو با

 :گفت باخنده

  کنین ازدواج بشه شوهرت که -

 : گفتم بابغض

  بگیریم عروسی جشن نمیذاره نشه راضی عمو زن تا گفته مامان اما-

 : آگفت خندید آقابزرگ
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  نیست مهم-

 تهپ تته با که بودم نگران هم جوری بد کردم دل دل خیلی حرف این گفتن واسه

 : گفتم

 . سام منو اما-

 : گفت اخم با که ابروهاش تو افتد گره

 ؟ چی وسام تو-

 : وگفتم نشکه کردم کنترل زور به رو لعنتی بغض این

 ؟ نمیکنی دعوام-

 : گفت آروم باال ببره صداشو اینکه بدون  اما عصبی

 عسل؟ شده چی-

 جون آقا که جور بد شدم شدم پشیمون داشتم واهمه گفتنش از کردم سکوت

 : گفت محکم

 ؟ چی سام تو-

 دادم قورت دهنمو آب ترسیدم که پریدم چنان جون آقا ومحکم رسا صدای با

  دادم جرات خودم به لرز ترس وبا

 : وگفتم بشنوه که طوری کردم وزمزمه میلرزید صدام بود پاین سرم

  لطفا  نگو مامانم به بزرگ آقا-
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 : دادم ادامه بغض با بود سزنش پر نگاهش کرد نگام فقط

- 

  زیاد خیلی دارم دوسش آخه کردم بدی کار من بزرگ آقا

 اقمات از واستوار محکم های قدم با حرفی هیچ بدون شد بلند مبل رو از بزرگ آقا

  کردم زمزمه ملتمسانه رفتم دنبالش التماس با منم شد خارج

  بزرگ آقا میکشه منو مامان میکنم التماستون خدا رو تو بزرگ آقا-

 : تگف رسا محکم بره پاین رو ها پله اینکه بدون بود ایستاده باال بزرگ آقا

  سام-

 : بغض با میکردم زمزمه آروم ملتمسانه من

 دوست رو سام من نمیده اجازه دیگه بفهمه مامان میکنم خواهش آقابزرگ-

  بزرگ آقا لطفا سام بدون میمیرم دارم

  دنش جمع ها پله پای همه که نبود بقیه به حواسم اصال اومد باال سرعت با سام

  دنبالش سام منو رفت اتاق سمت بزرگ آقا

  وعصبی نگران من

  بود سوال از پر نگاهش کرد نگام سام
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 مدت تمام سام بست رو در  سام شدیم داخل ،ماهم بزرگ آقا شد اتاق داخل

 ورهدلش از میکردم دق داشتم که منم سوال از پر حیرون نگاهش فقط بود ساکت

  بودم نزده حرف کاش ودلواپسی

  بودیم ایستاده بزرگ آقا مقابل دوتامون

 : گفت خشن خشک سام به رو بزرگ آقا

 ؟ میگه راست عسل-

 : گفتم التماس با که بود بهم سوالش از پر نگاه سام

  باشین آروم لطفا من خاطر به میکنم خواهش بزرگ آقا-

  کرد نگام دوباره سام

 : گفت عصبی بزرگ آقا

 ؟ گذشته چی عسل تو بین-

 

  دارد ادامه

 

 [۲۲:۱۸ ۰۱.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 چهار_سی_صد_پارت#
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 : گفتم التماس با گزید لب بزرگ آقا به خیره سام

  عاشقشم سام واسه میمیرم من میکنم التماست بزرگ آقا-

 میرممی بخدا آقاجون نکنم ازدواج سام با اگه گفتم بشکنه بغضم بود نزدیک

  ،میمیرم

 : گفت بزرگ آقا که گرفت دستمو سام

 ؟ چی تو سام-

 : گفت آروم سام

 ، شدم روانی من کرد نامزد وقتی بنده جونش به جونم جون آقا دارم دوسش-

  جون دل با دارم دوسش

 ؟ نیست مهم مامانت ومخالفت حرف که اونقدری: بزرگ آقا

 یهیشک  رو عسل میخوام من باشه راضی نیست قرار که مامان نیست مهم - سام

  والینفکه عمیق عسل با رابطم کنه مخالفت نمیتونه

 ؟ مجبوری اینکه یا-

 : وگفت شد قرص دلش وسام نهفتم بغض میون زدم لبخندی کرد نگام سام

 عممان تونه نمی هیچی رو عسل  میخوام جون دل با نیستم مجبور بزرگ آقا  نه-

  بشه

 : گفت من به رو جون آقا-
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 ؟ عسل-

 آقاجون جانم-

 ؟ چنده مهریت- بزرگ آقا

 :گفتم بغض با

  تولدم تاریخ به- 

 : وگفت داد تکون سرشو بزرگ آقا

  تولدش تاریخ دوتای مهریش-

 : گفتم ملتمسانه و داد فشار دستمو محکم سام

  آقابزرگ-

 : گفت سرد خون سام

  میکنم قبول-

- گفتمو داشتم رسی دست  که انگشتاشم دادم فشار بود سام دست تو که دستم

  نیستم راضی من سام لطفا

 بیرون رفت نگفت هیچی بزرگ آقا

 : گفت سریع سام رفت همینکه

 ؟ گفتی بهش چی عزیزم-
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  کردم نگاش ملتمسانه فقط

 : وگفت داشت اخم یکم نگاهش

 ؟ گفتی بهش ،. تو دست از کنم چکار من خدایا-

  پایین انداختم سرمو  گزیدم لب

 : گفت که بود بزرگ آقا محکم و رسا صدای که

  بیا سام-

  بیرون رفتیم اتاق از. کشید دنبالش گرفت دستمو سام

  میرفت پاین ها پله از داشت بزرگ آقا

  ودب وپریشون مضطرب همه نگاهه بودن شده جمع پایین همه باال ایستادیم ما

  بودن ایستاده همه

 نماما روی روبه بزرگ آقا اومد دنبالم سام و ما همه نگاه رفتم پاین رو ها پله من

 یبودودلواپس شک پر مامان نگاه ایستادیم جون آقا سر پشت سام منو  ایستاد

 : گفت بزرگ آقا که

 ؟ آمادست دخترت جهاز سحر-

 : وگفت غضب با کرد نگاهم کردم نگاش شد پاچه دست مامان

  جون آقا آمادست-

  جون آقا از بود ایستاده فاصله با کمی سام بابای رضا حمید عمو
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 : گفت بزرگ آقا که

 جشن نمونده چیزیم نوروز عید نه چه باشه راضی عصمت چه رضا حمید-

 عروسی خودت با هم عروسی خرج پسرت،کل واسه میگیری رو عروسی

  وسام عسل خوروشأن در شاهانه میگیری

 

  دارد ادامه

 

 [۰۲:۲۹ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 پنج_سی_صد_پارت#

 

 : گفت بااعتراض مامان

 . عصمت آخه جون آقا-

 : گفت اقتدار با جون آقا

 پسرش خاطر به بود مهم براش اگه کنه ازدواج میخواد عصمت ؟مگه عصمت-

  بگیره سر باید عروسی  این نه یا باشه راضی ،کال  اومد می

 واسه دیگه ماه میکنی وریست راست رو را کار سحر: داد ادمه بود ساکت مامان

  میام عروسیشون

 : گفت بابا به رو جون آقا بود ساکت مدت تمام بابا
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  شوهرش خونه بفرست ،زود دخترت باشه نداشته کسر کم جهازش-

 : وگفت بود بهم غضبش نگاه مامان

  چشم جون آقا چشم-

 : وگفت نشست رفت مبل سمت جون آقا

  کردم تعین رو مهرش عروست-

  بودن ساکت همه

 :  جون آقا

 باشه راضی باید که اونی نداره فرقی مخالفی زنت مث هم تو اگه رضا حمید-

  راضیه

 : گفت وآروم شد داخل  شوکت

  آوردن تشریف عاقد خانوم-

 : کرد زمزمه وآروم کرد هدایت ای گوشه منو گرفت دستمو سام

 ؟ کردی چکار ببین ؟ بودی نگران-

  انداختم سرموپایین

 : وگفتم

  کنم سپری. تو بدون نمیتونم روزم یه من-
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 : وگفت زد لبخندی سام

  دارم تاعمر عزیرم میمونم پات من-

 : گفت خشم با اما وآروم اومد عصبی ما سمت مامان

 ؟ بزرگ آقا به گفتی چی پریده ور-

  برسه دادم به  که کردم نگاه سام به ملتمسانه کردم تر لب

 : گفت آروم سام

  عمو زن نیست چیزی-

 : گفت عصبی مامان

 ؟ کرد طوری این بزرگ آقا نیست چیزی-

 : گفت تهدید با مامان بودیم ساکت دوتامون

  میرسم حسابت برن مهمونا بذار سفید چش ی دختره-

 : گفت خنده با سام

  اختیارشم صاحب عمو زن  شوهرشم دیگه موقع اون-

 : وگفت زد لبخند اختیار بی مامان

  دکتر نیستی عددی تو-

 : گفت لبخند با سام
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  بفرماین امر عمو زن هستیم خدمتت در ما-

 وگفت رفت لبخند با مامان

  منتظرن همه بیاین زود-

 یدمکش خجالت یکم میکرد نگام خیره سام رفت مامان بود مالیم موسیقی صدای

 : فتگ که انداختم پاین پلکامو دزیدمنگامو برداشت سرمو چونم زیر برد دست

  خانومی شدی ماه-

  گزیدم لبمو وهمزمان زدم لبخند

 : گفت شیطنت با

  خدایی میخواد صبر گلم شدی خوردنی-

 : گفت که بود احسان صدای

  منتظرن آقا بیا بازی عشق واسه سام زیاده فرصت-

 . نشستیم بزرگ آقا کنار  ورفتیم گرفت دستمو زد لبخندی سام

 

 

  دارد ادامه

- 
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 [۰۲:۲۹ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 شش_سی_صد_پارت#

 

 انجام رو را کار کم کم بود خونمون هنوز سام گذشت عقدمون از هفته دو

 نخودمو لواسون باغ تو نوروز وعید باشیم آماده عروسی جشن واسه که میدادیم

  اکراه با چند هر رضایت اخره بل هم عمو زن بگیریم رو جشن

  باهام بود سنگین سر هرچند دیدنم اومد

  بگیرم تحویل عروسمو لباس سام با رفتیم بود عصر

 ویالیی ی خونه انصافا چیدن خدمه وبا سام عمارت بردن جهازمو وعمه مامان

  بود ای معرکه

  نمیکرد دخالت خیلی عصمت عمو زن

 هاومد سام دوستلی از یکی وگفت زد زنگ مامان که بودیم نرسیده خونه هنوز

  نکرده فی مع خودشو اما دیدنش

  برسیم زودتر که کرد زیاد  سرعتشو سام

 ؟ نکرده معرفی خودشو که دوستش کدوم بود متعجب خودشم

  قدیمته؟ دوستای از شاید گفتم من

  بودیم عمارت نزدیک
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 ؟ داره رو عمارت آدرس که باشه میتونه کی یعنی- سام

  نگفتم چیزی

  شدیم داخل ماشین با

  شدیم داخل هم وبا برداشت لباسمو جعبه سام

 : گفت سام شدن داخل قبل

 ؟ ببینم میپوشی عروستو لباس امشب-

 : گفتم خنده با

  نوچ-

 بود بهم نگاهش که سام شیوا به افتاد چشمم دفه یه که میشدیم داخل داشتیم

 عبهج دفه یه که گرفت نگامو رد سام بود زده خشکم جام سر بود برده ماتم منم

  افتاد دستش از

  شد پاچه دست سام اومد جلو مامان

 : وگفتم اومدم خودم به

 ؟ اومده کی از-

 : وگفت اومد  لحظه اون بود منزجر چقد نگاهم تو شد بلند مبل رو از شیوا

 شدم خوشحال خیلی شنیدم ، مبارکه ، دکتر به به-

 « بسوزونه آتیش اومده ؟ شده خوشحال خودت جون آره» 
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 : وگفت کرد زمین رو که لباس ی جعبه به نگاهی مامان

 ؟ نکردین رومعرفی خانم دکتر-

  کردم سام نگاه

 : گفت وخشن عصبی سام که بود رومون به رو شیوا

 ؟ میکنی غلطی چه اینجا تو-

 : گفت متعجب  مامان

 ؟ کیه خانوم این ؟ سام چیه جریان:

 : گفت کریهی لبخند با شیوا

  احتشام دکتر نامزد هستم شیوا من:

 : وگفت خیلی شد وعصبی داد دست از رو کنترلش دفه یه سام

  بیرون برو ، شو خفه-

 نوخش تر عصبی سام که بشکنه بغضم بود نزدیک بدبخت من نازکم دل من

 : گفت

  بیرون شو گم  آشغال  ی هزره-

 : گفت آری در حرص ی خنده با شیوا

 آوردی وضعی چه با رو کوچولو خانوم این رفته یادت انگار ؟ هرزم من دکتر-

  مطبم
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  سام گفتم گریه با شکست بغضم

 : گفت متعجب عصبی مامان

 ؟ سام میگه چی این-

 : گفت مامان به رو شیوا

 عوض با رو کوچولو خانوم این تابستون  چون داد ازدواج قول من به دکتر آقای-

  ترمیم واسه  آوردمطبم داغونی

  میگرفتم آتیش داشتم کرد نگام متعجب مامان

 : گفتم گریه با

  کن کاری یه میکنم خواهش سام-

 : داد ادامه وقیحانه شیوا

 دادی قول بهم تو ، کنی ازدواج راحتی این به میدم اجازه دکتر  کردی فکر-

  عوضی

 : زد داد عصبی سام

 ؟ خوردی گوهی چه رفت یادت انگار هرزه شو خفه-

 

 .دارد ادامه
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 [۰۲:۴۵ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 هفت_سی_صد_پارت#

 

 : گفت باشه آروم میکرد سعی اما بود عصبی که مامان به رو سرد خون شیوا

  وافتضاحی بار تأسف خیلی وضع یه با مطبم آورد رو خانم این دکتر-

 شبه شده طوری این تولد جشن تو نبودگفت ترمیم قابل اصال کردم معاینه

  وحشیانه بودن کرده تحاوز

  زد پوزخند کرد لبدتر مامان

  بود طوفان از قبل آرامش  حکایت مامان حال

 : داد ادامه شیوا

 حاال داد ازدواج قول بهم دکتر ولی  کرد ترمیم اون دوستم به  کردم معرفیش-

  میکنه ازدواج خانم همین با داره میبینم هم

  بود گرفته گریم

 : گفت شیوا به رو مامان

  اومدی خوش ، زدی حرفاتو-

  عصبانیت از سرخ سرخ چشاش متورم گردنش رگ بود عصبی کردم سام نگاه

  بود مشت دستش
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 : گفت سرد خون ظاهر به مامان

 فقط اومدی االنم رو شما با دکتر قرار قول وحتی هستم چیز همه جریان در من-

  خانم کردی ضایع خودتو

 : وگفت در سمت داد هل شیوارو عصبی سام

  نمیچسبه ما به ها وصله این خودتی  هم هرزه بیرون شو گم برو-

 : وگفت کرد حفظ رو تعادلش شیوا

  کنی زندگی راحت نمیذارم دکتر باشه یادت-

  زد داد عصبی سام

  میخوردی ه گو شروین تخت تو کردی نامزد من با کردی کار چه رفت یادت-

 : گفت کرد من به اشاره پوزخند با شیوا

 باهاش میخوای که تو قبل هم خانوم این تو قول به دارم خانوم این با فرقی چه-

  کرده فتحش تو قبل کسی کنی ازدواج

  شیوا صورت تو که بود سیلی صدای که شد عصبی چنان مامان دفه یه

 : گفت عصبی چنان

  بیرون شو گم برو-

  کردم سکته من که

  گذاشت صورتش رو دست شیوا
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  قبل از تر عصبی کرد تکرار مامان

  میکنی پهن دام دیگران زندگی واسه که خودتی هرزه کن گم گورتو برو-

 : وگفت بیرون داد هلش

  مردم دنبال نبودی اینجا بودی خوبی زن اگه  نبینم اینجا ریختتو-

 

 : وگفت صورتش تو کرد وپرت برداشت رفت کیفش سمت عصبی

  بیرون خونم از برو-

  برداشت زمین رو افتاد شیوا کیف

 عدب بیرون زد خونه واز کرد میریختم اشک مدت تمام کرد بهم ای خصمانه نگاه

 العمل سعک این تصویر اصال لحظه یه بود شده کنترل قابل غیر مامان شیوا رفتن

 : گفت عصبانیت با کرد حمله که وسمتم نداشتم رو

 ؟ زنیکه اون میگفت چی-

 : فتگ التماس با و گرفت جلوشو سام که عصبانیت از میشد منفجر داشت مامان

  لطفا عمو ،زن لطفا باشین آروم-

 : گفتم گریه با میکردم تهی قالب ترس از داشتم شدم قایم سام پشت

  کن کاری یه سام ، خدا رو تو سام-
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 جلو هیشکی بگذره سام سد از میکرد سعی مامان گرفته رو مامان جلو سام

  تمیگف وبیراه بد میداد فحش مدام کنترل غیرقابل وبود عصبی نبود دارش

 : زد داد عصبی

 ؟ کیه کار بگو-

  میکنم خواهش مامان گفتم گریه با

 فاصله سام از بود ایستاده جلوش که سام میشد آروم مگه بود عصبی مامان

 : زد وداد گرفت

  ؟ ؟آره گرفتی گردن تو-

 : وگفت عصبانیت از بود سرخ میزد آتیش چشاش از نبود شدنی آروم

  ؟ کنی ازدواج باهاش میخوای همین واسه-

 : زد داد

 ؟ آره-

 : گفت وآروم ملتمسانه سام

  میدم ضیح تو عمو زن میکنم خواهش-

 لوج کسی و کرد حمله سمتم رو سام کرد گیر غافل که بود عصبی چنان مامان

  زد منو عصبی داشت جون وتا برد یورش سمتم نبود دارش

 میکردم وتقال میزد پا دست میزدم جیغ فقط منم
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  بودم افتاده زمین رو کرد جدا ازم رو مامان سختی به سام

 : گفت بغض با کرد بلندم

  الهی بمیرم. ،عزیزم عزیرم-

  میکرد درد هاش سیلی جای از صورتم میکرد درد تنم کل میکردم گریه فقط

  نشست مبل رو عصبی مامان

 : زد داد عصبی باز که

 ؟ کیه کار بگو-

 : گفت تمام عصبانیت با کرد  نگام

  شد بد حالت بمونی داشتی اصرار که موقع همون-

 : گفتم گریه با. کرد بغلم سام

  کن کمکم سام-

 : وگفت  بوسید دستمو بود مامان به سام پشت میکرد درد جور بد دستم مچ

  عشقم پیشتم من عزیزم نباش نگران-

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۷:۳۳ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان
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  هشت_سی_صد_پارت#

 

 : وگفت نبود آروم لحنش اصال مامان

  بریزمخونشو تا آشغاله کدوم کار-

  فکر بی ی دختره  پارتی رفتی کی تو ؟ نگفتی چرا داد ادامه

 : داد ادمه واشک التماس با کردم نگاش کرد نگام

 ؟ ؟هان چیه اونا با فرقت-

 : وگفت بایستم کرد کمک کرد بلندم سام

  بریم-

 : گفت فریاد با  مامان

 ؟ کجا-

 : گفت ملتمسانه سام

  لطفا عمو زن-

 : گفت سام به رو مامان

 ؟ ؟چرا گرفتی گردن چرا تو-

 : وگفت شکست بغضش مامان میکردم گریه فقط من
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  اومده سرم که مصیبتیه  چه این خدایا-

  میکردم گریه نفس یه بودم مخفی سام پشت

 : گفت سر وخون آروم سام

  خودمه کار-

 : وگفت زد خند پوز مامان

  گرفتی گردن تو-

 : وگفت کرد نگام سرد خون کامال سام

  تقصیره بی عسلم خودمه کار چون نگرفتم گردن نه-

 : وگفت بود عجیب ظاهریش سردی خون مامان

  میگی دروغ-

 : وگفت چسبوند خودش به بیشتر منو کمرم پشت برد دست سام

  نبود حالیم بودم مست شب  اون. من منه کار-

 : گفت عصبانیت با داد هلم چطور نفهمیدم برد حمله سمتم مامان دفه یه

 ؟ نگفتی هیچی شدی خفه چرا-

  مبل چوبی ی لبه به خورد وسرم دادم دست از رو تعادلم افتادم داد که هلم

  نیست یادم هیچی ودیگه
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 « سام»

  داد هلش چطور نفهمیدم بود سرم پشت اینکه با داد هلش عصبی عمو زن

 : گفتم عصبی

 اون میگم دارم میکنین تحقیرش مدام کنین بلند زنم رو دست ندارین حق شما-

  تقصیره بی

 : گفت عصبی عمو زن

  عموته دختر عسل عوضی-

 : وگفتم نبود خودم دست حالم بودم عصبی منم

 زا نتونست عسل بود اتفاق یه شب اون دارم دوسش اما نفهمیدم بودم مست-

  منم مقصر نخواست که اون کنه دفاع خودش

 : گفت پوزخند با

  بمیرم من مگه شه زنت بذارم عمرا بگیریش شدی مجبور االن پس-

 : گفتم عصبی

  نیستم مجبور اصال دارم دوسش من اما-

  زدم داد عصبی زد پوزخند

  واسش میمیرم-



523 
 

 واسش اتفاقی جه زمین خورد رفت یادم از اصال که بود عسل ضعیف صدای که

 : گفت شنیدم که افتاد

 . م.اس ، م.سا-

 

 زانو کنارش اومد می خون سرش از زمین رو بود افتاده چرخیدم سمتش یهم

 رو بردم دست اما شدم پاچه دست دیدمش طوری اون میشدم روانی داشتم زدم

 فواره خون  ریز یه بود خون پر کردم نگاه برداشتم دستمو میزد خون پیشونیش

 : گفتم بریده بریده که میزد

  ل.سـ.عـ ، ل.سـ.عـ-

 

  بست چشاشو که لحظه اون کرد نابود منو دلهره بود صورتش تو نگاهم

 : زدم فریاد وجودم تمام با دفه یه که

  عسل-

  ستشک ناجور بغضم عسل بیهوشی دیدن با بود گرفته گریم اما اومدم خودم به

  میزد کند خیلی گرفتم رو نبضش

  عسل میخوامت من عسلم ، نکن ترکم عسل: میگفتم هذیون خودم با

  کردم بلندش
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 ماس گریه با بود گرفت گریش فقط میکرد چکار مدت تمام نفهمیدم عمو زن

  میزد صدا رو عسل

 تمگذاش واونو شدم ماشین سوار چطوری نفهمیدم ودلهره ودرد گریه با بود بغلم

  فتمر میکردم کار توش خودم که بیمارستان به سرعت  وبا وتنهایی ماشین تو

 تمگذاش سریع شناختن دیدن منو پرستارا دویدم اورژانس سمت بود دستام رو

 برانکارد رو

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۷:۳۳ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

  نه_سی_صد_پارت#

 

 ناومد سریع دکتررا گذاشتمش تخت رو کردن کمکم پرستارا بود دستام رو

 وت ساعتی میچرخیدم ها دیونه عین خودم دور افتاد اتفاقی چه شد چی نفهمیدم

  بودم سالن

  رسیدن سامان با هم عمو بودم عصبی که بس ندادم محل اومد هم عمو زن

  بعد ساعتی داخل بردنش که اتاقی مقابل بودم سالن تو

  دویدم سمتش بیرون اومد اتاق از پرستار که
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 : پرستار

 ؟ دکتر کردن تصادف-

  زمین خوردن نه-

 : گفت سرد خون پرستار که بود پرستار لبهای به نگام

  ومتاسفانه بوده قوی ضربه-

  بود برده ماتم رو متاسفانه جز نبودم حرفاش متوجه

 : گفت که میخوردن تکون لبهاش

  دکتر هستن کما تو-

 ادمافت و دادم دست از رو تعادلم رفت تحلیل زانوهام کرد نابودم کلمه این ؟ کما

 بی مهابا بی شد سرازیر اشکم امون وبی زدم زجه وجودم تمام وبا زانوهام رو

  شدن خیس هام گونه خجالت

  کرد تنم مخصوص لباس کی شدم پا سر چطور کرد بلندم کی نفهمیدم

  میریختن هنوز اشکام اما بودم سرش باالی بودم اتاق داخل

  بود وصل بهش دستگاه دم شلنگ تا هزار بود افتاده جون بی تخت رو

  بودم اتاق تو ساعتی نیم

  بیرون اومدم اتاق از

  خورد بارزنگ صد گوشیم
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 رضا علی عمو بودن هم وساسان سمیرا ودوید جلوم عمو  بیرون زدم که اتاق از

  بود داغون روحیم حال نکردم کسی به توجهی اصال بود هم عمه

  بود عمو زن گریه صدای

 : وگفت اومد سرم پشت گریه با عمو زن

  ؟ میگن چی دکترا سام-

 : داد ادامه  هق هق با

 ؟ کماست تو-

  داشتن ماراتن دوی هام گونه رو اشکم ایستادم

 : وگفت بود بغض پر صداش هم عمو

 ؟ میگفت دکترش-

  کماست تو-

 راهم به همه به اعتنا بی نداشتم زدن حرف نای بود شده خفه گلو تو انگار صدام

 و عسل برای فتن گر اضطراری جلسه که رفتم کنفرانس اتاق به و دادم ادامه

  بگیرن رو نهایی نتیجه عسل اوضاع وبرسی بحث از بعد که  وضعیتش

 یدنمد با  بودن  نشسته همه داشتن حضور  بود الزم که دکترایی تمام شدم داخل

  نشستم دادم سالم سختی به شدن بلند همه
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 نمیکرد آرومم چیزی هیچ نشدم متوجه رو ازبحث هیچی اما شد شروع جلسه

 تیوق باشم بیخیال میشه مگه باشم آروم میشه مگه بودم مضطرب پریشونو

  میکنه  نرم وپنجه دست مرگ با داره عشقم

  پزشکی مراحل وگذروندن آزمایشا انجام بعد شد قرار جلسه اتمام بعد

  بشه عمل

  گریستم بلند صدای با اختیار وبی  میز رو گذاشتم اونا رفتن بعد سرمو

  بود معالجش دکترای جز هم فرهاد

   دلداری منو میداد ماساژ هامو شونه

 : گفت آرامشی پر لحن با

  سام باشه خدا به کلت تو-

 : گفتم گریه با  گریه شدت از میلرزیدن هام شونه

  منم مقصر ، منه تقصیر-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۸:۱۶ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

  چهل_صد_پارت#
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  نده عذاب خودتو سام بود حادثه یه- فرهاد

  میمیرم فرهاد میمیرم وانکنه چشماشو نشه خوب اگه-

  برنداشتم سرمو نکردم توجهی بود در شدن باز صدای

 : گفت فرهاد با پرسی احوال بعد که بود عمو صدای

 ؟ چطوره عسل وضعیت سام-

  ور عاشق یه اشک ببینه که نبود زشت برام نداشتم اشکامو کنترل قدرت

 : گفتم وجودم ته ته از گریه وبا بود هم همو زن کردم نگاش

 عدب میمیرم نمیبخشم خودمو وانکنه قشنگشو چشمای اگه عسلم ، عسلم عمو-

   عسل

  لرزیدن هام شونه گریه شدت از

  میز رو گذاشتم سرم باز

 ببینه طوری این تورو نباید خانومت باشی قوی باید مرد باش آروم- فرهاد

  میشنوه صداتو که میدونی

 : گفت گریه با عمو زن

  دخترم ، عسل سام-

 : گفتم ام گریه همون با
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  بنده نفسش به نفسم سام-

 : پرسید فرهاد از عمو

 ؟ شد چی کمسیون نتیجه دکتر-

 باشه خدا به توکلتون میشه عمل آزمایش سری یه انجام از بعد- فرهاد

 ؟ میاد هوش به یعنی- عمو

  میکنیم تالشمونو تمام ماهم خداست دست چیز همه- فرهاد

 : گفت میشنیدم صداشو من میکرد گریه مدت تمام که عمو زن

 چی رو جون آقا ،جواب منم حادثه این ومسبب میمیره داره دخترم تنها سام-

 ؟ بدم

 : وگفتم بود صدام پر بغض و کردم پاک دست کف با چشمامو شدم بلند

  نباشه عسلم اگه نمیخوام رو دنیا-

  کردم ترک رو اتاق سرعت وبا نکردم وصبر

 : گفتم بغض وبا ایستادم تخت پای بود بستری که اتاقی داخل ورفتم

 ؟ نمیدی جوابمو خوشگلم!  هانی-

 خانوم منتظر خونه اون عروسیمونه دیگه روز چهل هانی ؟ توام با عروسکم

 ؟  نمیاره دوم تو بدون سام نمیدونی تو ، خونست

 ؟ کنی تالفی اینجوری ؟ کنی تنبیهم اینجوری میخوای انصاف بی
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 ؟ میدی عذابم اینجوری!  بنده نفست به جونم نگفتم مگه

 بودی نی نی وقتی از  دلم عزیز دارم دوست عاشقتم گفتم ، کردم غلط که گفتم

 . بودم عاشقت

 ؟ میکنی تالفی جوری این معرفت بی  ، انصاف بی آخه

  نذار ، نذار تنهام ، ندارم دوریتو طاقت هانی:» گفتم گریه با شکست بغضم یهو

 « تو بی عذاب همه این نیست حقم نکن خوردم جوری این

  دادم ادامه گریه با تخت. ی لبه گذاشتم سرمو نشستم صندلی روی

  ببینم من گلم نپوشیدی عروستو لباس»

 نداره؟ شگون گفتی

 ؟ رفتنت با کردی سورپرایزم طوری این

  ببینم تنت رو  لباس میخوام ، عشقم شو بلند

  گرفت خودم دامن آهت دیدی بخدا میکنم دق دارم

 اینجوری میدم جون  ازتو تر زود من هانی ؟ هانی میمیرم خودم نباشی اگه دیدی

  عزیزم واکن چشاتو بینمت

 نکن امتحان منو رفتنت با طوری این  بشم فدات بزن لبخند عشقم بزن لبخند

 « بخدا تحملم کم من
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 . دارد ادامه

 

 [۱۰:۳۰ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 یک_چهل_صد_پارت#

 

 اصال هک دانشگاه بودم بیمارستان تو مدت این تمام بود کما تو عسل بود روز پنج

  بودم ساکن بیمارستان روزی شبانه طور به رسما نرفتم

 چند این بودن جمع عمو عمارت تو همه بودن آمد رفت در بیمارستان به همه

 خودشو بعد روز  همون بزرگ آقا میز زنگ ساعت دوسه هر که مامانم روز

  رسوند

 بستری هک واتاقی پوشیدم مخصوص ،لباس بیمار چند به وسرکشی ویزیت از بعد

 موفقیت عمل که  گفتن معالجش دکترای شد عمل امروز ویژه بخش رفتم بود

 ، بوده آمیز

 رازیرس اشکم همیشه مثل گرفتم رو دستش ،  نشستم تختش کنار همیشه مثل

 از  گفتم روزه چند های غصه از گفتم دلتنگیام از کردم ودل درد باهاش شد

  گفتم داشتنم دوسش نهایت بی از گفتم عشقم

  وآرومی نرمی به خورد تکون کردم حس بود دستم تو که دستش

  چشمام به میکردم شک داشتم برداشتم سرمو
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  صورتش به زدم زل اومد بند گریم

  ، درشتش چشمای به

  خوردن تکون پلکاش آروم آروم نکردم اشتباه نه

  کرد باز چشاشو

  بودن داده بهم دنیارو  انگار

 « شکرت خدایا» گفتم لب زیر زدم لبخند چشام اشکای میون

  نبودم لحظات این وصف به قادر واقعا

  واسم بود امید اوج ام رفته ازدست دنیای به هانی وبازگشت دیدار ی لحظه

 « مرسی ، خدایا مرسی» کردم تکرار کرد باز چشماشو اینکه از لب زیر

 : گفتم وآروم شدم بلند نبودم بند پاهام رو خوشحالی از

 ؟ عزیزم میشناسی منو هانی-

  زد پلک هم سر پشت بار ،چند بود وگیج منگ

 : کرد زمزمه اومد در سختی به صداش

  رم.دا. ت. س.دو.  سام-

  داده بهم یجا رو چیز همه خدا انگار  لحظات اون



533 
 

 دمبوسی هم سر پشتدستشو بار چند شدم خم که بود وجودم تو عالم شادی کل

 : گفتم بغض با

  برات میمیرم ، سام نفس ، زندگیم دارم دوست منم-

  گرفت  نفسم خوشحالی از نبود خودم دست

  ودمنب ماندنی یاد به لحظات این توصیف به قادر اصال افتادم نفس نفس به

  میذاشتم جریان  در دکترشو باید شدم خارج اتاق از سرعت با. 

  میزدم نفس نفس ایستادم بودن بیرون عمو زن عمو شدم خارج

 : گفتم بریده وبریده کردم در به اشاره

  کرده باز چشاشو ، هانی ، هانی-

  کردم خبر دکترشو سرعت با رفتم شد چی نفهمیدم دیگه

 هیجان بود ومانش من مراقبت تحت خونه تو شد مرخص هانی هفته یه از بعد 

  نبود خوب براش اصال

 غرال خیلی بعد بشه خوب هانی حال که افتاد تاخیر به هم عروسیمون جشن قرار

 داشت که شرایطی با گرفتم مرخصی براش رو ترم این بود شده حال وبی

  بود ممکن غیر رفتن دانشگاه
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 نکرد هم اشاره نگفت هیچی عمو زن اتفاق اون از بود نوروز عید های نزدیکی

 ودب شده خوب خیلی مراتب به حالش بود اتاقم تو هانی ناهار بعد بود جمعه روز

  بازوم رو وسرش بود کشیده دراز کنارم

 : گفت آروم

 ؟ سام-

   بودم گرفته بازی به موهاشو بود روش سرش که دستی 

 : کردم زمزمه

 ! سام جان-

 ؟ میگیریم عروسی جشن کی-

  گلم باشی داشته آمادگیشو تو که هروقت-

 

  دارد ادامه

 

 [۱۹:۳۱ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 دو_چهل_صد_پارت#

 

 داد همب برداشت بود تختی کنار رو برداشت خیز خودش شد بلند موبایلم صدای

  فرهاده دیدم کردم نگاه
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  دادم جواب

  الو-

  سام سالم الو-

 ؟ خوبی فرهاد سالم-

 ؟ خبر چه خوبی-

  ،شکر سالمتی ممنون-

 ؟ میکنی ،چه شکر خدارو-

  میگذرونم هستم-

  خوبه خانومت-

 : وگفتم زد لبخند اونم که کردم عسل به نگاه زدم لبخندی

  شکر خدارو خوبه-

  برسون سالم-

  عزیزی-

 ؟ سام-

  جان-

  دارم برات خبر یه-
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  ،میشنوم مشتاقم-

  کنن ازدواج قراره وشیوا شروین ، شروین-

  باشه مبارکشون خوب چه عه-

  کانادا میرن دارن-

  سالمت به-

  عقدشونه امشب-

 ؟ گرفتن ازدواج به تصمیم چطور-

  بود خنده پر صداش

 : وگفت

 ودب روانی بود تو با وقتی میخواست رو شیوا اول از شروین نداری خبر هیچی از-

  میخواست رو تو شیوا اما

  کردن وازدواج رسید بهش که خوبه ، میزدم حدس باید-

 ور شروین درخواست نیست بند جایی ودستش کردی ازدواج تو دید که شیوا-

  کانادا بفرسته وقراره کرد استقبال شیوا پدر ، کرد قبول

 : گفتم باحرص

  نگردن بر که برن بهتر-

 : گفت خنده با
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 ؟ پره دلت اینقد چرا پسر چته-

 ؟ نباشم-

  بفروشه میخواد مطبشو میگم ، نباشه مهم برات سام بیخیال-

 ؟ خب-

 ؟ نمیخوای تو ومدرن بزرگ عالیه جاش-

 ؟ نمک چکارش مطب فرانسه برم باید بزنم مطب نمیتونم که فعال چکار میخوام-

  نگفتی بهم نگی بعد بگم بهت گفتم-

  ندارم پولشو بخوام درضمن ، فرهاد کردی لطف-

 : گفت خنده با

  توپه وضعش که زنت پدر-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۲۰:۰۳ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

٫ 

  سه_چهل_صد_پارت#



538 
 

 

  گفتم خنده با

  زیاده وقت برگردم برم تا.  فعال نزن حرفشو-

  بره ازدست حیفه عالیه موقعیتش آخه-

  دادی خبر کردی لطف جان فرهاد محبتت از ممنون-

 : گفت خنده با

 ؟ میکنی حافظی خدا داری محترمانه-

  کردی خوشحالم اتفاقا ، گفتم مطب بابت عزیزم نه-

 با یایم ، میرن عقدشون بعد امشب گرفتن پارتی بای گود یه ها بچه امشب سام-

 ؟ خانومت

 حالش اونقدر عسل نه دارم رو شیوا با شدن رو روبه حوصله نه ، جان فرهاد نه-

  شلوغش جو با مهمونیا جور این تو ببرمش که مساعده

 ؟ نیست کاری فعال ، دکتر باشه-

  میبینمت بعد جان فرهاد ممنون-

  برسون سالم خانومت به شنیدم صداتو شدم خوشحال

  میرسونم بزرگیت-

  کرد قطع فرهاد
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 تحرک بدون منظم میکشید نفس آرومی به بود بازم رو سرش عسل مدت تمام

  کردم نگاش زدم لبخند

  داروهاشه خاطر به بود برده خوابش عروسکم بود آروم چقد بگو پس بود خواب

 رو صورتش تو موهای بودم برداشته سرمو کوچولو یه بود صورتش به نگام هنوز

  گذاشتم پیشونیش گوشه سریع بوسه یه زدم کنار

  کردم روشن بود دستم هنوز گوشی

  گرفتم رو فرهاد وشماره گذاشتم متکا رو سرمو

  داد جواب سریع

  شد عوض نظرت شد چی ؟ سام الو-

  عسل خاطر واسه زدم زنگ ، نه-

 : پرسید نگران

 ؟ شده چی-

 ؟ پاین بیاری دوزشونو نمیشه آوره خواب خیلی عسل داروهای فرهاد میگم-

  میکنم کم ، کم کم ماه سه از بعد باشه همین باید ماه سه تا فعالنه-

  ممنون باشه-

  پزشکی خودت ناسالمتی براش داروها الزمه سام نباش نگران-

  خوابه همش آخه-
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 : گفت خنده با

  نکن دخالت من تجویزای تو-

 : وگفتم آروم خندیدم متقابال منم

  کنیم دخالت بخوریم  چیز ما هستی دکترش ،شما چشم جان دکتر چشم-

 : گفت سریع که بود اسمش پیچ صدای

  فعال میزنن صدام-

  کرد قطع وسریع

 یحرکت ایجاد بدون پا با تخت رو گذاشتم رو گوشی کردم دراز دست کرد قطع

 رو کشیدم خودمون رو دست وبا کشیدم گرفتم رو مالفه کنم بیدار رو عسل که

  بیارم در سرش زیر از بازمو نیومد دلم دوتامون

 

 . دارد ادامه

 

 [۲۳:۵۸ ۰۲.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

  چهار_چهل_صد_پارت#

 

 مش بلند خواستم تا که بود در به ای تقه صدای که بود نگذشته دقیقه چند
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  شد داخل ای اجازه گفتن با بود عمو زن صدای

 : گفت آروم

 ؟ خوابه عسل-

 مآرو بود سرش زیر هنوز ودستم کشیدم باال خودمو یکم ولی نه که خیز نیم

 : گفتم

  داروهاشه خاطر به-

 : وگفت اومد جلو قدمی

  سام دارم کارت-

  بالشت رو گذاشتم برداشتم سرشو آروم

 لباش رو سریع ای بوسه شدم خم منم بیرون رفت اتاق از عمو وزن شدم بلند

  دنبالش رفتم گذاشتم

 رفتیم عسل اتاق

  بود نشسته مبل رو

 : وگفتم نشستم تخت ی لبه  ای اجازه با

  میشنوم عمو زن جانم-

 : وگفت کرد تر لب

 ؟ بگیرین عروسیتونو جشن میخواین-
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  باشه داشته آمادگیشو اگه-

 : گفت سرد خون خیلی بود بهش نگام

 . یا داری دوست رو عسل واقعا تو-

 : گفتم سریع بده ادامه نذاشتم

  نیست تصورم قابل که خدا عرش تا عمو زن دارم دوسش من-

  بزنم حرف باهات نشد فرصت دیگه افتاد عسل برا که اتفاقی بعد-

  داد ادامه کردم سکوت

 نوم اعتماد از تو خودته کار ومیگی افتاده اتفاقی چه عسل تو بین نمیدونم-

  کردی استفاده سو عموت

 : گفتم آروم برداشتم سرمو

 دمش. مرتکب بزرگی اشتباه دارم دوست رو عسل من نبودم خودم حال اصال من-

  پشیمونم

  داشتم عجیبی استرس میکردم بازی دستم انگشتای با داشتم

 ؟ خودته کار کنم باور-

  میخورم قسم-

 سر زندگی این نذارم که میکنی ازدواج عسل با داری اجبار سر از اگه سام-

  بگیره
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  بنده نفسش به ،نفسم دارم دوسش که گفتم نه نه-

  گفت محکم خیلی دفه یه شد آمیز تهدید یکم لحنش

 سمق پدرم روح به سام کنی اذیتش بخوای یا کنی ترکش بخوای روز یه اگه  اما-

 القاخ خوش یا عسل به نسبت گیرم سخت نبین میزنم زندگیمو قید میخورم

  زندگیمه کل وعسل ندارم بیشتر دختر یه نیستم

 بره گلوت از خوش آب نمیذاشتم بودم فهمیده اول روز از اگه عسل جان به

 نفهمیدم حیف

 : داد ادامه که کردم نگاش متعجب برداشتم سرمو

 رو چی همه کنی اذیتش بخوای روز یه اگه ، داره دوست عاشقته عسل حیف-

  میگیرم ندید

 حرف میخوامش عاشقانه من عمو زن باشین امامطمئن کردم اشتباه درسته-

  قعش این ،عمیقه قلبم تو تنیده تار سالهاست عسل عشق نیست دیروز امروز

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۰:۲۵ ۰۳.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 پنج_چهل_صد_پارت#
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 گیالسش درختای معرکست هاش شکوفه االن لواسون باغ تودلشه پنجم-

  بگیری جشن میتونی

  مچش بزنم حرف پدرم وبا و کنم وجور جفت کارامو باشه داشته آمادگی عسل-

 

 : وگفت رفت در سمت شد بلند

  عشق شد ها بعد که داشت دوست بچگی همون از عسل-

 : داد وادامه کرد ونگام در ی آستانه تو ایستاد برگشت کردم نگاش

 اب که وقتی بود عاشقت اون میشناسم دخترموخوب نگاه طرز سام مادرم یه من-

  کردم تعجب خیلی کرد نامزد آرش

  کرد بازی لج اما رو کار این نکنه گفتم خواستگاری شب همون من-

  بینتون اتفاق خاطر به-

  نبود خوب حالم نبود عمدی کنین باور متاسفم من-

 هس ما جز ،  کرده سکوت که بود داشتن دوست خاطر به عاشقته خیلی عسل-

 گیزند عسل اگه ، مادرت خصوصا بدونه هم کسی هم نمیخوام نمیدونه کسی نفر

  نخور وقت هیچ دیگه مهمه برات باهاش

  عمو زن چشم-

 « کردم ترک هاست مدت من گفتم دلم تو»
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  رفت عمو زن

  ردمک بو موهاشو عمیق شدمو خم کشیدم دراز کنارش اتاقم رفتم شدم بلند منم

 « موهات عطر با لحظه هر مستم میده بهم نفس نفس موهات بوی کردم زمزمه»

 که خوابمونو سرویس که عمارت بریم شد قرار شد بیدار اینکه بعد عصر

  باشیم هم ما اندازیش وراه نصب واسه و  بگیریم تحویل بودیم داده سفارش

 ندوتامو سلیقه کشید طول کارشون ساعتی دوسه بود وقشنگ شیک خیلی

 با وچیدمانش اتاق کل رنگ دوتا از ترکیبی مشکی من سفید اون بود مشترک

  بود شده نظیر بی و جالب رنگ دو این ترکیب

 لبخند قدی باز ی پنجره پشت داخل عسل تراس تو سرد هم هوا بود شده شب

  داشت لب به

  بهش بودم زده زل

 : خنده با گفت میبست که رو پنجره دفه یه

  بزنی یخ بمون بیرون همون-

 : گفتم التماس وبا شیشه به چسبیدم راهو ذره یه سرعت با

  عسل واکن-

 : گفتم التماس با میکرد نگام خنده با

  بخدا سرده-
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 به سبیدچ اونم شیشه به بود چسبیده هم دستم کف دوتا شیشه به بودم چسبیده

  شیشه پشت از دستام کف رو گذاشت دستشو کف دوتا شیشه

 : گفت خونی لب با میخندید

  دارم دوست-

 : گفتم لبخونی وبا لبخند با منم

  تو نفسمی-

 

  دارد ادامه

 

 [۰۲:۲۱ ۰۳.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

 شش_چهل_صد_پارت#

 

 هی لبخونی طور کردوهمون شیشه نزدیک صورتشو کردم ذوق خندش از خندید

  گفت چیزی

  دیونتم:

 :گفتم لبخند با گفت چی فهمیدم

 ؟ چی-
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 : کرد تکرار

  دیونتم-

 : گفتم خنده با دوباره

  نشدم متوجه بگو دوباره-

  هنوز بود هم رو دستامون ، کرد اخم کرد غنچه لباشو

 رو مگذاشت لبامو خنده با منم که چسبوند شیشه رو اخم با کرد غنچه لباشو که

  بودیم حالت هون تو لحظاتی میخندیدن چشاش لباش

  کرد باز رفت رو وپنجره

  شدم داخل سرعت با کرد باز تا منم

 هخند با بود بغلم که طور همون بست رو پنجره خودش کردم بغلش سرعت با

 : گفتم

  بگو دوباره گفتی چی-

 : گفت اخم  با بغلم تو چرخید

  نگو دروغ-

  بوسیدم گردنش وگودی موهاش تو صورتم سرمو کردم خم

 : کردم زمزمه گوشش تو

  خوشگله دیونتم منم-
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  تخت رو داد هلم شد جدا ازم  و

  خودم به چسبوندم روم افتاد میخندید کشیدم دستشو سریع

 زده زل لبخند با نداشتیم رابطه بودم نزده دست بهش امروز به تا اتفاق اون از

 : گفتم خنده با گزید لب بهش

  اوف نکن،-

  خندید بازم

 : وگفتم شدم روش غلتیدم بود روم شه جدا ازم خواست تا

  خیلی خیلی دارم دوست-

  آروم گزید لب بست چشاشو

  نکن وگفت خندید کردم باز چشمشو یه وشصت اشاره انگشت با

  چشاتو کن باز کنی نگام میخوام-

  چشاشو پلک کردم باز منم کرد مقاوت باز

. بردم صورتش  سمت دست که گردونه بر روشو خواست تا حالت همون با

 ؟ چته گفتم خنده با برگردونه شو رو ونذاشتم

 : وگفت بود داشتنی دوست وشرم خنده پر صدلش

  میکنی نگام طوری این میکشم خجالت-

 : گفتم خنده با
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 ؟ زنمی میکشی خجالت چی از-

 : وگفت کرد تر لب

  خو میکشم خجالت نگو-

 : گفتم وشیطنت باخنده

  شدی زنم دوبار ، نیست که اولت بار-

 : وگفت پوشوند صورتشو دستاش دوتا با

  سام بدی خیلی-

 

 

  دارد ادامه

 

 [۰۳:۰۰ ۰۳.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

  هفت_چهل_صد_پارت#

 

 باال بردم بودم گرفته دستاش و زدم کنار صورتش رو از گرفتم دستاشو

 : وگفتم کردم تر ولب هنوز بودم وروش تخت به چسبوندم

 ؟ اینجابمونیم امشب-
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 ؟ چی مامانم-

 : گفتم لبخند با

  باشی پیشم میخوام زنمی ، بیخیال رو مامانت-

 : وگفت خیلی میشد خواستی که کرد تر لب

  داره شرطی یه-

 له هل داشتم بودم آغوشش ی تشنه دیدنش از میشم سیر مگه بهش بودم زده زل

 : گفتم که میزدم

 ؟ چی-

  باشی نداشته کارم به کاری-

  یشهم نگران مامانت خونه  بریم پاشو نخواستیم وگفتم شدم بلند و کردم اخم

 : وگفت شد بلند

  بریم-

 تشودس سریع که پایین بیاد تخت از شدخواست بلند خودشم شدم بلند من تا

 : وگفتم بغلم تو افتاد کشیدم گرفتم

  میری داری خواسته خدا از ؟ کجا-

 : گفت لبخند با

  بریم گفتی خودت-
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 : وگفتم پاهام رو نشست بود  بغلم تو

 ؟ میکنی ناز داری-

  دارم شرط اما-

 ؟ چی-

 : گفت ای وبچگونه ناز لحن

 ؟ کنم عمل دماغمو میدی اجازه-

  زدی قیدشو کردی شوهر گفتم کردی شروع بازم ؟ دماغتی گیر هنوز تو-

 : وگفت کرد اخم

  جنس بد-

 : وگفتم بوسیدم دماغشو شدم خم

  دارم دوست دماغتو من-

 : گفتم خنده با که جدی جدی بود کرده اخم

  میخورمت نکن اخم-

 : گفتم که شد جدا ازم زور به کرد وقهر جدا کرده اخم

  کنی عمل میدم اجازه  باشه-

 : وگفت کرد ماچم تند تند بغلم تو برگشت کرد ذوق کلی
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  عاشقتم-

 : گفتم وموزیانه هاش بوسه واسه کردم عشق منم کلی

  دارم شرط منم اما-

 : گفتم خنده با شد پکر کرد بغ

  بودی؟ شده مرگ ذوق خوابید ،بادت  شدی پنچر-

 : گفت اخم با

  نباشه سخت شرطت-

 

 .دارد ادامه

 

 [۰۴:۲۸ ۰۳.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان

  هشت_چهل_صد_پارت#

 

 

  وگفتم شدم جدی کامال

  کنی عمل دیگه بار یه که اینه شرطم:

 : گفت متعجب
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 ؟ چی عمل-

 : گفتم ریلکس کردم تر لب

  هاتو دخترونه-

  میکرد هالجی ذهنش تو حرفمو داشت کرد ریز چشاشو کرد نگام

 : فتگ وعصبی  وکشید گرفت محکم گوشامو دوتا شد عصبی چنان جدی دفه یه

  عوضی بدی خیلی-

  میشدن کنده داشتن  گرفتن درد کشیدن شدت از گوشام جدا

  گوشام عسل وای وای-

 قلکقل کردم وشروع شدم جنس بد دفه یه که کشید تر محکم نداشت ای فایده

  دادنش

  کنه لکنتر خودشو میکرد سعی به اما میخندید شد جدا ازم زور به اما بود قلقکلی

 بازیاش بچه حضورش با باهاش واقعا میکردم عشق میدادم قلقلکش همچنان من

  شیطنتاش

  محکم گرفت گاز لپمو دفه یه شد عصبی اون میدادم قلقلک من

  گرفت درد گونم برداشتم قلقلک از دست

  حقته گفت خنده با  که

  گرفت دردم جور بد گذاشتم گونم رو دست
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 : گفتم اخم با

  گرفت دردم -

  کردم خوب:

 : گفتم که داشت خفیفی سوزش بود ام گونه رو دستم هنوز

  میمونه جاش میبندم شرط-

 : وگفت داد تحویلم خوشکلی اخم یه

  نذار سرم به سر-

 : گفتم لبخند وبا شدم جنس بد بازم

 ؟ میکنی قبول  اینه شرطم-

 : وگفت زد لبخند موزیانه کرد ریز رو چشاش

  نیس ترمیم امکان دیگه گفت دکتره که دیدی-

  میشه حسابی بدی پول ببندم شرط حاضرم میگفت الکی-

 : گفتم دادم وادامه خندیدم

  دارم هنوز شمارشو ستاره آهان ؟ اسمش بود چی-

 : گفت اخم با

  شدم پشیمون کنم عمل دماغمو بابا نخواستم-
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 : وگفت سیبنم رو زد یکی بعد

  اومده خوشت انگار-

 : گفتم باخنده

  خیلی آره-

 : گفت وعصبی اخم با

  ادب بی زهرمار-

 : وگفت شد جدا ازم که بود کرده اخم کردم بغلش

  ببینم ور اون برو-

 پا لهک خودم تخت از بود نزدیک بگیرم دستشو که برداشتم خیز چنان سمتش

 : وگفتم بشم

 ؟ میری کجا کردم شوخی-

 : وگفتم کردم بغلش که بود کرده اخم

 میکنی ناز میاد خوشم-

 

 . دارد ادامه

 

 [۰۴:۵۲ ۰۳.۰۲.۱۹, ]آنالین رمان
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  نه_چهل_صد_پارت#

 

  جنسی بد خیلی گفت اخم با

 ؟ میگیری چند حاال بیخیال باشه خب-

 : وگفت بود بغلم تو

 ؟ بگیرم چند چیرو-

 : گفتم وریلکس لبخند با

  کنی سیرابم که امشب بابت-

 : وگفت سینم به زد محکم شد عصبی چنان دفه یه

 ؟ یمیگ تو که میگه اینجوری زنش به کی آخه ندارم دوست دیگه ، خری خیلی-

 : وگفتم بوسیدم عاشقانه موهاشو

  بده پول زنش به آدم وقتا بعضی داره اشکال چه-

 : گفتم خنده با شدید کرد اخم

  میگیرم پول ،خب نکن اخم حاال باشه-

 کردن وشروع سینم رو ونشست تخت رو داد هلم خندیدم من شد عصبی باز

  میخندیدم فقط من زدنم

 : گفت زدنم حال در عصبی عسل
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  جدا ای دیونه ، بدی خیلی عوضی-

 مگرفت زور به دستاشو کردم کنترل خودمو زور به خنده زور از میمیردم داشتم

 : وگفتم میزد نفس ونفس

  عزیزم واست نیس خوب هیجان همه این-

 : گفت عصبی

  دیونه-

 : کردم وزمزمه نموند ای فاصله خودم سمت کشیدمش بود که روم

  توام ی دیونه-

  نگفت هیچی

 ردنک زنده تداعی سینم رو هاش سینه برجستگی کرد تحریکم نفسهاش داغی

  بود رو داشتم  باهاش که هایی وقت خاطرات

 و باشل به چسبید ولبام کردم نزدیکتر رو  سرش پشت بردم دست دفه یه که

  رسید اوج به لحظه اون واحساسم بوسیدم عمیق

 برای انگیزی خاطره وشب نکنم اذیتش کردم سعی کردم خستش خیلی. 

  شد دوتامون

 دمکر زمزمه لباشو وبوسیدم کشدم برهمون  تن رو پتو بغلم تو برد خوابش

  وجودم تمام با عاشقتم
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  بود موبایلم صدای که نگذشت دقایقی

. کردم ساعت به نگاهی کردم شن رو چراغ پوشیدم سریع شلوارمو شدم بلند

  بود۱۱

  برداشتم تختی کنار رو گوشی

 بود عسل مامان کردم نگاه

 عسل کردم سایلنت میخورد زنگ هنوز مویابل بودم ایستاده والت  میز کنار 

  نشه بیدار

 « شده نگران حتما» کردم آینه به نگاهی

  کردم زمزمه بود گونم رو گازش جای زدم لبخندی

  هوسم تو عشقمی

 : وگفتم کشیدم رو تماس برقراری لمس ی دکمه

 . الو-

 

  پایان

 ۹۷ بهمن شیراز مسیحه


