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 کردم باورش رمان اسم 

 

 ها گرفته برق مثل کردم باز چشام شکست چیزی یه بخوابم نمیذاشت میشنیدم هایی صدای یه

 زرگیب ساعت شدن شکسته صدای بودم شنیده درست اتاقم پنجره کنار رفتم شدم بلند ازتختم

 ودب شده اتفاقی همچین باعث کارگرا از یکی احتیاطی وبی پایین میاوردن داشتن ازکامیون که

 چروک پیشونیش تمام اعصبانیت ازشدت که عصبانی پسره ویه شده باز حیاط در حین درهمین

 سوخت کارگره حال به دلم میداد وتکونش بود گرفته ویغشو کارگره سمت اورد هجوم بود شده

 بود شده شکسته که بود سخت بزرگ اون به ساعت اون کردن جابجا حتما نداشت گناهی اون

 تو مامان دیدم شدم وارد پذیرایی سمت بیرون اتاقم از ورفتم گرفتم فاصله پنجره ازکنار

 مزد صورتش به بوسه ویه کردم بغلش رفتم ازپشت بود نهار کردن درست ودحال اشپزخونست

 فتهر عزیزم:مامان پس کو آنیسا مامان: گفتم بود دنیا مامان بهترین داشتم دوست خیلی مامانمو

  داریم جدید همسایه اینکه مثل مامان:گفتم  نبود یادم اصلا صبح امروز داشت کلاس دانشگاه

  دختر میدونی ازکجا:مامان

 یدمد پنجره سر رفتم نذاشت کشیشون اسباب سروصدا که بخوابم میخواستم تواتاقم مامان:من

 دارن بداخلاقم پسره یه کنم فک پایین میارن کامیون از وسایلاشونا دارن

  شیطون دختره فهمیدی کجا از دیگه اینو:مامان

http://www.romankade./
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  بیرون اومد پسرازحیاطشون یه نفر اولین اخه:من

 دخترم همینطوره: مامان

  داریم چی نهار راستی مامان:من

  فسنجون:مامان

 هی با داشتیم بزرگ نسبتا حیاط یه حیاط تو رفتم  بیرون اومدم آشپزخونه از عاشقشم وای:من

 یادمه ببینیم رو خونه این اومدیم که باری اولین مترمیرسید033 به که بزرگ ویلایی ای خونه

 ندچ با بود کاشته گل دورحیاط دورتا عالیش سلیقه با مامان حیاطش بیشتربخاطر شدم عاشق

 بودیم جمعیتی کم خونواده ما دادن میوه واسه بودن کوچیک خیلی هنوز که کوچیک میوه درخت

 رشتمم بود دوماهی یه بودم شده قبول دانشگاه تازه من ومامان وبابا آنیسا آیساوخواهرم خودم

 نمونه خواهر یه داشتم دوسش خیلی بود سالش22 بود بزرگتر ازم دوسالی آنیسا بود حسابداری

 پوشیدم دمپاییو اومد صدا به در زنگ که بودم خودم فکر تو بودم راحت باهاش خیلی واسم بود

 با بود روم جلو بودم دیده اتاق پنجره پشت از که بداخلاق پسر همون  کردم باز درو در دم رفتم

  درهمش اخمای همون

  بله:من

 مببین فرستاد منو مامان جدیدتون همسایه هستم برانوش من شدم مزاحم ببخشید سلام:پسره

  قطعه خونمون اب اخه دارین اب شما

 شهمی گفتم ظهر از بودم نکرده باز خونمونا شیراب امروز اصلا چون بدم جوابی چه نمیدونستم:من

 راه درورودی به باعجله ومن باشه که فهموند دادن تکون باسر کنم سوال مامانم از برم بمونید

 افتادم

 

  بود چی داریم دخترم اره:مامان نیست قطع ابمون داریم اب خونه ما مامان زدم وصدا مامان

  داریم اب ما اره گفتم منتظره هنوز ودیدم در دم رفتم مامان هیچی:من
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  بازم ببخشید ممنون:برانوش

  بردارین اینجا از بیاین میتونین نداشتین اب اگه راستی میکنم خواهش:من

 گفتم زدم حرفو اون چرا نمیدونم بستم درو منم ورفت کرد خداحافظی ازم ممنون بازم: برانوش

 اسم هچ ولی دیگه  گفتم چی یه بیخیال باخودم کردم فک یکم اینجا بیاین داشتین نیاز اب اگه

 اینجا واس حتما اسمش بود ایقدسخت چرا چی یعنی معنیش برانوش خودش مثل داشت عجیبی

 هب میزد صدام همش ومامانم تواشپزخونم دیدم که بودم فکرا توهمین اومدن دیگه جای از نیستن

 مامان جونم:گفتم اومدم خودم

 اماده نهار جوون مامان هیچی گفتم میزنم صدات است دقیقه چند میکنی فک چی به دختر:مامان

 تاشب آنیسا باهم دونفری خوردیم ونهار کردم میزواماده بچینم میزو من پس گلم اره:مامان است

 مکرد جمع میزو خوردن بعدازنهار میخورد شرکت ت نهار معمول طبق که بابا داشت کلاس نمیومد

 هلوپ این یکم تختم رو انداختم خودمو میخوابیدم ذره یه شاید تا اتاقم تو رفتم شستم ظرفاروهم

 رها رهاست دیدم کردم باز چشامو اروم اروم میخورد زنگ بردگوشیم خوابم تا اونوپهلوشدم

 اییکج آنیسا سلام:گوشیوجانم برداشتم بودیم صمیمی خیلی باهم دانشگاهیم هم بود دوستم

  یکم بخوابم بذاری اگه خونه: من دختر

 ای باشه شهربازی میریم بابچها دنبالت میام شو اماده زود میمیریا ایقد میمیری دختر وای:رها

 هی صورتمو رفتم پاشدم تختم از زود میرفت ضعف شهربازی واسه دلم کردم قطع گوشیو گفتمو

 رنگ به درشت نسبتن باچشمای گردبود صورتم کردم نگاه خودم به اینه جلوی اومدم زدم ابی

 ارایش هی اینه جلوی نشستم کردنم خشک صورتمو زود داشتم گوشتیی ولبای قلمی بینی  عسلی

 مشکی شال یه با رنگ کرم مانتوپاییزه یه با پوشیدم مشکی جین شلوار یه دادم انجام ساده

 نبود خونه کسی بیرون رفتم اتاقم از برداشتم مشکیمو کیف ریختم صورتم طرف یه موهامم

  گرفتم شمارشو بود رفته کجا مامان نمیدونستم

  شهربازی میرم دارم اینا رها با من کجایی مامان دخترم سلام:مامان مامان سلام الو:مامان
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 جا از روهم خونه کلید دختر راستی باش خودت مواظب بیایا زود دختر باش خالتم خونه:مانان

 رها هک دیدم کردم باز درحیاطو کردم قطع تلفنو گفتم ای باشه وقت یه میشه نیازت بردار کلیدی

 یمبر امسل: رها بروبچ سلام:من نشستم جلو رفتم بودن باهاش مبیناهم و الینا رسید تازه باماشین

 شهربازی  بسوی پیش اره:من

 

 چشمو که چیزی اولین داشت بزرگ خیلی فلک و چرخ یه بود شلوغ خیلی پارک به رسیدیم

 ااون گفتم دیگم وبچهای رها به شم وفلک چرخ سوار ازهمه اول داشتم دوست میگرفت هربیننده

 راوایستادب بالا بالای ما کابین وقتی مخصوصا خوب خیلی شدیم سوار دو دوبه کردن موافقت هم

 دبارچن بعداز رنگی رنگی لامپای نورو همه اون بود قشنگ خیلی بود پام زیر شهر کل دقیقه چند

 هبعدازهم داشت هیجان اونوخیلی بشینینم هم کشتی بریم بود قرار پایین برگشتیم چرخش

 خشک دهنامون بودیم کشیده جیع ایقد ورها من بود ولذت هیجان اوج که هوایی طرن رفتیم

 از میک دست منم میاورد بالا فقط رها افتادیم ای گوشه یه هرکدوم پایین رسیدیم وقتی بود شده

 یرونب اومدم و زدم لبم رژبه خورده یه بزنم سروصورتم به ابی یه تا تودستشویی رفتم نداشتم اون

  گشنمه خیلی همیشگی رستوران بریم رها:من

 توراه ومبینا الینا همیشگی فروشی پیتزا رفتیم کردم قبول منم تو مهمون ولی باشه: رها

 و اهنگ صدا زدیم خوردیم دادیم سفارش مخصوصا پیتزا دوتا رها منو رفتن کردن خداحافظی

 جلو به حواسم کردم خداحافظی رها از خونمون دم رسیدیم میخوندین باهاش شیشها اخر تا زدیم

 بلند سرمو بود سفت چقدم خوردم چیزی یه به انگار میدادم تکون دست رها برا داشتم نبود

 چهارشونه میشد اینا083 قدبلند اش سینه به بودم خورده دقیقا بداخلاقست همسایه دیدم کردم

  خوردم بوکس کیسه به انگار سفتش های سینه بازوها اون با میکنه ورزش بود مشخص

 کرده برخورد باهاش نبود هواسم اصلا من خدایا وای برم من شد تموم زدنتون دید اگه:برانوش

  سوتی چه بود شده خیرم نگاه متوجه اونم میکردم نگاش داشتم فقط بودم

  ندیدمتون جا همه بود تاریک بعدش نبود هواسم ببخشید:من
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 از ودب شده اعصبانی خیلی دادم تکون نه نشونه به سرم ندیدن گندگیو این به من یعنی:برانوش

 کنم خداحافظی برگشتم تا خونشون سمت رفت خداحافظی یه با فهمید میشد چشاش

  بست درحیاطشونو

 ولو دراوردم لباسامو نیومده هنوز مامان دیدم رفتم وچل خل پسره میشها چیزی یه  اینم:من

 تمگرف تماس باهاش برداشتم گوشیو کو آنیسا پس رسید ذهنم به چیزی یه یهوی تخت رو شدم

 متمو شارژ حتما گفتم دقیقه چند بعد شده چی یعنی میزد شور خیلی دلم نبود دردسترس اما

 نور کردم باز چشامو برد خوابم شدن سنگین چشام بودم فکرا توهمین الکیه نگرانیم کرده

 نجرهپ جلوی آنیسا دیدم پاشدم بودم کشیده اتاقو پرده که من اینجوریه چرا اه بخوابم نمیذاشت

  میاد خوابم بکش رو پرده کنار برو:من است

 یعنی بود ونیم هفت الان داشتم کلاس هشت ساعت چرا نداری کلاس 8 ساعت مگه پاشو:آنیسا

 آبی جین بایه مشکی مانتو یه شستم وصورتمو دست پاشدم زود من خدای وای ساعت نیم همش

 اهر استاد شده دیرم مامان نه:من بخور صبحانه بیا آیساکجا:مامان بیرون زدم مقعنمو با پوشیدم

 میشدم ماشین سوار زود باید میدویدم بیرون خونه در از اومدم بداخلاقه خیلی سکلا نمیده

 نوشبرا دیدم اومد بیرون ازش وماشین شد باز بغلی همسایه درپارکینگ یهوی که میرفتم داشتم

  میزنه صدام یکی دیدم شدم رد کنارش از فرمون پشت

  بله سلام:من وایسادم برانوش دیدم کردم نگاه سرم پشت به کیه:من خانوم خانوم:برانوش

 من میرین کجا میرسونمتون: برانوش

 اشینشم سوار رفتم میرسونمتون بیاین گفت بهم بازم شده دیرم خیلی دانشگاه نمیشم مزاحم نه:

 زدرا دستشو نمیزدیم حرف کدوممون هیچ بودم بلند شاسی عشق مشکی بلند شاسی یه شدم

 رستد مقنعمو داشتم زیبا ولی بود کلامی بی موسیقی پخش توماشین وموسیقی زد ضبط کردو

 تمگف نیست بهم حواسش دیدم انداختم برانوش به نگاهی چشمی زیر برعکس دیدم که میکردم

  برم خواستم کردم تشکر ازش شدم پیاده دانشگاه دم رسیدیم خداروشکر
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 یساآن هستم آنیسا:من کنم معرفی خودم بود رفته یادم نمیدونم اسمتونو من ببخشید:برانوش

  ارجمند

 سمتش به ارجمند خانم کرد صدام باز که برم خواستم ارجمند خانم باز خوشبختم برانوش

  برگشتم

  برعکس مقعنتون کنم فک:برانوش

 هم موذیانه چه فهمید اه شدم حیاطش وارد دانشگاه در سمت دویدیم خداحافظ ممنون:من

 قهره لباش با خنده انگار پسر این عجیبه چه میکرد جمع خندشو

 

 وگفتم زدم بازوش به کوچولو مشت یه داری راننده دیگه الان بود کی پسره اون هوی: رها

 فقط بود بداخلاق خیلی استاد امروز کلاس رسیدیم کردم تعریف براش همچیو کلاس توراهروی

 ودب رها به هواسم نمیدادم گوش درط به اصلا بیرون بندازه مارو بدیم دستش بود ای بهانه منتظر

 همینطور رهام میومدم خوشش رها از بود خوبی پسری آرمان میکردن پچ پچ آرمان با داشت که

 ساآی:رها بیرون کلاس از رفتم کردم جمع ووسیلام کشیدم راحت نفس یه شد تموم کلاس بلاخره

 هدیگ میرسونیمت خوب:رها میرم تنهایی من پس باشه: من نیاوردم ماشین دنبالم میاد رهام امروز

 رسیدیم نباش نگران:رها برداره دور خودش برا بخواد دوباره ندارم داداشتو اون حوصله:من  دختر

 شدم سوار کردم باز درماشینو بود منتظر خیابون اونطرف ماشین داخل رهام دانشگاه ورودی در

 شما هستیم نه:من شدی سهیل ستاره خانم سلام به:رهام رهام اقا سلام:من نشست جلو هم رها

 همب لقبی چه سهیل ستاره نزدیم حرفی دیگه نفری سه وبش خوش چندقه بعداز نیست پیداتون

 ردمک بلند سرمو لبم رو نشست لبخندی خودم حرف از پر تیز عقاب بهش میگفتم باید منم داد

 هب همو نگاه میخندم خودم برا خولوچلم میکنه فک الان اه میکرد نگاه بهم داشت اینه تو از رهام

 هاینک یعنی این وایساد ماشین بودم شده خسته رهام خیره نگاهای از کردم ماشین بیرون سمت

 کردم خداحافظی باهاشون کردن تشکر که بفرمایید گفتم رها وروبه شدم پیاده زود رسیدیم

 قیافش خیلی ولی ساله پنجاه حدودا خانم یه شد باز داخل از که میکردم باز حیاطو در داشتم

 الان جدیدتونم همسایه من عزیزم سلام:همسایه بود اشنا برام خیلی چشاش حالت بود جذاب
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 از خوشبختم خونه این دختر هستم آیسا من سلام:من ندیدم شمارو ولی اینجا میام دوروزه

 بش واس دارم کار خورده یه برم من نداری کاری دخترم باشه بطولم منم عزیزم:بطول  اشناییتون

  سلام مامان:من مان مهمون شب خونه داخل اومدم منم رفت کرد خداحافظی ازم شماییم مهمون

 مامان:آنیسا میان اینا خانم بطول عزیزم اره داریم مهمونی شب مامان:آنیسا  دخترم سلام:مامان

 دیگه میشیم اشنا دخترم خوب:مامان  کردی دعوت مگه میشناسیشون اومدن روزه چند تازه

 عباش: آنیسا   قطعه قبلی بدهی بخاطر ابشون اونطرفم از نچیدن وسیلهاشونو هنوز ها خدا بنده

 ردب خوابم بودم خسته خیلی روتخت افتادم لباسا همون با تواتاقم رفتم سریع اتاقم میرم من

 الوخواب دختره نخوردی نهار بیدارشو: آنیسا شدم بیدار نفر یه دست تکونای با دقیقه بعدچند

 میز دور نشستم اشپزخونه رفتیم گرفتم رو آنیسا دست و پاشدم زود بود شده گشنم خیلی:من

 تونمیخوری:من بودم خوابیده چهارساعتی یعنی بود چهار کردم ونگاه ساعت کشید غذا برام

 گرفت خندم حرفش این از عصرونه بجای شما مثل نه میخوریم موقعش مانهارو:آنیسا آنیسا

 تماح نبود مامانم بود کردن نگاه تلوزیوون مشغول آنیسا سینگ تو گذاشتم رو ظرفا خوردم غذارو

 کردم باز کمدمو در اتاقم رفتم زود امشبو بود رفته اووویادم امشب واس خرید بود رفته

 دکلته رمزق لباس یه به افتاد چشمم میکردم نگاه داشتم  بپوشم امشب باید چی ببینم میخواستم

 هی حموم رفتم زود تخت رو گذاشتم داشتم برشون کمد از مشکی ورنی کفش جفت یه با کوتاه

 پیراهنمو دادم انجام ساده ارایش یه  اینه روبه نشستم کردم خشک باسشوار موهامو گرفتم دوش

 قدچ کردم نگاه توآینه خودم به انداختم هم نقره گوشواره گردنبند ست یه کفاشم با پوشیدم

 اتاقم از بیرون رفتم اینه تو از فرستادم خودم واس بوس یه من خوشکلم

 

 مگه ه2شد چی:آیسا  خانم آیسا خودت با کردی چیکار رو راه همه این میره کی له له اوووو:آنیسا

 مامان دیدم پایین اومدم هام پله واز شدم خیالش بی نه اینجوریشو:آنیسا حالا تا ندیدی آدم

 یو تی جلوی مبل رو رفتم امشبه شام فهمیدم میومد سبزی  قرمه بوی بوی چه است خونه آشپز

 براشون درو مامان بود خانم بطول بله وزد آیفون رفت مامان اومد در صدا به در زنگ که نشستم

 اب مشکی جذب تیشرت یه برانوش بود زده تیپی چه:آیسا کرد گویی امد خوش باهمشون کرد باز

 پسره یه دیدم که میکردم نگاهش داشتم همینجور همیشگیش درهم اخمای اون با جین شلوار
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 از مخوشبخت هستم براهین من کرد احوالپرسی سلام ما با جلوتر اومد بود برانوش شبیه که جوون

 مک هستم آیسا خوشبختم ومنم دادم دست باهاش منم من سمت بود گرفته دستشو آشناهیتون

 اومدین خوش سلام:آیسا   سلام: برانوش  شد رد کنارم از برانوش پذیرایی توی رفتن مهمونا کم

 بهش یلیخ بود پوشیده زرد دکلته لباس یه پایین میاد داره آنیسا دیم که پلها بالای به افتاد نگام

 هگوش یه  رفتم من کرد پرسی احوال مامانها با اومد اونم بود گذاشته باز موهاشو خودم مثل میومد

 باهم ودز خیلی که نشست براهین کنار هم آنیسا میگرفت قرار روبروم برانوش تقریبا که نشستم

 خانمم وبطول مامان بود یکی رشتهاشون میکردن صحبت دانشگاهشون ودرمورد آشناشدن

 حوصلم خیلی شطرنج بازی گرم بودن نشسته ما اونورتر یکم  برانوشم وپدر بابا بودن تواشپزخونه

 یننمیخون درس شما آقابرانوش:آیسا کردم صاف صدامو بود گوشی تو سرش برانوشم بود رفته سر

 رسد کنار در میکنم کار پدرمم توشرکت بله:وگفت شد خیره بهم ثانیه چند بالا اورد اروم سرشو

 ارجمند اقای با حق بله:برانوش  زوده یخورده میگه بابا ولی کنم کار دوسدارم منم خوب چه:من

 التونهس چند شما کوچولو: گفتم اعصبانیت با بود گرفته حرصم کار برای کوچولویین هنوزن هست

 باو کشیده کوچولو نیستم کوچولوام همچین بزرگترین ازم سال پنج همش حوب:من22:گفت  مگه

 انبی کن صدا رو بقیه دخترم نه نمیخوای کمک مامان اشپزخونه سمت رفتم پاشدم گفتم حرص

 مشه برانوش این من شانس از سرمیز نشستیم است اماده شام گفتم بقیه وبه رفتم مامان باشه

 یول بودم غذا خوش من خورشت قاشقم چند کشیدم برنج برداشتم بشقابم درمیومد من روبروی

 برا میرختم گوشتارو وهمه بودم خودم حال تو غذاخوردن مشغول نرمال نبودم لاغرم نبودم چاق

 ادمافت سرفه به گلوم تو پرید غذا میکنه نگاه بهم تعجب با برانوش دیدم بالا اوردم سرم خودم

 پشینیش از بو شده باز اخماش اومد جا حالم خوردم ابو داد بهم ریخت اب لیوات یه سریع

 الان تا مگه دختر اخه داره حق میخنده من به داره حتما:آیسا داشت لبش به لبخندی وموذیانه

 وبعداز شد تموم غذا میکشیدم خجالت خیلی میکنی حمله ها دیده جنگ عینهو نخوردی غذا

 درسی پایان به مهمونی وبراهین وآنیسا برومند اقای با وبابا خانم بطول با مامان زدن حرف کلی

 چقد اه تخت رو افتادم کردم باز دراتاقم بالا رفتم پله سمت رفتم کردیم خداحافظی ازهمدیگه

 باسل یه با لباسامو رفتم گذشت خوش بهش خیلی امشب که آنیسا به نه امشب رفت سر حوصلم

 هروقت میشد باز بالکن به رو که داشت در یه من تواتاق وتاپ شلوارک یه کردم عوض خواب

 بودم شستهن بالکن لبه بالکن توی رفتم کنم خلوت بخورم هوا توبالکن میرفتم میرفت سر حوصلم
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 جلوی نفر یه بود روشن لامپش که ای پنجره سمت رفت حواسم میکردم نگاه بیرون خودم برا

 نم متوجه اونم برانوشه دیدم  چون نبود دور زیادازم میکشید سیگار داشت بود وایساده پنجره

 میکشید سیگار چرا شد خاموش اتاقش چراغ ورفت کرد تموم سیگارشو وایساد دقیقه چند شد

 رو کشیدم رو پتو اتاقم تو رفتم بودزود شده سردم کم کم چه من به خوب ورزشکاره که این

 میاد گریه صدای اخه کجام من تاریکه ایقد چرا اینجا شد سنگین چشام دقیقه چن بعد خودم

 دهش چی خانم بطول سمتش رفتم پربودازاشک صورتش بود خانم بطول گریه صدای دنبال رفتم

 سمت رفت هواسم بود شده چی برانوش چی برانوشما آیسا دادم پسرمواردست پسرم:بطول

 من خدای پریدم خواب از حال درهمون کمک کمک دادزدم شدم شوکه بود خون غرق برانوش

 شلوار یه شستم صورتمو و دست رفتم پاشدم دیدم خوابو این چر بدی کابوس چه بود کابوس

 بحانهص تازه یکی انگار بود میز روی امده صبحانه پایین ها پله از اومد پوشیدم تیشرت یه با جین

 دمز ایفونو دراومد صدا به خونه زنگ آشپزخونه برم خواستم بود آنیسا کار حتما بود ورفته خورده

 چیکار صبحی اول میکرد چیکار اینجا رهام  باشه در دم بیای دقیقه چند میشه  آیسا رهامم:بله

 ......باهام داشت

 

 سلام:آیسا بود برگشته ورزش از حتما بود اومده مشکی ورزشی ست یه با رهام دیدم در دم رفتم

 نمیرم جایی نه:آیسا  بیرون تا بریم شی اماده میشه نمیری جایی اگه ممنون سلام:رهام  خوبی

 میخواد چی دیگه این من خدای وای منتظرم ماشین تو بیا زود مرسی نه: رهام  نمیای تو باشه

 در رفتم برداشتم رو خونه کلید گذاشتم مشکی شال یه با مشکی مانتو یه زود داره چیکارم

  رهام آقا بریم قراره کجا خوب:آیسا دورشدیم خونه از خرده یه شدم سوار بازکرد برام ماشینو

 این تو داره چیکار یعنی دارم حرف باهات خورده یه میکنم درست دارم که ساختمون سر تا: رهام

 بود بلند خیلی ساختمونی چه له له او شدم پیاده ماشین از وایساد ماشین که بودم فکرا

 دوست میدونی خودتم آیسا باشه: رهام  منتظرم من خوب  عالیه اره:آیسا اومد خوشت:رهام

 شهم تو ولی ودارم داشتم دوست چقد میدونی خودتم پیش وقت  خیلی به برمیگردی من داشتن

 یباش باهام مدت یه نیستی حاضر حتی میزنی پسم که بدم حد این تا من یعنی میزنی پس منو

 و بود خوبی پسری اون میگفت راست میدادم گوش حرفاش به داشتم:آیسا چطورم ببینم



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 12 

 هی اگه داشتم دوست و نداشتم حسی هیچی بهش نسبت من ولی داشتن دوسش خیلی خونوادمم

 اره اومدم خودم به آیسا میشنوی صدامو اصلا: رهام  باشه عشقم با کنم ازدواج قرارشد روزی

 یزچ نه میبینمت برادر چشم به گفتم بهت اوم از اینو ندارم بهت حسی هیچ من ولی درسته رهام

 به نم میخوام ببینی داداشت چشم به منو نمیخوام نه ماشینش کاپوت رو کوبید محکم رهام دیگه

 خیلی بود شده قرمز اعصبانیت از چشاش میده واست جونشو داره دوست که ببینی مردی عنوان

 سمتم برگشت میشم ناراحت نکن اذیت خودت میکنم خواهش رهام:آیسا  سوخت براش دلم

  بود شده قرمز صورتش تمام اعصبانیت شدت از شدم ماشین سوار زود شو ماشین سوار:گفت

 جواب ومیخوام خونوادم با خواستگاری میا شب فردا من اینجوره که حالا عاشقتم آیسا:رهام

 دستم از ام دیگه وکار میدادن رضایت بابا مامان خواستگاری میومد اگه نه  بدونم خونوادتم

 شقع واینم بیاره بدست زور به منو میخواست چون بودم شده اعصبانی دستش از خیلی برنمیومد

 رتندت  نمیداشت که نگه من زدن داد باهرلحظه نگهدار رهام نگهدار ماشین داشپورت رو زدم نبود

 بده خیلی حالم فهمید اینکه مثل زیاد سرعت از داشتم سرگیجه بود شده بد حالم میرفت

 برخلاف نگهدار گفتم بهش داشتم تهوع حالت چشام جلوی گذاشتم دستامو کرد کم سرعتشو

 اردچ  وقت هر بود بد حالم خیلی زدم میشدعق تا خیابون کنار رفتم شدم پیاده وایساد انتظارم

 تگرف کمرمو دستش با یکی انگار بودم شده خم میداد دس بهم حالت این میشدم عصبی فشاری

 جا حالت ازش بخور گفت لبام جلوی اورد کوچیکو معدنی اب یه میکرد کمکم داشت بود رهام

 ارانگ بستم وچشامو صندلی به دادم تکیه ماشین صندلی رو نشستم و خوردم اب  قطره چن میاد

 که بکشم دستانو خواستم بود رهام دستهای تو دستام کردم باز چشام گرفت دستامو یکی

 روفرمون بود گذاشته سرشو میدی عذابم چرا آیسا منن سهم اینا:وگفت گرفتشون محکمتر

 زور به میخوای نیست سهمت بیرون سمت برگردوندمم صورتمو بود من سمت نگاهش و ماشین

 خونه سمت افتاد ره ندارم خوبی حال دید خودشم بیوفته راه گفتم بهش بکنی خودت سهم

 کرد صدام خونه سمت افتادم راه خداحافظی وبدون کردم باز ماشینو در زود خونه رسیدیم

 تو کلیدوانداختم بهش اعتنا بی نبود خودم دست منو ببخش خیلی امروز بابت متاسفم آیسا:رهام

 تپش از منو نفر یه که میوفتادم داشتم شد خم زانوهام نداشتم کلیدم چرخوندن توان ولی قفل

 نمیومد یادم چیزی ودیگه گرفت سر
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 کردم فک خورده یه اینجا اومدم چطوری من بودم کشیده دراز مبل رو خونه تو کردم باز چشامو

 شد هترب حالتون ارجمند خانم:برانوش گرفتم سرگیجه باز نتونستم که بلندشم خواستم اومد یادم

 بحث از اومد یادم کم کم توخونمون اومد چطوری بود وایساده روبروم برانوش کردم بلند سرم

 ودب برانوش بود گرفته سر پشت از منو که اونی پس وافتادن وایسادن در جلوی وتا ورهام من های

 مواظب بیشتر بعد به این از میکنم خواهش: برانوش کردین لطف برومند آقای ممنون:آیسا

 رمب خواستم تا بود مزاحم میکرد صداتون سرتون پشت که پسری اقا اون راستی باشید خودتون

 میاد خوشش من از ازش ناراحتم خیلی دوستمه داداش نه:آیسا بست فلنگو ماشینش جلوی

 ازش اصلا من ولی بود چی حرفم بقیه ببینه میخواست لبام به بود زده زل اعصبانیت با برانوش

 فردا کرده تهدیدم ولی کرد تغییر چهرش حالت زدم حرفو این وقتی نمیشد باورم نمیاد خوشم

 ومیشناسنشون ارتباطن در خونوادش با مادرم پدر که اونجایی واز خونوادش با خواستگاریم میاد

 امنگ داشت برانوش شدم خسته خیلی کنم چیکار نمیدونم رهام از نیاد خوششون میدونم بعید

 پیش برام کاری یه نه عزیزم سلام بله:برانوش داد جواب خورد زنگ تلفنش حین درهمین میکرد

  باشه:برانوش بود دخترش دوس حتما خداحافظ باش مواظب میزنم زنگ بهت خودم باشه اومد

 کاری چی یعنی برم دیگه من خوبه حالتون اگه برنمیاد دستم از کاری هرچند ولی شدم ناراحت

 درو کرد خداحافظی وازم در سمت رفت اهنی آدم نخواستم چیزی ازش که من برنمیاد ازش

 گوش اونم کردم تعریف براش رو ماجرا کل خونه اومد آنیسا دقیقه چند بعد کوبیدم بهم محکم

 بدم ازش اصلا ندارم حسی هیچ اصلابهش من ولی:آیسا رهام بهتراز کی گفت سرم اخرم میداد

 یریمم براهین منو فردا راستی میکنیم فکری یه نباش نگران حالا خوجلم خواهر باشه:آنیسا میاد

 یدهکش دراز تختم توی شب نداشتم هیچیو حوصله اصلا هست برانوشم اها بیا دوستداشتی کوه

 روبه ودب دوشن اتاقش لامپ بازم اش لبه رو نشستم بالکن سمت رفتم پاشدم نمیبرد وخوابم بودم

 تموم سیگارشو باز دقیقه چند بعداز شد من متوجه کشیدن سیگار درحال بود وایساده پنجره

 برم فردا اگه کردم فکر باخودم روتخت افتادم هست چیزیش یه پسرم این خاموش برقشو کرد

 کم کم کردم کوک شیش رو ساعتم کردم اماده پشتیمو کوله بشه بهتر حالم خورده یه شاید کوه

 هی کوه برای شم اماده میرفتم پامیشدم باید بود شیش شد باز ساعت زنگ با چشام برد خوابم

 گرن رژکم ویه نازک چشم خط یه مشکی شال یه با رنگ کم صورتی مانتو یه مشکی جین شلوار

 فتمگ اره:آیسا میای ما با ای ماده که تو ااا: آنیسا شد باز دراتاقم که برمیداشتم کیفمو داشتم زدم
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 کتونیامو افتادیم راه در سمت دیرشدبه که بیوفت راه پس عالیه:آنیسا شه عوض روحیم یکم

 نمیای شماهم خانم آیسا به:براهین بودن منتظر وبراهین برانوش در جلوی بیرون زدیم پوشیدم

 بهش میپوشید هرچی بود خوشتیپ واقعا کردم سلام برانوشم با ممنون سلام:آیسا خوب چه

 اهر همیشگیش اخمهای اون با ولی میومد بهش خیلی کلاهش با آبی ورزشی لباس ست یه میومد

 گیخست واز میرفت همچنان برانوش ولی بودیم شده خسته خیلی بودیم رفته راه خیلی افتادیم

 کمو نفس ولی میکشید سیگار بود اور تعجب برام رسیدم بهش نبود مشخص توصورتش چیزی

 افشقی خورد بهش چیزی یه انگار دارینا نفس خوب میکشین سیگار که این شمابا:آیسا اورد نمی

 خورده اعصابم که ای مواقعه نیستم سیگاری من:برانوش قرمزش باچشای شد درهم خیلی

 ودیمب رفته خیلی گرفت فاصله نفر سه ما از سرعت با بود شده ناراحت خیلی اینکه مثل میکشم

 به میشدم کشیده سرعت وبا خورد سر پام که پایین میرفتم داشتم بود برگشتن موقعه دیگه

 فتگر دستمو یکی میخوردم سر داشتم همینجوری زد بلندی جیغ دید من تا آنیسا پایین سمت

 شمبرانو بغل تو دیدم کردم بلند سرم بغلش تو افتادم که بالا منو کشید سریع حرکت وبایه

 بیرون مدماو بغلش از  زود بالا به بخاطرکشیدنم بود افتاده نفس نفس به توصورتم میخورد نفاسش

 چی خوب مغرور  بشه جمع حواستون بیشتر بعد به این از میکنم خواهش: برانوش ممنون:آیسا

 نتیس خانه سفره رفتیم پایین کوه از اومدم کم کم منت همه این بودا کرده کمکم بار یه بود شده

 وحالمون بودم رفته رها با که موقعه اون یاد شهربازی بریم قرارشد زدیم بدن به کباب جوجه ویه

 افتادم بود بدشده

 

 واس وناصلیتش اینا براهین میدونی آیسا راستی گفت برگشت:آنیسا که بودیم براهین توماشین

 اسماشون میدیدم جالب چه کرد   هستن کرد عزیزم بله:آنیسا  میدونی تومگه نه:آیسا  کجاست

 داخل رفتیم شهربازی رسیدیم که بودم خودم فکر تو وجالب وبراهین برانوش سخته خیلی

 خیلی این نه وای من میشیم سوار ترن اول گفت ترن به افتاد چشمش تا براهین محوطه

 وافقتشوم اونم که میگه چی برانوش ببینم بودم منتظر کرد موافقت براهین با هم آنیسا وحشتناکه

 نهمراهیشو بالاخره ترسو چقد میگفتن نمیام میگفتم اگه بودم مونده وتنها تک  من کرد اعلام

 این اب رفت چرا دختره این اه بستن وکمربنداشونو نشستن صندلی یه تو وبراهین آنیسا  کردم
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 اشاره آنیسا به وابروی باچشم کردم هرکاری میشه زهرترک که بشینم این با من حالا پسره

 اشدست با اول همون از باشه براهین کنار داشت دوست خیلی انگار نه ولی من پیش بیاد میکردم

 زد صدام برانوش که میکردم نگاشون داشتم بود چسبیده و براهین بازوهای از دونه یه

 سردی عرق ترس از بستم وکمربندمو نشستم کنارش رفتم سریع میوفته راه داره نمیاین:برانوش

  قینعر خیس وبا پریده رنگش صورتتون نیست خوب حالتون:برانوش بود نشسته پیشونیم رو

 ترن بود کجا گرما پاییزی هوای این تو اخه ای سوتی چه گرممه خورده یه نیست طوری نه:آیسا

 نعی کردم نگاه بهش بود کنار برانوش نمیشد ولی بزنم جیغ همش میخواستم افتاد راه کم کم

 ودمب زده چنگ کشیدم محکمی جیغ شد زیاد سرعت یهوی نشسته صندلی رو انگار نبود خیالش

 ردمک حس میگرفتمش محکمتر لحظه هر ومن میکرد نگاه بهم باتعجب برانوش برانوش بازوهای به

 ادمو خوشبو بودتلخ زده عطری چه بود چسبونده خودش به منو گذاشت شونهام دور دستاشو

 انگار میزنن تند ایقد چرا قلبی ضربان چه بود سینش قفسه رو سرم همینجوری میکرد مست

 دوست اصلا میموند داشت اینکه یعنی شد کم ترن سرعت دقیقه چند بعد بود رقص میدون

 داج ازش خودم وایساد ترن وقتی ندیده بغل دختره میده ارامش بهم بیرون بیام بغلش از نداشتم

 اگه:برانوش گفت سمتم اومد بودیم نامحرم ما بود هرچی بالاخره کنم نگاه میکشیدم خجالت کردم

 کرده فکر چی خودش با راضی خود از پسره چی  شین سوار نداره لزومی میشه بد حالتون اینقد

 داشت لب به که ای موذیانه لبخند با بود مشخص:برانوش زیاد نه ترسیدم خورده یه نخیر:آیسا بود

 برا شتمدا گرفتم بستنی یه میفروختن قیفی بستنی که جای ورفتم شدم اعصبانی وزد حرف این

 ازگ یه خانم گاد مای اوووه:گفت یکشون میرفتن راه کنارم پسر دوتا که توپارک میگشتم خودم

 جلوم اومدم دیگه یکی که بشم دور اونجا از خواستم نکردم توجه حرفش به بستنیت از میدی

 بودم شده اعصبانی خیلی بداخلاق دارم دوست نداره ایراد بداخلاقی چه خوشگله خانم وایسادم

 شتپ که پسره یکی اون توصورتش زدم بودو تودستم که بستنی میسوخت گرما از صورتم تمام

 اج از داشت دستام کثافت شکوندیش دستم آی گرفت دستامو دوتا پشت از بود وایساده سرم

 نمم میکشید دستامو پشت از یکی میدم نشونت الان هرزه دختره کردی چیکار:پسره میشد کنده

 درست رو جا هیچ بود شده شب بزرگ درخترها لابلای پارک از ای گوشه سمت برد خودش با

 انهحریص دستش تو گرفت صورتمو جلوم اومد بودم ریخته صورتش رو بستنیو که اونی نمیدیدم

 هگوش از بستم چشامو فقط برنمیومد ازم کاری هیچی بودم عصبی خیلی میکرد نگاه لبام به
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 کرتش من خدای بود برانوش کردم باز چشاما کنین ولش کثافتا:برانوش میریختن اشکام چشمم

 میزد دوتاشونو هر برانوش وایسادم گوشه یه درختا پشت رفتم کرد ولم بود گرفته دستمو که اونی

 اآیس آیسا:برونوش میکنه صدام دیم گذاشتن فرار پابه اوردن کم اخرسرم اونا یکی اینو یکی

 سمتش دوییدم بیرون اومدم درختا پشت از میکرد صدا کوچیکمو اسم بود بار اولین کجایی

  همیکن نگاه بهم عصبانی دیدم  نشد چیزیتون خوبین برانوش آقا بله:آیسا  روبروش وایسادم

 نم اگه میارن سرت بلایی نگفتی میکنی چیکار اینجا شب موقعه این فکر بی دختره:دختره

 هاخمالوه آقا شده من نگران این یعنی کرد موهاش تو دستاشو نداد ادامه حرفشو دیگه نمیرسیدم

 اما:آیسا  اینجام من میدونست کجا از اون اما کردم تعریف براش رو ماجرا همه نه:آیسا جالب چه

 رو هدختر یه پسر دوتا دیدم بهداشتی سرویس برم اومدم:برانوش  اینجام میدونستین کجا از شما

 بقیشم ودیگه تویی دیدم که جلوتر اومدم بودنت گرفته زور به که بود مشخص داشتن نگه

 بدی ادامه نمیخواد دیگه:برانوش  نبودین شما اگه کنم تشکر چطوری نمیدونم واقعا:آیسا میدونی

 همه اآنیس پیش رفتم پارک سمت افتادیم راه منتظرن وبراهین خانم آنیسا بریم زود بودم که حالا

 دیمبو براهین ماشین تو بودم خسته خیلی کرد تحسین برانوشو واونم کردم تعریف براش چیو

 از میک دست آنیساهم زده زل آنیسا به براهین جلو اینه تو از دیدم که خونه برمیگشتیم داشتیم

 اینا ینب بودم کرده فکر درست پس بود معلوم کوچیکم لبخند یه لبش گوشه فقط نداشت براهین

 داشت آنیسا حیاط داخل ورفتیم کردیم خداحافظی شون از خونه دم رسیدیم بود چیزی یه

 وقتی چیه منظورم نفهمید اول دختر اینجا خبره چه کشیدم مانتوشا که میرفت

 

 کردم ازب اتاق در  بخوابیم بریم خستم خیلی الان میگم بهت بعدا گفت کردو سکوت پرسیدم ازش

 یه بوی برد خوابم شد سنگین چشام زود تخت رو پریدم کردم عوض خواب لباس یه با لباسامو

 درست کیک مامان بود صبح03 کردم نگاه ساعتو پاشدم خواب از میخورد بینیم به خوب چیز

 مروزا مامان خبره چه:آنیسا  پایین رفتم شستم صورتمو دست رفتم زودی صبحونه واس بود کرده

 ودمب نپخته بود وقت خیلی بپزم کیک یه خواستم فقط نیست خاصی خبر: مامان  خوبی بویه چه

 با میز ور گذاشتم برداشتم کیک تیکه یه دنیایی مامان بهترین تو گفتم بوسیدمو مامانو صورت

 صمیمی باهاشون خیلی  کرده دعوت شام واس مارو امشب بطول خاله عزیزم:مامان بخورم چایی
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 از ظهلح یه میشد غیرتی ایقد که بود تبار کرد پس برانوش مخصوصا بودن خوب الحق بودیم شده

 به ییهو بخندیم ماهم بگو شد چی گفت میکرد نگاه تعجب با مامان گرفت خندم دیشبش حرکات

 گوشی سمت رفتم نداشتم رو رها خبر بود وقت خیلی بیرون رفتم اشپزخونه از اومدمو خودم

 ......گرفتم وشمارش

 

 نمیتونیم که ما شدی سهیل ستاره عجب چه: رها عزیزم سلام: آیسا بله:رها بوق چندتا بعداز

 الان وهمت آیسا بگذره اسمون از بار یه سالی ستاره این تا باشیم منتظر بیرون شبا باید ببینمت

 خرید ذره یه بیرون امروز بریم میای کجایی خبرا چه نپرون مزه خوب:آیسا  شدی اینجوری

 نم مامان کردم قطع تلفنو بای بوس اوکی:آیسا  باش اماده فقط اونجام دیگه ساعت نیم باشه:رها

 باشه:مامان میخوام پول خورده یه فقط کشیده ته مانتوهام خورده یه خرید بیرون رها با میرم

 یه بردار آویزونه اونجا کیفم از برو باشه دیگه وپرت خرت خورده یه مانتو233 یه میخوای چقد

 وزر هر نبودم اگه چون میدونم اره:مامان دنیایی مامان بهترین میدونی فرستادم براش هوایی بوس

 هی برداشتم پول میگفتم بهش اینو روز هر من میگفت راست نمیشنیدم رو کلمه این دهنت از

 کردم ازب حیاط تادر رفتم برداشتم کیفمو ساده آبی شال یه پوشیدم برداشتم جین شلوار با مانتو

 به بیرون رفتم بستم حیاطو در بیرون بیاره ماشینشو که میکنه باز حیاط در داره برانوش دیدم

 وردهخ یه برم قراره بادوستم اره سلام:آیسا  میرین جایی سلام:برانوش رهابیاد تا دادم تکیه دیوار

 ودمب زدن حرف توحین میاددنبالم داره رها نه:آیسا میرسونمتون شین سوار بیاین:برانوش  خرید

 اینجا این اه میکرد رانندگی بود هم رهام بود زده خشکم میدیدم که چیزی از رسید رها که

 شبرانو اعصبانیت با رهام به زده زل دیدم کردم نگاه برانوش به شد خورد اعصابم میکنه چیکار

 یهیچ بود کرده بد حالتو همه این اونروز که بری میخوای این با: گفت اروم روبهم شد نزدیک بهم

 ریدخ بیای باهم امروز توهم میشه گفتم روبهش سرم به زد فکری یه میگفت راست بگم نداشتم

 تعجب از زد حرف باهام اول راحتر خیلی خودش خوب زدم حرف باهاش خودمونی اینقد چرا من

 من به کردو رهام به نگاه یه میدم توضیح توماشین بیاین توروخدا:آیسا بود شده گرد چشاش

 دوستای از یکی میاد باهامون برانوشم رها:آیسا رها ماشین سمت رفتم سوارشو برو باشه گفت

 کرد اماعل موافقتشو دادن تکون سر با بود شده اعصبانی خیلی رهام سمت برگشتم خونوادگیمونه
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 لطفتونو چطور نمیدونم ممنون:آیسا شدم برانوش ماشین سوار رفتم منم افتاد راه وماشینش

 نم درمورد:برانوش بود شده پسرخاله اینقد امروز چرا این نیست نیازی: کرد نگاه بهم کنم جبران

  خوبه: برانوش مونه خانوادگی دوستای از یکی گفتم:آیسل میام چی واس گفتی گفتی بهشون چی

 زا میترسم ندارم بهش حسی هیچ اصلا من باشه دنبالم میخواد کی تا ازش شدم خسته واقعا:آیسا

 سر اشکام از چندتا چشمم گوشه از جهنم میشه زندگیم زوری شه صاحب منو که روزی اون

 با روزام میکنم درستش خودم نکن گریه: گفت میکنم گریه دارم دید وقتی:برانوش پایین خوردن

 ازش رها منو که همیشگی پاساژ دم رسیدیم کنه چیکار میخواست میکردم نگاه بهش تعجب

 مخودم یا میپرسی نظرمو میزنی صدا منو بگیری میخوای هرچی من روبه:برانوش میکردیم خرید

 چون نکن تعجب کردم هرکاری باش  صمیمی باهام امروز خورده یه میدم نظر بودم نزدیکت

 کنم وا سرت از شراینو میخوام

 

 هار پیش رفتم من ماشین از شدیم پیاده یعنی داره فکری چه صمیمی کردم نگاه بهش باتعجب

 قدیمی دوستان از برانوش ایشون دوستام ورهام رها:آیسا کرد سلام شد نزدیکمون برانوش ورهام

 واین میکرد برخورد باهاش سرد خیلی برانوش بده دست بابرانوش تا کرد دراز دستشو رهام

 مدنمیو خوشم چیزی میکردم نگاه هرچی من پاساژ داخل رفتیم کنم درک نمیتونستم رفتاراشو

 بود رسونده دانشگاه تا منو برانوش بارم یه بود گرفته خندم نیست شخصیت راننده همون این:رها

 نگاه بهم باتعجب رها میکردم تایید رهارو حرف باخنده البته درسته چرا: من بود اون منظورش

 از ازهمغ نزدیک رفتم کرد جلب توجمو کتی کوتای قرمز مانتوی یه که میرفتیم داشتیم میکرد

 سرمون پشت که ورهام برانوش حین درهمیمن چطوره رها: من میکرد نگاه بهش داشتم بیرون

 بود اومده خوشم مانتو از فهمید گرفت نگامو رد برانوش ووایسادن رسیدن بهمون میومدن

 اب کشید توهم اخماشو کردم نگاه برانوش به باتعجب کن پرووش برو اومده خوشت اگه:برانوش

 یومدم بهم خیلی پوشیدم رفتم گرفتم فروشنده از رو مانتو داخل رفتم منم تو برم کرد سراشاره

 بد ایدش کردم فکر بودن شده خیره بهم بیرون رفتم گذاشتم روسرم شالمو ببینمت بیرون بیا: رها

  نمیکنی نگاه بهم اینجور شده بد خیلی شده چی:آیسا بود دراورده شاخ سرم رو یا بودم پوشیده

 اره:برانوش  میکردن نگام اینجور که میومد بهم خیلی پس واقعا میاد بهت خیلی اتفاقا نه:رها
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 موگفت اومد لبخند رولبم افتادم نقشش یاد لحظه یه ولی کردم تعجب بازم آیسا بگیر همینو

 رهام وسط این ولی نده نشون میکرد سعی ولی بود گرفته خندش اونم کردم نگاه بهش چشمم:

 لوزب منم بغلی بوتیکی اون بریم میشه آیسا: برانوش فهمید میشد چهرش از بود ناراحت خیلی

 شلوار هی برانوش بالاخره بوتیک سمت افتادیم راه کردم موافقت سرم دادن تکون با بگیرم وشلوار

 میومد بهش خیلی کرد انتخاب کوتاه آستین مشکی جذب پیراهن یه وبا مشکی جین

 هک بیرون اومدیم بوتیک از کردم تعجب بازم عزیزم باشه: برانوش  بگیر همینو پرفکت:آیسا

 ما وایسادن متوجه ورها برانوش بود رهام دیدم کشید دستمو یکی برم برانوش همراه خواستم

 نشد ولی بمون نرو بگم برانوش به میخواست دلم میشدن دور ورهام من از داشتن بودن نشده

 بامن چرا ها آیسا کمتره پسره این از چیم من:رهام  خودش سمت کشید گرفت دستمو رهام

 ووت بود گرفته درد دستم ها میریزم پات به دنیارو تموم من بخوای اگه توکه میکنی اینجوری

 فتمگ سرازیرشدن اشکام بودم عصبی خیلی گرفته درد دستم بدجور میداد فشار بیشتر دستش

 ات برانوش چون بودن شده صدام متوجه وبرانوش رها اینکه مثل شکست دستم کن ولم کن ولم:

 کن ولش: برانوش میدویید سرش پشت که رها میومد سمتمون به باعجله بارهام دید منو

 دش باعث همین میزنی سینه به سنگشو ایقد که میشی چیکارش جنابعالی:رهام داری چیکارش

 لانا تا پس بود شده اعصبانی خیلی رهام کارش همه:وگفت گرفت رهامو پیراهن یقیه برانوش که

 ارمد وجودشو ایقد ولی باشه داشته ربطی بهت نکنم فک: برانوش شده پیدات الان که بودی کجا

 یگهد برانوش حرف بااین رهام مرد یه مثل بیرون بذام زندگیش پامواز منونخواد بگه بهم یکی که

 خداحافظی رها از کرد ول لباسشو یقیه برانوش میکنم خواهش کن ولش برانوش:آیسا نزد حرفی

 واز دستش تو گرفت دستمو  توروخدا بریم گفتم برگشتم برانوش روبه میبینمت بعدا گفتم کردم

 از دستشو ماشین دم رسیدم میکرد نگامون نشسته خون باچشای رهام بودیم دورشده ورهام رها

 میدادم مالیش گوش خورده یه باید احمق پسره:برانوش توماشین نشستیم کرد جدا دستم

 ولط دیگه زیاد: برانوش باشه میخواد دنبالم کی تا این نمیدونم ولی گذشت بخیر کن ولش:من

 بدیم ادامه کردنمون بازی نقش به کافیه فقط:برانوش خوردم جا برانوش حرف این از نمیکشه

 نهخو رسوند منو خونه برسونه منو گفتم بهش کردم تایید حرفشو دادن تکون سر با رهام جلوی

 تمرف کردم باز در بودم کرده معطلش خیلی من الانم تا که شرکت بره قراربود کرد خداحافظی ازم

 رفتم بود رفته یادمون خوردنم نهار بودیم مونده بیرون چقد ما بود چهار کردم نگاه ساعت خونه
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 خوردم ونوشابه سالاد باهمراه کشیدم خودم برا بود کرده درست استامبولی مامان آشپزخونه تو

 ......بزنم چرتی یه مهمونی قبل تا گفتم میومد خوابم خیلی اتاقم تو رفتم

 

 ساآنی دهنم تو میومد داشت قلبم بودم پریده خواب از شدبهم وکوبیده شد باز سرعت به دراتاقم

 شاید کردم فکر کردم بسته بازو چشامو بود شده وحشتناک چهرش شده اینجوری چرا ولی بود

 دور ودب اشک پره چشاش سمتش رفتم پایین پریدم تختم از تند بود واقعیت نه ولی بود کابوس

 خودشو سمتم اومد شد پخش چشاش دور چشمش وخط ها سایه همه بود شده تیره چشاش

 جلوی مگرفت صورتشو بود افتاده هق به کم کم دیگه بلند صدای با میکرد وگریه بغلم تو انداخت

 بی:گفت نصفه نصفه که هایی کلمه با میباری بهار ابر عین شدی چی آنیسا شده چی:آیسا  خودم

 با اینکه مثل کرد تعریف برام:آنیسا چی یعنی دادم تکونش شدی ابرو بی چی یعنی شدم ابرو

 دست کلید که براهین دوستای از یکی خونه میرن واون براهین اونور از بیرون میرن براهین

 تهرف باهم باری چند اینکه مثل بزنن حرف باهم اونجا برن بود گفته بهش براهین بودن براهین

 میکنه وبیداد داد هرچقد هم آنیسا سمت میکنه وحمله میکنه مست براهین اینبار اونجا بودن

 زد خی سرما از بدنم لحظه یه ابرو بی بود شده میشد نباید که وکاری کنه فرار دستش از نمیتونه

 ندتاچ بعداز زدم زنگ براهین برا برداشتم گوشیشو بده براهینو شماره گفتم و روتخت نشوندم

 نم خانم آیسا الو: برانوش  اومد صدای اخه احمق پسره کردی غلطی توچه گفتم الو: برداشت بوق

 هچ الان هان برانوش کرده چیکار داداشت:گفتم نشناختم صداشو خورد اعصابم که ایقد برانوشم

 نم الان نبوده عمد از میشناسی براهینو تو آیسا میکنم خواهش:برانوش سرمون رو بریزیم خاکی

 اردرودیو وبه سرش نیست آنیسا از کمی دست حالش خودشم کرده تعریف برام چیو همه پیششم

 من بود بریده خورده یه مشروب شیشه با دستشو حتی میشه دیونه داره میزنه خودشو میزنه

 وشگ حرفاش به داشتم نه نگو میگم چی یه:آیسا توروخدا کردم پانسمان گرفتم جلوشو رسیدم

 هموند حرفی چه دیگه:آیسا بزنیم حرف بودن که همینجا بیا دار برش آنیسارو بگو:من میکردم

 ودب بهترشده حالش خورده یه آنیسا کردم قطع گوشیو فقط بیا نه نگو گفتم برانوش  برانوش

 این بخاطر چرا این کردم تعجب خیلی بریم گفت جاش از پاشد کردم تعریف براش براهینو موضوع

 بلایی میترسیدم نداشتم باهاش رفتن جز راهی ولی میکنم میکرد تحقیر خودشو ایقد پسره
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 آنیسا:آیسا بودم دل دو افتادیم راه اومد زدیم زنگ تاکسی به شدیم اماده زود بیاره سرخوش

 پرسیدم وازش خونه به رسیدیم داد تکون رضایت علامت به سرشو اونجا بریم میخوای مطمعنی

 ولیوا در پارکینگ داخل افتادیم راه کرد باز درو برانوش زدم زنگشونو  اول طبقه گفت چنده طبقه

 خبر چه اینجا من خدای وای بعدآنیسا رفتم من اول داخل کرد تعارفمون کرد باز در برانوش زدیم

 راهینوب وقتی آنیسا بود ریخته خون خونم طرف یه طرف یه لباسا بود شکسته شیشه چندتا بود

 کممح کرد بغلش سراسیمه شد بلند جاش از آنیسا به افتاد چشمش براهین تا سمتش رفت دید

 نشنیده مردو یه گریه حالا تا من اومد براهین صدای بعدم میکرد گریه بلند صدای با آنیساهم

 دهش خورد براهینم الان یعنی شده خرد یعنی کنه گریه مرد یه موقعه یه اگه میگفت بابام بودم

 اریمک هر من توروخدا ببخش منو عشقم آنیسا:براهین میکردیم نگاه بهشون فقط برانوش منو بود

 بود افتاده هق هق به آنیساهم میمیرم نبینمت روز یه اگه من آنیسا میمونم پاش باشم کرده

 راه برانوش با باشه: من تواتاق بریم میشه:برانوش میداد فشار خودش به محکم اونو وبراهین

 پاش باید کرده بزرگ خیلی اشتباه یه براهین وگفت کرد تعریف برام برانوش اتاق سمت افتادم

 میگم مامان به ما خونه میاین که امشب که شماهم  آنیساست وعاشق کرده قبول خودشم وایسه

 کرتوف میذاریم درجریان خونوادتم امشب که خواستگاری وبیایم میاد خوشش آنیسا از براهین که

 راه:رانوشب موافقه آنیسا ببینم اما باشه: آیسا  میدادیم انجام باید بود این کار بهترین اره رفتم فرو

 ثلم امثال اره: گفتم بهش بود نشسته توچشم که اعصبانیت با کنه قبول باید نداره ای دیگه

 دهز حدقه از چشاش تعجب از بکنه نمیتونه کاری هیچ دختر میکنن ابرو بی دخترو یه تو داداش

 موافقی ساآی: من بود نشسته براهین کنار نمیکرد گریه دیگه آنیسا بیرون اتاق از رفتم بیرون بود

 گفت همب براهین آبجی اره:آنیسا بگم برانوشو حرفای خواستم که این از قبل برانوش های گفته با

 یدیمرس آنیسا منو بیرون زدیم خونه واز گرفتم رو آنیسا دستای براهین سمت برگشتم نفرت با

 ینهآ جلوی نشوندمش بود شده بهتر اینکه مثل حالش گرفت کوچیک دوش یه رفت آنیسا خونه

 ارایشو وسایل پفش با نباشه مشخص چشات دور سیاهیای که کنم ارایشت جوری باید: من

 چشاش از گل دسته مثل بود شده قشنگ خیلی کردم کار روش داشتم توان وهرچی برداشتم

 ساده ارایش یه منم بیرون ورفت بپوشم لباسم اتاقم میرم گفت کرد بغلم پاشد میبارید تشکر

 بودن اومده میشد ای چندقیقه اینا مامان پوشیدم بودیم گرفته برانوش با که ومانتویی دادم انجام
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 جدیدته مانتو این دخترم شدی خوشگل چه وای من روبه کرد باز دراتاقمو بود شده اماده مامان

 ماما بود اماده هم وآنیسا برانوشه سلیقه گفتم دلم تو ها خوبه خیلی رها سلیقه میاد چقدبهت

 

 هچ وای داخل رفتیم یکی یکی خانم ایران بفرما: بطول خاله داد فشار زنگو مامان در دم رسیدیم

 به افتاد چشمم بود کرده درست تر سلیقه با هم مامان از حتی جورواجور گلهای پراز حیاطی

 اب بوسیدم رو خاله رفتم جلوی احمد وعمو بطول خاله بودن وایساده در گوشه یه براهین برانوشو

 یه داخل رفتیم نکردم توجه اصلا براهین به ولی دادم دست برانوشم به دادم دست احمد عمو

 با ساده آبی مبل دودست توسالنش که کنم فک بود متری033 خودمون خونه مثل تقریبا خونه

 خوابم اتاق دوتا رنگ سفید نفره هشت خوری نهار میز یه آشپزخونه تو فیروزهای فرش چندتا

 معمول طبق همیشه من نشستم گوشی یه رفتم بالا میرفت میخورد پله آنیسا منو اتاق مثل

 و اظطراب توچشماش و بود نشسته براهین کنار مبل یه هم آنیسا میگرفتم قرار برانوش روبروی

 اباب مامان رولبش اومد جونی بی لبخند یه باش اروم گفتم گذاشتم روهم براش چشامو دید میشد

 به چیزایی یه اروم اروم براهین خودشون سرگرم بودن زدن حرف درحال احمد وعمو بطول باخاله

 نمی تلخ اتفاق اون کاش ولی انصافا میومدن بهم چقد کردم نگاه بهشون دقیقه یه میگفت آنیسا

 براهین درمورد من آیسا:زد صدام برانوش بودم خودم فکر تو میمونه آنیسا ذهن تو همیشه افتاد

 بهشونو آنیسا بهتراز کی گفتن شدن خوشحال خیلی اونا همن چقدعاشق گفتم گفتم این بابا به

 آنیسا باش مطمعن ولی ممنون:آیسا کردن قبول اوناهم بگن خونوادت به امشب همین گفتم

 دهشنی حرفمو وآنیسا براهین باشه عاشقش هرچند نمیبخشه اینکارش بخاطر براهینو هیچوقت

 یرز توزمین میرفت باید که بود من دست اگه مینداخت بایدم انداخت پایین سرشو براهین بودن

 سبزیم قرمه است اماده شام گفت زد صدامون بطول خاله بود عزیز برام خواهرم هرچند ولی پاش

 برنج ردوکفگی همیشه مثل میز پشت نشستم آنیسا روبروی رفتم غذاها بیشتر عاشق که منم بود

 نگام برانوش دیدم کردم بلند سرمو خوردم اشتها با قاشق چند روش خورشت کلی با کشیدم

 پسره چی یعنی زدم بهش لبخند یه دفعه این توگلوم بود پریده غذام که دفعه اون برخلاف میکنه

 ستمنی مامانی تیتیش دخترا ازاین من بابا نه میکشم دست خوردن غذا از تو بخاطر کردی فک پرو

 فتیمر نذاشت که کنیم کمک ظرفا کردن توجمع بطول خاله با خواستیم آنیسا منو شدو تموم غذا
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 روبه برگشت احمد عمو اومدن هم دقیقه بعدچند ومامان خاله روجاهامون نشستیم دوباره توسالن

 رپس این: باشین درجریان وخونوادن شما میخواستم امشب که موضوعیه یه راستش آقامحمد بابا

 یوقت میگم رو آنیسا دخترتون منظورم میاد خوشش خیلی شما دختر از اینکه مثل من کوچیکه

 هفته اخر تا بدونین لایق مارو اگه شما خونواده از بهتر کی شدیم خوشحال خیلی ما گفت ما به

 یناختیار صاحب شما میکنم خواهش:بابا کرد پا اون پا این خورده یه بابا خواستگاری برای بیایم

 یه دمکر نگاه آنیسا به البته صد که اون احمد عمو بدونم دخترمم نظر باید البته ازشما بهتر کی

 اشتوچشم خوشحالی براهینم بیاد پیش چیزی مخالفتی میترسیدیم خیلی کشید راحت نفس

 خونه بریم داد اجازه احمد عمو بالاخره احمد عمو و بابا کردن تعریف خاطره کلی بعداز میزد برق

 براهین به رسیدم کردم خداحافظی ازهمه کم کم بود ندیده بابارو چندساله انگار میذاشت مگه

 دهش چی: برانوش سمتم اومد برانوش دیدم موندم بقیه منتظر در سمت رفتم ندادم بهش اهمیتی

 چی همه اره:آیسا میکنی رفتار اینطوری توچرا میره پیش داره خوبی به چی همه که حالا آیسا

 لحظه اون میکشتن داداشتو که داشتن خبر موضوع این از وبابا مامان اگه میره پیش خوب داره

 شکلم که داداشته اون ندارین مشکلی شما بدشد حالم خیلی شما بهتراز کی گفت برگشت بابا

 سمت افتادیم راه کردیم خداحافظی وازهم رسیدن سر اینا مامان که بودیم زدن حرف درحال داره

 لمبغ اومد سرم پشت هم آنیسا که اتاقم تو رفتم افتادیم جلو وآنیسا من کرد دروباز مامان خونه

 رخودتوبهت نزدم حرفی تو خوشبخت بخاطر من:آیسا نگفتی اینا بابا به چیزی آجی ممنون کرد

 ایاتفاق بیرون ورفت گفت خیر شب رفت صدقم قربون یکم نازم آجی میدونم اره: آنیسا میدونی

 دخری فردا حتما میدونستم کردمو عوض خواب لباس یه با لباسامو بود کرده خستم خیلی امروز

 بودم کراف توهمین بگیریم چیزا واینجور لباس خواستگارش واس میرفتم باید آنیسا با حتما داریم

 .....برد خوابم شد سنگین چشام

 

 فتهر کنار اتاقم پرده بازکردم اروم چشامو چیه دیگه این لعنتی اه چشام به میخورد مستقیم نور

 از کنار بود زده دیروز اومد یادم کشیدمو پوفی الان تا بودم پانشده امروز اصلا که من ولی بود

 وای بود0 ساعت انداختم گوشیم به نگاه یه شدم بلند بکشم بود رفته یادم خستگی از شبم پنجره

 ماتاق از پاشدم تختم از بود نکرده بیدارم کسی چرا بودم خسته ایقد یعنی بودم خوابیده چقد
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 مامان پیش م رفت دخترم آشپزخونم بله:مامان کجایی مامان مامان زدم وصدا مامان بیرون رفتم

 دیدم: مامان من خوابیدم خیلی نزدید صدا منو چرا:آیسا صبحه الان ظهربخیر: مامان  بخیر صبح

 فتگ شه پیداش که الاناست دانشگاه رفت زود صبح کو آنیسا مامان راستی نیومد دلم ای خسته

 میزو کردم کمک مامان با عاشقشم جونم ای ماکارونی:مامان چیه نهار راستی:آیسا  میام نهار واس

 که روهم بقیه قرمز سس با اوردم نوشابه گوجه خیار و کاهو با کردم درست سالاد یکم چیدم

 دمب تشخیص قیافش نمیتونستم: آیفون سمت رفتم دراومد صدا به در زنگ بود گذاشته مامان

 ارتک در دم بیا فرمایش:آیسا میکرد چیکار اینجا این وای رهام منم بله: آیسا بود آیفون به پشت

 ذاشتمگ آیفونو نشدم کفری تا بیرون بیا آیسا: رهام ندارم کار شما با من نمیبینم لزومی: من دارم

 باخونوادم فرداشب من آیسا:رهام علیک:من سلام:رهام  کردم وباز در یکم حیاط در سمت رفتم

 من رهام نداری حقی همچین تو چی:آیسا باشی درجریان بدم خبر بهت اومدم خواستگاری میام

 دست به بخوامو هرچی من:گفت نگهداشت  درو کفشش با که ببندم درو خواستم متنفرم ازت

 درتق باتمام منم برداشت در لای از پاشو زد بهم غرور از لبخند یه کوچیکشی نمونه که تو میارم

 امانم اتاقم سمت دویدم بود گرفته منو عجیبی بغض کردم باز رو خونه در دویدم کوبیدم بهم درو

 رهیکس اشکام تخت رو افتاد کردم قفل درو تواتاقم رفتم نکردم توجه بهش اصلا میزد صدام هی

 ر بذا تنهام توروخدا نیست خوب حالم مامان:آیسا زد صدام هی در پشت اومد مامان میریختن

 منو مامان بده حالم الان:آیسا دخترم بود خوب حالت توکه در پشت بود اومده کی شد چت: مامان

 قهبعدچنددقی بود رفته مامان اینکه مثل درنیومد پشت از صدایی دیگه میکنم خواهش بذار تنها

 تعریف براش چیو همه داخل واومد کردم باز براش درو سریع رفتم کرد صدام زد دراتاقمو آنیسا

 میاد بدت ازش نداری دوستش گه میگم مامان به خودم من بیان بذار گفت داد دلداریم کردم

 آنیسا حرفای این با داری منو تا نباش هیچی نگران میکنن درک مارو ادمهاین که وباباهم مامان

 ینکها مثل بود گفته مامان به چیو همه آنیسا بودم فرداشب نگران خیلی بود شده قرص یکم دلم

 بیاد خواستگار آنیسا برای قراره دیگه روز دو میگه اینه رها خونه به میزنه زنگ مامان

 تمهف یه شکرت خدایا پنجشبه بعد هفته واس وقرارومیذارن بیاین فرداشب نداریم وماامادگیشو

 وقت ساعت یه همش بودیم شدن اماده درحال آنیسا منو گذشت وباد برق مثل دوروز این هفته یه

 رایشآ یه با پوشیدم رب سه آستین کوتاه رنگ کرم گیپور پیراهن یه من مهمونا اومدن تا داشتیم

 آستین جذب کرم لباس یه آنیسا شوناهام رو ریختم کشیدم سشوار همیشه مثل موهام ساده
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 تو دشوخو خودم به خودم مثل بود گذاشته باز موهاشم بود بلند لباسش گفت میشد تقریبا بلند

 بود اماده چی همه بیرون اومدیم اتاق از گرفتیم همو دست بودیم شده خوشگل کردم نگاه آینه

 باید اخمالو اون جلوی چطوری من بود فسنجون امشبمون شام واما میزد برق تمیزی از خونه

 درو مامان دراومد صدا دربه زنگ بودم فکرا توهمین بودم عاشق که غذایی میخوردم فسنجون

 کت یه با که براهین بطول خاله بعد احمد عمو اول داخل اومدن یکی یکی بازکرد مهمونا برای

 جین وباشلوار مشکی پیراهن یه با که برانوش بعدشم شد داخل میومد بهش خیلیم که شلوار

 همینجور میذاشت نمایش به بیشتر پهنشو بازوهای که پیراهنش جذب حالت مخصوصا مشکی

 گاهن بهم اینطوری چرا پایین یکی بود بالا ابروش یه شد نگام متوجه که میکردم نگاش داشتم

 هیکسر داشتم من ولی سالن تو بودن رفته همه بودم وایساده راهش سر نبود حواسم اصلا میکرد

 رمب من شد تموم زدنتون دید اگه:برانوش بودم وایساده جلوش بدتر ازهمه میکردم نگاه برانوشو

 پرو خودش واسهه میگفت چی این  من پرت:برانوش بود پرت هواسم ببخشید: من سالن داخل

 همم خیلی موضوع یه نه وگفتم نیاوردم خودم روی به بود صده پرت اون بخاطر حواسم انصافا ولی

 ...... بقیه سمت رفت کشید راهشو شد اعصبانی گفتم اینو وقتی تره

 

 نگاه اروآنیس آمیزش تحسین نگاه با براهین آنیسا کنار نشستم رفتم افتادم راه سرش پشت منم

 شیمگو پیام زنگ صدای که میکردم پچ پچ آنیسا با داشتم جونم آجی بود خوشگل خیلی میکرد

 به شهمی شروع تازه پنجشنبه تازه بلکه شده تموم چی همه نکن فک*پیام  داشتم برش شد بلند

 لندب سرم میدادم فشار دستم تو محکم گوشیو بودم شده اعصبانی خیلی*رهام دارعشقمدی امید

 رفتم پاشدم نیست خوب حالم بود فهمیده انگار باتعجب میکرد نگام داشت برانوش کردم

 نوزه بود روشن گوشیم صفحه اوپن رو گذاشتم گوشیو بیاد جا حالم بخورم آبی یه تا آشپزخونه

 راب گفت سرم پشت نفراز یه که بودم خورده ازش یکم  لیوان تو ریختم برداشتم یخچال واز اب

 شخصم میکرد چیکار دستش تو من گوشیه ولی بود برانوش سمتش برگشتم بریز لیوان یه منم

  آیسا نگفتی بهم چرا بدشد ایقد حالت همین بخاطر پس:برانوش داغونه اعصابش بود

 وچشامت نقشی چه کنیم بازی نقش بازم بکنی رامب میخواستی چیکار میشد چی که میگفتم:آیسا

 دز آشپزخونه از نگفت چرا چی خیلی نداد ادامه حرفشو بقیه خیلی: برانوش بود نشسته اشک
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 جور یه خودمو میخواستم چیدم باهاش میزو توآشپزخونه اومد مامان بقیه پیش رفت بیرون

 زد صدا مهمونارو مامان اشمنب برانوش چشم جلوی هم نکنم فک رهام به هم که کنم سرگرم

 عنتیل پیام اون قبل تا داشتم اشتهایی چه بودم ناراحت خیلی من میز پشت نشستن همه براشام

 من بود شده من متوجه برانوش میکردم بازی غذام با فقط نمیرفت پایین گلوم از هیچی الان ولی

 باز بودن کرده تموم غذاشونو بقیم خوردم غذا چهارقشق زورسه به بودم غذا خوش خیلی که

 درحال بطول وخاله مامان نشستم آنیسا کنار رفتم بعدم کردیم جمع میزو کردم کمک بامامان

 مخود فکر تو فقط منم بکنن باید چیکار بگیرن کی که بودن عروسی مراسم درمورد زدن حرف

 هی بعد شه ربرگزا جا یه عروسی عقدو جشن که شد قرار اخرسرم نبود مهم برام هیچی انگار بودم

 مووع بطول خاله کردیم خداحافظی دیگه وازهم شدن بلند مهمونا کم کم باشن صیغه بود قرار ماه

 باهرکلمه هم آنیسا میزد حرف آنیسا با داشت براهین ولی بیرون رفتن حیاط از زودتر احمد

 من زننب حرف میخواستن صبح تا اینا شاید توخونه برم که برگشتم میشد اب تودلش قند براهین

 زدیکمن اوند برانوش صدای سمت به برگشتم کن صب آیسا:برانوش وایسم همینجا نمیتونستم که

 منمیذار:برانوش  گوشم کردکنار نزدیک سرشو بود فاصله بینمون وجب یه فقط یعنی خیلی

 لابا قلبم ضربان که طوری شدم جوری یه بودنش نزدیک همه این با صداش از بخوره بهت دستش

 از حرف این گفتن بعداز اخه چی یعنی بودم شده اینجوری که بود بار چندمین الان نای رفت

 چه یعنی میکردم فکر حرفش به شبو تمام توخونه رفتم منم ورفت بست ودرحیاطو شد رد کنارم

 خوابم اصلا میکردم کاری هر میوفتادم رهام دست که بود بهترازاین بود هرچی داشت فکری

 دفعهواین روشن لامپش برانوش اتاق بود جالب برام که چیزی همیشه مثل نتوبالک رفتم نمیبرد

 ونتک موهاش میشد باعث میومد که خنکی نسیم لبش گوشه سیگارم یه بود باز اتاقش پنجره

 برانوش به مربوط که چیزی کوچکترین چرا بودم شده اینطوری چرا من توصورتش وبریزه بخوره

 خورده یه دید منو من سمت برگشت که بودم زده زل بهش میداد قرار تاثیر تحت منو میشد

 دهش بلند گوشیم صدا میزد زنگ کسی به داشت دراورد توجیبش از گوشیشو کرد نگام همینجور

 منم:آیسا توچطوری اصلا نه: برانوش هستی خوب سلام:آیسا برانوشم سلام:الو بود ناشناس شماره

 از شمارتو:برانوش اینجا اومدم همین خاطر به شده کننده خفه واسه اتاق هوای خیلی بده حالم

 ممنون:آیسا  باش خودت مواظب باشه شم ناراحت چرا نه:آیسا که نشدی ناراحت گرفتم آنیسا

 چرا این بود شده جالب برام خیلی میخوری سرما شده سرد خورده یه هوای تو برو:برانوش هستم
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 حسو این داشتم دوست بود هرچی لیو بود حسی چه نمیدونستم بود شده من نگران اینقد

 اومدم بالکن تو از من شد خاموش اتاقش لامپ بعدم بست اتاقشو پنجره کردم خداحافظی باهاش

 ......چرا میدونستم شاید چرا نمیدونم بود خوب حالم تختم رو افتادم اتاقم

 

 جرهپن کنار رفتم بود بدم روزای اون از ولی چرا نمیدونم بودم کلافه خیلی روتختم از شدم بلند

 وحوصله حال کو ولی رفتن بیرون واسه میداد جوون بود خوب خیلی هوای کنار کشیدم رو پرده

 طرف زا مبارک پیشاپیش تولدت عزیزم:پیام  اومد برام پیام یه که بیرون میرفتم اتاقم از داشتم

 پلها از رفتم نبودم خوشحال زیاد بازم بود تولدم مهر 23 فردا تولدمه نبود یادم اصلا تولدم رها

 کردم وبغل مامان من زمینیه فرشته باشه مبارک پیشاپیش تولدته فردا عزیزم:مامان پایین

 مهمون نفریم 233 وحدود کرده اماده باغ یه بابات فردا راستی:مامان کردم تشکر وازش وبوسیدم

 نهخو تو خونوادگی تولد یه میوفتادین زحمت تو نمیخواست ایقد مامان:آیسا بودیم کرده دعوت

 امانم داره حقم بذارم کم دخترام برا ندارم دوس میگه دخترم دیگه باباته: مامان دیگه میگرفتیم

  ولدمت واسه نداشتم لباسی اصلا داشت حق بگیر فردا واس خوشگل لباس یه برو رها با یا آنیسا:

 دشخن صدای کنم باز درو اینکه از قبل اتاقش سمت رفتم  اتاقشه تو مامان کو آنیسا مامان:آیسا

 متوجه اصلا یواش یواش داخل رفتم میدادن وقلوه دل خیلیم میزد حرف براهین با داشت میومد

 سیدهتر بیچاره کشید بلند جیغ یه من سمت برگشت دفعه یه بودم سرش پشت دقیقا نبود من

 اخر ودب کرده دنبالم ولی بیرون اتاقش از زدم خطرناکه وضعیت دیدم من میترسید بود هرکیم بود

 بخدا نه: آیسا میسی وای گوش دیگه حال: آنیسا گرفت منو خونه تو دوییدن کای بعداز سرم

 حرف براهین با دیدم ولی بگیریم فردا تولد واسه لباس بریم شو اماده بگم بهت اومدم آبجی

 طورچ باشم بلد کردم شوهرم موقعه یه منم بگیرم یاد خواستم بود کرده گل فوضولیم حس میزنی

 ود به یکی کلی بعداز سفید چشم واردتری منم از که تو جونخودت اره:آنیسا بزنم حرف باهاش

 همش میداد عذاب ادمو خیلی بودن ماشین بی این ولی لباس خرید برای بریم شدیم اماده کردن

 میخواستم چی اصلا نمیدونستم پاساژ دم رسیدیم دقیقه چند بعد میگرفتیم تاکسی باید

 ودب اومده خوشش خیلی دید بلند قرمز لباس یه آنیسا میکردم نگاه رو ها مغازه داشتم همینجور

 شده خوشگل خیلی کرد باز برام داخل از درو پوشید رفت کنیم پرو بریم گفت خودش برای
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 براهین قاآ اینکه مثل بپوشه روش میتونست که داشت کنم یه ولی بود دکته لباس میومد بودبهش

 غازهم تا دوسه منم گرفتیم لباسو بود کرده گوشزد بهش اینارو وهمه داشتن تشریف گیر سخت

 هک میرفتیم داشتیم بودم شده خسته دیگه نیومد خوشم اصلا پوشیدم لباس مدل چند رفتم

 پایین هب کمر از بود تنگ کمر تاروی بالا از که دکلته بلند ای فیروزه آبی لباس یع به خورد چشمم

 رفتیم دبو گرفته چشممو خیلی ساتن تنشم بالا بود آبی طور پر پایینش زیاد نه البته گشادتر

 نگاه همب خیره دقیقه چند کردم باز آنیسا برا درو پوشیدم آورد بیاره برام لباسو گفتم مغازه داخل

 از لباسو گرفتم و اوردم درش بود اومد خوشم منم بگیر همینو میاد بهت خیلی:آنیسا کرد

 ارهد براهین:آنیسا خوردیم پیتزا دوتا رستوران یه رفتیم بود گرسنم خیلی بیرون پاساژاومدیم

 باشم میخواست دلم خونه میریم آخرشب میخوریم شام باش توهم بگردیم خورده یه بریم میاد

 خوش براخودتون شما میرم من گلم نه:آیسا کنم خراب دونفرشونا خلوته نداشتم دوست ولی

 که هخون میرفت کم کم داشتم منم اومد براهین دقیقه چند بعد نگفت چیزی دیگه آنیسا باشید

 نمبشی تاکسی برم خواستم که کردم خداحافظی وآنیسا براهین از اومد برانوش با براهین دیدم

 نه: نم برسونمتون میرید خونه:برانوش پایین کشید رو شیشه کرد ترمز پام جلو برانوش ماشین

 حرف هیچکدوممون نشستم جلو رفتم کردم باز در نیستین مزاحم: برانوش نمیشم مزاحم

 انوشبر حتما میام تونستم باشه:برانوش  بیاین میشم خوشحال تولدمه شب فردا:آیسا نمیزدیم

 نیم یه بعد کردم موافقت نیستی بدی جای نباش نگران: برانوش  کجا:آنیسا جایی یه بریم هستی:

 تنیمک چندتا که بزرگ تپه یه تهران از بیرون جای یه بود قشنگی خیلی جای رسیدیم ساعت

 چقد اینجا:آیسا بود قشنگ خیلی رنگی چراغهای همه اون با بود پامون زیر تهرانم بود اونجا

 میریزه بهم اعصابم هروقتا خیلی اره:برانوش کشیدم خجالت خودمونیم لهن از برانوش قشنگه

 شد سردم لحظه یه میوزید خنکی باد یه آرامبخشه واقعا اره: آیسا میکنه ارومم اینجا میام

 هک باشی داشته یکیو بود خوبی حس خیلی شونهام رو انداخت دراورد کتشو شد متوجه برانوش

 هنوزم:برانوش نشست کنارم برانوشم نشستم نیمکتا از یکی روی کردم تشکر ازش باشه نگرانت

 هی نمیدونم زد موهاش به چنگی:  برانوش نباشم اون با ولی بمیرم حاضرم اره: آیسا رهامی نگران

 دنمیش هیچی ولی داشت حسی بهم نسبت یعنی بود ناراحت خیلی برانوشم میگفت بهم حسی

 چی برای:آیسا بگیریم باهم عکس چندتا یه میشه:برانوش بود مغرور خیلی فهمید ازش

 سلفی عکس مدل چند گوشیش با شد نزدیک بهم بدم انجام کاری یه میخوام دارم نیاز:برانوش
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 دادم امانج کارو این برانوش گفته به البته بود برانوش شونه روی سرم عکس چندتا توی گرفتیم

 ادوت کردم موافقت خونه میرسونمت بعدم بخوریم چی یه بریم:برانوش بود شده گشنم خیلی

 سفارش مخصوصا پیتزای

 

 مبفرست میخوام گرفتیم که عکسارو اون: برانوش خونه سمت افتادیم راه بعدهم وخوردیم دادیم

 توبهم منو بگم میخوام:برانوش چی یعنی اخه رهام برا کردم تعجب بده بهم شمارشو رهام برای

 واقعا اگه میزد حرفارو این توچشاش برقی یه با کردم نگاه بهش همیم عاشق داریم علاقه

 بهش میشد بودمش شناخته خوب مدت این تو برانوشو چون میشدم خوشحال بود اینجوری

 ......داشتم اعتماد

 

 میشد شب03 ساعت خونه داخل رفتم کردم باز درحیاطو کرد خداحافظی وازم درخونه رسوند منو

 کشید طول کردنمون خرید خورده یه سلام: آیسا کردین دیر همه این پس شما کجایین: مامان

 تربعد یکم اوناهم شدم خسته من موندیم بیرون خورده یه بازم که دنبالمون اومد براهین بعدشم

 نه: مامان خسته بالا برم ندارین کار پیتزا اره دخترم خوردی شام باشه اینطور پس:مامان میان

 رمبگی دوش یه برم خواستم دراوردم لباسمو اتاقم تو رفتم مامان بخیر شب  بخیر شبت دخترم

 وشیمگ روتختم بشم ولو خواستم پوشیدم شلوار یه با تیشرت یه شدم بیخیالش بودم خسته ولی

 بیای شهمی:برانوش سلام:آیسا سلام:الو بود برانوش انداختم نگاه صفحش به شد بلند زنگش صدای

 یه بود ایسادهو کنارپنجره بالکن تو رفتم گفتم ای باشه نکن قطع گوشیو:برانوش باشه:آیسا بالکن

 مشکی همیشه چون میومد بهش سفید چقد بود پوشیده شلوار یه با سفید جذب تیشرت

 توالان هیچی:  برانوش هیچی:آیسا شدی خیره چی به:برانوش بودم نشده متوجه اینو میپوشید

 بیام گفتی چی برای میگی راست تو اصلا باشه: آیسا میدی قورت نگات با منو داری دقیقست پنج

 کردم گاهن صورتش به بود گرفته خندم کنم صبحت باهات تصویری صوتی خواستم: برانوش بالکن

 راب عکسارو بسه کردن شوخی خوب:برانوش بود بلد خندم مگه اخمالو این اخه میخندید خودشم

 منم کرد بارم حرف خورده یه نشد خاصی چیز هیچی:برانوش شد چی خوب:آیسا فرستادم رهام
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 چهی اون مواظبم باشه:آیسا باش خودت مواظب مریضه آیسا خطرناکه پسره این ولی دادم جوابشو

 خترد تویه مرد یه اون نمیشناسیش برمیاد ازش کارا خیلی اون اتفاقا:برانوش برنمیاد ازش کاری

 صدمق باشه:برانوش  نیستم ضعیف اونقدراهم ولی دخترم یه درسته:آیسا اونی ضعیفتراز خیلی

 یان اینجوری دیگه راستی: برانوش همچی بابت ممنون نه:آیسا نداری کاری نبود کردنت ناراحت

 یشهم برام غیرتی چه این اووو  ببیننت دیگم نفر چهار شاید میبینمت من که همینجور توبالکن

 دقیقه چند کردم قطع گوشیو کردم خداحافظی وازش ندادم حرفاشو جواب چیکارمه انگاره حالا

 نجرهپ کنار هنوز برانوشم بود توآسمون ستاره امشب چقد کردم نگاه آسمون به وایسادم بالکن تو

 فردا روتختم افتادم تواتاقم اومدم میکشید سیگار چرا برام بود جالب میکشید سیگار داشت بود

 شاموچ میخوابیدم باید خوب پس بود تولدم شب اونورم از میرفتم باید آرایشگاه داشتم کار خیلی

 زده بابالش بود آنیسا کردم باز چشامو یعنی بود چی بهم خورد چیزی یه    برد خوابم زودی بستم

 بخور برونهار ظهره0 ساعت دیونه پاشو:آنیسا کردی بیدار ناز خواب منواز باز چته:آیسا بودبهم

 سرهیک برداشتم حولمو شدم بلند سرم به خاک وای:آیسا آرایشگاه بریم باید کن جمع وسایلاتو

 میخواست آرایشگرم بعدا چون کردم خشک موهامو یکم گرفتم سریع دوش یه حموم رفتم

 فتمر برداشتم لباسمو با پوشیدم شلوارمو مانتو بعدم نکردم درستشون دیگه کنه درست موهامو

 وای بود سه نزدیک کردم نگاه ساعت به خوردم نهاروهم بود اماده آنیساهم بخورم نهار تا پایین

 دقیقه بعدچند آرایشگاه سمت رفتیم واومد زدم زنگ تاکسی به زود باشیم اونجام باید سه

 زیرابروهامو خورده ویه زد بند برام شاگردش اول آرایشگاه بود رسیده تازه هم لیلی رسیدیم

 دمیدا انجام رو آنیسا کار داشت شاگرداش از دیگم یکی کردن فر موهام کرد شروع بعدم برداشت

 ویر ساعتی یک یه بود جون لیلی کار فقط اونم که بود مونده آرایشم فقط بود شده تموم موهام

 متس رفتم شدم بلند بنداز خودت به نگاه یه پاشو عزیزم شد تموم گفت بعدشم کرد کار صورتم

 روی بود کرده کار ملایم که این با بودم شده خوشگل خیلی بودم کرده تغییر چقد وای آینه

 همچی دیگه گذاشت پیشونیم رو فانتزی تاج یه جون لیلی سرم اخر بودم کرده تغییر ولی صورتم

 7 ساعت شده خوشگل خیلی اونم بود شده تموم آنیساهم کار میومد بهم واقعا بود شده تکمیل

 اومد نماشی با بابا دادیم زحمتشم وحقه کردیم تشکر جون لیلی از میرفتم باید کم کم دیگه بود

 تزیین گقشن خیلی شه برگزار اونجا بود قرار تولدم که باغی رسیدیم ساعتی نیم یه بعد دنبالمون

 لیعا گل پر دورش دورتا بودن گذاشته برام صندلیم یه بود رنگی چراغای پراز جاش همه بود شده
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 آهنگ وچندتا دیجی کنار رفت آنیسا جام رو نشستم تقریبا بودن اومده همه مهموناهم بود شده

 میرقصید خوشگل واقعانم میرقصید داشت دوستاش از چندتا از با وسط رفت کرد درخواست شاد

 شدی خوشل چقد کردم بغلش بود رها عشقم سلام: رها نداشتن ازش کمی دست دوستاشم

 جلوتر اومد رها کنار از رهام نمیرسم تو پای به باشیم هرچی بابا نه:آیسا میدوزدنتا دخترجون

 سمت رفت حواسم که بودم رهام از تشکر درحال رهام آقا ممنون  آیس مبارک تولدت سلام

 بهش خیلی بود پوشیده سفید شلوار کت یه داخل میومد باغ ورودی از داشت تازه که برانوش

 زمعزی مبارک تولدت:برانوش من صندلی سمت اومدن بود کنارش براهینم شد نگام متوجه میومد

 سیک تنها وسط این میکرد نگاه برانوش به باتعجب براهین عزیزم بود شده گرد تعجب از چشام

 رفت براهینم نشستن میز یه دور رفتن ورهام رها دقیقه بعدچند بود رهام بود نکرده تعجب که

 ب آنیسا سمت

 

 ومدنا گرفتن همو دست برقصه شد بلند براهین با ایندفعه ولی کرد انتخاب شاد آهنگ یه آنیسا

 مهه سنگین خیلی مردونه میرقصید خوب الحق میرقصیدبراهینم ناز با خیلی خواهرم واقعا وسط

 رها سرم آخر شدن اضافه بهشون بیشتر فامیلا کم بعدکم همینطور منم میزدن دست براشون

 رد خستگی بشیننو دادن رضایت بالاخره آهنگم چندتا بعد رقصید آنیسا با رفت نیاورد طاقت

 هرکدومم میز روی آوردن غذاهارو بود سالادونوشابه با پلو زرش غذا بود رسیده شام موقعه کنن

 شنمگ خیلی خوردم اشتها با وآوردن شام نشستم میز یه پشت اینا آنیسا کنار رفتم منم مهمونا از

 مملای خیلی وسط رفت گرفتن همو دست وبراهین آنیسا شد پخش ملایم آهنگ یه شام بعد بود

 اهنگ بهشون داشتم کمرش دور براهینم دستای بود براهین گردن دور آنیسا دستای میرقصیدن

 شدم ندوبل گرفتم دستشو میدین بامن رقص افتخار:برانوش کرد دراز سمتم دستشو یکی میکردم

 دور انداخت دستاشو برانوش میزدن دست اروم  ملایم آهنگ با همراه خیلیا پیست وسط رفتیم

 سرش برانوش همدیگه کنار میخوردیم تکون آروم خیلی گردنش دور انداختم دستام منم کمرم

 چرخوندم چشامو لحظه یه میگم رهامو میکنه نگامون بد چه  میبینی:آوردبرانوش گوشم نزدیک

 شبیخالی:برانوش میکرد نگامون میبارید خون ازش که چشایی با بود اعصبانی خیلی رهام سمت

 شپخ شادتری اهنگ یه ملایم اهنگ بعد میکردم خراب امشبو نباید داشت ببرحق لذت تولدت از
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 بهش اصلا ای حرفه خوب خیلی میرقصید باهام اونم برقصم برانوش روبروی شد باعث که شد

 دیگه باهم وسط اومدن ورهامم رها بعدش بود ترکونده رقصو سکو ولی باشه رقصم اهل نمیومد

 بزن کلی بعد ندادم اهمیت بهش ولی برقصه من پیش بیاد چندبار کرد سعی رهام میرقصیدن

 شد خاموش برقا بود20 شماره با کیک یه روش که طبقه چهار کیک یه اومد کیک بالاخره وبرقص

 تشویق صدای کردم فوت شمعو یک دو سه بعد هشت نه ده از میشمردن همه کردم روشن شمعو

 متس رفتم همون بخاطر بود مالیده صورتم به ولی دهنم گذاشتم کیکو از خورده یه شد بلند همه

 داشتمبر آب خورده یه میکردم نگاه صورتم به توآینه داشتم صورتمو بشورم تا بهداشتی سرویس

 اینجا ولی بود رهام کردم تفجب دیدم توآینه که چیزی از لحظه یه مالیده کیک که همونجا زدم

 قعاش خانم به:رهام سمتش بودبرگشتم کرده مست انگار بود اینجوری چرا قیافش داشت چیکار

 هی اون عقبتر رفتم هی من شد نزدیک بهم میگه داره چی نمیدونست اصلا کو معشوقتون پیشه

 رمس دور دستاشو نداشتم کردن فرار واس جایی دیوار به بودن چسبیده که جایی تا جلوتر میومد

 برام دیدم عکساتونا بهتره من از چیش عوضی اون ها نداری دوسم چرا: رهام گذاشت دیوار رو

 بود شونش رو سرت که عکست اون مهمه برات من حال اصلا شدم حالی چه میدونی فرستاد

 لبام رو لباشو اورد هجوم سمت به منی مال نمیشی اون تومال نمیشه آیسا کرد داغونم خیلی

 ولشه هرچقد میشدن کنده داشتن لبام بود کرده بد نالمو الکلش بوی میبوسید حرص با گذاشت

 من حال متوجه توسرویس اومد آنیسا دفعه یه هیکلش با کجا اون کجا من نمیرفت کنار میدادم

 رانوشب برگشت وبرانوش براهین با ثانیه چند بعد بیاره کمک رفته میدونستم رفت دوید زود شد

 زده زانو روزمین بودم نشسته من سمت اومد دیوارافتاد به خورد داد هلش کشید پشت از کتشو

 و تممدس یه کرد وبلند گرفت دستمو برانوش میرختن همینجوری اشکام خیلی بود بد حالم بودم

 ردب منو بده حالم دید وقتی بود مهربونی پیرمرد باق سریدار خونه سمت افتادیم را داشت آنیسا

 ستنش تختم کنار برانوش میلرزیدم بودم ترسیده خیلی کشیدم دراز روتخت اتاقاش از یکی تو

 برم دبای من برانوش آقا میکشین زحمتشو شما برانوش دست داد اورد برام قند آب لیوان یه آنیسا

 ولیوان کرد بلندم خورده ویه گرفت قندوازش آب برانوش نشه آیسا حال متوجه کسی تولد داخل

 رس برانوش رو بقیه تعجب درکمال بخورم نتونستم بقیشو خوردم خورده یه لبام روی گذاشت

 کرد نزدیک صورتم به صورتشو بود گرفته خندم بود بدتر من از اینکه مثل حالش این وای کشید

 هخندش آدم مگه همینجوریم:برانوش گرفتم خندم همینطور هیچی من میخندیدی چی به:برانوش
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 کرف چی باخودش رفت فرو توهم اخمام پیش دقیقه چند بعداتفاق خوبه حالت اینکه مثل میگیره

 نبود عمد از نشو ناراحت میخوام معذرت من باشه:گفت فهمید که پاشم جام از خواستم بود کرده

 رددرآو جیبش تو از جعبه یه بود رهام منظورش باغ از بیرون انداختن گفتم حیوانو اون حرفم این

 تزحم چرا ممنون:آیسا گرفتم رو جعبه بیاد خوشت امیدوارم مبارک تولدت:برانوش سمتم گرفت

 اسم هک سفید گردنبند یه کردم بازش الان من کنی بازش نمیخوای نبود زحمتی:برانوش کشیدی

 دمخو کردم تشکر ازش بازم بود قشنگ خیلی بود شده هکاکی روش انگلیسی شکل به آنیسا

 رو دستش تماس از بود وایساده سرم پشت شدم بلند بندازه برام گرفت ازم نشد بندازم خواستم

 ...... بود بدی وضعیت میزد تند تند قلبم بود گرم دستاش میشدم جوری یه گردنم

 

 

 یاخیل بودن رفته مهمونا از خورده یه باغ سمت به رفتیم باهم نمیشه بهتر این از خوبم آره:آیسا

 باز یکی یکی دادن بهم رو کادوها کم کم آره گفتم بهش عزیزم خوبی حالت:آنیسا هنوز بودن

 ست منی یه براهین کردم تشکر ازش بود قشنگ خیلی بود گرفته دستبند یه برام آنیسا کردم

 ماشین چقد وای سفید232 یه بابا مامان کادوی اما واسم بودن گرفته سکه بطولم احمدوخاله عمو

 تمگش رها دنبال چشمم با هرچی وبوسیدم کردم بغل شونا هردوتا داد سویچوبهم بابا داشتم دوس

 ادویهک خوشگلی گردنبند چا:آنیسا نداشت تقصیری که اون اخه بود رفته رهام با کنم فک نبود

 وقت چند این کردی دقت آیسا داره ام سلیقه چه دارم برادرشوهری چه ببین برانوش:آیسا کیه

 داره حسی یه  بهت میکنم احساس همش میزنه مشکوک یکم میکنه توجه بهت خیلی

 نوماشی سویچ بودم خسته خیلی منم شدن رفتن راهی مهمونا کم کم  عزیزم اشتباهه حست:آیسا

 رسیدیم دقیقه چند بعداز دوسداشتم 232 خیلی خونه برسونه باهاش آنیسارو منو تا براهین دادم

 یچ همه تختم رو شدم ولو درآوردم اروم لباسمو تواتاقم بالا رفتم پلها از بودم خسته خیلی خونه

 همین تو میشد بد حالم صحنه اون یادآوری از بازم نمیوفتاد اتاق اون اگه فقط امشب بود خوب

 پاشدم داشتم کلاس00 بود 03 ساعت کردم باز چشام ساعتم بازنگ شد سنگین چشام بودم فکرا

 از تمبرداش کیفمو سرم رو گذاشتم ام مقنعه پوشیدم شلوارمو مانتو شستم صورتمو دستو رفتم

 بودن خورده صبحانه تازه انگار بود آماده صبحانه میز آشپزخونه سمت رفتم  بیرون اومدم اتاق
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 واسم دارم ماشین دیگه امروز نبود یادم اصلا توحیاط رفتم پاشدم خوردم لقمه چندتا یه منم

 نماشی سوار بستمو درحیاطو بیرون بردمش شدم ماشین سوار کردم باز درحیاطو رفتن دانشگاه

 شماره گوشم به هندزفریوزدم نداشتم رو دانشگاه وحوصله حال اصلا ولی دانشگاه سمت شدم

 خجالت ازت واقعا:رها زد غیبت دیشب کجا خوبی سلام:آیسا   آیسا سلام الو:رها گرفتم رو رها

 دستت به میخواد شده هرطور نبود اینجور اصلا شده اینجوری رهام این چرا نمیدونم میکشم

 تو من: رها روزی سه دو شمال بریم ای پایه بخوای معذرت تونمیخواد حالا بابا باشه:آیسا بیاره

 نمیگی رهام به فقط:آیسا عالیه خوبه رها چطوره باخودمون میبریم وآنیساهم براهین:آیسا فقط

 یک باشه:رها  دارم نیاز مسافرت این به واقعا رها بری میخوای دیگت دوستای با شمال میری بامن

 اوکی منتظرتم پس باشه: رها بعد وبیام برم باید دارم کلاس یه تاغروب زیاد احتمال به میفتیم راه

 آجی فدات خوبی سلام الو جانم:آنیسا گرفتم رو آنیسا شماره رها از خداحافظی بعداز بای فعلن

 مبراهین راستی خوشگذرونی روزی چند واسه شمال میریم غروب ببند بندیلتو بارو آنیسا جون

 اشهب بیاد بگم میشه برانوشم بگم چیز یه:آنیسا آجی چشم باشه جون آخ:آنیسا بیاری میتونی

 مثل هن خوباشو البته بیار میخوای نفری دوسه دیگتم دوستای داریم زیاد جا اونجا نمیکنه فرقی

 مچش باشه گفت کرد بلند خنده آنیسا بود درخطر جونمون بودن اومده اوباشا ارازل که دفعه اون

 ......دانشگاه رسیدم کردم زیاد سرعتمو تماس کردن قطع بعداز

 

 ایدب میشد پنج امروزساعت درس از بودم نفهمیده هیچی اصلا کردم تموم حوصلگی بی با کلاسو

 واس زدم زنگ شدم ماشین سوار شمال برای میکردم جمع هامو وسیله خونه میرفتم زودتر هرچه

 راستی میشن آماده دارن وبرانوش براهین فقط آمادم من آبجی اره آنیسا ای آماده سلام:الو آنیسا

 مواس لباس خورده یه میرسم من تا زدم زنگ بخاطرهمین نه:آیسا برداشتی هاتو وسیله تو آیسا

 باهاش گفت چشمی آنیسا ندره هدر کلی وقتمون اونوطرف از دیگه باشه آماده ساکم تو بریز

 خونه جلوی بره گفتم بهش بود آماده هم رها گرفتم تماس رها با هم آنیسا بعد کردم خداحافظی

 همه باتقری رسیدم دقیقه چند بعد گرفتم روپیش خونه مسیر باسرعت کردم قطع گوشیو خودمون

 انگار بودن مالیده خودشون به خیلی بودن ومده بودن آنیسا دوستای دخترم دوتا بودن آماده

 رس سلام یه باهمه شدم پیاده ماشین از نیومد اوناخوشم از کلا بودن درآورده دستوپا بودن آرایش
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 الش با مشکی شلوارجین با پوشیدم زردکمرنگ مانتو یه اتاقم رفتم توخونه رفتم کردم سری

 بودم زده زنگ مامان به پوشیدم اسپرتم کفش یه بیرون بود برده آنیسا که ساکمم مشکی

 من و براهین برانوش شد قرار بودیم نفر هفت داشتیم ماشین تا سه میریم داریم میدونست

 ولی کرد اعتراض خورده یه رها اول بیان هم با دخترا دوتا با رها بشینیم ماشین یه وآنیسا

 ونبهش اصلا برانوش ولی بیان برانوش همراه کردن سعی خیلی دخترا کرد قبول نداره ای دیدچاره

 نگاه بیرون ماشین پنجره از داشتم میکنه پیدا کجا از رو ها عتیقه این آنیسا نمیدونم نداد اهمیت

 شمال واقعا  ای جاده چه بودیم توراه بود ساعتی پنج چهار تقریبا بود ای منظره چه میکردم

 هب توراه بودیم گرفته بود تنقلات و وچیپس پفک هرچی وآنیسا من بهشت عین بود قشنگ

 هنگ براهین برا ماست دوتا منم کرد باز چیپس دوتا آنیسا بخوریم ماست با چیپس زد سرمون

 ینهآ از برانوش برداره خودش نمیتونست بود رانندگی درحال برانوش ولی برداشت براهین داشت

 دارم گناه منم بدین وماست چیپس منم به خورده یه میشه:برانوش کرد نگاه بهم ماشین جلوی

 بهش باید چطوری حالا ماست تو زد برداشتم چیپس تا دوسه یه میشنوم چیپس صدای ایقد

 مباه تا سه بود اشتها با چقد کردش چپ لقمه یه دهنش جلوی بردم سرش پشت دستمواز میدادم

 آنیساو براهین خنده زیر زدم دیدم توآینه که چیزی کرداز نگاه بهم آینه تو از بلند سرشو برانوش

 وآینهت برانوش زیرخنده زدن اونام دیدن برانوشو دوتاییشون وقتی بعد میکردن نگاه بهم باتعجب

 مخودش بود مالیده بینیش به خورده یه بودم زده چیپس روی که ماستی از انداخت نگاه خودش به

 مطمعن کم کم داشتم ولی بود مغرور ایقد چرا نمیدونم نمیداد نشون ولی بود گرفته خندش

 برانوش تحلیل تجزیه دقیقه چند بعداز میکنه فرق خیلی باطنش اینجوریه توظاهر میشدم

 ودیمب نگذرونده خوش اینجا که تابستونا چه ویلا واس بود شده تنگ دلم چقد وای ویلا به رسیدم

 شباخود بود برداشته وسایلو از خورده یه هرکسی شدیم پیاده کردیم پارک ویلا جلوی ماشینارو

 هخون کل زدم لامپارو رفتم بود شده تاریک هوا کردم باز درو قفل تو انداختم کلیدو داخل بیاره

 وتاد بالا بیرون آورویم ماشین هارواز وسیله کم کم کردم روشن بیرونم لامپاییه حتی شد روشن

 وتاد اتاق یه برانوشم براهینو باشیم اتاق یه ورها وآنیسا من شد قرار اتاق یه پایینم داشت اتاق

 اونم شهبا نزدیک آنیسا به اینکه برای براهینم برداشتم رو بالا اتاقهای از یکی من اتاق یه دخترام

 تاقا بودن راضی خیلی دخترا برداشتن پایینو اتاق دختراهم ما روبرویی اتاق گذاشت وسیلهاشو

 ماها اتاق تا بود نزدیکتر تلوزیون به وهم بهداشتی سرویس به هم آشپزخونه به هم پایینی
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 ردمک عوض وبلوز شلوار یه با ما مانتو من اتاقامون تو گذاشتیم برداشتیم هامونا وسیله هرکدوم

 تا تاپ دوتا هرکدوم دخترا دوتا ولی شلوارمشکی یه با بود پوشیده ای سرمه پیراهن یه برانوشم

 نسردشو اینا یعنی کردم تعجب دیدمشون وقتی زانوهاشون بالای تا کوتا دامن ودوتا ناف بالای

 وبرانوشوم آتیش کردن درست مشغول براهین کنیم روشن آتیش بیرون شام برا شد قرار نبود

 نم آنیسان دوستای اینا:برانوش  میکردم درست سالاد داشتم منم میزد سیخ به گوشتارو داشت

 منظورشو زد حرفو این بدجنسی لبخند یه با عتیقن واقعانم:برانوش آنیسان عتیقهای اره:

 رها و آنیسا با رو سفره کردم پهن قالیچه یه ایوون توی من میشد آماده داشت کباب نفهمیدم

 یختمر خودم برا برداشتم کباب سیخ یه بود شده گشنمه خیلی آوردن کبابارو هم پسرا گذاشتیم

 حرفو این کی نفهمیدم اصلا است خوشمزه چقد کباب این اووم خوردم گرفتم لقمه یه ظرف تو

 کیه کار شده درست خوشمزه اینه منظورم:آیسا کردن نگاه بهم برگشتن همه چون زدم بلند

 ساآی بزنه بود بلد کباب پس بالا انداختم ابرومو یه من کباباش نداره حرف داداشم کار:براهین

 تجون نوش:گفت سرم آخر میکرد نگاه بهم باتعجب برانوش دستت قربون شده خوشمزه خیلی:

 

 یخیل نشستیم آتیش دور رفتیم بعدم کردیم جمع رو سفره کردن کمک همه شد تموم شاممون

 وردهآ گیتارشو براهین کنم صبر فردا تا بودم مجبور رفت نمیشد بود شب ولی میخواست دریا دلم

 قشنگ ریتم با خیلی منی نگرانی خوند پاشاییو آهنگ بخونه آهنگ برامون میخواست بود

 مکردنش گوش شعر ادم این میداد گوش فقط که برانوش بجز میکردیم تکرار باهاش ماهم میخوند

 وتاد دستومیزدیم باهاش ماهم خوند برقصنو باید خوشگلا شعر براهین شعر این بعد داشت فرق

 افتضاح واقعا رقصیدن به شروع پاشدن میکردن خوشگلی احساس خیلی که هم دخترا

 هخست دخترا خودنمایی دقیقه بعدچند  بیشتر اداش زشتر هرچی میمون اخه میگن میرقصیدن

 بریم تا توخونه رفتیم وآنیسا من میومد خوابم هم بود شده سردم خیلی منم ونشستن شدن

 جا هیچ مکشیدیم جیغ باهم هردو شد قطع برقا اتاق به بودیم نرسیده هنوز کنیم استراحت

 هی به خوردم جلو خورده یه میرفتم داشتم میزدیم جیغ فقط بود وحشتناک خیلی رونمیدیدیم

 پیداش اکج از بوکس کیسه وسط این اخه: گفتم بلند صدای با افتادم بوکس کیسه یاد سفت چیز

 تعجب بود چشام جلو که چیزی از شد نوریزروشن لحظه همون نداشتیم اینا از ویلا تو که ما شد
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 من:یساآ میکرد نگاه اعصبانیت با خیلی بوکس کیس بودم گفته بهش من بود برانوش بودم کرده

 ییعن قلیونی نی بهتره که شما از نداره ایراد:برانوش  سفتن خیلی شونهات اخه میخوام معذرت

 کنتور هب براهین شدم بیخیالش که بدم جوابشو میخواستم خوبه هیکلم که من قلیونم نی من چی

 یدممیترس تاریکی از من وای بود شده قطع کلا منطقه اون سراسری برق اینکه مثل بود کرده نگاه

 هنپ سالن تو بیاریم رختخوابامونو همه گرفتیم تصمیم بدترازمن دیگه که دوتا اون ورها آنیسا

 مه پیش دختراهم همدیگه کنار وبرانوش براهین طرف یه ورها آنیسا و من بخوابیم جا ویه کنیم

 دستشویی طرفم یه از بودم افتاده ترسناک فیلمای یاد نمیوفتاد خوابم میزدم غلط توجام هی

 احتم من خدای وای خوردم چیزی یه به سرویس سمت رفتم برداشتم گوشیمو شدم بلند داشتم

 نزن داد: گفت گوشم وکنار دهنم رو گذاشت دستشو یکی بزنم جیع خواستم بود چیزی روحی

 یه قطف نیستم  ترسو نخیر:آنیسا دختر ترسویی ایقد چرا تو:برانوش برداشت دستشو برانوشم

 رمب یا بمونم منتظرت:برانوش بود گرفته خندم حرفی همچین گفتن از خودم احتیاطم با خورده

 رفتمو وبرگشتم سرویس رفتم زود باش زود فقط:برانوش میمونی:آیسا میام برو بگم خواستم میای

 کردم باز چشامو آروم میومد سروصدایی چه برد خوابم بود شده سنگین چشام خوابیدم سرجام

 شتمبرگ لباساشون نبود بیشتر پارچه متر دو البته لباساشون سر میکردن دعوا داشتن دخترا

 دبو رها روشکم سرم بود گردشده تعجب از چشام دیدم که چیزی با ولی کجاست آنیسا ببینم

 برانوش بود شده همچین چرا وا بود خوابیده براهین نزدیک آنیساهم برانوش شکم رو پاهامم

 ادوت با که بردارم روشکمش پاهامواز خواستم بیرون بود زده عضلهاش بود خوابیده پیراهن بدون

 لااص بود خواب من:آنیسا بری همینجوری بعد میندازی جفتک کجا:برانوش گرفت پاهامو دستاش

 لمو کنم چیکار من:آنیسا نمیکنم ول پاهات من که راحتی همین به:برانوش شرمنده نشدم متوجه

 سرم هب برسری خاک فکرا بودم ترسیده کنی آماده توپ صبحونه یه پاشی که شرطی به میکنید

 آب مرغ تخم چندتا آشپزخونه سمت رفتم کرد ول پاهامو کردم قبول دیگه چلم خلو اخه بود زده

 چه اووووو:برانوش برگشت بانونا برانوش چیدم سلیقه با میزو بگیره نون رفت برانوشم گذاشتم پز

 مفصل صبحونه یه اومدن کردم صدا روهم بقیه ندادم انجام خاصی کار: آنیسا اومد خوشم کردی

 دلم داشت باد خورده یه هوا پوشیدم ورزشی لباس یه کردم جمع میزو بعدشم خوردیم دیگه باهم

 بودم دریا عاشق بود آرامبخش چقد دریا سمت بیرون رفتم ویلا از دویدم میخواست دریا عجیب
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 ودمب نیومده دریا بود وقت خیلی دریا به زدم زل توشکمم کردم جمع زانوهامو نشستم ساحل کنار

 بود سالی یه شمال دریای

 

 ازدواجبراهین میکردم فکر امروز اتفاقای به داشتم بود شده سردتر دیروز به نسبت یکم هوا

 این بودم اومده میشد خورد اعصابم میوفتادم رهام یاد وقت هر من به رهام کردن پیله وآنیسا

 دریام عاشق اره کردیا خلوتی دریا با خوب:رها باشم دور تهران اتفاقای از خورده یه که روز چند

 رفتم دوستام از یکی با گفتم کجام پرسید بود زده زنگ بهم رهام راستی:رها موجاش مخصوصا

 وغدر داره لزومی چه اره:آیسا میگی راستشو بگم چیز یه جانم آیسا نکرد کنجکاوی دیگه رامسر

 بهت نسبت اون میکنم احساس همش اخه چطور نه میاد خوشت ازش برانوش پسره این بگم

 شده شک دچار منم ولی نمیدونم نمیکنم احساسی همچین من:آیسا نمیکنه رو ولی داره احساس

 سرما سرده نه بازی اب خورده یه بریم رها درآورد سر وحساش کاراش از نمیشد ولی بودم بودم

 سمتش رفتم شدم بلند من بود شده خیس لباسم پاشید روم آب خورده یه دستش با  میخوریم

 خیلی ولی بود شده خیس جام همه افتادم داد حولم رها ای دفعه یه میریختم آب روش یکسره

 زا بود من به پشت دخترا از یکی بودن اومده دختراهم ودوتا آنیسا انداختمش من بعدم بود خوب

 زیبا آب کلی بهداز میزد جیغ جیغ همش بود ترسیده خیلی تو انداختم گرفتم دستاشو پشت

 نداشت بودن نشسته ایون تو وبرانوش براهین ویلا سمت افتادیم راه بود شده سردمون خیلیم

 کرده تعجب بود جالب هاشون قیافه دیدن مارو وقتی بودم کرده هوس عجیب میخوردن چایی

 ار عشوه با باز وضعشون سرو اون با دخترا دوتا بودیم رفته آب تو چطور سرما این توی ما بودن

 مکرد خشک خودمو برداشتم حولمو کمد سمت رفتم شد بد حالم دیدنشون با لحظه یه میرفتن

 یه موهام ایوون تو برم میخواستم ای قهوه پالتو یه با ای قهوه جین یه پوشیدم کرم بافت یه

 رفتم بود ایوون تو فقط برانوش کردم باز درو کردم خوشکشون حوله با هنوز بود خیس خورده

 خالی جات عالی آره:آیسا بازی آبی گذشت خوش:برانوش ریختم براخودم داغ چای یه نشستم

 اازنظرشم بود کرده گل بازیش غد باز بازی سوسول نمیاد خوشم بازیا سوسول این از من:براهین

 نگاه مبه تعجب با برانوش  میگیری سخت خودت به ایقد نمیشی خسته بازیه سوسول چیزا خیلی

 تلذ زندگی از چرا باشی خشک ودقیق منظم قانونمند اینقد نمیخواد دیگه میگم راست میکرد
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 کیی بود بالا ابروش یه سفتت سینه اون با روبرومه آهنی آدم میکنم احساس وقتایی یه نمیبری

 تفاقاا نمیبرم لذت زندگیم از میدونی کجا از:برانوش فیلسوفانانه میکرد نگاه بهم داشت پایین

 هآخ ای بچه هنوز مقصرنیستی نمیاد خوشم واینا بازیا بچه اینجور از فقط میبرم لذت خیلیم

 رهام دیگه:برانوش بودم که بودم اصلا کوچیکم من بگه میخواست همش چرا بود گرفته حرصم

 محرف این با خواستگاری میاد پنجشنبه فقط نکرده ایجاد مزاحمت نه:آیسا نکرده ایجاد مزاحمت

 فرستادی براش عکسارو گفت داد انجام کارو اون تولدم تو شب اون:آیسا رفت فرو توهم چهرشو

 ممعلو عوضی مرتیکه: برانوش برنمیدارم سرتون از دست گفت ولی شکسته شده داغون گفت

 تیرکشید بدجور شکمم لحظه یه که میکردم گوش حرفاش به داشتم داره ای نقشه چه نیست

 صدا رو رها گفتم بهش بده حالت شد چی:برانوش شد بدم حال متوجه میز رو دادم فشار دستمو

 گفتم رها به بود رفته یادم اصلا بود ام ماهیانه عادت زمان کنم فک پیشم اومد عجله با رها کنه

 اسو بیرون تا میرم من:برانوش بود نیاورده هیچی خودش با اون ولی بیاره بهداشتی نوار برام بره

 شد باعث که بود داده بهم رها قرص دونه یه ندارین نیاز چیزی بگیرم خوردنی خورده یه شب

 نیاز لهوسی خورده یه میام منم:آیسا بگیر نوار برام که بگم برانوش به نمیتونستم شه بهتر دردم

 به مبود دادم تکیه سرمو منم افتاد راه برانوش شدم ماشین سوار گذاشتم شالمو بگیرم باید دارم

 بازم خورد زنگ دوبار سرجاش وگذاشت کرد نگاهی صفحش به خورد زنگ گوشیش صندلی

 دوباره داره کرم نداره واجب کار نه:برانوش داره واجب کار شاید:آیسا بود کی نمیدونم نداد جواب

 سرم از دست نمیشه حالیت چرا نزن زنگ بهم نگفتم مگه چیه الو: برانوش خورد زنگ گوشی

 داشپورت تو انداخت کرد قطع گوشیو بود خط پشت کی یعنی میزد حرفارو این داد با بردار

 

 ویهت برداشتم نوار بسته دوتا بهداشتی لوازم سمت رفتم من بزرگ فروشگاهای از یکی به رسیدم

 ختمری اینا از هم کلی شکلات ماست چیپس ترشک لواشک دیگه سمت رفتم انداختم پلاستیک

 دادممی کارت زنه به داشتم بود همراه برانوشم که بود رفته یادم کلا صندوق سمت رفتم سبد تو

 انمهخ از کارتو میز رو گذاشت بود گرفته که وسایلی رسیدوبقیه برانوش کنه حساب خریدارو که

 ادتی همیشه بکنی توجیبت دست نباید بیای مرد یه همراه که وقتی تا:برانوش بهم داد گرفت

 جلوتر رهذ یه ماشین سمت رفتیم برداشتیم هارو وسیله بهتر چه جیبم گذاشتم گرفتم کارتو باشه
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 جلو رفتم بلالی عجب:آنیسا داشت بوییم چه میزد کباب بلال داشت آقایی ویه بود روشن آتیش

 بلال ینما بفرمایید:برانوش بود برگشته شده کباب بلال دوتا با دقیقه چند بعداز برانوش نشستم

 خیلی بود مهربون:آنیسا وقتا گاهی نبود مهربون اینجوری همیشه  بودم شده خوشحال خیلی

 اروخرید ما تا منتظربودن  بچها ویلا سمت افتادیم وراه انداخت بهم نگاه یه چشمی زیر میادا بهت

 دیج خیلی کردم نگاه برانوش به بود ماکارونی با لازانیا امروز نهار میکردن درست نهار برسونیم

 اشنگ داشتم فرم بودخوش عملی انگار بینیش صورتش رو داشت اخم بود نشسته فرمون پشت

 تهخس:برانوش بود فهمیده ولی شیشه سمت برگشتم زود کرد قافلگیرم نگاهش با که میکردم

 کردم کمکت شاید خوب بگو خودم به ازم میخوای چی دختر میزنی دید منو ایقد نمیشی

 رد مزد کشیدم پوفی بود رهام کردم نگاه صفحش به خورد زنگ گوشیم ندادم جوابشو خودشیفته

 از برانوش تماس رد بزنم اینکه قبل سری این دیگه چندبار همونجور باز زد زنگ دوباره تماس

 پیش رهام داری کارش منه پیش برانوش کجاست آیسا: رهام الو  داد وجواب گرفت گوشیو دستم

 گفتن بعداز رهام من خونه اومده باشه کی پیش باید نامزدمه خوب:برانوش میکنی چیکار تو

 شدم مجبور ببخش:برانوش بود داده جوابشو خوب بود اومده خوشم کرد قطع گوشیو عوضیا

 ویلا برگشتیم دقیقه چند بعداز کردی کارخوبی ازت اتفاقاممنونم نه:آنیسا کنم صحبت اونجوری

 ناوضاشو وضع اون با آنتالیا سواحل تو انگار بودن پوشیده تاپ با گورخری شلوارک دوتا دخترا

 خوش استیلن خوش نگذریم حق از: برانوش دانشگاه از کرده پیدا کجا از اینارو آنیسا:برانوش

 وتاهرد دخترا شدم پیاده ماشین از پس ندیده استیل خوش بود استیل خوش کجاشون اونا استیل

 بودم خریده که وسایلی بود نیومده بدش همچین برانوشم برانوش به بودن چسبیده شون

 ردنک درست نهار برای بستم آشپزیو بند وپیش کردم عوض لباسامو اتاقم سمت رفتم  برداشتم

 سالاد هم رها کردم آبکش ماکارونیارو من کرد درست لازانیارو مواد یکی اومده هم ورها آنیسا

 کارمون میکردن بازی والیبال داشتن بیرون وبرانوش وبراهین دخترا دوتا میکرد درست

 یه تمگرف تصمیم بود گرم خیلی هوای کردم باز ساکمو اتاقم سمت رفتم بود شده تموم آشپزخونه

 ردمک صاف موهامم ایمو نقره صندلای با روشن طوسی جین بایه بپوشم ناف بالای تا کوتاه آستین

 از هک اونجاهایی گرفتم تصمیم بود زده رنگی پر زرشکی رژ دادم انجام مفصلم آرایش یه سشوار با

 لفج دوتا اون از بدم نشون برانوش به میخواستم چرا نمیدونم بزنم برنزه کرم مونده بیرون بدنم

 پله از بودن سالن تو همه میومد سروصداشون بیرون رفتم اتاق از هست هم واستیلتر خوشتیپتر
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 من تسم برگشت میدادصورتا صدا تق تق بود بلند پاشنه صندلم چون پایین میرفتم داشتم ها

 هارن نمیاین: رها جلوی رفتم بود کرده کارشو وقیافم تیپ میدونستم میکردن نگام باتعجب همه

 ندچ بعد بقیم سرش پشت منم آشپزخونا سمت افتاد راه گشنمه خیلی من اره: براهین بخورین

 گفتم خوبه هوا دیدم چهدخبری نه:آیسا کردی خوشتیپ خبریه زن خواهر:براهین اومدن دقیقه

 میکرد امنگ بار یه دقیقه چند میکرد ونگام بود نشسته روبروم برانوش بپوشم آزادتر لباس ذره یه

 زدم وی تی سمت رفتم کردیم جمع رو ظرفا همه بود شده خوب خیلی غذا  میخورد غذاشو بعد

 ازتو رفتم کردم پیدا سریال یه بالاخره کردم اونور اینور هارو شبکه خورده یه شد روشن

 مبل ور برانوشم تلوزیون جلو نشستم ریختم توش اینا وچیپس پفک آوردم کاسه دوتا آشپزخونه

 لشبا اتاق ازتو رفتم شدم بلند بودم شده خسته خیلی میکرد نگاه داشت بود نشسته کناری

 چقد نمیدونم شد سنگین چشام  دقیقه چند بعد کردم نگاه فیلمم وبقیه کشیدم دراز آوردم

 هی بودم خوابیده خیلی پس میشد تاریک داشت تقریبا هوا دیدم کردم باز چشام بود گذشته

 هی برانوش بیرون بودن رفته حتما نبودن بقیه بود خوابیده زمین رو برانوش ازم دورتر خورده

 بود شده ریخته صورتش تو موهاشم بود پوشیده طوسی اسپرت شلوار وبایه چهارخونه پیراهن

 خیلی یکی کردم احساس خواب به زدم خودمو بستم چشامو خورد تکون میکردم نگاش داشتم

 به خورد نفر یه دست دفعه یه بیارم دووم بتونم میکردم خدا خدا همش بهم وایساده نزدیک

 میزد دست موهم به داشت چرا ولی بود برانوش کار یعنی میزد دست موهام به داشت موهام

 اریک اگه کنم چیکار نمیدونستم میگذشت سرم از بود وبد خوب فکر هرچی لبام به خورد دستش

 خود خورده یه گرفتم تصمیم میوفتاد اتفاقی شاید نمیکردم

 

 کنارم برانوشم کردم باز یواش چشام بعدم دادم تکون خودمو آروم خورده یه بدم تکون مو

 تمدس توی از کنترل بود تودستم کنترل  شد شوکه بازم چشای دیدن با یهوی که بود نشسته

 زدم یلبخند کنم عوض رو شبکه میخواستم میداره نگه باخودش کنترلو هم میخوابه وگفت کشید

 صدرصد وگفت کرد نگام خورده یه مطمعنی گفتم روبهش بلندشدم بود مارمولکی عجب

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 42 

 گقشن خیلی دریا غروبا دریا سمت رفتم گوشم تو گذاشتم هندزفریو پوشیدم سویشترت یه

 به شروع بدنم تمام لحظه یه بود سرد خیلی آب توآب رفتم زده تا خورده یه شلوارمو میشد

 عجیب احساس یه میکردم احساس رگام تو خونو عبور انگار شدم عادی چند بعد کرد لرزیدن

 مامانو بابا به خونه رفتم که بودم گرفته تصمیم بود خواستگاری فردام پس خونه میرفتیم فردا

 لیو میزد حرف بود براهین برگشتم شونم رو خورد دستی بدونن جوابمم که بگم مخالفتم درمورد

 باشین مواظب: براهین آوردم درش گوشیمه تو هنزفری افتاد یادم لحظه یه نمیشنیدم صداشو

 بود کافی برام همین خواهرمه عاشق میدونستم براهین نبود بدی پسر طوفانیه دریا خطرناکه

 رهام ماجرا همه:آیسا میخندین زور به ناراحتین روزه چند میکنم احساس همش چرا: براهین

 ایول دارم داداشی عجب:براهین  زد لبخندی کردم تعریف براش برانوشم نقشه وحتی وخودم

 نااو تا برانوش برا خواستگاریت مافردابیام چطوره بکنین میخواین چیکار بعد به این از خوب

 تماح بعدش میشه چی بعدش خوب:آیسا همچین نیستا فکریم بعد زد حرفو این باخنده نیومدن

 هب فکرتو این میکنم خواهش:آیسا میگیریم پس خواستگاریمونا ماهم برمیداره سرت از دست اون

 زشا میدم قول باشه نکنی نگام بد دیگه داره شرطی یه فقط باشه: براهین خواهش میگی برانوش

 بعد احال بودم نکرده اینجارو فکر میگفتم چی بابا مامان به حالا وای نبود بدی فکر کردم تشکر

 ونوج پری گل آهنگ برقصیم بزن گیتارت با شاد آهنگ یه گفتم براهین به میکردم فکر بهش

 اآنیس کم کم بود خوب خیلی میرقصید خودشم برقصم ریتمش با میکردم سعی منم میخوند

 باهاش دارم خودمه آیسادوماد اینجا خبره چه:آنیسا شد پیداشون هم دخترا ودوتا وبرانوش

 نرقصید به شروع خودش بعدم میکرد نگاه بهم تعجب با آنیسا گرفته حسودیت چیه میرقصم

 ننگامو برانوشم برقصن باهاش نمیتونن شاده زیادی آهنگ این میگفتن که دختراهم دوتا کرد

 هی رولبش لبخنداومد برانوش رقصیدن به کرد وشروع گرفت برانوشا دست رفت میکردآنیسا

 عکسا زا یکی تو برانوش که گرفتیم گاریم یاد عکسایه کلی وایساد گوشه یه وباز زد دست خورده

 حرف درحال ما دورتراز خورده یه برانوشم براهینو بودم شده خسته خیلی بود وایساده کنارم

 فتر براهین بعدم کلافست بود مشخص گذاشت رولبش کرد روشن سیگارشو برانوش بودن زدن

 یگارس چرا:آیسا بپرس:برانوش  میگین راستشو بپرسم سوال یه: آیسا نزدیکش رفتم ویلا سمت

 داد بیرون سیگارو دود کشی پوفی سیگار چرا اخه ولی ورزشکاری مشخصه شما میکشین

 مآرو نمیشه دیگه چی یه با:آیسا میرم سیگار سمت میشم آروم نا وقت هر میکنه آرومم:برانوش
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 بهت گفت فکرش درمورد براهین راستی نشده هردفعه کردم سعی خیلی:برانوش خودتو کنی

 گفتن از لحظه یه خواستگاری بیایم شب ما که بریم بیوفتیم راه صبح فردا پس آره:آیسا

 نبود معلوم ویلا سمت ودویدم دادم تکون موافقت علامت به سرمو کشیدم خجالت خواستگاری

 پیتزا من میگفت چیزی یه کسی هر بخوریم چی شام بچها کردم باز درو میومد پیش چی فردا

 وشبران فقط بودن موافق اکثریت میکنیم درسست خودمون خمیرشم داریم موادشم کنیم درست

 مفت اب بون گر نظاره که دخترام آنیسا ورها من گرفتن خمیر به کردیم شروع بود برنگشته هنوز

 شامی چه:  برانوش زد بهم دستاشو اومد برانوش میریختیم پیتزا مواد خمیر رو داشتیم خور

 لاط دستتاتون: برانوش  بود توش کیک کردم اشاره فر سمت به داریم دسرم:آیسا امشب بخوریم

 پیروز لبخند طلا دستت باشه:برانوش طلا دستاتون چی چی خودمه کار کیک دستامون: آیسا

 قیافه میز رو گذاشتیم پیتزاهارو شد آماده شام ساعت نیم بعد داد تکون سرشو زدم ای مندانه

 ستد بقیم میترکیدم داشتم دیگه خوردیم تونستیم تا همونجوری طمعشون بود عالی که هاشون

 همچنان برانوش میشیم چاق میگفتن بودن خورده کم دخترا دوتا فقط نداشتن من از کمی

 اشنگ داشتم بود کرده شروع دومیو درصورتی میخورد داشت که ای لقمه اولین تازه انگار میخورد

 سیر هدیگ ممنون:برانوش شد تموم نیست پیتزا دیگه حیف:آیسا میخورد اشتها با خیلی میکردم

 وت ریخت کرد کمک باهام رو ظرفا شد وبلند کرد تشکر ازم صد صدر:برانوش مطمعنی:آیسا شدم

 ینبراه به آنیسا که وبریزن بخورن همش نبود قرار بشورن پسرا بذاریم ظرفارو بود قرار سینگ

 رزی توآشپزخونه برم خواستم آشپزخونه سمت رفتن شدن بلند برانوش به هم وبراهین گفت

  نمیشست ظرف داشتن انداختن دستکش ودوتا پیشبند دوتا دوتاشون دیدم کنم روشن کتری

 نمیکرد نگاه بهم چپ چپ اخم با هردتا کدبانوها آفرین گفتم بلند صدای با بود گرفته خندم

 همراهو چایی رفت آنیسا که بودم نشسته وی تی روی روبه آشپزخونه از بیرون برم گرفتم تصمیم

 نزدیکتر فردا به هرچی خوردم چایی وبا برداشتم تیکه یه بود شده عالی کیک آورد کیک

 بود بیدار کسی تنها بخوابن بودن رفته کم کم همه بود 0 ساعت میشد بیشتر استرسم میشدیم

 رفتم لاوی از پوشیدم سویشرتما شدم بلند بودم نشسته تاریکی وتو نمیبرد خوابم اصلا بودم من

 الح مثل بود طوفانی هم دریا  میومد شدیدی باد دریا سمت رفتم کردم گوشیموروشن نور بیرون

 یه بودم بسته چشامو من ناآروم

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 44 

 امپ زیر توآب افتادم خورد پام به موجی عقب برم خواستم بود شده سردم بازم توآب رفتم خورده

 زدم داد بودن خواب همه کجام نمیدونست هیچکسم بودم ترسیده بودم توآب کمر تا شد خالی

 تربیش میرفتم طرف هر بودم توآب گردن تا دیگه شب وقت این نبود کسی اخه ولی کمک کمک

 کردم پیدا نجات یعنی گرفت دستامو دستی یه میزدم صدا رو خدا همش دلم تو میرفتم توآب

 یساآ:برانوش بود رفته آب تودهنم بودم افتاده سرفه به روماسه افتادم ساحل سمت شدم کشیده

 ودتوخ میخواستی:برانوش  میکردم سرفه فقط بود آب گلوم تو بزنم حرف نمیدونستم خوبه حالت

 چنگ موهاش تو فقط نداد ادامه حرفشو بقیه بودم نیومده من اگه آب همه این بین رفتی بکشی

 ......انداخت

 

 المح روسینش بودم گذاشته سرمو کرد بلندم شد حالم متوجه برانوش میلرزیدم بود شده سردم

 ردک بیشتر وآتیشو ریخت هیزم شومینه کنار گذاشت منو بازکرد پا با درویلارو خیلی بود بد

 هی برو فعلن:آیسا شده اینجوری چرا آیسا بده خدامرگم:آنیسا برگشت آنیسا با دیدم برانوشا

 به ودب زده شنا شبی نصفه خواهرت:برانوش بیا بگیرم گرم آب دوش یه برم بیار برام لباس دست

 وان توی تا گذاشتم باز گرم شیرآب توحموم رفتم نداشتم سرگذاشتن سربه حوصله اصلا سرش

 بودن معلوم نبودین شما اگه ممنونم:آیسا برگشت وحوله لباس دست یه با آنیسا شه پر گرم آب

 دمخو به اول کنی خودکشی بعد به این از خواستی اگه ولی خواهش:برانوش میومد سرم بلایی چه

 بتوآ انداختم خودمو توحموم رفتم گفتم ای وباشه حرفش به زدم لبخندی میکنم کمکت بگو

 نیم یه میشد باز یخاشون داشت گرم آب وبا بودن بسته یخ سلولام تموم انگار حسی چه وای گرم

 مبل رو برانوش بیرون اومدم پوشیدم ولباسامو کردم خشک خودمو بعدم بودم حموم ساعتی

 میگیرهن خوابم نه:برانوش نخوابیدی هنوز:آیسا  بود نخوابیده هنوز میکرد نگاه وی تی بود نشسته

 خودکشی پس: برانوش دریا کنار رفتم بخاطرهمون منم جالب چه آیسا بسرم زده بیخوابی

 چی اینا نتماما به فردا برانوش نشستم شومینه کنار رفتم چیه خودکشی بابا نه بکنی نمیخواستی

 جوابم منم خواستگاری بیای قراره وتوهم داریم علاقه بهم میگم:آیسا خودمون درمورد میگی

 یگمم بابا مامان به همینو منم باشه خوبه:برانوش نیان دیگه خبربدن اینا رهام خوانواده به مثبت

 وآوردم کردم درست ودوتاقهوه آشپزخونه رفتم موافقم:؟؟برانوش چطوری قهوه دوتا با:آیسا
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 که لباسا همون لباسا کدوم: آیسا نپوش بودی پوشیده امروز که لباسا اون از دیگه: برانوش

 یه کارهچ شما بپرسم میتونم:آیسا بذاری نمایش براعموم نیست نیازی میده نافتونشون پرسینگ

 ازاین من واقعی چه صوری چه:برانوش واقعی نه صوری نامزد:آیسا نامزدت فردا از:برانوش منی

 باشه:برانوش همینم نیاد بیاد خوشت:آیسا بذاری نمایش انظاربه برا اندامتو نمیاد خوشم تیپا جور

 این دار به نه بار به نه هنوز آدمیه عجب اتاقش سمت رفت نه یا میاد خوشم میدم نشون بهت

 تهران میوفتادیم راه زود صبح میخوابیدم باید توجام وخوابیدم اتاقم سمت رفتم کرده شروع

 به کردم باز چشام بود آنیسا کار حتما وای توصورتم زد بالش با یکی برد خوابم دقیقه بعدچند

 نیست قرار مگه پاشو:آنیسا بودن شده بیدار زود ایقد چرا اینا بود8 ساعت کردم نگاه گوشیم

 براهین حتما میدونست کجا از اون ولی پریدم جا از حرفش این با بیاد خواستگار برات امشب

 پله از بود برده هاشو وسیله رها کردم جمع ساکمو پوشیدم ومانتوما جین زود بود گفته براش

 تمگذاش برانوش ماشین بردم هارو وسیله گفتم سلام بهش بود در جلوی برانوش پایین هارفتم

 وکنتوروزدم کردم خاموش برقارو بودم بسته گازو چک رو چیزا وبقیه کنم قفل درارو برگشتم

 ستمنش جلو رفتم بود نشسته عقب آنیسا با براهین ماشین سمت رفتم کردم قفل درارو پایین

 هرا برانوش باشه عجب بشینم خانومم پیش میخوام راحتم من: براهین نشستی عقب چرا:آیسا

 اتفاق بجز روز چند این بود گذشته خوش چقد میکردم نگاه بیرونو شیشهماشین از منم افتاد

 من گمشده نیمه  میشد پخش صادقلو مسعود اهنگ کرد روشن ماشینو دی سی برانوش دیشب

 قاا پس داشتم دوست خیلی اهنگو این منی ی گمشده نیمه تومیتپه عشق به همیشه قلبم اخه

 رهام وبا ومامان بابا واکنش امشب خواستگاری جریان مشکلم فقط میکرد گوش شعراهم ازاین

 صندلی به دادم تکیه میبرد خوابم داشت شد گرم چشام داشتم استرس بخاطرهمون همش بود

 گهم زود چقد بودیم رسیده یعنی بود وایساده ماشین شدم بیدار دقیقه بعدچند بستم وچشامو

 ودب اونجا که تابلویی از بود مونده هنوز نه ولی کردم نگاه بیرونو برگشتم بودم خوابیده چقد

 گارسی داشت دیگه سمت برانوشم میگرفتن عکس داشتن جاده طرف یه وبراهین آنیسا فهمیدم

 که من بود ناشناس شماره بود برانوش گوشی نبود من گوشیه ولی شد بلند گوشی زنگ میکشید

 نای زنگ دوباره شد قطع باز خورد زنگ دوباره شد قطع دقیقه چند بهداز بدم جواب نمیتونستم

 یه یکنهم توچیکار دست برانوش گوشی هستی کی تودیگه سلام: الو بدم جواب گرفتم تصمیم بار

 دیگه تو بخاطر کشیده خط دورمنو لعنتیه تو بخاطر پس من من کردم هول لحظه یه بود زن
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 احتم بود کی یعنی کرد قطع وگوشیو گریه زیر زد یهوی میدادم گوش حرفاش به نداره منودوس

 در که من ولی میدونه مقصر منو دختره الان بود کرده کات باهاش یعنی بود دخترش دوست

 وشیمگ بدونم میشه:برانوش بود من دست هنوز گوشیش توماشین نشست برانوش شد باز ماشین

 کرد نگاه تماسا به گرفت ازم گوشیو آخرم بودم افتاده من من به:آیسا میکنه چیکار دستت

 شاید گفتم زد زنگ یکسره نمیخواستم:آیسا چرا دادی جواب گوشیمو حقی چه به:برانوش

 هشب بودو گفته بهم که حرفایی بهت گفت چی:برانوش شرمندم واقعا نشن نگران باشن عمواینا

 اب توماشین اومدن هم وآنیسا براهین بود شده کم ازاعصبانیتش سرجاش گذاشت گوشیو گفتم

 ای دقیقه چن یه:آیسا شدی بیدار کی خوابالوم آبجی به:آنیسا خوراکی کلی

 

 میرسیدیم دیگه ساعت یه افتادیم راه دوباره نداره ایراد  عکسامون از موندی جا کلی  هست

 از خورده یه بود دراومده صدا به منم شکم بود یک ساعت بود شده گشنم خیلی تهران

 داشت هنگ خونه جلوی برانوش بودیم رسیده تقریبا خوردم بودن گرفته اینا آنیسا که خوراکیایی

 نگفت چیزی برانوش ولی کرد تشکر براهین نهار بفرمایید:آیسا برداشتیم ساکامونا شدیم پیاده

 افتادم دویدم بود توحیاط مامان کردم ودروباز خونه سمت افتادم راه دستم از بود ناراحت هنوزم

 مبود ناراحت خیلی هیچی:مامان دختراش بدون میکنه چیکار دنیا مامان بهترین:آیسا توبغلش

 است اماده نهار بریم گرسنتونه حتما وکوره سوت خونم شما بدون

 

 مامان شستم وصورتم دست رفتم درآوردم ومانتومو زمین گذاشتم ساکمو خونه سمت رفتیم

 خواستگار آیسا برا امشب مامان:آنیسا خداروشکر مامان عالی اره من دخترا شما به خوشگذشت:

 بود کرده تعجب مامان برانوش برادرشوهرم:آنیسا ندادن خبر زودتر چرا دخترم کیه: مامان میاد

 تنمیدونس چون:آنیسا بودم اونجا پیش دقیقه چند بهم نگفت هیچی چرا بطولت خاله پس: مامان

 کهاین مثل بابا اره:آنیسا مادر داره خبر آیسا: مامان میان امشب ولی امروز بگه بهش باید برانوش

 دخترم مامان سمت اومدم درک به میری هیچی:آنیسا چی رهام پس: مامان باهم دارن آشنایی

 سبزی قرمه بذارم شام واس چی یه پس باشه: مامان کردم سرتایید با خواستگاری میان امشب
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 سلام: بطول خاله برداشتم تلفنو رفتم دراومد صدا به تلفن زنگ توآشپزخونه رفت مامان میذارم

 امر واس امشب بگو بهش زحمت بی دخترم بنده دستش خاله آره سلام:آیسا هست مامان دخترم

 میان خیر امر واس امشب گفت بوداره بطول: مامان کردم وقطع گفتم ای باشه میشیم مزاحم خیر

 مامان ولی نمیدونم ایه برازنده پسر واقعا برانوش دخترم راستی باشه قسمت که هرچی: مامان

 خورده یه رفتم نهار بعد بود تعریفش خونه تو همیشه برانوش از بود اومده خوشش اینکه مثل

 دبو شلوغ خونمون خیلی بود شده تزعین جا همه بستم چشام باشم سرحال شب واس تا بخوابم

 گفتن لهب بعداز میزدیم لبخند هردوتا بود کنارم برانوشم بودم پوشیده خوشگل سفید لباس یه من

 توشکمش چاقو رفت برانوش سمت بزرگ چاقوی بایه اومد رهام حین همین میزدن دست همه من

 خواب چه لعنتی پریدم خواب از کمک دادمیزدم همش منم بود شده خون پر جا همه نه وای زد

 هساد آرایش یه آینه جلوی رفتم مشدم آماده باید گرفتم دوش یه بلندشدم بود2 ساعت بود بدی

 خوب نداشت ایرادی پوشیدم ساده مشکی بلند لباس یه کشیدم اتو یه موهامو بعدم دادم انجام

 اومده اینا خاله دراومد صدا به در میادزنگ بهم خیلی گفت دی منو مامان بیرون رفتم اتاق از بود

 بودم رز عاشق دست به قرمز گل سبد بایه بود پوشیده کرم کت یه برانوشم بودن

 

 خندم خودمی توعروس بودم مطمعن اولش از گفت درگوشم کردو بغلم بطول خاله داد سبدبهم

 همب مامان منم نشستن رفتن همه پرسی احوال بعداز نداشتن خبر هیچی از خداها بنده بود گرفته

 یقهدق چند بعداز بود زده زنگ بهش مامان ولی نبود خبری بابا از هنوزم بیارم چای برم بود گفته

 برانوش آخرسرم براهین بعد بطول خاله بعدم گرفتم احمد عمو جلوی اول اومدم دست به سینی

 مبل نشستم بودن شده قاطی باهم وهیجان دلهره جور یه داشتم خاصی حس یه ولی نمیدونم

 زد زل بهم کرد بلند سرشو شد نگام متوجه آروم خیلی میخورد چاییشو داشت برانوش روبروی

 چه خوب:براهین برنمیگردوند چشاشو نمیاورد کم اونم کنم نگاش داشتم دوست چرا نمیدونم

 فتوگ کرد برانوش به نگاه یه شما سلامتی جز نیست خبری: براهین سمت برگشتم دیگه خبرا

 فتمگ براهین به برانوش کلام تیکه چرا نمیدونم صدرصد:آیسا بودم نفهمیده منطورشو مطمعنی

 لیخی موند کجا محمد این پس:مامان بودم فهمیده دیگه اینو نه میگی بعد خبریه میگم:براهین

 پاشدم اومد در صدا به در زنگ دیگه همینه شرکت کشیده طول کارش شاید:احمد عمو کرده دیر
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 خیرب رسیدن گلم دختر مرسی:بابا نباشی خسته بابا سلام بود بابا کردم باز درو در سمت رفتم

 مهباه سالن تو اومد بابا کشید طول شرکت تو خورده یه کارم باباجون نه: آیسا کردم دیر خیلی

 ایبچه قسمت اینکه مثل وگفت کرد شروع دقیقه چند بعداز احمد عمو نشست  کرد پرسی احوال

 یلیخ بود گفته مادرش به برانوش وقتی شما بهتر کی خواسته خدا از که منم شماست دخترای من

 ووقتی نمیومد خوشش دختری از دیگه داشت برانوش که قبلی شکست بخاطر کردیم تعجب

 سری این داریم دوست چون ندادیم مجال دیگه اومده خوشش شما آیسا از فهمیدیم ما امروز

 بوده کسی عاشق یعنی شکستی چه از میزد حرف چی از احمد عمو کنه شروع خوبیو زندگی

 بگیم اینا عمو به باید چجوری بعدا صوریه خواستگاریه یه همش این اما من خدای وای قبلن

 دخترم جان آیسا:مامان بودم خودم فکر تو ندارن خبر هیچی واز اومدن آرزو هزارتا با مشخصه

 اگه هالبت بزنید حرفاتونو اتاقت برید دخترم جانم:آیسا میزد صدام داشت مامان نبود حواسم اصلا

 نوشمبرا نشستم روتختم من میومد سرم پشت برانوشم اتاق سمت افتادم راه پاشدم مونده حرفیم

 خجالتی اینقدر که برانوش ولی بود پایین سرش نمیزد حرفی کامپیوترم میز صندلی روی

 نمنمیدو بودن شده قرمز چشاش کرد نگاه بهم کرد بلند سرشو برانوش خوبه حالتون:نبودآیسا

 ردینخو شکستی چه قبلن:آیسا آره:برانوش  بپرسم سوال یه میتونم:آیسا خوبم آره: برانوش چرا

 بودیم کرده نامزد ماهی شیش پنج کرد داغونم داشتم دوست نفرو یه:برانوش زندگیتون تو

 امروزم کشور از خارج رفت پسره یه با زدو بهم چیو همه آخرسرم میکنه خیانت بهم داره فهمیدم

 شرش از باید بالاخره دادی جواب کردی خوب میبینم که الان بود خودش دادی جواب گوشیمو

 میشه چی خواستگاری بعد راستی:آیسا نمونده سوالی دیگه:برانوش اینطور پس مش خلاص

 سرت زا دست باز خواستگاری بعداز بفهمه اگه رهام بکنیم دیگم کارای باید ولی نمیدونم: برانوش

 شهب خونده ای صیغه یه بشیم محرم بهم چندماهی یه باید برانوش کنیم چیکار:آیسا برنمیداره

 یه با میگت راست خودمون زندگی پی میره  هرکدومون افتاد آسیاب از اآب کم کم بعدشم

 باز راتاقود برانوش بودیم تواتاق میشد ساعتی نیم یه کردم موافقت نمیرسیدیم بجای خواستگاری

 همه این جوونا شد چی: احمد عمو مهمونا پیش رفتم افتادم جلو مقدمترن خانوما:برانوش کرد

 یه ردمک نگاه بهش باتعجب زندگیه عمر یه بالاخره بابا آره:برانوش تمنگف چیزی من داشتین حرف

 برنامه بمونیم صیغه ماه 2 شد قرار گفت برانوش بکنیمو میخواستیم که کاری زد بهم چشمک

 ...آخه  زود چقد ولی آخرهفته واس گذاشتن ریزیم
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 میدادن خبر رهام به باید فردا ولی وبرانوش من بین بشه خونده صیغه هفته آخر بود قرار

 آنیسا زدیم صدا روهم بقیه چیدیم شامو میز کردم کمک بامامان چیه واکنشش نمیدونستم

 رایب خوشحالن بود معلوم ازشون ولی بود واقعیه خواستگاری انگار بودن خوشحال خیلی وبراهین

 منی نداشتم غذاخوردنمو قبلی اشتهای اون دیگه ولی کردم خوردن به وشروع کشیدم غذا خودم

 نخوردم غذامم همه گذاشتم گوشت تیکه یه خودم واس میکردمفقط جمع گوشتارو همه که

 توبدترین آدم بوداین کرده تموم غذاشو همه کردم نگاه برانوش بودم شده سیر خوردم چندقاشق

 یه بودن خوشحال خیلی وعمواحمد بابا بودن خوشحال نمیکردهمه تغییر اشتهاش هم شرایط

  یهیچ خبرنداشتم برانوش احساسات از اصلا من نه ولی خواست واقعی خوشبختیو این دلم لحظه

 باشم مشغول داشتم دوست کردم ظرفا شستن به شروع کردم روجمع سفره دقیقه چند بعداز

 ختمری براش آب لیوان یه درآوردم دستکشامو تشنمه خیلی بدی بهم آب لیوان یه میشه:برانوش

 میده نشون ناراحت قیافت خیلی آخه چطور نه:آیسا ناراحتی چیزی از:برانوش دستش دادم

 رفت آشپزخونه از نکنه درد دستتم کن استراحت خوب پس:برانوش خستم خورده یه نه:آیسا

 نخریداتو برین فردا دخترم: بطول خاله شدن رفتن آماده اینا بطول خاله چندقیقه بعداز  بیرون

 تمرف بودم خسته خیلی رفتن وخداحافظی کردم موافقت باهاش مهظر بریم فردا پس بدین انجام

 کنبال برم گرفتم تصمیم بود خفه اتاقم هوای کردم عوض وشلوارک تاپ یه با لباسامو اتاقم تو

 نجرهپ سمت افتاد نگام توصورتم بریزه موهام میشد باعث میومد خنکی باد اش گوشه یه نشستم

 هوا نبود ای ستاره هیچ کردم نگاه آسمون به بود خوابیده حتما بود خاموش ولی برانوش اتاق

 یه مبود نگران خیلی بشه میخواد چی قصه این آخره خدا وای خرید میرفتیم باید فردا بود گرفته

 ینا چندبار بعداز داشتم کار کلی فردا میخوابیدم باید پتو وزیر اتاقم تو رفتم شد سردم لحظه

 خوابم خیلی بخوره زنگ نمیخواستم اه بود گوشیم زنگ صدای برد خوابم شدن پهلو واون پهلو

 دیگه این بود برانوش شماره کردم نگاه صفحه به بذارم سایلنت رو بود رفته یادم چرا میومد

 تهس خرید سری یه بریم گفت مامان شدم مزاحم ببخش بخیر صبح سلام الو:آیسا  داشت چیکار

 طعوگوشیوق ام آماده دیگه ساعت نیم باش:آنیسا یازده:برانوش مگه چنده ساعت:آیسا بدیم انجام

 ایهب مشکی باشال ساده مشکی مانتو یه میپوشیدم چی حالا شستم صورتم دست پاشدم کردم

 معمولا آرایش رژ بایه کشیدم چشم خط ساده آرایش یه آینه جلوی رفتم پوشیدم مشکی جین
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 داماد:آیسا دخترم شدی بیدار زود چه:مامان بیرون رفتم  اتاق از پاشدم نبود این بیشتراز

 گفتم خیلی دلم تو داره دوست  خیلی حتما دارم هم عجله چه:مامان خرید بریم منتظره آیندتون

 بالاخره صیغه کاریه چه حالا نمیکنین عقد چرا دخترم:  مامان بخریم چی فردا واسه مامان:آیسا

 اینجوری نداشتیم تفاهم شاید موقعه یه مامان نمیدونم:آیسا میگیرین عروسی ماه 2 بعد که

 جدا چی کنه دور خدا:مامان ایم صیغه که میشناسمش خوب من مدتم تواین شد جدا میشه راحتر

 بپوشین نو لباسای بگیرین جدید شلوار مانتو بگیره سفید چادر یه باشه نیاره روزو اون خدا بشیم

 برانوش کردم باز درحیاطو کردم خداحافظی مامان از گفتم ای باشه شدن جاری سرصیغه حداقل

 اخ دیوار تو کوبوند محکم منو رهامه دیدم کشید دستمو یکی بود نیومده بیرون خونه از هنوز

 از دست لعنتی:آیسا بشی اونم واس نمیذارم نشدی من مال که حالا:رهام بود شده داغون پشتم

 عمرا:آیسا نمیکشم کنار نیارم بدستت وقتی تا میخوام خودتو:رهام ازم میخوای چی بردار سرم

 وشبران بودیم کردن بحث درحال میبینیم اونم خانم آیسا باشه:رهام بخوره بهم دستت بذارم اگه

 گرفت یغشو رهام سمت اومد دررفت کوره از دید رهامو منو وقتی بیرون اومد خونه در از

 نمیتونی هیچکاریم میشه من زن دیگه فردا عوضی داری چیکارش:برانوش دیوار به کوبوندش

 ماشیین کنار رفتم شدم دور ازشون نداشت حرفو این انتظار شاید جاخورد لحظه یه رهام بکنی

 یاینجور شد باعث داد هولم که حالتی اون با عوضی بود گرفته درد بدجور کمرم وایسادم برانوش

 تو وقتی سوخت می کمرم عجیب شدم سوار کرد باز درو اومد برانوش دقیقه چند بعداز شم

 نیست خوب حالت شد چی:برانوش گفتم بلندی آخ یه دادم تکیه صندلی به نشستم ماشین

 محکم عوضی اون چون:آیسا چرا: برانوش میکنه درد کمرم خورده یه فقط نیست چیزی نه:آیسا

 دردسره دنبال اون کن ولش:آیسا میگی داری الان نگفتی چیزی چرا:برانوش دیوار به زد داد حلم

 چندتا پاساژ به رسیدیم رقیقه چن بعداز افتادیم راه کرد روشن ماشینو حرفم این با نیستیم ماکه

 شلوار مانتو باید بعدم کردم انخاب ساده سفید چادر یه آخرسرم گشتیم چادر واسه مغازه

 مانتو یه زا بالاخره مغاره چنتا بعداز بگیرم کرم باشلوار رنگ کرم مانتو یه گرفتم تصمیم میگرفتم

 وارشل یه وبا مشکی پیراهن یه میپوشید مشکی همیشه برانوشم اومدوگرفتمش خوشم وشلوار

 بود شده گشنم خیلی بود0 ساعت نزدیکای دیگه تیپا این ورزشکاریو میومد بهش خیلی کرم

 گ ای باشه:برانوش میکنم ضعف دارم بخوریم چیزی یه بریم:آیسا
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 مپیتزاهاش مخصوص پیتزا اسمشم بود پاساژم نزدیک که رها منو همیشگی رستوران ورفتیم فت

 کردمی درد خیلی بودم داشته نگه دستام دوتا با سرمو دادیم سفارش مخصوص پیتزا دوتا  عالیه

 هسرگیج اصلا نه  کنم نگرانش ذره یه خواستم:آیسا نیست خوب حالت:برانوش بود گشنگی از

 نبیاری قند آب لیوان یه زودتر:برانوش زد صدا گارسونا: برانوش کنم باز نمیتونم چشمامو دارم

 نم دستای ولی دستاش بود گرم چقد وای دستام رو گذاشت دستاشو کناریم صندلی اومد خوشم

 واستخ دکتر بریم پاشو حتما افتاده فشارت زده یخ دستات:برانوش بودم اینجور همیشه البته یخ

 لیوانو برانوش آورد قندو آب گارسون میشم خوب میخورم قندو آب همون نه: آیسا کنه بلندم

 سرم از دستامو بشه نگرانت یکی بود خوبی حسه چه وای خوردم ازش یکم گرفت لبم نزدیک

 من خدای وای اومدن پیتزاها خوبم نه:آیسا  دکتر بریم نیستی خوب اگه بهتری:برانوش برداشتم

 هی ریخت سس برام پیتزام روی رومو جلو پیتزا بود گشنم خیلی این پیش میخوردم چطوری حالا

 اتقریب خوردم چهارتیکه سه بالاخره میشد مگه بخورم آروم میکردم سعی خیلی داد بهم تیکه

 همینجوری:برانوش شده پر معدم دیگه آره:آیسا نمیخوری چرا سیرشدی:برانوش بودم شده سیر

 خوب:برانوش میشم چاق بخورم زیادم اونجوری کنم چیکار:آیسا دیگه میکنی ضعف میخوری غذا

 ستدو بعد به این از پسندیدم من که باشه پسنیدن قرار میشی چاق نشدی سیر چیه دردت بگو

 بود گرفتم خندم اخه بود گرفته جدی چقد این کردم نگاه بهش تعجب با باشه چاق زنم دارم

 چه ینا وا کنم چاقت کیلو پنج باید ماه تویه برانوشم اگه من بخند حالا: برانوش میخندیم داشتم

 ظاهرش با چقد این خدا وا خونه سمت بریم افتادیم راه کرد پرداخت صورتحسابو داشت ای نقشه

 میادن بدم اوهوم:آیسا شرکت تا بریم هستی: برانوش نبود بداخلاق هم اونقدرا داشت فرق اخلاقش

 یخیل ساختمون یه جلوی رسیدم دقیقه چند بعداز شرکت سمت افتادیم راه کارتو محل ببینم

 میکردم نگاه خودمون به آسانسور آینه تو از بودم 03 طبقه آسانسور سوار و شدیم پیاده بزرگ

 درآوردم کیفم از رژم بود شده پاک رژم همه لبام سمت رفت نگام خداییش میومدیم بهم چقد

 رفته رژم نه:آیسا خوشگلی همینجوریشم:برانوش گرفت دستمو برانوش که لبم به میزدم داشتم

 هکلاف اخلاقاش این دست از داشتم بدی نشون همه به خودتو نیست نیازی:برانوش بزنم میخوام

 التح به بیرون رفتم جلوترازش شد باز آسانسور در کیفم تو انداختم رژو اعصبانیت با میشدم

 رانوشب وایسادم میرفتم داشتم کجا نمیدونستم خودمم که بود این جالب بود دنبالم برانوشم قهر

 هی بود نوشته مدیریت که در یه پشت رسیدم راهرو دوتا بعد افتادم راه سرش پشت رسید بهم
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 دش بلند دید پارو تا داشت آرایش خیلی ولی بود منشی باشه آنیسا همسن میخورد دخترجونیم

 میکرد نگاه بهم جوری یه اقبالی خانم ممنون: برانوش اومدین خوش برومند آقای سلام:منشی

 سمیرا منم:منشی خوشبختم هستم ارجمند آیسا:آیسا کردم پرسی واحوال سلام باهاش منم

 کوجاست ما شیرینی پس:منشی هستن نامزدم اقبالی خانم:برانوش برومند آقای منشی اقبالی

 رهپنج کنار رفتم داشت وشیک بزرگ خیلی اتاق یه شدیم اتاقش وارد باهم فردا ایشالا:برانوش

 وبهخ:آیسا چطوره:برانوش میترسیدم ارتفاع از کلا من میرفت گیج سرت میکردی نگاه بیرونو

 بود چی رشتت راستی خوب همچین هی:من میترسی ارتفاع از:برانوش داره ارتفاع کم یه فقط

 عالیه که بشه اگه کردنم کار عاشق وای:من داریم نیاز دار حساب به شرکت تو حسابداری:من

 ردک روشن ماشین دی سی شدیم ماشین سوار شدیم رفتن آماده دقیقه چند بعداز میشه:برانوش

 اینا مامان وقت هر نمیدونم: من مهظر میریم چند ساعت فردا:برانوش شد پخش ملایمی آهنگ یه

 دمش پیاده خونه دم رسیدیم ساعت نیم بعداز منتظرم بده خبر بهم شب پس باشه:برانوش بگن

 ....برداشتم هاروهم وسیله کردم خداحافظی وازش

 

 مکردی خلوت:آنیسا وایسادین توحیاط چرا سلام:آیسا بودن توحیاط وبراهین آنیسا داخل رفتم

 مانتوما اتاقم رفتم وسایلا با یکسره منم توآشپزخونه نبود مامان داخل میرم من باشه: آیسا

 میشدم دار شوهر دیگه من میکرد تغییر چی همه فردا بود روزی چه تخت رو افتادم درآوردم

 یکی برد خوابم بودم فکرا توهمین من به نسبت اون نه داشتم بهش حسی من نه که شوهری

 شب03 کردم نگاه ساعت به نیست گشنم مامان نه:آیسا مادر نمیخوری شام بله آیسا میزد صدام

  میکنیم داریم چیکار خدا وای بخوابم داشتم دوست فقط داشتم استرس فردا بخاطر شاید بود

 زندگیموجهنم اون بود رهام تقصیر همش نداشتن  تقصیری که اوناا میدادیم بازی داشتیم رو همه

 برداشتم گوشیو بزنم زنگ بهش گرفتم تصمیم نداشتم خبر رها از بود روزی چند  بود کرده

 حالا خانم عروس بابا عجب چه سلام: رها عزیزم سلام:آیسا الو بوق چندتا بعداز گرفتم شمارش

 هی مهظر یعنی عروسیمه فردا نشدم عروس حالا نه:آیسا معرفت بی میشی عروس قایمکی دیگه

 رها:آیسا باشه میفرستم برات آدرسو بیا2 ساعت عزیزم حتما:آیسا دعوتم منم:رها کوچیکه جشن

 متهل میشم دیگه فردا میای خوشحالم:آیسا جمع خیالت چشم:رها نفهمه چیزی رهام فقط
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 چمه مگه من:آیسا کرد توروانتخاب چطور پسره این درتعجبم من مرغامیشی قاطیه آره:رها

 ارک باشه عزیزم چشم:آیسا بدون قدرشو آیسا خوبیه خیلی پسر  برانوش ولی نیست چیزیت:رها

 زنگش صدای گوشیم وخوابیدم کردم قطع گوشیو بخیر شب باش مواظب نه: رها فردا تا نداری

 پریدم ازتخت ها گرفته برق مثل بودم خوابیده خیلی بود00 مگه چنده ساعت وای ای شد بلند

 نوبت نکردی دارم بی چرا مامان:آیسا دخترم اتاقم تو:مامان کجایین مامان پایین ها پله از رفتم

 تمرف توساک گذاشتم جدیدم شلوار مانتو پوشیدم لباسام زود نمیدونستم:مامان دارم آرایشگاه

 لامس:آیسا لیلی آرایشگاه رسیدم دقیقه چند بعد بستم حیاطو در ودوباره بیرون بردم ماشینو

 بعدم بندانداخت صورتمو اول موندم خواب شرمنده آیسا خورده یه سلام:لیلی کردم دیر عزیزم

 یه داد پوژ کرد صاف موهامم دادم انجام خوشگل ساده آرایش یه سرم آخر کرد درست ابروهامو

 یول بود ساده اینکه با خیلی بودم شده خوب واقعا کردم نگاه خودم به توآینه طرف یه به خورده

 تممیفرس آدرسشو الان آرایشگام:آیسا کجایی سلام الو:بود برانوش اومد صدادر به گوشیم زیبا

 لوارمش مانتو بعدش فرستادم آدرسو کردم قطع گوشیو منتظرم باشه:برانوش شده تموم کارم بیای

 دز بوق ماشینی بودم برانوش منتظر کردم حساب روهم لیلی پول گذاشتم شالم آخرم پوشیدم

 شبرانو بیرون اومدم ازآرایشگاه عزیزم ممنون:آیسا عزیزم شی خوشبخت:لیلی برانوشه فهمیدم

 مسلا:برانوش سلام:آیسا برم بیام غروب تا همونجا گذاشتم خودم ماشین بود منتظر توماشین

 چشمی زیر میومد بهش خیلی بود پوشیده کرم وشلوار کرم کت با مشکی پیراهن یه برانوش

 بود مامان گردم نگاه صفحش به خورد زنگ گوشیم بود رانندگی به حواسش میکردم نگاش داشتم

 جلهع اینقد چرا اینا بیاین زودتر باشه توراهیم میایم داریم:آیسا کجایین دخترم:مامان جانم:آیسا

 پلها از رسیدیم دقیقه چند بعد باشیم مهظر2 ما بود قرار بود ونیم2 کردم نگاه ساعت داشتن

 کردن بغلم سمتم اومدن دیدن منو تا اینا مامان چرا نمیدونم داشتم استرس خیلی بالا رفتیم

 دخترم: بطول خاله بدیه لحظه چه خدا وای کردن بغلم وآنیسا بطول خاله بعدم دادن وبوسم

 دمز لبخند روش به بده تکون دلتو تو اب برانوش نذارم میدم قول بهت من کن خوشبخت پسرمو

 محرم هم مابه حالا شد جاری صیغه بودن اومده همه دقیقه بعدچند داشت دوست پسرشو چقد

 وزنجیر برانوش برای اینا مامان بودن گرفته برام ست نیم یه نشون یه  اینا بطول خاله شدیم

 لیخی انگشتر یه هم رها بودن گرفته من برای دستبند یه وبراهینم آنیسا بودن گرفته ساعت

 هب سرمم بودم نخورده نهار من شدیم خونه به رفتن آماده که بود چهار ساعت بود خوشگل کادوها
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 بودن سرمون پشت ماشین با هم بقیه شدم برانوش ماشین سوار رفتم میکرد درد شدت

 ارمبی غذت برات نگفتی بهم چرا:برانوش برام میگیری چی یه نخوردم نهار گشنمه خیلی:آیسا

 تزاپی یه جلوی دقیقه چند بعداز میکنه سیرم سادم چیز یه نیست مهم نه:آیسا بودی آرایشگاه

 زشا شما برای این بفرما:برانوش ماشین داخل واومد گرفت پیتزا یه داخل رفت داشت نگه فروشی

 یمبر شام بود قرار عقب صندلیه گذاشتم وبقیشو شدم سیر خوردم تیکه چند یه کردم تشکر

 ... بود بریده سر گوسفند عمواحمد بطول خاله خونه

 

 مامان خونه بعدم شدیم حیاط وارد خونمون اومد برانوشم اینا مامان اصرار به کردیم باز درحیاطو

 برانوش آشپزخونه ورفت چرخوند سرمون دور ما سمت گرفت ریخت واسفند اسفندی جا رفت

 برا ببر شیرینی با بریز چای دخترم:مامان آشپزخونه رفتم زد صدام مامان نشست مبل روی

 روتشک برداشت چایی:برانوش  برانوش سمت رفتم چای وباسینی کردم گوش حرفش به شوهرت

 شده خوشگلی خیلی امروز:برانوش کردم چاییم خوردن به وشروع نشستم روبروش منم کرد

 رهام از دیگه:برانوش واقعا آره:واقعا؟آیسا:برانوش میومد لباسابهت این توهم ممنون:آیسا بودی

 باهاش داره فرق خیلی نیست داداشش مثل اصلا رهاخانم:برانوش خداروشکر نه:آیسا نشده خبری

 ات میرم اتاقم برم شدم بلند دقیقه چند بعداز خوبه خیلی دوستیم باهم ساله7 رها منو آره:آیسا

 بایل یه کنم انتخاب امشب شام واس لباس یه گرفتم تصمیمم گفت ای باشه:برانوش میام اتاقم

 پوشیدم روش ماننوما بود خوب وموهام آرایش وپوشیدم برداشتم کمد اواز داشتم گیپور مشکی

 همب پشت برانوش پایین رفتم پلها از بیرون اومدم اتاق واز کردم عوض مشکی ساق بایه شلوارمو

 داداش به:براهین داخل در از اومد براهین میکرد نگاه حیاطو داشت پنجره پشت بود وایساده

 رهخی دقیقه چند سمتم برگشت برانوش کنارهم چطوره زندگیتون روز اولین خوبین وزنداداشم

 اییت سه هر حرفش این از فرمونی عزیزم نه:برانوش رسما بوقم اینجا من آقا:براهین کرد نگاه بهم

 ویزونآ لباشا آنیسا باره یه دیدنیا:براهین بخندیم ماهم بگید بابا خبره چه:آنیسا خنده زیر زدیم

 شوخیشم حتی نشنوما دیگه کرد اخم:براهین ندارم دوستت دیگه بدی خیلی:براهین روبه کرد

 اینجور که بودم شده خوشحال خیلی داشت دوست آبجیمو براهین چقد آنیسا نیست قشنگ

 رفته یادم چی یه:آنیسا گرامیم مادرشوهر خونه بریم کم کم دیگه7 ساعت:آنیسا بودن هم عاشق



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 55 

 شبند پشت بخری تو هرچی جاریهاما اون از عزیزم بله: آیسا جارییم خانوم آیسا منو الان کلا  بود

 خونه سمت افتادیم راه بودن شده آماده اومدن باباهم مامان خنده زیر زدیم تایی سه بازم میخرم

 ولبط خاله میچرخوند برانوش منو دور استقبال اومد اسفند جای یه با خاله زدیم زنگو بطول خاله

 کباب داشت احمد عمو خونه داخل رفتیم مراسما بعداین کورشه وبدخواه حسوده هرچی چشم:

 کردم نگاه برانوش به همین برازنده:احمد عمو منو هم داد بوس برانوشو هم اومد توحیاط میزد

 پزخونهآش تو رفتم میگرفت دلم بیشتر میشنیدم حرفارو این وقتی لبخند یه فقط نگفت چیزی

 چیکار توآشپزخونه عروسی تازه تو بشین برو عزیزم:خاله کنم کمک بطول خاله به خواستم

 میگیره حسودیم بابا:آنیسا لباسی توجا کردم آویزون مانتومادرآوردم توسالن رفتم میکنی

 مردم مگه اینجا من نخور حرص خانمم:براهین چی من پس میگیرین تحویل آبجیمو اینقداین

 مورفتی چیدن شامو میز دقیقه چند بعداز حرکاتششون از بود گرفته خندم میکشم نازتو خودم

 کفگیر هی برانوش بعدش ولی کفگیر یه ریختم برنج بودیم نشسته کنارهم برانوش منو شام برای

 آخه عالمه یه برنج رو ریخت گوشت برام احمد عمو نمیخوردم دونم یه همون من اخه ریخت دیگه

 میاد اضافی بقیش بخورم طرف ازیه گرفتم تصمیم بخورم نمیتونستم غذا همه این که من

 ودب عالی نکنه درد دستتون خاله عمو:آیسا نمیتونستم یگه بودم خورده خیلی بذارم همونجور

 نمنمیتو این بیشتراز خوردم خیلی آیسامن  خوردی چی پس توبشقابه غذات که تو دخترم: خاله

 کجات دختر وا:خاله  نمیخوره میشم چاق میگه نشه سیرم اگه شه چاق میترسه مامان:برانوش

 فدات جون خاله آره:آیسا دخترم داره حق شده مد انداما این از الان البته  استخونی که تو چاقه

 فحر این با شم باربی میخوام کنیم نام ثبت باشگاه باهم دختر چی پس:خاله میکنی درک که

 اینا مامان بود گرفته خوابم شدم خسته خیلی شب گذشت خوش خیلی خندیدیم خیلی خاله

 ساعت میموندم باید شب یعنی وای نذاشتن اینا خاله که برم خواستم منم شدن رفتن آماده

 برانوش اتاق برو هم تو دخترم:خاله گفتن بخیر شب اینا خاله میومد خوابم شب0 نزدیکای

 خاله رمنظو یا میخوابید کجا اون بعد برانوش اتاق کردم نگاه برانوش به تعجب با کنید استراحت

 اتاقش سمت رفتیم برانوش همراه بلندشدم بریم:برانوش نداشتن خبر هیچی از که اونا نه وای

 که نم بود تواتاقش بزرگم دونفره تخت یه ای قهوه دکوراسیون با بزرگ اتاق یه کرد باز دراتاقشو

 بیاره لباس دست یه برام بدم آنیساپیام به گرفتم تصمیم کنم لباساموعوض بودم نیاورده لباس

 ذره یه میشه:آیسا آورد برام گرفت ازش لباسارو رفت برانوش اومد براهین دقیقه چند بعداز
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 اجیغب:آیسا اونور میکنم رومو بیرون  برم باید حتما:برانوش کنم عوض لباسامو من باشی بیرون

 یریگ چه میکرد باز لباسمو زیپ کی حالا وای بیرون رفت اتاق از نزن جیغ باشه:برانوش برانوش

 برانوش برام بکشی لباسمو زیپ بیای دقیقه یه میشه:آیسا کردم باز درو رفتم بودم افتاده

 شکار لباس داشت زیپ کمرم تا پایین کشید زیپمو بالا آورد دستشو وایسادم بهش اومدپشت

 یرونب ورفت گفت ای باشه کنم عوض لباسمو بری میشه:آیسا هنوز بود نرفته ولی بود شده تموم

 لباساموا درآوردم پیراهنمو زود

 

 اهنگ بهم خورده یه داخل اومد بیا آره:آیسا داخل بیام:برانوش خورد صدا اتاق در پوشیدم لباسامو

 راهینب حتی بپوشی دیگه کس جلوی نداری حق میپوشی من جلوی فقط لباسارو این:برانوش کرد

 نمیدونم بپوشم لباسا این تواز جلوی ندارم دوست حتی من:آیسا میشه محسوب دومادتون که

 اونوری رومو گفت بهم بود نکرده عوض لباساشو هنوز برانوش داده برام لباسارو این آنیسا چرا

 لوارش یه کردم تعجب دیدم که چیزی از ولی سمتش برگشتم برگرد گفت دقیقه بعدچند کنم

 کردممی نگاش همینجور داشتم داشت هایی عضله چه بود لخت تنش بالا بود پوشیده فقط طوسی

 اکپ به کردم شروع دستمال بایه درآوردم کیفم از پاکنو شیر آینه جلوی رفتم اومدم خودم به که

 ویت از شرمنده بخوابم پیراهن بدون باید بخوابم نمیتونم پیراهن با من:برانوش آرایشم کردن

 ونا بخوابم کجا من حالا کشید دراز تخت روی نبود بهم حواسش میکردم نگاه بهش داشتم آیینه

 سمت رفتم بودم کرده پاک آرایشمو همه بخوابم همونجا باید منم یعنی خوابیده تخت روی که

 ورتمنظ متوجه:برانوش  روتخت نشست برانوش برعکس یا بالا تو بخوابم پایین من:آیسا تخت

 خوابم تخت جز جایی که من:برانوش پایین کدوم بخوابیم تخت رو کدوممون یعنی:آیسا نشدم

 اشمب نداشته باهات کاری میدم قول من بخواب همینجا بیا بخوابی پایین نمیتونی توهم نمیبره

 پس بود تهگرف خندش باشی داشته کاری نمیتونی بخوایم تواگه:آیسا گفت موذیانه لبخند بایه اینو

 هگوش یه خوبه اینجوری آره:آیسا خوبه بخواب تخت گوشه توهم میخوابم گوشه یه باشه اینطور

 چه بخوابی روش میداد جون داشت هایی عضله چه کثافت تخت دیگه سمت برانوش خوابیدم

 ازبعد درنمیاره بازی هیض اینقد پسره یه اینکه با اون آخه هیض ایقد دخترم میزد سرم به فکرا

 تروتخ کردم فرو سرمو بخوابم نمیذاشت  میخورد چشمام به مستقیم نور برد خوابم دقیقه چند



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 57 

 دست رو من بود فجیع وضع چه یواش کردم باز چشام آخه بود سفت ایقد چرا تخت آخه ولی

 دور دیگشم دست یه بود شونه رو سرش اونم بود وبازوش روسینه سرم بودم خوابیده برانوش

 ردک تنگتر دستاشو حلقه که بیدارشم بودخواستم افتاده اتفاقی چه دیشب یعنی خدایا کمرم

 خها شد بلند در صدای بود سنگین خوابش چقدم بود خواب ولی زدم صداش برانوش برانوش:آیسا

 تواین منو اگه آنیسا نه وای داخل بیام میشه بیداری آیسا بود آنیسا میزنه در کیه دیگه این

 ستمب چشامو یواش شد باز در ولی خوابیدم کنه فک تا نزنم حرف گرفتم تصمیم میدید وضعیت

 اب حتما بود دیده وضعیتی توچه مارو آنیسا نمیشد بدتر این از دیگه من خدای بست درو درجا

 ازب چشاشو یواش برانوش برانوش:خوردآیسا کوچیک تکون یه برانوش نمیکرد فکرا چه خودش

 شم دبلن برداری کمرم رو از دستتو میشه:آیسا جانم میگفت بهم بود بار اولین جانم:برانوش کرد

 اصلا من ببخش:برانوش شدم بلند ومن برداشت دستشو زود بود شده خودمون متوجه تازه

 با:برانوش بیرون اتاق از برم وخواستم کردم مرتب خورده یه موهامو نگفتم چیزی چیشد نفهمیدم

 بود نافم بالای تا تاپم داشت حق کردم نگاه خودم به مگه بودم چطوری بیرون میری وضع این

 یگهد طرف یه میشه: آیسا بپوشم دیشبیو پیراهن همون گرفتم تصمیم چسبون خیلی شلوارمم

 یدمپوش پیراهنمو زود منم تورختخواب کرد فرو سرشو برانوش بپوشم پیراهنمو من کنی نگاه رو

 یه ترف شد بلند جاش از برانوش پوشیدم باش حالاراحت:آیسا نپوشم ساق باهاش گرفتم تصمیم

 تو وآنیسا هخال پایین رفتم بیرون رفتم تند اتاق از کشید بالا پیراهنمم زیپ پوشید سفید تیشرت

 امروز چرا وای بود 02 کردم نگاه ساعت به آبجی خواب وقت دید منو تا:آنیسا بودن آشپزخونه

 یلیخ اینکه مثل دیشب:آنیسا خونه از ای گوشه کشید منو آنیسا بدشد خیلی دیرپاشدم اینقد

 شامچ با خودم که چیزی یعنی:آنیسا میدم توضیح برات نکن بعدبرداشت نه:آیسا گذشت خوش

 نزنم حرفی دیگه گرفتم تصمیم بود فایده بی توضیحام کنم باور تورو حرفای نکنم قبول دیدم

 خاله شرکت برم نکردی بیدارم چرا مامان: ررانوش کرد سلام همه با پایین اومد ها پله از برانوش

 باچشای نیومد دلم خوابیدین دیدم اتاق اومدم نشدی بیدار کردم صدات هرچقد پسرم چرا: بطول

 مگرفت صورتمو دستام با وضع اون با مارو بود دیده خالم یعنی کردم نگاه برانوش به شده گرد

  چیزی دیگه برانوش

 فتمر نداشتم صبحونه واس اشتها اصلا بود افتاده که اتفاقایی این با توآشپزخونه رفت  نگفت

 خاله نه  نمیخوری چیزی چرا دخترم:بطول خاله شدم وبلند خوردم چایی یه نشستم میز پشت
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 بودما زده حرف کلمه یه بود درآورده شورشو اینم اه شه چاق میترسه:برانوش شدم سیر ممنون

 بود سیلبا چه اون:آیسا توسالن رفتیم آنیسا منو نداد محلم اصلا ولی کردم نگاش اخم با برگشتم

 پیام میده داره میدونه چی شب نصف یک آدم آخه نخیر:آنیسا نه بود عمد از بودی داده برام

 راست وت اصلا باشه:آنیسا اشتباه میکنی فک اشتباه بخدا:آیسا بود اومده بدت توهم که نه میدی

 نهار داشت خاله برنمیگشت شب تا معملا شرکت رفت کرد خداحافظی همه از برانوش میگی

 باهات پسرم دخترم:بطول خاله میکرد نگاه وی تی داشتم نداشتم کاری میکردمنم درست

 خدا معلومه خوشحاله

 

 از مامان واسه بود شده تنگ دلم خیلی نفره سه نهار یه خوردیم آنسیا وبطول وخاله من نهارو

 بهت اینجا اینقد یعنی:بطول خاله امروز خونه دیگه برم میشه خاله:آیسا بودمش ندیده دیشب

 خاله خیلی شده تنگ مامان واس دلم راستش بهم میگذره خوش خیلی نه:آیسا بدمیگذره

 اش واسه بیا شب برو باشه دخترم بکنی باید چیکار بعدا گرفتی عروسی روز یه همین:بطول

 الهخ ممنون:آیسا میشد ناراحتم خیلی اره منتظرتیم میشه ناراحت نیستی ببینه بیاد برانوش

 رود زنگ بود اونجوری باهام باشی زندانی جا یه انگار بیرون حیاط از رفتم پوشیدم مانتوما جون

 دیشب از شد تنگ خیلی دلم مامان:آیسا خونه سمت دویدم شد باز درحیاط زد آیفونو مامان زدم

 برم باید امشبم مامان:آیسا باشم کرده گم چیو یه خونه تو انگار دختر وای: مامان کردم بغلش

 باید عروسشیا دخترم داره حق خوب:مامان شد ناراحت خیلی خونه برم گفتم خاله به اونجا

 اقمات سمت رفتم میکردما دق وگرنه مامان آره:آیسا نزدیکیم که خداروشکر بیای بری پیششون

 رفتم روز یه روزم یه اتاقم واسه بود شده تنگ دلم چقد تخت رو افتادم اتاقم وای کردم باز درشو

 همب خیلی بود کرده تغییر قیافم حالا تا دیروز از انگار انداختم نگاه خودم به اتاقم آینه سمت

 شتو ونشستم کردم آب وپر وان حموم تو رفتم بگیرم دوش یه برم گرفتم تصمیم بود ریخته

 حولمو بیرون اومدم کشیدم آب وخودمو شستم موهامم شدم بلند بعدم نشستم خورده یه آخیش

 رفت نگام آرایش میز پشت صندلی نشستم کنم خشک موهام برداشتم سشوار بودم پوشیده

 دمش ها گرفته برق مثل بودم نخونده هیچی داشتم امتحان وای بود شنبه سه فردا تقویم سمت

 مکن تموم کتابو این نمیتونستم روزه یه میکردم چیکار حالا خوندن مشغول درآوردم کتابمو
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 ودب دوساعتی یه میرسیدم جایی یه به حداقل مهمهو وتستهای بخونم جزورو برم گرفتم تصمیم

 اون گرفتم تصمیم اینا برانوش خونه میرفتم باید باز7 من بود2 ساعت میخوندم درس داشتم

 وت رفتم جزوها با میکرد درد سرم چقد وای بخونم هم اونجا ببرم جزوهامو بعدشم بخونم دوساعتم

 دارم اتاقم رفتم موقعه اون از نخونده هیچی داره امتحان فردا دخترت مامان:آیسا آشپزخونه

 وچایی کیک خورده یه کردی ضعف بخور چیزی یه بشین بیا شم فدات الهی: مامان میخونم

 کتی مانتو با پوشیدم مشکی جین یه شم آماده اتاقم تو رفتم بود 7 کردم نگاه ساعت به خوردم

 رداشتمب دانشگامم مقعنه و وشلوار مانتو با تیشرت یه با راحتی شلوار یه  بودم گرفته قبلن قرمزم

 بازش حیاط در سمت رفتم کردم خداحافظی مامان از نبدم بلد هیچی وای  داشتم کلاس صبح که

 سلام:آیسا سلام:برانوش داخل میبرد ماشینشو تازه داشت برانوش به افتاد چشمم که کردم

 همبا رفتیم بست درحیاطو اومد سرمن پشت برانوشم داخل رفتم ممنون برانوش نباشی خسته

 ... خونه داخل

 

 متمس اومد شد بلند دید من تا بود نشسته براهین کنار مبل روی آنیسا کرد باز برامون درو خاله

 وساکم تومیگی هرچی باشه نه نه بچه:آنیسا مامان پیش:آیسا بودی کجا خودم آبجی به:آنیسا

 دبو روبرم که چیزی بزنم در نبود حواسم اصلا کردم باز درو برانوش اتاق سمت رفتم برداشتم

 انال وای کوبیدم محکم درو میکرد عوض لباساشو داشت خدا بنده باشورت پیراهن بدون برانوش

 دمبو خودم فکر تو تواتاقش اومد کی نبود پایین اون مگه ولی کردم کارو این عمد از میکنه فک

 ایینیپ هنوز کردم فک اتاقی تو نمیدونستم:آیسا میزدی در بود بهتر:برانوش کرد باز درو برانوش

 فک بودم زده دیدش عمد از یعنی میکرد اینجوری چرا این وای کردم باور منم باشه:برانوش

 بلم روی پایین رفتم برداشتم وجزوهامو اتاق گوشه یه گذاشتم لباسمو ساک رفتم احمق میکرد

 یشونیموپ دستم یه با امتحانم رفت یادم برانوشه تقصیر همش لعنتی میخوندم کجا از اخه نشستم

 تسم برگشت نگاها همه براهین حرف این با نیست خوب حالت چیه زنداداش:براهین بودم گرفته

 میخوای فردا واقعا: براهین دارم امتحان فردا نمیدونستم فقط ندارم مشکلی خوبم نه:آیسا من

 امدست با  خوبیه فکر:برانوش میخونم میمونم بیدار صبح تا شده نمیدونم:آیسا کنی چیکار

 فقط جزوم وقت سر رفتم دوباره من خوردیم ارامش با شامو چی یعنی کنم خفش میخواستم
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 رمس به زد فکری یه بشم نباید نه:آیسا میشی مشروط درس یه حالا بابا کن ول:آنیسا میخوندم

 هزد علامت اون مهمو سوالای حتما بود استاد آشناهای از یکی بزنم زنگ سارا به گرفتم تصمیم

 اینجوری اگه فردا پس بودم ممنون ازش بخونم فقط گفت سوالو تا 03 کردم صحبت باهاش بود

 فتشک گلت از گل خبریه:بطول خاله بقیه پیش اومدم خنده با میشدم قبول میرفت پیش اوضاع

 ونمبخ برم دیگه آشناست حالا:آیسا کی از دختر ایول:آنیسا گرفتم مهمو سوالای آره:آیسا دخترم

 دمکر عوض وشلوارم مانتو برانوش اتاق سمت افتادم راه بخیر شبتون ندارین کاری من با فعلن

 درو برانوش بودم خونده یکم دورم دورتا بودم ریخته تخت روی جزوهامم همه تخت رو نشستم

 وابمبخ باید کجا من بپرسم میتونم:برانوش میکرد نگام بود وایساده همینجور داخل اومد کرد باز

 دراز جاش توی اومد برانوش اینجا:آیسا برداشتم جزوهارو بود جزوه پر انداختم جاش به نگاه یه

 یچیه چطور دختر:آیسا پسر یا دختر:برانوش دوستم از:آیسا گرفتی سوالارو کی از:برانوش کشید

 خوابمب نمیتونستم ولدی بود گرفته خوابم خیلی میشه چیزیش یه اینم بدونم خواستم همینطوری

 نمم میگی یعنی:برانوش دارم سوال کلی هنوز من نه:آیسا بخواب بیا کن خاموش برقو اون:برانوش

 ورن این با:برانوش داری من به چیکار بخواب تو خوب نه آیسا  بمونم بیدار تاصبح امشب باید

 خاموش لامپو شدم بلند میخونم گوشیم بانور میکنم خاموش الان باشه نبود حواسم آها:آیسا

 نفساش بود خوابیده اینکه مثل برانوش خوندن درس گوشی نور با بود مصیبتی چه وای کردم

 ردمک درسم خوندن به شروع دوباره نمیشد سردش این بود لخت اش تنه بالا  بازم بود شده منظم

 0 کردم نگاه ساعت به میشدم بیدار بالش به میخورد سرم میشدم بلند میبرد خواب چشام هی

 ساعت0 حداقل گذاشتم هفت رو گوشیو زنگ داشتم امتحان  هم 8 بودم خسته خیلی بود صبح

 به بیدارشدم چیزی زنگ با یهوی برد خوابم درجا میومد خوابم چقد توجام افتادم میخوابیدم

 مانتو بود خواب هنوز برانوش شدم بلند چهارساعت گذشت زود چقد بود7 کردم نگاه گوشیم

 داشتم بودم بیدار من تنها بودن خوابیده همه بیرون رفتم برداشتم کیفمو گذاشتمو مقنعه وشلوار

 رمب باید شدی بیدار زود چه بخیر صبح سلام:آیسا سلام:برانوش اومد برانوش میخوردم صبحونه

 امتحان فکر همش نخوابیدم خوب دیشب آره:آیسا میای بنظر خسته چقد: برانوش شرکت

 میرسونمت برانوش م شد رفتن آماده گفتم ای باشه: آیسا  نکن خسته زیاد خودتو:برانوش
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 دبو شده خراب ماشینش بود رها دست منم ماشین بیرون حیاط از برد ماشینو حیاط رفتیم باهم

 باید خدا همچین ای:آیسا امروز امتحان برا بلدی چیزی:برانوش نشستم جلو رفتم روزی چند

 برا مناسب لباس یه بیرون بریم میام نهار برا خونه بیا زود دادی امتحان راستی:برانوش کنه کمک

 بیام باید حتما:آیسا دعوتم منم میان خانماشون با دوستامه از یکی تولد بگیرم امشب

 اشتممیذ نباید داشت  حق برم  ای دیگه کس با یعنی الکی یا واقعی یا حالا زنمی تو خوب:برانوش

 گاهدانش در جلوی رسیدیم تا نگفت چیزی دیگه برانوش میام باشه:آیسا ببره خودش با رو کسی

 چهاب با میام خودم نه:آیسا دنبالت بیام میام شرکت از برانوش ممنون:آیسا باشی موفق:برانوش

 یه دیدم رو رها داخل رفتم ورودی در سمت رفتم کرد خداحافطی وازم داد تکون سر یه یاتنهایی

 ماش نیستم بد آره:رها خوبی عزیزم سلام:آیسا سهیل ستاره به:رها  دست به کتاب نشسته گوشه

 هک الاناست بریم باشه:رها رفت رسوند منو خوبه:آیسا خوبه شوهرت:رها میگذره هی:آیسا بهتری

 حالا واقعا:رها خوندم الان تا دیروز از دارم امتحان فهمیدم دیروز میدونی:آیسا بشه شروع امتحان

 بودم دورتر رها از صندلی چندتا من نشستیم سرجاهامون رفتیم همچین هی:آیسا بلدی چیزی

 گفته بهم سارا که بود سوالایی بیشتر بود سوال تا 23 میدادم جواب داشتم کردن پخش سوالارو

 شد ومتم زمان که بود مونده یکی بودم ننوشته سوالو دوتا هنوز میشد تموم داشت وقتم دیگه بود

 آره:اآیس قبولم نبود بعد:رها بود چطور:آیسا رها سمت رفتم جام از شدم بلند بالا گرفتیم ورقاهارو

 اصلا خونه: آیسا بریم کجا:رها میدونستم میشد بیشتر نمرم قبولیم از بودم خوشحال قبولم منم

 خانوم میگذره خوش خوب:رها شدیم ماشین سوار باشه رها بخوابم بگیرم نخوابیدم دیشب

 خیلی هیچی:رها میکنه چیکار رهام راستی:آیسا عزیزم باشی خوشبخت:رها میگذره هی:آیسا

 ستدو همه این شده نصف ببینی داداشم اصلا باشه تو بخاطر کنم فک چندروزیه یه است گرفته

 اچر خوب:آیسا ببینم کشیدنشو عذاب ندارم دوست میسوزه براش دلم نمیدونستیم ما داشت

 عدازب شده خسته مامانم نمیکنه قبول گفته ایقد مامان:رها کنید انتخاب زن براش نمیکنه ازدواج

 ازش منتظره مامان فدات نه:رها خونه نهار بریم بیا باشه:آیسا خونه رسیدیم دقیقه چند

 دخترم سلام:خاله داخل رفتم زد آیفونو خاله زدم درو زنگ  زنگ سمت اومدم کردم خداحافظی

 باشم نوشته درست کنم فکر اکثرا میکنی باور خاله بود خوب:آیسا امتحان بود چطور

 تصمیم بخوابم برم میکشیدم خجالت درآوردم مانتوما داخل رفتیم ماشالا هزار خداروشکر:خاله

 هبست چشام میرفت همش چشام بودم نشسته مبل رو کنم مشغول وی تی با خودمو برم گرفتم
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 انامتح بخاطر دیشب باشه خسته خیلی کنم فک پسرم: بطول خاله شد چی نفهمیدم دیگه شد

 خاله بندازم روش بیارم چی یه برم بود بیدار آره:برانوش برد خوابش اینجوری که بوده بیدار

 همش مشخصه چون:خاله  مامان میپرسی چی برای:پسرم؟؟برانوش داری دوسش خیلی:بطول

 کشیده دراز مبل روی کردم باز چشامو ممنون: برانوش بمونید براهم ایشالا هست بهش حواست

 دیخوابی خوب دخترم سلام:خاله مبل رو از شدم بلند بودم آورده پتو کی من بود پتو یه روم بودم

 چه این نداره ایراد:خاله بودم خسته خیلی برد خوابم کی نفهمیدم ببخشید وای ممنون:آیسا

 ساعت هب بود رفته یادم بیرون برید بخوری غذا بیدارشدی اگه گفت برانوش دخترم راستی حرفیه

 ودب سبزی قرمه کشیدم غذا خودم برای آشپزخونه رفتم بودم خوابیده خیلی بود سه کردم نگاه

 برانوش اتاق سمت افتادم راه سینگ توی گذاشتم ظرفامو غذاخوردم اشتها با بودم عاشقش

 سلام:آیسا داخل رفتم تو بیا: برانوش زدم در نرم زدن در بدون اومد یادم کنم باز درو خواستم

 بریم شو آماده بیرون میرم من:  برانوش خیلی آره:آیسا خوابیدی خوب خواب وقت سلام:برانوش

 ...لباسام سمت رفتم گفتم ای باشه بگیرم لباس

 

 مکر خورده یه درآوردم آرایشمو کیف کنم آرایش خورده یه گرفتم تصمیم پوشدم شلوارم مانتو

 روسرم میذاشتم شالمو داشتم میومد بهم کردم نگاه خودم به آینه تو زدم قرمز رژ ویه چشم وخط

 پررنگه خیلی رژت نمیکنی احساس:برانوش کرد نگاه بهم کردم نگاه بهش داخل اومد برانوش

 عنیی بیرون رفت ازاتاق نکردم توجه حرفش به کن کمش یکم زیاده ولی: برانوش که خوبه نه:آیسا

 سوار کردیم خداحافظی خاله از پایین رفتم خودمم دقیقه چند بعداز کنه چک منو بود اومده

 بغل به بغل بده چقد وای خودمون خونه افتادبه چشمم کرد وروشن ماشین برانوش شدم ماشین

 انتخاب قشنگ مجلسی لباس یه امشب واسه:برانوش مامان پیش برم نمیکنم وقت خونمونه هم

 ماونقدراه نه:برانوش حتما جشن این مهمه خیلی:آیسا بگیرم شلوار با کت تک یه باید منم کن

 از رهپس یه که میکرد پارک ماشینو داشت برانوش ها پله روی رفتم شدم پیاده پاساژ به رسیدیم

 چه: پسره برانوش سمت چرخوندم خودمو نگاه میکرد نگاه بهم داشت بیرون اومد پاساژ داخل

 بودم خودم فکر تو میدید برانوش اگه وای رفت نداد ادامه بغیشو....واسه میده جوون لبایی

 باسل یه میکردم نگاه لباسا به داشتم پاساژ داخل رفتیم بریم:برانوش شد نزدیک بهم برانوش
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 اخلد رفتیم گفت ای باشه برانوش کنم پرو رو لباس اون بریم:آیسا بود خوشگل دیدم بلند قرمز

 ولباس پرو داخل رفتم من آورد لباسو پرسی واحوال سلام بعداز بود جوونی پسر فروشنده مغازه

 ثلم انداخت نگاه بهم برانوش کردم باز درو بود باز خیلی پشتش ولی میومد بهم خیلی پوشیدم

 وشمخ اینجوری بازه خیلی پشتش:آیسا بهش پشت برگشتم میکرد نگاهم خیره میومد بهم اینکه

 نگاه مبه داشت که نبود برانوش سر پشت پسره به حواسم اصلا بیار درش خیلی آره:برانوش نمیاد

 بیرون اومدم درمیاورد پدرش میفهمید برانوش بود عوضی آدم عجب بستم محکم درو میکرد

 هب که میومد بهتون خیلی ولی: فروشنده نیومد خوشم اصلا نه:آیسا شد انتخاب خوب:فروشنده

 لیخی لباس این که میدونین کجا از شما:برانوش انداخت نگاه بهش برانوش میداد جلوه اندامتون

 لحاظحتما ازهمه خوبن خودشون اینه منظورم نه: فروشنده لحظه یه خورد جا فروشنده میاد بهش

 مرفتی مغازه از کشید دستمو نخواست نظر اظهار شما از کسی:برانوش میومد بهشون لباسم این

 گتن لباس اینجور نمال خودت به اینجور میگم بهت دفعه صد بیا عوضی پسره:برانوش بیرون

 داشتم آرایش اندازه به که من اخه دستش از شدم دلخور خیلی میشه این آخرش نپوش کوتاه

 مزقر چشاش کرد نگاه بهم وایساد زندگیت پی برو نداری دوس همینم من:آیسا بود خوب مانتومم

 میدونی بهتر خودت مجبورم ندارم که دوست:برانوش بکنه حرکتی یه میترسیدم وای بود شده

 بدی بغض پایین انداختم سرمو شده ناراحت خیلی حرفاش از دلداده یا نبودم که پیشت عاشق

 کیی کنارش منم افتاد راه نداد ادامه دیگه ولی میباریدن اشکام میداد ادامه اگه بود گرفته گلومو

 اهنگ لباس به چطوره لباس اون:برانوش  نمیومد خوشم چیزی از اصلا میکردیم رد هارو مغازه یکی

 مغازه خلدا رفتیم بود قشنگ بلندتر پشت از بود تر کوتاه جلو از که  بلند مشکی لباس یه کردم

 لوشج رو بود گردنی حالت یه میومد بهم خیلی پوشیدمش رفتم آورد لباسو گفتیم فروشنده به

 درو هخوب همین:برانوش نبود باز لباسمم پشت کرد نگاه بهم برانوش کردم باز درو بود سنگدوزی

 دستش از بودم ناراحت خیلی مهمونی نه لباس دیگه نبود مهم برام اصلا آوردم ودرش بستم

 حداقل میکردم ازدواج رهام با کاش سرم میذاشت منت اینجور نباید ولی بود درست حرفاش

 هعلاق بهش کم کم منم شاید بودم پشیمون کارم از بودم مطمعن داشتنش دوست از داشت دوسم

 یمرفت ندارم نظری من خودته سلیقه نمیدونم:آیسا چطوره زرشکیه کت این:برانوش میشدم مند

 پرو داخل رفت برداشت زرشکیو کت وتک مشکی پیراهن یه با جذب مشکی شلوار یه داخل

 دهش اینجوری امروز اینا چرا نگفت بقیشو هم لباس تو هم خوبه خیلی همسرتون سلیقه:فروشنده



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 64 

 بود شده شیک میومد بهش خیلی بیرون اومد برانوش میپروندن متلک بهم همه بودن

 لباسارو بود اومده خوشش برانوش داداش عالیه فروشنده میاد بهت خوبه:آیسا چطوره:برانوش

 هی برم:برانوش  سیرم نه:من نمیخوری چیزی: برانوش بیرون اومدیم کرد حساب فروشنده درآورد

 نبش رد کنارم از اومدن پسر دوتا بودم وایساده ای گوشه کردم موافقت تشنمه خیلی بگیرم آب

 پسره کنم چیکار خدایا وای من سمت اومدن خودمه مال:دومی پسره نازه چه جوووون:اولی پسره

 نباهاشو اینجوری نمیکردن فکر احمق شو خفه:آیسا دارم ماشین من برسونیمت بیا عزیزم:دومی

 وگرنه میرفتن میکردم کاری یه باید  خوشگله نمیاد بهت بداخلاق چه:اولیه پسر بزنم حرف

 زیر زدن هردوتاشون003 میزنم زنگ وگرنه نشید مزاحم:آیسا میشد پا به شر میددشون برانوش

 یومدم داشت دیدم برانوشو دستش به زدم کیفم با بگیره دستمو میخواست سمت اومد یکی خنده

 زده پسره به سیلی دوتا نداری ناموس خودت:برانوش گرفت رو پسره یقه بهم رسید سمتمون

 بلند اهردوت بینیش تو زد مشت با برانوش بزنه برانوشو اومد دومی پسره میلرزیدم ترس از داشتم

 نگاهای اون از کرد نگاه بهم برانوش کردن فرار شدن

 

 

 در سرش پشت منم میرفت تند خیلی افتاد راه گرفت دستمو مقصرنبودم که من وحشتناک

 وتاهک مانتو اینجور لبت به نزن صاحابو بی اون میگم:برانوش ماشین تو نشستم کرد باز ماشین

 کنه پاک رژمو میخواست لبم رو کشید باآنگشتاش جلو آورد دستشو نه مگه میشه حالیت نپوش

 ضروبغ نمیشد رژدیگه از بود پر لبم دور کردم نگاه آینه تو خودم به لحظه  یه گرفت دردم خیلی

 هتکی نزدم دست صورتم به اصلا کرد وروشن ماشین برانوش میکرد سنگینی خیلی داد قورت

 قیقهد چند بهداز الان کنم خفش دوستداشتم بهتر همون نمیگفت هیچی برانوشم صندلی به دادم

 بودم اومده باهاش بار یه نبود خونه اینجا اما کردم باز چشامو بودیم رسیده حتما وایساد ماشین

 هپیاد ماشین از بود وایساده بهم پشت بود شده پیاده ماشین از انگار بود پات زیر تهران اینجا

 عالی بود قشنگ خیلی اینجا نشستم نیمکت روی رفتم بود وابری داشت هواسوز شدم

 برانوش نشست کنارم اومد بود دلخور خیلی ازش نزدم حرفی میخوام معذرت من من:برانوش

 یه به بزنن حرف بهت که بگردی جوری نداری دوست حساسم خیلی ناموسم رو من میدونی:
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 ردخو بارون قطره یه میدادم گوش حرفاش به فقط اینه اخلاقم چیکارکنم کنن نگات دیگه چشم

 ممیشی خیس بریم پاشو:برانوش زیادمیشد بارون قطرهای همینجور بودم بارون عاشق صورتم به

 فکر شدم بلند بود شده خیس لباسم همه میشدم خیس داشتم میمونم بارونم عاشق نه:آیسا

 ودب ریخته موهاش بود چسبیده بهش لباساش همه بود وایساده پشتم اما توماشیع برانوش کردم

 بود شده پخش رژم که اینور از شدم زشت خیلی حتما:آیسا بود شده جذاب خیلی صورتش تو

 چشاممو زیر صورتم سمت آورد دستاشو شد نزدیک بهم برانوش چشمم دور سیاهیای هم حالا

 ینا آخه خوشگلم بود گفته بهم که بودم خوشحال خیلی خوشگلی الانشم نه:برانوش کرد پاک

 ردممیک نگاه تعجب با بهش بهم میدی قول یه:برانوش که بس از بود مغرور نمیزد هیچوقت حرفارو

 نکرده کاری آخه میکردم دیونش چرا من نکن دیوونه منو اینجوری دیگه میخواست قولی چه

 یول نمیخواستم اول شونهام دور انداخت دستاشو شد نزدیک بهم شدلرزیدم سردم لحظه یه بودم

 توماشین بریم:برانوش بود خوبی حسی خیلی بودم گذاشته شونش رو سرمو بودیم محرم خوب

 اهو:آیسا ماشین بیاتو:برانوش بودم بیرون هنوز من ماشین سمت افتاد ره خودش میخوری سرما

 ولی میزنی حرف چی از نمیدونم باشه:آیسا ندادی قول:برانوش توماشین بیام کنم ول خوبی این به

 نماشی تو نشستم ماشین سمت دویدم میومد بهش خنده چقد میخندید نکنم دیونت میدم قول

 ردک روشن بخاریو برانوش کنی وروشن بخاری میشه:آیسا بود خیس خیلی موهام برداشتم شالمو

 افتادیم راه دقیقه چند بعداز کنه گرم میخواست گرفت دستش دستاموتو شدم نزدیک بهش

 شونهام رو داشت توماشین مسافرتی پتو یه برانوش بودم درآورده مانتومما من خونه سمت

 خورده یه پتو با میخورد سرما حتما میریخت آب موهاش از هنوز کردم نگاه بهش بودم انداخته

 مرفت کرد باز درو خونه رسیدیم نگفت چیزی ولی کرد تعجب اول اینکار با کردم خشک موهاشو

 از:خاله بود خوب خیلی موندم بارون تو خاله:آیسا شدی خیس ایید چرا دخترم وای:خاله توخونه

 لباسامو برانوش اتاق سمت رفتم میخوری سرما کن عوض لباستو زود برو جوونا شما دست

 زد ندلبخ دید منو وقتی بود برانوش شد باز در بود گشاد برام چقد پوشیدم برانوشو حوله درآوردم

 ارک یه:برانوش میارم درش شم خشک یکم:آیسا بپوشم چی من پوشیدی منو حوله حاله:برانوش

 قاآ نخیرم:آیسا شدم قرمز ازخجالت پسره این بود پرو چقد بریم توش دوتایی کرد میشه دیگم

 در سمت رفتم دویدم سمتم اومد بود شده چش این وای وشوهریم زن وتو من نه چرا:برانوش

 هشب پشت برگشتم بپیچم بخودم حوله یه اونور بکن روتو میکنم شوخی بیا:برانوش اتاقش
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 میومد بهش خیلی امشبو مهمونی لباسای بود پوشیده لباس برگرد گفت دقیقه بعدچند

 .....میرفتیم باید نبود حواسم اصلا کردم نگاه ساعت به شو آماده توهم پایین میرم:برانوش

 

 خورده یه بود مهمونی چون آرایش به شروع بعدم کردم خشک موهامو اول آینه جلوی رفتم

 بهم یلیخ کردم نگاه خودم به توآینه پوشیدم لباسم آخرسرم باشه بیشتر آرایشم گرفتم تصمیم

 نگاش ودب منتظرم برانوش بیرون رفتم اتاق از برداشتم وکیفمم پوشیدم لباسم روی مانتوما میومد

 دیمکر خداحافظی خاله از بریم ام آماده:آیسا پایین رفتم ها پله از میکرد نگاه بهم من سمت افتاد

 ازم زیاد امشب:برانوش توماشین نشست اومد خودشم بست درحیاطو برانوش شدم ماشین سوار

 شناییآ کسی با چون میمونم پیشت بتونم تاجایی منم باشی خودم پیش کن سعی باشه نشو دور

 دیمش پیاده ماشین از نگهداشت بزرگ خونه یه جلوی برانوش دقیقه چند بعداز باشه:آیسا نداری

 داخل مرفتی داد بهش سویچو برانوش پارکینگ تو میکرد پارک ماشینارو بود خیابون کنار نفر یه

 دبو شلوغ خیلی داخل رفتیم بود باز خونه در بود قشنگ هم خیلی بود خونه جلوی باغ یه باغ

 هک ممنون باشه میخورد برانوش سن هم استقبالمون  اومد آقایی میشدیه پخش ملایمی موزیک

 حال کلی بعداز مچکر شن023 انشالا جان مهدی میکنم خواهش:برانوش جان برانوش اومدی

 پرسی احوال باهاش منم افتخاری چه خوشبختم:آقامهدی آیسا هست خانومم:برانوش واحوال

 وجشنت که اکثرکسایی برانوش نشستیم میز پشت بود دونفره میز یه گوشیه یه ورفتیم کردم

 نکردی لطف برانوش آقای پیشمون اومد رنگ سفید کرم لباس بایه خانمی یه میشناخت بودنو

 تولد پس ممنون شین ساله023 خانوم الینا میکنم خواش برانوش:ماست خوشحالی باعث اومدین

 یخوب است برازنده چقدم سعادتی چه به به:خانم الینا آیسا هستن همسرم:برانوش بود خانم این

 بعداز رفت جمعمون از خانومم الینا لطفتونه نظر میکنم خواهش:آیسا کردی خوشحالمون عزیزم

 با نیپسرجوو به افتاد چشمم میکردم نگاه بقیه به داشتم بودیم دونفری وبرانوش من ثانیه چند

 خیلی بود من سمت نگاش بازم میکرد نگاه بهم بودم اومده که ای موقعه از مشکی شلوار کت

 وسط بودن افتاده همه کرد پخش شادی آهنگ دیجی که بودم خودم توفکر بودم شده کلافه

 کردم رتشک ازش دیگه برقصین پاشین نشستین چرا: عزیزم سمتم اومد خانوم الینا ومیرقصیدین

 برانوش سمت اومد آقایی یه بودنم غریبه وجود وبا برقصم آهنگ این با نمیتونستم من ولی
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 هب میکردم نگاه داشتم دورشد ازم گفتم ای باشه زودمیام نرو جایی:برانوش شد بلند برانوش

 که بود آقایی همون سمتش برگشتم میدین رقص افتخار گفت نفرروبهم یه میرقصیدن که کسایی

 یشدم پخش ملایمی آهنگ کرد بلندم کشید دستمو کنم مخالفت خواستم دور از میکرد نگاه بهم

 کمرم دور گذاشت دستاشو رقص پیست وسط رفتیم همراش شد خاموش چراغا نمیدیدم برانوشو

 اینجاها ندیدمتون تاحالا:مرد هم کنار میخوردیم تکون آروم شونهاش رو گذاشتم دستامو منم

 من جدی:مرد برومند برانوش همسرم بله:آیسا اومدین کسی با:مرد اینجا میام باره اولین:آیسا

 نممنو:آیسا عالی دیگه که شماهم بود خوب سلیقش همیشه بودیم شریک باهم قبلن وبرانوش

 تعریف اینقد چرا این برقصم شما مثل محترمی خانم با من افتخاره باعث نه:مرد نظرلطفتونه

 این بله هست اجازه جان حسام:برانوش بودم خودم حال تو نیومد برانوشم آخه میکرد وتمجید

 جایی نگفتم مگه:برانوش داد نجات این دست از منو خوب چه وای بود برانوش صدای حرفیه چه

 ینا از ولی نداره ایرادی باشه:برانوش داد رقص پیشنهاد بهم اومد آقا این نمیخواستم من:آیسا نرو

 صفشن ببام خواستم کمرته دور دستاش دیدم لحظه یه رو کسی پیشنهاد نکن قبول دیگه بعد به

 ماآد اینجور از میومد خوشم بود غیرتی چقد این بود گرفته خندم گرفتم خودمو جلوی ولی کنم

 مشروب حتما بود شده قاطی مردونش وعطر الکل بوی چسبوند خودش به بیشتر منو برانوش

 خیلی من سر کنار گذاشت سرشو اونم شونش رو گذاشتم سرمو نبود مست ولی بود خورده

 نششو روی از کرد بلند سرمو برانوش لحظه یه توی بود رفته بالا قلبم ضربان بود شده گرممم

 لبام روی لباشو دفعه یه که میکردم نگاه قرمزش چشمای به داشتم بود هم روبروی صورتامون

 اشتمد نمیدادم انجام کاری هیچ میبوسید لبامو وله با بالا بود رفته بیشتر قلبم ضربان گذاشت

 شد روشن چراغا بود اومده خودش به تازه کنار کشیدم خودمو خورده یه که میاوردم کم نفس

 یلیخ اعصابم قبلی میز همون پشت رفتیم گرفت دستمو کرده چیکار که بود اومده خودش به تازه

 نبود ای علاقه هیچ بینمون ولی بودم زنش بود درست بود کرده کاری همچین چرا  بود خورد

 یلیخ حرفوزدم این اعصبانیتی یه با کارونکن این دیگه:آیسا شد چی نفهمیدم متاسفم:برانوش

 بود کرده فوت شمعشو الینا میزدن ودست جیغ همه آوردن تولدو کیک دستش از بودم ناراحت

 دهش خسته خیلی بیارن مهمونی برا میخواستن بودن کرده تقسیم کیکارو میبرید کیک داشت

 بود رفتهگ چی کادو نمیدونستم بعد بدیم کادوشو بریم باشه برانوش بریم میشه خستم:آیسا بودم

 فتیمگ تبریک باز بهش الینا به داد رو جعبه برانوش مهدی وآقا الینا سمت رفتیم نبود مهم برامم
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 داشتمن جشنو این حوصله دیگه من ولی بمونیم بیشتر نریم میگفتن کردیم خداحافظی وازشون

 کرده پارک بو برده که مردی اون ماشینو بیرون اومدیم پوشیدم مانتوما

 

 اقیاتف یه بگذرونم خوش میخواستم دفعه هر میکردم نگاه بیرون به شدیم ماشین سوار آورد بود

 ندادم جوابشو کردم خواهی معذرت که من ناراحتی دستم از:یرانوش ازامشب اینم میوفتاد

 دشخو سمت برگردوند دستش با صورتمو ندادم جواب بازم نمیگی هیچی چرا باتوام آیسا:برانوش

 دتوب خوشت باید شمافقط:آیسا نده وجوابمو باشه ساکت باکسی میزنم حرف میاد مبد:برانوش

 کرم لطغ بگم: برانوش کردم سکوت بازم نزدم حرفیو همچین من نه:برانوش نیستن مهم بقیه بیاد

 هواس غرورشو میشناختم من برانوشی اون حرفش این با سوخت براش دلم کردم غلط آیسا خوبه

 شدم پیاده وایساد ماشین میزد حرف اینجوری براش بودم مهم حتما نمیذاشت پا زیر کسی

 دهب آنیسا به لباسامو فردا خونه میرم من آیسا کنه باز حیاطو در بره خواست شد پیاده برانوشم

 فتمر باشه:برانوش توموهاش انداخت چنگ دستاش با میکرد نگاه بهم باتعجب: برانوش بیاره برام

 زا رفتم بود خاموش چراغا بودن خوابیده همه داخل رفتم شد باز قفل وت انداختم کلیدو در سمت

 عتسا به بکشم راحت نفس یه اخیش روتختم انداختم خودمو کردم باز دراتاقمو سمت بالا ها پله

 بود شد تنگ بالکن برای دلم پوشیدم شلوارک تاپ یه درآوردم لباسامو بود شب2 کردم نگاه

 خودشم دبو روشن لامپش برانوش اتاق افتادبه چشمم میکردم نگاه وبیرون داشتم بالکن توی رفتم

 ونچ بود آروم نا حتما میکشید سیگار داشت باز شد من متوجه دقیقه چند بعداز اونم پنجره کنار

 مونآس به برگردوندم ازش نگامو میکرد نگاه بهم میره سیگار سمت آرومه نا وقتی میگفت خودش

 کرده شروع خودم که بازی نمیدونستم میشد چی آخرش داشت ادامه کی تا بازی این کردم نگاه

 ... بودم

 

 شدم پهلو اون پهلو این چندبار روم کشیدم رو پتو خوابیدم توجام بودم خسته تواتاقم رفتم

 تاقا به حتما بخوابم نمیتونستم چرا پس بودم خسته خیلی که من چرا نمیدونم نمیبرد خوابم

 جا بردهمه خوابم کردن فک کلی بعداز اتاقش به نه خودش به شایدم بودم کرده عادت برانوش
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 به بودم شده خوشگل چقد کردم نگاه خودم به توآینه بودن واطرافم دور آدم کلی بود چراغونی

 منتظرن مهمونا بیرون بریم گفت گرفت دستمو سمتم اومد برانوش سفید تور لباس یه همراه

 شدین من مال:رها بکنه میخواست چیکار دستش چاقو یه بود روبروم رهام توباغ میرفتیم داشتیم

 جلوی رفتم یزنه برانوش چاقوروبه خواست برانوش سمت اومد شی دیگه کس واسه نمیدارم

 براتوش توبغل افتادم بود شده پرخون سفیدم لباس دادمیزدن همه خورد شکمم چاقوبه براموش

 صورتم تمام پریدم خواب از میکشید تیر شکمم روی میزدن وداد جیغ همه بودتم گرفته محکم

 هچ پنجره کنار رفتم بلندشدم روتختم از خوابومیدیدم این بود بار دومین این الان بود عرق پر

 تعجب بودم شده سرخیز چقد من بود صبح9 کردم نگاه ساعت به برداشتم گوشیمو بود هوایی

 بود اومده نونوایی از تازه مامان بیرون رفتم اتاقم از زدم موهاموشونه آینه جلوی رفتم کردم

 بیا کردم درست صبحونه بیا:مامان بود آخرشب دیشب:آیسا اومدی کی خوشگلم سلام:مامان

 ایچیز تا داشتم دوست خیلی وپنیر نون همیشه میخوردم صبحونه میز پشت نشستم  بشین

 میشناسی که بتولو خاله مامان آره:آیسا مادرشوهرت خونه خوشگذشت دخترم: مامان  دیگه

 گاهن صفحش به اومد در صدا به گوشیم زنگ  بزنم سفید سیاه به دس نمیذاشت مهربونه خیلی

 یداریب ببینم میخواستم:برانوش بخیر صبح ممنون:آیسا خوبی سلام الو:آیسا بود برنوش کردم

 یوگوش میام دیگه دقیقه چن یه باشه:آیسا کنی شروع باید کارت درمورد شرکت بریم شی آماده

 انتوم یه با پوشیدم جین شلوار یه اتاقم سمت رفتم و کردم تعریف مامان برا رو موضوع کردم قطع

 یخداحافظ مامان از رفتم برداشتم کیفمو رژمات یه با کشیدم ساده چشم خط یه گذاشتم وشالمم

 خوبی امسل:برانوش سلام:آیسا نشستم رفتم بود منتطر توماشین برانوش کردم باز درجیاطو کردم

 یمبر خواستم میره داره میکرد کار توجسابداری قبلن که کسی اون:برانوش خداروشکر آره:آیسا

 خوشحالم خیلی خوب چه:آیسا بیای فردا از که شی آماده خوردم یه بدم نشونت کارتو محل

 هنمیش نگه کنه موافقت باباهم خداکنه بودم خوشحال خیلی نکردم کاری: برانوش ازت ممنونم

 برانوش روبروی شدیم آسانسور سوار شدیم پیاده ماشین از شرکت به رسیدیم دیگه وچیزای

 بالیواق خانم امدین خوش سلام:منشی برانوش دفتر سمت رفتیم شد باز درها ثانیه بهدازچند بودم

 وایساده منشی پیش من دفتر داخل رفت برانوش کردیم پرسی احوال باهم بودم دیده اوندفعه

 ومدا بیرون اتاق از برانوش فردا بخواد خدا:آیسا اینجا میکنین شروع کارتونا کی از:منشی بودم

 نگاه همه بودن تواتاق کردچندنفر باز درو برانوش کردیم رد راهرو یه افتادیم راه بریم:برانوش
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 دختر یه کردم پرسی واحوال سلام باهاش زنداداش سلام:براهین بود براهینم ما سمت  برگشت

 دمش آشنا باهاشون مینا دخترم اسم بود محمد یکشون اسم که دیگه پسر بایه بود دیگم جوون

 هی گفت داد بهم پرونده چندتا برانوش آشناشدن بعداز خاص جور یه میکرد نگام جوری یه مینا

 اهمب حسابا پرونده تویه کردم نگاه حسابا به خورده یه دفترش رفت خودش بندازم بهشون نگاهی

 پیش رفتم برداشتم رو پرونده نبود دقیق میکردم حساب هرچی چرا نمیدونم درنمیومد جور

 باهم جمالی آقای پرونده این آره:آیسا شده چیزی:برانوش دفتر داخل رفتم زدم در برانوش

 داشت گرفت ازم پروندهارو میندازی نگاه یه میکنم حساب هرجور درنمیاد جور حساباشون

 ورج میکنم حساب هرجور باتو حق آره:برانوش کرد نگاه بهشون ربعی یه یه میکرد نگاه بادقت

 یه ودمب گفته قبلیم حسابدار به من بعدشم سپردبهت کارو این میشه اینکه مثل آفرین درنمیاد

 صابماع شدی خوشبختانه که نه یا میشی متوجه ببینم پرونده این تو بکنه ای حرفه دستکاری

 یه رمب نمیخواستم گه نبودم بلد کار اگه خوب میکردن امتحان منو داشتن یعنی بود ریخته بهم

 ونامتحانت از دیگه کار سر بیام فردا از پس خوب:آیسا میدونستم چیزایی یه حتما کنم کار جایی

 ودب لازم کار این نباش ناراحت:برانوش شد ناراحتیم متوجه زدم حرفو این ناراحتی با شدم قبول

 رونبی رفتیم شرکت از باهم باش:آیسا میرسونمت میام منم:برانوش من برم نداری کار باش:آیسا

 اینچقد میگفت بخوریم چی یه بریم میگفتم الان بود گرسنم افتاد راه شدیم ماشین سوار

 توماشین دقیقه 23 یه دارم سراغ خوب جای یه بریم چرا برانوش نیستی گرسنه:آیسا شکموهه

 ردینخو تاحالا اینجارو کبابا اگه:برانوش بودیم سنتی رستوران یه جلوی وایساد ماشین بودیم

 این دیگه نه:برانوش میخورم فودی فست غذای اکثراوقات من نه:آیسا برفناست عمرت نصف

 نیمکت یه روی داخل رفتیم شدم پیاده منم شد پیاده ماشین از غذاها اونجور نه سالمن غذاها

 یآبشارمصنوع یه داشت قشنگی منظره چقد داشت پشتی با سنتی نیمکتای این از نشستیم

 ب کاشته گل بود خالی که هرجاییم بود رستوران وسط کوچولو

 

 دهنکر انتخاب هنوز من ولی بگیره سفارشاتو تا اومد پسری یه بود خوشگل خیلی بادرخت ودن

 دوتا یه باشه برانوش میخورم همون منم میخوری هرچی نه:آیسا دوستداری چیزی:برانوش بودم

 نظرهم آوردمت جایی چه میکنی کیف:برانوش رفت پسره مخلفاتش همه با مخصوص کباب با برنج
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 یعنی مخلفات بعدش آوردن کبابموتا برنجو اول اومد غذاها دقیقه چند بعداز عالیه آره:آیسا رو

 چی همه پیاز خیار ترشی زیتون خوردن سبزی مغزگردو وماست دوغ میخواست دلتون که هرچی

 ودب زیاد خیلی برنجم رو کرد خالی کبابارو برانوش بخوریم میخواستیم ما رو همه این یعنی بود

 تادو ریخت کبابارو همه خودش برای برانوش بخور میتونی هرچقد:برانوش نمیخورم همه این:آیسا

 نای من خدای بخوره بادست میخواست بالا کشید دستاشو اونورم از برنجش رو کرد خالی هم کره

 خودده یه عجیب بود خوشمزه کبابش خوردم وکباب برنج قاشق برداشتمویه قاشق کیه دیگه

 خورده یه غذا خورده یه میخورد زیتون خورده یه برانوش سمت رفت نگام برنج رو ریختم گوجه

 هخند زیر زدم یهوی لباش دور به بود مالیده ماستشم بود گرفته خندم خوردن بعدسبزی ماست

 شبرانو دقیقا آره:آیسا مگه دیدی دلقک چیه:برانوش میکرد نگاه بهم تعجب با نمیخورد دیگه

 دازبع میخوری غذا دست با شده دار خنده قیافت ولی نیستی دلقک نه:آیسا توهم کشید اخماشو

 هب شروع دوباره کرد پاک لباشو برداشت کاغذیو دستمال  مالیده ماست لباتم دور ذره یه هرکدوم

  نداشتم جا دیگه ولی بودم نکرده تموم غذامو بود شکمو چقد این اخه کرد غذاخوردن

 منمیتون دیگه این بیشتراز خوردم:آیسا که نخوردی هیچی:برانوش سیرشدم دیگه ممنون:آیسا

 یدمپوش کفشمو بلندشدم کردم نگاه بهش اخم با میریزه بهم هیکلت فرم نبود یادم اوو:برانوش

 برانوشم  توماشین نشستم ماشین سمت افتادیم وراه کرد حساب رفت اومد سرم پشت اونم

 افتادیم ره کرد روشن ماشینو  توماشین نشست

 

 اریفر آبجی سلام:آنیسا دروبازکردم توخونه رفتم پیداشدم کردم خداحافظی ازش خونه رسیدیم

 دیگه روز03 خبردارم یه:آنیسا بابا ای کردی فرار شب نصفه آخه:آنیسا فراری چرا  حالا سلام:آیسا

 هافتاد که اتفاقا چه بود شده تموم صیغشون ماه یه نبودم عروسیشون یاد اصلا وای عروسیمونه

 نبالد برم باید فردا از بپوشم باید چی من حالا من آبجی بسلامتی:آیسا گذشتن همه زود چقد بود

 رامب داره مزون لباسمو منم درضمن آبجی آره:آنیسا لباسابپوشم بهترین میخوام بگردم لباس

 کردم پرسی واحوال سلام باهاش داداش زن سلام:براهین پایین اومد بالا از براهین میدوزه

 گها آره:آیسا سرکار میای فردا از هست ساعتی نیم یه: براهین اومدی کی نبودی شماشرکت:آیسا

 نوم عزیزم نه:آیسا مگه نمیخوری نهار آبجی:آنیسا بیرون رفته آنیسا کو مامان راستی بخواد خدا
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 باشه بینیمب گرفته ترسناک فیلم براهین بیا زود:آنیسا ومیام بالا تا برم  غذاخوردیم بیرون برانوش

 اومدم من:آیسا پایین رفتم ای توخونه لباس یه با کردم وعوض ولباسام بالا رفتم ها پله از گفتم ای

  کنارهم وبراهین آنیسا مبل روی نشستم دراکولاست اسمش میذارم فیلمو الان باشه: براهین

 که پسری یه به میشد مربوط فیلم بودن گرفته وچیپس وپفک وتخمه پفیلا ظرف یه بودن نشسته

 دبو قشنگ خیلی بود شده عاری دختر یه عاشق وسط این میکرد تغذیه آدم خونه از بود دراکولا

 چهب یه بود نخورده خون چون میمرد داشت پسره بدبود خیلی صحنه یه رمانتیک هم ترسناک هم

 به برگردوندم سرمو بود ترسناک واقعا خورد وخونشو گرفت اونو میشد رد خیابون از داشت

 خواستم معذرت براهین از اومدم خودم به کم کم بود ترسناک خیلی زدم چنگ براهین پیراهن

 هی بعداز بود آنیسا منو وسط ما بین بود مونده خدا بنده دیگه ترسیدی نیست مهم نه: براهین

 میای باما ببینیم خونه میریم غروب آبجی:آنیسا میومد خوابمم بودم شدخسته تموم ساعت

 ای اشهب خوبه سلیقت بیا نیستی مزاحم نه نمیشم مزاحم برین نیست بهتر دونفزی خودتون:آیسا

 ساوآی برانوش آخرش براهین:آنیسا شد سنگین چشام میکردم نگاه تلوزیون به داشتم گفتم

 نم ولی باشه خودمون بین بگم چی یه نمیدونم: براهین نگرانم خیلی من کنن چیکار میخوان

 مآرو خیلی بود ما خونه آیسا روزی چند این نمیده نشون داره علاقه بهش برانوش میکنم احساس

 ربا یه خواهرت میکشه سیگار همش ازحرکاتش مشخصه کلافست روزیه چند الان ولی وخوب بود

 آیسا برده خوابش:براهین بخواد داداشت خیلیم آخه حرفیه چه این:آنیسا نکنه دیونه داداشمو

 فهمیدم الان ولی میدیدم ومحکم قوی توذهنم رو آیسا همیشه باشه ترسو نمیکردم فک اصلا

 ودز حساسه خیلی اینجوری نکن نگاه ظاهرش به آره:آنیسا است شکننده خیلی میکنم اشتباه

 یه:براهین نمیشد اینجوری دوتاهم این زندگی نمیشد پیداش اگه عوضی پسره این رنجه

 خیلی آنیسا میشه نابود بشه اینجوری ام دفعه این اگه خورده شکست توزندگیش بارداداشم

 بلند دمیش تاریک داشت هوا تقریبا کردم باز چشامو بگذره خیر به ایشالا:آنیسا  خیلی نگرانشم

 ریممی داریم بپوش لباس آبجی:آنیسا بیرون بودن رفته حتما نبودن این آنیسا مبل رو از شدم

 اتاق زا کردم آرایشم خورده یه گذاشتم وشالمو جین با پوشیدم مانتو یه اتاقم تو رفتم خونه دنبال

 رفتهگ برانوشو ماشین براهین درحیاط سمت رفتیم باهم بودن منتظر وآنیسا براهین بیرون اومدم

 نگام هک بیوفتیم راه خواستیم کرد روشن ماشین براهین عقب نشستم بود خونه حتما برانوش بود

 ماشین از براهین افتاد جونم به عجیبی ترس لحظه یه بود وایساده ماشین جلوی رهام افتادبه
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 وشوبران یقیه رهام دفعه یه بود اعصبانی خیلی براهینم میزدن حرف باهم سمتش رفت شد پیاده

 هب که چیزی تنها کنم چیکار نمیدونستم من همش میزد داد شد پیاده ماشین از آنیسا گرفت

 بیا رونبی بیا:آیسا بله:برانوش داد جواب بوق چندتا بعداز گرفتم شمارشو بود برانوش رسید ذهنم

 دماغ بود خون لبش گوشه یه براهین شدم پیاده ماشین از کردم قطع گوشیو باش زود سرکوچه

 داد کشید دستمو سمتم اومد کرد ول براهین دید منو رهام افتضاحی چه داشت خونریزی رهامم

 ازب ماشینو در بیادکمکم نداشت حال براهین میکشید سرش پشت هم منو میرفت کن ولم زدم

 ردک روشن ماشین تا بود کجا برانوش پس زد مرکزیو قفل شد سوار خودش ماشین تو انداختم کرد

 برانوش افتاد راه  زیا باسرعت گاز رو بود گذاشته پاشو رهام بیرون اومد خونشون از برانوش

 یخیل بکنه میخواست چیکار شدیم دور ازشون میدوید ماشین دنبال بگیره جلوشو نتونست

 اآیس عزیزم میریم خوب جای یه نترس: رهام بکنی میخوای چیکار میری کجا:ایسا بودم ترسیده

 صورتم به زد محکم سیلی یه کرد دستشوبلند رهام حرف این با متنفرم ازت لعنتی کن ولم:

 خواستم خورد زنگ گوشیم بود شده ها دیونه عین خیلی میترسیدم ازش شدن سرازیر اشکام

 رهام میگفت چی برانوش نمیشنیدم پیشه عاشق آقای بله:رهام گرفتش ازم رهام بدم جواب

 رفح این گفتن بعد نمیوفته بهش چشمت هیچوقت دیگه خوبه خودشم خوبه جاش نباش نگران:

 چه بودم نگران خیلی آخه ببره منو میخواست کجا چی یعنی پشت انداخت کرد قطع گوشیو

 ...میومد سرم بلایی

 

 چون شدم عاشق چون چیه من جرم آیسا لعنتی شدم من حالا:رهام لعنتی میریم کجا:آیسا

 دیونه آره:رهام داری توجنون ای دیونه تو نداری دوست تومنو نیست توعاشق:آیسا دارم دوست

 هب میباریدن اشکام شو خفه:آیسا عاشقتم آیسا نمیبینی منو اصلا توچی ولی توام مجنون توام

 سرعتش میشد بد حالم میرفت پیش همینجوری اگه بودم ترسیده خیلی میلرزیدم خودم

 میترسی مردن از چیه:رهام تو میدی کشتن به هردوتامونا کن کم سرعتتو اون:آیسا زیادخیلی

 از نبیرو بزرگ ویلایی خونه یه به رسیدیم دوساعت بعداز میبارید خون توچشماش که نداره ترس

 ادهپی ازماشین داخل برد ماشینو کرد باز درحیاطو شد پیاده ماشین از  بود بزرگ خیلی بود شهر

 فقط نزد حرفی شکوندی دستمو:آیسا محکم گرفت آرنجمو زیر کرد باز منو سمت در اومد شد
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 خیلی بود تاریک جا همه کرد باز رو درخونه برد همراش میکشید منو کرد کم دستشو فشار

 نخودشو واس حتما بود بزرگی خونه مبل یه روی نشستم داد هلم کرد روشن برقارو بود ترسناک

 ااینج میومدیم تفریح واس وگرنه دارن شهر از بیرون ای خونه که بود نگفته چیزی رها ولی بود

 بشور دستشویی تو وصورتتو دست برو ببینم اشکاتو ندارم دوست نگیر آبغوره ایقد:رهام

 سیاه زیرشم بود کرده باد چقد چشام کردم نگاه آینه تو خودم به نشوند بهم دستشویی بلندشدم

 به رهام بیرون دستشویی از اومدم بود اومده جا حالم خورده یه زدم صورتم به آب یه بود شده

 اینجوری اینکه عوض:رهام سمتش رفتم نبود خوب حالش انگار بود داده تکیه آشپزخونه دیوار

 تدرس شام واسه منو یعنی:آیسا یخچاله تو چی همه بخوریم کن درست چی یه برو بیا کنی نگام

 قارچ با دراوردم مرغ خورده یه یخچال سمت رفتم میگم بهت بعدا نه: رهام آوردی اینجا کردن

 ودب کرده عوض لباساشو اومد دقیقه چند بعداز تواتاق رفت رهام کنم سرخشون گرفتم تصمیم

 اتاق تو رفتم ندارم کاریت نترس:رهام راحتم همینجور:آیسا باش راحت بیار در مانتوتا:رهام

 رفتم اومدم بود باز موهام مشکی جین بایه بودم پوشیده کوتاه استین یه درآوردم مانتوما

 نم اینه مهم نداره ربطی تو به:آیسا نمیشی خوشبخت باهاش نداره لیلقتتو اون:رهام آشپزخونه

 سمتم اومدم باشی بامن باید نه:رها کشیدم جیغ ترس از زمین زد محکم لیوان رهام دارم دوسش

 رو گذاشت لباشو عاشقتم من باشی من با باید: رهام دیوار به خوردم رفتم عقب عقب همینجور

 شوری هک آورد فشار لبام به ایقد کنم پیدا نجات دستش از نمیتونستم میبوسید وحشیانه لبام

 میومد خون پایینیم لب از عقب کشید خودشو بودم آورده کم نفس کردم حس دهنم تو خونو

 افهکل کرد موهاش تو دست کردی چیکار باهام ببین رهام حیونی یه تو:آیسا رولبم کشیدم دست

 اینمی چرا پس کجایی برانوش میومد خودش برای اشکام بودم زده زانو آشپزخونه گوشه بود شده

 راه جلوتر کرد بلندم کشید دستمو سمتم اومد دیدم بودم تودم توفکر بدی نجات دستش از منو

 ردگ تعجب از چشام کرد روشن برقشو کرد باز اتاقو در اتاق یه به رسیدیم دنبالش منم میرفت

 هوقت خیلی ببین:رهام کردم تعجب خیلی مختلف مدلای با من عکسای اتاق دیوار کل بود شده

 همون کردم اشتباه نگفتم ولی شدم عاشقت دیدمت خونمون رها با اومدی که امونروز عاشقتم

 ختسو براش دلم لحظه نبودیه درکار برانوشی دیگه نمیشد اینجوری دیگه میگفتم اگه موقعه

 داشتم فایده چه اما دادم سفارش  کردم درست خودمون واس تختم این:رهام روتخت نشست

 هی بود رها آبجی سلام الو:برداشت کرد نگاه صفحش به خورد زنگ گوشیش میکردم نگاه بهش
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 ایران از دارم نیستم تهران من گفته بهت اینارو کی:رهام اینجام من میگفتم بهش باید جوری

 از چی بالاخره میشه عاشقم اونم نداره اشکال میفهمی دارم دوسش میریم فردا آیسا با میرم

 یممیر ایران از چی یعنی:آیسا قطع وگوشیو کرد خداحافظی بکنه میخواست چیکار میریم ایران

 .....میای خوبم میای:رهام بیرون بره اتاق از خواست شد بلند خوندی کور نمیام جا هیچ باتو من

 

 جوری یه باید داشت ای نقشه حتما شه خارج کشور از میخواست چطوری این بیرون رفت ازاتاق

 بود من پیش حواسشم چهاردونگ بود گرفته که گوشیمم چطوری ولی میدادم خبر برانوش به

 این زا دیگه:آیسا میادا پیش بد کنم لج بیامن نکن لجبازی:رهام نمیخورم:آیسا بیاغذابخور: رهام

 خوابم بودم خستم روتخت کشیدم دراز بیرون اتاق از رفت نزد حرفی رهام مگه هست بدترم

 روی ایعکس به روتخت نشستم دوباره بیاره سرم بلایی نکنه بخوابم میترسیدم طرفم ازیه میومد

 نتم برانوش مثل نه بود عاشقم ولی نداره دوس منو این آخه بودم نفهمیده چطور کردم نگاه دیوار

 مداو میدم ترجیح این به گذاشتنش منت همون با برانوشو کجا این کجا برانوش ولی سرم بذاره

 خستگی از میمیرم دارم چرا:آیسا نیستی خسته نمیاد خوابت:رهام تخت روی نشست اتاق داخل

 نیستم نامرد باشم هرچی:رهام بیاری سرم بلایی میترسم:آیسا بیداری چرا پس بخواب رهام

  بیارم سرت بلا بعدا عشقمی باش مطمعن

 رد بودم سپرده پایسا به بود کجا الان یعنی بود شب00 ساعت بودم کلافه خیلی:برانوش زبان از

 چنگ موهام به بیاره سرش بلایی نکنه میکرد چیکار داشت الانGPsطریق از بزنن آیسارو گوشیه

 نیست ایشالاهیچی نباش پریشون ایقد پسرم:مامان بود مامان بیاتو شد زده اتاقم در انداختم

 نم بیاره سرش بلایی اگه برمیاد ازش کاری هر مامان دیونست یه اون:برانوش میشه پیدا سلامت

 شما باشه:برانوش نمیشه نخواد اون تا باش خدا به امیدت: مامان ندادم ادامه حرفمو بقیه

 خوابمب میتونستم چطور بیرون رفت میادمامان پیش چی تافردا ببینیم میخوابم منم بروبخواب

 که بود چیزی تنها کردم روشنش لبم روی گذاشتم سیگارو چطوره آیساحالش نمیدونم وقتی

 ردمیک چیکار داشت الان بودم گرفته درد سرد دیگه کشیدم دومیو کشیدم دونه میکردیه آرومم

 ودب وقت خیلی اینو داشتن دوست از بیشتر داشتم بهش حسی یه میکرد دیونم داشت فکرا این

 مرفت بیرون میزدم خونه بایداز بیرون رفتم اتاقم از شدم بلند نمیشد اینطوری بودم فهمیده
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 بود صبح0 ساعت کردم نگاه ساعت به میرم دارم کجا نمیدونستمم فقط میرفتم راه توخیابون

 یه به رسیدم یا شده خبری ببینم کلانتری برم بعدشم7ساعت تا باشم توخیابونا گرفتم تصمیم

 شده سوار هوایی ترن که اینجا بودم اومده آیسا با سری یه اومد یادم برام بود چقدآشنا پارک

 دیگه رها هست ازش چیزی یه پامیذارم هرجا چرا خدایا بود ترسیده خیلی اونروز آیسا بودیم

 ااصل بود خاموش کردم نگاه گوشیم به بده خبر بهم بزنه زنگ رهام به گفتم چرا نزد زنگ بهم

 ردمبازک پیامارو پیام هم چندتا داشتم رفته دست از تماس کلی کردم روشن گوشیو نبود حواسم

 هرچقدباهاتون تهرانن بیرون جایی یه گفت رهام برن این از فردا قراره:بود شده بودنوشته رها از

 بهت مدست اگه لعنتی لعنتی زودتر بکنید میخواید هرکاری بود خاموش گوشیتون گرفتم تماس

 ولی بحص تا میموندم باید ولی کلانتری میرفتم زودتر هرچه باید میکنم تیکت تیکه رهام برسه

 ....افتادم راه نیمکت رو از شدم بلند کلانتری برم گرفتم تصمیم میشد دیر صبح شاید

 

 داخل رفتم داخل بیا زدم در بود آیسا پرونده مامور که اتاقی در پشت رفتم کلانتری رسیدم

 همسر که آقای دارم اطلاعات سری یه اومدم ارجمند خانم پرونده مورد در ببخشین سلام:برانوش

 بهش میزنیدگوشیمو حرفی همچین مدرکی باچه:پلیس بش خارج  ایران از فردا قرار دزدیده من

 ماحت شده سخت کارمون:پلیس رومیز گذاشت خوندگوشیو دقت با کردم باز براش پیاماروهم دادم

 کرده پیدا ردی اینکه مثل گذاشت احترام داخل اومد سروانی لحظه توهمون بره میخواد قاچاقی

 عتسا دوسه ازتهران بیرون به میشه مربوط گرفتن ردیو یه همکارامون برومند آقای:پلیس بودن

 شدم خوشحال میکنیم پیدا بقیشم رسیدیم جا این تا ولی نیست دقیقش آدرس حالا یه راهه

 تهرف رهام که میشناسه رو جایی بپرسم ازش بزنم زنگ رها به باید بودن گرفته ازش ردی بالاخره

 تادهاف اتفاقی شده چی سلام:رها سلام:الوبرانوش داد جواب بوق بعدازچندتا گرفتم شمارشو باشه

 احیانا راه ساعت سه دو تهرانه از بیرون جایی یه زدن ردشونا فقط نیوفتاده اتفاقی نه:برانوش

 ازشهر بیرون نداریم ای خونه ماکه والا نه:رها بره که جایی یا ندارین ازشهر بیرون چیزی خونه

 اینم بودن کجا پس کردم قطع وگوشیو گفتم ای باشه منتظرم بزنید زنگ بهم شد خبری هر باشه

 صفهن این حالا شدم منتظرماشین خیابون کنار رفتم بیرون رفتم کلانتری از  نداشت خبری که

 ادافت راه سوارشدم داشت نگه ماشین یه بالاخره وایسادن ساعت بعدازنیم بود کجا ماشین شبی
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 گوشی صفحه روی  اسم از خورد زنگ گوشیم دفعه یه میکردم نگاه خیابونا به همینجور داشتم

 خودش صدای برانوش سلام:آیسا الوآیسا:برانوش نداشت امکان این ولی بود آیسا کردم تعجب

 مبری ایران از فردا قراره فقط بزنم حرف زیاد  نمیتونم:آیسا کجایی الان:برانوش خداروشکر بود

 باهم نداشته کاری نه:آیسا نکرده که اذیتت:برانوش بکن کاری یه توروخدا چطوری نمیدونم

 یه فقط نمیدونم اسمش داره فاصله ساعت سه دو ازتهرانیم بیرون جا یه بزنم حرف نمیتونمدیگه

 یداپ گوشیو خوابیده رهام زدم زنگ الانم تهرانه اطراف روستاهای کنم فک گوش بیخ دیدم تابلو

 رانوشب میدی قول:آیسا باشه نترس میکنم پیدات صبح تا باش مواظب نه:برانوش نداری کار کردم

  خداحافظ مردونه قول:برانوش

 رو رهام بیرون رفتم آروم بزنم حرف باهاش تونستم خداروشکر کردم قطع گوشیو آیسا زبان از

 شد اعثب لیوانم صدای که بخورم آب آشپزخونه رفتم سرجاش گذاشتم گوشیو بود خوابیده کاناپه

 یه وقت یه:رهام میخورم آب دارم بود تشنم:آیسا شبی نصفه میکنی چیکار: رهام بشه بیدار

 تروتخ افتادم اتاق سمت افتادم راه ندادم جوابشو توهم میره کلامون نزنه سرت به دیگه فکرای

 ستهب کم کم چشام میمردم داشتم بودم خسته خیلی بخوابم بودم نتونسته بود چهارصبح ساعت

 اشوپ رهام نمیام من:آیسا بریم باید بیدارشو:رهام بود رهام کردم باز چشامو نفر یه باتکونای شد

 نک رفتار میخوای هرجور:آیسا کنم رفتار مجبورم ای دیگه جور نشی بلند میگم خوش زبون به

 روی از بلندشدم کن ول موهام میاد دردم چیکارمیکنی:آیسا شو بلند حالا گرفت موهامو رهام

 نشد پیداشون اینا چرا اخه کردم نثارش حیوون یه زیرلب بود گرفته درد سرم  لعنتی تخت

 رو رنگ چقد روز یه تواین بودن کرده پف چقد کردم نگاه چشام به بود صبح7 کردم نگاه ساعت

 شورک از نرسنم اگه اومد سرم بلایی چه ولی باشه کاریم روز اولین امروز بود قرار بودم شده پریده

 دستمو زیر دیرشد باش زود:رهام گذاشتم شالمم پوشیدم مانتوما بیرون اومدم میشیم خارج

 نماشی چندتا کردم نگاه بیرونو پنجره از میومد پلیس آژیر صدای بیرون بریم خواست گرفت

 زا فرار پابه کرد ول دستمو شد متوجه تا رهام میکردن باز درو داشتن بودن دروازه پشت پلیس

 وت پلیساهم بیرون رفتم پشتی در از بود کرده قفلش نشد باز دادم فشار درو رفت پشتی در

 از شد من متوجه برانوش خوردم زمین دوبار یکی پلیسا سمت دویدم بودن اومده خونه محوطه

 رفتهگ محکم منو اونم کردم بغاش محکم بغلش تو افتادم سمتش دویدم بیرون اومد پلیس ماشین

 ترسیدم خیلی خوبه حالت:برانوش شدم جدا از اومدم خودم به گذشت همینجور دقیقه چند بود
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 شد چی عوضی اون پس:برانوش بودن شده پخش پلیسا میترسیدم خیلی منم خوبم:آیسا

 وراستش دارم نه: آیسا نداشته که کاریت:برانوش فرارکرد دید پلیسارو ماشین لحظه همون:آیسا

 دیشب نخوابیده بود مشخص بود ریخته بهم برانوش قیافه چقد باهام بود خوب رفتارش میگم

 دیگه وچیزای شکایت واسه پلیس ماشین تو نشستیم نداشتم ازش کمی دست خودمم اصلا

 

 با یدید:برانوش گفت گوشم نزدیک شد نزدیک بهم بود برانوش دست تو دستم افتاد راه ماشین

 باهام دچق این خانمی نداشت قابلی:برانوش ممنونم:آیسا کردم نگاه بهش برگشتم کردم عمل قولم

 کردم تعریف بودا افتاده که اتفاقاتیو همه داخل رفتیم باهم کلانتری به رسیدیم بود شده مهربون

 الموندنب اومد براهین کردیم تنظیم شکایتو بود کرده فرار بگیرن رهام بودم نتونسته اونورم از

 براهین خداروشکر آره:آیسا خوبه حالت زنداداش سلام:براهین شدم ماشین سوار رفتم

 ینا ایشالا نباش نگران ولی برد باهاش خودتو که وایسم روپاهام نشد کردم هرکاری ببخشاونروز

 مموند سالم منم دیونست یه اون بیوفتی در باهاش نمیخواد نه:آیسا براش میکنم جبران سری

 ممیرس حسابش به خودم:برانوش میاورد سرم بلایی یه وگرنه بوده داشتنش دوست بخاطر فقط

 اون یادآوری از اصلا من نزنیم حرف درموردش دیگه میشه باشه:آیسا میکنم پیداش زودیا همین

 ماشین از خونه دم رسیدیم نزدیم حرف هیچکدوممون دیگه باشه:برانوش نمیاد خوشم ها صحنه

 بغلش مامان سمت دویدم داخل رفتم شد باز حیاط در بازکرد درو مامان زدم آیفونو شدم پیاده

 خودمم شدم وزنده مردم دفعه صد الان تا دیشب از دخترم بودی کجا:میگفت گریه با مامان کردم

 براش دلم خیلی بابا سرم آخر کرد آرومم اومد آنیسا مامان بعداز نداشتم مامان از کمی دست

 بودن بهشون هواسم اصلا میکردن نگاه ما به داشتن بودن توحیاط وبرانوش براهین بود شده تنگ

 عدموب نوازش کردو بغل اونم مامان اومد اول بدانوش بیاین بالا بیاین درین دم چرا شما پسرا: مامان

 قرمه شام مامان:بودآیسا برداشته رو خونه جای همه مامان غذای بوی توخونه رفتیم براهینو

 یه برم گرسنمه خیلی خوردم مهار دیروز که همون عاشقتم مامان وای:آیسا گلم آره:مامان سبزیه

 رو هحول درآوردم لباسامو اتاق تو رفتم کردم باز اتاقمو در بالا رفتم ها پله از میام زود بگیرم دوش

 آینه جلوی رفتم بیرون اومدم پوشیدم رو حوله بودم حموم تو ربعی یه حموم رفتم برداشتم

 اهنگ خودم به آینه ازتو میکردم خشکشون داشتم موهام رو گرفتم کردم روشن برداشتم سشوارو
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 کرم میکردم آرایش خورده یه باید بود سیاه چشامم زیر خیلی بود پریده وروم رنگ چقد کردم

 چون مات رژ ویه نازک چشم خط یه ابرو مداد یکم بعدم زدم صورتم به یکم برداشتم پودرمو

 ودب شده ریخته همه به روز یه تواین چقد برانوش نمیاد خوشش جیغ رژ از برانوش که میدونستم

 تیوق دارم بهش نسبت حسی یه که میدونستم دیگه ولی بود گشته دنبالم خیلی حتما خیلی

 اهکوت پیراهن یه میپوشیدم چی آرامش از بالاتر داد دست بهم عجیبی حس یه کردم بغلش امروز

 تمبس اسبی دم کردم جمع موهام بپوشم اونو گرفتم تصمیمم گلی گل رنگ نارنجی داشتم نخی

 ها هپل از بیرون رفتم اتاق از زدم شیرینم عطر یه بود کوتاه پیراهنم یکم فقط بود خوب چی همه

 ندچ توآیسای واقعا:آنیسا بود آنیسا دید منو که نفری اولین بودن پذیرایی تو همه پایین اومدم

 اباب خودمم آره:آیسا میکرد نگاه بهم باتعمب برانوش من سمت برگشت نگاها همه پیشی دقه

 برانوشم صندلی رو نشستم آشپزخونه سمت افتادیم راه شام واس بریم زد صدا رو همه مامان

 کشیدم برنج خودم برا مردی گشنگی از مادر بخور برم خوشگلم دختر قربون:مامان بود روبروم

 مگه ولی بخورم وغذامو نکنم نگاه برانوش به کردم سعی بود گرسنم خیلی خورشت هم بهدش

 ودب شده سیاه زیرچشاش که این با بود شده جذاب توچشاش بود افتاده بود آشفته موهاش میشد

 زیرش دسفی کوتاه آستین یه بود پوشیده ای سرمه بلند آستین پیراهن یه بود جذاب قیافش بازم

 همب شد نگام متوجه میدادم قورتش نگام با داشتم بود هیکل خدای میومد بهش میپوشید هرچی

 شروع غذام به دوختم نگامو رودرمیاورد ادا این همیشه پایین یکی بالا داد ابروشو یه کرد نگاه

 غذا ودب بشقاب دومین بود شده تموم بشقاب یه نمیکردم نگاه بهش اصلا تندغذاخوردن تند کردم

 ودنب کرده تموم غذاشونا بقیه بود گشنمه کنم چیکار خوب میکرد نگاه بهم باتعجب میکشیدم

 غذام دیگه منم ریخت سالاد خودش برا برداشت دستی پیش برانوش میخوردم داشتم من فقط

 دادم نتکو سرمو براش میکرد نگام باتعجب برانوش باز کشیدم سالاد خودم برا منم بود شده تموم

 دمیکر جمع میزو داشت مامان شد تموم سالادم نداد انجام العملی عکس هیچ چیه اینکه معنی به

 مبل یه رو وی تی جلوی وبراهین آنیسا بیرون رفتم آشپزخونه واز نذاشت کنم کمک خواستم

 رفتم ینمبش کنارش برم گرفتم تصمیم بود دونفره برانوشم مبل روبروشون برانوشم بودن نشسته

 ها زده قعطی میل امشب دخترچرا:آنیسا کنارش نشستم کرد جمع خودشو خورده یع مبل سمت

 هی یعنی رهام اون:آنیسا چیکارمیکنی بعد ببینم غذانخوری روزتوهم یه  بذا:آیسا غذامیخوردی

 سمتش برگشتم میکرد نگاه بهم برانوش نخوردم من ولی چرا:آیسا بعیده ازش نداد غذابهت
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 ای خسته خیلی اینکه مثل:آیسا خداروشکر: برانوش عالیم آره:آیسا الان خوبه حالت:برانوش

 ادید نجاتم که ممنون:آیسا توبودم دنبال نخوابیدم تاصبح دیشب آره:برانوش پریشونه قیافت

 دآور هارو ای خامه شیرینی رفت بعدشم اومد چای سینی با مامان نیست تشکر به نیاز: برانوش

 عاش

 

 رهنخو بهم هیکلت فرم موقعه یه:برانوش شدم خوردن مشغول برداشتم شیرینی یه بودم قشون

 مچاق من مگه من بخاطر:برانوش تو بخاطر شم چاق خورده یه گرفتم تصمیم:آیسا میخوری اینقد

 رفوزدمح این موذیانه لبخند یه با شم چاق گفتی کنم گوش حرفت به میخوام نیستی چاق نه:آیسا

 دخترم: مامان بود خواب موقعه وخنده وشوخی وحرف کل کل کلی بعداز ازت بعیده:برانوش

 یعنی دمکر تعجب ببین چشاش از خیلی خستس بچم مادر کنید استراحت اتاقتون برین بابرانوش

 خونه میره کردش پیدا وقتی نامزدش شدن گم بعد نامزدی کدوم اخه خوب خونه بره نمیخواست

 شدیم اتاق وارد بود سرم پشت برانوشم اتاقم سمت افتادم راه  خیلی داشت فرق ما شرایط ولی

 رفت دادم بهش خودمم حوله با دادم نشون بهش حمومو حتما بگیرم دوش یه باید:برانوش

 بعدازچند برانوش خواب واسه پوشیدم شلوار یه با تاپ یه کردم استفاده فرصت از منم توحموم

 لباساتو اونور میکنم رومو:آیسا میکرد خشک باحوله داشت موهاشو بیرون اومد حموم از دقیقه

 باجین ودب تنش سفید پیراهن سمتش برگشتم پوشیدم برگرد:برانوش در سمت برگشتم بپوش

 از آورددر سیگارو میکروم نگاش داشتم بالکن تو رفت زودی میام بالکن تو برم:برانوش مشکیش

 میکشی سیگار چرا الان:آیسا پیشش رفتم نکشه سیگار میشد چی رولبش گذاشت جیبش

 سخته کردم عادت بهش نه:برانوش میکنی داغون ریتو نیست حیف کنی ترک نکشی دیگه نمیشه

 تو بریم باحالیه جای:برانوش آره:آیسا داری دید اتاقم به خوب اینجا از راستی خیلی کردنش ترک

 رازد دیگه طرف یه برانوشم تختم گوشه خوابیدم اتاق تو رفتم بازکردم درو میخوریا سرما اتاق

 نپوش کسی جلوی لباسارو اونجور نگفتم مگه ولی بودی شده خوشگل امشب:برانوش کشید

 نامرد اون میترسیدم بودم نگران خیلی دیشب بود کوتاه خیلی:برانوش بود خوب که لباسم:آیسا

 به نوم گفتم وقتی کردم تعریف براش چیو همه:آیسا نداشت کاریت واقعا آیسا بیاره سرت بلایی

 زدن حرف بعداز میبینی باش مطمعن میکشمش:برانوش انداخت چنگ توموهاش بوسیده زور
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 وبارهد سفته بالش چقد ولی افتاد بالش رو از سرم برد خوابم گفتمو بخیر شب بهش میومد خوابم

 بازوی رو نبود بالش رو سرم ولی کردم باز یواش چشامو بود اینجوزی چرا اه روش گذاشتم سرمو

 تونستنمی باپیراهن چون همیشه مثل بود لخت تنش بالا بود سفت ایقد چرا بگو پس بود برانوش

 پس دبو کرده چیکار یعنی بود باز دکمش شلوارش سمت رفت نگام بود جذاب خوابم موقعه بخوابه

 ...... پایین اومدم تخت از بست یخ جونم تموم لحظه یه نمیاد یادم چیزی چرا

 

 قراره اگه نمیاد یادم چرا دیشب افتاده اتفاقی چه یعنی موهام به زدم چنگ آینه جلوی رفتم

 میکردم نگاش منم میکرد نگاه بهم تخت رو نشست شد بیدار برانوش باشه افتاده اتفاقیم

 وت فطرتیه پست به ندیدم آدم نه:آیسا مگه ندیدی آدم زدی زل بهم صبحی اول شده چی:برانوش

 یبود داده چیزی قرصی بهم نمیاد یادم چیزی چرا دیشب کردی چیکار میکرد نگاه بهم باتعجب

 دکمه پس راه اون به نزن خودتو:آیسا میگی چی دختر چیه منظورت:برانوش شدم بیهوش

 یکسره زیرخنده زد یهوی بست شلوارشو دکمه شلوارش به رفت نگاش بازه چرا شلوارت

 یکردمم نگاه بهش باتعجب منم میخندید فقط بودم ندیده بلندشو خنده اینجور الان تا میخندید

 تمنمیدونس بازگذاشتم دکمشو همون بخاطر میکرد اذیت شلوارم بخوابم خواستم دیشب:برانوش

 انداختم سرمو بودم داده بدی سوتی چه نداد ادامه حرفشو بقیه تو چقد میکنی فکر اینجاها به

 به هنمود استغفرولا که بکنم کاری بخوام اگه من: برانوش کنم نگاه بهش میکشیدم خجالت پایین

 بیرون رفت اتاق از حرف این بعداز نیست دادن وقرص زور به نیاز دیگه میکنی باز چیزایی چه

 عوض لباسامو میکنه فکرا چه باخودش الان آخه من احمقم چقد آخه چشام جلوی گرفتم دستامو

 تدرس صبحانه مامان بیرون اتاقم از رفتم پوشیدم مشکی جین شلوار بایه سفید تاپ یه کردم

 به ممیدونست لبش گوشه نشست ای موذیانه لبخند دید منو تا بود میز پشت برانوشم بود کرده

 آره:آیسا دخترم خوابیدی خوب:مامان میز پشت نشستم کردم سلام مامان میکردبه فکر چی

 برانوش فردا از نه امروز:آیسا کار واسه شرکت بریم کی خوب:برانوش سرحالم نمیبینی مامان

 ممنتظرت دیگه میای نهار برا مامان بزنم سر یه خونه میرم من:برانوش خوردیم رو صبحونه باشه:

 نبودی خواب ولی ببینتت بود اومده بود اومده خانم بطول صبح دخترم:مامان حتما باشه:برانوش

 گوزن رفتیم گذاشتم مامانو چادر در سمت رفتم برانوش بیام منم کن صب پس باشه:آیسا رفت
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 کرد بغلم خاله سمت رفتم کرد باز ورودی در خاله حیاط تو رفتیم زد آیفونو بطول خاله زد برانوش

 اخلد ورفتیم کرد بغل اونم بود برانوش نوبت منم بعد خداروشکر خوبه حالت دخترم:بطول خاله

 غروب امروز آبجی:آنیسا کردم پرسی احوال اونم با بود بطول خاله پیش معمول آنیساطبق خونه

 واسه بودم نخریده هیچی منم نبود یادم اصلا کردم موافقت  کنم پرو لباسموباید مزون بریم

 باید سیعرو برا نگرفتم لباسی هیچ هنوز منم:برانوش کنم انتخاب لباس میرفتم منم باید عروسی

 ساآی چون نیست که پسندیدن قرار:بطول خاله بزرگما داداش مثلن بگیرم توپ وشلوار کت یه

 نهار ودب قرار بودیم بطول خاله پیش یکم نزد حرفی دیگه کرد نگاه بهم:برانوش پسرم پسندیده

 شرکت میری کی از خوب:آیسا منتظرمونه گفت مامان میومدیم داشتیم چون مامان پیش بریم

 تشرک:آنیسا کجاست براهین راستی:آیسا باشی موفق:آنیسا فردامیرم خدابخواداز:آیسا آبجی

 است آماده دیگه الانا حتما چون مامان پیش بریم نخوردین که نهار خوب:آیسا میاد تاشب

 ممیومدی داشتیم نه:آیسا نمیمونید نهار مگه دخترم:خاله نباشین تنها شماهم میشه خوشحالم

 افتادیم راه هرچهارتایمون کرد موافقت خاله دیگه بیاین شماهم بریم نهار کرد سفارش مامان

 میوفتاد ازسرم همش نبودم بلد گرفتن چادر چون روسرم کردم درست چادرمو ما خونه سمت

 این:برانوش اعصبانی خیلیم بود برانوش روسرم انداخت یکی سرم رو بذارم خواستم افتاد دوباره

 هدیگ زیادی دستش از شدم ناراحت ندادم جوابشو بگیری چادر مجبوری نیستی بلد وضعشه چه

 هب به:مامان کرد باز ورودی در مامان ما بعدم رفتن اینا خاله اول کلید با بازکردم درو بود حساس

 رفتم  بچینه میزو خواست توآشپزخونه رفت مامان داخل رفتیم همگی  بفرمایین اومدین خوش

 میز دور نشستیم همگی داشت فسنجون برانوش بود فسنجون نهار چیدیم میزو باهم کمکش

 برین کنید وجور جمع کم کم نمونین صیغه زیاد شماهم ها بچه:بطول خاله غذامیخوردم داشتم

 نه وای بودم شده خفه آخیش خوردم آب یه میزد پوشیدمو آنیسا پرید گلوم تو غذا زندگیتون سر

 جون خاله:آیسا بود شده تموم ماه یه تازه باشیم صیغه ماه شیش بود قرار میکردم باید چیکار الان

 دخترم: خاله بود پایین سرش کردم نگاه برانوش به ماه شیش بعدهمون زوده که الان

 مانما آره:برانوش نزدم حرفی دیگه میگیرین سامان سرو سرخونتون میرین میگم بخاطرخودتون

 چطور من میزد موج ناراحتی توچشماش کردم نگاه بهش داره دوست آیسا که هرجور زوده فعلن

 زا وگرنه نمیدونستم که من داشته که هم بدی گذشته اون با چندماه بعد میشدم جدا ازش باید
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 نگفت چیزی برانوش جواب در دیگه خاله سوخت براش دلم فهمیدم بعدش اینکارونمیکردم اول

 .....خوردیم سکوت تو نهارو

 

 استرس خیلی:آنیسا نشستم آنیسا کنار پذیرایی تو رفتیم بعدم آنیسا منو کردیم وجمع نهار میز

 راننگ:آیسا نیاد پیش مشکلی بره پیش خوبی به چی همه عروسی واسه:آنیسا  براچی:آیسا دارم

 دهش تنگ براش دلم نبود خبری رها از نباش نگران اصلا نمیاد پیش هیچی خوشگلم آبجیه نباش

 آشپزخونه سمت رفتم برداشتم میز روی از گوشیمو اصلا نبود مقصر اونکه رهام سرموضوع بود

 شدی پیدا سالمی خوبی سلام:رها سلام:آیسا الو برداشت بوق چندتا بعداز گرفتم شمارش

 پلیسا اعصبانیم رهام دست از خیلی خونم:رها کجایی توچطوری عزیزم آره:آیسا خداروشکر

 خوب خودتم نبود اینجوری رهام آیسا شد اینطوری چرا نمیدونم:رها کردن فرار نه:آیسا گرفتنش

 دختر بودم ترسیده خیلی معرفت بی خبر چه خوب:رها شد چش نمیدونم آره:آیسا میشناسیش

 کاراش دست از میکنه دق داره مامان ناراحتن خیلی اینا مامان بردتت باخودش الان میگفتم

 موضوع این عاقبت آخر خدا دیدی:رها بهم گفت اینو خودشم آره:آیسا شده مجنون داداشم

 خیلی خیلی نه:رها نداری کاری فعلن سرمزنم بهت میام عزیزم باشه ایشالا:آیسا کنه روبخیر

 ذیراییپ تو برانوش پذیرایی تو رفتم کردم قطع گوشیو وبعدازخداحافظی چشم:آنیسا باش مواظب

 اونورم از بودم خسته منم بچم شد خسته ما حرفای از بخوابه اتاقت رفت برانوش:مامان نبود

 از بالا یمرفت گرفتم آنیسارو دست میکردیم استراحت باید حتما بیرون برم غروب آنیسا با قراربود

 کنم پهن خودمو اینجوری نمیشه من تخت رو:آیسا روتخت افتادم آنیسا اتاق رفتیم ها پله

 میکنید چیکار شبا خوب باشیطنت:آنیسا میکنم جبران الان اینجا ولی میخوابه برانوش

 کل هست یادم نه:آنیسا فیلمه ایناهمه رفته یادت اینکه مثل واقعا:آیسا واقعا:آنیسا هیچی:آیسا

 میخندید بلند آنیسا بود باز برانوش شلوار دکمه کردم تعریف براش صبحو امروز ماجرای

 نبراهی برا باید امشب بگم چی اخه:آنیسا بزرگ آره:آیسا هنوز ای بچه خیلی میدونستی:آنیسا

 بریم بود قرار شبه پاشو آیسا:آنیسا برد خوابم وخنده حرف کلی بعداز رو موضوع این کنم تعریف

 ردمک باز درو اتاقم سمت رفتم شدم بلند خوب دختر آفرین:آنیسا کردیم باز یواش چشامو بیرون

 مانتو کردم آرایش سروصدا بی خورده یه آینه جلوی رفتم بود خوابیده روتخت هنوز برانوش
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 ایدب میام منم:برانوش خریدن لباس واسه آره:آنیسا میرین جایی سلام:برانوش پوشیدم شلوارمم

 پوشید ایش سرمه پیراهن شست صورتشو دستو رفت شد بلند روتخت از بگیرم وشلوار کت

 راه تا سه میکرد دعوا برانوش چون بودم داده انجام کم آرایش خیلی من بود آماده آنیساهم

 آهنگ برانوش شدیم ماشین سوار بطول خاله با کردیم خداحافظی مامان از خحیاط سمت افتادیم

 پاساژ دم رسیدیم دقیقه چند بعداز داشتم دوست آهنگو این جان ای کرد پلی همایون حامد

 همیشگی

 

 بدوزه آنیسارو لباس بود قرار که عروسی لباس مزون سمت رفتیم اول شدیم پیاده ماشین از

 شده خوشگل خیلی بیرون اومد دقیقه بعدازچند بپوشه لباسشو که داخل رفت آنیسا داخل رفتیم

 هشب خیلی فون خورده یه لباسش آخر بود تنگ یکسره تازانوهاش که راسته ساده لباس یه بود

 چطورم:آنیسا میدرخشید توش آنیسا ولی نبود آماده کامل بود نشده تموم کارش هنوز میومد

 زونم بیرون برانوش میاد بهت خیلی:آیسا جونم آبجی فدات:آنیسا دنیا عروس خوشگلترین:آیسا

 دقیقه ندچ بعداز بده براهین به رو وآمارا آنیساروببینه لباس برانوش که نمیخواستیم بود وایساده

 قراربود نمیشه نه آیسا میومدم منم میشد چی حالل:برانوش بیرون اومدیم مزون از آنیسا منو

 هموتوج چیزی کردم نگاه رو مغازه چندتا میگشتم لباس دنبال داشتم بگیرم لباس براخودمونم

 شده ارک کلی طلایی لباس یه به افتاد چشمم جلوتر رفتم دیگه خورده یه الان تا بود نکرده جلب

 کردم پرو رفتم آورد لباسو فروشنده مغازه داخل رفتیم داشتم گیپورم آستینهای روش بود

 باید لانا بیرون مغازه از اومدیم گرفتیم لباسو کرد تایید برانوشم بود اومده خوشش آنییساخیلی

 ردک انتخاب برانوش هم مشکی شلوار کت  دست یه میگشتیم برانوش برای وشلوار کت دنبال

 هینبرا بود شده میادشب براهین با دیگه روز یه گفت نکرد انتخاب کرواتشو میومد بهش خیلی

 خونه مبری شام برا بود زده زنگ بطول خاله بیرونیم بود گفته بهش آنیسا بود زده زنگ آنیسا برا

 جواب باز ولی زد زنگ بار چند بازم نداد جواب خورد زنگ برانوش گوشی بود کرده درست شام

 همب نگفتم مگه:برانوش داد جواب برانوش باشه داشته واجب کار شاید بده جواب خوب:آیسا نداد

 از یکی برای: برانوش میرسونم خودمو الان باشه واست افتاده اتفاقی چه کجایی چی نزن زنگ

 ازما دزو برو شماهم میریم آره:آنیسا خونه برید میتونید شما برم باید اومده پیش مشکی دوستام
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 دختره اون داره امکان بزنی زنگ بهم نبود قرار گفت بهش اولش بود کی ولی کرد خداحافطی

 خونه مد رسیدیم نشستیم ماشین کی نفهمیدم اصلا بود درگیر ذهنم خیلی باشه شایدم نه باشه

 ... بطول خاله

 

 شتهاما ولی بود گرسنم خیلی مبل رو نشستم رفتم خونه تو رفتیم کرد باز درو خاله داخل رفتیم

 اون بشم ناراحت باید چرا من چه من به زدن زنگ برانوش به اخه چرا نمیدونم ولی بود شده ور

 زندگیش پی میرفت هرکی ماه چند بعد بود صوری صیغمون ما نداره ربطی من به باشه هم دختره

 هواست بخور بیاشام دخترم: بطول خاله بودم خودم فکر تو نبودم متوجه اصلا میکرد صدام خاله

 دمکشی غذا یکم میز پشت نشستم آشپزخونه تو رفتم اومدم باشه جونم:آیسا من گل کجاست

 قیشوب نتونستم خوردم غذا از یکم میخوردن شام داشتن وبراهینم آنیسا امشب شام بود ماکارونی

 نمگش زیاد نه که خوردم:آیسا نمیخوری نیست گشنت آبجی:آنیسا میکردم بازی غذام با بخورم

 شویکم فقط بود توظرف غذام همه کردیم جمع شامو ظرفایه دقیقه چند بعداز باشه:آنیسا نیست

 مثل زد زنگ بهش نفر یه چرا: آنیسا میره کجا نگفت برانوش دخترم: بطول خاله بودم خورده

 گرانن زنداداش: براهین خیره ایشالا:بطول خاله بود افتاده ازدوستاش یکی برای بدی اتفاق اینکه

 خاله وای:آنیسا نیست خوب حالم دید نزد حرفی دیگه براهین نیستم نگران:آیسا میاد نباش

 هردوتا عروسام:خاله ماه تیکه یه خاله آره:آیسا بود شده خوشگل خیلی کردم پرو لباسمو امروز

 عمو ولی برانوشه کردم فکر کرد باز درو یکی اومد در صدای  نمیرسه پاشون به هیچکی ماهن

 رفت صدرصد:آنیسا بود کم گلتون بود جمع جمعتون همه به سلام:احمد عمو داخل اومد احمد

 بزرگم پسر پس:احمد عمو   احمد عمو پیش رفتم من اونم بعد کرد بوس صورتشو سمتشو

 رفته اومده پیش مشکلی دوستاش از یکی برای آقا نه:بطول خاله بالاست کجاست

 مخالفت اولش بطول خاله خونه برم گرفتم تصمیم بود شب0 نزدیکای ساعت خیرباشه:عمواحمد

 رهبالاخ بیاد باهام درخونمون تا میخواست براهین نکرد اسراری دیگه دارم کلاس فهمید ولی کرد

 بازکردیم درو کوچه داخل نداشت امنیتی بود آخرشب ولی بود هم نزدیک ها خونه بود درطت

 عجبت دیدنمون با داخل اومد بود برانوش شد باز در که در سمت میرفتیم داشتیم توحیاط رفتیم

 ودب خوب حالشون:براهین کشید طول ببخشیدیکم: برانوش تو کجایی داداش سلام:براهین کرد
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 لداخ برو باشه:برانوش خونه میبردم رو آیسا داشتم من داداش راستی:براهین بهتره آره:برانوش

 هخون سمت رفتیم کرد باز حیاطو در برانوش کنار رفتم کردم خداحافظی براهین از میبرمش من

 نداره اشکالی بود مهم خیلی دوستتون حتما:آیسا رفتم گذاشتم تنهاتون ببخش:برانوش

 هچ که عجیبه برام خورده یه چی یه فقط باشم ناراحت باید براچی نه:آیسا الان ناراحتی:برانوش

 خورد جا حرفم از:برانوش بزنی زنگ نبود قرار زدی زنگ چرا میگی بهش اولش دوستیه جور

 ودب کرده تصادف بودم کرده نامزد باهاش قبلن که بود دختری همون بگم دروغ نمیخوام:برانوش

 تمبس درو حرفی بدون بخیر شبت نه: برانوش نداری کار نیست مهم باشه:آیسا بود زده زنگ بهم

 سرم منشست تختم روی رفتم کردم باز دراتاقو بالا رفتم پلها از مستقیم خونه داخل رفتم روش به

 تو میکنه تصادف باز کرده تحقیرت همه اون احمق پسره گرفتم سرمو دستام با میکرد درد خیلی

 ..... شد سنگین چشام تخت رو افتادم کنم درک نمیتونستم اصلا میدی نجاتش میری

 

 روانی:اآیس بود آنیسا کردم باز چشامو بشکندش نفربخواد یه اینکه مثل شد باز شدت به دراتاقم

 تصمیمم نمیشی بلند آروم صداهای اینجور با توکه:آنیسا تودهنم اومد قلبم صبحی اول چته

 رفت اقمات از کردم دنبالش شدم بلند میزد تند تند قلبم واقعا کنم بیدارت اینجوری امروز گرفتم

 ایو زمین خورد صورت با محکم گرفتم پاشو یه که اتاقش تو میرفت داشت بودم دنبالش بیرون

 به کردم بلندش  ازصورتش جایی یه  میریخت خون های قطره کردم بلند سرشو رفتم  من خدای

 بالا سرشو شست سروصورتشو دستشویی بردمش میومد خون بینیش از کردم نگاه صورتش

 چند این میتونی ببین سفید چشم دختره گرفته پامو چرا:آنیسا بیاد بند بینیش خون بود گرفته

 کرد دروباز براهین بودم کرده بدی کار واقعا چون نزدم حرفی بکشی منو عروسیم به مونده روز

 شدی دماغ خون شده چی:براهین سمتش دوید دید حال تواون آنیسارو وقتی تو اومد

 این بچه شما مگه:براهین زمین خوردم میکردیم بازی بدو بدو آیسا با داشتم نیست چیزی:آنیسا

 کارا چه به به:براهین کشیدم پاشو من بود من تقشیر همش:آیسا نمیکشین خجالت هیکلتون از

 نگز میزدیم حرف داشتیم خوبم نه:آنیسا نریم دکتر خوبه حالت الان آنیسا نمیکنید شما که

 لامس:آیسا سهیل ستاره سلام:رها الو:آیسا بود رها برداشتم گوشیو رفتم دراومد صدا به گوشیم

 خودت عزیزم ممنون:آیسا شده کنسل کلاس امروز بگم خواستم عشقم آره:رها خوبی عزیزم
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 باید پس اه کردم قطع گوشیو و کردم خداحافظی باهاش دیگه روز چند پیشت میام آره:رها خوبی

 کنن بیدار منو ام دیگه میخوابم الان شد کنسل امروزم کلاس خانم آنیسا:آیسا بخوابم میرفتم

 تاقما از رفتم باشه کاریم روز اولین بود قرار امروز نبود یادم اصلا نمیری شرکت امروز مگه:براهین

 موقعه اون تا میره9 معمولا بود خواب نه: براهین شرکت رفته برانوش:آیسا براهین سمت بیرون

 لیمویی مانتوی یه دادم انجام ساده آرایش یه اتاقم سمت رفتم شی آماده داری وقت ساعت نیم

 فک:آیسا میای برانهار:آنیسا بیرون رفتم اتاق از مشکی شال ویه مشکی جین همراه پوشیدم

 واسپرتم مشکی کفشای در سمت افتادم راه آره:آیسا داداش زن بریم ای آماده باشه:براهین نکنم

 بودم منتظرش در جلوی منم بیرون رفت حیاط در از سرش پشت من افتاد جلو براهین پوشیدم

 سلام:برانوش سمتشون رفتم خونه از بیرون اومدن براهین همراه برانوش همراه دقیقه چند بعداز

 نمیزدیم حرف هیچکدوممون بودم دلخور دستش از چرا نمیدونم نشستم عقب رفتم سلام:آیسا

 حرفش این با میکنید تا سنگین خیلی آخه:براهین چطور نه:برانوش باهم شماقهرین:براهین

 که وکارت محل:برانوش ماشین از بیرون به برگردوندم نگامو کرد نگاه بهم جلو آینه تو از برانوش

 دیگه بعدش بعدازظهر0 باشی شرکت باید صبح8از کنی شروع کارتو میتونی امروزم از دیدی قبلا

 رهن یادت مقنعه با مشکی مانتو یه باشه اینجوری نباید تیپت فردا از چیزی یه فقط تعطیل

 دنبو نپوشیده خانم همکارای خاصی فرم که شما شرکت تو باشه مشکی باید و مانت حتما:آیسا

 این حتما میزد حرفارو این چرا نمیدونستم مدل بی باشه ساده نشد هم مشکی حالا:برانوش

 برا ومانت این داشت حق بودم پوشیده وشلوار بلوز زیرشم بود جلوباز چون بود ندیده خوب مانتوما

 ادیمافت راه کرد پارک ماشینو برانوش شدیم پیاده ماشین از شرکت دم رسیدیم نبود مناسب کار

 ومامانت هی آینه تو از میکردم نگاه خودم به داشتم بود آینه روم جلو داخل رفتیم آسانسور سمت

 سورآسان در بود فهمیده حتما میکرد نگاه بهم اخم با که شدم برانوش نگاه متوجه جلو میکشیدم

 مهمونی میری داری مگه پوسیدنه لباس طرز چه این:برانوش ازما افتاد جلوتر براهین شد باز

 اینجور باید نشه شروع کارتم اصلا:برانوش میشه شروع کارم امروز از نمیدونستم خوب:آیسا

 هشونب هرکس:آیسا نگفت حرفشو بقیه..بهشون هرکس که خیابونی دخترای عین بپوشی لباس

 لمد هزار اینجا سرکار میای میپوشی درست لباس فردا از فقط کن ولش:برانوش نمیگی چرا چی

 اتوب مگه:برانوش وایساد ندادم جواب باز نشنیدی:برانوش ندادم جوابشو فهمیدی میکنه کار آدم

 باز رود برانوش میکردم کار باید که جایی سمت رفتیم دادم تکون تایید نشونه به سرمو نیستم
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 همکار خانم آیسا:برانوش داخل رفتیم شدن بلند ما بادیدن که بودن کارشون مشغول امه کرد

 باید که میزی سمت رفتم گفتن آمد خوش بهم همگی میکنه شروع کارشو امروز از جدیدتون

 ...... کردم نگاه وبهشون برداشتم بود میز رو پرونده چندتا نشستم رفتم مینشستم اونجا

 

 ولی بود شده گشنمه حسابی بودم شده پروندها مشغول خیلی ظهربود2کردم نگاه ساعت به

 سمبپر مینا از گرفتم تصمیم شرکت از بیرون میرفتم باید یا غذاخورد باید کجا نمیدونستم

 کجا اشم نداره آشپز اینجا گرسنمه خیلی من:آیسا میشنوم بله:مینا دارم سوال یه خانم مینا:آیسا

 اشهب:آیسا غذابخورین برین شرکت از بیرون یا بیارین غذا باخودتون باید یا:مینا غذامیخورین

 غذاشم میشناسم خوب جای یه نزدیکا همین نهار برای بریم بیاین بامن میخواین: محمد  ممنون

 تمبرداش کیفمو کردم موافقت باهاش نداشتم آشنایی دوراطراف این که من نبود فکری بد خوبه

 با ودب شیکی رستوران یه اونورتر متر دویست یه بیرون رفتیم شرکت از افتادم راه سرش پشت

 نشستیم میز یه پشت رفتیم میشناختن محمدو همه اینکه مثل شدیم رستوران وارد محمد آقا

 من:لآیسا کردم انتخاب کبابو جوجه کردم نگاه میز روی منو به میخورین چی خانم آیسا: محمد

 سوال یه آیساخانم:محمد دادیم سفارش کباب جوجه دوتا اومد گارسون باشه: محمد کباب جوجه

 میاد خوردن غذا برا رستوران همین آقاهم بخورین غذا نیومدین برانوش آقا با چرا بله:آیسا

 نیستم مهم براش اصلا من یا الکیه ازدواجمون واون من بگم بدم بهش جوابی چه نمیدونستم

 دیگه بود شده قانع اینکه مثل بودم گرسنه من نهار برا میان دیرتر بود شلوغ سرشون:آیسا

 رو میریختم کبابارو داشتم داشتن خوبی وقیافه عطر واقعا آوردن کبابارو جوجه نپرسید سوالی

 سرمو داخل اومد چارچوب تو دیدم برانوشو در پی رفت حواسم شد باز رستوران در که غذا

 میفهمیدم قدماش از میشد نزدیک بهمون داشت نشدم متوجش مثلا یعنی پایین انداختم

 باهم نشدی منتظر چرا آیساجان:برانوش جوون نوش ممنون:برانوش بفرمایین آقا سلام:محمد

 گفتی هک گفتم بهت چرا:آیسا برانوش سمت برگردوندم نگامو بودم شده گرد تعجب از چشام بیایم

 رتمعذ اووو:داد جواب بود شده دستگیرش چیزایی یه که برانوش میام بعد من برو تو شلوغه سرم

 آوردن کباب جوجه برانوشم برا کنارم نشست عقب کشید منو کناریه صندلی نبود یادم اصلا

 باهاش من میرم نیست امری شدم سیر من:محمد نبود راحت ما بین بود مشخص محمد
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 نموندی چرا آیسا میده معنی چه حرکاتت این:برانوش بیرون رستوران از رفت کردم خداحافظی

 بود دروغ حرفم این نبود دسترس در گرفتم شمارت هرچقدم بود گرسنم:آیسا بیام من

 محمد اآق با ناراحتی چرا الان:آیسا بیای نمیتونستی داشتم فاصله باهات اتاق دوتا من آخه:برانوش

 هیچی از که اونا بقیه پیش خوشایند اینجور بنظرت ولی وجه هیچ به:برانوش غذاخوردم اومدم

 میخورد غذاشو داشت برانوش کشیدم خوردن غذا از دست  بود شده سرد غذام ندارن خبر

 اشهب:برانوش بود خط پشت کی نمیدونمم بله: داد جواب کرد نگاه صفحش به خورد زنگ گوشیش

 حساب غذارو برانوش سرمم پشت شدم بلند بود دختره اون حتما نباش نگران میوفتم راه الان

 آخه گفتم ای باشه:آیسا دنبالت میام زود برم بیمارستان تا باید من:برانوش بیرون رفتیم کرد

 تغییر برانوشم شده پیداش دختره این که وقتی از ولی بشه تحقیر اینقدر میتونست چطور

 یگهد  دوساعت یکی شرکت رفتم منم برانوشرفت شکلیه چه ببینم داشتم دوست کردهخیلی

 نشستم میزم پشت دفتر تو رفتم خونه مرفتم

 

 حسا این از زیاد من میکردم حس شاید نمیاد خوشش من از مینا میکردم حس چرا نمیدونم

 مبود خوشحال بودن داده انجام کاراشونو همه بود براهین آنیساو عروسی دیگه روز چند تا داشتم

 که پرونده اون خانم آیسا: مینا میشه خلوت خونه دیگه که ناراحت طرفیم ازیه طرفی ازیه

 نکش زحمت:آیسا برومند آقای پیش ببرم باید:مینا چطور بله:آیسا کاراش شده تکمیل دستتونه

 بود0 کردم نگاه ساعت به چرا نمیدونم شد درهم قیافش:مینا میاد دیگه ساعت یه تا نیست فعلن

 ودب خاموش گرفتم شمارشو بزنم زنگ گوشیش به گرفتم تصمیم بود نیومده هنوز برانوش ولی

 برم گرفتم تصمیم کردم جمع هامو وسیله شد جوری یه لحظه یه قلبم داد دست بهم بدی حس

 براهین شد باز در آسانسورشدم سوار بیرون رفتم در از کردم خداحافظی محمدومینا با خونه

 نمیاد کهاین مثل دنبالم بیاد بود قرار برانوش نه:آیسا هنوز نرفتی خونه سلام:براهین بود روم جلوی

 یه داره حوصله:آیسا خیابون سمت افتادیم راه میرم باهم باشه:براهین بود خاموش گوشیش

 میوزید ملایمی نسیم خوب خیلی هوا زنداداش چشم به ای: براهین کنیم روی پیاده خورده

 ومدها پیش مشکلی وبرانوش تو بین: براهین حتما:آیسا میگی راستشو بپرسم سوال یه:براهین

 آره:آیسا بود راستش الان این: براهین نه:آیسا نیست سرجاش هیچی انگار روزه سه دو الان
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 به ودوانم الکی که بود اشتباه کارمون این میکنم احساس:آیسا چی فقط:براهین فقط نشده هیچی

 بین میگم چیز یه نیستم من نه: براهین آره:آیسا مطمعنی:براهین کردیم هم داشتن دوست

 میکنی فکری همچین چرا:آیسا داره حسی بهت نسبت برانوش میکنم فک من بمونه خودمون

 بیمارستان بخاطرش دیشب برانوش که برانوش دوست اون راستی نه:آیسا  حرکاتش از:براهین

 کنم فک امروز شد گرد تعجب از براهین چشمای حرفم این با داشت دوسش قبلن که همونی بود

 حتما خوب:آیسا کشوره از خارج اون نداره امکان:براهین زد زنگ بهش پیشش بیمارستان رفته

 رفته هرا خیلی نزنم حرفی گرفتم تصمیم منم کرد سکوت حرفم به دیگه نداد جوابی براهین اومده

 رفتیم رفتیمگ بستنی دوتا خوبیه فکره:آیسا چطوری بستنی یه با:براهین بود تشنم حسابی بودیم

 واقعا وت میکروم فک اشتباه درموردت من بگم باید چیزی یه:آیسا نشستیم نیمکت یه روی پارک

 خوشحال حرفم ازاین اینکه مثل براهین شین خوشبخت باهم امیدوارم داری دوست آنیسارو

 آنیسا با شب کردیم پیدا خوب خونه یه راستی داداش زن ممنون:براهین زد لبخندی بود شده

 ستا خوشمزه خیلی بستنی بابت ممنون باشه:آیسا نزدیکه هم اینا مامان خونه به ببین بریم

 مگرفت تصمیم بود برانوش کردم نگاه صفحش به خورد زنگ گوشیم نداره شمارو قابل: براهین

 خیلی پاهام مچ خونه سمت افتادیم راه بود شده تموم بستنیامون روسکوت گذاشتم ندم جواب

 مچیه بابت ممنون:آیسا خونه دم رسیدیم بود سخت واقعا پیاده خونه تا شرکت از بود گرفته درد

 هباش بگو آنیسا به میام دیرتر خونه میرم دارم کار خورده یه میکنم خواهش:براهین نمیای خونه

 ..... خونه داخل رفتم کردم باز درو گفتم ای

 

 شالموو مانتو اتاقم رفتم مستقیم کنم بیدارش نیومد دلم بود خوابیده کاناپه رو مامان دروبازکردم

 آوردم درش کیفم از گوشی سمت رفت هواسم میکرد درد چقد پاهام تخت روی نشستم برداشتم

 یدببخش نمیدی جواب چرا سلام:برانوش بود اومده برام پیامم برانوش از همه داشتم تماس تا پنج

 خونه رسیدی نگرانم بده جواب دنبالت بیام نشد کردم دیر
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 داخل اومد وآنیسا اومد در صدا به اتاقم در توجام کشیدم دراز تخت گوشه گذاشتم گوشیو

 خداروشکر:آنیسا بود خوب سلام:آیسا گذشت خوش بود چطور کاری اول روز آبجی سلام:آنیسا

 دستت به زود اطلاعات چه:آیسا میخورن وبستنی میکنن خلوت وزنداداش برادرشوهر دیگه حالا

 کن خوشبختش دوستداره آنیسا واقعا آره:آیسا درسته کارش رسان اطلاع:آنیسا میرسه

 گه بینب خونمو بریم شبم:آنیسا گفت بدجنسانه لبخند بایه حرفو این میگی تو چون چشم:آنیسا

 رکتش رفتی چون باشه:آنیسا بعد خواب اول باشه:آیسا نداریم فرصت زیاد بچینم وسیلهامو دیگه

 دمش اونور اینور خیلی نمیشد چرا پس بخوابم میخواستم بستم چشامو ای خسته دادی انجام کار

 زیاد مدت تواین کردم نگاه خودم به آینه سمت رفتم شدم بلند تخت رو نشستم باز آخرسرم

 روز سه همش آنیسا عروسی واس بودم مونده دیگه بود دراومده زیرش ابروهام بودم نکرده تغییر

 به خورد زنگ گوشیم آینه جلوی بودم خودم فکر تو میکردم رنگ یه باید موهامم بود مونده

 داموص گرفتم تصمیم بدم جواب خواستم نیستا بردار دس اینم اه بود برانوش کردم نگاه صفحش

 بله سلام کشیدم ای خمیازه:آیسا سلام:برانوش الو بودم خواب مثلن بدم نشون گرفته

 مهم:آیسا بیام زودتر نشد کردم کاری هر ببخش کردم بیدارت ببخش بودی خوابیده:برانوش

 خیلی:آیسا گذشت خوش کرد تعرف برام براهین:برانوش اومدم براهین با اصلا نیست

 اومد برانوش صدای کنم قطع گوشیو میخواستم نمیشم مزاحم بخواب باشه خداروشکر:برانوش

 پریده اکل خوابم کردم قطع گوشیو گفتم ای باشه منتظرته اینجا بیا شام واس میگه مامان راستی

 هب زدم پودرو کرم قشنگ اول بیشتر که خورده یه از کنم آرایش خورده یه گرفتم تصمیمم بود

 ردمنمیک استفاده رژقرمزم از زیاد الان تا برداشتم رژقرمز یه ابروهام به مداد یکم بعدم صورتم کل

 با داشت طرح جلوش با پشتش که سفیدم مانتو همراه پوشیدم مشکی جین یه لبام به زدم امروز

 زنمب قرمزم لاک یه گرفتم تصمیم گذاشتم باهاش مشکی شال یه بعدم بود جلوباز مشکی رنگ

 اتاقش از آنیسا هم بامن همزمان بیرون رفتم اتاق از برداشتم کیفمو زدم لاکمم شه ست بارژم

 آره:آنیسا ای آماده بریم:آیسا کنم بیدارت بیام خواستم ای آماده چه به به:آنیسا بیرون اومد

 وبستهجل ولی بود سفید مانتوش رنگ من مثل آنیساهم بود منتظرمون پذیرایی تو براهینم عزیزم

 یدد تامارو براهین بودن کرده ست باهم بود پوشیده سفید پیراهن یه براهینم میومد بهش خیلی

 میدونیین:براهین ما به این میخندید چرا میکردیم نگاه بهش باتعجب آنیسا منو خنده زیر زد

 ندهخ زیر زدیم تایی سه هر پوش سفید سه شدیم پوشیدم سفید تامون هرسه کیا شبیه شدیم
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 منتظرمه بطول خاله خونه میرم من مامان نه:آیسا منتظرم شام برای باشید مواظب بچها:مامان

 برنداشتم لباسمو ساک اومد یادم بطول خاله گفتم امشب مامان پیش میریم ماهم پس:براهین

 برداشتم مشکی جین بایه بود برداشته سفید کوتاه آستین یه با ای سرمه کت یه تواتاقم زود رفتم

 وارس ما بعدم کرد روشن ماشینو رفته براهین حیاط سمت رفتیم تایی هرسه آنیسا سمت رفتم

 لندب ساختمون یه به رسیدیم ربع یه بعداز بود خونه ماشین چون بود خونه برانوش حتما شدیم

 شدیم آسانسور سوار داشت واحد02 کم کم آپارتمان سمت رفتیم کرد پارک ماشینو براهین

 اخلد رفتیم بازکرد درو چرخوند توقفل کلیدوبراهین بودن گرفته چهارمو واحد دوم طبقه رفتیم

 هی خواب اتاق دوتا داشت بزرگ نسبتن پذیرایی یه بود مدرن ساختش مخصوصا بود خوبی خونه

 تو وخونه بودن بزرگ خیلی بود پذیراییشون پنجره دوتا قشنگتر چی ازهمه متوسط آشپزخونه

 خیلی پنجرها از یکی پشت رفتم بود داده خونه به قشنگی نمای واقعا میشد نور پر حتما روز

 اون مخصوصا قشنگه خیلی اینجا وای:آیسا میکردم فکرشو که بود چیزی اون بهتراز بود خوب

 اومد خوشش دید هم آنیسا منه انتخاب:براهین خونه بوده کدومتون انتخاب عالین پنجرهاش

 دهش خوشحال حرفم از آنیسا اینجا میشه خوشگل خیلی بچینین هاتونا وسیله اگه عالیه:آیسا

 که من عالیه کوچیکه کجا نه:آیسا کوپیکه میگفت آنیسا حالا:براهین بود مشخص صورتش از بود

 نمونده وقتی دیگه بچنین تون وسیلها اینجارو کنه تمیز بیارین نفرو یه فردا پس فردا اومد خوشم

 بخندل یه با اصلا صدرصد:براهین برین خونتون جز به دیگه جای عروسی بعداز که نمیخواد دلتون

 یه بریم: براهین شدیم ماشین سوار بیرون ساختمون از اومدیم دقیقه چند بعداز زد حرفو این

 .....  کردیم موافقت پیشنهادش با گردی خیابون خورده

 

 هن:آیسا نیومدی اینجا الان تا:براهین دیگه کجاست اینجا:آیسا قدیمی بازارچه یه به رسیدیم

 ردجلوترب ماشینو براهین پیداشدیم آنیسا منو بگذرونیم خوش کلی که پیداشین زود پس: براهین

 چهار پس سوق چهار بود نوشته ورودییش روی بود قدیمی چقد کردم نگاه بازارچه به کنه پارک

 یماومد براهین با دیگه که اینجا بیایم روز یه بود قرار میکرد تعریف رها همیشه بود اینجا سوق

 لوج وآنیسا براهین دیگه بیوفتین راه خوب براهین رسید بهمون سمتمون میومد داشت براهین

 برای چیزی یه هرمغازم بود توش مغاره خیلی بود بزرگی بازار خیلی سرشون پشت منم افتادن
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 داشتم دوست چیزارو اینجور خیلی من بود سنتی وسیلهاشون مغازها بیشتر داشت فروش

 اینکه بدون بودنم قشنگ خیلی ولیواناش گلدون دار طرح گلی ظرفای این از بودم عاشقشون

 تماشای محو داشت سنتی وسایل که ای مغازه سمت رفتم باشه وآنیسا براهین  به حواسم

 چوبی اسب یه میگرفتن وسایل داشتن بودن مغازه داخل نفردیگه چند بودم شده وسایلاش

 اسب برام بود داده قول بابا بود اسب عاشق تیره ای قهوه اسب یه کرد جلب خودش به توجهمو

 مدماو کردم حساب پولشو ببنده برام رو چوبی اسب گفتم فروشنده به معازه داخل رفتم بگیره

 یساآن شماره دراوردم ازکیفم گوشیمو بودن رفته یادم اصلا بودن کجا وآنیسا براهین پس بیرون

 رسآد دختر پیدانیستی میگردیم هرچی تو کجایی:آنیسا برداشت بوق چندتا بعداز گرفتم رو

 تشونسم رفتم اومدن اینا آنیسا دقیقه چند بعداز کردم قطع گوشیو گفتم بهش بودم که ای مغازه

 ومدا خوشم دیدم دکوری مغازه یه ببخشید:آیسا گشتیم دنبالت ما چقد یهوی رفتی کجا:براهین

 ودستت خودم دیگه بریم باشه:آنیسا گرفتم چوبی اسب یه بودن قشنگ وسایلاش داخل رفتم

 ایلوس کلی مغازه یه داخل رفت آنیساهم مغاره چند بعداز افتادیم راه نفری سه نشی گم میگیرم

 ماشین سمت افتادیم راه خرید پاکت کلی با بودن خوشگل خیلی گرفت خونش واس دکوری

 مه وآنیسا براهین نشستم رفتم منم عقب صندلی گذاشتیم پاکتارو همه بازکردم درو براهین

 خیلی ممنون بود عالی:آیسا بردمت جایی چه اومد خوشت زنداداش:براهین توماشین نشستن

 داشتم دوست حسو اون بود هرچی ولی چرا نمیدونم داشتم خوبی حسی یه بهم گذشت خوش

 

 

 آنیسارو حرف کردم تایید دادن سرتکون با منم هاش وسیله هم خوب قیمتاش هم:آنیسا

 ینجاا بودم اومده دخترم دوست با قبلن:براهین بودی بلد رو اینجا کجا تواز براهین راستی:آنیسا

 دهش چی چیه:براهین بود دیدنی قیافش میکرد نگاه بهش اخم با آنیسا بود اینجا  نزدی خونشون

 گرفته خندم حرکاتشون از برگردوند روشو نداد آنیساجوابشو قیافت شد اینجوری چرا

 یمیشناس اینجاست نزدیک خونش دوستام از یکی کردم شوخی عشقم اخمتو نبینم:بودبراهسن

 سمت چهرشو انوزم آنیسا اونجا آورد منو اون کجاست خونشون بپرس ازش میخوای ومیگم بابک

 شتباها بابا:براهین خودش سمت برگردوند آنیسارو صورت دستش با براهین بود برگردونده شیشه
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 تدوس یکیو وفقط فقط من نداشتم داشتم دختر دوس قبلن من گفته کی بکنم غلط من کردم

 تپش به بوسه یه کرد نزدیک لباش به گرفت آنیسارو دست نشسته کنارم الانم دارم داشتمو

 دنیا مرد ترین خوشبخت میشم منم خونم خانوم بشه قراره دیگم روز ازچند داد وادامه زد دستش

 آنیسا حداقل خداروشکر بریزم شوق اشک خوشحالی از بود نزدیک بودم خوشحال خیلی

 فتیمر برداشتیم پاکتارو آنیسا منو خونه رسیدیم دقیقه چند بعداز کافیه همین بشه خوشبخت

 لبطو خاله داخل رفتیم کرد باز ورودی در بود سرمون پشت وسایلا بقیه با براهینم حیاط داخل

 کمکمون و سمتمون اومدن خریدا ساک واون ما دیدن با بودن نشسته توپذیرایی احمد وعمو

 خیلی خاله آره:آنیسا خریدین رو مغازه کل کنم فک گرفتین وسایل چقد:بطول خاله کردن

 گوشه یه براهین اتاق بردیم هارو وسیله بیشترشون دکورین میشی عاشقشون ببینی خوشگلن

 احوال خاله احمدو عمو با پایین رفتم ها پله از میچیدش اتاق طرف یه داشت آنیسا گذاشتیم

 که اناستال گرسنتونه خیلی بچها:خاله بود رفته بیرون حتما توپذیرایی نبود برانوش کردم پرسی

 هوله ههل ام شما برای گفتم نداشتیم خونه بگیر وسایل خورده یه مارکت سوپر رفته بیاد برانوش

 اقات در بالا ها پله از رفتم کنم عوضشون برم برداشتم لباسامو ساک مغازه بود رفته پس بخره

 ولباسار تلخش مردونه عطر از بود پر اتاقش بود شده تنگ بوش برا دلم چقد کردم باز برانوشو

 شلوار درآوردم شلوارمم پوشیدم سفیدمو کوتاه آستین درآوردم مانتوما تخت رو گذاشتم

 رانوشب کردم بلند سرمو شد باز اتاق در میپوشیدم شلوارمو داشتم بودم شدم خم بپوشم راحتیمو

 بود فهمیده خودش اینکه مثل بود لخت پاهام بودم شده خشک همونجور بود اتاق توچارچوب

 مدیماو ما نمیدونست مگه بزنه در نمیگه روانی پسره آخه بیرون رفت بست درو همونجور بره باید

 تو همه بیرون اتاق از رفتم پوشیدم کوتام آستین روی ایمم سرمه کت پوشیدم شلوارمو زود

 رو ساآی مگه تازه تو پسرم: خاله کردم سلام بهش منم کرد سلام دیدنم با برانوش بودن آشپزخونه

 نه ها انیهث چند بعداز بگه چی نمیدونست:برانوش مگه ندیدیش رفتی بالا بود آیساتواتاقت دیدی

 ودب اومده براهینم میز پشت نشستم کشیدم راحت نفس یه نرفتم اتاقم دستشویی رفتم من

 لیک روش کشیدم خودم برای ماکارونی یکم بودم زیاد باسس ماکارونی عاشق بود ماکارونی شامم

 میسوزه وگلوم زبون تموم کردم احساس لحظه یه دهنم گذاشتم لقمه یه چنگال با ریختم سس

 مهه دستشویی سمت دویدم شدم بلند کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه بود شده چی یعنی

 ییعن بود چی بخاط یعنی بیرون ریختم بود تودهنم هرچی کردم باز شیرآبو بودن کرده تعجب
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 تمغذاروگذاش آره:آیسا بدشده حالت آیسا شده چی:آنیسا بود ریخته  فلفل زیاد توماکارونی خاله

 خوبم که من نه:آنیسا شدی اینجوری خوردی ماکارونیو توهم گرفته آتیش دهنم کل انگار دهنم

 تو قرمز سس اینه بخاطر کنم فک:اومدبراهین براهین لحظه توهون بود چی بخاطر پس:آیسا

 بود شده کشیده سس روی که فلفلی سمت رفت نگام لحظه یه اینه بخاطر چی یعنی بود دستش

 عالمه یه منم بود فلفلی این ولی میخوردم فرنگی گوجه سس همیشه من بود سس بخاطر پس

 این تنده غذاهای عاشق ما داداش این:براهین بود همون بخاطر پس ماکارونی رو بودم ریخته

 بود شده بلند برانوشم چطوری دخترم خاله آشپزخونه سمت رفتیم باهم بود خریده اون سسم

 ثلم کردم نگاه برانوش به بود فلفلی غذا رو ریختم زیاد بود سس بخاطر نشده چیزی خوبم:آیسا

 هک میخندید من به داشت حتما رنگ کم نشست لبخند برانوش رولب بود خریده برانوش اینکه

 .... برانوش آقا میدم نشونت باشه بودم سوخته

 

 گوجه سس چون خوردم سس بدون ایندفعه ولی کشیدم خودم واسه ماکارونی خورده یه دوباره

 اشتمد دوست خیلی سالاد کشیدم براخودم سالاد یکم میخوردن غذا داشتن هم بقیه نبود فرنگی

 سالاد من خاله نه:آیسا چاقی خیلی حالا میریزی سالاد چرا بخور ماکارونی دخترم:بطول خاله

 خودش هرچی نمیده گوش کسی حرف به اون خاله وای:آنیسا نداره لاغری به ربطی دوسدارم

 یچ آنیسا سمت برگشتم باتعجب کرده چیکار بار یه نمیشه باورتون حالا همونه بخوره بخواد

 یوچ یعنی بگم باید که نکن نگام اینجور:آنیسا کردم نگاش کردم ریز چشامو بگه میخواست

 سر ادند مسابقه دوستاش از بایکی بار یه:آنیسا بودم گرفته استرس خیلی کنه تعریف میخواست

 کنن تموم دقیقه ده تو شد قرار بزرگا این از خریدن ترشک تا03 هرکدوم مغازه از خوردن ترشی

 میکرد گاهن بهم باتعجب برانوش کردم بلند سرمو خوابید شد مریض هفته یه تا بعد شد برنده آیسا

 تو رفتیم گذاشت چایی خاله کردیم جمع میزو خاله با شدم بلند دیگه بود مسابقه بود چی خوب

 ردمک روشنش نشستم وی تی کنار منم کنن بازی تخته میخواستن احمد وعمو براهین پذیرایی

 لمب برانوشم دکوریاش دیدن واس بودن رفته  وآنیسا بطول خاله نداره هیچی که تلوزیونم این

 بودم متنفرم اخبار از من ولی داشت اخبار میکرد نگاه تلوزیون به داشت بود رویم روبه

 بلندشدم ثانیه چند کردم نگاه بهش رفت کجا مامان نشد آماده چایی این شد چی:برانوش
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 هدفع یه نفریم چند میکردم فکر داشتم آشپزخونه سمت رفتم میارم چایی میرم الان من:آیسا

 خیلی منم بود سینی تو استکان تا شیش بود گاز کنار سینی توی که استکانا سمت رفت نگام

 بلق برداشتم شکلات بسته یه یخچال تو از اونورم از ریختم چایی استکانارو میشمرم دارم خنگما

 به مریخت نمک قاشق یه برانوش چای توی سرم به افتاد فکری یه بیرون برم آشپزخونه از اینکه

 گهن براش که گذاشتم بقیه از جلوتر برانوشو واستکان شد مخلوط زدم هم قشنگ سسش تلافی

 شتمدا نگه براش برانوش سمت بردم چاییو سینی بیرون رفتم آشپزخونه از برداره همونو داشتم

 دمز لبخند یه خودم پیروزی از برداشت بودم ریخته نمک توش که استکانو همون کرد نگاه بهم

 ودب مونده وآنیسا خاله چایهای فقط برداشتم چاییاشونو اوناهم براهین احمدو عمو سمت رفتم بعد

 کلاتش یه برانوش نشستم پیشم دقیقه جاچند رفتم برداشتم خودمو چایی بودن نیومده هنوز که

 سعک منتظر خیلی وای لبش سمت برد رو چایی بعدشم دهنش تو انداخت برداشت رو کاکائویی

 ولی شد قرمز خورده یه صورتش خورد چاییشو از قلوپ یه کردم نگاه بهش بادقت بودم العملش

 نشد بد حالش چرا پس چی یعنی چاییش از خورد دوباره شد عادی چهرش ثانیه چند بعداز

 خودم حال خورد پاییشو دوباره زدم لبخندی نگاش با شدم قافلگیر لحطه یه کرد نگاه بهم برانوش

 شد تموم چاییش ثانیه چند از بعد میخورد داشت رو چایی اون چطور میشد بد داشت

 جان نوش:آیسا اومدم خودم به بودم حرفش شوک تو هنوز ممنون چسبید خیلی:برانوش

 پایین اومدن بالا از وخاله آنیسا بود اومده خوشش چه خودم واسه بریزم دیگه یکی برم:برانوش

 خریدتو تونمیخوای مادرجون آیسا راستی اخه بودن خوشگل دخترم وسایلای چقد وای:خاله

 باس بود رفته یادم کلا پایین میارمش دارم من دست الان میده نشون:آنیسا بدی نشون بهمون

 زنداداش آره:براهین دخترم قشنگه چقد:خاله آوردم درش جعبش از داددستم آنیسا چوبیم

 اهنگ اسبم به بیرون اومد آشپزخونه از دست به چایی برانوش نداره حرف سلیقت شیکه خیلی

 سما وآنیسا خاله منو آقا میکردی تعریف بیشتر نمیشد همین همش خوبه  خوبه:برانوش میکرد

 بود شب2 ساعت بودیم نشده زمان گذر متوجه اصلا بود گذشته خوش خیلی کردیم بازی فامیل

 تاقوا در بالا رفتم گفتم بخیر شب بقیه به میزدن حرف داشتن بودن هم کنار وبرانوشم براهین

 عکس به جالباسی رو کردم آویزون درآوردم کتمو شدید میومد خوابم داخل رفتم بازکردم

 ودب لخت بالاتنش بزرگ آبشار یه کنار عکس یه کردم نگاه بود لبتابش میز روی که برانوش

 یه نمیشد میز رو میذاره عکسیم چه برداشتم عکسو بود پاش شلوار یه فقط خیس موهاشم



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 97 

 هک بود آنیسا از بدتر اینم بود برانوش در سمت برگشتم شد باز اتاق در میپوشیدی پیراهن

 جاش سر گذاشت گرفت ازم عکسو دختر میکنی نگاه چی به:برانوش نمیزد در هیچوقت

 چقد شد بد حالم اه عکس به دیگه نیازه چه وایسادم روت جلو ببینی میخوای منو اگه:برانوش

 اومد ردمیک نگاه بهم اعصبانیت با برانوش زدم بلند حرفو این کی نفهمیدم اصلا بود خودشیفته

 نمم بزنی دید منو میخواد دلت توهمش نیستم خودشیفته:برانوش عقب رفتم قدم یه منم سمتم

 تیریخ نمک چاییم تو نفهمیدم نکن فک: برانوش سمتم میومد داشت همینجور روتم جلو گفتم

 دیوار به خوردم بدبشه حالم که نیستن چیزی چیزا اینجور من واس ولی فهمیدم خوبم چرا

 لبمق ضربان کرد نزدیک صورتم به صورتشو دیوار رو گذاشت سرم طرف دو کنار دستاشو برانوش

 ردک بلند سرمو چونم زیر گذاشت دستشو یه برانوش میکردم خفگی احساش همش بالا بود رفته

 وبخ دختر توهم میره کلامون نکن کارا این از دیگه:برانوش میلرزیدن چشام بود ترسیده خیلی

 انگا بگم چیزی نمیتونستم

 

 راحت نفس یه اوووووف تختش سمت رفت صورتم از برداشت دستشو بود اومده بند زبونم ر

 رفتم بود شده خورد اعصابم من ترسوام چقد اخه پیشونیم رو بود نشسته عرق خیلی کشیدم

 داریم کار کلی باشیم شرکت باید 8 ساعت فردا:برانوش کشیدم دراز ای گوشه یه تخت سمت

 شرکتا از چندتا آره: برانوش کردستان ماموریت:آیسا کردستان بریم بخوره ماموریت یه شاید

 به شرکتمون که خوشحالم خیلی و کنیم معرفی ومحصولاتمونا اونجا بریم کردن دعوت ازمون

 گذاشتم کردم هم اونجارو فکر:برانوش چی اینا آنیسا عروسی پس:آیسا داد جواب زودی همین

 برد خوابم شد سنگین چشام اش موقعه بود خوب پس فرداییش عروسیشون بعد

 

 دبو خوابیده هنوز برانوشم زنگ رو بودمش گذاشته دیشب شد باز چشام گوشیم زنگ صدای با

 ریضم خودشو بالاخره نپوشیدنش پیراهن با این بود خوابیده پتو بدون واون بود من روی پتو همه

 ادمی پوشیدم مانتوما اتاق داخل وامدم شستم صورتمو دستو رفتم تخت روی از شدم بلند میکنه

 بود نهآشپزخو تو خاله بیرون اتاق از رفتم گذاشتم شالمو باشن ساده لباسلم امروز از بود قرار نبود
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 اماده صبحونه بچها واس مییشم بیدار موقعه همین همیشه من: خاله شدین بیدار زود چقد:آیسا

 داخل اومد براهینم جالب چه نمیکنن شروع کاریو هیچ خوردن صبحونه بدون بچها میکنم

 از لعنت بد برچشم: براهین بودم سحرخیز:آیسا شدی خیز سحر چه زنداداش به به:آشپزخونه

 وشلوار کت یه با برانوش ام دقیقه چند بعداز میز دور نشستیم میومد خوشم زدنش حرف طرز

 ربخی صبحتون سلام:برانوش نداشت کمتر مدلا از هیچی پسر این میومد بهش چقد اومد مشکی

 هی صبح موقعه این اینم نبودم صبحونه زیاداهل من میز پشت نشست واحوالدپرسی سلام بعداز

 چیهی دیشب از انگار که میخوردن چنان دوتا این من برعکس ولی دهنم گذاشتم وپنیر نون لقمه

 خودمم انگار نمیشد  سیر میخورد هرچی که برانوش بود گرفته خندم لحظه یه بودن نخورده

 زیچی چرا آیساچیه عزیزم:خاله میخوردم اشتهایی بی با خیلی ولی دهنم گذاشتم رو لقمه دومین

 نه:آیسا بود کشیده خوردن از دست من سمت برگشت برانوش حرفش این با بده حالت نمیخوری

 ترمدخ نه:خاله میکنم یکی نهارو صبحانه معملا نیستم صبحونه اهل زیاد من ولی خوبم جون خاله

 جام ازو گفتم بطول خاله به یهدچشم بخوری کن سعی خوبه مغز برا خوبه معده برو خیلی صبحونه

 باز درو مامان زدم و زنگ رفتم کردم خداحافظی همه از بپوشم لباسامو میرم من:آیسا شدم بلند

 ننیستی که دوتا شما عزیزم خوبم:مامان چطوری دنیا مامان بهترین  سلام:"آیسا داخل رفتم کرد

 ودب شده آروم خورده یه مامان پیشتیم که مادفعلن نکن گریه حالا مامان باشه:آیسا میگیره دلم

 ونهخ  بیرون رفتم کردم ازشونوخداحافظی گذاذاشتم مقنعمو با مشکی منتو یه اتاقم تو رفتم

 توحیاط

 

 دش الان این:برانوش دقیقه چند بعداز شدم ماشین سوار منتظربود ماشین با در جلوی برانوش

 بود جالب برام حرفاش کاریه چه آخه دکمه بی میپوشین دخترا شما مانتوااا اون از چیه لباس

 ااصل واینم باشه معمولی تیپم که داشت انتظار من از ولی بود وخوشتیپ روز به خیلی خودش

 بلند آستین وبلوز ایا پارچه شلوار ازاین چرا بروزه پس چرا تیپت شما سوال یه:آیسا نمیشد

 موج خنده صورتش توی کردم نگاه بهش تیزاش نوک اون از مخصوصا مردونه کفش با نمیپوشی

 چرا بشه پهن بازوهات بدنسازی میری چرا پس چیه:آیسا میکرد جمع صورتشو همش ولی میزد

 هی موهات افتاده شونهاتم باشی داشته شکم باید باشی ساده قراره اگه توهم نداری شکم اصلن
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 بلند بلند اونم میخندید داشت سمتش برگشتم شد بلند خندش صدای دفعه یه بذاری مدل طرفی

 لباس میخوای هرجور تسلیم من باشه:برانوش اومد خودش به ثانیه چند بعد میومد بهش چقد

 لوج سمت برگشت میزد موج چشماش تو شیطنت میکرد نگاه بهم من جلوی فقط اونم ولی بپوش

 سلامواحوال باهاشون بدون ومحمد مینا دفترم تو رفتم شرکت رسیدیم داد ادامه رانندگیش به

 حساب بندازین بهش نگاهی یه میشه داریم جدید پرونده یه خانم آیسا:محمد کردم پرسی

 رانوشب آقا ماموریت بریم باید دیگم روز دو خانم راستی: محمد برداشتم پروندرو ببینین کتابارو

 آقا یزمعز نه:مینا کرد بلند صداشو میزد حرف گوشی با داشت مینا بله:آیسا گذاشتنتون درجریان

 خودت کردی چیکار باهاش رفته یادت کن بیرون ازسرت فکرشو داره زن الان دیگه برانوش

 چه مینا با ولی بود دختره اون یعنی میدادم گوش حرفاش به داشتم بود گفتن من از میدونی

 سلام:آیسا سلام: مینا نمیومد خوشش ازمن بود بخاطرهمین پس دختر این با داشت ارتباطی

 برمب روبرداشتم پرونده شدم بلند بود شده گرفته حالم خیلی نپرسیدم هیچی ازش دادم ترجیح

 رو پرونده بشه چیزی مگه قراره نه:آیسا شده چیزی:برانوش داخل رفتم زدم در برانوش برای

 مدرجریان:برانوش ماموریت بریم باید دیگه دوروز گفت محمد راستی بندازی بهش نگاه یه آوردم

 از میخواست چی بودم دختره توفکر بیرون اومدم اتاقش از نبود خوب حالم اصلا زدن زنگ بهم

 ودب زده برانوش به که ای ضربه اون با میخواست چی زندگیش از بود برگشته دوباره چرا برانوش

 دارهن خبر برانوشم حتی سیماست ادعای:مینا  رومیشنیدم مینا صدای که دفتر داخل برم خواستم

 تو مینا نکن خراب زندگیشونا یانه میگه راست نیست معلوم دختره اون اینکارو نکن:محمد

 اب کردم باز درو بدم ادامه حرفشونا نذاشتم دیگه پیازی ته پیازی سر وسط این آخه چیکارداری

 ایدب نداشتم کارو حوصله اصلا بودم نگران خیلی نمیدونست برانوش رو چی کردن سکوت دیدنم

 موضوع ازاین میاوردم در سر

 

 واستمخ برداشتم بودکیفمو شرکت نزدیک که همیشگی رستوران برم گرفتم تصمیمیم نهار واسه

 ریممی باهم:برانوش آره:آیسا میری نهار واس:برانوش بود براوش شد باز ازبیرون در که کنم باز درو

 نهت وعطر میومد ملایمی باد میشد تموم داشت سرما فصل کم کم برمیداشتیم قدم همدیگه کنار

 مرفت من اول رستوران به رسیدیم که بودم برسریم خاک توفکرای جا همه میکرد پخش برانوشو
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 با بود میز اچهارت سه یه بالا رفتم ها پله از بالا میرفتیم باید پس بود پر پایین میزایه برانوش بعدم

 برانوشم نشستم بود رستوران گوشه که میزی سمت رفتم صندلی چهارتا میزا هرکدوم پشت

 گارسون ونوشابه سالاد با میخورم پلو زرش من:آیسا بخورم پلو زرش میخواستم امروز روبروم

 تشرک من نرفته یادم تا:آیسا برامون داد سفارش بودم گفته من که چیزا کدوم ازهر: برانوش اومد

 رزومآ همیشه:برانوش نداره ایرادی:برانوش بچینه هاشو وسیله فردا آنیسا با برم قراره فردا نمیام

 حرفو این جوری یه جلوزد من از توازدواجم میکرد عجله توعمچی شه خوشبخت داداشم بود

 باهات نامزدت اگه کردی اولدنامزد که تو خوب:آیسا بود مونده عقب خیلی خودش انگار گفت

 دهمون اگه میگی خودت:برانوش میگذشت زندگیتون از سالم چند الان نمیشد اینجور بود مونده

 ادمیخو بگه برگرده الان اگه:آیسا بگو:برانوش بگو راستشو میکنم خواهش سوال یه:آیسا بود

 هب نمیخواست یعنی بود کرده سکوت کشیدی که عذابی همه اون با میکنی قبولش بمونه باهات

 ارهدوب ببخشدش داشت امکان پس  نمیدونم نمیدونم:برانوش دقیقه چند بعداز بده جواب سوالم

 روش ریختم سس یکم برداشتم سالادمو گذاشت میز روی آوردگارسون غذاهارو نمیدونم گفت که

 کردم غذاخوردن به شروع خورد سالاد میشه هم بعدا بخور غذاتو:برانوش کردم خوردن به شروع

 برانوش سیرشدم زود چرا نمیدونم ولی بود گشنم خیلی شدم سیر خوردم غذارو از قاشق چند

 دیگه:برانوش کرد نگاه بهم نبود بردار دس نمیشد تموم غذاش تا که اون میخورد داشت هنوز

 طوریش هیکلت بابا غذاخوردن این با میکشی خودتو آخر:برانکش شدم سیر نه:آیسا نمیخوری

 متس رفتیم کرد حساب برانوش غذارو پول شدم بلند نیستم نگران:آیسا نباش نگران نمیشه

 یه داص سمت برگشتیم هردومون سلام گفت نفر یه که داخل شرکت از میرفتیم داشتیم شرکت

 کردم نگاش هرچی نمیشناختمش من بود رومون جلو ملایم آرایش با خوشتیپ جوون دختر

 داشت چیکار اینجا سیما خوردم جا لحظه یه برانوش آقا دوستان از سیماهستم  سلام:آیسا

 نم میگفت من به برانوش آسانسور سمت افتادیم راه تاییمون هرسه شرکت داخل بریم:برانوش

 بیرون خیلی موهاشم بود پوشیده کوتاه مانتوی یه بود خوشتیپتر من از دیگه که این میزنم تیپ

 بود خوشگل نگذریم حق از بودولی
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 نبیرو رفتیم آسانسور از میومد بهش خیلی قرمز شال بایه بود پوشیده ساده مشکی مانتو یه

 همینطور منم:سیما دیدنتون از شدم خوشحال خانم سیما راستی دفتربرانوش میرم من:آیسا

 شلب روی لبخندی سیما دیدن محض به بیرون اومد دفتر از مینا که دفتر سمت افتادم راه عزیزم

 نبود محمد میزم پشت نشستم داخل رفتم کردم باز درو سیما سمت میرفت داشت نشست

 نم برگشت چرا سیما گرفتم سرمو دستام دوتا با شدید داشتم درد سرد بود رفته کجا نمیدونم

 بهم حسی هیچ اون ولی شده مهم برام برانوش شایدم نه شده مهم برام اینقد سیما چرا شده چم

 هک بودم فکرغرق تو اینجا سیما واومدن رستوران تو زدنمون حرف بعداز مطمعنم دیگه الان نداره

 آره:آیسا کردم جمعوجور خودم شده چیزی خوبه حالت:مینا بود مینا کردم بلند سرمو شد باز در

 حرفی هدیگ پریودمه بخاطر کنم فک:آیسا بگم چی نمیدونستم پریده خیلی رنگت اخه:مینا خوبم

 یومدم بلندی صدای مینوشتم پروندهارو داشتم بود ساعتی یه کردم مشغول پروندها با سرمو نزد

 دیدم راهرو تو رفتیم بیرون رفتیم دفتر از سرش پشت من وبعدم مینا اول بود زدن داد صدای

 دفترش از اومد تازه اونم بود شده متوجه تازه اینکه مثل برانوشم وایساده سیما جلوی براهین

 جونش از دیگه الان کردی بدبخت داداشمو بار یه حقی چه به اینجا اومدی چی برای:براهین بیرون

 بود داده دست بهم خوبی حس چرا نمیدونم میگفت بلند باصدای کلماتو این میخوای چی

 میکنه زندگی داره میخنده داره کرده فراموش تورو کرده ازدواج داره زن کوری نمیبینی:براهین

 یواقع زندگی به برمیگرده دوباره داره تازه آهنگی آدم یه بود شده کردی چیکار باهاش نمیدونی

 بعد براهین نداری جایی زندگیش تو دیگه تو میفهمی زنشه این:براهین من سمت اومد براهین

 آیسارو بگو متنفری چقدازش بگو بهش داداش بگو چیزی یه:براهین برانوش سمت رفت

 بود بدتر چی ازهمه برام این بگه نمیخواست چیزی یعنی پایین انداخت سرشو برانوش دوستداری

 بهش چطور بگو احمقو من داشت دوسش هنوزم بودم زده حدس درست کشید تیر لحظه یه قلبم

 ستمد با وایسم نمیتونستم بیرون رفت ساختمون از عجله با سیما نفهمیدم خودم شدم وابسته

 بود شده بدم حال متوجه کنم فک افتاد بهم نگاش بالا آورد سرشو برانوش داشتم نگه دیوارو

 اول ردفت سمت افتادم راه برداشتم دیوار از دستمو کردم بهش پشت برگشتم سمتم میومد داشت

 قدچ براهین بستم سرم پشت درو همونجا بود مونده حتما بعددیگه ولی میشنیدم قدماشو صدای

 بدبود خیلی بهش نسبت نظرم اول هرچند میشد دومادمون داشت بودم خوشحال واقعا بود خوب

 یکردمم ضعف احساس خیلی میکشید تیر زیرشکمم میکرد خوشبخت آنیسارو که بود کسی ولی
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 زا نیست خوب حالم خورده یه آره:آیسا میرین:مینا کردم جمع وسایلامو خونه برم گرفتم تصمیم

 ماومد شرکت از افتادم راه کردم خداحافظی ازش بود بهونه آنیسا خرید برم باید آنیسا با اونورم

 ادمد تکیه صندلی به شدم سوار اومد که تاکسی اولین شدم ماشین منتظر خیابون گوشه بیرون

 نگاه بیرون به شیشه از داشتم دادم راننده به رو خونه آدرس میکرد درد سرم اینقد چرا سرمو

 ..... سیما سمت رفت فکرم بودن وامد رفت درحال مردم میکردم

 

 دیدم در جلوی که چیزی از شدم پیاده ماشین از بود سیما مشغول خونه تا فکرم همه سیما

 سمتش رفتم ایران از بود نرفته مگه بود بیادرهام بود کرده جرات چطور بودم کرده تعجب

 داد کن ولم:آیسا گرفت دستمو کنم بازش که در سمت رفتم نکردم توجه صداش به آیسا:رهام

 خداحافظی ازت اومدم داری حق بگی هرچی:رهام تونستی چطور اینجا اومدی حقی چه با میزنم

 میخواست برات آوردم گرفتم ماشینتو رها از راستی بیشتر نه میگیرم وقتتو ساعت0 فقط کنم

 چقد ازش میترسیدم میریم بگی تو هرجام کرد تشکر خیلی ازت میبرم خودم گفتم من بیاره

 برم میخواستم افتادیم راه شد سوار بشینم فرمون پشت خودم گرفتم تصمیم بود شده آروم

 که همونجایی بود پات زیر تهران که همونجا میبرد منو تنگیا دل موقعه برانوش که همونجایی

 باهات کردم بد خیلی ببخش منو آیسا:رهام کرد سوپرایز اونجا به رفتن با منو بار اولین واسه

 من وپیش توباشی که جایی برم ایران از شایدم میرم تهران از دارم ام دیگه روز چند پشیمونم

 نوم اصلا چی تو ولی بدم واست جونمم حاضرم حتی عاشقتم من سخته برام کشیدن نفس نباشی

 دختر کردی پیدا کجا از اینجارو:رهام شد پیاده ماشین از رهام اونجا به بودیم رسیده نمیبینی

 هستن که دیگه دخترای نشد بامن:آیسا بده خیلی طرفه یه عشق میسوخت براش دلم محشره

 آیسا نیست مهم برام دیگه هیچکی اصلا نداره ای فایده دیگه:رهام میشی خوشبخت

 زا شما محل تو نمیومدن هیچوقت کاش میشه حسودیم بهش داره تورو خوشبخته خیلی:برانوش

 مبغض نیست وسط این عشقی هیچ نمیدونست چطوریه ما ازدواج نمیدونست نداشت خبر هیچی

 تیح نه میشدم عاشقش میکردم ازدواج باهاش اگه شاید بود عاشق انقد که این به نه بود گرفته

 باشم برانوش جای ولی بدم چیمو همه هزارم آیسا میشنوی صدامو:رهام بود سخت برام فکرشم

 اهنگ بهم داشت نمیخورد قیافش به اصلا رهام داشت لطیفی روح چقد باشی داشته دوسم تو که
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 از کن بازش:رهام سمتم گرفت جعبه یه حد این تا یعنی بود نشسته چشاش تو اشک میکرد

 رداشتمب عکسارو نامه پاکت با من عکسای از پربود کردم بازش باشه قدیمی که بود معلوم قیافش

 رهمیگی ازم داره کی بودم نشده ومتوجه نیست حواسم هیچکدومشون تو که عکسایی کردم نگاه

 کیکو آخرسررهام که تولد برای کوتام پیراهن اون با بودم راهنمایی بودم کوچیک خیلی اینجا

 معشق به تقدیم*** بود نوشته پشتشون برداشتم پاکتارو از چندتا بینیم به بود مالیده

 هیچ&: بود نوشته نامه مقصد بودن پیش سال 03 برا کم کمه بود خورده تاریخ***آیسا

 همیشه:رهام بودم نفهمیده وقت هیچ من ولی داشت دوست منو بود وقت خیلی من خدای&جا

 خیلی میداد آزارم خیلی این نمیدیدی من هیچوقت تو ولی میکردم محبت میکردم توجه بهت

 سرازیر اشکام  آیسا ندارم جایی دلت تو میدونستم چون جا هیچ دیدی مقصدشونو ها نامه اون

 ساله03 رهام اونوقت شدم وابستش بابرانوشم دوماهه همش من مدت تواین بود کشیده چی شدن

 میریختن اختیار بی اشکام سمتش برگشتم داره نگه تودلش بود تونسته چطوری منه عاشق

 بغلم محکم دورم زد حلقه دستاش کردم بغلش سمتش رفتم بارونی بود خیس چشاش رهامم

 چشمم به کاراش وقت هیچ چرا بودمش ندیده وقت هیچ چرا من بودم انصاف بی چقد بود کرده

 اشوچش اشک انگشتام با:آیسا بود کرد گریه باز بود قرمز چشاش دورم از کرد باز دستاشو نمیومد

 کوچیک وقتی گرفت خندش حرفم این با چل خلو پسره نمیکنه گریه که مرد:آیسا کردم پاک

 من عشق ولی کنی صدام وچل خل عمر یه حاضرم:رها وچل خل میگفتم بهش همیشه بودیم

 بود خداحافظی یعنی میزدیم حرف داشتیم بود دوساعتی نشدیم متوجه زمانو گذر اصلا بودی

 میشن نگران اینا مامانت آیسا میشه دیرت شده شب بریم:رهام همیشگی همبازیایا خداحافظی

 مرفت بعدم خونشون دم رسوندم رهامو اول ماشین تو نشستیم برداشتم رو صندوچه باشه:آیسا

 داخل بردم ماشینو کردم باز حیاطو در خونه دم رسیدم بود شده هواتاریک میشد 7 ساعت خونه

 ..... داشتیم مهمون حتما بود در جلو کفش چقد در سمت رفتم صندوقچه همراه برداشتم کیفمو

 

 دیدم که شم رد در جلوی آینه از خواستم بودن اینجا اینا بطول خاله داخل رفتم کردم دروباز

 پذیرایی تو رفتم بود سیاه هنوزم ولی کردم پاک دستم با خورده یه سیاهه زیرچشام

 نشدم متوجه اصلا من سلام:آنیسا نمیدادی جواب چرا زدیم زنگ بهت چقد دختر کجایی:مامان
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 دیدم تازه ندیدم اصلا ببینید:آنیسا پاسخ بی تماس23 برداشتم گوشیمو مانتوم تو کردم دست

 یاومد زودتر پس نه گفت نبود شرکت مگه گفتم منم بچم داشت کار باهات اومد برانوش دخترم

 باهم رها پیش رفتم همونور از آها:آنیسا رفت راه هزارتا دلمون نیومدی خونه دیدیم وقتی خونه

 باز همینجور خدارو بنده این میخواین: براهین بود آورده برام ماشینو بیرون خورده یه رفتیم

 داره حق آره:آنیسا سوالاتون این آخه کاریه چه هواخوری براخودش رفت اصلا کنید خواست

 ستب سرمون پشت آنیسادرو بالا رفتیم باهم گفتم ای باشه یه کن عوض لباستو بریم آبجی

 اینا مامان جلو دیگه منم نداره خبر ازت گفت زدم زنگ چرا من پس رها پیش رفتی پس:آنیسا

 بودم هامر با اتفاقا:آیسا باشه آورده سرت بلایی رهام بازم بودم ترسیده بودم نگرانت خیلی نگفتم

 باشه:بودآنیسا شده چی میگم بهت آخرشب بذار:آیسا بود شده گرد چشاش تعجب آنیسااز

 گذاشتم رو صندوقچه بیرون رفت اتاق از حرف این گفتن با سیاهه همه کن پاک زیرچشمتم

 مرفت کردم خشکش حوله با بیرون اومدم شستم صورتمو حموم تو رفتم درآوردم مانتوما روتخت

 رمزق بالاتنش مشکی قرمز لباسه یه سمت رفت نگام بپوشم چی نمیدونستم لباسم کمد سمت

 دونب مخصوصا میومد بعدش کوتاه لباسای از برانوش زانو تاسر مشکی بود فون پایین ازکمربه

 شکیم کفش یه بپوشم همینو گرفتم تصمیم باشه مهم براش نکنم فک دیگه الان ولی ساپورت

 هی مالیدم چشمم زیر پودربرداشتم کرم یکم آینه جلوی رفتم کردم ست باهاش بلندم پاشنه

 کردم مرتبشون خورده یه برداشتم سشوارو بود شده خیس یکم موهام دادم انجام ملایم آرایش

 یرونب اتاق از رفتم زدم خودم به عطر یه میداد پرترنشون هیکلمو لباس این آینه روبه شدم بلند

 شد نم متوجه که نفری اولین بودن پذیرایی تو همه افتادم راه پذیرایی سمت پایین هارفتم پله از

 هتب میپوشی هرچی نازم عروس بطول خاله پیش رفتم کرد اخم باز کرد نگاه بهم اول بود برانوش

 ادرم سری تاج توکه:خاله کوچیکا بچه عین بود آوییزون لباش حالتی یه چی من پس:میادآنیسا

 کرد صداشونازک مامان چی من:براهین دختر این بود حسود چقد اخه بود شده خوشحال آنیسا

 امروز که اون داشت اخم چرا بود درهم اخماش که برانوش بجز زیرخنده زدیم همه دخترا عین

 زا رفتم بیرون بودن رفته آشپزخونه از همه خوردیم شامو باشه گذشته خوش بایدبهش خیلی

 از آبو تنگ بریز لیوان یه منم برا:برانوش شنیدم صدایی میخوردم آب داشتم بردارم آب یخچال

 زودتر بود بدشده حالت امروز شنیدم:برانوش لیوانو گرفت ازم ریختم آب براش درآوردم یخچال

 هک گوشیتم میشم نگران نگفتی آیسا خونه میای نگفتی چرابهم نبودی خونه که خونه اومدی
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 آقا نه زنتم کردی فک واقعا اینکه مثل بدم توضیح بهت همچیو نیست قرار من:آیسا ندادی جواب

 سمت داد هلم محکم گرفت دستمووو بیرون برم آشپزخونه از وخواستم صوریه ازدواج یه این

 رگ بود قرمز ازاعصبانیت صورتش وایساد روبرم اومد برانوش بودن گرفته درد شونهام دیوار

 کنن فک بدونم باشم داشته خبر من باید منی نامزد وقتی تا آره:برانوش بیرون بود زده گردنش

 یمنیست واقعی وشوهر زن درسته بکنی بخواد دلت هرکار میکنم ولت خیابونی پسرای این مثل

 زدیمنام واقعی نمیگن دیگه فلانی نامزد میگن بشه هرچی فردا نمیاد خوشم کارا ازاینجورا من ولی

 سلبا اینجور نگفتم مگه:برانوش بود شده قرمز چشاشم شده ناراحت خیلی بودم ترسیده یانه

 مودست میشه حالیت میفهمی بذاری نمایش خودتوبه نمیاد خوشم گفتم دفعه چند بهت نپوش

 در بعدم کرد باز دراتاقمو میبرد باخودش منم پلها سمت رفت بیرون رفتیم آشپزخونه از گرفت

 ووشلوارت کت اون اها بپوش حسابی درست چی یه کن عوض لباستو باش زود:برانوش لباسم کمد

 شتمبرگ نباشه تاپ نمیپوشی دارم آستین بپوش دار آستین بپوش بلندتر پیراهن یه بپوش

 تنت از خودم داری دوسشون باشه:برانوش دارم دوسشون خوبه لباسام آیساهمین سمتش

 عوض باشه باشه:آیسا بود کرده بازش نصف تا لباسم زیپ سمت رفت دستش میارم درشون

 کت یه بهم پشت ولی روتختم نشست رفت بپوشم دیگه چیز یه اونور بکن روتو برو باشه میکنم

 ودب داده رهام که صندوقی سمتم اومد برانوش برگردی میتونی:آیسا پوشیدم برداشتم وشلوار

 گها بگم چی نمیدونستم بودم شده هول آوردی کجا از اینارو:برانوش ها ونامه عکسا با بود دستش

 به ودب داده رهام اینارو:آیسا بیرون بودم رفته رهام با که میشد اعصبانی خیلی میگفتم راستشو

 گفتم چی  نبود حواسم اصلا ازاینجا میره داره کرد خداحافظی اومد امروزم بود آورده واسم رها

 یغلط چه خدایا آیسا بگو راستشو اینجا بود اومده کجا:برانوش کنه خداحافظی بود اومده گفتم

 داره گفت کرد خداحافظی باهام دید درمنو دم رسوندم رو رها رفتم نه ها میگفتم باید چی کردم

 نفع به:برانوش آخه چیه دروغم نه:آیسا نمیگی که دروغ:برانوش میره

 

 باساتل چرا:آنیسا بود کرده تعجب جدید لباسای با دیدنم با آنیسا بیرون رفتم سرش پشت منم

 رفتم شد خیس رولباسم ریخت یهوی میخوردم آب داشتم:آیسا شدم هول یکم کردی عوض

 فتنگ با کن عوص لباساتو برو نگفت داداشم یعنی دیگه میگی داری راستشو:براهین کردم عوص
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 زنت نداری دوس میشناسمت من خوب داداش چیه:براهین سمتش گشتبر برانوش حرف این

 مگه انوشبر واقعا:کردآنیسا نگاه برانوش به تعجب با آنیسا واینا وتاپ کوتاه لباس بگرده اونجوری

 اینه منطقم من داری اعتقاداتی خودش برا هرکسی:برانوش میکنیم زندگی بوق عهد تو داریم

  نه:آنیسل اشمب مونده عقب شما لحاظ از شاید

 عجبت باشه هرکی بنظرتون میزنین تیپ مدرن خودتون جالبه برام ولی میکنین لطفی کم دارین

 لمهک چه شیتیل پسرا این مثل جلف نه درست ولی میزنم تیپ مدرن من درست:برانوش نمیکنه

 کرد اهنگ بهم باتعجب برانوش خنده زیر زدیم تا هرسه شیتیل گفتم بلند صدای بردبا کار به ای

 از کوچیک معدنی آب بطری یه رفتم من کنیم بازی حقیق یا جرات بازیه گرفتیم تصمیم

 چرخوندم بطریو بچرخون بطریو خودت آوردی خودت:براهین رومیز گذاشتم برداشتم آشپزخونه

 زا چشاش براهینو یا دوسداری بیشتر منو:آیسا حقیقت:آنیسا حقیقت یا جرعت:آیسا به افتاد

 بود سوال اینم آخه:آنیسا براهین یا من بگی باید یکی:آیسا هردوتون:آنیسا بود گردشده تعجب

 وشبران روبه افتاد بطریا چرخوند بود آنیسا نوبت برگردوندم رومو که واقعا آیسا براهین باشه

 وشبران باشی داشته دوسش که هست توزندگیت کسی:آنیسا حقیقت:برانوش حقیقت یا جرعت

 طریوب شد برانوش نوبت میگفت سیمارو حتما آره:برانوش ثانیه چن بعد کرد آنیسا به نگاه یه

 خونه بری شب نصفه:برانوش جرعت:آیسا حقیقت یا جرعت:برانوش من روبه افتاد چرخوند

 تمنمیتونس ولی میترسم من خدای نه چی گردشد تعجب از چشام وبیای است متروکه که روبرویی

 تونینمی آیسا کنی قبول نیستی مجبور آخه کاریه چه این:براهین قبول باشه: آیسا نکنم قبول

 02 ساعت الان:برانوش ندارم حرفی من قبوله نه:آیسا میترسم مردم یه که منی بدیش انجام

 اب جرعت:براهین روبه افتاد چرخوندم بطریو بود من نوبت حالا کردم قبول بری میتونی0 ساعت

 آب داختان برانوش به نگاه یه آنیسارو یا داری دوس بیشتر برانوشا:آنیسا حقیقت:براهین حقیقت

 ودب کرده گیر بود مشخص بودم پرسیده سوالی چه آنیسا روبه برگشت بعدم داد قورت دهنشو

 براهین مظلومانه لهن از بود گرفته خندم آنیسا ولی شرمندتم داداش:براهین ثانیه چند بعداز

 وبطرهار دیگه بار چند تو آخه میپرسی سوالایه چه این آیسا:آنیسا باش راحت داداش نه:برانوش

 مشکلی شدی پشیمون داداش زن:براهین بود مونده دقیقه03 کردم نگاه ساعت به چرخوندیم

 نیممیمو درحیاط جلو میایم ما باشه:آنیسا برم میخوام اتفاقا نه:آیسا شجاعی میدونیم ما نیستا

 وسکوت بود تاریک خیلی کوچه کردم باز حیاطو در پوشیدم پالتوما من افتادیم راه نفری چهار



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 107 

 حیاط از بود خاموش برقا بودن خوابیده ها همسایه بیشتر بود شب0 خوب بود رفته فرو عمیقی

 تو از گوشیمو بود باز نیمه درش متروکه خونه سمت رفتم بودن در جلو اینا آنیسا بیرون رفتم

 حیاط داخل دررفتم از زدم گوشیو قوه چراغ شد بلند درآهنی صدای دادم هل درو درآوردم جیبم

 ها شیشه رو کردم بودسعی زیاد خیلی خورده شیشه آجر سنگ آهن بود ریخته بهم اینجا چقد

 همجا بازشد در دادم هلش بود دربسته ورودی در سمت رفتم بود وحشتناک اینجا واقعا نره پام

 ورن جلوتر خورده یه رفتم خالی خالی نبود هیچی توخونه جلو گرفتم نورو تو رفتم بود تاریک

 بودم ترسیده خیلی میکرد زندگی اینجا کسی یعنی میومد چشم به خونه گوشه از ضعیفی

 یرز زد یکی میومد نفر چند حرف صدای جلوتر برم باز گرفتم تصمیم کنم چیکار نمیدونستم

 اتاق توی از روشناییه به رسیدم نمیکنه زندگی کسی وقته خیلی که اینجا غیرممکنه ولی خنده

 بودم کرده تعجب میدیدم که چیزی از جلوتر رفتم بازم میومد

 

 روبه پسرا از یکی شدن من متوجه بودن نشسته آتیش دور پسر تا بادوسه دختر تا دوسه

 یه مسمت اوند شد بلند دختری یه بودم ترسیده خیلی کنم چیکار نمیدونستم بیاتو سلام:من

 ارانگ اینجا اومدی چطور که نداریم کاریت بیا میری چرا عزیزم نترس:دختره تر عقب رفتم خورده

 جور هی نداره پولم اگه بده بهش میخواد چی ببین نگین:پسره بودم شده لال بود اومده بند زبونم

 چقدتوخوشگلی:دختره وایساد روبروم اومد دختره نداره مشکلی میکنیم حساب باهاش دیگه

 نشدم حرفش متوجه اصلا میزنم چی میزنی چه میخوای چی حالا: دختره ممنون:آیسا  عزیزم

 ااین من خدای مواد چی نیومدی مواد دنبال یعنی گیرآوردی منو: دختره میزنم چی چی یعنی:آیسا

 خیلی گرفت دستمو برم خواستم برم باید من نه نه:آیسا بودم شده متوجه تازه بودن معتاد

 چه درمیومد داشت اشکم سمتم اومد پسره که میره داره این بیا علی: دختره بودم ترسیده

 نیومده مواد دنبال میگه والا نمیدونم:نگین بره میخواد کجا جونم:علی بودم کرده اشتباهی

 از بود کرده یخ دستام داخل رفت دختره تو برو تو اومده دیگه چی یه دنبال شاید خوب:علی

 باهام داشت همینجور عقب رفتم قدم چند صورتم روی کشید دستشو روم روبه اومد پسره ترس

 غلشب تو گرفت منو زدم جیغ بار دوبارسه زدم بلندی جیغ گرفت دستمو کنم فرار خواستم میومد

 چرا یارنب سرم میخواستن بلایی چه بزنم جیغ نمیتونستم دیگه بود گرفته دهنمو جلوی دستش با
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 تموصور دستش با پسره دنبالم نیومد کسی چرا اینجام است دقیقه چند الان نشدن نگرانم اینا

 اصلا اینجا اومدم اتفاقی من برم بذار توروخدا:آیسا بودن شده سرازیر اشکام میکرد نوازش

 کرد ول فرشتیو همچین میشه مگه:پسره برم بزارید ندارم کاری شما به من بیام نمیخواستم

 سرباآخر کنم چیکار نمیدونستم بود گرفته صورتمو دستش با خودمی واس عزیزم نه بره گذاشت

 کمرمو یکی پشت از که بیرون میرفتم داشتم در سمت دویدم صورتمو کرد ول پاش به زدم پام

 امر راحتیا این به:پسره کشید تیر گلوم کردم احساس بود بلندی جیغ زدم جیغ دوباره گرفت

 یهرچ میکنم خواهش:آیسا بیرون بیان دقیقه یه احسان سعید خواستی خودت باشه نه نمیشی

 چشامو کن کمکم خدایا سمتم اومدن پسرم دوتا اون کنید ولم فقط هرچی پول میدم بهت بخوای

 بود برانوش کردم باز آروم چشامو شد بلند پسرا از یکی صدای اختیار بی میریختن اشکام بستم

 نیساآ سمتم دویدم بود گرفته رو دیگه یکی براهینم دیوار به بودش چسبونده بود گرفته یقشو

  نفهمیدم چیزی دیگه ولی بغلش افتادم

 لوص بهم سرم کردم نگاه دستم به بود سفید همجا بودم اتاق یه تو کردم باز یواش یواش چشامو

 اومد باعجله آنیسا شد باز اتاق در بودم فکرا همین تو وصله بهم سرم چی واس کجام من بود

 یچیز اصلا:آنیسا میکنم چیکار اینجا من خوبم آره:آیسا آبجی خوبه حالت عزیزم:آنیسا سمتم

 جیغتو صدای بودیم حیاط ماتو میکردن اذیتت داشتن نفر چن بودی متروکه خونه نمیاد یادت

 اون آره میومد یادم داشت کم کم درمانگاه آوردیمت رفتی ازحال که بعدشم  اومدیم شنیدیم

 بودی ترسیده کنم فک عصبیه شوک گفتی دکتر:آنیسا بازیمون پسرا دختر اون خونه

 داخل اومدن وبراهینم برانوش میزدم حرف باهاش داشتم اومد یادم آره:آیسا بخاطرهمونه

 برانوش سمت رفت نگام بیهوشی هست دوساعتی الان زنداداش اومدی بهوش خداروشکر:براهین

 برانوش شدی زخمی چرا شده چی:آیسا بود شده اینجوری تازه انگار بود شده زخم لبش گوشه

 آره:آیسا خوبه حالت نیست مهمی چیز توصورتم خوابوند مشت یه اونم زدم کتک یکیو هیچی:

 بودن بیرون بقیه سوزنو بیرون کشید دستم از اومد پرستار بود شده تموم سرمم خوبم

 همش بود نگرانتون خیلی همسرتون:پرستار ممنون آره:آیسا الان خوبه حالت عزیزم:پرستار

 ودب من نگران یعنی بود برانوش منظورش همسرم بود کرده خستمون واقعا دیگه اطلاعات میومدن

 از رفتیم گرفت دستمو سمتم اومد شد متوجم آنیسا در سمت رفتم پایین اومدم تخت از

 بود شبی چه صندلی به دادم تکیه ماشین تو نشستم رفتم کرد باز برام درو بیرون بیمارستان
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 همب داره آینه توی از برانوش دیدم جلو آینه سمت رفت نگام بودم خودم فکر تو وحشتناک خیلی

 گرفتم مچشو میزد دید منو داشت یعنی ازم گرفت نگاشو شد قافلگیر لحظه یه میکنه نگاه

 

 ستمود آنیسا بعدم شد پیادا براهین اول بودیم رسیده یعنی کرد توقف ماشین دقیقه چند بعداز

 داخل رفت داد تکون تایید معنی به سرشو آنیسا بیارمش من میشه:برانوش بود داشته نگه

 ودب گرفته دستمو الانش به نه وحرکاتش امروز به نه بود جور یه دقیقه هر گرفت دستمو برانوش

 اشهب:آیسا شه کم ازسرت مو تار یه حاضرنیستم من اینجورشه اصلانمیخواستم آیسامن:برانوش

 ایدنب بود ای احمقانه پیشنهاد نه:برانوش نه یا هست کسی اونجا نمیددنستی توکه نیست مهم

  نک استراحت خوب شرکت بیای نمیخواد فردا برانوش نیست مهم که گفتم:آیسا اصلا میگفتم

 مامان با امروز خوردشو یه بچینه وسیلهاشو آیسا با برم قراره نمیومدم هم نمیگفتی اگه:آیسا

 ات حالا خوب آیسا میره باهاش مامان نرو شه خوب بذارحالت نه:برانوش میرم من فردا بقیش چیده

 مواظب فقط نه:برانوش نمیای داخل:آیسا ورودی در پشت بودیم رسیده میکنم کاریش یه فردا

 اینا مامان حتما بود تاریک خونه داخل رفتم کردم دروباز خداحافظ باشه:آیسا باش خودت

 آنیسا بود خوابیده وضعیت تواین مامان چطور بود بدشده حالم من نداشت امکان ولی خوابیدن

 نه:آنیسا بود بدشده حالم من نمیدونه مامان:آیسا بالا رفتیم ها پله از گرفت دستمو سمتم اومد

 ردیک کاری خوب آها:آیسا میشن نگران بگم گفتم چهارنفری هواخوری بیرون رفتیم گفتیم بهش

 مداد نشون بهش رو صندوقچه کن تعریف برام بود چی رهام دخترموضوع:آنیسا نشستم روتخت

 دوسم سال همه این رهام واقعا یعنی بود کرده تعجب اونم کردم تعریف براش رو موضوع وهمه

 ادمی ولی باشه خبرایی یه میکردم احساس بود شده دستگیرم چیزی آخرا اینا ولی:آنیسا داشت

 جاییجاب بریم کن بیدارم صبح آنیسا راستی شد تموم که دیگه نیست مهم:آیسا بگم بهت رفت

 میام خودم نه:آیسا میریم مامان و من کن استراحت نمیخواد نیست خوب حالت نه:آنیسا خونه

 خورده یه فقط دادیم بیشترشوانجام نمونده کاری زیادم:آنیسا باشه نکنم کار زیاد میدم قول

 رفت قاتا از گفت بخیر شب آنیسا گفتم ای باشه  خوبه صلیقت کنی تزعیین واسم دکورواینارو

 سوز باد تقریبا بود سرد هوا بالکن تو رفتم میخواست هوا دلم نمیبرد خوابم بودم خسته بیرون

 دیگه واسم بود شده بدی خاطره بدشد حالم لحظه یه متروکه خونه به افتاد چشمم میومد داری
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 بود روشن لامپش برانوش پنجره سمت رفت میوفتادنگام یادم همچی اینجا میومدم هروقت

 بود من سمت نگاش چون اول از بود شده من متوجه اینکه مثل بود وایساده پنجره کنار خودشم

 یختهر میخورد موهام به باد بود سرد خیلی گرفتم ازش نگامو بود آروم نا امشبم رولبش سیگار باز

 ولی همونجا بمونم بازم میخواستم داشتم دوس هوارو این چرا نمیدونم ولی صورتم توی میشدن

 صفحه روتخت خوابیدم اتاق تو رفتم میشدم بیدار زودتر تاصبح بخوابم میرفتم باید بود وقت دیر

 التح تو برو وایسادی سرما تو چرا**پیام کردم باز داشتم پیام دوتا برداشتم بود روشن گوشیم

 چی نمیدونستم دیگه بودن برانوش از هردوتا باش خودت مواظب*پیام دومین*نیست خوب

 سدو منو اگه میکنه چیکار وسط این سیما داشت دوست منو این اگه بودم مونده غلط چی درسته

 ازب چشامو اصلا برد خوابم کی نفهمیدم بود درگیر ذهنم همش نمیدونم چیه نگرانیاش این نداره

 از داشت خونه بیرون اتاق از رفتم شدم بلند جام از اینجا بود خبر چه میومد سوصدا چقد کردم

 باشه عادی باید چیزا این بود آنیسا عروسی فردا خوب شاد آهنگ میشداونم منفجر آهنگ صدای

 وهمت مرسی:آیسا بخیر قشنگت صبح:آنیسا بیرون اومد اتاقش از:آنیسا شدم شاد صبحی اول منم

 عروسیه فردا ناسلامتی میشه سرحال آدم خوبه ولی گذاشتی صبحی سر آهنگی چه همینطور

 اومد آشپزخونه از مامان باهام وسط میاد کی آهنگی چه به به:براهین داخل دراومد از براهین

 از بهتر براهینم میرقصید خوشگل خیلی مامانم وای زن مادر دومادو ایول پسرم من:مامان بیرون

 مامان کردیمشون حسابی تشویق یه شد تموم آهنگ میزدیم دست براش آنیساهم منو اون

 هی بعدشم من ملکه سلام:براهین آنیسا سمت اومد براهین اونورم از داد وبوسش کرد بقل براهینو

 ممنون خوبم آره: آیسا خوبه حالش چطوره داداشم زن:براهین آنیسا روصورت گذاشت بوسه

 حوصله پوشیدم شلوار با مانتو یه خونتون بیرون شم آماده برم من:آیسا خداروشکر:براهین

 قرار براهین شدیم ماشین سوار بودن آماده وبراهینم آنیسا بیرون اومدم اتاق از نداشتم آرایش

 نیساآ بالا رفتیم ها پله از کردیم خداحافظی براهین از رسیدیم دقیقه چند بعداز برسونتمون بود

 یلیخ بود وسفید بنفش رنگ به خونه دکوراسیون خونه داخل بود شده خوشگل خیلی کرد دروباز

 آنیسا صلیقه از بود اومده خوشم بود خقشنگ رنگشون
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 مکنی روجبجا تو خونه اسباب ایشالا ممنون:آیسا دخترجون عالیه صلیقت خوشگلن چقد:آیسا

 ازش رو ظرفا کردم باز هارو جعبه آشپزخونه سمت رفتگ درآوردیم مانتومونو گلم مرسی:آیسا

 دکوراسیون مثل بود بنفش کابینتاش بود خوب آشپزخونشم میذاشتم جا یه هرکدوما درآوردم

 کرده میزت حسابی اینکه مثل بود تمیز خیلی کابینات توی بود اومده کارگر قبل چندروز پذیرایش

 مگفت ای باشه:آیسا بچین رو وسایلا آبجی گم کم نیار فشار خودت به زیاد:آنیسا رو خونه بود

 ردمک روشن گازو ریختم آب کتری توی بود کرده چایی هوس بیرون بود رفته آشپزخونه از آنیسا

 یه داشتم میکرد درست خوابا اتاق توی داشت آنیساهم بود آشپزخونشوچیده وسایلای نصف

 ایچ خورده یه اومده جوش آب یعنی شد بلند کتری صوت کابینت تو میذاشتم بشقابارو طریاز

 هخرید خونه واسه خوراکی یه هردفعه چند این آنیسا براهینو کتری رو گذاشتم قوری تو ریختم

 هدوبار یخچال تو داشتن خوردن واس رو اکثرچیزا چایوروغن بار یه مرغ بار یه گوشت بار یه بودن

 ولیواند بود اومده دم چای کنم فک دیگه بود گذشته ساعتی نیم یه بچینم وسیلارو ی بقیه رفتم

 الیخچ تو از برداشتم شکلات خورده یه براخودمون ریختم چای دوتا توسینی گذاشتم برداشتم

 تتدس ممنون:آنیسا خانم نباشی خسته:آیسا اومد عجله با کردم صدا آنیسارو پذیرایی تو رفتم

 یاد باید روزو این میخوریم باهم که خونت از چای اولین اینم:آیسا کشیدی زحمت چرا نکنه درد

 قریبات باشکلاتش بهش دادم چاییشو بخورم بده چاییمو حالا باشه:آنیسا بمونه یادم کنم داشت

 ندتاچ میکردم درست ویترینو باید خورده یه که پذیرایی بود مونده بود شده تموم آشپزخونه کار

 دش تموم خوابت اتاق کار: میشدآیسا تموم کارمون ودیگه وحموم دستشویی میزدیم بود تابلو

 خیلی بود پهن روش بنفش روتختی یه دونفره تخت یه ببینم برم خوستم تمومه دیگه آره:آنیسا

 کردم تمیز داخلشو خورده یه بازکردم ویترینو در بیرون اومدم اتاق از زیبا ولی ساده بود زیبا

 یقدا ویترین تو گذاشتمشون منم بودن گرفته دکوری دست چند یه بودازقبل نشده پاک یعنی

 دونه تابلوهاروهم بود شده تموم کاراینم باصلیقه چیدمشون دونه دونهّ  دکوریا از میومد خوشم

 دهش خوشگل چقد وای:آنیسا ستم به اومد بود کرده تموم دستشوییو کار هم آنیسا دیوار به زدم

 نوبت غروبم ظهربود2 کردیم نگاه ساعت به برم قربونت:آیسا جونم آبجی طلا دستت اینجا

 بود دهش گرسنم خیلی نهار برای بریم دنبالمون میاد زدم زنگ براهین به:آنیسا داشتیم آرایشگاه

 اشینوم دستگیره ولی رفت گیج سرم لحظه یه ماشین سمت رفتیم نداشتم گرسنگی طاقت اصلا

 ممنون سلام:آیسا نباشی خسته داداش زن سلام:براهین ماشین تو رفتم کردم باز درو گرفتم
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 کشیده کار ازت زیاد ما خانم اینکه مثل براهین بودم شده خسته خیلی بستم چشامو عزیزم

 امشبم داداش زن باش خودت مراقب پس:برانوش خیلی قبل به نسبت شدم ضعیف من نه:آیسا

 سه میترکونم فرداشبو نخوابمم من اگه اونو:آیسا بتروکونی عروسیو بتونی فرداشب بخواب زود

 کار چقد خانمها شما:براهین امروز آرایشگا بریم باید پنجم ساعت:آنیسا خنده زیر زدیم نفری

 کردم دروباز خونه رسیدیم چیزی نه آرایشی نه پس خوشبحالمون مامردا عروسی یه واسه داین

 آیسا شده چی دخترم بله:مامان کجایی مامان مامان:آیسا خونه تو رفتم اینا ازاآنیسا جلوتر

 داد بهم غذارو بشقاب مامان میز پشت نشستم آشپزخونه تو رفتم واسم غذابکش گرسنمه

 الادسل تازه بودم گرفته ای تازه جون انگار خوردم دوقاشق یکی بودم عاشقش وای بود استامبولی

  آشپزخونه تو اومدن اینا آنیسا ماست از قاشقم یه خوردم اون از قاشقم یه دیدم رومیز شیرازی

 گهم کشیدی سر ماستو:براهین کردم بلند سرمو بود پایین سرم تر آروم وقت یه نمیری:آنیسا

 کنم رچیکا کردم پاک لبامو برداشتم کاغذیو دستمال ماسته پر لبات دور چرا پس:براهین نه:آیسا

 نهمیک اینجور که بدبخت این به ندادی هیچی خونت تو دختر:مامان کنم چیکار بود گرسنم خوب

 خوب بودی آشپزخونه تویکسره واا:آنیسا کردم دم خودم چایم یه خسیسه خیلی مامان نه:آیسا

 کردن کل کل کلی بعداز میکشیدم خجالت:آیسا میخوردی برمیداشتی بود همچی یخچال تو

 لااص امروز کشیدم دراز روتخت تواتاقم رفتم آرایشگاه بریم بزنم چرتی شدیه قرار خوردیم نهارو

 چشام کردن فکر یکم بعداز کاراش اون با ندارم حوصلشو اصلا بهتر همون بودم ندیده برانوشو

 صدای کردم باز چشامو لعنتی بودما خوابیده تازه اه میومد چیزی یه زنگ صدا شد سنگین

 یکرد بیدارم خواب از نه:آیسا خوبی عزیزم سلام:رها الوووو:آیسا بود رها داشتم برش بود گوشیم

 وهمت آنیسا با آرایشگاه میرم پنج ساعت خونم فعلن:آیسا کجایی امروز  تنبل:رها نیستم خوب

 همه این وای بود2 به دقیقه03 کردم نگاه گوشی ساعت به کردم خداحافظی ازش باشه میای

 آرایش  جین شلوار با پوشیدم مانتوما شدم بیدار زود کردم فک همش من ولی بودم خوابیده

 آره:یساآ بریم:آنیسا پذیرای تو آماده آنیسا بیرون رفتم اتاق از کنم بندوابرو بود قرار چون نکردم

 دش سوار اومد بست حیاطو در آیسا بیرون بردم ماشینو حیاط تو رفتم کردیم خداحافظی مامان با

 متری چند یه
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 امروز:آنیسا رفت زد بوق یه ماشینمونه کنار برانوش ماشین دیدم که بودیم گرفته فاصله خونه از

 وحوصلش اصلا ندیدیم بهتر همووون:آیسا ناراحته دیشب بخاطر حتما بودم ندیده برانوشا اصلا

 ... کردم پارک گوشه یه ماشینو لیلی آرایشگاه دم رسیدیم باشه:آنیسا

 

 خودش آنیسارو کارای کرد شروع منو اصلاحه همکارش پرسی احوال بعداز سالن داخل رفتیم.

 گذاشت روابروش متوسط رنگ ویه کرد مرتب ابروهاشو بعد انداخت تیغ صورتشو میداداول انجام

 پرسیدم نظر لیلی از که یانه کنم رنگ موهام بودم دل دو خورده یه منم موهاش روی رنگ بعدشم

 یشترب بود آرایشگر اون خوب یکم رفته قبلی رنگ اون بالاخره قشنگتره کنی رنگ بنظرم:لیلی

 صورت پاکسازی من رنگ بعداز بذاره برام شد قرار متوسط قهوه رنگ یه کردم موافقت میفهمید

 بود کم گلتون بود جمع جمعتون سلام به به:رها اومد هم رها که میداد انجام داشت آنیسارو

 چطوری:رها روگونم گذاشت بوسه یه من سمت اومد داد دست آنیسا با اومدی خوش دقیقا:آنیسا

 توخیلی:رها بود شده تنگ خیلی برات دلم اومدی شد خوب چه عزیزم خوبم:آیسا عزیزم

 ارمک درگیر یکم بخدا:آیسا نیست پیدات اصلا نزنم زنگ تامن مشخصه میشه حالیت ازدلتنگی

 گرفته خندم حرفش از شوهر درگیر رفت یادت چیز یه:رها بده حق بهم آنیسا عروسی دانشگاه

 رتسروصو به صفاییم یه آرایشگر خانم شد این آره:رها خوبه ببخشید اصلا باشه:آیسا شوهر بود

 رهاروهم کار لیلی نکنید نفسی شکسته خوشگلی این به عزیزم چشم:لیلی داغونیم خیلی مابده

 ممن آرایشگاه میاین شما ساعتی چه فردا:رها  میشد تموم داشت دیگه وآنیسا من کار  کرد شروع

 باهاش ها موقعه همون میتونی توهم بیاد2 کنم فک آیسا باشم اینجا باید یازده که آنیسامن میام

 مچش: لیلی میخوام ساده چیز یه ندارم کار زیاد بذار نوبت یه منم واس جون لیلی باشه:رها بیای

 لیلی از بود کشیده طول چقد بودیم آرایشگاه که بود ساعت ماسه یعنی بود8 کردم نگاه ساعت به

 راه عقب هم رها نشست جلو آنیسا فرمون پشت رفتم  ماشین سمت رفتیم کردیم خداحافظی

 ایبی باید خودتون خونه نمیبرمت که نه نگو رها دیگه مایی پیش شام:آیسا خونه سمت افتادم

 میام الان بگیرم بستنی یه بریم ایول:آیسا شما خونه میام پس نمیبری که تو تسلیم باشه:رها

 شستمن وبرگشتم گرفتم تابستی سه فروشیه بستنی سمت رفتم کردم پارک گوشه یه ماشینو

 ربع یه بعد خونه سمت افتادم راه خوردیم طلابستنیارو دستت:آنیسا بفرمایید:آیسا توماشین
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 حرف چی درمورد داشتن نمیدونم بودن توحیاط وبرانوش براهین توحیاط بردم ماشین رسیدیم

 دچق سلام:براهین من سمت برگشتن دونفرشون سلام:آیسا  بود درهم برانوش چهره ولی میزدن

 دیگه که خودم خانم بود فوضول همچی تو این گرفت لحظهرخندم یه  داداش زن کردی تغییر

 سلام بابرانوشم سلام:برانوش کرد باهاش پرسی واحوال سلام بود شده رها متوجه تازه ماه شده

 در جلوی کشیدم بو یکم میومد ای خوشمزه بوی  کردم باز درو داخل سمت افتادیم راه کردیم

 فلافله آره مادرجون کو سلامت:مامان کردی درست فلافل نگو مامان:آیسا وایسادم اشپزخونه

 قرص:براهین رازه یه این:آیسا نمیشه چاق چرا میخوره این همه این موندم من براهین شکمو

 چاق بخوره هرچقد بوده همینجوری اول از این بابا:آنیسا هیچکدام:آیسا ورزش یا میخوری لاغری

 شتبرگ نگاها همه نمیشه چاق چرا بدونم کنم فک من ولی:برانوش نه چاقتر میشه لاغرتر نمیشه

 اب  فهمیدم وقت چند تواین نمیخوره غذازیاد آیساهمیشه میکنم فک من:برانوش  برانوش سمت

 یب خیلی اوقات بعضی میگفت راست تقریبا خوراکه خوش فقط نیست زباد غذاشم حجم اینکه

 نطورهای بدنیش سیستم کنم فک من:برانوش پراشتها وقتاهم بعضی بسته اشتهام میشدم میل

 فتمر من ولاغری چاقی گفتگو این بعد  یکم هی:برانوش ها خوبه پزشکیتونم شما برانوش آقا:رها

 رو مشکی قرمز لباس اون من:رها کنیم عوض لباس که اومد باهم هم رها کنم عوض لباسامو

 رانوشب:آیسا چرا:رها بزنم جر نمیتونم بخوامم دیگه بابا باشه:آیسا نزنی جر بگم الان از میپوشم

 تابعه کرد درستت بالاخره کنم کیف خورده یه من آی حقته جدی:رها لباسا این از نمیاد خوشش

 لباسرو دارم الان مشخصه:رها لباسا اون از ندارم دوس دیگه خودم نخیرم:آیسا میگردی اون

 پورگی آستین مشکی کوتاه تونیک یه میگی راسته تو باشه:آیسا درمیاد داره چشات میپوشم

 از اره با میومد بهم نبود بدم همچین کردم نگاه خودم به آینه تو مشکیش باساپرت دارپوشیدم

 هم بقیه میز پشت نشستم بودن آشپزخونه تو اینا مامان پایین رفتیم ها پله از بیرون رفتیم اتاق

 پیش روب پاشو بشینم اینجا من برانوش بقلی صندلی بری میشه گوشم کنار اومد رها بودن سرمیز

 دمکر نثارش فوش کلی لب زیر نشست من جای ورها برانوش کنار رفتم شدم بلند جام از شوهرت

 نون یه توش گذاشتم فلافل چندتا برداشتم بشقابم غذابخورم چجوری این کنار من الان وای

 خوردم ازش لقمه یه سس عالمه یه آخرسم ریختم توش کلم وگوجه وخیارشور فلافل برداشتم

 گیرمب لقمه ای دفعه یه داشتم دوست همیشه من ولی میخوردن داشتن بودن گرفته لقمه هم بقیه

 یچ این میخوردم یواش داشتم که من بخور یواش فلافلاها نمیکنن فرار:گفت بهم آروم  برانوش
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 براخودم فصلم سالاد خورده یه باشه پیشم کسی غذاخکردن سر نداشتم دوست اصلا میگفت

 امانم با شدم بلند بودن کرده تموم همه دیگه بخورم نمیتونستم دیگه درآوردم عزا از دلی ریختم

 بشور ظرفارو بمونه بود قرار رها کردیم جمع میزو

 

  آخه:رها چطور نه:آیسا قهرین  باهم توبرانوش بگو نه:آیسا میشی ناراحت بگم چی یه:رها یم

 وجهت ما به هرکی میگفت راست میکنی فک اینطوری نه:آیسا باهم میکنیین برخورد سرد خیلی

 خوردبر بابرانوش راحتر خورده یه گرفتم تصمیم نیست بینمون احساسی هیچ میفهمید میکرد

 بریمب ریختم چای تواستکانا من ظرفاروشستیم میکردم کارو این باید بود شده بخاطررهاهم کنم

 سینیو کردم تعارف روبراهمه چایی پذیرایی تو رفتیم برداشت رو شیرینی ظرف رهاهم بیرون

 بود تمدس تو گوشیم نشستم کنارش رفتم بودم نشسته دونفره مبل روی براونش رومیز گذاشتم

 منمیخوا میکنیین برخورد باهم سرد اینقد چرا میگه بهمون کرده شک رها**نوشتم پیام براش

 خوند پیامو و کرد مکث لحظه یه برداشت جیبش از گوشیو برانوش وزدم ارسال***بفمه چیزی

 حرکتیو انتظارهمچین گردنم دور انداخت دستشو ای دفعه یه سرجاش گذاشت گوشیو دوباره

 داشت چی نمیدونم موذیانه لبخند یه آخرسرم میکرد نگاه بهمون تعجب با آنیسا نداشتم

 گوشم دم اروم برانوش میکرد نگاه بهمون بالبخند کرد باند سرشو براهین میگفت درگوشبراهین

 زیاد ماین نه گفتم ازتعجب شد  گرد چشام لحظه یه کنم عمل بیشترازاین یا اینجوری خوبه:گفت

 میخندی چرا حالا آره وگفتم کردم نگاه بهش جدی گفت یواش خنده با بود گرفته خندش بود

 قیافش واقعا خنده زیر وزدم کردم رها به نگاه یه بخند توهم ما رو زومه دوستت چون:برانوش

 اهمم بگین شده چی:آنیسا نبود حواسم اصلا برانوش پیشونی به خورد کردم خم سرمو بود دیدنی

 اهنگ آنیسا به داشتم بود گردشده تعجب از آنیسا چشای باز بود خصوشی نه:برانوش بخندیم

 یراست شدن رنگ خوش خیلی:برانوش برانوشه دست تو موهام از تیکه یه دیدم دفعه یه میکردم

 تحویل یکم منم بابا:رها کردم رنگ فردا عروسی بخاطر ممنون:آیسا میاد بهت خیلی لباستم

 وآنیسا نم چشایه میرن یادم از بقیه باشه کنارم آیسا وقتی من خدا تورو ببخشید:برانوش بگیرین

 خوب:رها مشخصه میبینم بله:رها میکرد بازی فیلم خوب چقد این بیرون میزد داشت وبراهین

 ورط که منم آنیسا خوشگله خیلی بلند طلایی لباسم من:آیسا بپوشین میخوایین چی فردا
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 مثله ممیشی بپوشم ولی آیسا دارن بلند طلایی لباس یه منم  بپوشم چی نمیدونم من:رها میپوشم

 رهامم کنم فردافک:رها خوبه بپوشیم لباس رنگ یه عروس ساقدوش میشیم بهتر خوب:آیسا هم

 هگفت بهم سری اون عزیزم میدونم:آیسا رفته تهران از مدتیه یه کار برا اصفهان رفته آخه بیاد

 برانوش اگه وای نداشت خبر هیچی از چون میکرد نگاه بهم باتعجب رها سری این دیگه بودی

 کشیدم راحت نفس یه میگی راس آره:رها فهمید که دادم اشاره بهش ابرو باچشمو:آیسا میفهمید

 کهدچیکار میکردیم فکرد داشتیم بکنیم بازی چه خوب:رها میخورد بهم داشت لحظه یه همچی

 ودز برم باید بعدش دارم وقت ساعت یه تا من:آنیسا نبود بدی فکره یاپوچ گل:برانوش کنیم

 وبرانوش من میبود سرحال فردا تا میکرد استراحت باید خوب میگفت راست فردا واس بخوابم

 فردا تا بخیر شب:آنیسا  بود خوب خیلی بردیمشون8 به03ما که بودن وبراهین وآنیسا رها بودیم

 عزیزم یربخ شب:برانوش برن که شدن بلند وبرانوشم براهین بعدشم گفتیم بخیر شب آنیسا به

 برانوش حرفای از نمیشه کارداریم خیلی فردا ولی بخوابم پیشت داشتم دوست بخوابی خوب

 شب بهشون رهاهم بخیر هم شما شب رهاخانم:برانوش گفتم بهش بخیر شب یه کشیدم خجالت

 اتاقم تو رفتیم بودم خسته خودشم بود وقت دیر ما خونه بمونه رهاشبو قرارشد ورفتن گفت بخیر

 هآر:آیسا میگذره خوش خیلی بهتون اینکه مثل شما میکردم شوهر منم کاش:رها روتختم افتاد

 عوض وابخ لباس با لباسامون باشه بیدارشیم باید زود صبح بخواب بگیر کن عوض لباساتو پاشو

 ...برد خوابم دقیقه چند بعد روتخت خوابیدیم کردیم

 

 باز یواش یواش چشامو آیسا پاشودیگه تازه میشیم بیدار داریم دیرم9 ساعت دیگه بیدارشو:رها

 بذار توروخدا نه:آیسا روت بریزم یا پامیشی:رها آب لیوان بایه بود وایساده بالاسرم رها کردم

 انیستم سرحال شب بعدا نخوابم من دیرنیست که خوبه:آیسا صبح9:رها مگه چنده ساعت بخوابم

 مبری بیا شدم بلند باشه:آیسا شدم بلند جام از روت میریزم آبو لیوان پس دانی خود باشه:هار

 ریمب بیا:آیسا گرفتم رو رها دست کنم عوض لباسامو میام منم برو تو باشه:رها بخوریم صبحونه

 خندم حرفش از میکردم طورش خودم بود پسر آنیسا کاش وای:رها بپسندتت نداریم پسر اینجا

 جونهرها کار:آیسا شدین بیدار زود چقد بخیر صبح سلام:مامان آشپزخونه رفتیم باهم بود هگرفت

 درحال دنیای مامان بهترین تو میدونستی:آیسا  نیمرو مامان  داریم چی صبحونه مامان:آیسا
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 بخیر صبحت گلم دختر سلام:بابا باباجون سلام:آیسا توآشپزخونه اومد باباهم که بودیم زدن حرف

 روز یه من باباجون خوب چه:آیسا همینطور هم شما عمو مرسی:رها بخیر شماهم صبح خانم رها

 زود صبح من دخترم  آره:بابا نخوردیم صبحونه باهم وقته خیلی میخورم صبحونه باهات دارم

 این دهنم گذاشتم گرفتم لقمه آورد هارو نیمرو مامان شرکت نمیرم دیگه امروز نمیبنمت میرم

 سکوت توی دیگه روغنه چیه تقصیرمن کنم چیکار خوب پایین میریخت دستام لای از روغنش

 جای داریما مهمون خورده یه نهار واس امروز دخترم: مامان بلندشم خواستم خوردیم رو صبحونه

 عموت اونورم از بعد اینا ات عمه با میاین شمال از دارن اینا مادرجونت کنی کمکم نمیری که

 وسط این اینا وای اینا عمو چی اینجا نهار بیان زیاد احتمال به اومدن آمریکا از روزیه چند ایناهم

 میکردن درست دردسر فقط اینا پسرشون دختر اون با آخه داشت اینارو حوصله کی بودن کم

 ات میام برسونم رهارو اونورم از بگیرم خشکشویی از لباسم میرم فقط نمیرم جای مامان نه:آیسا

 درو بود بطول خاله دادم جواب آیفونو رفتم دراومد صدار به در زنگ دارم آرایشگاه نوبت پنج

 یه مهمونام من شدم مزاحم صبحی اول توروخدا ببخشید سلام:خاله داخل اومد کردم باز براش

 خورده یه برامن قراره بیار آره:مامان اینجا بیارم نفرو چند میونم دارم کم جا خونه زیادن خورده

 ینا:مامان ببخش توروخدا شرمندتم جان ایران:بطول خاله بیارشون نیستن زیاد ولی بیاد مهمون

 پوشیدم نخی مانتو یه شیم آماده اتاق سمت رفتیم ورها من ایم خونواده یه الان ما چیه حرفا

 اتاقش از هم آنیسا بیرون اومدیم اتاق پوشیداز لباساشو رهاهم مشکی شال ویه مشکی باجین

 چی هی برم من باشه:آنیسا نمیدونستی شما بودیم:آیسا شدین خیز سحر چه به:آنیسا بیرون اومد

 راحت عزیزم باش ریلکس:آیسا دارم استرس چرا نمیدونم بریم دنبالم میاد براهین الان بخورم

 هن:آنیسا یانه بریم ای آماده آنیسا:براهین خونه داخل اومد براهین افتادیم راه سرش پشت ماهم

 راه کردم روشن ماشینو کردیم خداحافظی بقیه از رها منو گفت ای اشهب بعد بخورم صبحونه

 رهام میدونی گفتی دیشب موضوع راستی:رها باشه:آیسا باشه آرایشگاه میام2 من:رها افتادم

 قدیمیم صندوقچه یه زدیم حرف کلی باهم بده بهم آورد ماشینو که اونروزی:آیسا کجا از رفته

 دفعه دچن میگفتی بهم چیزی تونباید نداشتم خبر هیچکدومشون از که خاطراتشو کلی با داد بهم

 استیر میکنه پیدا نفرو یه بالاخره اونم خوشبختی تو که الانم نذاشت ولی بگم بهت میخواستم

 وازم شد پیاده اینا رها خونه دم بودیم رسیده آره:آیسا ها داره دوست خیلی اینکه مثل برانوش

 شدم پیاده ماشین از بگیرم لباسمو خشکشویی سمت رفتم دمش اونجادور از کرد خداحافظی
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 03 زبعدا خونه سمت افتادم راه ماشین تو گذاشتم گرفتم لباسمو دادم رسیدو خوشویی تو رفتم

 میشدن پیاده ازش داشتن بود کرده پارک تازه یکیم ماشین بوداز پر درما جلوی خونه رسیدم

 بعدش نچسب آدمای اون نمیومداز خوشم شاز اصلا بود پسرعموم روسامین افتاد چشمم

 مگل دختر سلام:عمو زن شدم پیاده ازش کردم پارک گوشه یه ماشینو شد پیاده سامیه خواهرشم

 مودخترع سلام:سامیه بعدم عمو بعدم کردم بغلش شماخوبین سلام:آیسا شدی بزرگ چقد خوبی

 امینوس بعدشم رفته یادش فارسیش مثلن یعنی میبرد کار به انگلیسی توحرفاش همیشه چطوری

 میرفتیم داشتیم کردم پرسی واحوال دادم دست باهاش دیدنت مشتاق خوبی سلام:سامین دیدم

 ممیکن معرفی سلام:برانوش من سمت میومد داشت دختر خانومو باچندتا دیدم برانوشو توخونه

 برانوش به اینارو عمو منم کردن بغلم یکی یکی همه نامزدم آیسا اینم هام خاله ودختر هام خاله

 داخل بردم باخودم رو همه کرد پرسی احوال سرد برانوش با سامین چرا نمیدونم کردم معرفی

 رفتم منم میکرد پرسی احوال سلام باهمه بیرون اومد دید رو مهمونا تا بود در جلوی مامان خونه

 چی حالا واستمیخ کمک دادن نهار برای حتما کنم کمک مامان به بیام کنم عوض لباسامو تا

 ودب اینجا که سامینم این هیچی دیگه وگرنه میپوشیدم باید حسابی درست چیز یه میپوشیدم

 یرونب رفتم اتاق از نمیذاشتم که شال بپوشم جین شلوار با قرمزمو کتی مانتو گرفتم تصمیم

 را بگو بهم خواستی چیزی کمک:برانوش سمتم اومد دید منو تا بود منتظر سالن تو برانوش

 

 اشهب:برانوش پیش روز چند اومدن ازآمریکا نیستن اینجا پسرعمومه:آیسا کیه پسره این ستی

 اومد زدم صدا سامین کردم موافقت باهاش اونور میبرمش خودم با من نیست مردونه که اینجا

 بخاطرهمون نیست مردی هیچ اینجا چون خونشون میری برانوش با:آیسا بله:سامین کنارمون

 ربب نبود یادم آره:آیسا دیگه ببرم باباروهم نیست مشکلی باشه: سامین باشی راحت میگم

 ممنون:آیسا شوهرت خوشتیپه خوبه:سامین عمو سمت رفت بیارم ایشونو میرم من:برانوش

 هک میزد حرفاشو رک چه شد گرفته حالم جورایی یه کردی نامزد هم تو نمیدونستم ولی: سامین

 درست پلو زرش هم نهار مامان آشپزخونه تو رفتم برد خودش با سامینو پیشمون اومد برانوش

 مردم بذاریم رو سفره اینارو خیار با کن درست سالادو بیا دخترم:مامان فسنجون هم بود کرده

 مونده چندساعتی تاعروسی کنن استراحت یکم خستن اومدن دور راه از یک ساعت گشنشونه
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 لادوسا گذاشتم بشقابارو بود آماده مامانم غذای کردم درست سالاد جا چندتا توی گفتم ای باشه

 من ولی بود شلوغ خونه خیلی آورد وخورشتارو برنج مامان بعدشم گذاشتم مخلفاتم و وخیار

 بهمون چرا جان ایران:عمو زن میخوردم وداشتم غذاریختم براخودم داشتم دوست خیلی شلوغیو

 عروسی دیگه چهارماه ماهه2 تازه حالا شد یهوی بخدا:مامان کرده نامزد دخترتم یکی این گفتی

 که رو یکی اون مشخصه خوبه دامادت ایشالا بشن خوشبخت: عمو زن عروسیشون ایشالا دارن

 گذاشتم آرایش آنیسارو مامان سلام:براهین داخل اومد براهین بودیم زدن حرف درحال ندیدیم

 غذا بیا مادرجون نه:مامان بدم انجام ندارین باهام چیزی کاری شما فروشی گل گذاشتم ماشینم

 نز  یکی اون اینم بیرون رفت خونه از نکنه درد دستتون اونور میرم: براهین نباشی خسته بخور

 درس داره دخترم نه: عمو زن نیست خبری فعلن دخترت راستی: مامان بهتر یکی از یکی: عمو

 ازدواج زود دخترا که نیست ایران مثل اونجا عمو زن:سامیه فکرنمیکنه ازدواج به فعلن میخونه

 کنمن پیدا دست آلام ایده به تا نمیکنم فکر ازدواج به اصلا من اینجا با داره فرق خیلی اونجا کنن

 رسم وماهم ایرانییم که کل در ولی اونجایین شما درسته خوب ولی خوبه درسم عزیزم آره:مامان

 ینا حوصله اصلا میپروندن تیکه بهم لینا چقد وای نگفتن چیزی دیگه داریم خودمونو وروسوم

 اروغذ مصرفایه یکبار کردیم جمع رو سفره خوردیم نهارو قیافش تیپو این با نداشتم رو سامیه

 یزدنم حرف داشتن وبرانوش بطول خاله گذلشتم حیاط در جلوی بردم زباله پلاستیک تو ریختم

 ایصد لحظه یه توموهاش مینداخت چنگ یکسره بود کلافه خیلی برانوش ولی بود چی نمیدونم

 چیزی خاله دارم دوسش بگم چطوری مامان دارم دوسش هنوزم من آره:شدبرانوش بلند برانوش

 حرف داشتن سیما درمورد حتما دید منو که پشتش سمت برگشت برانوش داخل رفت نگفت

 تو مرفت یکسره توخونه دویدم کنم نگاه بهش نتونستم دیگه داشت دوسش هنوز برانوش میزدن

 که بودمدرصورتی شده عاشقش چرا من وایسادم آینه جلوی بود افتاده اشک توش چشام اتاقم

 درآوردم مانتومت شدم احساس یه درگیر ناخواسته من به لعنت داشت دوست رو دیگه یکی اون

 دنمیش تبدیل هق هق به داشتن کم کم دیگه میباریدن اشکام تختم کنار صندلیه رو نشستم

 دیگه ومانت یه گرفته تصمیم میشدم خفه وگرنه بیرون میزدم خونه از باید بود گرفته دهنمو جلوی

 ینپای رفتم ها پله از کردم پاک اشکامو ازخونه بیرون برم رها بهونه به بردارم ولباسامو بپوشم

 نیست زود سه ساعت حالا مادرجون آرایشگاه میریم بعدم رها دنبال میرم دارم من مامان:آیسا:

 هکوچ تو هنوز برانوش بیرون رفتم حیاط از باش خودت مواظب باش:مامان دونفریما مامان نه:آیسا
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  لهب سمتش برگشتم وایسادم  دارم کار باهات کن آیساصبر: برانوش سمتم اومد دید منو تا بود

 ردمو در مامان با داشتم:برانوش نشنیدم:آیسا نموندی کردم صدات پیش دقیقه چند چرا:برانوش

 دارین کار:آیسا عروسی بعداز ولی بدم توضیح برات باید که هست چیزایی یه میزدیم حرف سیما

 باش خودت مواظب نه:برانوش برم باید شده دیرم

 

 تمگرف تصمیم میشدم تنها خورده یه جایی یه میرفتم باید بودم دورشده ازش شدم ماشین سوار

 اسیم درمورد گفت برانوش بود گرفته دلم خیلی اونجا رسیدم ساعت نیم بعداز همیشگی جای

 یپ برو توهم برگشته سیما بگه میخواد معلومه بگه میخواست چی یعنی بزنه حرف باهام باید

 همین آخرشم چی اینا خاله چی بابا مامان ولی که نشده چیزی دیگه بودیم صیغه هم دوماه کارت

 یول چیه تهش میدونستیم هردوتامون که چیزی وسط این میگشتم چی دنبال من نمیدونم بود

 ازهت یکطرفه احساس دردناکه خیلی شدم عاشقش شدم وابسته بهش ناخواسته چیه من تقصیر

 آروم واسه داشتم وقت ساعتی یه بود چهار ساعت کردم نگاه ساعتم به میکنم درک رهامو حال

 ماه یه من میبودم ناراحت اینقد نباید بود خواهرم عروسیه امشب باشم خوب باید خودم کردن

 بود گرفته هواهم ابر عین میباریدن اشکام چی الان ولی داشتم ذوق عروسیش واسه چقد پیش

 خونه میرفتم اول باید بیوفتم راه گرفتم تصمیم بودم شده سبک خورده یه میسوخت بحالم دلش

 پارک ماشینو بود نشده من متوجه بود در جلوی رهام خونشون دم رسیدم دقیقه 03بعد اینا رها

 لامس:رهام خوبی سلام:آیسا وقت چن این بود کرده تغییر چقد بود دیده منو تازه شدم پیاده کردم

 بیاد میگم بهش الان باشه:رهام آرایشگاه بریم رها دنبال اومدم خوبم:آیسا توچطوری ممنون

 چرا آیسا خوبه حالت:رهام سمتم میومد داشت رهام منتظرشم من بیاد گفت رها به زد آیفونو

 یرد یکم دیشب بیخوابی از بابا نه:آیسا کردی گریه قرمزه زیرچشاتم پریده وروت رنگ اینقد

 ذارمنمی زندش بگو بهم شده چیزی اگه کرده دعوا باهات برانوش نکنه:رهام بود زیاد کار خوابیدیم

 ازش بعیده اتفاقا داره دوستش خیلی برانوش آقا داداش نه:گفت رها که میدادم جوابشو داشتم

 خداحافظی ازش باش خودت مواظبت بیشتر ولی باشه:رهام چیه بخاطر که گفتم بابا نه:آیسا

 گریه میگفت راست رهام شده چی:رها آرایشگاه سمت افتادم راه ماشین سمت افتادم راه کردیم

 دیگه:رها خوبم آخه امروز گیردادین من به چرا شما خوبم بابا نه: آیسا نیست خوب حالت کردی
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 قلبم آخه شد پخش صادقلو مسعود آهنگ کردم روشنش ضبط سمت بردم دستمو نگفت چیزی

 دوست خیلی شعرو این منی گمشده نیمه آرامشه اوج برام صدات میتپه ت عشق به همیشه

 آهنگو همین بیرون بودیم رفته باهم رها منو که افتادم اوندفعه یاد میخوند باهاش رهام داشتم

 یشگاهآرا رسیدیم که توفکربودم پایین بودیم کشیده هارو شیشه میخوندیم باهم بلند باصدای

 رو ام تا میخورد چای داشت بود نشسته مبل رو لیلی آرایشگاه داخل رفتیم کردیم پارک ماشینو

 لیلی هآتلی بودن رفته بود شده تموم کارش ولی بیینیم آنیسارو داشتیم دوست ما شد بلند دید

 سپ نمبره وقت زیاد کارت شماکه جون رها:لیلی نمیکنه فرقی:آیسا کنم شروع کدومتونا کار اول

 میکرد درست رهارو صورت اول میکنه درست موهاتوهمکارم بعد میدم انجام کارصورتتو اول

 ورفت شد تموم کاررها ساعت بعدنیم بود اندازه به همچیش داشتم دوست خیلی لیلیو آرایش

 که گفتم جون رولیلی همه بود رسیده من نوبت کنه درست موهاشو که سالن از ای دیگه سمت

 خودمو میشدم بیدار سر آخر میخوابیدم صندلی رو همیشه من کرد شروع منو کنه آرایش چطور

 سیعرو ایشالا بود اومده خوشش خیلی خودشم بود شده خوشگل خیلی آنیسا:لیلی میکردم نگاه

 دم چیزی کنه درست موهامو گرفت تصمیم بود شده تموم کارصورتم کردم تشکر ازش عزیزم تو

 شنیون یه کرد موهموجمع کنه درست برام شیک مدل یه خودش بودم گفته بهش نبودم نظرم

 بودم ندیده خودمو هنوز پیشونیم روی هم تاج یه گذاشت برام گج جلوشم کرد درست خوشگل

 دهش خوشگل خیلی میومد بهم چقد وای آینه سمت رفتم شدم بلند ببین خودتو بیا پاشو:لیلی

 بهش خیلی بود کرده فر براش موهاشو بود شده قشنگ رهام لیلی نداشت حرف کارش بودم

 رفته پس ایناهم مامان تالار سمت افتادیم راه بود7 ساعت کردیم حساب لیلز دستمزد میومد

 ترافیک پشت ساعت نیم بود ترافیکیم چه اه پوشیدم توآرایشگاه لباسامونا ماهم هنوز بودن

 نماشینشو چون بودن نیومده ایناهم آنیسا هنوز بود نشده شلوغ خیلی رسیدیم بالاخره بودیم

 یخیل جلودر دیدم برانوشو که تالار داخل برم خواستم شدیم پیاده ماشین از رها با نبود بیرون

 متس برگشت سلام:آیسا سمتش رفتم میومد بهش خیلی شلوارش کت اون با بود شده خوشتیپ

 بعد بیا توهم داخل میرم من:رها نمیگفت هیچی خیره میکرد نگاه بهم داشت دقیقه چند من

 تیهساع نیم موندیم ترافیک پشت:آیسا دیرکردی سلام:برانوش بود اومده خودش به تازه برانوش

 کنارمون از اومد رهام که بودم زدن حرف درحا اومدیم ای موقعه خوب نشده شلوغ زیاد که هنوز



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 122 

 چند منم داخل بو:برانوش داد جوابشو سرد خیلی برانوش کرد واحوالپرسی سلام باهام بشه رد

 میام دیگه دقیقه

 

 ودب پوشیده بلند قرمز لباس سامیه بودن نشسته اول ردیف همین عمواینا زن سالن داخل رفتم

 خواستم بود کرده آرایشش عمو زن حتما بود شده خوشگل خیلی دیدم مامانو تازه میومد بهش

 لیغهج بود شده خوشتیپ خیلی اونم بود سامین صدا سمت برگشتم کرد صدام یکی سمتش برم

 گاد مای او واووو سلام:سامین میذاشت نمایش به بیشتر بازوهاشو زیرش سفید پیراههن با مشکی

 هنوز مامان کجان اینا آنیسا سلام:آیسا  مامان سمت رفتم کردم تشکر ازش آیسا شدی عالی

 پر داشت کم کم سالن اینجان دیگه ربع یه گفت میان ماهت روح به سلام:مامان چرا نیومدن

 ردممیک نگاه اونورم و این به داشت میشد شلوغ خیلی میرفت پیش اینجور اگه جمعیت از میشد

 بگم اینا مامان به میرم اومدن دوماد عروس اینکه مثل:برانوش سمتم میومد داشت دیدم براهینو

 دقیقه چند بعداز میشد پخش بلندی موزیک سالنم توی پیشوازشون در جلوی رفن اینا مامان

 باجیغ نداشت ازش کمی دسته دومادم هرچند آبجیم بود شده ناز چقد ودیدم براهین آنیساو

 شی خوشبخت ایشالا شدی ماه سلام:آیسا آنیسا پیش رفتم شدن سالن وارد فامیلا وصوت

 سعرو گفت تبریک آنیسا به وبعدم کرد بقل براهینو اومد برانوشم کردم بش خوشو باهاشون

 از وچند ومبینا وسامیه ورها من دادیم شادو موزیک درخواست نشستن جاشون سر رفتن دوماد

 اچندت بعداز همم مثل که رها و من میرقصیدیم دو دوبه رقص پیست وسط رفتیم فامیل دخترای

 گاهن آنیسا به میریخت عرق پیشونیم از بودم شده خسته بشینیم دادیم رضایت بالاخره آهنگ

 ردنمیک پذیرایی وشیرینی میوه با مردم از اومدن گارسونا میکرد نگاه بهم لبخند با داشت کردم

 ودب بهتر رهام به افتاد چشمم نبود پیداش میگشتم رها دنبال داشتم میشد پخش ملایمی آهنگ

 طرف برم خواستم پیش دقیقه چند بود همینجا نه:رهام ندیدی رو رها:آیسا بپرسم ازش میرفتم

 همب داشت کردم تعجب دیدنش از واقعا این میکرد چیکار اینجا سیما به افتاد چشمم سالن دیگه

 سمتش رفتم پیشش برم گرفتم تصمیم نمیگفتم گویی خوشامد بهش بود دور ادب از میکرد نگاه

 کنارش از عزیزم ممنون:سیما داد دست باهام شد بلند اومدین خوش خانم سیما سلام:آیسا

 بود وقرار شد پخش ملایمی آهنگ دقیقه چند بعداز لعنتی نبود پیداش رها این چرا دورشدم
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 براهینم اماقشنگ میرقصید یواش خیلی آنیسا میزدن وجیغ سوت همه برقصن وبراهین آنیسا

 گوشم تو برانوشو زمزمه صدای لحظه یه میزدیم دست براشون ماهم باهاش میرقصید خوب

 رولب دههاش فرشته عین آبجیم خیر نه:آیسا سمتش برگشتم خوشتیپتره داداشم:برانوش شنیدم

 منونم:آیسا امشب شدی خوشگل خیلی هم تو راستی:برانوش حرفم این با نشست لبخند برانوش

 دادن شاباش بهشون وعمواینا اینا مامان  دوماد عروس سمت برگشتم بازم شدی خوشتیپ توهم

 نبراهی میرقصیدم باهاش آنیسا سمت رفتم منم برقصن باهاشون وسط میرفتن فامیلا کم کم

 مردونه هم وخیلی برقصه باهاش میخواست برگشت برانوش با دقیقه چند بعداز شد من متوجه

 رهامو دست که رها بعدش اومدن هم وسامیه سامین اونورم از میرقصیدن باهم داشتن وقشنگ

 هی که میرقصیدم داشتم بودن چسبیده بهم هم بود شده شلوغ خیلی میاورد داشت بود گرفته

 ها میگردم دنبالت دقیقست چند کجایی:آیسا رهاست دیدم برگشتم گرفت کمرمو پشت نفراز

 باهاش دخترپسرا همه میشد پخش شادی آهنگ باشه: آیسا بیام دستشویی رفتم بابا:رها

 میزدن وصوت جیغ همه سالن رو میتابید ضعیفی نور شد خاموش چراغا دفعه یه میخوندن

 داشت دوست منو اون که این از جدا برقصم باهاش میخواستم سرمه پشت رهام دیدم برگشتم

 خیلی چرخیدم دستش زیر روز چند گرفت بالا دستشو برام همیشه بود خوب دوست یه ولی

 کشید بیرون رهام دست از دستمو سمتمون اومد برانوش که میرقصیدیم داشتیم بود خوب

 مه کنار آروم هاش شونه رو گذاشتم دستام منم کمرم رو گذاشت دستاشو برقصه باهام میخواست

 چیه منظورت:آیسا نمیدونستم بود چی منظورش گذشت خوش رهام با:برانوش میرقصیدیم

 همیشه اون ولی درسته:آیسا میرقصیدی باهاش داشتی حالا اما بودی متنفر ازش که تو:برانوش

 ولی:برانوش نرقصم باهاش که نمیشه دلیل این داره دوست منو درسته بود خوب دوست یه برام

 آره:آیسا آورد سرت بلایی چه پیش سری رفته یادت برقصی باهاش ندارم دوس شوهرتم من

 داری دوسش هنوز سیمایی عاشق هنوز که تو سوال یه راستی کنی تمومش دیگه یادمهمیشه

 نیم زنه وقتی تا:برانوش کرد بیشتر کمرم دور دستشو فشار حرفش بااین چیه اداهات این دیگه

 مرمک کنی ولم میشه:آیسا بود گرفته درد کمرم نه چه باشم داشته دوست رو دیگه کس چه همینه

 کرده دعوت رو سیما کی:آیسا بودن شده قرمز چشاش کرد کم دستاشو فشار گرفت درد

 دیدمش آره:آیسا اومده اونم کرده دعوت خونوادشو مامان هستن ما دور فامیلای از اونا:برانوش

 ارکن که بشینم برم گرفتم تصمیم بودم شده خسته خیلی شد قطع آهنگ دقیقه چند بهداز
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 کشته نوم گفتنش انگلیسی اینم میرقصیدی وهات قشنگ خیلی:سامین بود خالی صندلی سامین

 نداشتم حوصلشو چون ندادم جوابشو برقصیا بامن باید منه نوبت بعدش سامین ممنون:آیسا

 زیاد بود گرسنم منم پذیرایی سالن سمت رفتن کم کم مهمونا بود شام موقعه

 

 پلو زرش چون من بود میز رو غذا مدل چن کشیدم براخودم غذا خورده یه صندلی رو نشستم

 آخه:سامیه سمتش برگشتم عزیزم اینجایی:سامیه میخوردم غذا داشتم ریختم اونو داشتم دوست

 پیشش میرم خوردم غذارو ممنون باشه:آیسا داشت چیکارت نمیدونم میگشت دنبالت شوهرت

 بیاد خوشش برانوش از این داشتم کم همینو اومد خوشم جنتلمنه یه برانوش واقعا:سامیه

 به بود شده ناراحت اینکه مثل حرفم از بذاری اگه بخورم غذامو میخوام عزیزم داری لطف:آیسا

 سیما میخوردم سالاد داشتم براخودم کشیدم سالاد یکم فوضول دختره شه ناراحت اصلا چه من

 از میموندی خارج همون نمیشد آخه شد پیدات کجا تواز میخورد غذا داشت تازه کنارم اومدم

 داشتمن حوصلشو ولی داره کارم برانوش بود گفته بهم سامیه سالن تو دوباره رفتم شدم بلند جام

 دمکر بهش نگاه یه چطوری ترکون سالن دونفره رقص یه با سامین نشستم سرجام دوباره رفتم

 که غربی  رقصای اون هنوز:سامین میگذره سرت تو چی:آیسا میگذشت توسرش چی نمیدونم

 همچین برقصیم خارجی آهنگ بایه میخوام: سامین حدودی تا آره:آیسا یادته بودم داده یادت

 تونینمی که لباست این با:سامین قبوله:آیسا میشد عوض عروسی جووو خورده یه نبود بدیم فکر

 میاوردم گیر کجا از لباس حالا وشلوار کت یا وشلوار بلوز مثلن بپوشی باید ساده لباس یه برقصی

 ترف خودش با نیاورده چیزی سامیه ببینم بذار سامین فقط همیناست ندارم لباس که من:آیسا

 باسل اینم بفرما:سامین برگشت مشکی وشلوار مشکی بلوز بایه دقیقه چند بعداز سامیه پیش

 از بودن خوب لباسام کردم عوض لباسامو میکنن عوض لباس که جایی سمت گرفتم ازش لباسارو

 ای آماده عالیه:سامین کنارش رفتم بودم منتظرم دورتر یکم سامیه بیرون رفتم رختکن

   ریباتق شد پخش آهنگ پیست وسط رفتم باهم بودم برانوش العمل عکس نگران فقط اوکی:آیسا

 نهماهرا خیلی سامین اول میکرد نگاه بهمون داشت برانوشم حتی بود سامین منو سمت نگاها همه

 خورده یه منم بود اسپانیایی آهنگ کنارش کردم رقص به شروع منم کرد رقصیدن به شروع

 رکاتح چندبار بود داشت نگه وکمرمو بود نزدیک بهم سامین سری چگد توی بودم بلد اسپانیایی
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 آخرین میرقصیدم پاش پابه بودم افتاده راه دیگه منم میرقصید آهنیا آدم این مثل ای حرفه

 واهنگ گردنم روبه کرد خم سرشو خودشم پایین آوردم سرمو ومن گرفت کمرمو سامین لحضه

 اینقد یعنی میزدن دست هم وآنیسا براهین حتی بود شده بلند همه تشویق صدای شد تموم

 امولباس تقریبا کنم عوض لباسامو تا رختکن رفتم منم بخوره آبی تایه رفت سامین بود خوب

 دستم با یرونب بریم گرفتم تصمیم میکردم چیکار حالا ببنده زیپشو نبود کسی فقط بودم پوشیده

 رد رشکنا از ولی بگم بهش نمیتونستم نه دیدم رهامو در جلوی که بودم داشته نگه لباسمو پشت

 بندیب برام لباسمو زیپ میشه:آیسا جونم:رهام بکنی بهم کمکی یه میشه:آیسا میفهمید میشدم

 دیدم در جلوی برانوشو که کنم تشکر ازش برگشتم کشید بالا لباسمو زیپ وایسادم رهام به پشت

 سمتش رفتم بیرون شد رد کنارش از رهام میدادم توضیح براش باید کرد تپش به شروع قلبم

 دستم با زد بهم سیلی یه نداد بهم زدن حرف مجال دیگه لباسو زیپ میکرد کمکم داشت:آیسا

 بودم زده دورش کی من دورشد ازم بزنی دور منو نخوای اینکه بخاطر این:برانوش گرفتم صورتم

 رها اختیار بی میریختن ازچشام اشکام نداشت خبر چیزی از وقتی میکرد قضاوت اینطوری چرا

 میرم الان من میاد خون داره چرا لبات گوشه آیسا میکنی گریه چرا چیشده:رها سمتم اومد

 مالدست یه فقط نمیری جا توهیچ:آیسل خودم سمت کشیدم گرفتم دستشو میزنم صدا برانوش

 تاچند رو راه تواون راهرو گوشه یه نشستم بیاره دستمال برام رفت رها کنم پاک لبمو بیار برام

 من لااقل نبودن آشنا خداروشکر شدن رد کنارم از دختر چندتا یه داشت بهداشتیم سرویس

 سادهوای جلوم رهام کردم بلند سرم آیسا نشستی اینجا چرا:رهام بود پایین سرم نمیشناختمشون

 هیچی:آیسا کرده باهات اینکارو کی شده چی روم جلو زد زانو افتاد صورتم با چشمم وقتی بود

 کرده کارو این عوضی اون نگو دروغ یکی من به:رهام افتادم سرخورد پام بیرون میومدم داشتم

 دستمال باجعبه رها میکردم کاری یه باید میشد دردسر حتما وای بیرون رفت راهرو از شد بلند

 ادد با:آیسا چرا:رها باشه برانوش به حواسش بگو بهش براهین پیش برو:آیسا سمتم اومد کاغذی

 باشه نشده دیر خداکنه شد دور ازم باعجله رها نکن سوال ازم برو فقط برو گفتم
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 بند خونش تقریبا کردم پاک لبمو دستمال با نریزه بهم اینا عروسی بگذرون بخیر امشبو خدایا

 کردم نگاه دومادو جایگاه سمت سالن تو رفتم بودم خوب کردم نگاه خودم به توآینه بود اومده

 هی تالار پشت رفتم تالار جلوی نبود خبری بیرون برم سالن از گرفتم تصمیم  نبود براهین

 چرا شد بلند برانوش صدای بعدم میکنی فک اشتباه داداش کن ولش:براهین میومد صداهایی

 مریضی تو:رهام امشب کردی چیکار رهام چرا آخه برنمیداری سرش از دست چرا نمیکنی ولش

 چیه موضوع چیشده پرسیدی اول حقی چه به کردی بلند روش دست چرا عوضی پسره

 ودنب شده ساکت همه تقریبا وایسادم جلوشون رفتم بریم بیا نکن درست شر توروخدا داداش:رها

 خواهرم عروسی بعدش کردی بدقضاوت امشب بگم بهت همینو فقط برانوش:آیسا دیدنم با

 ستد بود روآتیش آب انگار حرفم این با شه روشن باید مسایلی یه فردا ولی بخوره بهم نمیخوام

 نشستم ردیف اولین رفتم اومد سرمون پشت رهام بعدشم رهام سالن سمت رفتیم گرفتم رهارو

 اهنگ آنیسا به نداشتم خوش شب یه میکشیدم عذاب باید همیشه من چرا میکرد درد خیلی سرم

  گشتم دنبالت خیلی دختر اینجایی:سامین میگرفت عکس دوستاش از چندتا با داشت کردم

 بودم دلخور ازش خیلی سالن داخل اومدن برانوش براهینو بود خوب آره:آیسا بود عالی رقصمون

 بهش نداشتم دوست اصلا نشست اول ردیف روبروم اومد حقی چه به بزنه سیلی منو نداشت حق

 من سمت میومد داشت مامان دوماد عروس جایگاه سمت چرخوندم صورتمو کنم نگاه

 صندلی مامان مادرجون ممنون:آیسا عالی مادر بود خوب خیلی رقصی چه به به دخترم:مامان

 نیست هیچی:آیسا زخمه چرا شده چی لبت دخترم: مامان نشست کنارم جلوتر کشید کناریمو

 عروس خواهرتم میبینی دخترم باشه:مامان شده زخم امروز بود زده خال تب دیروز جون مامان

 دادممی گوش فقط نزدم حرفی توبرانوش عروسیه دخترم ایشالا زندگیش خونه سر میره دیگه شد

 رهخی جا یه به فقط نمیشنیدم اطرافم دور از هیچی اصلا بودم خودم توفکر نکنم فک من عروسی

 بریم وبلندش:برانوش بود برانوش سمتش برگشتم اومدم خودم نفربه یه دست تکونای با بود شده

 تهگرف آنیسا برای سکه یه من سکو سمت رفتیم باهم شدم بلند میرن دارن همه بدیم کادومونو

 خودت عروسیه ایشالا داداش:براهین دادیم کادوهارو براهین برا سکه یه برانوشم بودم

 ودمب شده خسته خیلی افتادم راه برانوش از جلوتر پایینتر اومدم سکو از داداشم ممنون:برانوش

 وناهما که بودن مونده نزدیک فامیلای فقط بودن رفته مهمونا اکثر بود شده تعطیل دیگه مراسمم

 من بریم دنبالشون ماشین باچندتا شد قرار ماهم برن افتادن راه دوماد عروس میرفتن حتما
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 ماشین پشت جلوافتاد دوماد عروس ماشین برداشت منو ماشین رها چون برم برانوش با قرارشد

 تربیش دقیقه به دقیقه سردردم میزد بوق برانوشم میزدن بوق ماشینا ی همه بود بادکنک پراز

 ساآی شده چیزی:برانوش شد بدم حال متوجه برانوش گرفتم سرمو دستام با چرا نمیدونم میشد

 ردمک نگاه بهش برداشتم چشمام جلوی از دستامو باتوام:برانوش داشت نگه ماشینو خوبه حالت

 دیدم ورهامو تو وضعیت اون تو وقتی من آیسا:برانوش دارم سردرد یکم نیست چیزی نه:آیسا

 متاسفم کردم بلند دست روت که من به لعنت نبود خودم دست  حرکاتم شدم اعصبانی خیلی

 بود وایساده سرت پشت چرا  بدونم میخوام من ولی:برانوش بزنم حرف درموردش نمیخوام:آیسا

 شهبک لباسمو زیپ نبود هیچکی کردم عوض لباسامو چون:آیسا میکرد درست داشت لباستو چرا

 بودین توهم میفهمی شدم مجبور بود وایساده نزدیک رهام سالن تو بیام همونجور نمیتونستم بالا

 مهمه براتوهم مگه میدم توضیح تو به م دا چی برای اصلا نبودی کردم نگاه هرچی

 ینا از من باشه مهم باید چرا:آیسا مهمه خیلی لعنتی مهمه آره روفرمون کوبید بادستاش:برانوش

 هب:برانوش الان از اینم سیما درمورد بطول باخاله امروزت وبیدادا داد از اون نمیارم در سر حرکاتت

 این فقط فقط ندارم بهش حسی هیچ دیگه ندارم دوست سیمارو من من بودم شده خیره جلو

 نمیفهمیدم میدادم گوش حرفاش به داشتم کنم چیکار نمیدونم که هست چیزایی یه وسط

 یول باشه نمیتونه گفتم نکردم قبول اول داره دختر یه من از سیما آیسا:برانوش چیه منظورش

 بود دخترمن درصد99 لاوین بود شده تایید آزمایش تو همچی سراغم اومد آزمایش با وقتی

 ابطهر خوب بودیم نامزد باهم مدت یه سیما منو:برانوش نه یا میشنیدم درست داشتم نمیدونستم

 به وزر میکرد تغییر رفتاراش کم کم بدم براش جونمو حاضربودم بودم عاشقش خیلی داشتیم هم

 التماسش خیلی خارج بره وقراره نمیخواد منو دیگه گفت بهم روز تایه میشد سردتر باهام هم روز

 دفتر اومدم روز یه رفت نشد ولی دارم نگهش براخودم میخواستم فقط بودم عاشقش چون کردم

 بود شده کی عاشق میدونی شکستم روخوندم نامه اون وقتی بود داده اقبالی خانم به نامه یه

 چشای باشن زده خنجر بهم پشت از دوتاشون کنم باور نمیتونستم صمیمیم دوست شریکم

 بهم دفتر اومد سیما اینکه تا:برانوش نداشت ازش دستکمی منم حال بودن شده خیس برانوش

 قطف آیسا کنم چیکار نمیدونم میاد مدرک با گفت نکردم قبول من ولی داره من از دختر یه گفت

 ب زبونم میدادم گوش حرفاش به
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 الاح آره:آیسا میشنوی صدامو آیسا:برانوش نبودم بلد زدن حرف که سالهاست انگار بود اومده ند

 گذاشت سیگارو خیابون گوشه رفت شد پیاده ماشین از نمیدونم: برانوش کنی چیکار میخوای

 رس امتحانی چه خدایا شه بزرگ پدر بدون نمیتونست دخترش داره دختر یه برانوش لبش گوشه

 ....سخته خیلی دادی قرار راهم

 

 رارهق ببینم دخترمو میخوام بکنم کاری یه باید بالاخره:برانوش نشست ماشین تو اومد برانوش

 نمیدونستم خودم داشتم دختر یه مدت همه این یعنی آیسا دارم عجیبی حس یه ببینمش فردا

 احساس با چقد کشیدم چی نمیدونی روز چند تواین اونه پیشه فکرم همش میدونم که الان ولی

 تو چون کنم درکش نمیدونستم نبود ولی بیاحساسه خیلی این میکردم فک همیشه که من بود

 قبول ولی بده دخترموبهم سیماخواستم از:برانوش بودم نشده مادر هنوز چون نبودم شرایطش

 شهسال سه الان کنم چیکار نمیدونم باشیم باهم دوباره باید میخوایش اگه میگه آیسا نمیکنه

 غضمب باباهاشونن شبیه دخترا میگن هست من شبیه یعنی باشه کی شبیه میکنی فکر راستی

 یکم اگه باشه خودشم شبیه میخواست داشت دوست بود ندیده الان تا که دختری چقد بود گرفته

 بامش بخاطر بخشیدی منو:برانوش آنیسا خونه جلو رسیدیم میریختن اشکام میداد ادامه دیگه

 لغیرقاب حرکاتش این زد دستم روی بوسه یه گرفت دستمو آره:آیسا میکرد نگام مظلوم خیلی

 میکردن دود اسفند جلودرشون اینا مامان آنیسا خونه سمت افتادیم راه باهام بود بینی پیش

 بود قرار عاشق دوتا که ای خونه مخصوصا خونش بود شده خوشگل خیلی داخل رفتیم همه بعدم

 بده نمم به:برانوش بخورم برداشتم آب یه تویخچال از رفتم میشد قشنگترم کنن زندگی هم کنار

 از رمب خواستم ممنون:برانوش  ریختم آب لیوان یه براش داشتم فعالیت زیاد امشب تشنمه خیلی

 همش نیست کارمن:آیسا چیدی قشنگ خیلی رو آیساخونه:برانوش بیرون برم آشپزخونه

 پیشش رفتم بود درآورده طورشو لباس آنیسا بیرون رفتم ازآشپزخونه کرد کمک آنیساهم

 درخششت بودی خورشید هم تو برم آبجیم قربون:آنیسا میدونستی امشب بودی شدی ماه:آیسا

 آها:آنیسا نیست چیزی آبجی زده خال تب هیچی:آیسا شده چی لبت بغل ولی بود بیشتر من از

 ما خونواده فقط  بذاره چای میخواست آشپزخونه سمت رفت آنیسا نکن جاشو فقط میشه خوب

 داداشم جشن دیگه ماهه چند ایشالا:براهین میکردن باز کادوهارو داشتن اینا برانوش با بودن
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 سر بره دخترمم این جان بطول آره:مامان نمونده زیاد مادر بشنوه دهنت خدااز:بطول خاله

 این:ساآنی برانوش کنار رفت آنیسا خوند چشاش از نمیشد هیچی برانوش سمت برگشتم زندگیش

 چی نمیدونست برانوش میگی چی شما برانوش آقا خوب داداشش برعکس خجالیته یکم دامادما

 همه احال بگه آیسا هرچی برانوش من سمت افتاد نگاش بود غافلگیرشده آنیسا حرف این با بگه

 یول وضعیت این با مخصوصا نبودم مطمعن هیچی از من میگفتم چی حالا من بود من سمت نگاها

 بار یه حرفم این با بخواد خدا هرچی:آیسا میگفتم باید چی امیدوار وپدر مادر دوتا این به الان

 بلند اونه اول بخواد خدا هرچی دخترم آره:مامان شد گذاشته پایین انگار دوشم رو از سنگین

 تمبس درو داخل رفتم بهداشتی سرویس سمت رفتم کنم کنترل خودم نمیتونستم دیگه شدم

 بودم گرفته دهنمو جلوی نبود خودم دست حالم اصلا شدن جاری اشکام وایسادم آینه جلوی

 میشد سیاه همش دورش چشام میدادم ادامه همینجور اگه گذاشتم باز آبو شیر نره بیرون صدام

 تنبخاطرشس میکردن فکر شاید بود بهتر اینطوری صورتم رو بریزم آب خورده یه گرفتم تصمیم

 بهترشده زیرچشامو کردم پاک صورتمو خورده یه کاغذی دستمال با شده خراب آرایشم صورتم

 گلهای به افتاد چشام شم رد خوابشون اتاق در جلوی از خواستم بیرون اومدم کردم باز درو بود

 داشتم بودن خوشگل خیلی شده ریخته گل در ورودی از حتی بود گل پر تخت کل روی قرمز رز

 عروسیمون شب منم میدم قول داری دوست ازاینا:برانوش شنیدم صدایی که میکردم گلانگاه به

 مرفت شدم رد کنارش از بود لبش روی ای موذیانه لبخند کردم تعجب حرفش از کنم درست برات

 بود لبخند لبش رو هنوز ولی بود نشسته روم روبه بود اومده دقیقا برانوش اینا مامان پیش

 زود چایاتونو بطول خاله آخه بگم بهش چی پسره پسره میکنه فکر داره چی به نمیدونستم

 اومد لبخندی براهین کنن استراحت خستن خیلی دومادمون عروس این خونه بریم بخورین

 سمت رفت نگام میگذشت چی ذهنش تو میدونستم بود گرفته خندم منم لبخندش از رولبش

 مخوردی چاییمونا اومده خنده رولبش اونم من لبخند از دقیقه بعدازچند بود پایین سرش آنیسا

 وابازخ کنه بیدار باید منو کی فردا وای:آیسا کردم بغل محکم آنیسارو رفتم بریم شدیم بلند

 بودن یادم اصلا برین باید غروب فردا دارین ماموریت راستی اووو سرکارا بری باید داداشم:براهین

 شارف میگفت راست عسل ماه بریم قراره بیام نمیتونم من بکشی باید منم جور داداش زن راستی

 موع با هم اینا مامان شدم برانوش ماشین سوار پایین اومدیم خداحافظی بعداز میشد بیشتر کارم

 ....افتاد راه ماشین میومدن اینا



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 130 

 

 ودنب یادم اصلا:آیسا ماموریت میریم چندروزی یه کن جمع هاتو وسیله غروب فردا راستی:برانوش

 میناو محمدو:برانوش بیان کیا قراره دیگه میکنم استراحت فردا حسابی خوبه غروب ولی ماموریت

 صبح:برانوش میبینی دخترتو کی پس:آیسا  نفریم شیش کلا دیگن بخش از دیگم بچهای از دوتا

 میشی قبل ازتر تاب بی بعدش ببینیش وقتی:آیسا بخوابم بتونم امشب کنم فک دفتر سیما با میاد

 منمیتونست چون نگفتم چیزی دیگه منه وخون گوشت از اون ولی بشم بذار چیکارکنم:برانوش

 بودن نیومده هنوز اینا مامان وایساد ماشین خونه دم بودیم رسیده تقریبا کنم عوض نظرشو

 احمد آهنگ میکنم حست ضبط سمت رفت برانوش دست بیان تا بمونیم منتظر میخواستیم

 اومدن ایناهم مامان دقیقه چند بعداز بود جدید کنم فک آهنگه بود قشنگ خیلی سعیدی

 سوت خیلی خونه داخل رفتیم کرد باز درو مامان شدم پیاده ازماشین کردمو تشکر ازبرانوش

 وتنمر میکرد سنگینی چقد لباس این وای اتاقم تو بالا رفتم گفتم بخیر شب بهشون بود وکور

 بازشون دادن جون میشدباکلی مگه ولی کنم باز میخواستم موهامو سنجاقای کم کم آوردم درش

 رتغیی بعدش چیزا خیلی حتما میدید دخترشو فردا برانوش بود شده پیچیده همچی چقد کردم

 ختروت افتادم عجیب دلشوره یه داشتم استرس فقط بیاد پیش بود قرار چی میکردنمیدونستم

 پهلو اون پهلو این خورده یه ماموریت برای میوفتادیم راه باید غروب فردا چون میخوابیدم باید

 یکی اون سخته نیست دخترم تازه روزه یه شدم تنگش دل جان بطول آره:مامان برد خوابم شدم

 باید که شبم است خسته کنم بیدار بچم نمیاد دلم ظهره0 ساعت نشده بیدار هنوز خوابیده که هم

 آها مبچ کنه استراحت میذاشتی خانم بطول خوب رفته دفتر کجاست برانوش کردستان شن راهی

 گشنگی از که دختره این خداحافظ جون بطول باشه نزده زنگ برات براهین خوب پس داشت کار

 جان آیسا دادم تکونش عمیق بود خوابیده کردم بازش درش جلوی رفتم توخواب میکنه ضعف

 وچشاش بخور چی یه پاشو عزیزم پاشو مادرجون دادم تکونش دوباره نخورد تکونی اصلا نه آیسا

 مگه چنده ساعت:آیسا بیدارشدی بالاخره دخترم سلام:مامان سلام:آیسا کرد باز یواش یواش

 پاشو:مامان بذاربخوابم غروب چهارپنج کردم فک که زوده اووووخیلی:آیسا ظهردخترم0:مامان

 سرکاردفتر رفته گفت جون بطول برانوش بچم حالا تنبلی توچقد بخواب باز بخور چیزی یه دختر

 رهب صبح سیما قراربود ببینه دخترشو بود قرار امروز ولی اونجاستا مدیره بره باید خوب:آیسا

 با چای خورده یه رفتم بخورم چیزی یه بریم داری حق مامان باشه:آیسا بلندشدم ازجام دفترش
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 از غذا داریم نهار دخترم:مامان ازجام بودبلندشدم برانوش درگیر فکرم همه ولی خوردم کیک

 ساعت دوسع امامزاده بریم میخوایم خانم بطول منو بخور کن گرم یخچاله مونده اضافیه دیروز

 مارهش خونه تلفن سمت رفتم جون مامان باشه:آیسا برمیگردم رفتنت تاقبل برمیگردیم دیگه

 من گل سلام:آنیسا جونم آبجی سلام:آیسا داد جواب بوق چندتا بعداز گرفتم آنیسارو خونه

 داریم دادیم سفارش نهار بیرون از عزیزم عالی:آنیسا چطوره مشترک زندگی روز اولین:آیسا

 استیر حرفیه چه این نه:آنیسا ببخش پس شدم مزاحم بدموقعه ببخشید:آیسا بفرمایین میخوریم

 توهم بهشون بگذره خوش خوبه:آنیسا امامزاده میره بطول باخاله داره آره:آیسا خوبه مامان

 هش تموم کارمون هروقت نمیدونم:آیسا برمیگردین کی:آنیسا آره:آیسا کردستان میری امشب

 باش خودت مواطب عزیزم باشه:آنیسا کرد یخ برس نهارتون بروبه نمیشم مزاحمت راستی

 خاله در سمت رفتم داره کارت در دم بیا میگه خاله جان آیسا:مامان گذاشتم گوشیو خداحافظ

 هول خیلی بچم جاگذاشت خودشم برانهارکلید میاد برانوش خونه کلید این دخترم:بطول

 افظیخداح اینا ازخاله میذارم کلیدواینجا گفتم بهش دخترم:خاله گرفتم کلیدوازش بودسرصبحی

 عوض یکی یکی رو ها شبکه کردم روشن تلوزیونو مبل روی دادم لم پذیرای تو رفتم کردم

 یه ارب یه سالی ولی بود ترسناک فیلم عاشق نداشت ترسناکم فیلم یه نداشتن هیچی میکردم

 کلیدو بود برانوش دراومد صدا به در زنگ که بودم تاوزیون درگیر میداد نشون ترسناک چیز

 مسلا:آیسا خوبی سلام:برانوش کردم نگاه چهرش به کردم باز درو درحیاط سمت رفتم برداشتم

 رمابف آوردم:آیسا بیاری برام میشه:برانوش آره:آیسا گذاشته اینجا کلیدو مامان:برانوش  ممنون

 رمودخت برگشت دوباره که بره خواست میوفتیم راه باش آماده پنج ساعت راستی ممنون:برانوش

 نمیشه خسته آدم باهاش بودن از بود باهام دوساعتی یه آیسا ببینش باید خودم شبیه دیدم

 وقذ خیلی حتما بود خوشحال چقد بستم درو منم رفت برم دیگه من باشه زبونه شیرین خیلی

 رطش باید میخواست رو بچه اگه کنه چیکار میخواست ولی بودمش ندیده اینجور الان تا بود کرده

 رو گذاشتم درآوردم یخچال خورشتواز توآشپزخونه رفتم بودم فکرا توهمین میکرد قبول سیمارو

 یرونب رفتم برداشتم کامپوترم میز روی از گوشیم دنبال بالا رفتم ها پله از نهار واس شه گرم گاز

 چی حالا کردم باز درکمدو بود خوابم لباس میکردم عوض باید بودم پوشیده که لباسی ولی

 تاپ بایه بودمش نپوشیده بود وقت خیلی دیدم مشکی کوتاه دامن یه میپوشیدم
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 گردنم توی که گردنبندی سمت رفت چشمم زدم شونه یه موهامم میومد بهم خیلی پوشیدمش

 چشم خط یه همیشه مثل خوب صلیقش بود داده هدیه بهم تولدم روز برانوش که بود همونی بود

 دراومد صدا به خونه زنگ پایین اومدم ازپلها بیرون رفتم اتاق از میومد بهم زدم قرمز رژ ویه نازک

  میکنی باز درو برانوشم بله:آیسا دادم جوابم آیفون سمت رفتم

 داشت چیکار یعنی سمتم میومد داشت توحیاط اومد برانوش بازکردم درورودیو زدم آیفونو

 دارهن اشکال باشه:آیسا سوخت بگیرم دوش رفتم شه گرم روگاز گذاشتم غذامو ببخشید:برانوش

 بیاد واست قراره مهمون:برانوش نشست مبل رو رفت توخونه اومد زیاده نهارم من داخل بیا

 توخونه امروز که میگی آرایشم بخاطر اگه:آیسا پرسیدم همینجوری:برانوش مگه چطور نه:آیسا

 یزروم گذاشتم ترشی سالادو خورده یه چیدم میزو بود شده گرم غذاتقریبا کردم آرایش همینجور

 براخودش میز پشتز نشست توآشپزخونه اومد برانوش است آماده غذا بیا:آیسا بشقابا بعدم

 لیو کردستان بمونیم روز چهار قراره:برانوش خورشت بایکم ریختم برنج براخودم منم غذاکشید

 بردار لباس براخودت دوهفته اندازه بیاد خوششون محصولاتمون از اگه شه زیادترم داره امکان

 داوم سری این رفت یادم نه:برانوش نگرفتی عکس دخترت باشهاز:آیسا بردار ضروریتو چیزایه

 چیکار میخوای حالا:آیسا دفتر بیارتش روز چند ای هفته قراره میدم نشونش بهت بودی دفتر

 پیش چهارسال بازم کنم عمل قانونی طریق از اگه:برانوش بگیری لاوینو میخوای چطور کنی

 ازیه کشید غذاخوردن از دست زندگیم نابودیه یعنی کنم روقبول سیما شرط اگه باشه مادرش

 بایه قراره حالا کنم چیکار نمیدونم شدم گیج خیلی نمیدونم دخترم طرف ازیه آیسا تو طرف

 براخودم سالاد یکم بود شده تموم غذتم برام بده انجام تونست کاری شاید کنم مشورت وکیل

 نداره فایده خوردن سالاد اون:برانوش میریختم زیاد سس روش بعدم بودم سالاد عاشق ریختم

 جوری یه همیشه که تو واقعا آره:برانوش نیست مهم:آیسا داره کالری چقد میدونی سس همه اون

 حوصله توسینگ گذاشتم کردم جمع رو ظرفا شدم بلند بودم شده تموم غذامون نمیشی چاق

 نکنه درد دستت بود مزه خوش خیلی:برانوش کردم روشن زیرسماور نداشتم شستنشونا

 خوناشامو فیلم داشت رفتم منم رومبل نشست پذیرایی سمت رفت برانوش جونت نوش:آیسا

 ضوعشمو:برانوش نشستم برانوش کنار رفتم عالیه فیلم این دیگه شبکه نزن:آیسا میداد نشون

 ودنب گرفته تصمیم بلا اسم به میشه عادی دختر یه لاشق ازخوناشاما یکی خوناشمن:آیسا چیه

 زدم محکم دست یه بوسیدن همدیگرو بود پوشیده طور لباس بلا  بقیشه اینکه مثل کنن ازدواج
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 داشت ذوق اینقد:برانوش کشیدم خجالت لحظه یه بود پیشم برانوش نبود حواسم اصلا ایول

 دختره برهنه بدن کرد باز لباسشو زیپ پسره خونشون بودن رفته پسره دختر توفیلم نزدم حرفی

 یباز عشق داشتن تخت روی خوابیدن نداشت سانسور چرا فیلم این بود شده گذاشته مایش به

 فیلمو دوباره میدید فیلمو داشت برانوش سمت چرخوندم سرمو بود شده گرمم لحظه ه میکردن

 سنگینی زانوهام رو چیزی یه کردم احساس لحظه یه داشت ادامه کاراشون این مثل کردم نگاه

 امیشهزنمی مثلا:برانوش کردم نگاه بهش کرد نگاه بهم روپاهام بود گذاشته سرشو برانوش میکنه

 موهاشو روی دستم با میکنه کارا این همیشه مامان کارم این عاشق کنی بازی باموهام خورده یه

 بود کوچیکاشده بچه عین اینم میدادم نوازش

 

 احساس از میکردم باید چیکار خدایا آخه حرفش این از رولبم اومد لبخندی بلدیا خوب:براونوش

 داره فرق خیلی بامن مرد یه اون دارم شک نه اون احساس از ولی دارم دوسش که مطمعنم خودم

 تدوس باید میکرد تعرف که اینجور ببینم لاوینا میخواست دلم خیلی بودم رفته فرو توفکر

 نمم خوابیده من پای رو گنده خرس بود خوابیده برانوش انگار پایین آوردم سرمو باشه داشتنی

 ایران هآر:بطول برد خوابم نشسته همونجور مبل به دادم تکیه بخوابم گرفتم تصمیم بودم خسته

 رمدخت وای:ایران ماشالا الان بچهای کنم فک خوابیده مبل رو آیسا بود باصفاییی جای خیلی جان

 خندم میدیدم که چیزی از مبل جلوی رفتم جان بطول کارانمیکرد ازاین خوابیده نشسته چرا

 ولبط یواش باصدای:ایران من برم قربونشون الهی بود آیسا پاهای روی سرش برانوش بود گرفته

 اهنگ اینو خوابیده نشسته چرا بچم بگو پس آخ:بطول وایساد من کنار اومدم آروم اینور بیا جان

 چهارحداقل تا0 ساعت بخوابن بذاربم آشپزخونه بریم بیا میخوابه اینجور من پای روی همیشه کن

 خوردن ارنه اینجا دونفر پس:ایران بود توسینگ ظرفا توآشپزخونه رفتیم میوفتن راه پنج بخوابن

 دایق بچم آره:بطول بچم احساسه با ولی نمیدها نشون احساساتشو همینجوری پسرت جان بطول

 یناراحت تحمل باشه خوب همیشه حاش آیسا با خداکنه نمیده نشون ولی نگو که مهربونه قلبش

 چه نمیدونم آنیسا عروسی بود اومده رو چشمو بی دختره کشیده عذاب بچم خیلی ندارم بچمو

 میگم میشه آشوب دلم تو میبینمش دفعه هر ایران به اومدنش با میترسم جان ایران داره رویی

 ردمک باز چشامو:آیسا نده راه بد دلت به:ایران باشه باید یاور خدا نشه هوایی دوباره موقعه یه بچم
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 گاهن ساعت به خوابیده هنوز که این اا بودم نخواببده نشسته الان تا بود گرفته درد چقد کمرم آخ

 رانوشب کنم بیدارش گرفتم تصمیم میکردم جمع هامو وسیله میرفتم باید بود چهار نزدیک کردم

  پام رو از شد بلند زود کرد نگاه بهم کرد باز چشماشو بالاخره بار چند دادم تکونش برانوش

 هارهچ ساعت بودی خسته نیست مهم نه:آیسا نفهمیدم اصلا ببخشید بود برده خوابم من:برانوش

 به به:مامان رفتم بردارم وسیلهامو خونه برم من برو آها:برانوش بردارم هامو وسیله برم میخوام

 کی مامان:آیسا بودن رومون جلو ومامان بطول خاله صدا سمت برگشتیم هردونفرمون خواب وقت

 میرم من سلام: برانوش بودن دیده مارو اونجوری حتما پس میشه ساعتی یه:مامان اومدین

 التوپ یه برداشتم مانتو چندتا کمدم سمت رفتم بالا رفتم ها ازپله منم رفت زود بردارم وسیلهامو

 دیگه گذاشتم کیفم تو برداشتم راحتیم لباس خورده یه میشدهوا سرد شاید برداشتم وسیوشرتم

 گرم هوا چون پوشیدم نازک مانتو یه خودمم برداشتم ایناروهم وخودکارو برگه خورده یه مداروکو

 عکاسیمم ودوربین کلاه دودیو عینک مشکی وشال مشکیو جین با دار طرح مانتو یه بود شده

 بود هآشپزخون تو مامان پایین رفتم ها پله از برداشتم مسواکمو بعدم بیرون اومدم اتاق از برداشتم

 امش بکشی زحمت نمیخواد مامان:آیسا بخورین توراه کردم درست کتلت یکم دخترم بیا: مامان

 گرفتم ازش غذاروهم ساک ببرین اینم حالا:مامان راهاهست سر غذاخوری کلی میخوریم بیرون

 نگران میدم خبر بهت شد بیشتر اگه بمونیم باید روزی چهار یه باهام نداری کاری جون مامان

 ینیدنش فرمون پشت میشین خسته تاریکی باشین خودتون مراقب فقط شم فدات نه:مامان نشی

 برم بونتقر باشه:آیس ساک تو گذاشتم اسپرتم دوتاکفش پوشیدم کتونیامو نکنم سفارش دیگه

 گذاشت بود همراش کوله کیف یه برانوشم کردم باز درحیاطو ورفتم کردم خداحافظی ازش

 بلوز یه قبل به نسبت بود متفاوت تیپش توماشین گذاشت دادم ساکاموبهش منم عقب صندوق

 میومد هشب بودمش ندیده کلاه با الان تا کلاه بایه مشکی جین با بود پوشیده مشکی بلند آستین

 یوفتیمب راه باهم بیان دیگم ماشینای دوتا تا اصلی فلکه سر بریم بود قرار شدم ماشین سوار رفتم

 ...... افتادیم راه باهام بودن اومده بچهام بقیه فلکه سر رسیدیم دقیقه چند بعد

 

 قریبات کردستان تا ببینم برانوشو تولد محل ببینم کردستانو داشتم دوست افتاد راه ماشین

 روز چند این میدیدم لاوینو میرفتم کاش:برانوش میرسیدیم شب00 بود نیم پنجو بود راه ساعت2
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 ایدب دخترته خوب:آیسا دلبستم بهش زود چقد میبینی براش میشه تنگ دلم نبینمش نیستم

 هوخونت گوشت چون نه:آیسا شدم وابسته بهش نیست زود بنظرت:برانوش باشی داشته دوسش

 که خوشحالم:آیسا بودم پیشش دیدمش همش میشناسمش چندسال این انگار آره:برانوش

 عکس نگران بگم اونا به چطوری اینان مامان دقم دق تنها فقط ممنون:برانوش خوشحالی

 شتوآزمای خوب:آیسا میگه دروغ سیما میکنن فکر حتما دخترمو کنن قبول نکنم فک العملشون

 نفرت خیلی سیما از مامانت ولی:آیسا میگی راست آره:برانوش داری که مدرک بده نشونشون

 نامزدیمون با اولم ازهمون بهش نسبت داره آلرژی آره:برانوش امروز فهمیدم حرفاش از اینو داره

 خواستگاری باهام نیان اگه کردم تهدیدشون من آخرسرم میگرفت بهونه همش نبود موافق

 ولی بود عقلم به حاکم احساساتم داشتم سال 23 کمتربود سنم موقعه اون خوب میرم ازخونه

 هاشبا قراره داره رابطه دیگم پسره بایه فهمیدم که وقت چند بعد بود کرده کورم منو سیما عشق

 رهپس میگرفت مهریشو کرده کارو این پسرا از باخیلی فهمیدم کم کم شکست دلم خیلی بره

 پست چقد:آیسا برگشت که پسره اون زده دلشو حتما برگشته که الانم میرفت میکرد وسرکیسه

 زود بخوری گول نمیاد بهت بودی شده کسی همچین عاشق چطور درتعجبم من بود فطرت

 تیدوساع یه داشت حق شاید نگفت چیزی دیگه باطنمو میده نشون اشتباه همیشه چهرم:برانوش

 کتلت مامان آره:آیسا بخوریم چی یه گرسنمه من:برانوش بود شده تاریک هوا بودیم رفته راه

 وجهوگ خیارشور همراه گرفتم لقمه کتلتو کردم باز ساکو میگیرم لقمه برات الان گذاشته ونون

 هکتلت این بود خوشمزه گرفتم لقمه براخودمم دهنش گذاشت رو لقمه ممنون:برانوش دادم بهش

 خیلی سیرشدم مرسی:برانوش بود خورده ای لقمه چهار سه یه گرفتی لقمه برانوش برا دوباره

 بلند زنگش صدای گوشیم مرسی جووون نوش آیسا خوبه خیلی خاله پخت دست بود خوشمزه

 خورده یه خدا بنده یه:ناشناس شما ممنون:آیسا سلام الو:ناشناس الو بود ناشناس شماره شد

 یادم پیش بد برنداری اگه بردار برانوش سر از دست:ناشناس بفرمایین بله:آیسا دارم کار باهات

 گرفت ازم گوشیو برانوش میکنی تهدیدم چرا میدونی چی من از هستی کی تو:آیسا برات

 گفت بهت چی بود کی:برانوش بود شده قطع کنم فک نمیداد جواب کسی الوووو و الوو:برانوش

 ستد گفت:آیسا میگفت چی خوب:برانوش گرفته تماس باهام شماره این بار اولین نمیدونم:آیسا

 ادامه حرفشو بقیه کاره یعنی:میادبرانوش بدپیش وگرنه زندگیت از بردارم سرتو از

 هک من آخه میخواد چی من از این:آیسا کنم فکر نمیدونم:برانوش سیماست کار بنظرت:ندادآیسا
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 یلیخ کمدم باشه:آیسا میکنم درستش تهران برگشتیم نباش نگران:برانوش ندارم باهاش کاری

  شیدمیک تیر خیلی بود بخاطرهمون بودم خوابیده نشسته امروز اینکه بخاطر کنم فک دردمیکرد

 هشد چی:برانوش ریخت بهم درد از صورتمو داشتم درد خیلی نمیشد ولی بدم تکیه میخواستم

 جا یه رسیدیم بخواب باشه:برانوش  خورده یه میاد خوابم هیچی:آیسا اینجورشد قیافت چرا

 وابمبخ شده کمردردمم با کنم سعی میخواستم بستم چشامو غذابخوری میکنم بیدارت رستوران

 داشتم چشامو رستوران بودیم رسیده حتما میکرد صدا نوم داشت بود برانوش آیسا  آیسا

 ردهخو یه رولبم دستش اومد کم کم بادستش میداد نوازش گونم روی دستش دیدم که بازمیکردم

 ازب چشام اگه بود کرده زدن تند تند به شروع قلبم داشتم عجیبی احساس یه کرد بازی لبام با

 ودز بازکردم چشامو بازکنم یواش چشامو گرفتم تصمیمم میوفتاد بدی اتفاقی شاید نمیکردم

 هاسنگین خوابت میدم تکونت دارم است دقیقه چند بیدارشدی:برانوش رولبم کشیداز دستشو

 سمت رفتم شدم پیاده ماشین از وایسادن بچهاهم بخوریم ااچی یه آره برانوش رسیدیم آره:آیسا

 سمت رفتیم  کردم  پرسی احوال باهاشون بودن اومده دیگه بخش از که خانمی اون میناو

 ستمنمیدون کردم نگاه منو به میخورین چی:برانوش نشستیم نفره شیش میز یه پشت رستوران

 مخلفات با بدیم سفارش کباب جوجه که گرفتیم تصمیم کم کم بود زیاد تنوعش بخورم چی

 ودب خوب بوشون خیلی رسید کباباهم کم کم وماست ترشی بعدم سالادآوردن برامون اول کاملش

 هنمد گذاشتم قاشق یه کبابی گوجه یه بعدم برنجم روی کشیدم سیخ یه بودن هم خوشمزه حتما

 خیلی:آیسا کبابش خوبه:برانوش دارن حسابی درست غذا جا یه عجب چه:مینا بود خوشمزه واقعا

 اینکه مثل خانم آیسا:مینا  بودن راضی هم بقیه درآوردیم عزا از دلی حسابی اومد خوشم که من

 نیست حالیم ملاس کلاس طرغذاخوردن من بعدش عزیزم آره:؟؟آیسا بودی گرسنه خیلی

 بود خالی کردم اشاره بشقابش هابه نیومده بدت همچین شماهم ببرم لذت غذام از دوستدارم

 قیقهد چند بعداز رفتیم رستوران از ماهم بده حسابو صورت بلندرفت برانوش بودم گرفته حالشو

 شده خسته دیگه میرسیدیم زودتر کاش بود مونده ساعتی یا شدیم ماشین سوار اومد برانوش

  شد پخش همایون حامد آهنگ کرد روشن ضبطو برانوش بودم

 صدا
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  خوبه من واس صداتم عشقم اسممو کن

  خوبه من واس نگاتم من چشم تویه کن نگاه

  واکردی موهاتو بازم

  موهاته تو موجی عجب

  داری سر زیر دریا یه

  پلکاته پشت دریا یه

 شهرسنندج به بود نوشته که تابلو به افتاد چشمم لحظه یه داشتم دوست خیلی شعرهم این

 ....بودیم رسیده یعنی آمدید خوش

 

 پشتیمو وکوله ساک شدم پیاده ماشین از بزرگ هتل یه جلوی رسیدیم بود شب00 نزدیک ساعت

 بقیه منتظر هتل جلوی کنن پارک براش که داد ماشینو سوییچ برداشت کولشو براهینم برداشتم

 برداشتن هاشونا وسیله اوناهم خانم سونیا با مهدب آقای بعدم اومدن اینا محمد اول شدیم بچها

 ستد داد کلید یه اومد کلید تا سه با بعدچندتانیه پذیرش سمت رفت برانوش اتل داخل رفتیم

 رانوشب دوم طبقه رفتیم بود اتاق تا سه کلا یعنی بود خودش دست کلیدم ویه مینا کلید یه محمد

 کف که امشب کنین استراحت خورده یه بچهابرین:برانوش بودم سرش پشت منم اتاقوبازکرد در

 ازشون منم داخل رفت کرد خداحافظی ازشون ایشالا صبح فردا تاهمون جای بریم نکنم

 هی وتو من چرا:آیسا زمین گذاشتم پشتیمو کوله دروبستم رفتم سرش پشت کردم خداحافظی

 اونا:برانوش اتاق یه آقایونم شما اتاق یه میرفتم اینا مینا همراه منم خوب گرفتیم مشترک اتاق

 اتاق یه هم مردا رفتن اتاق یه خانمها بخاطرهمون ندارن باهم نسبت هیچی همکارن چهارنفر

 بهش بود حرفی یه اینم ازهم جدان چرا اینا نمزگن نامزدیم ماباهم میدونن که اونا ماچی ولی دیگه

 لیخی حرفم از کنم رزرف برات برم جداگانه اتاق یه ناراحتی خیلی اگه:برانوش بودم نکرده فکر

 دونره تخت یه نزد حرفی دیگه همینجا خوبه بخدا نداشتم منظوری نه:آیسا بود شده ناراحت
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 همه زا بود روبروم   که بزرگی پنجره ولی تلوزیون یه یخچال یه قدی بلند آینه بایه بود تواتاق

 میرم:برانوش بودم بیرون تماشای محو بود عالی داشت بیرون به نمایی چه جلوش رفتم تر دیدنی

 ومامانت دکمه بیرون رفت یعنی دراومد صدای ممنون نه:آیسا بگیرم واست نمیخوای چیزی بیرون

 به روبروش نشستم پنجره جلوی آوردم صندلیو پوشیدم راحتی لباس یه ودرآوردم بازکردم

 ازروساینت گوشیو بود رفته یادم اصلا داشتم پاسخ بی تماس کلی کردم نگاه گوشیم صفحه

 هآر برم قربونت خوبی جونم مامان الو:آیسا گرفتم شمارش فوری بود مامان از تماسا همه دربیارم

 داشتم پیام چندتا خداحافظ نباش نگران خوبه همچی آره زدی زنگ بودم ندیده رسیدیم ماهم

 بودنا اونو بگو بهم کرد بلند روت دست اگه حیوون اون خوبی*پیاما بودن رهام از بازکردم پیامارو

 کردم پاک زودپیامارو بود ننوشته چیزی دیگه....میشدی من مال اگه باش خودتم مواظب میکنم

 پس این موند کجا بود نیومده هنوز برانوشم بودم خسته خیلی بود شده02 کردم نگاه ساعت به

 اتاق رد که میکردم فکر داشتم روتخنت کشیدم داژ کردم خاموش برقو بخوابم برم گرفتم تصمیم

 ختل بالاتنه با همیشه درآورد پیراهنشو بعدشم رومیز پلاستیکوگذاشت یه بود برانوش شد باز

 پموچ سمت دست خوابم میکرد فکر بود نشده شدنم بیدار متومه یعنی بود باز چشام میخووبید

 شههمی دستا این کاش:برانوش  داشتم خوبی حس یه زد بهش بوسه یه لبش بردجلوی کرد بلند

 کم دیممیش بیدار باید زود صبح میخوابیدم باید اه نگفت چرا چی دستا این نگفت حرفشو بقیه...

 هکی من سمت به پشت زنه این کویره شبیه اینجا کجام من اینجا اینجوریه چرا برد خوابم کم

 بکش  سرتو برو زندگیش از گفم بهت:ستوببیما دستش اصلحه یه بود سیما سمتم برگش

 

 کرد لشبق سمتش دویید دختربچه بود وایساده گوشه یه برانوش نداشتم کار اینا زندگی به که من

 کردی چیکار باهاش نداره دوست منو دیگه برانوش شدی توباعث توهست تقصیر همش:سیما

 نم بعدا با آخه بشه چی اومدی تازه کردی پشت بهش رفتی کردی چیکار توباهاش:آیسا لعنتی

 ودب کرده شلیک بهم یعنی بود پرخون دستم کردم حس سینم توی بدیو درد کردم چیکار باهاش

 رقع خیس صورتم همه نه بلند صدای یه با پریدم خوابم از میخندید بهم داشت  کردم نگاه بهش

 چیزی دیدی کابوس:برانوش آره یعنی دادم تکون سرمو خوبه حالت آیسا شده چی:برانوش بود

  موهامو برانوشم میداد امنیت حس بهم واقعا روشونش گذاشتم سرمو پیشتم من نترس نیست
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 اطربخ بگم بهش نمیخواستم دیدی خوابی چه کنی تعریف برام نمیخوای:برانوش میکرد نوازش

 ودبدب خیلی کنه کمکم نیست هیچکیم میشم غرق دریا تو دارم دیدم بود بدی خواب:آیسا همون

 شتمپی نترس نیست هیچی:برانوش زد حلقه دورم دستاشو اونم سینش رو گذاشتم سرمو برانوش

 اشهب نیوفتاده فشارت چیزی ای ه میو آب بیارم برات میخوری چیزی راستی نکن فک بهش دیگه

 یه امموه روی کرد بقل محکمتر خودش سمت به منو حرفم این با فقط باشی پیشم میشه نه: آیسا

 یه خورد گوشم به که دهنش گرما از کنارتم نمیشه چرا:برانوش گفت آروم گوشم در زد بوسه

 هنمیش سیر بهت کردن نگاه از آدم خوشگلی خیلی میدونی:برانوش بود عجیبی حس شدم جوری

 ینا با هرلحظه باشم گفته بهت دیگه کس نه منن برای قشنگیات فقط آره:برانوش واقعا:آیسا

 ونتدی که من:آیسا نکن دیووونم آیسا میکنم خواهش:برانوش بالا میرفت ضربانش قلبم حرفاش

 نمیدونم خوابیدی پیشم کردم بقلت اینجوری الان میکنی دیونم داری چرا:برانوش نمیکنم

 لباشو بدم ادامه حرفمو نذاشت نمیشم متوجه چیه منظورت:آیسا آوردم طاقت الان تا چجوری

 اشتمد دوست بود خوبی حس یه نمیدونم ولی کنم چیکار نمیدونستم میبوسیدم لبام رو گذاشت

 متاسفم:شبرانو لبام از برداشت لباش بکشم نفس نمیتونستم دیگه چندثانیه بعداز کنم همراهیش

 شاید مبگ چیزی اگه میدونستم بهم لعنت:برانوش نگفتم چیزی بود پایین سرم نبود خودم دست

 سیک میگفت همیشه رها عاشقشم بعنی نزدم پسش چرا نمیدونم نگفتم هیچی پس نباشه خوب

 یه داره دوسش که کسی دیدن از میشه وکر کور آدمای عین نمیشه حالیش هیچی عاشقه که

 بودم برانوش وعاشق الان داشتم حسو همون من میبره لذت بودن کنارش از داره عجیبی حس

 نجورای با امشبش کار این با نیس احساس بی من به نسبت اونم که بودم فهمیده چیزیو یه امشب

 این میشنیدم منظمشو نفسای صدای بود اعتراف جور یه میکنم دیونش من که زدنش حرف

  برد خوابم دقیقه چند بعداز بخوابم گرفتم تصمیم منم برده خوابش که بود این نشونه

 ایصد با میگشتم بالش دنبال بسته چشای با شد چی بالش اه شد برداشته چی یه سرم زیر از

 شاموچ شنیدم نفرو یه خنده صدای که بالشم پس شد چی میخوره تکون مگه بالشم اه:گفتم بلند

 آخه چشه صبحی اول این کردم نگاه بهش تعجب با من بود وایساده سرم بالا برانوش کردم باز

 خوابیده من دست روی بالش ماشده دست دیگه حالا:برانوش شده چیزی سلام:آیسا میخنده

 شبال رو سرم کردم فک ببخشید:آیسا اومد یادم دیشب اتفاقای تمام کردم فکر لحظه یه بودی

 این ودب چند ساعت بود گرفته خندم حرفش از خوبه بشم بالشت شبا میدم قول باشه:برانوش بود
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 ونبیر اومدم شستم وصورتمو دست بهداشتی سروس سمت رفتم شدم بلند منم بود شده بیدار

 چیزی نمیخوای:آیسا بیرون بود زده درشتش های عضله اون بود نپوشیده پیراهن هنوز برانوش

 وشیدپ درآورد اش کوله از مشکی تیشرت یه تیشرتم یه دنبال چرا:برانوش میخوریا سرما بپوشی

 برانوش به رو نداشت دید که اتاق از ای گوشه رفتم منم بودن مشکی تیشرتاش بلوزو اکثرا

 ففتمر برداشتم آرایشمم لوازم رنگی باشال پوشیدم مشکی جین با مانتو یه کردم عوض لباسامو

 ااخمب میکرد نگام داشت برانوش به افتاد نگام آینه تو از زدم پودر کرم خورده یه قدی آینه جلوی

 اشهنب رنگه پر:برانوش لبم به بزنم برداشتم رژم یه ریمل خورده یه  نازک زدم چشم خط خورده یه

 درست جلومو موهای خورده یه بعدم زدم رنگ کم رژمات یه نمیاد بهم بود بلایی عجب نمیاد بهت

 راه اشباه برداشتم هامو وسیله شرکت میریم ازاونور بردار کیفتم براصبحونه بریم:برانوش کردم

 ردیمک پرسی احوال باهاشون پایین میرفتن داشتن دیگم   های بچه بیرون رفتیم اتاق از افتادم

 بالی دودیم عینک یه بود پوشیده هم کوتاه مانتو یه نمیوند بهش اصلا داشت آرایش عالمه یه مینا

 لهت رستوران سمت افتادیم بودرله من مثل تیپش بود همراهمون که دختری یکی اون ولی سرش

 

 تیمبایدمیرف البته ما خوب وگذار گشت واسه میداد جوووون بود آفتابی هوا پایین رفتیم ها پله از

 نون من بود چی همه صبحونه واسه میز روی میز دور نشستیم کارامون به رسیدگی واسه شرکت

 ولینا شرکت سمت افتادیم راه دقیقه چند بعداز چسبید خوردم شیرین چای بایه ومغزگردو وپنیر

 میکرد فرق تهران با خیلی بود جایی چه بودن برانوش آشناهای از یکی میرفتیم باید شرکت

 چطوره ما شهر خوب:برانوش میکرد اذیت چشممو نورآفتاب چون چشمم به زدم دودیمو عینک

 دختر ییعن کردی زبان به:برانوش چی یعنی کیژ:آیسا چی کیژیعنی نفهمیدم چیزی حرفش از کیژ

 میدی یاد منم به این دیگه خوبه آیسا یکم هی:برانوش بلدی کردیم پس جالب چه آیسا

 بزرگی شرکت یه شدیم پیاده ماشین از رسیدیم که بودیم زدن حرف درحال حتما باشه:برانوش

 ودب روبروم بودبرانوشم مناسب سرووضعم کردم نگاه خودم به آینش از آسانسور داخل بودرفتیم

 سمت مرفتی شد باز آسانسور در بودن خودرو یدکی لوازم کار تو اینا بودبرانوش برداشته عینکشو

 اعواطل برداشت گوشیو لحظه یه:منشی داشتم کاری قرار یه هستم برومند سلام:برانوش منشی

 پشت منم شد وارد زدن در به تقه چندتا بعداز برانوش هستن منتظرتون بفرمایید:منشی داد
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 از باشه داشته اینا02 بهش میخورد که مردی یه بود جلومون ومدرن بزرگ خیلی دفتر یه سرش

 مرد رفح این گفتن با فریبرز سلام:برانوش کرد دراز دستشو برانوش سمت اومد شد بلند صندلی

 یکجای:مرد مگه همو بودن ندیده که بود وقت چند ولی میشناختن همدیگرو خوب اینا کرد بغلش

 تا مبدی انجام کاری معامله یه باید معرفت بی رفتن یادت رفیقات رفته یادت شهرت دیگه پسر

 زدن رفح کلی بعداز بدبختی وهزارتا زندگیه بالاخره کنم چیکار دیگه:برانوش ببینیمت بتونیم

 هدیگ:فریبرز ارجمند آیسا همسرم کنم معرفی رفت یادم:برانوش بودن شده من متوجه انگار تازه

 عروسی هنوز نه:برانوش نامرد نکردی دعوتمونمونم کردی عروسی یعنی شد سنگینتر جرمت

 طورهمین منم:آیسا خوشبختم خیلی ارجمند خانم ترسیدم:فریبرز مونده حالا نامزدیم نگرفتیم

 تهدرس ببین بنداز لیستت به نگاه یه آوردیم دادی سفارش که وسیلهایی داداش خوب: برانوش

 ردد دستت درسته آره:فریبرز انداخت بهش نگاه یه فریبرز دوستش دست داد گرفت ازم لیستو

 حرفا اینجور با نداریم تعارف باهم ماکه نمیخواد:برانوش بدین خریدم فاکتور میشه نکنه

 جدااز کار مثله ولی داداشمه مثله درسته این برادر فریبرز برانوش حسابه حساب:فریبرز

 بود هنوشت یکی روی درآوردم فاکتور کرد نگاه بهم برانوش بده خریدارو فاکتور لطفا دوستیمونه

 عدازب کرد نگاه فاکتورا به ممنون:فریبرز بهش دادم  آقاست این برای این فهمیدم احمدی فریبرز

 شما زمه حقه اینم:فریبرز رومون جلو گذاشت درآورد صندوق گاوه از پول بسته چند دقیقه چند

 خود ازت نمیکنم خرید منم نمیگیری پول فریبرز نمیخواد بمونه چیه حرفا این داداش نه: برانوش

 برانوش آورد چایی تا سه آبدارچی کیفش ت گذاشت برداشت پولارو شد مجبور برانوش دانی

 تهران ایقد عالیه داره فرق تهران با اینجام چایی طعم:برانوش خورد ازش یکم برداشت چایشو

 جااین بیا زندگی برا گرفتی عروسی داداش خوب: فریبرز بهشته اینجا ما مردیم خوردیم دم دودو

 یهبالی اون اوال صدرصد که اون:فریبرز بخواد خدا هرچی:گفت بعدم انداخت من به نگاه یه:برانوش

 بیاین میشه خوشحال خانومم اینجا داریم درویشیم کلبه مایه ارجمند خانم خوب بعدشما

 دازبع خودتونه خونه: فریبرز میشیم مزاحم لطفتون از ممنون آیسا تنهاست خونه اونم پیشمون

 رفح همه این:آیسا نشستیم ماشین تو کردیم فریبرزخداحافظی آقا از بالاخره وخاطره حرف کلی

 نیست یادم ملاقاتمون آخرین بود وقت خیلی آره:برانوش همو ندیدین بود چندسال داشتی

 ..... آره:آیسا بعدی شرکت بریم:برانوش
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 میشناسی اینم:آیسا شدیم آسانسور سوار دیگه بزرگ شرکت یه به رسیدیم ساعت نیم بعد

 گذشتم راهرو از هست دوماهی یکی یه شده تاسیس وتازم است غریبه شرکت این نه:برانوش

 تشرک برخلاف اینجا سرش پشت منم داخل رفت برانوش گفتم مشخصات منشی به معمول طبق

 هیکل ام تقریبا بلند قد آقای یه بودن ای قهوه کرم دکورش همه داشت کوچیکی دفتره قبلی

 از ما سمت برگشت مرد سلام:برانوش میکرد نگاه بیرون به داشت بود وایساده ما به پشت برانوش

 مبرانوش سلام جواب بود زده زل من به اونم بود پویا میشناختمش کردم تعجب میدیدم که چیزی

 المخوشح برومند آقای سلام:پویا پایین انداختم سرمو من اومد خودش به ثانیه چند بعد بود نداده

 یرغافلگ هستین خوب شما ارجمند خانم:پویا من سمت اومد بعدم داد دست برانوش با میبینمتون

 ودنب همکار پدرشون با پدرم بله:پویا همو میشناسین شما:برانوش همینطور من ممنون:آیسا شدم

 حاله درچه شرکت خوبن پدر:پویا شدم خوشحال خوب چقد پس:برانوش قدیمی دوستای بهترین

 پدر با تسرپاس شرکتم خداروشکر خوبه:آیسا نشستیم دونفره مبل روی برانوش منو بشینید لطفا

 آقا بود دورانی چه ندارم وقته خیلی رهامم خبر راستی خوبین آقای:پویا شدن شریک پدر رهام

 الان دیگه میرفتیم باهم جا همه ورها ورهام وخواهرش آیسا منو شدیم بزرگ باهم ما برانوش

 اریمد دیگه شرکت یه از پیش دقیقه چند یه میدونم پویا آقا آره:برانوش زندگیمونیم پی هرکدوم

 یقهدق چند یه بودمش ندیده بود سال ده بیشتراز بودیم کوچه یه بودداخل دوستام از یکی میایم

 اب بزنم علامت میخوامو که اونایی من بدین یهم جنساتون از لیست یه خوب: پویا دیدمش پیش

 راستی ممنون:پویا دادم پویا به درآوردم کیفم  از برگه یه  مینویسم جلوش میخوام تعداد چه

 با همسرم و هستن شرکت حسابدار:برانوش گفت زودتر برانوش بدم جواب میخواستم چیه شغلت

 کتوروفا بعدم داداش باشه مبارک:پویا انداخت بهم عمیق نگاه یه کرد بلند سرشو پویا حرفش این

 هی بعدم کرد نگام خورده یه جلوش گذاشتم خریدم فاکتور سمتش رفتم بلندشدم بدین بهم

 درسته ممنون:آیسا بود درست شمردم پولارو نه یا درسته ببین:پویا بهم داد چک چندتا

 هاگ شد بلند جاش از برانوش عالیه:پویا ها وسیله میشه داده تحویل بهتون0 ساعت امروز:برانوش

 هب خانم آیسا شما همچین شدم خوشحال خیلی خیلی:پویا کنیم زحمت رفع ما نیست امری دیگه

 شدیم آسانسور سوار بیرون اومدیم دفتر از خدانگهدار حتما چشم:آیسا برسونید سلام خونواده

 کردم کنترل خودمو خیلی عوضی مرتیکه میکرد نگاه بهت چطور:برانوش بود گشنم خیلی

 باشه باید چی نه:آیسا بود چیزی بینتون قبلن راه اون به نزن خودتو:برانوش شده چی:آیسا
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 ارخواستگ کنم چیکار:آیسا زنمی فهمید مخصوصا میکرد نگاه بهت باحسرت خیلی آخه: برانوش

 من  کنی حرفاروتموم این میشه:آیسا بگو پس:برانوش دادم منفی جواب بهش منم سابقموبود

 میخونداین باهاش وار زمزمه گذاشت شادم اهنگ یه میریم الان باشه:برانوش گرسنمه خیلی

 من:ساآی شرکت رفتن شدن چی ببین بزن مینا به زنگ یه:برانوش بود جالب واقعا دیگه حرکتش

 دمحم ولی نداری مینا شماره توچطور:برانوش میزنم زنگ محمد به الان صبرکن ندارم مینا شماره

 اهمب هم کلمه پنج شاید دفتر تو نداره خوبی حس من به نسبت واونم میاد بدم مینا از:آیسا داری

 سیماست طرف مینا خوبه نداشتم داداش مثل نگذریم انصاف از نه محمد ولی نزنیم حرف

 نجورای از من نه:آیسا میدادم بهش حسابی گوشمالی یه نگفتی چیزی مدت تواین چرا پس:برانوش

 بیاد پیش مشکلی کارش تو حرف این با ندارم ودوست بکنه کارشو باید بالاخره نمیاد خوشم کارا

 قبو چندتا بعداز گرفتم شمارشو صداشو پخش رو بذار بگیر محمد شماره گوشیم بیا:برانوش

 لیست به دادن سفارش وسیله بله:محمد شد چی شرکت رفتی سلام:برانوش آقا سلام:محمد

 نهار میریم داریم ما پس بود خوب کارتون:برانوش کردن پرداخت پولشم شد اضافه سفارشیا

 یقهدق چند بعداز میفرستیم براتون رستوران آدرس بگین دیگم بچهای به بیان شماهم بخوریم

 که اینجا داریم هم محلی غذای درضمن عالیه غذاهاش این:برانوش رستوران یه به رسیدیم

 رفتیم شدیم پیاده اتفاقا داشتم دوست خیلی منم خوب چه:آیسا اینجا آوردمت بخاطرهمون

 برداشتم میزو روی منو نفره شیش میز یه پشت نشستیم بود بزرگی جای رستوران سمت

 توبخوری هرچی:آیسا بودم نخورده کردی غذای الان تا که منم بود آشنا نا اسماشون اکثرغذاها

 کلانه من:برانوش وبرگشت رستوران پذیرش سمت رفت باشه:برانوش میخورم همون منم

 نگران خوشمزن ان مزه چه نمیدونم رو اینا که من:آیسا دادم سفارش وبرنج ریواس وخورشت

 درمورد نمیدونستن هیچی اوناهم نشستن میز دور اومدن دیگم بچهای دقیقه چند بعدااز نباش

 رومیز میذاشت یکی یکی غذاهارو گارسون داد سفارش خودش هم بقیه برا برانوش غذا این

 تره یسنت موادش فقط نیست توش مدرن مواد پیتزا مثل ولی خودمونه پیتزا شبیه کلانه:برانوش

 نهکلا خورده یه چطوره ببینید بکنید  امتحان حالا سبزیه قرمه مثل تقریبا ریواسم وخورشت

 خیلی این:آیسا بود تر خوشمزه ماهم پیتزای از خوردم بقیشم بود خوشمزه خوردم برداشتم

 محمد است خوشمزه
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 خوردم قاشق یه ریختم براخودم وخورشت برنج خورده یه عالیه کن امتحان ریواس خورشت: 

 بودن عالی که دوتا این ولی بخورم محلی غذای نتونم شاید میکردم فکر اول بود خوشمزه اینم

 قرارشد کردن تشکر ازش دیگم بچهای برانوش بود خوشمزه خیلی ممنون:آیسا شد تموم غذامون

 تحویل باید میرسیدن سفارشو داشتیم کار کلی غروبم کنیم استرانت هتل خورده یه بریم

 ..... میدادیم

 

 وتختر افتادم کردم باز اتاقو در بودیم رفته زودم صبح  بود کننده خسته واقعانم هتل به رسیدیم

 انوشبر نبود یادم اصلا خستم خیلی منم آخیش:برانوش پایین رفت تختم اونطرف دیدم لحظه یه

 اینطوری خودشو احمقه دختره چقداین میگه الان کشیدم خجالت لحظه یه بود سرم پشت

 تا روتخت خوابیدن اینجوری خوبه چه:کردبرانوش تکرار کارمنو اونم خوب ولی تخت رو انداخت

 بچه عین اینجوریه چرا دختره این میگی الان:آیسا بودم نخوابیده تخت روی اینجوری الان

 ارهدوب بیا بعد کن عوض مانتوتا برو پاشو اول فقط ندارم نظری همچین اصلا نه:برانوش کوچیکا

 صورتی تاپ یه زیرش درآوردم مانتوما کمد جلوی رفتم جام از شدم بلند روتخت بیوفت همونجور

 رومآ بود کشیده دراز تخت رو من به پشت برانوش تخت سمت رفتم جینم باشلوار بودم پوشیده

 نزده زنگ اینا مامان به بود رفته یادم اوووو بود خوابیده کنم فک کشیدم دراز تخت روی رفتم

 مارهش داشت خوبی خیلی ویوی تراس توی رفتم شدم بلند برداشتم تخت کنار از گوشیمو بودم

 حالمم جونم مامان آره فکرتم به همیشه که من برم قربونت خوبی مامان الو:آیسا گرفتم مامانو

 خوش عسل ماه داره دیگه آره چطورن اینا وآیسا بابا خوبه برانوشم خداروشکر آره خوبه

 بود چهار نزدیک کردم نگاه ساعت به خداحافظ باش خودت مواظب توهم مواظبم باشه  میگذرونه

 کشیدم رازد دوباره بیرون برم نمیتونستم خستگی با وگرنه میزدم بود شده چرتیم یه میرفتم باید

 هخست همه این که منی نمیبرد خوابم چرا نمیدونم شدم پهلو اون پهلو این خورده یه بعد روتخت

 حداقل نمیبرد که خوابم اینجوریه نمیبره خوابت که ای خسته ایقد میگن اوقات بعضی بودم

 اخنامون دونه دونه داشتم قرمز لاک یه بزنم لاک ناخنامو گرفتم تصمیم میکردم کاری یه پامیشدم

 دمکر نگاه صورتم به قدی آینه جلوی رفتم میومد بهشون خیلی قرمز بود بلند ناخنام زدم لاک

 کردم پاک کامل صورتمو برداشتم مرطوب دستمال یه خیلی بود شده رنگ کم صبحم آرایش



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 145 

 تهیکل همه میشدم مدلینگ بودم تو جای من میگفت بهم همیشه آنیسا  بدنبودم آرایشم بدون

 اگه بابا بودم افتاده عقب درسام از وقتم خیلی داشت حوصله کی بابا خوبه چهرت قدو هم

 درسمو خونه رفتم دادم قول خودم به ولی سرکار برم نمیذاشت کرده افت درسام چقد میدونست

 جاییک*پیام بدم بهش پیام یه گرفتم تصمیم کجاست الان نیست معلوم آنیسا بیشتربخونم

 ودب ناقولا چه عجبا* توقلبت*پیام متن اومد پیام برام بعد چندثانیه بهداز زدم ارسالو**عزیزم

 وسط دقیقا*داد جواب دوباره*قلبم کجایه ولی درست که اون آره* نوشتم براش

 یاماروپ قلبته وسط که کیه این:برانوش شد کشیده ازدستم گوشیم بدم جواب میخواستم*قلبت

 میشد چیزیش یه اینم خواهرا میدین ای وقلوه دل چه:برانوش بهم داد گوشیو خوند یکی یکی

 سلام الو:برانوش جواب گوشیو خورد زنگ برانوش گوشی بقیه به نسبت میکرد حسودی پس

 یمیرهم بابا نشیا مریض وقت یه باش خودت مواظب آفرین چطوره دخترم  خوبم برم قربونت بابایی

 دیگه چشم میخرم عروسکم باشه بگی تو هرچی برات بخرم چی باشه نمیکنم دیر میام زود نه

 وبیخ پدر چقد میکردم نگاه برانوش به داشتم خداحافظ برم قربونت باشه میگیرم شکلاتم چی

 فک هک چیزی بیشترازاون خیلی برانوش بود گرفته دلم تراس  تو رفتم اتاق از دخترش برای بود

 سیما زیاد نه ولی داشت گردوخاک خورده یه گرم باد میومد بادی چه داشت دوست لاوینا میکردم

 یرونب برم باید چی اونوقت چی من پس برانوش سمت برگرده دوباره شده بچم بهانه به میتونست

 نادرست چی بود درست چی میکردم چیکار بودم خودم فکر تو واقعی بازنده یه مثل بازی ازاین

 دبای نمیشه هم نشه تموم اگه میشد شکسته باز برانوش میدادم پایان رابطه این به خودم اگه

 وشیدمپ مانتوما اتاق تو رفتم بریم شو آماده آیسابیا:برانوش چیه نظرش ببینم میزدم حرف باهاش

 ......بیرون رفتیم اتاق از نداشتم آرایش حوصله برداشتم کیفمو

 

 خیلی صورتم تو ریختن موهام همه بود شده بیشتر پیش دقیقه چند به نسبت باد شدت

 اصلا میسوختن چشام شدم ماشین سوار زود دید نمیشد رو جا هیچ بود شده بلند گردوخاک

 کنم باز چشمامو نمیتونم:آیسا شده چی:برنوش میخاروندمشون فقط بازکنم چشامو نمیتونستم

 اموچش لای کن سعی شده زورم به نمیشه کن باز چشاتو خورده یه گردوخاکه بخاطر حتما:برانوش

 کرد فوت بازم کردم سعی دوباره خودم شدن بسته دوباره کرد فوت برانوش کردم باز خورده یه
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 یومدم اشک ازشون ولی کنم باز چشام تونستم یواش یواش خیلی بود شده بهتر دفعه این برانوش

 بودم گذاشته لنز جدیدا ولی میزدم عینک بودن صعیف قبلن چون بودن حساس خیلی چشام

 هنمیش رو جا هیچ بریم باید چطور حالا آره:آیسا الان خوبی:برانوش بودم شده راحت عینک وازشر

 داده هتکی ماشین شیشه به سرمو شد خوب شاید بمونیم توماشین خورده یه نمیدونم:برانوش دید

 که بود لحظه بهترین این شاید وآشوب طوفانی من حال مثل بود آشفته خیلی امروز هوا بودم

 داشته احتیاج بهت بعد به این از دخترت نمیکنی فکر بنظرت:آیسا زد حرف درموردش میشد

 میشهن اینجوری نه:آیس کنارشم که منم داره نیاز چرا:برانوش من سمت برگشت حرفم این با باشه

 بهتر:آیسا نیست دیر بنظرت:برانوش باهات کنه زندگی میخواد اومده سرعقل سیما شاید که

 بزن حرف واضع نمیفهمم منظورتو:برانوش دخترت پیش بری زندگیت دنبال بری نیست

 یزندگ اینجور نمیتوتی همیشه توکه دربیای وضع این از نیست بهتر ندارم خاصی منظور:آیسا

 کی ات میکنیم داشتن دوست به تظاهر الان میخواییم واقعی زندگی یه هردومون نمیتونم منم کنی

 درسته کارمون بنظرت نه:آیسا باهام باشی نامزد نمیخوای دیگه یعنی:برانوش چی که بالاخره

 تبرگش میکردم نگاه بهش داشتم  بود شده خیره جلو به چرا نمیدونم نمیگفت هیچی برانوش

 بگه چیزی یه میخواست همش میداد فشار فرمون روی دستشو بود شده قرمز چشاش من سمت

 خوردم جا حرفش از میکنیم تمومش تهران رفتیم داری دوس تو هرجور باشه:برانوش چی ولی

 قبول خودم ولی اینه آخرش میدونستم خودم بهت بگم چی:برانوش نداری دوس تو یعنی:آیسا

 این به دارم عادت چون نمیشم اذیت قبل مثل دیگه ولی قبل مثل میشم شکسته بازم کردم

 سمدو بگی بهم نمیشد چرا میکنه دق ایندفعه میسوزه اون واسه دلم فقط مامانم فقط شکستنا

 مهادا همینجور که مثل طوفان این: برانوش نداره دوستم شایدم گفتنش سخته ایقد یعنی داری

 از لهت تو رفتیم زود کرد پارک هتل جلوی برد ماشین شه خوب تا هتل تو بریم نیست بهتر داره

 هد تخت روی نشستم میام دیگه دقیقه چند منم برو:برانوش اتاق داخل رفتم بالا رفتیم ها پله

 پشت رفتم رو توراه نبود هیچکی کردم باز درو رفتم نشد خبری برانوش از ولی گذشت دقیقه

 دنز شور به دلم آخه کجا هوا تواین ولی بود رفته پس خیابون کنار نبود ماشینشم ولی پنجره

 رو انداختم گوشیو بود خاموش دفعه این گرفتم دوباره نمیداد جواب گرفت شمارشو زود افتاد

 رشدهبهت خورده یه هوا پنجره کنار بازم رفتم باشه نکرده تصادف اومده سرش بلایی یا نکنه تخت

 برانوشو هتلین آها محمد آقا کجایین سلام:گرفتم محمدو شماره داشت گردوخاک بازم ولی بود
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 از ترمهم کجا ولی  بیرون بود رفته ممنون باشه میره کجا نگفت پیش دقیقه چند رفت آره ندیدن

 بلایی اگه نمیزدم حرف خودمون درمورد کاش تخت روی نشستم درآوردم مانتوما هوا این تو همه

 دچن بعداز میگذشت زمان شاید بخوابم خورده یه گرفتم تصمیم نمیبخشم خودمو بیاد سرش

 این ننک آیسا:برانوش بودیم کجا ولی بلند تپه یه روی بود روم روبروم برانوش برد خوابم دقیقه

 همونجا:برانوش بود دره کردم نگاه پام زیر میوفتی نیا جلوتر میکردم نباید چیکار که من نک کارو

 همب دیگه میکرد لغزش کوه من سمت قدمش باهر سمتم میومد داشت برانوش میدم نجاتت بمون

 تهچندساع بود کابوسی چه پریدم خواب از افتادم شد خالی پام زیر ولی گرفت دستمو بود رسیده

 راچ خاموش بازم گرفتم برانوش شماره بود شده تاریک هوا پنجره سمت رفتم بلندشدم خوابیدم

 نگرانتر خیلی00 03  03 شد9 9 شد8 ساعت نداشتم کردن صبر جز کاری میکردم چیکار باید آخه

 ممیدید که چیزی از کرد دروباز برانوش بیرون برم اتاق از خواستم اومده سرش بلایی حتما بودم

 حتما میداد الکل بوی میومد ازش بدی بوی قرمز چشاش بود شده ریخته بهم چقد کردم تعجب

 .... نگو هیچی هیسسس:برانوش شده چی:آیسا بود خورده مشروب

 

 رفتم نبود خوب حالش حتما بستم درو نشست تخت روی رفت شد رد کنارم از زد طعنه بهم

 از دست میشه:برانوش بودی کجا هوا تواین کردی دیر ایقد چرا شده چی:آیسا تخت روی کنارش

 افتاد شه بلند خواست روتخت از بشنوم صدایی هیچ نمیخوام نیست خوب حالم برداری سرم

 متس رفت شد بلند خودش میشم بلند خودم نمیخواد:برانوش شه بلند کنم کمکش رفتم روزمین

 تو مرفت بیاد جا حالش تا داشت نیاز دوش یه به بود بد حالش خیلی بیرون رفت کرد باز درو تراس

 من زدم حرف باهاش اونطوری چرا بودم ناراحت خیلی شه پرآب تووان که کردم باز شیرآبو حموم

 یه من چی خودش پس دارم دوست بگم بهش بشکنم غرورمو نمیتونستم بودم عاشقش که

 گارسی گوشه یه بود نشسته بود ای شیشه که تراس در پشت رفتم بیرون رفتم حموم از دخترم

 روز یه اگه که منی شیم جدا باید بودم گفته بهش من میکرد بازی موهاش با باد لبش روی

 باید نه کنم تقدیمش دیگه یکی به دستی دو میخواستم چطور بود جهنم برام روز اون نمیدیدمش

 تنگرف به اقدام میتونست برانوش نیست سیما اون سهم منه سهم این میجنگیدم عشقم بخاطر

 اسمی چه لاوین داشت چهارسال تازه لاوین بود مادرش مال بچه سالم هفت تا ولی  بکنه دخترش
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 روجکوو این داشتم دوست خیلی قشنگه ولی نمیدونم معنیشم بودم نکرده فکر اسمش به الان تا

 یایب باهام میشه:آیسا گرفتم دستشو برانوش سمت رفتم اومد تراس در شدن باز صدای ببینم

 وان جلوی بردمش میکنی داری چیکار میری کجا:برانوش حموم سمت بردم باخودم کشیدمش

 تمگرف دستشو بره خواست نیست نیازی نه:برانوش میاد جا حالت بخوره بهت آب خورده یه:آیسا

 بود باز شیرآب شدم کشیده باهاش منم بود دستش تو منم دستم وان تو افتاد دادم هلش

 خورده یه میگفتی اول از خوب کنی بازی آب میخواستی:برانوش بودیم شده خیس هردوتامون

 دوش رفت بلندشد بدم ادامه حرفمو بقیه نذاشت نمیخواستم نه:آیسا روم ریخت برداشت آب

 بگیر:آیسا گرفته بازیش مستیش این با اینم من سمت گرفت میشد کنده جاش از برداشت حمومو

 بود یخ آب واقعا نمیخورم حرفتو گول من بری در میخوای:برانوش زدمممم شدیخ سرد آب اونور

 شیرو بست سرده آب فهمید روش ریختم کردم جمع آبو دستم با خورده یه نمیکرد قبول اینم

 برات میارم حوله الان صبرکن:برانوش میلرزیدم سرما از داشتم بود سرد واقعا اینکه ااا:برانوش

 باسمل دست یه خیس لباسای باهمون بیرون رفتم پوشوند دورم برگشت باحوله ثانیه چند بعداز

 اگه کن عوض لباساتو توهم کنم عوض لباسامو حموم میرم:برانوش بود گذاشته تخت رو برام

 لوارش یه کردم عوض لباسامو زود حموم سمت رفت فهمید کردم نگاه بدبهش کنم کمک نمیتونی

 باخودت:برانوش اومدبیرون حموم از برانوش پتو زیر رفتم بود سرد چقد وای پوشیدم وبلوز

 خشک خودشو موهای برق به زد آورد سشوارو زفت کمد تو توساکه چرا:آیسا نیاوردی سشوار

 وای:آیسا زدم عطسه دوتا حرفش این بعداز میخوری سرما کنم خشک بیاموهاتو:برانوش کرد

 نخیر:آیسا بودی کرده بازی آب هوس خودت چیه تقصیرمن:برانوش بخورم سرما من اگه بحالت

 زد کوچیک لبخند یه حرفم این با بپره سرت از مستی بخوره بهت آب جنابعالی میخواستم

 هیچی نیست هوشیار مست آدم:برانوش هستی کردم فک:آیسا نبودم مست که من:برانوش

 روی زیاده هیچوقت خوردم مشروب یکم فقط من دادم جوابتو من زدی حرف باهام که تو نمیفهمه

 یعنی:آیسا8 داد ادامه همینحوری نمیشه بالاخره باتو حق کردم فکر حرفاتم درمورد نمیکنم

 تموم روزم چند این مگه زدم نزدم حرفی همچین من:برانوش کنی ازدواج سیما با دوباره میخوای

 امانم نگران نگرانم من:آیسا توچی:برانوش من  من اما:آیسا میکنیم درستش تهران میریم میشه

 راست فقط میگی راستشو بپرسم سوال یه:آیسا روتخت کنارم اومد:برانوش بطول خاله اینا

 والس اینم آخه داری دوسم یعنی داری حسی من به نسبت تو:برانوش گفتم دروغ حالا تا من:آیسا
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 شم بلند تخت از خواستم کنم خشک موهامو برم:آیسا میدادم جواب باید چی پرسیدی بود

 چند حالا با میزد برق خیلی کردم نگاه توچشاش من جواب اول:برانوش  گرفت دستمو برانوش

 رهآ یا نه میگفتم چشما این به باید چی بود شده بهتر حالش داشت فرق خیلی پیشش ساعت

 سمت رفتم کرد ول دستمو حرفم این با کردم بودن کنارت به عادت مثل حسی یه میدونی:آیسا

 نمیدونم دارم دوستت من بگه میخواد چی من من ولی نیستی خوبی دروغگویه:برانوش سشوار

 ایینپ سرش سمتش برگشتم میشنوه اشتباه گوشام کردم احساس لحظه یه یانه میشنیدم درست

 واشی صدای با فقط بود سخت ایقد یعنی عاشقتم منم دارم دوست منم بگم نمیتونستم چرا بود

 دوباره ودب شنیده یعنی هیچچچچچی:آیسا گفتی توچی:برانوش بلندکرد سرشو برانوش منم گفتم

 به:ساآی بود پایین سرم داری دوسم توهم یعنی منم گفتی باتوام:برانوش سشوار سمت برگشتم

 چیزی:آیسا میگفتم باید ؟؟؟چی توچی بالا آورد صورتمو دستش با توروخدا کن نگاه چشمام

 پچ خورده یه مشروبه بخاطر زدی توهم شنیدی اشتباه:آیسا شنیدم خودم من:برانوش که نگفتم

 میدونستم دیگه حالا کشیدم سشوار موهامو منم کشید دراز تخت روی رفت کرد نگاه منو چپ

 دراز  کنارش تخت رو رفتم منم بودم مطمعن احساسش از دارم دوسم

 

 نگفتم هیچکی به تاالان من:بودبرانوش تودستش خورده یه موهام من سمت برگشت کشیدم

 من هب نسبت میدونم میکنی فرق خیلی سیما با تو ولی نفر اولین همون سیما فقط دارم دوسش

 دوس ولی باشه داری دوسم دارم دوستت ایقد که من مثل نمیدونم ولی نیستی احساس بی

 نمیخوای اگه بخوای تو هرجور باشه آیسا میکنم درک رهامو الان نیست خوب طرفه یه داشتن

 نزدیک بهم کمرم دور انداخت دستاشو  بهش پشت برگشتم نیست وشکایتی حرف بدیم ادامه

 ..... بخوابیم ندارم کاریت نترس: گفت گوشم زیر آروم بکنه میخواست چیکار شد

 

 بودم نخورده شام دیشبم میکرد قور قارو چقد شکمم وای بود شده صبح کردم باز چشامو

 دیر وچقد بود صبح9 انداختم نگاه گوشی ساعت به خوابیده هنوز برانوش دیدم بلندشم خواستم

 یه نهآی جلوی رفتم برداشتم کیفم اونورم از پوشیدم برداشتم شلوار مانتو یه کمدم سمت رفتم
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 روتخت نشست اول کردم بیدارش برانوش سمت رفتم مات رژ با کشیدم نازک چشم خط

 تا بهش پشت برگشتم شد بلند جاش از ها گرفته برق مثل03:آیسا  مگه چنده ساعت:برانوش

 بکنه درستشون خواست کشید دست موهاش تو خورده یه آینه جلوی اومد کنه عوض لباساشو

 دروغ چرا دارم عجله اینجور من9 تازه که این:برانوش ساعت به نگاه ویه دستش انداخت ساعتشو

 حونهصب یکم بیرون رفتیم اتاق از دیگه همینه بیوفتیم راه تا بخوریم صبحونه تا:آیسا میگی

 که برانوش دوست خونه بریم بود قرار شبم میرفتیم چندجا دیروز مثل باید افتادیم وراه خوردیم

 رو راه توی رفتیم شرکت رسیدیم دقیقه چند بعداز بود کرده دعوت ومارو بود زده زنگ بهش تازه

 یه میخوام امروز:برانوش بیرون اومدیم دادیم انجام رو کارا دیروز مثل دوباره خریدار دفتر بعدم

 جای چه افتادیم راه گفتمو ای باشه سوپرایز نهاراونجاییم برای اونجام عاشق که ببرمت جا

 وایسادیم آهنی درب خونه یه جلوی دقیقه چند بودبعداز باریکی سرسبزکوچه بود قشنگی

 ردک باز درو برانوش شدیم پیاده ماشین از دیگه صبرکن:برانوش اومدیم کجا بگی میشه:آیسا

 بزرگ حوض یه جایی توهمچین بودن از میکرد کیف آدم خیلی بود قشنگی جای چه داخل رفتیم

 زایچی تا بگیر هاش پنجره درو از بود سنتی کلا خونم کوچیک های نهال چندتا با بود خونه وسط

 وقتی بیرون اومد پیری خانم یه چندثانیه بعداز درآورد صدا به رو خونه درچوبی برانوش دیگه

 منم:برانوش بود شده تنگ برات دلم چقد بره قربونت مامان پسرم سلام کرد بغلش دید برانوشو

 لهپ از من سمت گرفت دستشو برانوش بود مادربزرگش پس بودم تنگتون دل خیلی بزرگ مامان

 زن خیلی کرد بغل منو حرفم این با مادرجون سلام: آیسا نامزدم اینم پیششون بالا هارفتم

 بانتخا خوشگلی زن چه پسرم به احسنت بالات قدو قربون بمیره برات مادرجووون بود مهربونی

 آدم داشت معماری چه ولی قدیمی بیرونش مثل خونم داخل توخونه رفتیم باهم داخل بریم کرده

 ودب مبله طرف یه  بود خونه داخل ایناهم مبل مثل جدید وسایل ولی  بود زیبا خیلی میکرد کیف

 چیزی:برانوش مغازه تا رفته پسرم میاد:مادرجون کجاست پدرجون پس:برانوش پشتی طرف یه

 هخوب  پسرم خوبی دخترم برم قربونت نه: مادرجون میگرفتم میگفتی خودم به داشتین نیاز

 مهه جواهره عین نیست بلد کردن اذیت پسرمن نه شنیدم مردو یه صدای که نمیکنه که اذیتت

 بیهش میکردم فکر اول من بود شبیهش برانوش وچقد بود برانوش پدبزرگ صدا سمت برگشتیم

 کرد لبغ برانوش اول پدرجون احترام به شدیم بلند بزرگشه پدر شبیه همه از بیشتر ولی مادرشه

 اب کردی پیدا کجا از عروسکو این ناقلا:پدرجون زد بوسه سرم روی کرد بغل من سمت اومد بعدم
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 کردیم صحبت خورده یه جامون توی نشستیم دوباره خنده زیر زدیم هممون حرفش این

 میای پسرم مادرجون بودم شده عاشقشون که من ومهربون بودن خونگرم خیلی هردوتاشون

 اریممیذ برانوش منو شمابشینید مادرجووون نه:آیسا شدم بلند بذاریم رو سفره کنی کمک باهام

 کلانه ریواس خورشت با بود فسنجون گذاشتیم سفره شد راضی بعدش ولی کرد مخالفت اول

 بخوری اونو نداشتی دوس محلی غذاهای این کردم درست فسنجونم دخترم:مادرجون

 رستوران مادرجون آره:آیسا خورده دیروز داره دوست خیلیم داره دوست اتفاقا مادرجون:برانوش

 بودین چندروز این نمیرینا وهتل رستوران سرم به خاک وای:مادرجوون بود خوب خیلی خوردم

 نجاهمی بیان بگو:مادرجون هستن دیگم بچهای از چهارتا آخه:برانوش باشم گفته میمونید همینجا

 هند از بخورین غذاتونا:پدرجون بود هتل از بهتر خیلی نبوداینجا فکریم بد واتاق خونه همه این

 ریواس خورشت بعدش بود خوشمزه خوردم برنج رو ریختم فسنجووون خورده یه حداقل نیوفته

 بود خوشمزه خیلی مادرجووون ممنون:آیسا نداشتم کلانه واسه جا دیگه خوردم برنجم بابقیه

 مادرجون:برانوش بریز براش برانوش که نداره خجالت بریز مادر نخوردی هیچی توکه:مادرجوون

 راشب بریز غذابود دولقمه که اون پسرم آخه:پدرجوون ها نمیخوره ازاین بیشتر سیرشده کنم فک

 الاب بخورم زیاد جاندارم اصلا سیرشدم من گفتم برانوش به یواش:آیسا بودم سیرشده که من وای

 اشقیچهارق سه یه برنج ریختم دیگه خورده یه نیستن بکن ول اینا حالا بریز کم یه:برانوش میارم

 ننمیکن باور نمیخوریا بگو اینا به آخه میخورد بهم داشت حالم خوردم زیاد وترشی بافسنجوون

 یمول آب خورده یه:برانوش میارم بالا وگرنه بخورم نیست آبلیموه ایجا:آیسا کردیم جمع رو سفره

 ایشالا خوبن اینا مامانت خبر چه دیگه پسرم:مادرجوون بود بهترشده معدم خورده یه آوردم برام

 گذشته مادیگه از عروسی بیام نتونستیم کردیم ماهرکاری دیگه چطورن زنداداشت داداشو

 شما عروسیه ایشالا:مادرجوون بودن خوب خیلی عسل ماه رفتن همه خوبن:براموش پیرشدیم

 ا حیاط بریم خورده یه:آیسا خاطره حرفو بعداز ممنون:برانوش شین خوشبخت پسرم

 

 وپدرجون مادرجون از بریم آره:برانوش ببینیم اطرافو این خورده یه بریم قشنگه خیلی ینجا

 عین میوه درخت کلی با داشتن بزرگ خیلی باغ یه باغشون سمت رفتیم کردیم خداحافظی

 خیلی بهشته عین اینجا:آیسا نشستم تاب یه روی درختا بعضی به وصل تابم چندتا بود بهشتت
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 دمش بزرگ بهشت تو من میدونم آره:برانوش نشست دیگه تاب روی برانوشوم عالیه دارم دوسش

 اغهب بعد دریاچم یه:برانوش باغ این میرسه کجا به اومددیگه خوشت آیساخوشحالم میگم همیشه

 ریاچهد گوشه یه رفتم دریاچه به رسیدیم رفتن راه دقیقه چند بهداز بریم اونجاروهم:آیسا قشنگه

 اینجا بود عالی کردن زندگی واسه برم جا ازاین نداشتم دوس وای برداشتم ازش آب خورده یه

 من باشم اینجا روز چند این میخوام من روخدا تو بیاریم هتل از هارو وسیله بریم ماغرکب:آیسا

 میگن چی ببینم بگیم دیگم بچهای به باشه:برانوش هتل اون نمیام نمیدم دست از رو اینجا

 مخان تا ماسه بمونه سرپا براچی آیسا باشه مریض بمونه سرپا میترسم پیره مادرجون میدونی

 یممیکن رفتار باهاش ها ملکه مثل نباش نگران میکنیم کاراشو همه خودمونم باشیم اینجا قراره

 بریم دقرارش برگشتیم دقیقه چند بعداز نشستیم دریاچه کنار دیگه خورده یه چشم باشه:برانوش

 ..اینجا بیاین بگیم هم بچها به بیاریم هتل از وسایلارو

 

 لباسترو داشتم بده خبر بقیه به رفت برانوشم کنم جمع لباسامو تا اتاقم تو رفتم من هتل رسیدیم

 ستب درو داخل اومد مینا در سمت برگشتم دربازشد تو بیا:آیسا زد در به کسی میذاشتم کیف تو

 ببینی اونجارو برانوش مادربزرگ خونه بریم قراره همه میریم جایی:آیسا میرین جایی:مینا

 از من ولی:مینا کن جمع هاتو وسیله برو میدونی که الان:آیسا نمیدونستم:مینا میشی عاشقش

 نه یمبگ نمیتونیم ماکه بگن برانوش آقا وقتی ولی بودم راحت هتل همین نمیاد خوشم جاها اونجور

 نه:آیسا شبشونه خیلی دیدین برانوشو آقا دختر راستی نمیومد خوشم زدنش حرف از اصلا

 یلیخ نبود اگه نفر یه وسط این فقط مشخصه دارن دوسش خیلی اینکه مثل آقاهم:مینا متاسفانه

 دیمی نظر که هستی کی تو:آیسا سمتش برگشتم اعصبانیت با بودم من منظورش میشد خوب

 هستم بود مشخص قیافش از بود خورده جا زدنم حرف اینجور از خودت درمورد کردی فکر چی

 منظوری من من:مینا عقب میرفت هی اونم سمتش میرفتم من نمیشه مربوط تو به هستم که

 اومد وبرانوش حال توهمین میکنه چیکار میدونی بدونه برانوش گستاخیتو این اگه:آیسا نداشتم

 یچ باتوام:برانوش میکرد نگاه بهش باترس هم مینا خوردم جا اومدنش از بدونم چیو:برانوش داخل

 بدونم اگه من میگفتی چرا پس:برانوش کردم حلش خودم بود موضوع یه هیچی:آیسا شده

 زود نبیرو برو حالا باشه:آیسا نمیشه تکرار زدم حرفی یه نفهمیدم کردم اشتباه توروخدا آقا:مینا
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 هک همین نیست چیزی:آیسا چیه موضوع نفهمیدم من آخرش شد چی:برانوش بیرون رفت اتاق از

 کردم جمع توروهم واسه آره:آیسا کردی جمع وسیلتو خوب:برانوش کافیه ترسیده چشش

 اصلا بستم درو رفتم سرش پشت منم برداشت هارو کوله برانوش پس بریم ممنون:برانوش

 باید چی لباس من ولی بودیم دعوت دوستش خونه میرفتیم باید امشب بودم کرده فراموش

 هخون مگه:آیسا چی:برانوش بپوشم چی من امشب:آیسا نداشتم برامهمونی لباسی میپوشیدم

 بپوشم چی خودم انداختی یادم شد خوب:برانوش مهمونی نیستیم دعوت دوستت

 رجونماد خونه میریم بعد میگیریم لباس اول بگیری میریم باشه:برانوش  برانوششششش:آییا

 چهایب کنار از بود وایساده گوشه یه مینا پایین ها پله از رفتیم بدم اینا محمد به آدرسو من پس

 وشر نمیگم هیچی بهش هرچی پرو دختره نشستم ماشین تو رفتم شدم رد خداحافظی بایه دیگه

 داحم میکنم حست کردآهنگ روشن و ماشین بریم:برانوش دستش از بود خورد اعصابم شده زیاد

 ایج یه:برانوش بریم قراره کجا حالا:آیسا آهنگو این داشتم دوست  ضبط میشداز پخش سعیدی

 ماین که بیرون از بزرگ پاساژ جلوی رسیدیم دقیقه چند بعداز قشنگه لباساشم دارم سراغ خوب

 بد لباساش کردیم رد بوتیکک چندتا بالا رفتیم ها پله از کردیم پارک ماشینو داشت قشنگی

 قشنگ ولی ساده لباس یه من بودن مجلسی زیادی لباسا اونجوری از نمیومد خوش ولی نبودن

 داشت آستینم دید بلند تقریبا سبز لباس یه مغازه یه جلویه وایساد برانوش میخواستم

 فتیمر قشنگی این به خوب چشه:برانوش میپوشم لباسا ازاین من بنظرت:آیسا چطوره این:برانوش

 زد یدد منو تا برانوش کردم باز درو بود بد خیلی نمیومد بهم اصلا پوشیدمش کنم پرو مغازه داخل

 چرا:آیسا بیرون اومدیم مغازه از بودم شده کولیها عینهو بخندی بایدم بستم درو خنده زیر

 چندتا بعداز بودم شده ناراحت نزدم حرفی دیگه میومد بهت خیلی هیچی:برانوش میخندیدی

 بود کمرش ودو آستین حلقه زیر که ای سرمه طرح با رنگ ای گلبه لباس افتادبه چشمم مغازه

 دونوب کوتاه یکم فقط قشنگه:برانوش بود گرفته نگامو رد وایساد  وایسادم دید وقتی برانوش

 راب نمیریم جایی دیگه ولی بریم باشه:آیسا بوقیش عهد افکار این از بودم شده خسته آستینه

 ظهلح یه بیا آیسا:برانوش بود وایساده همونجا برانوش افتادم راه میام شلوار مانتو با منم خرید

 پیراهنو زهمغا داخل رفتم چطوره ببینیم بپوش حالا:برانوش بله:آیسا جلوتر رفتم سمتش برگشتم

 ومدها خوشش منو دید وقتی برانوش کردم باز درو میومد بهم خیلی بود تنم قالب پوشیدم گرفتم

 لباس میگیریم همینو باشه:برانوش عالیه که ؟؟؟بنظرمن خوبه همین:برانوش نمیداد نشون ولی بود
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 وشیامبپ لباسا ازاین باره آخرین این:برانوش ماشین سمت کردرفتیم حساب بیرون رفتم درآوردم

 مگه زوره بپوشه لباس اینجور زنم ندارم دوس خوب:برانوش شدم ماشین سوار نگفتم هیچی

 جای از اشکال ندارن اشکالی هیچ لباسا این آره:برانوش  ندارن اشکالی هیچ لباسا این:آیسا

 بودن اومده دیگم بچهای درآورد هارو کوله رسیدیم مادرجون خونه تا نزد حرفی دیگه دیگست

 یلهوس برانوش که اتاقی تو رفتم شو آماده برو نداریم وقت زیاد برانوش میکردن تعریف هم کلی

 دادم انجام ملاییم آرایش یه پوشیدم پیراهنمو شلوارمو با درآوردم مانتو بود گذاشته هامونا

 لواروش کت یه برانوش بیرون رفتم لباسم رو پوشیدم مانتوما میام الان آره:آیسا  ای آماده:برانوش

 .......بریم:آیسا بریم:برانوش میومد بهش خیلی بود پوشیده ای سرمه

 

 راچ پس:آیسا سمتش برگشتم نمیکرد روشن ماشینو برانوش چرا نمیدونم ماشین تو رفتیم

 رارق مگه خوب:آیسا بیرونه همه پاهات:برانوش چجوری:آیسا بریم اینجوری یعنی:برانوش نمیریم

 اههکوت زیادی آخه بپوش ای سرمه ساق یه باهاش:برانوش اینه مدلشم بپوشم لباسو این من نشد

 دیگه که بپوشم ساق باهاش اگه بپوشم روش آستیندارم کت یه میخوای:آیسا بیرونه پاهات

 جور مرداشون باخون نمیپوشن لباس اینجور نیستا تهران مثل اینجا:برانوش نیست قشنگ

 مکشید ماشینو در دستگیره بودم مریض بگو تنهایی برو خودت نمیام من باشه:آیسا درنمیاد

 بهت هبار آخرین این فقط بشین باشه باشه:برانوش دروبست گرفت دستمو برانوش برم خواستم

 ونیخ نوحه کلی بعداز میدونم بد خودمم منم میدونن بد پوشیدنو لباس اینجور اونا باشم گفته

 عدازب سنگین ترافیک بود شلوغ خیلی خیابون دوستش خونه سمت افتادیم راه بالاخره برانوش

 وارس شدیم پیاده ماشین از بود طبقه چند آپارتمان یه رسیدیم موندن ترافیک پشت ساعت نیم

 بازشد در ثانیه چند بعداز زد دورو واحد زنگ برانوش رسیدیم بود پنجم طبقه شدیم آسانسور

 باهاشون منم داخل رفت داد دست باهاش برانوش بودیمش دیده شرکت تو که بود آقایی همون

 کت یه بود بزرگتر چندسالی ازمن بود روم جلو جوون خانم یه  داخل رفتم کردم پرسی احوال

 مانتو ثلم تقریبا بود گرفته باسنشو تقریبا کتش میومد بهش خیلی بود پوشیده ای سرمه وشلوار

 وسیروب باهام سمتم اومد اومدین خوش گلم سلام:فریبرز خان میپوشیدم بیرون من که بود کوتاه

 خیلی خیلی:فریبرز اتاق داخل برد دادم بهش شالمو با درآوردم مانتوما پذیرای تو ورفتیم کرد



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 155 

 ممن ازآشناییتون خوشبختم:آیسا هستن ترانه همسرم ایشون کردین خوشحالمون اومدین خوش

 برانوش بود قبلیتم شریک که خانومم ش دادا مان مهمون دیگم زوج یه امشب:فریبرز  آیسام

 صدای نشد خوشحال حرف این از فهمیدم نزد حرفی دیگه برانوش آره:فریبرز میگی احسانو:

 اومد همسرش داخل اومدن باهمسرش احسان بودن مهمونا ی بقیه حتما شد بلند در زنگ

 یه با کوتاه آستین بلوز یه درآورد مانتوشو زنش احسان بعدم کرد پرسی احوال باهامون سمتون

 بین فریبرز زن فقط نداشت آنچنانی حجاب بود من مثل تیپش اونم بود پوشیده کوتاه دامن

 راه سرش پشت منم آشپزخونه سمت رفت بچینم میزو میرم من:فریبرز همسر بود ماباحجاب

 اسمتو من فریبرزعزیزم همسر برمیاد ازم کمکی چه کنم چیکار باید من عزیزم:آیسا افتادم

 مرس ما برانوش آقا پیش برو عزیزم:ترانه خوشبختم خیلی ترانه منم آیساهستم هنوز نمیدونم

 کنم کمک نذاشت کردم اصرار هرچقد کنم کمک میخوام من:آیسا بکشیم کار مهمون از نداریم

 همونم شما:فریبرز کنما کمکش نذاشت شما خانم این فریبرز آقا:آیسا بقیه پیش رفتم سرم آخر

 برانوش کنار نشستم نزدم حرفی دیگه کنه کمک مهمون نداریم رسم ما ماهستین

 راچ نمیدونم میدونه خانوما ترامه اخلاق دیگه نشسته کنارم افسانه نمیبینی آیساخانم:احسان

  خوبه چطوره کاروبار جان احسان خوب:برانوش نداشتم خوبی حس احسان به نسبت

 بهترین از یکی:برانوش دیگه کارمیکنه شما توشرکت خانومتم خداروشکر خوبه:احسان

 این تو: فریبرز پس خوبه:احسان شدم خوشحال حرفش ازاین انداخت بهم نگاه یه حسابدارامه

 هباش اینجوری نمیکردم فک خیلی آره:برانوش گرفتین خوبی سفارشای بود خوب کار روز چند

 چه آشپزخونه تو رفتم است آماده شام زد صدا اومد ترانه اینا کار درمورد حرف کلی بعداز راضیم

 واجور جورا سالادهای مختلف وپاناکوتاهای ژله با همراه بود کرده درست غذا مدل خیلی بود کرده

 میز دور عزیزم نیست زحمتی ترانه زحمت همه این چرا غذاتون میز عالیه:آیسا بود عالی

 ذاهایغ تا ریختم کم بریزم پلو زرش اول گرفتم تصمیم بود نشسته من کنار برانوش نشستیم

 چاق نقبل به نسبت میکردم احساس ریخت کوبیده وکباب برنج خودش برای برانوش بخورم دیگم

 بهم خیره داشت احسان به افتاد چشمم کردم نگاه روبرومو میخورد غذا اشتها با داشت بود شده

 کرد گاهن بهم بود خوشگلی زنه افسانه برگردوند نگاشو شدم نگاش متوجه دید وقتی میکرد نگاه

 تیتوپیش ریختم وژله پاناکوتا خورده یه پلو زرش بعد دادم جوابشو لبخند یه با منم زد لبخند

 میخوردن همچنان بقیه ولی بودم شده سیر دیگه اندونزیش سالاد از خورده یه بعدشم دستی
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 توروخدا نکش خجالت بریز نخوردی هیچی که تو ترانه چی همه بود عالی جون ترانه ممنون:آیسا

 نه:هاآیسا نمیکنه خراب هیکلو خوری شبه یه:ترانه همینه غذاخوردنش نمیکشه خجالت:برانوش

 تمداش پذیرایی تو رفتم شدم بلند ازجام جون نوش:ترانه  خوردم خیلی اصلا جاندارم دیگه عزیزم

 روبروم اومد بود احسان کردم بلند سرم دیدم کسیو سایه میزدم ورق میزو روی های مجله

 دارهن لطومی:آیسا کردم نگاه بهش باتعجب برانوش پیش میگیری دستمزد چقد:احسان نشست

 باشین مطمعن آره:آیسا داره میدینو انجام براش که کارایی ارزش ببینم میخوام:احسان بدونید

 توهم میرفت کلامون میداد ادامه همینجوری اگه بود شده خورد اعصابم بیجاش سوالای ازاین

 نشست کنارم برانوش خودم رو زومش نگاهای از میشدم راحت ازاین پیداشد برانوش خداروشکر

 ا دستشو بود نزدیک بهم خیلی

 

 

 تعجب بود شده صمیمی ایقد خوردم جا سوالش از همچی خوبه عزیزم:برانوش گردنم دور نداخت

 قعش داستان وافسانه ترانه جا یه آقایون نشستن گوشه یه خانمها بعدش عزیزم آره:آیسا کردم

 که کردم سرهم داستان یه خوب منم شدن آشنا باشوهراشون چطور کردن تعریف وعاشقیاشونو

 مند علاقه بهش منم سرم آخر کرده علاقه ابزار بهم هی توکوچمون میومد خوشش من از برانوش

 یوخوب همه با امشبم بالاخره نبود هیچکدوممون نفع به راستش چون بگم دروغ بودم مجبور شدم

 مرفتی کردیم خداحافظی ازشون پوشیدم مانتو چرا نمیدونم بود کلافه برانوش گذشت بدیاش

 وشبران شده چیزی:آیسا زیاد بود آشفته فقط نمیدونم نمیزد حرفی برانوش شدیم ماشین سوار

 چی:آیسا خیلی آره:برانوش پریشونی انگار آخه:آیسا جلو سمت به برگشت دوباره کرد نگاه بهم

 میگه همب میکنی نگاه توچشم عوثی مرتیکه نبوش لعنتی لباس اون گفتم دفعه چند:برانوش شده

 هن شد حالیم مهمونی از چیزی امشب میکنی فکر بدتر که هیزش نگاهای اونجوره اینجوره خانمت

 ودب روتو همش احسان نگاه میزدی حرف وآزیتا افسانه با داشتی بود زندگیم شب بدترین اتفاقا

 میسوخت براش دلم میزد جوریحرف یه مهمه برات که آبروم ولی نیستم مهم برات من میدونم

 نداشت خبر ازچیزی مهمه برام چقد نمیدونست اون ولی نمیپوشیدم لباسو این کاش

 وابیدهخ همه توخونه رفتیم بستم درو بودم نشده متوجه اصلا شی پیاده نمیخوای رسیدیم:برانوش
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 عوض لباسام منم رفت وقتی حموم بره میخواست برداشت حولشو برانوش اتاقمون رفتم بودن

 یکی روی کشیدم دراز هم کنار بود شده پهن تشک دوتا زمین روی خواب لباس بایه کردم

 نشت حوله یه بود برانوش کنم فکر اومد در صدای بود نخوابیده زمین رو بود وقت خیلی ازتشکا

 یعنی کشید دراز کناری روتشک اومد حوله باهمون کرد خشک موهاشو آینه جلوی خورده یه بود

 یه لحظهل یه راحتم نه:برانوش بپوشی لباس نمیخوای میخوریا سرما:آیسا بپوشه لباس نمیخواست

 اج به پشیمونی که نمیکنه کاری بودم مطمعن داشتم اعتماد خیلی بهش من هرچند شدم جوری

 رمب ترس شد نزدیک بهم دارم دوستت:برانوش چرا:آیسا  دیگه شدم خسته آیسا:برانوش بمونه

 یعنی چرا نمیدونم بود ناراحت خیلی حالش بود جوری یه تودستش گرفت دستمو بود داشته

 بچهبا میخواد گفت زد زنگ بهم سیما:برانوش شده چی ناراحتی اینقد چرا:آیسا بود احسان بخاطر

 کنم ازدواج باهاش که دارم راه یه فقط کنم چیکار نمیدونم نمیده بهم رو بچه گفت بره ایران از

 عنیی نبود من واسه برانوش دیگه یعنی بدشد حالم حرفش این از نمیمونه باهام اون بدون هم بچه

 میشد بدتر خیلی دارم دوسش میفهمید اگه میکردم باید چیکار ولی  میدادم دستش از داشتم

 ور میریختن وبیصدا آروم اشکام بهش پشت برگشتم ندارم دوسش کنه فک همینجور بود بهتر

 .... بالش

 

 دبلن مکنار از برانوش کردم احساس میوفتادیم راه آخرشبش بود اینجا کاریمون روز آخرین فردا

 رفتم شدم بلند جام از بخوابم نمیتونستم منم شنیدم درو صدای کردم احساس درست آره شد

 ستا آشفته بود مشخص بود زده زل روبروش حوض به بود نشسته حیاط تو برانوش پنجره پشت

 واشی خیلی بیرون رفتم اتاق از لباسم رو پوشیدم سویشرت یه باغ سمت رفت جاش از شد بلند

 بود تاریک جا همه رفتم سربرانوش پشت پوشیدم دمپایی یه بیدارنشه خواب از کسی تا میرفتم

 باغ وسطای بود وصل لامپ چندتا خداروشکر باغ سمت افتادم راه کردم روشن گوشیم قوه چراغ

 ارشسیگ بود داده تکیه درخت یه به برانوش جلوتر رفتم خورده یه میشد وحشتناک خیلی وگرنه

 دستش تو گوشی جلوتر خورده یه رفت گرفت فاصله درخت از اینجا بود اومده چرا ولی لبش رو

 خورده یه رفتم نمیشنیدم خوب صداشو بود زده زنگ بهش کسی انگار گوشش رو گذاشت بود

 رممتنف ازت چیه میدونی سیما میخوام دخترمو آره میبینمت فردا پس میام باشه:برانوش جلوتر
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 یرتغی وتو من بین هیچی بکنم ازدواج باهات اگه باش مطمعن میکنی سواستفاده بچم از با داری

 کنن قطع نکن قطع لعنتی کن صبر بدم براش جونمم حاضرم دارم دوست آیسارو من آره نمیکنه

 ایدب خودم بهونست بچشم بیاره بدست برانوشو میخواد شده هرجور لعنتی دختره انداخت گوشیو

 ستشک بود پام زیر چوبی بزنم حرف باهاش میخواستم جلوتر رفتم چیکار ولی میکردم کاری یه

 مدماو نمیبرد خوابم:آیسا میکنی چیکار اینجا:برانوش سمتم برگرده بردنوش شد باعث صداش

 رانته میریم شب فردا:برانوش میگفتم بهش چی ولی نشستم زمین رو کنارش رفتم بزنم قدم

 دادم تکون تایید نشونه به سرمو میوفتیم راه بعدم بریم باید شرکت چندتا یه تاغروب

 لوروشج به نمیکرد نگاه بهم سمتش برگشتم میکنیم باطل رو صیغه محضر میریم: بعدم:برانوش

 این با میشه من مال لاوین دیگه بعدش:برانوش زانوهام رو گذاشتم سرمو دوباره بود زده زل

 از زمین رو میدادم فشار محکم دستمو که جوری بودم ناراحت خیلی کشید تیر قلبم حرفش

 گمب بلند صدای با شد باعث که کردم حس دستم تو سوزشی فقط شده زخم دستم نشدم متوجه

 شتپ سمتش گرفتم گوشیو نور بالا آوردم دستمو شد چی:برانوش سمتم برگشت برانوش که آخ

 دستش  تو دستمو باخودت کردی چیکار:برانوش داشت خونریزی بودم کرده داغووون دستمو

 یامم الان باش:برانوش باغ کنار آب شیر کنار رفتیم میبرد باخودش منم جاش از شد بلند گرفت

 زیر رفتگ دستمو بازکرد شیرآبو برگشت وچسب باند با برانوش دقیقه چند بعداز وایسادم منتظر

 چرا:برانوش کرد پیچی باند وبرام خشک پارچه با بعدشم شه بیشتر سوزشش شد باث آب

 قدم اغب تو داشتیم بود گرفته دستمو نداد ادامه حرفشو بقیه من نمیگی کرده اینکارو بادستت

 جورهمین نمیتونستم بگه میخواست چی نمیدونستم میدی بهم قولی یه آیسا:برانوش میزدیم

 ورتمنظ:آیسا نمیفهمیدم منطورشو میدی فرصت بهم بده قول:برانوش نگفتم چیزی کنم قبول

 توریس راست زندگیمو بده فرصت بهم لاوینه بخاطر فقط کنم ازدواج سیما با اگه:برانوش چیه

 دبای جوابی چه ؟؟؟؟؟نمیدونستم میمونی منتظرم ولی اجباره از باشه ازدواجیم اگه میدونی کنم

 اب پیشم برنمیگشت هیچوقت شایدم میکشید طول خیلی شاید بودن منتظرش بهش میدادم

 من دکر ول دستمو شد شل دستاش بدم قولی همچین نمیتونم:آیسا میداد ادامه زندگیش به سیما

 هک منی میکردم اینکارو داشتم چرا چشام از میریختن اشکام برمیداشت قدم آروم بودم وایساده

 دترب حالم میکردم فک اونا به وقتی چی بابا مامان ولی میموندم منتظرش میخواست عمرم یه اگه

 زمین رو زدم زانو من سمت دویید باعجله برانوش زیادشه گریهام صدای شد باعث میشد



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 159 

 داری چرا آیسا میکنی گریه چی برای:برانوش زد زانو کنارم هم برانوش میریختم اشک همینجور

 هب دیگه ندارم اشکاتو تحمل نکن گریه توروخدا میکشم دارم کمه عذاب همه این میکنی دیونم

 بلندتر هقام هق میشد باعث حرفاش تویی امیدم همه ولی غیرتم رو از میسم وای پاهام رو زور

 دوست نمیتونستم دیگه زدم حلقه گردنش دور دستامو کردم بغلش کردم باز  دستامو شه

 اساحس بود چسبیده سرم به سرش کمرم دور بود انداخته دستاشو برانوش کنم پنهون داشتنمو

 جا حرفش از ندارم دوست من ولی:برانوش آره:آیسا داری دوسم:برانوش توبغلش میکردم آرامش

 .... عاشقتم من:برانوش خوردم

 

 هب شدیم قدم باهم گرفت دستمو شد بلند برانوش بعدازمنم بلندشدم بیرون اومدم بغلش از

 وصورتت دست بیا:برانوش بودیم نفهمیده گذرزمانو اصلا بود شده صبح0 کردم نگاه گوشیم صفحه

 شورمب اگه نه:آیسا بخوابم نمیتونستم دیگه میپرید خوابم میشستم صورتمو اگه خوب بشور

 کردمدروباز اتاقمون سمت رفتیم ردشدیم حوض کنار از نمیشورم پس نمیبره توابم دیگه صورتمو

 ویر رفتم درآورد سویشرتشو برانوشم بودم پوشیده ورزشی شلوا با تاپ یه درآوردم سویشرتمو

 همون بخاطر بود سرد شبا هوا بیرون انداختم خودم رو روهم پتو کشیدم دراز خودم تشک

 کنارهم که بود شبی آخرین شاید کشید دراز توجاش کنارم اومد برانوشم داشتم سرما احساس

 برگشتم میزد صدام داشت آیسا:برانوش میداد عذابم هم موضوع این به کردن فکر میخوابیدیم

 سردرنمیاوردم من ولی میداد اشاره بهم چشاش با بود کرده دراز دستشو کردم نگاه بهش سمتش

 بودم خنگ چقد من بخواب دستم بیاروی آره:برانوش بگی میخوای شده چیزی:آیسا آخرسرم

 یه میدونی:برانوش سرم به چسبوند سرشو اونم بود سفت چقدم پهنش بازوی روی گذاشتم سرمو

 آره:برانوش واقعا:آیسا خودته بوی نیست وادکلن عطر از که عطر یه همیشه میدی خاصی بویی

 نگاه بهش بالا آورد صورتمو دستش با برانوش میکردم خفگی احساس همش چرا نمیدونم واقعا

 ارید دوسم گفتی که حالا:برانوش میگشت چی دنبال نمیدونم میکرد نگاه توچشام داشت کردم

 گاهن توچشام بگیر بالا سرتو دیگه نه:برانوش پایین آوردم سرمو داری دوسم چقد بدونم میخوام

 خیلی زیاد:آیسا چقد:برانوش دارم دوسش چقد بگم بهش بود سخت خیلی اینجوری کن

 دبو گرفته خندم حرفش لحن از حرف شد زیادم آسمونی ایی ستاره اندازه احساس بی چه:برانوش
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 دنش بیشتر باعث میومد بهش خیلی زدناش حرف اینطور گرفته خندت گفتم جک مگه:برانوش

 حرفش این نداد ادامه بازم... دیگه شاید کنم بوت سیر دل یه میخوام امشب:برانوش میشد خندم

 کرف بهش وقتا بعضی برانوش بدون زندگی افتادم فکرش به دوباره بره لبم از خنده شد باعث

 کترنزدی بیا:برانوش داشته ناراحتی احساس برانوش دیگه نداشتم دوست دگرگون وحالم میکردم

 خنده:برانوش چیه منظورت:آیسا توجام نشستم کنه لمسم میگفت داشت چی کنم لمست میخوام

 حق دمبو داده انجام دفعه صد الان تا بکنم میخواستم کاری اگه من بخواب بگیر بیا سرداد بلندی

 از یک هیچ تو که چیزیو خیلی بود باغیرت خیلی برانوش ولی موقعیتاداشت خیلی خوب داشت

 انداخت دستشم اونیکی ایندفعه بازوش رو گذاشتم سرمو دوباره بودم ندیده دوراطراف پسرای

 از نظیری بی تو راستی همیشه آیسا میمونم عاشق همیشه من میدونی:برانوش کمرم دور

 بهم گاهن یه میشنوی:برانوش خوابیدم اینکه بهونه به بستم چشامو بگم چی نمیدونستم هرلحاظی

 بردچشامو خوابم کم کم و کرد نزدیک خودش به بشتر منو برد خوابش اینکه:برانوش انداخت

 رانوشب دیدم برگشتم بیدارشم خواب از بود شده باعث میتابید بیرون از نوری چه کردم باز یواش

 زودتر باید بود03 کردم نگاه ساعت یه روش کشیدم رو پتوو بود لخت تنش بالا بازم خوابیده کنارم

 یربخ صبح بهش منم  دخترم بخیر صبح:مادرجون آشپزخونه تو رفتم شرکت میرفتیم ارینا از

 نه:آیسا شه بیدار خواب از کردی زدی صدا برانوشم:مادرجون میز پشت نشستم رفتم گفتم

 نون شیرمال نون:مادرجوون میکنین درست دارین چی میشه بیدار حالا  بود خسته مادرجوون

 کنم امتحان میخواست دلم بود العاده فوق که بوش عطرو است خوشمزه خیلیم اینجاست محلی

 مزش برداشتم نونو از تیکه یا بخور دخترم آره: مادرجوون کنم امتحانش ذره یه من میشه:آیسا

 شبرانو صدای که میکردم گرد مادرجون برای نونا خمیرای داشتم بود شیرینم خورده یه بود عالی

 چرا میخوری سرما پسرم سرم به خاک:مادرجوون صبحی اول کردین چه به به:برانوش اومد

 نونا فقط میپوشم الان میرم خوب:برانوش مادرجوون اینجوره همیشه:آیسا نپوشیدی پیراهن

 بود خوب که دیشب کردی پانسمان چرا دستت دخترم:مادرجون بخورم اومدم تا باشه آماده

 باتقری بستم کرد خونریزی خورده یه بود شده زخم خورده یه باغ بودیم رفته نه آها:آیسا دستت

 وردآ بود صبحونه برا که چیزیایی بیشتر یخچال تو از آشپزخونه اومد برانوش بود آماده نونا همه

 رفتم منم توآشپزخوونه میومدن کم کم بودن بیدارشده خواب از بچهام بقیه گذاشت میز روی

 بعداز میز پشت نشستم اومدم شستم وصورتم دست



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 161 

 

 مومشکی جین با پوشیدم مانتومشکی یه شم آماده رفتم بلند مفصل صبحونه یه خوردن بعداز

 یه  اب مشکی جین من مثل بود پوشیده مشکی کلا یه برانوشم بیرون رفتم اتاق از مشکی وشال

 چندتا غروب تا جدید شرکت سمت افتادیم راه کردیم خداحافظی اینا مادرجوون از مشکی کابش

 شرکتا بقیه به نسبت که بزرگ شرکت یه جلوی رسیدیم دقیقه چند بعداز میرفتیم باید شرکت

 ردک زیاد سوال ازت احسان شرکت این:برانوش آسانسور سوار شدیم پیاده ماشین از بود بزرگتر

 چی نگران:آیسا میومدی باید حسابدارمی خوب ولی اینجا بیارمت نمیخواستم باشه نده جواب

 بازشد آسانسور در زد روبهم لبخندی برانوش مهمونی اون تو پریشب از شناختمش من هستی

 نم بعدم برانوش اول شمان منتظر بفرمایین:منشی زد زنگ احسان به منشی دفتر سمت رفتیم

 از دید مارو بود رسیده خودش به کلیم بود پوشیده طوسی وشلوار کت یه احسان داخل رفتیم

 ازش اومدین خوش خانوم آیسا سلام:احسان داد دست باهاش:برانوش سمت اومد بلندشد جاش

 کردمی صحبت میخواست که سفارشاتی درمورد برانوش با داشت مبل روی ونشستم کردم تشکر

 هبد قورت آدمو میخواست نگاهاش اون با که نداشتم حوصلشو اصلا چون بود گوشیم تو سرم من

 روز بعدچند خوب چه میان عسل ماه از امشب داد جواب واوم دادم آنیسا به پیام یه زودی

 برانوش بود افتاده اتفاقایی چه میکردم تعریف براش خودمونا ماجرای همه وحتما میدیدمش

 ولیست خرید فاکتور یه:برانوش جانم جانم:آیسا  بودم نشده متوجه اصلا میکرد صدام داشت

 اشتمد ببخشید:آیسا دادم بهش بردم کیفم تو از برداشتم بود خواسته که چیزایی رومیدی جنسا

 گفته منظور با اینو بود مهمی کس از حتما: احسان نشدم کردنتون صدا متوجه میخوندم پیام

 حرفم این با خونواده از مهمتر کسی چه بود خواهرم آره:آیسا بود مشخص گفتنش لهن بوداز

 اب حرف خریدو کلی بعداز عوضی مرتیکه نشستم جام تو دوباره رفتم برجکش تو زدم قشنگ

 هاگ شب یه ما پیش میومدین داشتین تشریف کاش: احسان بریم شدیم بلند بالاخره برانوش

 واز کرد تشکر ازش برانوش گفتم دلم تو اینارو میومدیم خوناگت عمرا نکنم فک بودیمم

 دست زنشم ولی درست:برانوش زنش حیف بیخوده چقد احسان این اخه:آیسا بیرون دفتراومدیم

 بودم رفته روز یه داشتم وآمد رفت باهاش من بودیم شده شریک باهم که قبلن نداره ازش کمی

 بهم چقد شد ظاهر رم جلو وضعی چه با افسانه نیمیدونه بود نیومده هنوز احسان خونشون

 بود شده گرد تعجب از چشامم برانوش حرف این با کرد رابطه درخواست وازم بود شده نزدیک
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 اومدم خونشون از من بعدم داد ادامه برانوش نمیخورد بهش اصلا بود زن اینجور افسانه یعنی

 اگه دبو دیگه یکی ناموس اون آخه بودم زده پسش من که گفت بهم بیراه وبدو فوش کلیم بیرون

 میدادی اوکی بود  مجرد پس:آیسا نگفت چیزی دیگه  ولی میکرد فرق چرا بود مجرد دختر یه

 شدم اعصبانی حرفش این از شاید:گفت داشت لبش به که ای موذیانه بالبخند برانوش

 مبرگردوند صورتمو نشستم کرد باز برام درو ماشین جلو بودیم رسیده شد حالم متوجه:برانوش

 نیمیک درموردم فکری چه تو بکنم غلط من:برانوش زد بهش بوسه یه گرفت دستمو شیشه روبه

 سمتش برگشتم اشهب آدمی اینجور نمیکردم فک میگفت راست خوب نشناختیم مدت تواین

 رفته شرکتارو اکثر غروب تا شد دیر که بعدی شرکت بریم دختر باهات کردم شوخی:برانوش

 به هرچقد افتادیم وراه کردیم خداحافظی وپدرجووم مادرجون از کردیم جمع وسایلامونا بودیم

 نوشبرا میخورداز بهم داشت حالم که حدی تا میرفت بالاتر استرسم میشدیم نزدیکتر تهران

 چی خوه حالت:برانوش سمتم اومد برانوش زدم عق جاده گوشه رفتم دارم نگه ماشینو خواستم

 رومو دستو آورد آب برام بیاره آب فاموندم واشاره ادا با بهش فقط بزنم حرف نمیتونستم شده

 میشه فرداچی:آیس باشه:برانوش خوبم نه:آیسا درمانگاه بریم:برانوش ماشین تو نشستیم شستم

 ور موضوع بگیم باید اینا مامان به اول:آیسا موندم نمیدونم خودمم:برانوش دیدی سیماارو یوقت

 یه خودت اینای مامان با توهم میزنم حرف اینا مامان با فردا من آره:برانوش نامزدیو زدن وبهم

 انداخت مسافرتی پتو یه دید منو خال برانوش لرزیدم خودم وبه کردم شدید سرما احساس لحظه

 نگفت چیزی برانوش دیگه حرفم این با استرسه از:آیسا  میشی مریض داری:برانوش وشونهامر

 خونه تو رفتم کردم خداحافظی برانوش از برداشتم پشتیمو کوله من خونه دم بودیم رسیده

 اتاق جا هیچی تختم روی کشیدم دراز اتاقم تو رفتم آروم بودن خوابیده همه میشد یک ساعت

 یه ات عادتم طبق بالکن تو رفتم کردم جابجا یکم درآوردم وسایلامو  آوردم در ومامانت نمیشه آدم

 منم میکرد نگاه بهم داشت بود وایساده پنجره کتار بود روشن لامپش برانوش بخورم هوایی

 برای میشد تنگ تنش عطر برای دلم چقد میشدم دلتنگش چقد نمیگرفتم چشاموازش

 کف کردم پاک اشکانو شه بارونی چشام شد باعث فکرا این یهمچ اخماش گیردادناش مهربونیاش

 دیگه اتاقم تو اومدم بالکن از توموهاش انداخت چنگ بود شده کردنم گریه متوجه کنم

 .....برد خوابم چطوری نفهمیدم میباریدن اشکام روتخت افتادم بمونم اونجا نمیتونستم
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 امج از شدم بلند بود وایساده بالاسرم آنیسا کردم باز چشامو سلاممممم:آنیسا شد باز دراتاقم

 هیچی:آیسا میکنی گریه چرا شده چی:آنیسا بریزه شداشکام باعث داشتم بغض کردم بغلش

 راتب آره:آیسا کردی گریه شده سیاه ایقد چرا زیرچشات ولی برم قربونت:آنیسا بودم دلتنگت

 اب شما عروسیه ایشالا خیلی جونم آبجی آره:آنیسا گذشت خوش بهتون چی شما میکنم تعریف

 میمتص میشدن خالی باید میکرد سنگینی حرفا دلم تو خیلی پایین انداختم سرمو حرفش این

 همیدهف چیزایی یه براهین این بگو اااا:آنیسا میداد گوش آنیسافقط بگم آنیسا به رو همه گرفتم

 رانوشب که بهت گفتم:آیسا کنین چیکار میخواین الان دارنا احساس بهم نسبت اینا میگفت بود

 از بیداد دادو صدای که میزدیم حرف داشتیم بخواد باید سیماروهم میخواد اونو میخواد دخترشو

 یکردم گریه بود نشسته در جلوی بطول خاله پایین رفتیم دوتاییمون وآنیسا من میومد پایین

 ابودن بچمو بشه میخواستین چی دیگه:بطول خاله شده چی سلام:آیسا  کردم بغلش سمتش رفتم

 یشهم آشوب دلم میگیرم استرس میبینم رو دختره این گفتن دیدین نشوندش سیاه روز به کرد

 گرفته رو بچه دختر یه دست دیروز:خاله میزد حرف برانوش درمورد داشت حتما کرد کارشو

 چی دیدی خدایا میگه راست آره میگه میپرسم پسرم از امروزم برانوشه منو دختر میگه آورده

 بود شده بلندتر هاش گریه کرد بغل منو دوباره کرد خراب بچمو زندگی دختره این دیدی شد

 کنار اومد در سمت میدویید داشت برانوش درحیاطوشنیدم دستای بود شوک توی که مامانم

 نزن بهم دست: بطول خاله میدی عذاب خودتو چرا چیه کارا این شو بلند مامان:برانوش مادرش

 رفت اشاخم کرد نگام خورده یه من به افتاد نگاش کرد بلند سرشو برانوش ببینمت نمیخوام دیگه

 بطولو خاله دست بودم کرده گریه خیلی روز چند بوداین زیرچشام سیاهی بخاطر حتما توهم

 تدرس قند آب براش اشپزخونه ازتو رفتم نشست مبل روی برانوش منو کردیم بلندش گرفتم

 آشپزخونه تو اومد برانوش گرفتم دیوارو رفت سیاهی چشام بیرون سمت بیام خواستم کردم

 میبرم براش خودم بشین بدتره حالت که تو:برانوش صندلی روی نشستم کرد کمکم گرفت دستمو

 ستمد داد کرد درست قند آب منم برای ایندفعه آشپزخونه تو برگشت دوباره بیرون برد قندو آب

 توموهاش انداخت چنگ چیکار باخودت کردی چیکار:برانوش نشست کنارم کشید صندلیو

 یرز برانوش دخترته میاد دلت:آیسا نمیخوامش ببرتش باخودش رونمیخوام بچه اون اصلا:برانوش

 بمخو نه:آیسا افتاده فشارت نیست خوب حالت دکتر بریم:برانوش شه بزرگ نامردی کدوم دست

 امانم پیش اینجا بیارم لاوینو قرار امروز میرفتم داشتم آره:برانوش دفتر میری امروز نباش نگران
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 به برو توهم میکنم آرومش خونه میبرمش من نباش نگران:آیسا حالش این با مامان ولی اینا

 وت رفتم سرش پشت منم رفت شد بلند جاش از شد راحت خیالم پس ممنون:برانوش برس کارات

 یستن مقصر برانوش نباش ناراحت خاله:آیسا گرفتم دستاشو نشستم بطول خاله جلوی پذیرایی

 موبچ گفت توآشپزخونه الان کنه ول دخترشو نمیتونه برانوش وسط این ولی سیماست مقصر

 برانوش دست زیر اگه اون داره گناهی چه بچه اون میاد دلت خاله ولی دوباره بره سیما با نمیخوام

 آره:اآیس خودشه بچه مطمعنه الان:خاله باباش میشه مردی کدوم کنه بزرگش باید کی نشه بزرگ

 دهبو درست که یانه درسته ببینه که جدا داده آزمایش رفت خودش برانوش بهدم اومده آزمایش با

 همچیو گفتم آنیسا به بود ناراحت خیلی نمیگفت هیچی مامان بود شد آرومتر خاله خورده یه

 رو خونه خورده یه خونش رفتیم بطول خاله همراه پوشیدم لباسم رو مانتوما بده توضیح بهش

 لاوینو داشتم دوست خیلی میومد برانوش نهار برا گذاشتم درآوردم مرغ براش کردم وجور جمع

 نبازشد صدای بود آماده غذامم میشد پیداش برانوش که الاناست بود یک نزدیک ساعت ببینم

 ادهوایس دست تو دست دخترکوچولوی یه کنارش ودیدم برانوش بیرون اشپزخونه از رفتم اومد در

 ...... بود برانوش مثل چشاش بود

 

 ودب برانوش از روشنتر چشمش رنگ بود برانوش شبیه خیلی چشاش حالت بود خوشگل خیلی

 وزان سمتش رفتم دختر این بود زرنگ چقدم لاوینم من آره سلام: لاوین  لاوینه این: بطول خاله

 جوراین از میدونم:لاوین خوشگلی خیلی تو:آیسا سلام:لاوین  خانم لاوین سلام:آیسا پیشش زدم

 همه که چون:لاوین خوشگلی خیلی میدونی کجا از اونوقت:آیسا بود گرفته خندم زدنش حرف

 ردک باز درو براهین دراومد صدا نشه بچه این عاشق بود کسی مگه بود زبون شیرین خیلی میگن

 عالی خودم داداش زن به:براهین خوبی عزیزم داماد سلام:آیسا سمتش رفتم سلام:براهین

 دید لاوینو برانوش نزدیک اومد دروایسادین جلو چرا براهین خوبم خداروشکر:آیسا توچطوری

 به تعجب با براهین منه دختر:برانوش نمیشم متوجه: براهین عموشدی:آیسا کیه بچه این:براهین

 نوزمه براهین کرد بقل وبرانوشو دارم دوسش خیلیم منه برانوش بابا آره:لاوین کرد نگاه برانوش

 وعموض مختصر سیما چی:براهین وسیماست برانوش دختر آره:آیسا کرد نگاه من به بود توشوک

 دختر:برانوش کنارش رفت برانوش رومبا نشست لاوینم صندلی رو نشست کردم تعریف براش رو
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 بریم بیا:اآیس گرفتم دستشو رفتم کو غذا ولی گشنمه خیلی باباجون آره:لاوین نیست گشنت بابا

 چی بابام پس:لاوین صندلی رو نشوندمش آشپزخونه تو رفتیم باهم غذابدم بهت آشپزخونه

 اوینل کنار نشست دخترت پیش بشین آشپزخونه اومد برانوش آشپزخونه بیا لاوین بابای:آیسا

 ودمب بچه جای اگه من میکردن نگاه بچه به جوری یه والی میز پشت نشستن بطولم وخاله براهین

 وت دخترم: بطول خاله میترسه بچه میکنین نگاش اینجوری چرا:آیسا میترسیدم نگاهاشون از

 بهم امزدیون گرفتیم تصمیمونا وبرانوش من:آیسا کردم نگاه برانوشو برگشتم کنی چیکار میخوای

 سیما از رو بچه نمیشه نه:براهین میداد فشار گلومو بدی بغض زدم و حرف این وقتی میزنیم

 مفکر بهش است بچه این مادر اون ولی:آیسا نداره رو بچه این لیاقت اون برانوشه بچه میگیریم

 ونهنمیم اینجا دقیقه یه مادرش بدون بچه این بعدش داشته نگه بچشو مدت همه این براهین نکن

 وبریدین دوختین خودتون دخترم:بطول خاله میشه شروع هاش بهونه دیگه دقیقه چند حالا

 غذاشو داشت لاوین نزد حرفی دیگه کنیم چیکار بگین شما مگه میمونه دیگم راه خاله:آیسا

 زدم لبخند بهش کرد نگاه بهم برنج رو میریخت میکرد خورد مرغو براش برانوش میخورد

 یمبزن همه شد باعث حرفش وخوشگلین مهربون خیلی:لاوین آیساعزیزم چیه اسمتون خاله:لاوین

 میکرد نگاه براهین به اخم با آخه آوردی کجا تواز زبونو این سوخته پدر:براهین خنده زیر

 فکپ بی پفک شکلات بی شکلات وگرنه باشی مهربونی باهام باید عموتم من نکنا اخم:براهین

 میخری اینارو همه عمو:لاوین بازشه ازهم لاوین اخمای شد باعث حرفاش این لواشک بی لواشک

 دبو بلا چقد دختر این خندیدیم همه دوباره باهات میشم مهربون من پس: لاوین آره: براهین برام

 کرده بغل لاوینو براهین بود شده آروم یکم خونه وضع بودیم نشسته توپذیرایی خوردیم نارو آخه

 بلند میکرد نگاه بهم داشت برانوش سمت رفت نگام میکرد نگاه بهش اشتیاق با بطولم خاله بود

 و مامان هنوز من جون خاله ممنون:آیسا دیگه هستی دخترم نه:خاله میرم دیگه من:آیسا شدم

 گفتم ای باشه باش خودت مواظب آیسا:برانوش اومد در جلوی تا باهام برانوش ندیدمش خوب

 ردهک گریه بود مشخص مامان بودن نشسته پذیرایی تو آنیسا مامانو بازکردم درو خونه تو اومدم

 بهم داره چی همه باشم خوشحال باید:مامان ناراحته چرا خوشگلم آیسا؛مامان کنارش رفتم بود

 دادن نشون قوی همه این از بودم شده خسته خودمم شدم ناراحت خودمم حرفش این با میخوره

 بود قرار بود سامیه دادم جواب سمتش رفتم رداومد صدا به خونه تلفن خیلی بودم خسته خودم

 اصلا بالا ها پله از رفتم آخه میگن چی وسط این دیگه اینا:مامان دادم خبر مامان به اینجا بیان
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 دمخو دست اشکام کنترل دیگه بالشم رو ریختن اشکام تختم روی افتادم نداشتم حوصلشونا

 هی گرفتم تصمیم میشدم بیمارستان راهی میرفت پیش همینجور نداشتم خوبی روز حال نبود

 چشای چشمم جلوی اومد که چیزی اولین بستم چشامو حالم میشد بهتر شاید بخوابم خورده

 ایینپ رفت تختم شد باز دراتاق سرم روی گذاشتم برداشتم بالشمو کردم باز چشاممو بود برانوش

 یسخ چشام کردم نگاه انیسا به برداشتم صورتم روی از بالشو باخودت میکنی چیکار داری:آنیسا

 ونستنت دیگه ایناهستی قویتراز توخیلی آیسا ببینمت اینجور ندارم طاقت من نکن:آنیسا بود

 رفتم حموم برم گرفتم تصمیم تخت روی نشستم بیرون رفت اتاقم از گرفت گریش خودشم

 فتادما اونشبی یاد نشستم وان تو رفتم شد پرآب توش وقتی ازآب پربشه وان تا کردم باز شیرآبو

 دبو چشام جلو برانوش خاطرات میرفتم هرجا کرده مست کرم فکر بودیم وان تو برانوش منو که

 خونیشه کلی شد باعث بود گرفته درد خیلی وان به کوبیدم محکم بودم کرده مشک دستمو

 یوقت بیرون حموم از اومدم پوشیدم حوامو ببندم دستمو بیاره چی یه کردم صدا رو آنیسا دستم

 لوزب یه و کردم خشک کردخودمو پانسمان دستمو وان با خورده گفتم چیشده دیدپرسید دستمو

 پایین بیا:آنیسا میکردم خوش موهام داشتم پوشیدم شلوار

 

 تمرف ها پله از نداشتم آرایش حوصله کردم خشک دیگه یکم موهامو اومدن اینا عمو زن پایین بیا

 یصندل کردم پرسی واحوال سلام باهاشون رفتم بودن نشسته پذیرایی توو اینا عمو زن پایین

 وبخ اصلا چهرت ولی:سامین ممنون:آیسا خوبی:سامین کنارش نشستم بود خالی سامین کناریه

 تننیس وبراهین برانوش آقا:سامیه خوبم ولی نمیدونم:آیسا پریده وروت رنگ شده چیزی نیست

 سیباهرک جوریه یه برانوش ولی باحاله خیلی براهین خداییش:سامین میان شب دفترن نه:آنیسا

 نگاه ظاهرش به خوبه برانوشم نه:آنیسا نباشه اخلاق خوش میکنم احساس نمیخوره جوش زود

 موندگارین فعلن:آنیسا میبردن سر حوصلمو واقعا نداشتم دیگه اینارو زدن حرف حوصله نکن

 ما با هنمیش قسمت که توهم:سامین داریم بلیط برمیگردیم فردا بابا نه:سامین سامیه روبه دیگه

 چرا نمیدونم داشتم سرگیجه احساس همش کنم سکوت دادم ترجیح ندادم حرفشو جواب بیای

 فرن یه  رفت گیج سرم آشپزخونه تو برم شم بلند خواستم چندروز این بودم شده ضعیف خیلی

 بدم لشبغ تو کنه استراحت تا اتاقش میبرمش:سامین گرفت بغلش تو منو بود سامین گرفت منو
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 منو ویواش کرد پاباز با و دراتاق نبودم سنگین براش اصلا بود کرده بلند وسیله کیلو یه انگار

 برات میخوای چیزی تاشب میشه خوب حالت کن استراحت خورده یه:سامین تخت رو گذاشت

 خستگی احساس همش بیرون رفت اتاقم از ممنون نه:آیسا چیزی ای میوه آب بخوری بیارم

 یهبا بود سامین شد باث اتاقم در دوباره زدم غلط جام تو خورده یه نمیگرفت خوابم ولی میکردم

 واست باشیرموز داری دوست کاکاعو میدونستم شما برای اینم:سامین داخل اومد پلاستیک

 استیلپ شکلات کردم باز پلاستیکو نشستم ورفت کردم تشکر ازش بخور میکنم خواهش گرفتم

 بعدم خوردم کاکاعو اول بودم اینا همه عاشق من وای بودن همه نوتلا دنت موز شیر پفک

 روزو حال مامان:آنیسا برد وخوابم بود شده سنگین چشام بیدارشدم گذاشتم رو بقیه پاستیلام

 آورده رو بچه برانوش امروز گفت براهین میشه آب ذره ذره داره دخترم آره:مامان دیدی رو آیسا

 شه خراب دخترم زندگی نمیخوام من بخوره بهم نامزدی زودتر هرچه بهتره:مامان خونه بود

 ونما ؟؟نه خوشحاله برانوش میکنی فکر مامان:آنیسا کنن تموم کارو فردا میگم اومد بابات امشب

 ازب درحیاطو بطول خاله خونه برم شدم آماده نگفت چیزی مامان دیگه حرفم این با بدترازآیسات

 خوابیده تازه ولی آره:آنیسا هست آیسا سلام:برانوش سلام:آنیسا بود در پشت برانوش کردم

 افردات ما که نمیاد:آنیسا دکتر نبردینش چرا:برانوش دفعه یه رفت حال از نیست خوب اصلا حالش

 لداخ رفتیم بستم حیاطو در بریم میای ما خونه باشه برانوش اومدن اینا عمو زن ازاینورم بگیم

 یدهخواب تواتاقه:برانوش کوووو لاوین پس:آنیسا بودن نشسته پذیرایی تو خاله و براهین خونه

 ودر بود خوشگل خیلی برانوش روتخت بود خوابیده طلایی مو دختر یه کردم باز درو لای رفتم

 رفمح این با بزنینن بهم نامزدیو فردا میگه مامان:آنیسا براهین کنار نشستم برگشتم بستم

 میدونن صلاح هرچی دخترم بگم چی:خاله بود چشماش تو بزرگی غم کرد نگاه من به برانوش

 خفه خونه هوا بزنیم دور بیرون خورده یه بریم بیا داغونه  اعصابم خیلی:براهین خودشون

 اهنگ و ساعت تخت رو نشستم شدم بلند کردم باز چشامو بیرون رفتیم وبراهین من کنندست

 لامس:رها سلام الو:آیسا گرفتم رو رها  شماره برداشتم گوشیو بودم خوابیده بود ساعتی دو کردم

 تخت رو از شدم بلند دنبالش برم دیگه ساعت نیم شد قرار زدم حرف باهاش سهیل ستاره

 یرونب میریم رها با:آیسا دخترم کجا:مامان پایین ها پله از رفتم نداشتم آرایش پوشیدم لباسامو

 رها خونه سمت افتادم راه بیرون بردم ماشینو بیرون رفتم و گفتم ای باشه بیا زود براشام:مامان

 نپایی کشیدم ماشینو شیشه بود کرده کلافم دیگه میگرفت سبقت ازم همش ماشین یه اینا
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 ستهنش کی دیدم فرمون پشت وقتی ولی آورد پایین ماشینشو شیشه اونم تو مریضی چته:آیسا

 رسیدم دقیقه چند بعداز ورفت زد بهم لبخند یه بوددمنم فهمیده یعنی بود رهام کردم تعجب

 درد دستت سلام: رهام سلام:آیسا شدم پیاده بودازماشین شده پیاده ازماشین رهام درشون جلو

 ببخش ندیدمت بود دودی ماشینت های شیشه خوب:آیسا مریض شدم من حالا نکنه

 اصفهان از تازه من کنم فک آره ؟؟رهام خونست رها خداروشکر آره:آیسا خوبی چطوری:رهام

 رها دمز آیفونو آیفون سمت رفتم شناختمت فرمونی پشت دیدم بعدم دیدم ماشینتو پلاک اومدم

 خوش باشه:رهام دور دور:آیسا حالا میرین کجا:رهام اومدم باشه:رها منم پایین بیا:آیسا داد جواب

 برم قربونت داداشم:رهام افتاد رهام به چشمش وقتی کرد باز درو رها ممنون:آیسا بهتون بگذره

 داداشمم میای دفعه هر سریه چه آیسااین:رها کرد بغل منو من سمت اومد بعدم کرد بغلش اومدی

 خداحافظی رهام از دیگه داره راه دل به دل نه:رهام میکنیم هماهنگ باهم:آیسا میشه پیداش

 تازه ماموریت رفتیم آیسا بعدعروسیه:آیسا دیدیم شمارو ما خانوم عجب چه:رها ورفتیم کردم

 شده چیزی:رها زیاد نه:آیسا انگار نیست خوب حالت نبود یادم ااووو:رها برگشتیم دیشب

 حال:رها میکنم تعریف برات برسیم بذار: آیسا چی:رها آره:آیسا

 

 دمش پیاده ماشین از همیشگیم جای به رسیدیم دقیقه چند بعداز خوب جای یه:آیسا کجامیریم ا

 تنیمک روی نشستم اینجا اومدم برانوش با بار اولین:آیسا باحاله اینجا خیلی:رها من بعد رهاهم

 نه:رها کردم تعریف براش رو را ماجرا همه عزیزم چرا:رها کنارم نشست رها بده خیلی حالم رها

 اونم کنم تحمل چطور برانوشم عاشق من رها میگم راست دارم:آیسا نمیکنم باور میگی دروغ

 حالا آخه بگم چی:رها متنفره ازش گفت سیما به جلوم حتی عاشقمه گفت خودش داره دوسم

 وایمیسم روپاهام زور به بده حالم آره:آیسا نداری رو به رنگ میبنم خدابزرگه نده عذاب خودتو

 چیزی که گرفتن باد غم اینجور با:رها شونش رو گذاشتم سرمو گردنم دو انداخت دستشو رها

 که پارکی سمت رفتیم باهم شدم بلند شه عوض روحیت پارک خورده یه بریم پاشو نمیشه درست

 املب رو نمیکردن آرومم هیچکدوم ولی فلک چرخو بعدم نشستم تاب خورده یه میرفتیم همیشه

 برن نمیخواست کنم فک عمواینا بود شده شب خونه برگشتم کننده کسل روز بعدازیه بود لبخگد

 آره:عمو میرین دارین:آیسا دخترم سلام:عمو سلام:آیسا سمتشون رفتم شدم پیاده ماشین از
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 خوب:سامین به رسیدم کردم خداحافطی شون ازهمه داریم پرواز دیگه ساعت یه دخترم

 بابا کردم خداحافظی سامینم از همچنین ممنون:آیسا میکنم آرزو برات بهترینارو  دخترعمو

 مداو بابا صدای بالا میرفتم ها پله از داشتم کردم باز درو توخونه رفتم من جلودربودن هم ومامان

 دستم تو دمدا فشار گرفتم رو پله راه میله کنه باطل صیغشونو میگم برانوش به فردا خانم باشه:بابا

 هب میخواستم درآوردم جیبم از گوشیمو روتخت نشستم کردن باز در بالا رفتم ها پله از کم کم

 ثانیه چند بعداز وزدم ارسال** کنی باطل باید رو صیغه اینکه مثل فردا سلام** بدم پیام برانوش

 بشه کار این باید دیریازود**آیسا بکنم اینکارو چطوری داغونم خیلی آیسا: اومد پیام

 اه نقطه این:**برانوش**.....**آیسا**عاشقتم بشه هرچی نره یادت چیزی یه فقط:*برانوش**

 فراموشم**برانوش**منم**آیسا**میشه تنگ دلم**برانوش**هیچی**آیسا**چی یعنی

 چی**برانوش بنویسم چیزی نمیتونستم گوشیم صفحه روی میریخت چشمام اشک**نکن

 توهم**آیسا**باش خودت مواظب:برانوش**هستم:**آیسا**شدی

 نمیگم پس**برانوش*خیلی آره:*آیسا**سخته خیلی خداحافظی**برانوش**همینطور

 از دیگه هم پیامی ندادم جوابی دیگه** بودنمون باهم امید به:**برانوش*....*آیسا**خداحافظ

 چشمامو داخل اومد مامان اومد دراتاقم صدای کشیدم دراز رومیز گذاشتم گوشیو مدنیو برانوش

 زا حرفش این با کن بخیر عاقبتشو خدایا برده خوابش شام بدون بچم:مامان خوابیدم که بستم

 امشب اسمونم خورد می شیشه به شدم بارون متوجه اتاقم پنجره پشت رفتم بیرون رفت اتاقم

 .... پنجره شیشه رو گذاشتم دستمو بود گرفته

 

 تادماف روزی اولین بودیاد دلگیر برام چقد امشب میکردم حس انگشتام با بارونا قطرهای که انگار

 شتپ من بود انداخته دعوا وباکارگرا بود شکسته بزرگشون ساعت محل این بود اومده برانوش که

 تواتاق فقط نمیگرفت خوابم اصلا بودم وایساده همینجا امشبم بودم وایساده پنجره همین

 میخوابیدم باید روتخت افتادم برم نمیخواستم توبالکنم بود شب0نزدیکای ساعت میچرخیدم

 هی توی برد خوابم پهلوشدن اون پهلو این بعدازچندبار بودم آرومترشده فرستادم صلوات چندتا

 برانوش صدای آیسا آیسا بودم کجا من بود تاریک همجا نبود روشنایی هیچی بودم تاریک جای

 تاریکه خیلی اینجا کن کمکم  نمیبینمت کجایی برانوش:آیسا میکرد صدام داشت بود
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 دمیش نزدیک بهم داشت سایه یه میومد جای ازیه زیادی نور نزدیکتم کن صب میام دارم:برانوش

 بود خواب یه همش پس کردم نگاه اینوراونورم بیدارشدم خواب از گرفتم دستشو بود برانوش

 پایین رفتم ها پله از زود گرفتم عجیبی استرس یه بود صبح9 کردم نگاه ساعت به بود شده صبح

 رانوشب دخترم:بابا نشستم میز پشت رفتم بخیر صبح سلام:آیسا بودن آشپزخونه تو بابا مامانو

 مکرد نگاه بابا چشمای به نداری که مشکلی کنه باطل رو صیغه میخواد میاد دیگه دقیقه چند

 رس برداشتم چایی لیوان یه دادم تکون نه علامت به سرمو بود برده پی ناراحتیم عمق به شاید

 یاطح تو رفتم نزدم آیفونو برانوشه دیدم دادم جواب آیفونو رفتم شد بلند خونه در زنگ کشیدم

 هچی جریان که میدونی: برانوش ممنون:آیسا خوبی سلام:برانوش سلام:آیسا کردم باز براش درو

 این وامنمیخ:برانوش سمتش برگشتم گرفت دستمو برانوش بیفتم جلو خواستم میدونم آره:آیسا

 ینا نگفت چیزی دیگه بود گرفته گلوشو بدی بغض کنم ول دستارو این اگه کنم ول رو دستا

 منگفت مگه:برانوش کرد پاک اشکامو دستش با بیوفته چشمم گوشه از اشک شد باعث حرفش

 دستام ننک گریه هیچوقت پس:برانوش دادم تکون تایید نشونه به سرمو ببینم اشکاتو ندارم دوس

 بدی احساس یه شد جدا ازم دستش خونه تو شدنش وارد با ولی ورودی در جاوی تا بو دستش تو

 بابا بابا با بود زدن حرف مشغول پذیرایی تو رفتم دارم فاصله باهاش  فرسنگها انگار داد دست بهم

 گمب میتونستم چی نداری حرفی کنه باطل رو صیغه میخواد برانوش الان دخترم:بابا سمتم اومد

 شد متمو میبخشم آیسا روبه مانده باقی مدت این من:برانوش پایین انداختم سرمو نگفتم هیچی

 اشک از بود پرشده که برانوش چشمای به کردم بلند سرمو بودیم نامحرم دیگه کلمه چندتا همین

 کرد خداحافظی ازش بابا میرم من ندارین کاری اگه:برانوش بود سخت چقد کردم نگاه والتماس

 مبه بازم بیرون رفت در از بودم سرش پشت ورودی در سمت رفت میکرد گریه بهار ابر مثل مامان

 نمم بست حیاطو در بیرون رفت حیاط از نداشتم کردن نگاه طاقت پایین انداختم سرمو کرد نگاه

 صدای:اآنیس بودن آنیساوبراهین شد باز درخونه رومبل نشستم پذیرایی تو رفتم بستم رو درخونه

 این با داداش زن سلام:براهین پذیرایی تو اومد براهین آشپزخونه تو رفت شنید مادرو گریه

 هیچی:آیسا شده چی:براهین خورد جا لحظه یه بود اشک از پر چشمام کردم بلند سرمو حرفش

 ناراحت نگاش افتاد جا براهین دوزاری حرفم این با نیستم چون نکن صدام داداش زن دیگه ولی

 بالاخره نخوری غصه خوشگلم آبجیه:آنیسا سمتم اومد آنیسا موهاش تو انداخت چنگ  شد

 مشد بلند جام  ا شد متوجه انداختم بهش تندی نگاهه حرفش این با میشه پیداش توهم قسمت
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 فتمر نکردم توجه حرفش به نرو برات میشه زندون یه مثله الان اونجا نرو:آنیسا اتاقم سمت رفتگ

 بود شده تاریک اتاق جای همه کشیدم آینه جاو دوباره رو همه بودم کشیده کنار پردها اتاقم تو

 از صقر یه نمیشد وضعیت این با ولی بخوابم میتونستم کاش بودن تهی میکردم پوچی ااحساس

 شدم بلند بود تاریکه جا همه کردم باز چشام وقتی خوابیدم قرص خوردن بعداز دآوردم کشوم

 شد بلند گوشیم پیام بوددصدای خوابیده زیاد حتما بود شده شب کنار زدم خورده یه رو پرده

*   خوبم:*آیسا** ندیدمت صبح از خوبه حالت**برانوش بود برانوش شماره برداشتم رفتم

 انبوداصل خوب حالت گفت براهین اومدم اونجا بمونم نتونستم شرکت رفتم داغونم من:برانوش

 خوب نرفته یادم نه:**برانوش**رفت یادت نامحرمیم تودیگه منو نه:**آیسا:** دکتر بریم

 میکنه چیکار دخترت:آیسا** یادمه

 که**برانوش**چیو**آیسا**نره یادت**برانوش**خداروشکر:**آیسا**خوبه**برانوش**

 سرگیجه همش نداشتم رمقی دیگه بشه جاری چشمام از اشک شد باعث حرفش این**عاشقتم

 تو رفتم شدم بلند بود شده طولانی چقد ولی بود نگذشته جداییمون از روزم یه میشد تار چشام

 نیساآ خورد صدا اتتقم در بود خوابیده حتما بود خاموش اتاقش چراغ ولی ببینمش تاشاید بالکن

 نکنیی ضعف بخور چیم یه میخوابی چقد تنبلم خواهر به سلام:آنیسا داخل اومد غذا باظرف

 بخوری نمیخوای شامم نخوردی نهار نخوردی صبحونه بخورری باید:آنیسا ندارم اشتها:آیسا

 شدم ناراحت حرفش از خواهرم دیگه نفر یه نشد این خوب:آنیسا ندارم اصلااشتها:آیسا

 راحتنا حرفم از:آنیسا بذار تنهام میکنم خواهش:آیسا شه کم ناراحتیت خواستم ببخشید:آنیسا

 اتا از غذا ظرف همرا شد

 

 متن بود برانوش شد بلند گوشیم پیام صدای باز بود شده گنگ ایقد همچی چرا

 باد زدمی برق که چشایی چشاش به افتاد نگام کردم باز بالکنو در رفتم زود**بیابالکن**پیام

 زنگ گوشش روی گذاشت گوشیو برانوش روصورتم بریزه میشدموهام باعث میومد شدیدی

 رارمبیق ولی ندیدمت چندساعت آیسا سخته ایقد چرا نمیشه:برانوش دادم شدجواب بلند گوشیم

 ولی همیکن تغییر زندگیت بشه زنت سیما قراره بعدم چندوقت داری بچه یه تو اینا میگذره:آیسا

 وهمت ولی لاوینه بخاطر کنم ازدواج باهاش بخواممم اگه متنفرم سیما از من گفتم بهت:برانوش من
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 مامان نمیشینه بیکار ام دقیقه یه جداشدیم بفهمه رهام اگه باش مطمعن:آیسا داری زندگی حق

 وخیش گفتم چیزی یه من شدی دیونه:آیسا نمیذارم میکشمش نه نه:برانوش میدن رضایت ایناهم

 راتب قراره اتفاقایی چه که باشم داشته اینو استرس باید هرلحظه بعد به ازاین آیسا:برانوش بود

 بخواد خدا هرچی نده عذاب خودتو نه:آیسا شم وزنده بمیرم چندبار روزی باید هروز بیاد پیش

 نگاه هشب میومد گوشی اونور از گریه شبیه صدایی حرفش بعدازاین نمیبینه خدامنو یعنی:برانوش

 عیس نداد جوابی میکنه گریه مردم مگه میکنی گریه داری برانوش:آیسا بود پایین سرش کردم

 الان بچگیو یه تاوان دفعه این شکستم بدجور:برانوش بیاد خودش تابه باشم آروم خورده یه کردم

 دنیا این تو خیلی حق آره:آیسا نبود زندگی از حقم این بدم ساله0 بچه بایه سالگی22تو باید

 ممنوعه منطقه سمت میریم باز چشم با خودمونیم مقصر میکنم احساس من ولی میشه ضایعه

 اینا بابا میدونم هرچند میام آره:آیسا شرکت میای فردا میخوری سرما شده هواسرد:برانوش

 استیر ندارم ارتباطی هیچ باهات دیگه که بیارم بدست اعتمادشونا جوری یه باید میکنن مخالفت

 باشه که من دست میگن چی اینا مامان ببینم نمیدونم:برانوش کنی ازدواج سیما با قرار کی

 بهترینارو برات باشه:آیسا میگیریم محضر تو ساده عقد یه کنم ازدواج بخوام هم اگه هیچوقت

 بود توش حرف خیلی که نگاهی میکرد نگاه بهم داشت داری لیاقتشو چون میکنم آرزو

 میاد شدید باد خیلی میخوری سرما داخل برو:برانوش آیسا همینطور توهم ممنون:برانوش

 از بود گرفته درد معدم بودم آرومترشده کردم خداحافظی بابرانوش اتاقم داخل رفتم دروبازکردم

 فتمر ها پله از میخوردم آب یه میرفتم باید نداشتم غذاخوردن واقعاحوصله ولی بود زیاد گشنگی

 بود همچی تویخچال خودم برای ریختم آب لیوان یه  کردم باز دریخچال بود تاریک همجا پایین

 کسرهی میخورد صدا بالاگوشیم رفتم یواش یواش ها پله از اتاقم تو افتادم وراه برداشتم شکلات یه

 باز بود اومده پیام چند این باهام داره چیکار شب وقت این بود رهام شماره بود زنگ کنم فک

 کرد  چیکار باهات دیدی ولی کردی پیشم طرفداریشو چقد بودی عاشقش چقد:**رهام کردم

 روی تمگذاش تودستم بودم کرده باز که شکلاتی بود فهمیده کجا از این**نداشت لیاقتو زد گولت

 ودمب شده ناراحت خیلی بود گفته رهابهش حتما بود شده کور اشتهام کلا دیگه تختم کنار میز

 دق زا خورده یه میبرد خوابم شاید سرم روی کشیدم پتورو نبود مقصر برانوش موضوع این تو ولی

 شد بسته چشام کم کم داشتم نیاز وسکوت آرامش خورده یه میکردم پیدا نجات اینا دقه

 دبو وایساده سرم بالا مامان بازکردم چشامو میداد تکونم یکی جان آیسا شو بلند دخترم:مامان
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 ولی عزیزم بیمارستان:مامان کجام من مامان:آیسا  بودم کجا من ولی دوراطرافم به افتاد چشمم

 صبح:مامان بیمارستانم چرا:آیسا یادمه بودم خوب دیشب که من میکردم چیکار بیمارستان

 آوردیمت بود شده ضعیف نبضتم شده چیزی یه فهمیدم نشدی بلند کردیم بیدارت هرچی

 ظهره0 الان بودی نخورده هیچی بود دوروز آخه بودی شده بیهوش بود افتاده فشارت بیمارستلن

 که مارو حرف بیاد جا حالت تا بخوری مایعات باید اومدی بهوشم کردن وصل بهت تاسرم0 الان تا

 هخورد یه بلندشم جام از خواستم بد چه وای بدی گوش پرستارارو دکتر حرف شاید نمیدی گوش

 اخودتب ببین:آنیسا داخل اومد خوراکی کلی با آنیسا شد باز دراتاق پشتیم بالش به بدم تکیه

 ینا با کنه چیکارش خدا براهینو بگم الهی توچی ولی میکنن زندگیشونا دارن همه کردی چیکار

 حرصم هیچی:آِنیسا داره تقصیری چه براهین:مامان اینجاست مامان بود فهمیده تازه فکرش

 رس یه بیرون میرم من:مامان بود شده آرومتر مامان حرفش این با میگم بدوبیراه اونم به میگیره

 همش خورده اعصابم نه:آنیسا بگیری دهنتو جلوی نمیتونی:آیسا بیرون رفت ازاتاق مامان میام

 یوهم آب یه بیا باشه:آنیسا ندارم حوصله توروخدا نیست هیچکی تقصیر:آیسا براهینه تقصیر

 تا ساآنی بود گشنم ازش خوردم خورده یه بابیسکویت کرد باز برام میوه آب یه بخور وبیسکویت

 شد بلند گوشیم زنگ سیرشدم حسابی داد بهم رو همه زور به بالاخره نمیشه که نخوری رو همه

 خودتی اآیس الو:برانوش الو:آیسا گرفتم گوشیو برانوشه:آنیسا درآورد گوشیمو توجیبش از آنیسا

 بهت کی خوبم آره:آیسا خوبه حالت الان اومدی هوش به خداروشکر:برانوش خودمم سلام:آیسا

 باشه:وشبران شب تا:آیسا بمونی باید تاکی الان دکتر بریم گفتم دفعه چند براهین:برانوش گفت

 آن بده گوشیو دقیقه یه فقط

 

 اومد مامان کرد خداحافظی ثانیه چند بعداز میزد حرف باهاش داشت آنیسا دادم گوشیو یسا

 میمونم نه:مامان میارمش مرخصه دیگه چندساعت یه هستم من برو تو مامان:آنیسا داخل

 امانم بالاخره آنیسا اسرار کلی بعداز نباش نگران اینجایی ازصبح شدی بروخسته مامانم:آنیسا

 یممیر میشه تموم سرمت دیگه دوساعت یکی تا بخواب دیگه یکم نشست تختم آیساروی رفت

 شد جوری یه دلم رفت مامانوفرستادم همون بخاطر دنبالمون میاد برانوش:آنیسا نمیاد خوابم:آیسا

 بود گرفته دستمو آنیسا پوشیدم لباسمو گذشت دوساعتم یکی امشب ببینمش قراربود
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 ردک وباز در شد پیاده دید مارو تا بود خیابون کنار ماشین با برانوش کردم مرتب شالمو یهدخورده

 ببین:برانوش بهترم آره:آیسا خوبه حالت:برانوش نشست برانوشم جلو آنیسا نشستم عقب رفتم

 خودشه حرف حرف فقط بود همینطور بچگی از لبجازه که ازبس:آنیسا کردی چیکار باخودت

 واینت اونم میکرد نگاه بهم جلویی آینه:برانوش بیرون من انداخت اتاقش از غذا سینی با دیشب

 خونه دیکنز نگفت بقیشو...میومد سرت بلایی کارو این نکن:برانوش بود کرده تغییر قیافش دوروز

 زن:انوشبر بود گرفته وسیله بزرگ پلاستیک یه کرد پیاده رو ما خونه از پایینتر خورده یه بودیم

 سرش پشت منم داخل رفت گرفت پلاستیکوازش آنیسا شه تاخوب میدی روبهش همه اینا داداش

 .......بستم درحیاطو کردم نگاه بهش یکم بود ماشین کنار هنوز برانوش رفتم

 

 سمتم اومد دید منو تا مامان خونه تو رفتم برام بازکرد ورودی در خونه داخل رفتیم آنیسا با

 آره:آیسا خوبی دخترم:مامان دیشب از بود بهترشده حالم صندلی روی نشستم دستموگرفت

 وزوبل شلوار یه برام بالا از رفت آنیسا بخوریم شام که کن عوض لباساتو پس:مامان خداروشکر

 پوشیدم وشلوارمو بلوز درآوردم مانتوما شلوارو اینا مامان اتاق رفتم کنم عوض لباسمو آوردتا

 لوپ زرش:مامان داریم چی شام:بودآیسا شده بلند آشپزخونه از خوبی بوی آشپزخونه سمت رفتم

 صندلیای از یکی روی نشستم بود کرده درست بخاطرم دوستدارم خیلی میدونست مامان دخترم

 کرده ول زندگیشو خونه روزه دوسه  بچم خونشون میرن شام بد اینا آنیسا:مامان آشپزخونه

 بعد به این از میری شرکت کنی چیکار تومیخوای:مامان برسه زندگیش به بره آره:آیسا اینجاست

 بمونم خونه میدونی مامان:آیسا بگم اینو مخالفه بابات:مامان که کنم ولش نمیتونم کارمه آره:آیسا

 درحال بزن حرف باباهم با دیدی روزو چند این میدونی خودت میشه بدتر نمیشه  بهتر حالم

 خوبم آره:آیسا آبجی خوبی:آنیسا داخل اومدن وبراهین آنیسا شد باز درخونه بودیم زدن حرف

 میگه خواهرت کنیم زحمت رفع میخوایم دیگه ماهم خوبی که حالا خوب:خداروشکربراهین:آنیسا

 مشماه خوبه حالم که من میشم ناراحت باشه اینجوری اگه نه:آیسا نمیام خونه نشه خوب آیسا تا

 آنیسا کردم شوخی عزیزم نه:براهین بیوفتین زحمت تو بخاطرمن ندارم دوس برسین زندگیتون به

 ودوریش طاقت من:براهین گرفت خندم حرفش ازاین بمونم باید منم البته بمونه بخواد تاهرچقد

 روی رفتم کنه عوض لباساشو رفت بود اومده تازه باباهم است آماده شام بیاین بچها:مامان ندارم
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 لحظه یه کردم خوردن به شروع ریختم خورشت روش کشید برنج برام مامان نشستم صندلی

 یب منم بودو روم جلو برانوش همیشه وقت چن این بود خالی روییم روبه صندلی افتادبه چشمم

 نبود کسی دیگه گرفت دلم لحظه یه بود کرده فرق اوضاع الان ولی میخوردم غذامو بهش توجه

 انمام:آیسا خوردم غذامم بقیه میلی بی با بود شده تنگ کاراش برای دلم باشه داشته نظرم زیر

 درد هنوز معدم بود زیادم:آیسا نخوردی چیزی که تو:بودمامان خوشمزه خیلی نکنه درد دستت

 من ودب بهونه اینا ولی بودن شده قانع حرفم این با میخورم کمتر برگرده عادی حالت به تا میکنه

 طورهچ گلم دختره:بابا نشست کنارم اومد بابا بعدازچندثانیه وضعیف بودم شده میل بی خیلی

 هشون موهاشو همیشه که دختری بود شده کوچولوتنگ دختر واسه دلم:بابا باباجون خوبم:آیسا

 ونت بغل اگه جانمیشم پاتون رو گندگیم این به دیگه الان:آیسا مینشست من پاهای روی میزدم

 بابا بودم شده خوشحال کرد ای خنده بابا حرفم این با میمونه آویزون ازاینوراونور پاهام بشینم

 نم به خصوصیه:آنیسا خصوصیه:آیس باهم کردین خلوت میگین چی پدر دخترو:مامان میخندید

 نه:بابا گممی همیشه دوسداره بیشتر آیسارو بابا میبنی مامان شد حسودیم گفتما الان از بگین باید

 مامان:آیسا بودم ندیده بطولو خاله بود روزی چند نزن حرفو این دارم دوس هردوتونا من دخترم

 شدید سردردای خونه تو افتاده شده مریض خدا بنده:آنیسا نیست پیداش کجاست بطول خاله

 ارزش برام دنیا اندازه که اسمی شدم ساکت حرفش این با برانوشه بخاطر:آنیسا چرا:آیسا داره

 یجور یه منو بابا شرکت برم بیدارشم زودتر اونورم از بخوابم میرم خستم من باشه:آیسا داشت

 کلی دمکر نگاه گوشیمو نشستم تختم روی رفتم بالا رفتم ها پله از یواش یواش من ولی کرد نگاه

 متن برانوش از دوتاهم بود تبلیغات برای چندتا کردم بازشون یکی یکی داشتم پیام

  خودت با کردی چیکار** بدی پیام**کن استراحت شرکت بیای روزی چند نمیخواد**پیام

 تمرف جام از شدم بلند**نیست برقی هیچ دیگه توچشمات چرا ندارم دیدنتو اینجور تحمل دختر

 ادهافت گود چشام زیر بود لاغرشده چندروز تواین صورتم خیلی کردم نگاه صورتم به آینه جلوی

 نهشو بودم نزده شونه بود روز چند موهامم حتی بودن شده روح بی خیلی کردم نگاه چشام به بود

 داشتم چشم دور برای کرم یه زدن شونه بعداز بود افتاده گره کلی زدم شونه موهامو برداشتم رو

 متن برداشتم گوشیو کشیدم دراز تخت روی رفتم میشدن بهتر شاید زیرچشام زدم اونم

 چند بعداز وزدم ارسال** میره سر حوصلم بمونم خونه ندارم دوس شرکت میام نه سلام**پیام

 وبخ حالت هنوز کاره منزورم نیار فشار خودت به زیاد ففط عزیزم باشه**برانوش اومد پیام ثانیه
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 گوشیو** خوش شبت:**برانوش**بخیر شب باشه**آیسا بودم شده عزیزش چه** نشده

 برد وخوابم شد گرم چشام خودم رو کشدم پتورو کناریش میز روی گذاشتم

 

 دستو رفتم ازجام شدم بلند بود8 کردم نگاه ساعتو بیدارشدم خواب از ساعت زنگ باصدای

 میک کنم آرایش خورده یه گرفتم تصمیم کردم خشک صورتم آینه جلوی اومدم شستم صورتمو

 بایه نازک چشم خط یه ازاونورم بود سیاه زیادی زیرچشام مخصوصا زدم صورتم به پودر کرم

 مدهاو کردستان از بود مدارک خورده یه گذاشتم باشالمم پوشیدم مانتوما رفتم شدم بلند رژمات

 یرونب رفتم اتاق از کیفم داخل گداشتم اوناروهم بدم بهش برانوش پیش بودم نبرده هنوز بودیم

 ایچ یه میز دور نشستم بود میز روی آماده صبحونه وسایل همیشه مثل نبود کسی توآشپزخونه

 دشدمبلن جام از بودم شده سیر تقریبا وپنیرخوردم بانون لقمه تا باچند ریختم خودم برا شیرین

 بیرون کامل هنوز بیرون بردم ماشینو کردم باز بیروندرحیاطو رفتم خونه از پوشیدم کفشامو رفتم

 شممچ بودم بسته راهشو ماشین با من تقریبا بیرون اومد ازاونور برانوشم ماشین که بودم نرفته

 نپایی ماشینو میکردشیشه نگاه بهم داشت اونم بود نشسته ماشین داخل که خودش به افتاد

 هنوز کردم پارک جلوتر رفتم دادم سرتکون براش میام سرت پشت منم برو:برانوش کشید

 سوار بستمو درو رفتم مشین با شد رد کنارم از برانوش شدم پیاده ماشین از بودم نبسته درحیاطو

 شرکت رسیدم رانندگی ربع یه از بعد بود ربع یه کلا نبود راهی زیاد شرکت تا شدم ماشین

 تو رفتم کردم عجله میشد بسته داشته آسانسور در شرکت داخل رفتم کردم پارک ماشینو

 سمت نمیدوییدم اینجور وگرنه بودمش ندیده ازبیرون اصلا بود روم جلو برانوش آسانسور

 به ینازا که نگاهی کنم نگاه توچشاش نمیخواستم بود پایین سرم بود شده بسته آسانسوردرش

 سرت چرا سلام:برانوش بود دنیام چشماش چون کنم نگاه بهش میترسیدم نبود من مال بعد

 نگاه چشاش به بالا آوردم سرمو یواش یواش سرتو بگیربالا:برانوش همینجوری سلام:آیسا پایینه

 عنیمطم:برانوش خوبم که گفتم خوب:آیسا که خوبی صورتت شده چیزی کردم فکر:برانوش کردم

 ازش شد باز درآسانسور باشه:آیسا خودتو کنی درگیر پروندها با امروز نمیخواد زیاد ولی

 سری یه افتاد یادم بودم شده دور ازش خورده یه خودم دفتر در سمت رفتم کردم خداحافظی

 فتمر باسرعت سمتم برگشت برانوش برانوش:آیسا میرفت داشت هنوز برگشتم منه پیش مدارک
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 اومد یادم تازه دستم بود مونده کردستان ماموریت از این:آیسا دراوردم کیفم از مدارکو پیشش

 سلام:آیسا بودن دفتر تو مینا محمد شدم دفتر وارد کردم خداحافظی ازش ممنون باشه:برانوش

 هب نبود قرار امروز ولی بود رومیزم پرونده کلی نشستم میز پشت رفتم کردن سلام بهم اوناهم

 سابح به نیاز یکم کردم نگاه بهش خورده یه کردم باز برداشتم رو پرونده اولین بیارم فشار خودم

 ظخداحاف باشه میاری لاوینم منتظرم باشه اینجا میای شرکتم آره عزیزم سلام:مینا داشت کتاب

 یه کردم نگاه مینا به بیاره میخواست لاوینو که بود سیما حتما میزد حرف تلفن با داشت مینا

 ارمک بقیه به ندادم اهمیت بهش باشه شده پیروز که کسی مثل لبخند یه بود لبش روی لبخند

 لیناو همیشگی رستوران میرفتم داشتم بیرون رفتم برداشتم کیفمو بود نهار موقعه دادم ادامه

 سلام:لاوین کنارشون هم سیما بودن هم دست تو دست ولاوین برانوش که بودم کرده رد رو راهرو

 قربونت آره:آیسا میکنی کار اینجا هم شما خاله:لاوین عزیزم سلام:آیسا کنارش وایسادم  خاله

 اهونگ کرد احوالپرسی باهام سیما گفتم بهش ای باشه پیشت میام خوردم نهار باشه:لاوین برم

 میخواستن حتما شدم دور کردم خداحافظی ازشون گرفت دلم لحظه یه بود عمگین خیلی برانوش

 درست اونورتر صدمتر رستوران یه رفتم نمیرفتم اونجا امروز من پس همیشگی رستوران برن

 جااون میرفتم بود بار اولین رستوران داخل رفتم قبلیه رستوران همون رفتن اونا بودم زده حدس

 نگاه ور منو بود پسر دوتا میزم یه پشت دخترپسر دوتا بودن همونجا نفرم چند میز پشت نشستم

 اهمیت ولی مینداختن متلک با همش میکردن نگاه بهم پسرا دادم سفارش پلو زرش کردم

 یکی کردم احساس بیرون رفتم کردم پرداخت صورتحسابو رفتم خوردم آوردن غذامو نمیدادم

 رفتمگ تصمیم بودن تورستوران که بودن پسری دوتا همون سرم پشت به برگشتم میکنه صدام

 کارت کن صب عجله این با میری کجا:پسراولی میومدن اوناهم میرفتم من هرچقد دورشم ازشون

 برید ازمن میخواین چی:آیسا وایسادن جلوم اومدن دوتا سری این دادم ادامه راهم به بازم داریم

 کاریت ماکه داریم گناه باهامون میزنه حرف اینجور میاد دلت آخه: دومیه پسر نشین مزاحم کنار

 همونجا یکیش رفت پسرا از یکی برم نمیذارید وایسادین روم جلو چرا ندارین کار:آیسا نداریم

 فحر پسره با داشتم بود چی منطورشون باهات میایم راه هم ما بیا راه باهامون تو:پسره بود مونده

 هنمیگذر بد عزیزم سوارشو:پسره کنارمون اومد ماشین با بود اینجا که پسری همون دیدم میزدم

 یه نمیشد ولی کنم باز رو راه کردم سعی من درمورد بودن کرده فکر چی باخودشون اینا بهت

 زبون اب ماشین تو بیا خودت پس:پسره کیفمو کن ول کن ولش:ایسا گرفت کیفمو اونا از یکی دفعه
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 ادد داشت میکردم باید چیکار بود دردسری چه دیگه این خدایا بود رفته بالا قلبم ضربان خوش

 ول کیفم دیدم که میزدم

 

 بود دستش چاقو اونا از یکی بود روم جلو برانوش زمین به خورد شد پرت هم پسره شد

 چندتا گرفت دستش رواز چاقو گرفت دستشو برانوش دستشه چاقو باش مواطب برانوش:ایسا

 تو دز اونا از یکی نبود وسیما لاوین از خبری بودم ترسیده خیلی پسرا از یکی توشکم زد ضربه

 بودم ترسیده خیلی زدم صدا اسمشو داد با برانوش:آیسا اومد خون دماغش گوشه برانوش صورت

 درآوردم دستمال کیفم از بود داده تکیه دیوار به برانوش سمت رفتم دوتا اون رفتن در بالاخره

 نداشتم حرفی رستوران اون رفتی چی واس میکردی چیکار جا اون:برانوش بینیش روی گرفتم

 سرووضعیه وچهاین باتونیستم:برانوش نگفتم چیزی ببینم شمارو نمیخواستم بگم نمیتونستم بگم

 گرفت دستمو نبود بیرون زیاد موهام ولی بیرون موهات همه این چرا خودت برا کردی درست

 کنی چیکار میخوای بعدش پیش اینجوری رستوران نیومدی بامن روز یه میبینی:برانوش

 مشخصه آره:برانوش کنم مواظبت خودم از میتونم خودم میام خودم کنی ول دستمو میشه:آیسا

 دیمرسی بود کار بهترین سکوت نگم هیچی کردم سعی شرکت سمت رفتیم باهم کرد ول دستمو

 برای:برانوش پیشم بیاد بود قرار:آیسا رفت خورد نهار:برانوش شد چی لاوین پس:آیسا شرکت دم

 آسانسورشدیم سوار رفتیم باشه:آیسا فردا  میاد دوباره رفتن باعجله اومد پیش کاری سیما

 توو من:آیسا میکنم خواهش آیسا چی بعدش بار یه نباشم من شاید نکن کارو این دیگه:برانوش

 این هدیگ بار یه فقط نزن حرف این:برانوش باشی نگرانم نمیخواد نیستیم هم وکار کس دیگه که

 در پشت مینا بازشد درآسانسور که سمتم بود گرفته بالا اشارش انگشت بشنوم دهنت از حرفو

 دش باعث زدم لبخند برانوش روبه دربیارم حرصشو خورده یه خواستم کرد تعجب ما دیدن با بود

 هچ دورشدم خداحافظی بدون برانوش از بیرون رفتم آسانسور از کنه نگاه بهم باتعجب برانوش

 م بود خسته خونه رفتم چهار ساعت دادم انجام کارامو دفتر تو دیگه خورده یه آخه بود بدی ظهر

 کشیدم دراز کاناپه روی لباسام با
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 امانم بودم خوابیده دوساعتی یه بود غروب شیش کردم نگاه ساعت به شدم بلند بود برده خوابم

 زشا گرفتم وسایلارو کمکش خورده یه رفتم خرید کلی با بود برگشته بیرون از خونه داخل اومد

 قراره:مامان وسایل همه این جون مامان خبر چه::آیسا چراایقدوسایل ولی توآشپزخونه بردم

 یتوضع تواین خواستگار شد شل دستم از سیب پلاستیک حرفش این با برات بیاد خواستگار

 خوبه حالا بختت به زدی لگد اول از خوبیه پسره هم خیلی:مامان آخه خواستگاری چه مامان:آیسا

 کیه منظورت مامان:آیسا بود کی منطورش آوردم درنمی سر حرفاش از برگشت پسره دوباره باز

 خودشو کار بالاخره بود درست نه ولی شنید اشتباه گوشام کردم احساس لحظه یه رهام:مامان

 آیسا بسه دیگه:مامان من مامان ولی:آیسا ظرفشویی سینگ تو ریختم سیبو پلاستیک بود کرده

 هدیگ بهتر رهام از ها بمونی پاش به میخوای که نه کرد چیکار پسره اون که دیدی میکنم خواهش

 یمیش مند علاقه بهش زندگیت تو که نداری دوسش داره ایرادیم چه خوبیه پسره خیلیم نداریم

 تسم رفتم بیرون رفتم آشپزخونه از اعصبانیت با میومد بیرون من مامان دهن از حرفا این واقعا

 داشت حق خورده یه خوب بود گرفته مامان از دلم خیلی کردم عوض لباسامو کردم باز درو اتاقم

 میفهمید برانوش اگه تخت روی نشستم چی همه خبراز بی بکنه باهام کارو این قرارنبود ولی

 این داره چرا ندارم احساسی بهش میدونه که رهام ولی میفهمید چی که بالاخره میشد بد خیلی

 ابجو بود برانوش خورد زنگ گوشیم بودم فکر تو بود ریخته بهم خیلی اعصایم میکنه رو کارا

 جا بفرداش خواستگاریه قراره:برانوش چیو:آیسا نگفتی چرابهم سلام:برانوش سلام آلو:آیسا دادم

 توکی شدم خبردار پیش رقیقه چند که چون:آیسا داشت خبر کجا از این حرفش از خوردم

 هک خونتون امروز بود اومده مامان:برانوشد چطور ولی:آیسا هست ساعتی یک یه:برانوش فهمیدی

 ونمنمید:آیسا کنی چیکار میخوای حالا خبردارشدم اومدم ساعتیه یه  منم بود گفته بهش مامانت

 تسکو حرفم این با من میمونه فقط مثبت نظراشون اونا نمیان کوتاه اینا مامان دیگه سری این

 دیگه برانوش میزنه خودشو حرف گفتم مامان به امشب هرچی میکنم دق منم اونجوری:آیسا کرد

 کار میکنم خواهش:آیسا خواستگاری بیاد فرداشب نمیذارم:برانوش نمیکنه گوش حرفام به

 یچ من پس:برانوش ندارم تحملشو دیگه من توروخدا بمونه پشیمونی عمر یه ندی انجام احمقانه

 میتونمن باشه دیگه یکی واسه چشات باشه ای دیگه یکی تودستای دستت کنم تحمل چطور آیسا

 منابود داشت کارش بااین رهامم بودم دلشکسته خیلی شد جاری جام از اشک حرفا این گفتن با

 گمب چی:آیسا نمیگی هیچی چرا میشنوی صدام آیسا آیسا:برانوش نمیزدم حرفی هیچی میکردم
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 دیونه دارم بگو احمقو من موضوع ازاین نیومده بدت توهم پس:برانوش ندارم گفتن برا چیزز

 چیکارباید ولی بودم ناراحت خیلی خودمم کرده قطع فهمیدم شد باعث گوشی بوق صدای میشم

 سیما کنار اونا من وقتی میدید خودشو همش چرا نمیدوستنم بودم نزده بدی حرف میکردم

 خیلی اینا مامان دست از بودم عاشقش همه این با ولی بچش اون یا میشکستم  هروز که میدیدم

 برم شب خواست ازم کردم تعریف براش همچیو داد جواب گرفتم رو آنیسا شماره بودم ناراحت

 ردمک درباز میومد سرم پشت مامان بیرون رفتم خونه از برداشتم کیفمو پوشیدم مانتوما خونش

 ماشین شدم ماشین سوار ندادم جوابشو میری کجا آیسا کجا آیسا:مامان بیرون بردم ماشینو

 دمز زنگو آنیسا خونه رسیدم ساعت بعدازنیم بود وایساده دوازه کنار هنوز افتادم راه کردم روشن

 داخل رفتیم باهم بست درو بودم کرده بغض خیلی بقلش تو افتادم دیدمش وقتی کرد باز برام درو

 ممنون سلام:آیسا خوبی آیسا سلام:براهین سمتم اومد شد بلد دیدنم با پذیرایی تو براهینم

 چینمب میزو برم منم بشور دستاتو عزیزم:آنیسا حرفیه چه این نه:براهین شدم مزاحمتون ببخشید

 بعدم بود پوشیده مشکی باجین تاپ یه درآوردم  مانتوما آنیسو اتاق داخل رفتم بخوریم شام

 برای بود کرده درست ماکارونی آنیسا آشپزخونه تو رفتم شستم دستامو دستشویی سمت رفتم

 ااشته با روش ریختم سس کایم روش زیاد سس با بودم ماکارونی عاشق ریختم بشقاب یه خودم

 چیزی:آیسا میخندن دارن وبراهین آنیسا دیدم لحظه یه نبود دوربرم به حواسم اصلا میخوردم

 دونیمی که تو ماکارونیم عاشق من آره:آیسا بود گرسنت خیلی میخوری بااشتها چه نه:آنیسا شده

 آشپزخونه تو کارم شستم وظرفارو کردم جمع میز آنیسا همراه شد تموم غذامون دقیقه بعدازچند

 میکنم باز من:براهین یازده نزدیک ساعت اومد در زنگ صدا بیرون میومدم داشتم بود شده تموم

 ردمک باز درو نداد جواب کسی کیه پرسیدم هرچقد در جلوی رفتم میرم من بیای نمیخواد نه:آیسا

 روم جلو برانوش بود خون پراز ولی داشتم دوسشون خیلی که چشایی آشنا چشمای به افتاد نگام

 سرش پشت منم خونه داخل رفت شد رد کنارم از هیچی سلام:برانوش شده چی سلام:آیسا بود

 هندار تعادل بود مشخص سمتش اومد براهین کردن تعجب دیدنش با وبراهین آنیسا داخل رفتم

 داداش باخودت کردی چیکار:براهین مبل روی نشوندش براهین بود خورده مشروب حتما برانوش

 من سمت برگشت براهین حرف این با
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 یه نمنمیتو دیگه نگفتم آورد سرم بلارو این دیگه نفر یه نکردم کاری من:برانوش من روبه نگاش

 ریکا که من من:آیسا نشستم مبلش کنار رفتم پادراومدم از دیگه کنم تحمل رو دیگه شکست

 اینا کردی خودت دیونه منو کردی خودت عاشق منو تو کردی کارا خیلی چرا:برانوووش نکردم

 جدا ازت نیست خیالم عین مدت تواین میکنی فک نمیتونم کردی خودت مجنون نیست بس

 تقصیری من ولی:آیسا پایین انداختم سرمو حرفاش این با آیسا میشم نابود دارم درون از شدم

 دخترت تو برانوش نشد ولی کردم نگاه چشاش تو بالا آوردم سرمو دارمعاشقتم دوست منم ندارم

 تردخ اصلا نمیدونستم نمیخواستم دخترو اون من:برانوش ندارم تقصیری من وسط این شد پیدا

 دارین کارا این با فقط الان:براهین میزدمش رقم ای دیگه جور بود من دست سرنوشت اگه دارم

 حرفش این با کنه ازدواج رهام با میخواد میده عذاب منو داره آیسا:برانوش میدین عذاب خودتونا

 اینا انمام خواستگاری بیان فرداشب قراره نکن نگام اینجوری:آیسا کرد نگاه بهم تعجب با براهین

 فتمخال رهام خواستگاری با اینا مامان برانوش منو جداییه بعداز مشتاق خیلیم گفتن بهم امشب

 توی انداخت چنگ برانوش حرفم این با کرد اعلام موافقتشو پیش دقیقه چند مامان نمیکنن

 تافردا کنین استراحت برین این خسته مشخصه:آنیسا نمیگفت هیچی الان تا آنیسا موهاش

 چقد دستات  داداش:براهین بود گرفته دستشو براهین میداد نشون خسته برانوش خدابزرگه

 میشه آیسا:برانوش باش مواظب:براهین شدم داغ حتما مشروب بخاطر نه:برانوش مریضی داغه

 درو:برانوش بعدش منم رفت اتاق داخل برانوش افتادم را سرشون پشت دارم حرف باهات بیای

 روبروش صندلی نشستم منم لباساش باهمون کشید دراز تخت روی برانوش بستم درو ببند

 زیچی همچین نمیذارم نه نمیبینیش فردا باش مطمعن میارم رهام سر بلایی یه من آیسا:برانوش

 دست میریخت عرق ازسروصورتش کنارش رفتم بده حالش کردم احساس لحظه یه نمیذارم بشه

 خواستم داشت شدید تب نبود مشروب بخاطر این ولی داغ خیلی بود داغ صورتش روی کشیدم

 میام نالا جای نمیرم:آیسا نذار تنهام نرو:برانوش کشید دستمو بیارم چیزی حوله یه برم شم بلند

 رونبی رفتم ازاتاق کرد ول دستمو بذارم پیشونیت بیارم چیزی یه میرم نیست خوب اصلا حالت

 تو تمرف برداشتم آبم کاسه یه کردم خیس سرد آب با برداشتم حوله یه بودن خوابیده اینا آنیسا

 لافهم یه شد سردش برانوش کارم این با پیشونیش رو گذاشتم رو حوله نشستم تخت کنار اتاق

 گذاشتم زدم آب درآوردم رو حوله دوباره میکرد نگام فقط نمیگفت هیچی روش انداختم
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 تداش تب باز ولی پایین بود اومده خورده یه بردتبش خوابش کردم اینکارو چندبار پیشونیش

 ....برد خوابم شد سنگین چشام بود دستم تو دستش کشیدم دراز کنارش

 

 داشتم منم داشت تب برانوش دیشب لحظه یه اومد یادم ها گرفته برق عین بازکردم چشامو

 گاهن صورتش به نبودن داغ ولی بود دستم تو دستاش هنوز سمتش برگشتم میکردم پاشویش

 گامن کشیدم راحت نفس یه نداشت تب روپیشونیش گذاشتم دستمو بود خوب وروش رنگ کردم

 نمنگرا خیلی حتما مامان پنجره کنار رفتگ شدم بلند روتخت بوداز صبح پنج ساعت روی رفت

 خیلی دلنشینی صدایی چه شنیدم اذانو صدای بودم فکر تو اینجام گفته بهش آنیساحتما ولی بود

 دمسج میومد ملایمی نسیم کردم باز رو پنجره نمیاد یادم بار آخرین بودم نخونده نماز بود وقت

 ودمب کرده باز رو پنجره که مخصوصا بود نزدیک خیلی صداش چون میشد اینا آنیسا خونه نزدیک

 هنمیش پیچیدن خیلی هم آدمها این خاموش بعضی بود روشن لامپا بعضی کردم نگاه ها خونه به

 بود سترا توی که نفر یه به افتاد چشمم بود بیرون به نگام همینطور زندگی از میخوان چی فهمید

 نای از دیگه این بعداز شاید بودیم اتاق یه تو الان  افتادم برانوش یاد لبش گوشه سیگارم یه

 فقط شهبا مشخص قیافش نمیذاشت تاریکی که بود پسری سمت نگام نمیومد پیش فرصتابرامون

 اتنشبال بازم بود وایساده روم جلو برانوش برگشتم شونم روی خورد دستی میدیدم دودسیگاراشو

 هوا خورده یه داشتم هیچی:آیسا میکنی نگاه چی به آره:برانوش خوبی سلام:آیسا بود لخت

 به نه میخوری سرما تو نمیخورم سرما من:آیسا میخوری سرما ببند رو پنجره:برانوش میخوردم

 شمپی که ممنون خوبم الان:برانوش پوشیدن لباس اینجور به نه پیشت ساعت چند ولرز تب اون

 یساآ خستم خیلی:برانوش بود چی وروزت حال الان نبود معلوم که بودم کرده ولت اگه:آیسا بودی

 دنیا اون:برانوش میکردم گوش حرفاش به داشتم نشستم تخت روی رفتم چی ازهمه زندگی از

 نینز حرفا اینجور میشه نمیدونه کسی نمیدونم:آیسا بهتره اینجا از باشه چطوری میکنی فک

 مرگ آدمک بخند آخردنیاست آدمک:برانوش کرد زندگی اینجا باید و دنیایم تواین فعلن

  بخند همینجاست

 کرد توراعاشق که خطی دست



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 183 

  بخند ماست کاغذیه شوخیه

  است دنیاسراب کل کنی گریه خرنشوی آدمک

  بخند تنهاست تو مثل بخدا خواندی بزرگش تو که خدایی آن

 

 گفته زیبا خیلی:آیسا عاشق یه:برانوش کیه سرایندش عالیه بود قشنگ خیلی:آیسا

 که چشایی توچشاش بود غم چقد چشاش سمت رفت نگام خواستگاری میان  امشب:برانوش

 مقصر چی الان ولی  میزد برق زندگی برای که چشایی وتکبر غرور بوداز پر دیدمش بار اولین

 که:برانوش کشید عمیق نفس یه چی:آیسا نره یادت:برانوش میان آره:آیسا بودم خودم اصلی

 اب ببینه هامو گریه نداشتم دوست پایین آوردم سرمو شد بارونی چشام حرفش این با دارم دوست

 نهدو انگشتش با میریزن چشت از دارن چرا حیفه مرواریده اینا:برانوش بالا آورد صورتمو دستش

 باریدن قصد حالا حالا بودن کردن پیدا خودشونو راه چشمام این ولی کرد پاک آشکامو دونه

 نشسته روبروم بود شده تبدیل حق حق به صدام بی های گریه شد نزدیک بهم برانوش داشتن

 ستاشود  اشک فقط بگم نمیتونستم چیزی نداری کردن گریه حق نکن گریه نگفتم:برانوش بود

 شنبینم دیگه بره بود قرار که انگار بودم کرده بغلش محکم منم کرد بغلم شونهام دور انداخت

 ودمخ به بیشتر حرفش این با همیشه میمونم عاشقت همیشه:گفت وار زمزمه گوشم بغل برانوش

 شده آروم خورده یه حرفاش این با آروم عشقم باش آروم:برانوش میکرد نوازش موهامو فشردمش

 برای دلم که چقد لباش سمت رفت نگام میکرد نگاه چشام به بیرون اومدم بغلش از بودم

 بعد یول بود کرده تعجب اول لحظه یه لبش روی گذاشتم لبامو اختیار بی بود شده تنگ عطرتنش

 بود لباش روی لبام هنوزم روم آوردم هجوم تخت روی افتادم میبوسید لبامو  شد همراه باهام

 اینکه مثل خودشم آوردم کم نفس کردم احساس لحظه یه نمیکردم عوضش دنیا با که حسی

 یه بود شده خمار چشاش میکرد نگاه چشمامم تو بازم کرد جدا لبام از لباشو داشت حسو همین

 ندلبخ یه شه پشیمون بعدا که نمیکرد کاری داشتم اعتماد بهش من ولی داشت برم ترس لحظه

 ویت دستام بگیره نفس بود خواسته لحظه چند یه لبام روی گذاشت لباشو دوباره لبش روی اومد

 پیش همینجوری اگه بودم نکرده تجربش تاالان که حسی بود شده داغ بدنم تموم بود موهاش
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 داشت امکان وهوا حال تواین نمیخواست خودشم اگه حتی میکشید باریک بجاهای کار میرفت

 یدد مارو وقتی بود چهارچوب تو آنیسا کرد بلند سرشو برانوش شد باز اتاق در بیاد پیش چیزی

 من خدای وای سرش پشت منم شد بلند برانوش بست درو زود ولی بود زده خشکش لحظه یه

 یچ چیه:برانوش بودم گرفته استرس میشم رسوا مامان به نزنه زنگ نمیکنن که فکرا چه الان

 بکنه فکری هر:برانوش ما درمورد میکنه فکری چه الان اون نشده چیزی بنظرت الان:آیسا شده

 اونم چون:برانوش مطمعنی ایقد کجا از:آیسا مطمعنم نمیگه:برانوش چیزی نگه مامان به نه نه:آیسا

 بیا شرکت بریم باید دیگه دوساعت بخواب بیا:برانوش ولی اومد آنیسا شد خوب عاشقه یه

 تمودس من خوابیدی اونجا چرا:برانوش خوابیدم کنارش فاصله با تخت روی رفتم بکن استراحتی

 کنیمی فک یعنی اعتمادی بی بهم ایقد یعنی:برانوش خوبه همینجا:آیسا پس کردم دراز کی واسه

 خو رو نمیومد آنیسا اگه

 

 آها:برانوش بازوش روی گذاشتم سرمو بود شده ناراحت حرفم از بود مشخص نداشتم کنترل دم

 .....بستم چشامو بخوابیم:برانوش شکمم روی گذاشت دستشم یکی اون شد این

 

 اگه:انوشبر تخت روی نشستم بود وایساده سرم بالا بود برانوش شدم بیدار نفر یه دست تکونای با

 دست دستشویی سمت رفتم شدم بلند ازتخت میام نه:آیسا بخواب بیای نمیخواد ای خسته

 شالمو زدم سرسری شونه یه موهامو پوشیدم شلوارممو مانتو بیرون اومدم شستم وصورتمو

 اتفاقای اب میخوردن صبحونه داشتن بودن آشپزخونه تو بقیه بیرون رفتم برداشتم کیفمو گذاشتم

 صبح لامس:آیسا توآشپزخونه رفتم پایین انداختم سرمو بود دیده مارو آنیسا که وضعیتی تو صبح

 ساآنی به نگاه یه میخورد چایی داشت برانوش روبروی نشستم گفتن سلام بهم هم بقیه بخیر

 باز رموس نگاش از بفهمم چیزی نمیتونستم کرد نگاه شدبهم نگام متوجه ریلکس خیلی انداختم

 برانوش هب خواستم کردم بلند سرمو بود برانوش سمت پنیر برداشتم نون تیکه یه پایین انداختم

 داشت چی به کردم درشت چشامو بود لبخند لبش روی میزد لبخند داشت پنیروبده بگم

 نمیدونستم بودم نکرده نگاه براهین به هنوز خوردم ازش خورده یه برداشتم چاییمو میخندید
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 من عذابی چه میکرد نگاه آنیسا به داشت  براهین سمت رفت نگام رد نه یا میدونه چیزی اونم

 ودب نشسته هنوز برانوش شدم بلند خوردگ صبحونمو بالاخره سفره سر امروز میکشیدم داشتم

 ردمک بغلش اومد باهامون در دم تا آنیسا کرد تشکر آنیسا واز شد بلند اونم شدم بلند دید وقتی

 خواهرگلم پیشم بیا بازم نکردم کاری میکنم خواهش:آنیسا چی همه بخاطر آبجی ممنونم:آیسا

 ادبی من ماشین با بود قرار براهین کرد باز ماشینو در برانوش رفتیم کردیم خداحافظی ازشون

 پایین همش سرت امروز چرا شده چی:برانوش شرکت سمت افتادیم راه شدم ماشین سوار شرکت

 ونا به زدی خودتو یا نمیدونی:آیسا میکرد سوال بازم ولی میدونست خودش بگم داشتم چی بود

 ما همین بخاطر:برانوش رفت یادت  بود دیده وضعیی توچه مارو صبح آنیسا:آیسا چیو:برانوش راه

 لبخندی برانوش حرفم این یانهبا کردیم کاری ما نمیدونه که اون:آیسا نکردیم کاری که

 ماشین از شرکت رسیدیم دقیقه بعدازچند بود چی بخاطر موذیانش خندهای این زدنمیدونستم

 ما تسم میومدن داشتن که سیماولاوین به افتاد چشمم شرکت داخل میرفتم داشتم شدیم پیاده

 نداشت خوشی حال همچین سیماهم  میکرد نگاه سیما به اعصبانیت با برانوش سمت برگشتم

 متس برگشتم خاله سلام:لاوین بود دیده هم ماروکنار بود این بخاطر به شاید بود انگاراعصبانی

 اهمب گرفتم لاوینو دست منم بود برانوش با زدن حرف سیمادرحال خانم لاوین سلام:آیسا لاوین

 نجاما کاراشونا داشتن محمدومینا کردم باز درو دفتر رسیدم دقیقه چند بعداز شرکت داخل رفتیم

 هی نشستم میزم پشت لاوین همراه اونم کردن تعجب دیدنم با داخل رفتم لاوین با من که میدادن

 نقاشی برام دادم بهش کاغذومداد یه صندلی رو نشوندمش لاوین واسه کنارم گذاشتم صندلیم

 داخل اومد سیما شد باز دفتر در که بودم حسابرسی مشغول کردم باز رو پرونده یه کنه

 ریمب پاشو سیما اومدم آیساجونم باخاله من:لاوین بیای گفت بهت کی میکنی چیکار اینجا:سیما

 وزن ردم یه با دختربچه یه بود میز روی لاوین نقاشیه بیرون رفت دفتر از گرفت رو بچه دست یالا

 یلیخ امروز کشو تو گذاشتم برداشتم لاغذو بود کشیده برانوشو سیماو خودشو حتما بود کشیده

 دهاپرون رو گذاشتم تمرکزم همه امشب خواستگاریه ازاونورم بود دستم رو پرونده کلی داشتم کار

 مبرداشت کیفمو بود شده تموم کارام همه چهار تا نرفتم نهارم برا حتی نداشتم غذاخوردن حوصله

 دمش سوار وایساد دادم تکون دست تاکسی بودبرای براهین دست ماشینمم بیرون دفتر از رفتم

 امشب به وقتی میدیدمش امشب خوب ولی نبود خبری رها از میکردم نگاه خیابونارو دادم آدرسو

 وت کلیدوانداختم شدم پیاده وایساد خونه جلوی تاکسی میشدن تند قلبم ضربان میکردم فک
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 ونهخ حسابی بوددمامان تمیز خیلی همجا شدم پذیرایی وارد بود گرسنم خیلی کردم باز درو قفل

 خوردم کردم گرم سبزی قرمه با بود برنج خورده یه آشپزخونه تو رفتم بود کرده درست رو

 تخت روی افتادم درآوردم مانتوما بود پنج ساعت داشتم نیاز استراحت یه به تواتاقم رفتم یکسره

 ....برد خوابم زود  خیلی

 

 توی اتاقی روتخت از شدم بلند چرا نمیدونم میکرد درد خیلی دستم یواش کردم باز چشامو

 افتاد مچش بود شده کبود خورده یه انداختم نگاه دستم به کردم روشن لامپو بود رفته فرو تاریکی

 دشا آیسا با بود کرده تغییر قیافم نمیرسیدم خودم به زیاد وقت چند این آینه توی خودم به

 ادمافت امشب یاد بودم کرده فرق خیلی آروم افتاده جا دختر یه میکردم فرق خیلی قبل وپرنشاط

 چه نمیدونستم بود7 ساعت بود شده تنگ خیلی براش دلم میومد حتما هم رها کشیدم آهی یه

 دوست ساده خیلی چیز یه بپوشم نبود مدنظرم چیزیم بدونم نداشتم دوستم میومدن ساعتی

 هب داشتم آینه ازتو هنوزم اتاقم داخل اومد مامان بیاتو:آیسا صداراومد به دراتاقم بپوشم داشتم

 منی بیرون ورفت دروبست باشه:آیسا میرسن دیگه ساعت نیم دخترم:مامان میکردم نگاه خودم

 برانوش خواستگاری یاد زده شونه موهامو برداشتم رو شونه نداشتم زیادی کار که من ساعت

 مآد یه عین چی الان ولی داشتم استرس چقد بودم پوشیده لباسی چه بیان میخواستن افتادم

 دمش بلند جام از دلگیربودم خیلی مامان از بودم شده کنه اطاعت اونم بدن دستور بهش که آهنی

 کمدو داخل کردم نگاه خیلی بپوشم کنم انتخاب چیزی یه میخواستم کردم باز درکمدمو

 یه به خورد چشمم لحظه یه بودم ساده خیلی چیز یه دنبال بودن مجلسی خیلی اکثرلباسام

 مبعد پوشیدم ساپورتما اول برداشتم هم مشکی ساپورت یه داشتم برش ساده مشکی تونیک

 گکمرن رژ وبایه نازک چشم خط یه پودرزدم کرم یکم بود خوب کردم نگاه خودم توآینه تونیکمو

 درورودی بیرون رفتم اتاقم از نزدم دست بهشون دیگه گذاشتم بودم کرده شونه همونجور موهامم

 به افتاد نگاش رهام بودم ها پله بالای هنوز بود رهام واخرسرم رها بعدم رها مامان شد باز خونه

 اب بعدم کردم بغل رو رها ازهمه اول پایین رفتم هام پله از داخل اومد بعدم کرد نگام خورده یه من

 توپذیرایی رفت مهمونا همراه مامان دادم سلامشو جواب سلام:رهام رهام آخرشم رها بابای مامان

 داری انگار وضعیه سرو چه این دختر:مامان اومد مامان هم دقیقه چند بعداز آشپزخونه رفتم من
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 به دید مامان ندارن مشکلی خوبه لباسام:آیسا داشتی لباس همه این خاکسپاری مراسم میری

 گذاشتم برداشتم استکان تا7 برداشتم رو سینی بیا وبیار چایی گفت نمیکنم توجه حرفاش

 بابای عدب داشتم نگه چایی رهام بابای برای اول پذیرایی تو رفتم ریختم چایی تواستکانا توسینی

 رهانشستم کنار رفتم میز روی گذاشتم رو سینی رهام آخرسرم برداشتن بزرگترا همه کلا خودم

 شنیدم خبرارو متاسفم واقعا چطوری تو سهیل ستاره آره:رها کجایی دختر خوبی:آیسا

 رهام اصرار به امشب بیام نداشتم دوست من نباش دلخور من از:رها شده که چیزیه ممنون:آیسا

 اشلوارب بود پوشیده طوسی پیراهن میکردیه نگام داشت رهام به افتاد نگام نیستم نه:آیسا اومدم

 داره الان برانوش کجا رهام کجا من برانوش ولی افتادم برانوش یاد میومدن بهش خیلی مشکی

 صدام داشت مامان بودم فکر تو داره حالی په الان خواستگاریه امشب میدونه میکنه چیکار

 گاهن مامان چشای به جام از شدم بلند بزنین حرفاتونا اتاقت برین رهام با:مامان بله:آیسا میکرد

 رفتم دروبازکردم بود سرم پشت رهامم بالا رفتم ها پله از پایین انداخت سرشو مامان میکردم

 خوب:رهام ممنون:آیسا قشنگیه اتاق:رهام نشست اتاقم صندلی روی رهامم نشستم تخت روی

 رفح راحت چقد گفت باید هارو گفته بلاخره بدونم باید من که هست چی بپرسی دوستداری چی

 بخاطر اینجام الان اگه اینکه فقط ندارم خاصی حرف:آیسا نبود مهم من حس براش اصلا میزد

 چرا: رهام ندارم بهت حسی هیچ میدونی چیه باتو ازدواج درمورد نظرم میدونی تو ایناست مامان

 مشواس:آیسا وخوبه میدونه همچیو که برانوشه فقط بکنم سعیمو نمیذاری چرا نمیدی فرصت بهم

 نداری حق:آیسا بود کم این زد پست زد بهم رو صیغه خودش رفت کرد ولت چرا:راام نیار

 که من بردار طرفداریش از دست میکنم خواهش:رهام نمیدونی هیچی تو بزنی حرف اینجوری

 با داربر سرم از دست نگو چیزی گفتم:آیسا میخوای اونو داره بچه زنو که اونی نمیبینی عاشقتم

 دمش بلند بزنه حرفایی همچین برانوش درمورد کنم تحمل نمیتونستم شد ساکت رهام حرفم این

 اوکیه جوابت پس:رهام نداشتم باهات حرفی اولم از من:آیسا نزدی حرفاتو میری کجا:رهام جام از

 چی خوب:رهام مامان رها کنار رفتم پایین رفتم ها پله از افتادم جلو کردم نگاه چشماش به باتنفر

 حرفی ولی کردم نگاه بهش تعجب با موافقه هم آیسا:رهام رسیدین ای نتیجه چه به شد

 کن نشیری دهنتو جان محمد مبارکه: رهام بابای بود فورمالیته خواستگاری این بزنم نمیتونستم

 حالت آیسا:راه میکردم نگاه زمین سرامیکای به زده حلقه توچشام اشک پایبن انداختم سرمو

 از کاش قطره یه میگیره آتیش دلم اینجوری نکن:رها کردم نگاه توچشاش کردم بلند سرمو خوبه
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 تشدس تو بود گرفته دستمو رها ببینه کسی اینکه قبل کردم پاکش زود دست با چکید چشام

 براش آرامشی که آشوبی پاشده به آشوب دلم تو چی من ولی بودن وخنده زدن حرف درحال همه

 شد قرار وتصمیم حرف کلی بعداز بالاخره نمیرفت پایین گلوم از چیزی نخوردم شامم حتی نبود

 ه پله از رفتن وقتی برن

 

 پشلام برانوش اتاق به کردم نگاه کردم ولاز دربلکن بستم ومحکم دراتاق تند تند بالا رفتم ا

 میشدن ولی بده نجاتم بگم بهش بزنم داد میخواست دلم شد من متوجه بود پنجره کنار بود روشن

 هق قه به باریدن اشکام اتاقش شیشه روی بود گذاشته دستشو اونم شیشه روی گذاشتم دستمو

 یه ودب نیاورده بالا سرشو هنوز بود گرفته آتیش قلبم میسوختم داشتم بود پایین سرش افتادم

 باعث داغش نفسای شیشه روی میکرد ها دهنش با شد زده بخار اش شیشه تیکه یه لحظه

 دلم کارش این با دارم دوستت خوندم مینوشت چیزی یه داشت بود شده بخار شدن درست

 جاهمون نشستم بودم شده خسته دیگه کردم نگاش همونجا دقیقه چند براش کشید پر بیشتر

 ....بودن کشیده آعوش به منو اتاق تاریکی شب تاریکی بهش نداشتم دید دیگه

 

 اعتس تواتاقم رفتم کردم درباز برده خوابم بالکن تو دیدم بود شده سردم خیلی کردم باز چشامو

 خورده بهم که سرمایی بخاطر میکرد دردم جونم همه شرکت میرفتم باید دیگه ساعت یه بود7

 اول ومدمی توآشپزخونه از صداشون وبابا مامان پایین  رفتم کردم عوض شلوار مانتو با لباسامو بود

 ساآی ولی:مامان وایسادم میگفتن داشتن که حرفایی با ولی توآشپزخونه یکسره برم خواستم

 بکنیم باهاش کاری همچین قراره بفهمه اگه میشه جهنم دخترم زندگی محمد نیست راضی

 به سرپ میخواد چی دیگه خانوم:بابا بود گرفته جونمو تموم استرس کنن چیکار میخواستن سیعنی

 برانوشه پیش دلش اون:مامان میخواد چی دختره این دیگه هست که عاشقشم خوبی این

  کف میخواد نیستسرنوشتاینجوری برانوشم تقصیر نمیشه میدونی خودتم خانوم نمیشه:بابا

 تو خوب دلخوره ازم روزه چند الان:مامان حالش چطوره  نمیفهمم دخترم وروزه حال از من میکنی

 یول باشه داشته گله ازم دخترم ندارم دوست اصلا سکسته دلم چقد میدونی نمیکنه نگاه روم
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 هوسط حیثیتم آبرو خانوم مجبورم: محمد میشناسی رو آیسا تو میکنه دق دخترم محمد آقا نکن

 قطع صداشون میاد داره کسی بفهمن که افتادم راه سروصدا با خورده یه میزنی حرفو این چطور

 باهات خورده یه دخترم:بابا برداشتم نون خورده یه نشستم میز دور رفتم کردم سلام بود شده

 نوم بگیرن یهوی عقدوعروسی که دارن اسرار اینا رهام خونواده:بابا باباجون بله:آیسا داشتم حرف

 ایقد میتونست چطور کردم نگاه بابا چشمای به بگم بهت که تو مونده فقط کردیم موافقت مامانتم

 وت اشک بود غم توچشاش مامان سمت برگردوندم چشامو نبود اینجوری من بابای باشه رحم بی

 من باهم جا یه عروسی عقد میکردم مرور ذهنم تو بابارو حرفای میلرزیدن دستام زد حلقه چشام

 مکن زندگی باهاش سقف یه زیر میخواستم بعدچطوری وایسم رهام کنار ساعت یه نمیتونستم

 یفموک اتاقم تو رفتم حرفی بدونی جام از شدم بلند میریخت اشکم قطرهای پایین انداختم سرمو

 بودم فتهر کوچه یه افتادم راه پیاده کنم رانندگی نمیخواستم حتی بیرون رفتم تواتاقم از برداشتم

 نماشی سوار رفتم کرد باز دروبرام بود برانوش بالا آوردم سرمو کرد ترمز پام جلو ماشینی دیدم

 ادهپی چرا:برانوش سلام:آیسا سلام:برانوش بود قرمز هنوز چشمام بودم کرده پاک اشکام تازه شد

 گاهن چشام به سمتش برگشتم نداشتم رانندگی حوصله بود خونه:آیسا کو ماشین شرکت میری

 خودم بخاطر:آیسا چی واسه اونوقت:برانوش آره:آیسا کردی گریه:برانوش توهم رفت اخماش کرد

 شپی خوب خیلیم آره:آیسا کرد خودشا کار بالاخره بزرگ گل دسته یه با دیدمش دیشب:برانوش

 ردک ترمز برانوش حرفم این با بگیریم باهم وعروسی عقد قراره:آیسا چیه  منظورت:برانوش رفته

 مینداخت چنگ هی میکنن نابودمون دارن چرا آخه چرا:برانوش گرفتم داشبورتو محکم

  شنمیذارم زنده:برانوش بودم کرده آبروش بی کی من ولی آبروم بخاطر میگه بابا:آیسا توموهاش

 دیگه:برانوش کوبید داشبورد روی محکم برانوش شه ازاین بدتر نکنی کاری توروخدا:آیسا

 یه نوشبرا سیما با کردی چیکار تو:آیسا بگم چی نمیدونستم  بگو تو داریم آره داریم بدترازاینم

 چیزی برانوش مبارکه:آیسا کنیم ازدواج قراره بشه تایید بیاد تامون دادیمهرسه خون آزمایش

 بست بن به میرفتیم هرطرف از نبود راهی هیچ بود بسته رومون به راه طرف هر از نگفت

 از رکتش کردرسیدیم روشن ماشینو نگفت چیزی برانوش بازم بیوفتی راه میشه:آیسا میخوردیم

 تماح کردی ازدواج وقتی:برانوش شدیم آسانسور سوار بود سرم پشت برانوشم شدم پیاده ماشین

 باعث کنم فک بهش نمیخواستم ولی بیام  نذاره داشت امکان داشت حق بیای نمیذاره شرکتم

 بگم نداشتم چیزی کردم سکوت چی آخرش:برانوش کنم فک بهش نمیخوام:آیسا میشد آزارم
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 زد صدام دفتریکی  میرسیدم داشتم شدم دور برانوش از  شد باز درآسانسور چی آخرش واقعا

 امسل:آیسا سلام: سیما بله:آیسا شد نزدیک بهم سیما وایسادم بود سیما صدا سمت برگشتم

 جداشدین هم از وبرانوش تو:سیما میکنم گوش:آیسا باهات  داشتم حرف خورده یه:سیما خوبین

 اینکه است واضحه منظورم:سیما چیه منظورت:آیسا میاین باهم روز هر آخه: سیما آره:آیسا دیگه

 به اریک من:آیسا بکنه زندگیشو بذار بگیر فاصله برانوش از بکشی خط نا زندگیمو دور میخوام

 تبه کردنش نگاه طرز از عاشته هنوز میدونم:سیما کردی برداشت اشتباه ندارم برانوش زندگی

 وقت هیچ نمیتونی:آیسا کسش همه میشم من سمت میاد دوباره نمیکشه طول زیاد ولی فهمیدم

 رفت زد بهم پوزخند به شده قرمز صورتش همه شد عصبانی سیما حرف این با متنفره ازت اون

 شحالخو نبود دفتر تو کسی دفتر تو رفتم بود کرده داغونترش بود داغون که اعصابم صبحی اول

 خورده یه کردم باز رو پرونده یه بازیاش لوس اون با نداشتم مینارواصلا اون حوصله چون شدم

 هم پرونده یه دادم استراحت خودم به خورده یه چرا نمیدونم میرفت گیج سرم دادم انجام کارامو

 در پشت بدم نشون برانوش به برم گرفتم تصمیم میکردم هرکاری نبود یکی کتاباش حساب

 لم مبل روی سیما دفترش داخل رفتم داخل برم داد جواب برانوش زدم در بودم وایساده اتاقش

 آی بود نشسته میز پشت بودبرانوشم داده

 

 گرفت ازم رو پرونده برانوش درنمیاد جور ارقام اعدادو میکنم حساب هرچی پرونده یه سلام:سا

 ینل با وحاضرجواب:سیما ندادم جوابشو هستی قابلی کارمند:سیما میکرد نگاه پرونده به داشت

 ودمب زده میاد بدم میکنن زرنگی احساس زیاد که کسایی از:آیسا کردم نگاه بهش باتعجب حرفش

 برای قره چشم بذاریه اینجا پرونده این داره مشکل آره:برانوش نگفت چیزی دیگه برجکش تو

 ماروسی لج میخواستم فقط دادم انجام داشتمو کار دیگه خورده یه بیرون رفتم اتاق از رفتم سیما

 دوباره:آیسا کرد تعجب دیدنم با برانوش  تو رفتم زدم در برانوش در پشت رفتم دربیارم بیشتر

 یه شرکت نیام بعدنهار دیگه میخوام امروز ببر همرات منم خونه میری نهار بگم اومدم سلام

 بودم نزده حرف وناز عشو با ایقد الان تا چون میکرد نگاه بهم داشت برانوش خستم خورده

 سیما از برانوش میشد منفجر داشت دیگه کردم نگاه سیما قیافه به میریم باشه:برانوش

 وجود حس این کی تا ولی داشتم پیروزی حس یه شدیم ماشین سوار باهم کردو خداحافظی
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 هی میکنم احساس:برانوش مگه چطور آره:آیسا امروز خوبه حالت:برانوش برانوش و من بین داشت

 همه شرکت تو دادم انجام کارامو همه راستی نکن احساسی همچین:آیسا شدی عجیب خورده

 یازن استراحت به واقعا پس نباشی خسته:برانوش بود میزم روی هرچی کردم بایگانی پروندهارو

 ردمک باز درو توقفل انداختم کلیدو در جلوی رسیدم شدم پیاده برانوش ماشین از خونه جلو داری

 بودن همه وخونوادش رها ورودی در سمت دویدم عجله با باشه خبری بوددانگار شلوغ خونم

 زد صدا منو مامان کردم سلام همه به داخل رفتم میکردن چیکار اینجا اینا بودم کرده تعجب

 عروسی عقد هفتم آخر میکنیم نشون میاد رهام غروب آوردن نشون برات امروز دخترم:مامان

 چرا:مامان نیست مهم من نظر اصلا یعنی ندارم آمادگیشو اصلا من زود ایقد چرا مامان:آیسا

 حرفیه چه این:مامان کردین هول ترشیدم موندم دستتون رو انگار:آیسا مهمه برم قربونت

 ازشون گوشی یه کردم پرت کیفمو اتاقم تو رفتم نمیده نشون چیزی این جز شما کار:آیسا

 منو اومد مامان بود0 ساعت بکنم کاری نمیتونستم راهی چه ولی بود راهی کاش بودم متنفرشده

 مورس مراسم کلی بعداز اومد نشون بایه رهام بودم پوشیده مشکیو تونیک همون دوباره کرد صدا

 ابازی خز این از میومد بدم ایقد بودم رهام شده نشون  من دیگه الان دستم انداخت نشون وروسوم

 اون مال شدم ناراحت حرفش این از خانومم شدی من مال دیدی: گفت درگوشم وار زمزمه رهام

 هن:رهام مونده خیلی نه:آیسا بزنه دست بهم نمیذاشتم شم اون مال نمیذاشتم هیچوقت من شدم

 مرفت منم رفتن ساعت بعدیه نگفت چیزی دیگه کردم نگاه بهش عصابنیت با همش هفته یه

 تمنرف ولی برم کرد اسرار خیلی شام موقعه مامان ببینم هیچکدومشونا نداشتم دوست تواتاقم

 چرا ارک سر اون ببینمش میتونستم هفته یه حداقل برانوش جز ببینم هیچکسو نداشتم دوست

 نباید راحت نفس یه چرا ما واسه بود ناخوشایند بد اتفاق هرچی چرا بود اینجوری ما سرنوشت

 چی من پس وسط این ولی میزدن بزرگیش از دم همه که خدایی خدا از بودم شاکی میکشیدیم

 ...نمیدید منو چرا

 

 نمیتونستم بود عزیز خیلی برام آیسا بودم خودم تو همش نبود خوب حالم:برانوش زبان از

 بودمش ندیده بود روزی سه دو بودم عاشقش که منی دیگه یکی دست میسپردمش همینجور

 ممیرفت باید امروزم کنم تحمل میتونستم دیگه چقد نمیدونستم بود عروسیش کارای درگیر
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 ماشینو مرفت زدم عینکمو بود آفتابی هوا پوشیدم سفید لوز یه پوشیدم لاسامو میگرفتم آزمایشو

 ارکپ ماشینو وایسادم آزمایشگاه جلوی دقیقه چند بعداز آزمایشگاه سمت افتادم راه بیرون بردم

 کترد که گفتم پرستارو از یکی به گرفتم آزمایشارو میدادن جوابارو که جایی سمت رفتم کردم

 در دکتر مطب بود نوشته پشتش که دری سمت رفتم بدم نشون بهش آزمایشارو میخوام کجاست

 سلام: دکتر روبروییش صندلی نشستم دکتر میز روی گذاشتم آزمایشارو داخل رفتم زدم

 ردک نگاه خون آزمایشو دکتر ای ان دی تشخیص برای:برانوش میباشه چی به مربوط آزمایشاتون

 یعنی داره سنخیت درصد99 وهمسرتون شما آزمایش با لاوین آزمایش:دکتر ثانیه بعدازچند

 به باتعجب مشکوکه همسرتون آزمایش اما:دکتر دخترم لاوین بودم مطمعن دیگه میشه فرزندتون

 زمایشآ یه بگم الان نمیتونم:دکتر دکتر آقای چی به مشکوک:برانوش مشکوکه کردم نگاه دکتر

 شکرت دکتر از برداشتم آزمایشارو نه یا درسته حدسم میشه مشخص بعد بشم مطمعن بدن دیگه

 آقای: دکتر بیرون برم ازدر میخواستم برداشتم بود نوشته سیما آزمایش برای که ایم نسخه کردم

 یرونب اومدم اتاق از گفتم ای باشه نره یادتون بدن انجام بایو همسرتون آزمایشو این حتما برومند

 همشکوک آزمایشش میگفتم اگه ولی میگفتم بهش باید بود مشکوک چی به آزمایشش یعنی

 فتادما راه تکرارشه دوباره باید آزمایش که وبگم نگم بهش گرفتم تصمیم دوباره نمیداد آزمایش

 میخواست دلم خیلی شرکت دم رسیدم میرسیدم کارا به خورده یه میرفتم باید شرکت سمت

 اقبالی خانم سلام:برانوش شدازجاش بلند منشی سمت رفتم باشه اومده شرکت حداقل امروز

 زنگ نه:منشی اومدن امروز ارجمند خانم ممنون:برانوش اومدین خوش برومند آقای سلام: منشی

 ستد بودنا عصبانی این صندلی روی انداختم کیفمو اتاق تو رفتم کردم تشکر ازش نمیان زدن

 داد جواب بوق چندتا بعد گرفتم شمارشو افتادم سیما یاد میزدم زنگ بهش امروز نبود خودم

 اصلا خداحافظ باشه میریم باهم فردا شن تکرار باید دوباره اژمایشا آره ممنون سلام:برانوش

 هی بودم شده کنجکاو خیلی بدونم زودتر آزمایشو جواب میخواستم ولی بگم دروغ نمیخواستم

 رفتمگ تصمیم گرسنه خیلی منم بود نهار موقعه کردم رسیدگی شرکت چندتا پروندهای به خورده

 برداشتم گوشیمو خونه سمت افتادم راه کردم روشنش شدم ماشین سوار خونه نهار واسه برم

 وشیوگ شدم پشیمون ولی بزنم اتصالو میخواستم گرفتم شمارشو بزنم زنگ آیسا به میخواستم

 ودب بهم پشت نمیدیدمش از دختر به افتاد چشمم کوچه ازتو میرفتم روداشبوردداشتم گذاشتم

 نپایی دادم رو شیشه کنارش جلوتر رفتم میرفت راه آیسا شبیه خیلی دستش خریدم ساک یه



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 193 

 سلام:آیسا بالا بیا سلام:برانوش کردم ترمز ماشین سمت برگشت زدم بوق براش آیسا بود خودش

 نماشی تو نشست کردم باز براش درو دارم حرف باهات بیا:برانوش نمونده راهی دیگه میرم ممنون

 چندروزه نمیای شرکت چرا:برانوش میدم گوش:آیسا بودم گفته بهش داشت خاصی عطری یه

 احساس لحظه یه عروسی اسم شنیدن با عروسی بخاطر ریخته سرم کار خورده یه:آیسا ندیدمت

 ودب فاصله خونمون تا کوچه یه کردم ترمز میکردم باید چیکار نمیدونستم داد دست بهم بدی

 نازش چشای دیگه بودن شده روح بی چشاش چقد میکرد نگاه چشام تو کرد نگاه بهم برگشت

  زندگی از چیه من سهم چی من پس:برانوش سوخت حالمون به دلم لحظه یه نمیزدن برق

 نبود خودش حرفای این ولی میشدم ناراحت حرفاش از خیلی زنت بچت زندگیت توهم سهم:آیسا

 لحظه هی بست چشاشو نبهشو زدم بوسه یه کردم نزدیک لبام به تودستم گرفتم دستشو از یکی

 دم رسیدیم کردم روشن ماشینیو بیوفتی راه میشه:آیسا بود زده حلقه اشک توش کرد باز وقتی

 کلیدو کردم پارک خونمون دروازه پشت رفتم منم کرد خداحافظی ازم شد پیاده ماشین از خونه

 منونم:برانوش شینبا خسته پسرم سلام:مامان بود پذیرایی تو مامان داخل رفتم انداختم قفل تو

 خیلی آیسا بود پلو زرش غذا نشستم میز پشت رفتم دستماشستم است آماده نهار بیا:مامان

 اومد لبخندی جلوچشمم اومد غذاش خوردن اشتها با قیافه اون لحظه یه داشت دوست پلو زرش

 اومد یادم لاوین هیچی:برانوش اومدم خودم به میخندی داری چی به پسرم:مامان لبم روی

 رفمح این با سیماست منو بچه لاوین تاییدشده آره:برانوش گرفتی آزمایشارو پسرم راستی:مامان

 زدم وی تی کشیدم دراز مبل روی بیرون آشپزخونه از رفتم خوردم غذدمو نگفت چیزی مامان

 میادبریم غروب میگفت دادم جواب بود سیما خورد زنگ گوشیم میکردم نگاه فیلم داشتم

 وردهخ یه گفت باشه نیست نیاز لاوین دیگه بدیم آزمایش باید وت من فقط هشب گفتم آزمایش

 اموچش بیدارشدم نفر یه دست باتکونای برد خوابم بستم چشامو میخوابیدم باید بودم خسته

 به خورده زنگ دفعه چند الان تا میخوره زنگ گوشیت پسرم:مامان بود مامان کردم باز یواش

 سیما کردم نگاه گوشی صفحه

 

 حتما بودم خوابیده ای دوساعتوخورده یه کردم نگاه ساعت به بودم خوابیده چقد من بودومگه

 شدم ماشین سوار کردم خداحافظی مامان از کردم عوض لباسامو آزمایشگاه بریم بود زده زنگ
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 ازاین عشقم سلام:سیما شد ماشین سوار پایین اومد وزدم زنگ خونش دم رسیدم ربع یه بعد

 لاوینم برات بود شده تنگ دلم ندیدمت دوروز: سیما سلام:برانوش میخورد بهم حالم حرفاش

 مونبین سکوت آزمایشگاه تا نزد حرفی نمیکنم توجه بهش دید حرفش به ندادم جوابی همینطور

 مثلن هک بالا زدم آستینم برداشتم پنبه یه منم میگرفتن نمونه که اتاقی رفت داخل رفتیم بود

 آستینمو اونده دردم یعنی دادم فشار دستمو الکز خورده یه اومد دقیقه پنج بعداز دادم خون

 عدمب خونه رسوندمش اول بود نکرده شک بودم کرده بازی خوب خیلی میکنم فک پایین کشیدم

 کردم باز رو پنجره تواتاقم رفتم شام بعدازخوردن بود آماده غروب فردا آزمایش جواب خونه رفتم

 ینهم به یعنی گرفت دلم نبود ازش خبری کردم نگاه آیسا اتاق به لبم گوشه گذاشتم سزگارو

 سرفم سیگارا دود از سومیه بهدشم کردم روشن دومیو شد تموم سیگارم یه کرد فراموشم زودی

 به یآب یه بود شده سخت برام کشیدن نفس لحظه یه بودم نکرده روی زیاده اینجوری الان تا گرت

 نداشتم کاری شرکت فردا برد خوابم چنددقیقه بعداز روتخت کشیدم دراز زدم سروصورتم

 بود کوک 8 روی بیدارشم خواب شداز باعس ساعت زنگ صدای برد خوابم شد سنگین چشمام

 اهر پوشیدم ورزشیمو لباس شدم بلند پارک برم بود قرار ولی نمیرفتم شرکت امروز که من ولی

 هیازد ساعت نزدیکای سوزوندم کالری حسابی بودم نیومده پارک وقتی چند پارک سمت افتادم

 پنج کردم نگاه ساعت به کردم کوچولویی واستراحت نهار یه بعدم گرفتم دوش یه خونه برگشتم

 شنرو با شد پخش ماشین تو ملایمی آهنگ کردم روشن ماشینو آزمایش دنبال میرفتم باید بود

 عدازب ندونستم بودمو آیسا با که روزایی قدر بود شده تنگ بودنم دونفری برای دلم ضبط کردن

 همون در سمت رفتم بازم گرفتم آزمایشو دادم نشون قبضو آزمایشگاه جلو رسیدم دقیقه چند

 قیقهد چند یه برداشت آزمایشو دکتر میز رو گذاشتم آزماییشو شدم اتاق وارد بود دکتر که اتاقی

 دکتر نمیفهمیدم دکترو منظور لوسمی ازمریضیش بود درست حدسم:دکتر کرد نگاه بهش ای

 حرفای شنیدن از کرده زیادپیشرفت خطرناکه لوسمی نوع از دچاره خون سرطان به همسرتون:

 .....داشت سرطان بود مریص سیما بودم توشوک دکتر
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 رطانشس میشه وقت خیلی واس گفت دکتر ولی باشه گرفته سرطان سیما کنم باور نمیتونستم

 که دخترم برای سوخت حالش به دلم لحظه یه نمیدونست خودش یعنی کرده پیشرفت خیلی

  میشد سخت براش زندگی سیما بدون بود مادرش سیما

 دوست عروسمواصلا لباس پرو برای دنبالم بیاد رهام قراربود بود بد حالم خیلی:آیسا:زبان از

 زا کیفموبرداشتم منتظرته اومده رهام زد صدا مامان که بودم رفته فرو توفکر بیاد باهام نداشتم

 درمنتظربود جلوی رهام کردم خداحافظی مامان با پایین رفتم ها ازپله بیرون رفتم اتاق

 سوار داشتم رهام ماشین سمت رفتیم آره ممنون:آیسا بریم خوبی:رهام سلام:آیسا سلام:رهام

 ینماش بستم درو ماشین تو نشستم بود دیده منو حتما ردشد جلوم از برانوش ماشین که میشدم

 کرد دستشودراز رهام بود رفته فرو سکوت توی ماشین نمیزدیم حرفی هیچکدوممون افتاد راه

 بودم آهنگ این عاشق میکنم حست شدازش پخش سعیدی احمد کرداهنگ روشن ضبطو

 اهنگ میکرد گوش برانوش توماشین همیشه

 سکوت زدم هدفون*مینوشم قهومو فنجون*گوشم تو همش شب تا صبح از حرفات*

 کجایی  کجایی تو پس دلتنگتم* همیشه مثل بازم امشب*تومیشه تنگ دلم شبها*وشب

 بودم آهنگ این عاشق*همیشگی آهنگ واون من*پیشمی تو خیالم تو میکنم حست*کجایی

 لباس مزون سمت رفتیم  شدم پیاده ماشین پاساژاز جلوی رسیدیم میداد بهم خوبی حس

 راهنماییم خیاط شد وارد سرم پشت رهام بعدشم مغازه داخل رفتم داشتم کارتشو که عروسی

 تا ادهس دکلته لباس بودیه شده قشنگ خیلی پوشیدم لباسمو کمکش با رفتم اتاق سمت کرد

 لحظه یه بیاد کنم صداش منتطره همسرتون:خیاط زیاد باطورهای فون بعدش به اون از کمرتنگ

 میکرد نگام خیره اومد در جلوی رهام چندثانیه بعداز باشه:آیسا داد دست بهم بدی احساس

 تشکر ازش شدی ها فرشته عین شده دوخته تو تن برا فقط عالیه:رهام اومد خوشم خوبه:آیسا

 کارای خورده یه تقریبا بود آماده چیش همه بیرون اتاق از ورفتم درآوردم  طورو بستم درو کرد

 مزون بیرون اومدیم کردیم تشکر ازش است آماده غروب فردا خیاط بود مونده جزییش

 دمش سوار کردم باز ماشینو در رفتم گرفتیم همرو نه:آیسا باشیم نگرفته مونده چیزی خوب:رهام

 من به دادن فرصت یعنی است دهنده آزار ایقد بودن من کنار یعنی ناراحتی همش چرا: رهام بعدم

 ازش خونه در جلوی رسوند منو بود شده شب هیچجوری کنم درکش نمیتونستم سخته اینقد
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 گذرا نگاه یه وایساد شدم برانوش ماشین متوجه دراوردم کیفم از کلیدو رفت کردم خداحافظی

 نهخو وآنیسا براهین خونه تو رفتم کردم باز درو چرا نمیدونم بود آشفته داخل رفت انداخت بهم

 کجایی خانم عروس سلام:آنیسا کرد بغلم سمتم اومد شد بلند دید تامنو آنیسا بودن ما

 مکرد نگاش دلخوری با شی خوشبخت باشه مبارکت:براهین شدم دلخور حرفش از نمیبینیمت

 حالت دخترم سلام:میکردمامان درد خیلی گرفتم سرمو دستام با نشستم آشپزخونه تو رفتم

 میاد هم آنیسا داری آرایشگاه نوبت چند فرداساعت دخترم:مامان خوبم مامان آره:آیسا خوبه

 ستنش اومد آنیسا بیاد باشه پنج کنم فک:آیسا داشتم آرایشگاه وقت فردا که نبود یادم اصلا

 خیلی خواهر:آیسا شدیم خوشبخت نفرمون یه حداقل بودم خوشحال چقد روبروییم صندلی

 نای با شد خوشبخت یکیمون بالاخره اینکه بخاطر:آیسا چی بابت خداروشکر:آنیسا خوشحالم

 یشپ فکرم همه اتاقم رفتم خستم اینکه بهونه به نزد حرفی شام شدن تموم تا کسی دیگه حرفم

 سلام* میدادم پیام بهش باید برداشتم گوشیمو بود افتاده اتفاقی یه حتما بود برانوش

 عشقش جمله از*توچطوری آره عشقم سلام* اومد جواب دقیقه بعدچند زدم ارسالو*خوبی

 چیزی نه*برانوش*شدم نگران نبود خوب حالت دیدمت امشب*آیسا شدم خوشحال

 شدم نگران شده چی:*آیسا* خبرنداره کسی شده چیزی یه نه:*برانوش*مطمعن*آیسا*نیست

 چه:آیسا مریضی چه کردم تعجب ازحرفش* داره مهم مریضیه یه مریضه سیما*برانوش*

 یعنی کردم سرما احساس لحظه یه سرطان اسم بادیدن* خون سرطان:برانوش* داره مریضیی

 ردمک نثارش لعنتی یه کنه خراب برانوشو زندگی بود اومده باز میدونست خودش بود مریض سیما

 جوونن چون براش شدم ناراحت لحظه یه*نکنم فک  نه:*برانوش*خبرداشت میکنی فک:*آیسا

 ختس لاوینم به بعداین بیاد زندگیم تو نداشتم دوست باشه داشته سرطان نداشتم دوست بود

 هبلک نمیشدم ناراحت حرفا این با دیگه* میکنیم عقد جدید تاهفته ماهم:*برانوش میگذشت

 چی تمنمیدونس*نمیشم که میدونی:*برانوش* شی خوشبخت*آیسا بود شده شکسته قلبم قبلن

 اصلا یول آرایشگاه میرفتم باید فردا بود کار بهترین ندم جواب دادم ترجیح بودم مونده بگم باید

 تو کارم شد تموم روزم یه این برد خوابم بخوابم کردم سعی بستم چشامو برم نداشتم دوست

 تاج هی میومد بهم چقد کرده تغییر قیافم چقد کردم نگاه توآینه خودم به بود شده تموم آرایشگاه

 عین ولی باشه ساده بودم خواسته خودم بود سربالا موهام مدل بود زده موهام به قشنگ خیلی

 هامر دقیقه چند نمیکرد کم غمم از هیچی این ولی میومد خیلی طورم لباس با بود قشنگ سادگی
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 رانوشب میومد دنبالم که کسی کاش ولی افتادم رهام یاد گرفتم عجیبی دلشوره یه دنبالم میومد

 وآرزو امید هژارتا با میبود

 

 ندارن دوست که جایی برن میخواستن که کسایی عین چی الان ولی بخت خونه برم میخواستم

 هشد عالی:آنیسا نکنه درد دستت ممنون آره:آیسا اومد خوشت ما خوشگل خانم عروس:لیلی برن

 فیدس پیراهن با مشکی شلوار کت یه شد پیاده ماشین از رهام بیرون رفتم دنبالم بود اومده رهام

 رها توماشین نشستم کرد باز برام میومددرو بهش خیلی

 

 عکس کلی آتلیه رفتیم اول شد پخش ملایمی آهنگ کرد ضبطوروشن رهام بود پایین سرم

 بد لمحا میخورد صورتم تو که رهام گرم ازنفسای میشد چندشم میگفتن بهم که ژسای از گرفتیم

 رهام تالار جلوی رسیدیم دقیقه پنج بعد شدیم تالار راهی مسخره ژست کلی بعداز بالاخره میشد

 وترجل رفتیم بود منتظرمون اسفند با اینا مامان دورشونهام بودم انداخته شنل کرد باز براگ درو

 بود برانوش دنبال چشمم همش آوردم بالا سرمو داخل رفتیم تالار از سرمون روی میریختن گل

 پیراهن با سفید کت یه وایساده ای گوشه یه دیدم دقیقه چند بعداز ببینمش داشتم دوست

 زل ردک بلند سرش بالا بیاره سرشو میکردم خدا خدا بود پایین سرش بود پوشیده مشکی وشلوار

 کنم کف بود لبش روی لبخند بود کنارش فاصله با هم سیما کشید تیر قلبم لحظه یه بهم بود زده

 عموو بطول خاله بود پوشیده خوشگل خیلی لباس یه بود سیما کنار لاوینم نداشت خبر چیزی از

 شنلمو نداشتم دوست نشستم سرجام رفتم شدم رد کنارشون از بودن وایساده همونجا هم احمد

 شتبردا شنلم کنارم اومد آنیسا نبود راهی ولی لباسم از میشد ناراحت خیلی برانوش چون بردارم

 خوشگل آبجیم میومد بهش بودخیلی پوشیده مشکی های باطرح بلند کرم لباس یه سرم رو از

 پخش شاد آهنگ دیدنشون از رولبم اومد لبخندی بود پوشیده وشلوار کت براهینم بود شده

 کنم کف نمیشناختم من خیلیاشونم میرقصیدن بودن وسط وفامیلا دوستا از چندتا با آنیسا میشد

 سمت رفت نگام چرا نمیدونم بودن کرده یخ دستام بود شده سردم خیلی بودن رها فامیلهای از

 هامشون روی شنیونو طور خورده یه بود لباسم بخاطره فهمیدم میکرد نگام بود کرده اخم برانوش
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 گرفته دستامو رهام که بودم نشده متوجه سردن اینقد  دستات چرا شده چی:رهام گذاشتم

 ینب نمیتونم که منم:رهام کرد نزدیک گوشم به صورتشو رهام شده سردم خورده یه نیست چیزی

 فک میکردم سرما احساس بیشتر حرفاش این از میکردم گرمت وگرنه کنم بعلت مردم همه این

 اشچش دیدم برانوشو آوردم بالا سرمو بازم بودم شده عصبی خیلی بود زیاد استرسه بخاطر کنم

 عروسی این شه تموم زودتر هرچه میکرد خدا خدا همش عصبانیه خیلی بود مشخص بود قرمز

 شاد وآهنگهای رقص کلی بعداز جا هیچ:آیسا روبهش برگردوندم نگامو میکنی نگاه کجا:رهام

 کم کم بود کمرم دور دستاش میرقصیدم رهام کنار یواش یواش بود ماشده رقص نوبت بالاخره

 میتابید سالن تو زیبایی نور رقص شد خاموش الامپا شدن اضافه بهمون دیگم زوج چندتا

 بگم بهش نداشتم هیچی من کنارت میکنم احساس خوشبختیمو خوشحالم خیلی امشب:رهام

 من حرفای به اون نمیشد ولی بکش دست من از برم بذار کن ولم بگم میخواستم جوابی هیچ

 ولی شده مور مور بدنم تمام کارش این از  زد گردنم رو بوسه یه شد تموم آهنگ نمیداد اهمیت

  ممیکرد تجربه حسو شیرینترین نمیداد دست بهم حسی همچین میبوسید منو برانوش وقتی

 نگاه برانوش به چشما همون با بود شده ازشک پر چشام میزدن دست برامون همه شد روشن لامپا

 رهام کردم پاک اشکامو بادستم توجام نشستم موهاش به زد چنگ بود خورد اعصابش کردم

 آوردن اونا بطول خاله به بود داده کادوش برانوشم دادن بهمون رو کادوها کم کم بود نشده متوجم

 جهازمو کجاست شکلیه چه نمیدونستم حتی که ای خونه خونم برم قراربو بود شده تموم جشن

 افتاد راه ماشین شدم عروس ماشین سوار هامو وسیله بودم ندیده اصلا بودن چیده آنیساومامان

 میزدن بوق ماشینا بقیه بود گذاشته شاد آهنگ افتادرهام راه سرمون پشت دیگمم ماشینای

 ودنب سرمون پشت اینا وانیسا اینا مامان خونه یه جلوی رسیدیم دقیقه چند بعداز سرمون پشت

 ماشین از کردم باز درو پارکینگ داخل رفتیم کرد روباز دروازه ریموت با رهام بودن هم اینا رها

 دیدن با کرد باز درو رهام بالا رفتیم ها پله از بودن گرفته طورما دنباله ورها آنیسا شدم پیاده

 ....... کردم تعجب خونه داخل

 

 با وسایلامم خونه بود شده خوشگل خیلی بود روز وگلای کوچک شمهای پراز جاش همه خونه

 اینجا شده قشنگ خیلی وای:آنیسا داخل رفتم بود کارآنیسا حتما بودن چیده خاص ی صلیقه
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 خانم بله:رها زدم لبخند آنیسا روی به عالیه کارت خیلی رهام آفرین وگلارو شمع ببین آیسا

 تو همه خوبه صلیقش معلومه خواهرم از نه:آنیسا گرفتی کم دست است صلیقه خوش داداشم

 تاج دمپوشی شلوار بلوز یه دراوردم لباسمو آنیسا کمک با اتاق داخل رفتم بودن نشسته پذیرایی

 چای آشپزخونه سمت رفتم میشمردن کادوهارو داشتن بقیه بیرون اتاق از رفتم درآوردم موهام از

 هن:آیسا ای خسته میکنم درست من بشین بیا داداش زن:رها بیاد جوش گذاشتم ریختم آب ساز

 پیشدستی تو ریختم برداشتم شکلات خورده یه کردم باز دریخچالو بشین تو خوبم عزیزم

 مامان بیشتر شایدم دوکوچه شاید نداشت فاصله اینا مامان با زیاد خونمون رواپن گذاشتم

 کرم امه وسیله اکثر نفره تک مبل رو نشستم رفتم میاد جوش کتری تا بشین بیا گلم عروس:رهام

 چیدمانش داداش زن شده قشنگ خونه خیلی:رها داشتم دوست ستشونا بود ای قهوه

 که اونشب وشمع گل از  پربود خوابم دراتاق جلوی میکردم برنداز رو خونه داشتم ممنون:آیسا

 امبر بهتر این از گفت برانوش بود اومده خوشم دیدم رو صحنه اون وقتی بودم رفته آنیسا خونه

 ایچ رفتم کتری به افتاد چشمم بود کرده درست اینارو برام دیگه یکی حالا ولی میکنه درست

 لیو نشستم دونفره مبل یه روی رفتم بود نشسته جام که رها به افتاد چشمم بیاد دم تا ریختم

 بودن خوشحال میزدن لبخند وبابا مامان گردنم دور دستشوانداخت کنار نشست رهامم بار این

 که ساعتی یه همین خونه تواین داشتم که منی نبود مهم من خوشحالی وسط این چی من ولی

 خوبم آره:آیسا سمتش برگشتم خوبه حالت خانومم:رهام میکشیدم نفس زور به بودم اومده

 میرن الان باشه:رهام یکم خستم:آیسا اومدیم که زمانی از کردی اخم یکسره چرا پس:رهام

 رفت شد بلند جاش از بشین میارم خودم نمیخواد:رهام بریزم چای میرم:آیسا کن استراحت

 میکشی کار داداشم از الان از وا:رها کرد تعارف همه به برداشت چای استکان چندتا آشپزخونه

 چایی خوردن بعداز خندیدن همه حرفم این با میکنی کاری خوب آفرین نه:رها مشکلیه آره:آیسا

 آبجی:آیسا کرد بغلم بود آنیسا همه از آخر شدن  رفتن اماده کم کم وکادوها کتابهای وحساب

 ور درخونه کرد خداحافظی ازم بوسیدمش میسپردمت خدا به عزیزم نباش نگران:آنیسا میترسم

 خواب اتاق از صداش اتاق تو بیا آیسا:رهام شنیدم رهام صدای کنم چیکار نمیدونستم بستم

 ودب آویزون بادکنک چندتا سقف رو رز پر دوراتاقم دورتا رز گل پراز روتخت اتاق تو رفتم میومد

 دراز تخت روی رهام خیلی آره:آیسا اینجا شده قشنگ چطوره:رهام کنار گوشه شمعم چندتا

 یرو رفتم بیا نمیخوابی رهام لرزیدن به کردم شروع بهم برگشت سرما حس همون دوباره کشید
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 وسشد اصلا که کسی با بکنم فکرشم  نمیتونستم بشه میخواست چی دایاخ کشیدم دراز تخت

 توی ردک فرو صورتشو شد بیشتر لرزشم کرد بغلم رهام بود بدتر مرگم از باشم داشته رابطه ندارم

 لندب صورتشو رهام  میلرزید بدنم جای همه بستم چشامو بکنم نمیتونستم کاری گردنم گودی

 نهنک:رهام میزدم حرف لکنت با نننننمبییدونننم:آیسا نییت سرد هک هوا میلرزی چرا:رهام کرد

 لرزیمی بزنم  دست بهت بخوابم ازاینکه:بودرها واقعیت یه این پایین انداختم سرمو میترسی ازم

 باهات ندارم کاری که من چرا

 

 تخود تاهروقت میشی مریض اینجوری نکن توروخدا کردم بغلت فقط بهت ندارم کاری من ببین

 هتب قبلنم برنجونمم زندگیمو عشق نمیخوام تو از اجازه باش مطمعن ندارم باهات کاری نخواستی

 هک همین بود شده قرص دلم یکم حرفاش ایبااین دیگه چیز نه میخوام خودت بخاطر تورو گفتم

 تاپ رهام برانوش برخلاف بودم بغلش تو هنوز خودش بودبرای نعمت کلی نداره باهام کاری

 ویر گوشیم کشیدم راحت نفس لحظه یه بود برده خوالبش بود شده منظم نفساش بود پوشیده

 نوشبرا از همه کردم بازشون بود پیام چندتا کردم نگاه صفحش به برداشتم دستم بایه بود میز

 لبغ میکشم درد دارم بخوابم نمیتونم خوبه  آیساحالت*دومی*بودی شده ماه مثل امشب:* اولی

 کردم شروع زود* بده جواب لعنتی ده*سومی پیام* شدی اون مال دیگه الان هستی دیگه یکی

 زدهن دست بهم حتی رهام فقط توهم مال من نه برانوش خوبم:بیدارشه رهام میترسیدم نوشتن به

 التوم:برانوش*اومد پیام دقیقه چند بعداز زدم ارسالو*نیستم آماده که زمانی تا نخواست خودش

 کنارم:آیسا*کجاست الان دارم حالی چه نمیدونی آیسا میشدم دیوونه داشتم منی

 میترسم نداری کار دیگه باشه*آیسا* میکنم خواهش بگیر فاصله ازش*برانوش*خوابیده

 پیامارو همه گفتم بخیر شب بهش بخیر شبت عزیزم باش خودت مواظب نه*برانوش*بیدارشه

 نمیتونستم میشد مگه ولی میخوابیدم باید بستم چشامو رومیز گذاشتم گوشیو کردم پاک

 میکرد درک منو رهام بود خوب خیلی بازم میکردم خفگی احساس همش بود کمرم دور دستاشو

 باعث ودب گرفته گلومو عجیبی بودبغض شکرش جای بازم شه ادیتم باعث بزنه دست بهم نخواست

 وردهخ رغم برام سرنوشتی خیلی بودم شاکی ازسرنوشتم بودم گرفته دهنمو جلوی کنم گریه شد

 .....بود



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 201 

 

 هپوشید عروسمو لباس برد خوابم بودن شده سنگین چشام کردم پاک اشکامو دقیقه بعدازچند

 مه بقیه میرقصیدیم پیست وسط داشتیم بودم خوشحال چقد بودم وایساده برانوش کنار بودم

 که انگار دراومد لرزش به همچی کارداشت ای گوشه رفته برانوش میزدن دست بودن دورمون

 خلی میرفتن طرف یه هرکدوم میزدن داد مردم میریختن تالار دیوارای باشه اومده زلزله

 ادد نبود میکردم صداش هرچقد میگشتم برانوش دنبال بودن آوار زیر هام خیلی بود وحشتناک

 متشس رفتم بود مشخصی دستی شده آوار ستون یه پشت نبود برانوشی ولی میزدم ضجه میزدم

 لک نمیشد ولی کشیدم دستشو سمتش  دویدم بود دستش عروسیمون حلقه بود برانوش دست

 چند بعد هیچکس بده جوابمو نبود کسی ولی میخواستم کمک میزدم داد بود ریخته روش آوار

 بهش گرفت دستمو سمتم اومد بود رام جلوی وشلوار کت با که رهام سمت رفت نگام دقیقه

 کن لمو میزدم داد منم میکشید خودش دنبال منو دربیارم برانوشو باید نمیام من کن ولم میگفتم

 عرق دست با بود بیدارشده نبود روتخت رهام بود عرق خیس صورتم تمام پریدم خواب از

 اشهب افتاده اتفاقی برانوش برای نکنه بدی کابوس بودچه وحشتناک چقد کردم پاک پیشونیم

 آشپزخونه تو رفتم میومد زآشپزخونه رهام صدای شستم صورتمو دستو رفتم بلندشدم ازجام

 میزو بخوریم صبحونه بشین:رهام بخیر توهم صبح سلام:آیسا خانمم بخیر صبحت سلام:رهام

 بریم کجا عسل ماه حالا خوب:رهام میز دور نشستم بود روش چی همه بود چیده باسلیقه خیلی

 نرفتم جاها خیلی:آیسا کجاست بری داری دوست که حالا تا نرفتی که کجا:رهام نمیدونم:آیسا

 چطوره دبی بریم تفریحی بریم زیارتی میکنم فک آخه دارم هنوز:رهام گفتی خودت هرجا

 یه مداد تکون سرمو فردا بریم که ببند بندیلتو بارو دبی میریم پس:رها خوبه بدنیست:آیسا

 خوردم وپنیر نون خورده یه رهام با نه ولی داداشتم روزارو این چقدآرزو خوردم چاییمو خورده

 ای باشه میگیرم غذا بیرون از خودم میام نهار شرکت میرم من:رهام بود خورده صبحونشو رهامم

 یکردمم باید چیکار تنهایی با خونه این تو پذیرایی توی مبل روی نشستم بیرون رفت در از گفتم

 نداشت چیزی کردم وپایین بالا هارو شبکه خورده یه کردم روشن رو وی تی برداشتم کنترلو

 کوچه با کردم باز رو پنجره زدم کنار رو پرده پنجره سمت رفتم جام از شدم بلند  کردم خاموش

 دلم لحظه یه وخونه آپارتمان پر دوطرف از ولی بود کوچیکی باریکو کوچه داشت فرق خیلی ما

 رها داداش زن منم:رها کیه:آیسا در سمت رفتم دراومد صدا به در زنگ شد تنگ خونمون برای
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 کردم پرسی احوال باهاش بخیر صبحت داداشمم زن سلام به به:رها براش کردم باز درو بود

 یرنبگ جووون بخورن بچهام گفت بود کرده درست شیرینی کلی بیارم براتون داد مامان اینارو:رها

 میاد نهار آره:آیسا شرکت رفت رهام زحمتی چه:رها عزیزم کشیدی زحمت چرا ممنون:آیسا

 بهت میام باز خونه میرم نیستی مزاحم میری کجا نه:آیسا نداری کار نمیشم مزاحم باشه:رها

 رفتمگ تصمیم نداشتم خونه تو کاری که منم پیشم میموند کاش رفت کردم تشکر ازش سرمیزنم

 یه نمبشی اونجا ساعتا میخواست دلم وان تو نشستم کردم باز آبو حموم تو رفتم بگیرم دوش برم

 تو هنوز کردم باز چشامو شد بسته چشام میومد خوابم همش بود شده گرم بدنم نشستم خورده

 یه موهام پوشیدم حولمو بیرون رفتم کشیدم آب خودمو بودم خوابیده چقد نمیدونم بودم وان

 فرش یه با آرایش میز یه اتاق تو دونفره تخت یه تخت رو نشستم کردم خشک حوله با خورده

 ودب کشو توی مرتب لباسمم لباسم کمد سمت رفتم دیوار رو تابلو چندتا بود پهن اتاق وسط

 هامومو هم خورده یه پوشیدم برداشتم ای سرمه جین یه با مشکی تاپ یه بپوشم چی نمیدونستم

 صداش شکمم خیلی بود شده گشنم بود یک کردم نگاه ساعت به آرایش یکمم کردم درست

 منشست کنم درست سالاد نهار برای برداشتم سالاد وسایل یخچال از توآشپزخونه رفتم دراومد

 ماه بود قرار که هم فردا شرکت بودم نرفته امروزم سالاد کردن درست به کردم شروع میز پشت

 نمیدونم برم نمیذاشت رهام بعدشم اگه شرکت برم نمیتونستم وقت چن یه حتما بریم عسل

 هغذاب با داخل اومد رهام بودم فکر تو چون ترسیدم لحظه یه شد باز خونه در میکردم باید چیکار

 میز رو گذاشت غذاهارو بیام بشورم دستامو برم گشنمه خیلی: رهام سلام:آیسا سلام:رهام دست

 میزرو گذاشتم ایناهم ونوشابه لیوان بودم پلو زرش عاشق من بود پلو زرش درآوردم پلاستیک از

 عجله اینجور با افتادم برانوش یاد لحظه یه غذا خوردن به کردن شروع نشست روبروم اومد رهام

 خوردم دیگم قاشق چند خیلی بود خوشمزه دهنم گذاشتم غذارو از قاشق یه منم غذاش خوردن

 لاغر فردا نخوردی چیزی که تو:رهام سیرشدم:آیسا بخور غذاتو:رهام ریختم سالاد خودم برای

 قانع حرفم این با نباش نگران همینه خوردنم غذا من:آیسا بدمیگذرونم بهت من میگن میشی

 ظرفشویی سینگ توی گذاشتم ظرفارو کردم جمع میزو بود شده تموم غذاش رهامم بود شده

 نممیک جمع شب نه:آیسا کردم اوکی بلیط کردی جمع وسایلاتو:رهام کردم شستنشون به شروع

 دراز مبل روی رهام پذیرایی تو رفتم شستم ظرفارو بیرون رفت آشپزخونه از رهام حرفم این با

 جلوی بود کشیده
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 گرفتم دوش فقط هیچی:آیسا خونه کردی چیکار امروز خوب:رهام میکرد نگاه فیلم داشت وی تی

 خسته کلی دیگه فردا از نداره اشکال: رهام بدم انجام نبود کاری همین کردم درست سالاد م بعد

 شهبا:آیسا بده خبر بزن زنگ یه پس نه:آیسا دادی خبر اینا مامانت به وگذار گشت میری میشی

 مبل رو رهام میریم فردا دادم خبر مامان به گرفتم خونمونا شماره تلفن جلوی رفتم شدم بلند

 بود ضروری که هرچی گذاشتم چمدون تو برداشتم لباس دست چند منم بود برده خوابش

 وموادش کنم درست لازانیا گرفتم تصمیم کنم درست شام آشپزخونه برم میخواستم برداشتم

 برگشتم انداختی راه غذایی بویه چه به به:رهام آشپزخونه داخل اومد رهام میکردم سرخ داشتم

 لدیب خوبم بلدی اینکه مثل ولی باشی بلد آشپزی نمیکردم فکر خورد موادو از خورده یه سمتش

 رفتم بیرون بود رفته رهامم شه آماده فر توی گذاشتم ریختم موادو بلدم چیزایی یه آره:آیسا

 اهمفرد از بودمش ندیده دیگه الان تا دیشب از برانوش برای بود شده تنگ دلم چقد پنجره پشت

 چطوری ولی اینا مامان خونه برم میتونستم کاش نمیاورد طاقت دلم مش نمیدی هفته یه حداقل

 بود خریده هوله هله خیلی کمکش رفتم داخل اومد خوراکی کلی با رهام شد باز درخونه آخه

 چه نباش نگران میخوریم همرو فوتباله امشب سلام:رهام گرفتی هوله هله چقد سلام:آیسا

 میخورد بیشتر برانوشم از این داشت اشتهایی

 

 لازانیارو باشه خوب طعمشم خداکنه بود خوب خیلی قیافش لازانیا میزوچیدم بود آماده شامم

 طعمشم خداکنه خوبه خیلی که قبافش به به:رهام آشپزخونه داخل اومد رهام میز روی گذاشتم

 وبسقابت گذاشتم تیکه یه برداشتم بشقابشو صندلی روی نشست شستم دستامم باشه اینجوری

 خیلی مزش حوردم تیکه یه ریختم روش سس یکم برداشتم تیکه یه خودمم برای دادم بهش

 ازاین رونمیکنی بلدیا توهم:رهام جان نوش:آیسا عالیه اووووم:رهام بود اومده خوشم بود خوب

 تلوزیون جلوی رهام کردم جم میزو خوردیم سکوت تو غذامونا رولبم اومد لبخندی حرفش

 خوراکیوروتوی میشه شروع داره بازی بیار وتخممو وچیپس پفک آیسااین:رهام بود نشسته

 گوشیمو مبل روی روبروش نشستم طلا دستت:رهام میز روی گذاشتم ریختم ظرف چندتا

 عکسامون به رفتم گالری توی خورده یه زنگ نه بود داده پیام نه هیچکی نبود خبری برداشتم
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 نارک برانوش با عکسم به خورد چشمم گذشتن زود خیلی بخیر یادش بود عکسایی چه کردم نگاه

 بود ریخته صورتش توی موهاش برانوش عکس روی کردم زوم نبود یادم عکسو این اصلا دریا

 تاچند بود شده فتوبال محو رهام به افتاد چشمم کردم بلند سرمو هست بود دنیام تمام چشماش

 بمل روی اومد خنده بفرسته براش که بودیم گرفته رهام بخاطر عکسو چندتا بودیم باهم عکس

 گذاشته سرمو  منم بود داشته نگهم زور به کمرم دور بود انداخته دستشو برانوش عکس تویه

 وندممیم کنارش بیشتر کاش میکنم فک بهش که الان ولی اجبار زور به همش ولی روسینش بودم

 رهام هب بازم بفهمه رهام میترسیدم ولی بدم پیام بهش میخواستم بود شده تنگ خیلی براش دلم

 لامس:برانوش اومد جواب چندثانیه ببعداز زدم و ارسال سلام:آیسا واقعا بود گرم سرش کردم نگاه

 وبخ منم:آیسا باشم خوب میشه مگه تو بدون:برانوش چرا:آیسا نه هی:برانوش خوبی:آیسا عزیزم

 دور اینقد چرا:برانوش دبی:آیسا کجا:برانوش بگم بهت خواستم عسل ماه بریم قراره فردا نیستم

 بمونیم هفته یه کنم فک:آیسا برمیگردین کی:برانوش بود گرفته بلیط خودش رهام:آیسا

 فتمگ سیما به راستی منتظرم پس: برانوش حتما میام:آیسا شرکت میای بد زیاده خیلی:برانوش

 خب:آیسا دارم نگه خودم لاوینم کنه ازدواج باهام نمیخواد دیگه گفت ناراحته خیلی داره سرطان

 دهکر ازدواج باهم تو منو الان نمیکشید هم اینجاها به میفهمیدیم زودتر کاش:برانوش خداروشکر

 منی مال تو نه:برانوش زده رقم اینجور خدا بود سرنوشتمون:آیسا زندگی این به لعنت بودیم

 میبینه فوتبال داره:آیسا کجاست رهام:برانوش خدامه از:آبسا میارم دستت به باش مطمعن

 قول بهت اآیس باشی دیگه یکی بغل ولی باشه دیگه پیشیکی دلت سرنوشتیه چه این آخه:برانوش

 باشه:آیسا میکنم درستش باش مطمعن شدم اینا باعث خودم میدم نجاتت زندگی اون از میدم

 بهت دستش حتی نذار درضمن خبربده خودت حال از بهم تونستی باش خودت مواطب:برانوش

 داد باصدای کردم پاک پیاماشو نباش نگران باشه:آیسا میشکنم دستشو همون بفهمم اگه بخوره

 اینا کپف یکم بخور پفک بشین بیا زد ای ضربه چه دیدی گلو آیسا گل گل گل:رهام ترسیدم رهام

 بمیرم الهی:رهام ترسیدم میزنی داد شده چی کردم فک:آیسا سرجام نشستم ریختم خودم واسه

 دهکشی دراز منم بگیره دوش بود رفته رهام فیلم یه بعدم دیدیم فوتبال خورده یه نترس برات

 رو پتو نمیدیدم برانوشو مهمتر ازهمه اینا مامات هفته یه بودم ناراحت خیلی روتخت بودم

 این زدم کنار رو پتو روتخت اومده رهامم فهمیدم پایین رفت تخت دیگه طرف سرم روی انداختم

 خوب:رهام افتادم برانوش یاد برانوش مثل بود لخت بالاتنش بود پوشیده شلوار یه فقط رهام بار
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 کم کم خودم رو کشیدم رو پتو دوباره گفتم بهش بخیر شب بریم پاشیم باید زود فردا بخوابی

 منشست بود وایساده بالاسرم رهام کردم باز چشمامو شو بیدار آیسا آیسا:رهام شد سنگین چشام

 پاشدم جام از باش زود داریم پرواز شو آماده پاشو:رهام بله:آیسا کشیدم ای خمیازه روتخت

 راه شدم سوار کرد باز ماشینو در رهام برداشتم کیفمو پوشیدم مانتوما شستم وصورتم دست

 به داشت وقت دقیقه 03 هنوز ما پرواز هواپیمای رسیدم ساعت نیم از بعد فرودگاه سمت افتادیم

 پنجره روصندلی نشستم هواپیما سمت افتادیم راه کردم خداحافظی ازشون زدمو زنگ اینا مامان

 بعد ولی رفت گیج سرم لحظه یه کرد گرفتن اوج به شروع کم کم هواپیما داشت بیرون روبه

 دارییم نمونده چیزی دیگه:رهام خوردم ازش یکم آوردن ساندویچ خورده یه شد عادی دوباره

 مانتوهاشونا بودن توهواپیما اکثرا که زنایی کرد فرود اعلام خلبان کمک باشه:آیسا میرسیم

 مک کم برن جایی تاهتلی بودن نداده مهلت یعنی بود گرفته خندم کارشون ازاین بودن درآورده

 ودب کرده رزرف هتل قبل از رهام هتل میرفتیم داشتیم تاکسی با بود قشنگی جای شدیم پیاده

 ازکردب درشو بالا رفتیم گرفتیم اتاقو کلید شدیم پیاده ماشین از وایسادیم بزرگ هتل یه جلوی

 یخیل ویوی یه بود زرشکی اتاق دکور بیشتر میزد برق تمیزی از جا همه بود عالی اتاق داخل رهام

 چشامو میومد خوابم بودم خسته تخت روی نشستم بودم دریا عاشق داشت دریا به رو قشنگ

 نفهمیدم بقیشو بستم

 

 ورد دورتا به خورده یه نشستم کجام نفهمیدم لحظه یه بودم خوابیده تخت روی کردم باز چشامو

 اومدم ازتخت زدم کنار پتورو اومدیم عسل ماه وبرای توهتلیم که اومد یادم تازه کردم نگاه اتاق

 ادری روبه قشنگی خیلی ویوی وایسادم پنجره نبودکنار اتاق تو رهام هنوز بود هواروشن پایین

 دممیز زنگ بهش باید بود فرصت بهترین برداشتم گوشیو افتادم برانوش یاد لحظه یه داشت

 بود برانوش دیگشم چندتای مامان یکی بود آنیسا دوتا داشتم پاسخ بی تماس چندتا نبود رهامم

 آره:آیسا خوبی سلام:برانوش سلام:آیسا الو:برانوش داد جواب بوق دوتا بعداز گرفتم شمارشو

 زدم زنگ بیدارشدم تازه بود برده خوابم آره:آیسا رسیدی خوبم:برانوش توچطوری خوبم

 روعش درمانیشو شیمی اولین امروز سیما:برانوش ندیدمش بیدارشدم نه:آیسا نیست رهام:برانوش

 میارمش شرکت اومدی:برانوش شده تنگ براش دلم بیشتر لاوین برای ناراحتم براش:آیسا کرد
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 صلاا که هفته دو میشه هفته این با آیسا شده تنگ  برات خیلی دلم:برانوش باشه:آیسا ببین

 ینا داشتم دوست هرچند میگذره هفتم یه این میام زود میام:آیسا سخته نمیتونم دیگه ندیدمت

 گرفت ازم تورو اومد نامرد یه ولی:برانوش نگفتم حرفمو ادامه... ولی میکردم باتوسپری روزارو

 لحظه یه اتاق داخل اومد رهام که میزدم حرفمو داشتم حالا باشه:آیسا باش مطمعن نمیگذرم ازش

 هک من:برانوش دقیقا آره:آیسا بامنی:برانوش عزیزم خوبن اینا مامان آنیسا:آیسا بودم شده هول

 باشه اومد اون آها:برانوش زدم زورکی لبخند یه اینجاست اومد تازه رهامم آره:آیسا برانوشم

 نه:آیسا دوستدارم نره یادت راستی:برانوش همینطور توهم عزیزم حتما:آیسا باش خودت مواظب

 چرا باشه سلامت:رهام رسوند سلام آره:آیسا بود آنیسا:رهام کردم قطع گوشیو خداحافظ عزیزم

 بیرون بریم شی آماده نمیخوای باشه:رهام خوبم نه:آیسا نیست خوب حالت پریده وروت رنگ

 یه بیرون بود رفته ازاتاق رهام بودم پوشیده مشکی جین یه ساکم سمت رفتم الان چرا:آیسا

 یرونب رفتم اتاق از برداشتم کیفمو دادم انجام ملایم خیلی آرایش یه پوشیدم کرم ای بلورحلقه

 از مبری:آیسا سمتش رفتم میزد قدم توراهرو بود پوشیده مشکی جین با سفید پیراهن یه رهامم

 الان:ساآی بودم نیومده الان تا من خوب ولی بود قشنگی جای بودیم توخیابون پایین رفتیم ها پله

 ای العاده فوق خریدای مرکز دوستودارن خرید معمولا خانما خرید مرکز میریم:رهام میریم کجا

 هک بیرونش بزرگ خیلی خرید مرکز یه رسیدیم دقیقه  چند بعداز شدیم تاکسی سوار دارم سراغ

 مغازه هی کنار رفتم بود لباس پراز بیشترشون بود مغازه کلی داخل رفتیم باهم بود قشنگ خیلی

 رفت نگام چطوره لباسه اون:رهام بود کنارم رهامم کردم نگاه خورده یه داشت شیکی لباسایه

 ودب خوب صلیقش بود اومده خوشم ای حلقه آستین ساده کالباسی کوتاه پیراان یه لباس سمت

 نگاه همب رهام کردم دروباز میومد صورتم به رنگشم بود تنم قالب پوشیدمش رفتم مغازه تو رفتیم

 نبیرو رفتم درآوردم لباسو باشه:آیسا دار برش پرفکت:رهام خوبه:آیسا میکرد نگام خیره کرد

 عاواق قرمز خواب لباس یه به افتاد چشمم کردیم رد رو مغازه چندتا بیرون رفتیم کرد حساب رهام

 خسته خیلی بگذرم ازش گرفتم تصمیم رهام جلوی بپوشم اونا نمیتونستم که من ولی بود قشنگ

 شدم خسته خیلی:آیسا بودیم گشته رو033 کنم فک الان تا پاساژ تو که نبود مغازه یه بودم شده

 لیجاتبد خورده یه بودن لباس اکثرشون بودم گرفته وسایل کلی شدم خسته منم باشه:رهام بریم

 هی روبرومون پاساژبیرون از رفتیم گرفت لباس چنددست یه رهامم گرفتم بودن هم نازی خیلی

 نبودم کردنش امتحان به مایل زیاد بودم نخورده چینی غذای الان تا من بود چینی رستورانی
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 سوشی رهام میز دور نشستیم رستوران داخل رفتیم بریم:آیسا رستوران بریم ای پایه:رهام

 نمیدونستم اصلا خودمم دادم سفارش دسگه غذای یه نداشتم دوست سوشی من داد سفارش

 ازش نمیاد خوشم:آیسا نمیخوری سوشی چرا:رهام نباشه بدی چیزه میکردم خدا خدا فقط چیه

 زا نه:آیسا خوردی الان تا دادی سفارش که اینی الان کنی امتحانش باید است مزه خوش ولی:رهام

 خوب قیافش منم غذایه کاسه بودم دیده که سوی میز روی غذاهاروآوردن اومد خوشم اسمش

 یه بود اومده خوشم نبود بد مزش خوردم ازش قاشق یه بودباسس شده سرخ مرغ شبیه بود

 رهام به جووووون نوش: رهام اومد خوشم است خوشمزه خیلی من واسه:آیسا خوردم خورده

 صحبت باهاش چینی زبان به کرد صدا گارسون رهام شده درست چی با بپرسه گارسون از گفتم

 نیست خوبی چیز:رهام گفت چی خوب:آیسا رفت گارسون شد درهم قیافش لحظه یه میکرد

 سرخ قورباغه گوشت نوچ:رهام مرغه:آیسا میخوری داره چی میدونی:رهام چیه منظورت:آیسا

  خوردم قورباغه من خدای وای دستشویی سمت دویدم گرفتم دهنمو جلوی حرفش این با شده

 بریزه بود معدم تو هرچی میخواستم دهنم توی کردم انگشت بازم آوردم بالا بود دهنم تو هرچی

 کاشکی کردم انتخاب چیزیو یه ندانسته بود حقم البته میکرد خورد اعصابمو اسمشم بیرون

 اومد رهام میشد چندشم اسمشم گفتن از قورباغه نه بود ماهی حداقل میخوردم سوشی بارهام

 حالت ایقد چرا:رهام بود گرفته کمرو داخل

 

 ومدا رودم دلو فقط خوبم:آیسا کردم پاک بود نشسته عرق پیشونیم روی: آیسا خوبی الان بدشد

 تاکسی یه رهام هتل بریم میخواستیم بیرون رفتیم دستشویی از زدم آب یه صورتمم دهنم تو

 روی افتاد سرخورد سرم زدن اوق همه اون بعداز بودم شده بیحال خیلی هتل سمت رفتیم گرفت

 دیمش آسانسور سوار هتل رسیدیم نداشتم اونم طاقت حتی کنم بلند سرمو میخواستم رهام شونه

 باهمون اتاق داخل رفتم کرد باز رهام درو خوبم نه:آیسا عزیزم دکتر بریم مزیضی خوبی الان:دهام

 مرها کردم باز چشمامو  بود شده سردم بستم چشمامو میومود خوابم خیلی روتخت افتادم لباسا

 توپ ولی ولی  بود کرده عوض لباسامو رهام یعنی بود تنم وشلوارک تاپ یه من بود خوابیده کنارم

 یه دممیش بلند باید بود گشنمم خیلی بودم شده بیدار شب نصفه کنم فک سرم روی کشیدم رو

 کیک یه کردم خوردن به شروع آبمیوه یه با داشتم بر کیک یه یخچال سمت میخوردم چیزی
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 جیغ بود رروووم نفرجلو یه ایندفعه برداشتم دیگه کیک یه بازکردم دریخچالو میخواستم دیگم

 بود روم جلو رهام شد روشن آشپزخونه برق گرفت دهنمو جلوی بادستش که زدم

 ترسیدم بود تاریک:آیسا برداشت دهنم جلوی از دستشو میزنی چراجیغ منم هیسسسسس:رهام

  بودم نکرده فکر بهش اصلا اتاق تواین هست ام دیگه کس مگه وتو من جز به:رهام ندیدمت خوب

 از بودم ناراحت بیرون اومدم آشپزخونه از جیغ یه بخاطر بشم بازخواست باید من الان نه:آیسا

 بودپر رنگی رنگی چراغای پنجره جلوی رفتم میترسید بود منم جای هرکی شرایط تواون دستش

 زود دچق دیدنش بار اولین یاد برانوش اتاق یاد بالکنش یاد افتادم اتاقم یاد شب تاریکی تواین

 خورد حلقه دستی بودم غرق فکرا این تو بود بخش لذت برام شدنشون تداعی چقد گذشت

 رهام نیستم ناراحت نه:آیسا کردم ناراحتت میخوام معذرت من:رهام بود رهام برگشتم دوربازم

 ندارم دوست:رهام بدم جواب بهش نداشتم دوست بدم نداشتم جوابی مشخصه هستی چرا:

 نداری دوسم میدونم واست میدم جووون دیونتم عاشقت چون عزیزم میفهمی کنم ناراحتت

 هدقیق چند یه تخت روی کشید شددراز رد کنارم از باشی داشته دوسم میکنم کاری ولی میدونم

 دمکر نگاه عکسارو دوباره برداشتم گوشیمو خوابیدم رفتم منم بعدش وایسادم پنجره کنار ای

 چندتا بردارم ازش چشم نمیخواستم کنم نگاش داشتم دوست  فقط برانوش عکس به رسیدم

 .... عطرتنش تلخش عطر هوای بود کرده هواشو دلم دیدم عکساش از دیگه

 

 زود زود شه تموم روزم چند این کاش ای میکرد دیونه منو میزد همیشه که تلخی مردونه عطر

 هلحطظ یه برمیگشتم داشتم که بودم خوشحال خیلی بودم توهواپیما شد سپری چندروزم این

 هدقیق چند بعداز بریم بود قرار اینا مامان خونه شام اینکه مهمتراز نمیرفت کنار ازلبم لبخند

 کشیدم راحت نفس یه میگن راست نمیشه وطن جا هیچ خونه راهی شدیم ماشین سوار رسیدیم

 فک من زیادی خرید بخاطر بود همرامون وچمدون ساک کلی خونه به رسیدیم دقیقه چند بعداز

 تمگذاش بود دستم تو وسایل خورده یه منم دروبازکرد رهام بودم گرفته لباس سال یه اندازه کنم

 ناخواسته که ای خونه بود شده تنگ هم خونه این برای بیارهدلم چمدونارو بقیقه رفت رهام زمین

 دمبلندش باشی خوب امشبم کن استراحت برو:رهام بودم خسته مبل روی نشستم بود شده خونم

 میخواست رهام اونورم از میرسیم امروز بودم گفته برانوش به دیشب کشیدم دراز تخت رو رفتم
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 تو نمببی برانوشو میتونستم راحت میومد خودش بعد تا میرفتم تنها من بزنه سر یه شرکت بره

 خورده یه تواتاقمون رفتم شدم بلند بودم زده کوتاهی چرت یه  برد خوابم بودم فکرا همین

 هب بودم گرفته دبی از که کرم شال بایه پوشیدم مشکی مانتو زدمیه شونه موهامو کردم آرایش

 ازب دروباریموت پارکینگ تو رفتم برداشتم کیفمو سروضعم بود خوب کردم نگاه آینه تو خودم

 ونهخ سمت افتادم راه چرا نمیدونم بود افتاده دلم تو خاصی دلشوره یه بیرون  بردم ماشینو کردم

 کردم روشن بودضبطو شده تنگ براشون دلم بودم گرفته سوغاتی اینا مامان برای اینا مامان

  میکردم زمزمه یواش باهاش برقص بارونا زیر میشد پخش صادقلو مسعود آهنگ

 بیخیالش بایدبشی رفته که اون*

 پیاده پای با قدم بزن زیربارون

 بیادش شایدش بازمونه باخاطراتت بیادش شاید

 بهونه بی اون شد عاشقت دوباره شاید

  نترس ازدوریش دیگه برقص زیربارونا

 برمیگرده بود عاشقت باش مطمعن

  بری باید نگو کن زندگی باخیالش

 سرده چه اون بی زندگی نباشه پیشت نگو نه

 آروم تومیشی باخیالش

 بارون زیر باز کن گریه

 کن زندگی خیالش با

 مرد زندگی دیگه نگو

  کن زندگی مرد زندگی نگودیگه
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 لندب بود کشیده پایین رو شیشه الان بود اگه افتادم رها یاد بودن قشنگ صادقلو آهنگهای واقعا

 دور خونشون مسیر از کلی ولی میزدم رها سربه یه اول کاش بود صادقلو عاشق میخوند باهاش

 براهین درشون دم رسیدم داشتم فاصله کوچه یه بودم مامان خونه نزدیک دیگه بودم شده

 بود برانوش دست تو دستاش لاوینم زدن حرف درحال کنارشون برانوشم دربودن جلوی وآنیسا

 دهش من متوجه تازه شدم پیاده ماشین از دادن بهم دنیارو انگار برانوش دیدن با بود دلتنگی چقد

 دهش تنگ کوچولوهم این واسه دلم چقد کردم بغلش زانوزدم سمتم دویید دید منو تا لاوین بودن

 یه ودب شده تنگ دلم منم برم قربونت سلام:آیسا شده تنگ دلم من کجایی خاله سلام:لاوین بود

 وم دیگه ریخته موهاش خاله شده مریض مامانم: گفت بغضش پراز صدای با کرده بغض دیدم دفعه

 قیهب سمت رفتم گرفتم لاوینو دست بودم متاسف براش واقعا کشید تیر قلبم لحظه یه نداره

 بابراهین کردم بغلش من کردم بغل محکم شما خاله بعد اولا منه خواهرم دخترکوچولو:آنیسا

 وشخ سلام:برانوش سلام:آیسا میکرد نگاه بهم داشت برانوش سمت رفت نگام کردم پرسی احوال

 مداشت بود زده حلقه اشک چشمام توی نمیشد ولی کنم بغلش داشتم دوست ممنون:آیسا اومدی

 با بود کرده خودش عاشق منو که بود چشاش این بود زده زل بهم اونم میکردم نگاش

 بهت گذشت خوش خبر چه خوب:براهین بود شده متوقف برام زمان انگار نمیکردم دنیاعوضشون

 برم رفت یادم اااا:آیسا  کجاست ما سوغاتیای خوب:براهین  بود قشنگی جای نبود بد هی:آیسا

 کعروس یه برداشتم ساک تا شیش اومد سرم پشت لاوینم ماشین سمت رفتم توماشینه بیارم

 هآر:آیسا منه مال خوشگله خیلی خاله:لاوین دادم بهش عروسکو بودم گرفته لاوین برای بزرگ

 ازم وساک بده بابا به اینم برانوشه بابا برای این:آیسا دادم بهش دستی ساک یه خودت واسه فقط

 خیلی خریده برام چی خاله ببین:لاوین رفتم سرش پشت منم بقیه سمت رفت دویید گرفت

 هواس اینم بابا:لاوین نیست چیزی میکنم خواهش:آیسا نکنه درد دستش آره:برانوش خوشگله

 آنیسا همراه بریم:آیسا دلتنگته مامان خونه بریم خوب:آنیسا ممنون گرفت ساکو برانوش توخریده

 افتادبهش نگام دروببندم خواستم دربودن جلوی هنوز لاوین برانوش خونه سمت رفتم وبراهین

 ....دروبستم شدم خوشحال بودنش خوشحال از منم بود لبش روی لبخند
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 زود زود شه تموم روزم چند این کاش ای میکرد دیونه منو میزد همیشه که تلخی مردونه عطر

 هلحطظ یه برمیگشتم داشتم که بودم خوشحال خیلی بودم توهواپیما شد سپری چندروزم این

 هدقیق چند بعداز بریم بود قرار اینا مامان خونه شام اینکه مهمتراز نمیرفت کنار ازلبم لبخند

 کشیدم راحت نفس یه میگن راست نمیشه وطن جا هیچ خونه راهی شدیم ماشین سوار رسیدیم

 فک من زیادی خرید بخاطر بود همرامون وچمدون ساک کلی خونه به رسیدیم دقیقه چند بعداز

 تمگذاش بود دستم تو وسایل خورده یه منم دروبازکرد رهام بودم گرفته لباس سال یه اندازه کنم

 ناخواسته که ای خونه بود شده تنگ هم خونه این برای بیارهدلم چمدونارو بقیقه رفت رهام زمین

 دمبلندش باشی خوب امشبم کن استراحت برو:رهام بودم خسته مبل روی نشستم بود شده خونم

 میخواست رهام اونورم از میرسیم امروز بودم گفته برانوش به دیشب کشیدم دراز تخت رو رفتم

 تو نمببی برانوشو میتونستم راحت میومد خودش بعد تا میرفتم تنها من بزنه سر یه شرکت بره

 خورده یه تواتاقمون رفتم شدم بلند بودم زده کوتاهی چرت یه  برد خوابم بودم فکرا همین

 هب بودم گرفته دبی از که کرم شال بایه پوشیدم مشکی مانتو زدمیه شونه موهامو کردم آرایش

 ازب دروباریموت پارکینگ تو رفتم برداشتم کیفمو سروضعم بود خوب کردم نگاه آینه تو خودم

 ونهخ سمت افتادم راه چرا نمیدونم بود افتاده دلم تو خاصی دلشوره یه بیرون  بردم ماشینو کردم

 کردم روشن بودضبطو شده تنگ براشون دلم بودم گرفته سوغاتی اینا مامان برای اینا مامان

  میکردم زمزمه یواش باهاش برقص بارونا زیر میشد پخش صادقلو مسعود آهنگ

 بیخیالش بایدبشی رفته که اون*

 پیاده پای با قدم بزن زیربارون

 بیادش شایدش بازمونه باخاطراتت بیادش شاید

 بهونه بی اون شد عاشقت دوباره شاید

  نترس ازدوریش دیگه برقص زیربارونا

 برمیگرده بود عاشقت باش مطمعن

  بری باید نگو کن زندگی باخیالش
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 سرده چه اون بی زندگی نباشه پیشت نگو نه

 آروم تومیشی باخیالش

 بارون زیر باز کن گریه

 کن زندگی خیالش با

 مرد زندگی دیگه نگو

  کن زندگی مرد زندگی نگودیگه

 

 لندب بود کشیده پایین رو شیشه الان بود اگه افتادم رها یاد بودن قشنگ صادقلو آهنگهای واقعا

 دور خونشون مسیر از کلی ولی میزدم رها سربه یه اول کاش بود صادقلو عاشق میخوند باهاش

 براهین درشون دم رسیدم داشتم فاصله کوچه یه بودم مامان خونه نزدیک دیگه بودم شده

 بود برانوش دست تو دستاش لاوینم زدن حرف درحال کنارشون برانوشم دربودن جلوی وآنیسا

 دهش من متوجه تازه شدم پیاده ماشین از دادن بهم دنیارو انگار برانوش دیدن با بود دلتنگی چقد

 دهش تنگ کوچولوهم این واسه دلم چقد کردم بغلش زانوزدم سمتم دویید دید منو تا لاوین بودن

 یه ودب شده تنگ دلم منم برم قربونت سلام:آیسا شده تنگ دلم من کجایی خاله سلام:لاوین بود

 وم دیگه ریخته موهاش خاله شده مریض مامانم: گفت بغضش پراز صدای با کرده بغض دیدم دفعه

 قیهب سمت رفتم گرفتم لاوینو دست بودم متاسف براش واقعا کشید تیر قلبم لحظه یه نداره

 بابراهین کردم بغلش من کردم بغل محکم شما خاله بعد اولا منه خواهرم دخترکوچولو:آنیسا

 وشخ سلام:برانوش سلام:آیسا میکرد نگاه بهم داشت برانوش سمت رفت نگام کردم پرسی احوال

 مداشت بود زده حلقه اشک چشمام توی نمیشد ولی کنم بغلش داشتم دوست ممنون:آیسا اومدی

 با بود کرده خودش عاشق منو که بود چشاش این بود زده زل بهم اونم میکردم نگاش

 بهت گذشت خوش خبر چه خوب:براهین بود شده متوقف برام زمان انگار نمیکردم دنیاعوضشون

 برم رفت یادم اااا:آیسا  کجاست ما سوغاتیای خوب:براهین  بود قشنگی جای نبود بد هی:آیسا

 کعروس یه برداشتم ساک تا شیش اومد سرم پشت لاوینم ماشین سمت رفتم توماشینه بیارم
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 هآر:آیسا منه مال خوشگله خیلی خاله:لاوین دادم بهش عروسکو بودم گرفته لاوین برای بزرگ

 ازم وساک بده بابا به اینم برانوشه بابا برای این:آیسا دادم بهش دستی ساک یه خودت واسه فقط

 خیلی خریده برام چی خاله ببین:لاوین رفتم سرش پشت منم بقیه سمت رفت دویید گرفت

 هواس اینم بابا:لاوین نیست چیزی میکنم خواهش:آیسا نکنه درد دستش آره:برانوش خوشگله

 آنیسا همراه بریم:آیسا دلتنگته مامان خونه بریم خوب:آنیسا ممنون گرفت ساکو برانوش توخریده

 افتادبهش نگام دروببندم خواستم دربودن جلوی هنوز لاوین برانوش خونه سمت رفتم وبراهین

 ....دروبستم شدم خوشحال بودنش خوشحال از منم بود لبش روی لبخند

 

 لامس:آنیسا بود نشده متوجم هنوز بود آشپزخونه تو مامان کرد باز درو آنیسا خونه سمت رفتیم

 نیومده هنوز آیسا مامان ممنون:آنیسا خوبی دخترم سلام:مامان برگرده اینکه بدون مامان  مامان

 بغل سمتم اومد شد خوشحال دیدنم با سمتمون برگشت نیومده هنوز شدم نگران والا نه:مامان

 الان:آیسا تو پس کجایی برم قربونت:مامان بود شده ذره یه براش دلم کردم بغلش منم کردم

 هک تو مامان:آیسا گذشت خوش بهت خوب:مامان نشستیم همه پذیرایی داخل رفتیم دیگه اومدم

 ونهد یه دادم آنیسا به ساک یه برداشتم ساکارو  نگفت چیزی مامان نپرس دیگه میدونی همچیو

 خیلی ودمب گرفته براش آبی دکلته لباس یه کرد باز بستشو آنیسا ومامان بابا برای یکیم براهیم

 ودب اومده خوشش براهینم بودم گرفته آنیسا رنگ هم پیراهن  یه براهینم برای بود اومده خوشش

 واروشل پیراهن یه باباهم برای شیک مانتوی یه مامانم برای کنن ست باهم میتونستن جشن یه

 ها پله از رفتم بود شده تنگ اتاقم برای دلم کردن تشکر ازم بود اومده خوششون همشون

 تهنشس خاک آینم روی بودم گذرونده شباییا روزو چه تختم روی نشستم رفتم کردم باز دراتاقمو

 تهرف شب اون شدم خرابه خونه متوجه نداشت آینه از کمی دستی هم پنجره پنجره کنار بودرفتم

 ودب شده شکسته آوردن پایین موقعه که افتادم اینا برانوش خونه بزرگ ساعت یاد داخلش بودم

 خیلیاشون هرچند بود بخش  لذت برام خاطرات یادآوری بودم دیده همینجا برانوشا روزم اولین

 برانوش کنار در ولی بچشم باز تلخشونا طعم بودم حاضر داشتم دوست هموناروهم ولی بود تلخ

 ونستممیت که جایی تنها بود کردنم خلوت جای تنها شبا که بالکنی بالکن سمت رفت نگام باشم

 پناه بهش شدن آروم برای هردوتامون که جایی ببینم دغدغه بدون برانوشو دقیقه چند برای
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 ینپای ازچشمم ناخداگاه اشکی قطره بالکن کنار منم لب به سیگار ای پنجره کنار اون میبردیم

 یرونب رفتم اتاق میشداز بد حالم میموندم اتاق تو این بیشتراز اگه کردم پاکش دستم با چکید

 دهش تنگ براش دلم خیلی نشسته پذیرایی تو بطول خاله دیدم بودم رفته پایین ها پله از هنوز

 کنارش رفتم شد بلند دیدنم با بطول خاله پایین رفتم ها پله از بودمش ندیده بود وقت خیلی بود

 وهمی مامان بودم ندیده ازش بدی وقت هیچ میکرد محبت بهم همیشه کردم بغلش منم کرد بغلم

 تیکه یه آنیسا بودم مامان کیکای عاشق صندلی روی نشتم بود کرده درست کیک و وچایی

 یعنی بود شده چش سرش پشت براهینم شد بلند جاش از بدشد حالش خورد ذره یه تا برداشت

 خاله داشتم یعنی حامله است حامله کنم فک جان ایران آره بطول خاله دخترم یعنی:مامان

 اومد اآنیس دقیقه چند بعداز باشه میتونست شکلی چه کردم تصور آنیسارو بچه لحظه یه میشدم

 فردا نیست مشخص هنوز:آنیسا حاملگیت:آیسا مبارکه چی:آنیسا جونم آبجی مبارکه:آیسا

 نیست مشخص که حالا:آنیسا خوبیه حس چه خاله شدم کن تصور آنیسا وای درمیاد آزمایشم

 خوش بهت میکنی چیکارا دخترم:بطول خاله میخوام زاده خواهر من باشی که خداکنه: آیسا

 آیسا شی خوشبخت بهم گفت آنیسا اومدم عسل ماه از تازه نیست بد خوبم هی:آیسا میگذره

 دروباز دراومدرفتم صدا به در زنگ بشه پخته بود گذاشته شام مامان بود شده غروب ممنون:

 بویه چه: رهام مممونم:رهام نباشی خسته سلام:آیسا خانم سلام:رهام داخل اومد رهام کردم

 نشست بعدم کرد پرسی احوال مامان با پذیرایی سمت رفت رهام غذاست آره:آیسا میاد خوبی

 میزد حرف باهاش کمتر نمیومد خوشش رهام از اصلا براهین بود کنارآنیسا براهینم مامان کنار

 از میام حتما نیومدم وقته خیلی آره:آیسا میای شرکت فردا: آیسا:براهین کنارشون رفتم منم

 ینا میدونستم کردم نگاه رهام به هست خودمون شرکت بری نیست نیازی:رهام افتادم عقب کارم

 نه:آیسا میشی مند علاقه اونجاهم خوب:رهام همونجا دارم دوست کارمو من ولی:آیسا میزنه حرفو

 خودمم بود شده ناراحت خیلی حرفم این با باش نداشته دخالتی کارم تو میکنم خواهش

 دورمیز همه  کرد صدا مارو بود چیده میزو مامان شدم مجبور خوب ولی بگم اینجور نمیخواستم

 عالی پختش دست مامان کردم خوردن به شروع خورشت وکمی غذاریختم خودم برای نشستیم

 عجم میزو کردم کمک مامان به بعدم خوردیم غذامونو سکوت توی غذاهاش بهتر یکی از یکی بود

 راه رهام شدم ماشین سوار رفتم کردم خداحافظی مامان از خونه بریم بودیم شده اماده کردیم

 ده توی رو ای دقیقه23 راه باشه ناراحت انگار چرا نمیدونم میرفت تند خیلی خونه سمت افتاد
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 رهام درآوردم مانتوما زدم لامپو بود تاریک جا همه داخل  رفتم کرد دروباز  کرد طی دقیقه

 حرفش این از نداری شرکتو اون به رفتن حق فردا:رهام بیرون ازاتاق اومد کرد عوض لباساشو

 همین به آره:آیسا نمیری نیاد بیاد خوشت چه نداره خاصی دلیل انوقت چرا:آیسا شدم اعصبانی

 نطد که چیزیت خوبی:رهام دیوار به خوردم داد هلم داد محکمی فشار دستمو لحظه یه باش خیال

 نهک اینجوررفتار باهام نداشت حق بود گرفته درد جونم بگم نداشتم حرفی خودته تقسیر همش

 ...... شدن سرازیر اشکام

 

 این ودب نکرده رفتار باهام اینجوری الان تا کسی میباریدن اشکام کنم کنترل خودمو نمیتونستم

 جازها ولی دستش از بیرون بکشم دستمو خواستم گرفت دستمو سمتم اومد داشتنش دوست بود

 خوامنمی:رهام نداشتم حرفاشو حوصله اصلا نکن گریه اتوام با نکن گریه:رهام گرفت محکمتر نداد

 نمیخوام فهمیدی بچرخه برت دورو مرتیکه اون ندارم دوست نمیخوام شرکت اون تو بری

 چه من درموردش بزن حرف درست داره اسم نیست مرتیکه اون گرفتم صدای باهمون:آیسا

 تورو نه دارم دوست اونو باشم داشته فاصله باهاش کشورا چه شهرها چه نرم چه برم شرکتش

 رمد بیرون رفت اتاق از بود رفته توهم قیافش کرد ول دستمو کن فرو توگوشت اینو باش مطمعن

 چیکار درو بازکن:آیسا درزدم در سمت رفتم بکنه میخواست چیکار کرد قفل سرش پشت

 کنه زندانیم میخواست یعنی نشد خبری هیچ بازم زدم لگد نداشت ای فایده کن باز بکنی میخوای

 کردم اهنگ مانتوما توجیب بود کجا گوشیم ولی برانوش به میزدم زنگ باید میکردم باید چیکار من

 تیلعن بودم گذاشته کاناپه روی بیرون کیفم تو اومد یادم نبود جا هیچ تخت روی میز روی نبود

 میکردم حفظ خونسردیمو باید بود ناراحت حرفام بخاطر امشب حتما روتخت نشستم رفتم

 انوشوبر نمیگفتم بهش کاش روتخت کشیدم دراز میشدم آرومتر یکم بخوابم میکردم بایدسعی

 چشام فکرابودم توهمین بده خودم برای این میشه حساستر خیلی بعد به ازاین  دارم دوست

 میزد داد داشت رهام بود شده چی یعنی میومد وبیداد داد صدا برد خوابم شد ن سنگی

 تشرک تو دیگه اگه عمرا میکنم شکایت از میرم میزنی زنگ من زن به چرا میکنی جا توبی:رهام

 کن کمکم خدایا میکرد صحبت برانوش با داشت نه وای بکن میخواد دلت کاری هر باشه ببینیش

 تند قلبم سمتم میومد داشت اعصبانیت از بود شده قرمز صورتش همه رهام شد باز درباشتاب



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 216 

 گنمی من به کردی فک بپوسی میدارم نگهت اتاق تواین ایقد نشد اینجور که حالا:رهام میزد تند

 بدیش کاش بود خودم تقصیر همش بودم ترسیده خیلی کرد قفل باز بست درو بیرون رفت رهام

 گرسنمم خیلی شد دور ازم ماشین سوار رهام پنجره پشت رفتم نمیزدم حرف اونجوری باهاش

 اگه میزدم زار خودم حال به میریختن اشکام زمین روی نشستم بذاره چیزی برام که بدون بود

 تونستنمی نه ولی بیارم طاقت نمیتونستم میکرد اذیتم اگه چی میکرد رفتار اینجور باهام همیشه

 رو ترف میزد زنگ داشت کسی دراومد صدا به خونه تلفن دادم تکیه دیوار به بکنه باهام کارو لین

 طعق بزن بهم زنگ یه شدم نگران نمیدی جواب میزنم زنگ هرچی کجایی آیسا:آنیسا گیر پیغام

 اینا مامان بودن آورده سرم بلارو این اونا بودم ناراحت ازش ولی زد زنگ مامان بعدش کرد

 انال وروزم حال که کردن ازدواج این اجباربه منم ولی کنن مخالفت خواستگاریش به میتونستن

 قیافم وایسادم آینه جلوی پاشدم بود گرسنم میکردخیلی قاروقور شکمم میشد 02 ساعت اینه

 اریک تختم روی نشستم موهام زدن شونه حتی نداشتم خودمم حوصله ولی بود ریخته بهم خیلی

 میومد نهار واسه حتما بشه رهام از خبری یه بگذره ساعت داشتم دوست فقط بدم انجام نداشتم

 من هیچی 0 ساعت نشد خبری بازم 2 روی رفت نشد ازش خبری بود یک کردم نگاه ساعت با

 چرا میخورد بهم داشت حالم که بود گشنم ایقد میاورد درم پام از داشت که دردم دل با موندم

 سعی بودم شده کلافه گرسنگی از خستگی از میومد خوابم دیگه میکرد اینکارو باهام داشت

 همه بیدارشدم برد خوابم بستم چشمامو میکرد بهتر حالمو شاید بود بهترازهرچیزی بخوابم کردم

 ادهافت اتفاقایی چی بود اومده یادم تازه لحظه یه گرفت درد دلم بود شده شب حتما بود تاریک جا

 اینقدخوشحال کسی ازاومدن تاالان بود رهام حتما داخل نفراومد یه دراومد صدا به درخونه بود

 تمنمیتونس دیگه بودم گرفته دستشوییم تخت روی نشستم بود خاموش اتاق برق  بودم نشده

 بود آشفته خودشم کرد روشن برقو داخل اومد رهام چرخید قفل  داخل کلید کنم کنترل خودمو

 بد حالم خیلی بالاآوردم کنم تحمل نتونستم دیگه بده حالم من من:آیسا بود مشخص قیافش از

 بود گرفته کمرمو سمتم اومد رهام میزدم عق فقط بود سردشده بدنم همه بود

 

 یواش و لحظه یه کردم حس دستم تو چیزیو سوزش شد چی نفهمیدم دیگه شد بسته چشمام

 خودم به لحظه یه میکردم سرما احساس سرم بالای نور به افتاد چشمم کردم باز چشمامو یواش
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 حرفشو سرم دادن تکون با سمتش برگشتم بهتره حالت اومدی هوش به عزیزم:پرستار لرزیدم

 اشب خودت مواظب بیشتر خانومم:پرستار بیمارستان الانم بودم شده بیهوش یعنی کردم تایید

 رتس بلایی وگرنه بیمارستان رسوندت موقعه به همسرت آوردی شانس داشتی شدید فشار افت

 آیسا:رهام بود تلختر هم زهر از که لبخندی لبم روی اومد تلخ لبخندی اسمش از همسرم میومد

 مکن نگاش برگردم حتی نداشتم دوست بدم جوابشو اصلا نداشتم دوست بود رهام صدای خوبی

 ترف اتاق از باشه:رهام بیاد آنیسا بزن زنگ:آیسا نگفتم چیزی نه:رهام میدونن اینا مامان:آیسا

 ونهمیرس خودشو گفت زدم زنگ:رهام بود آورده سرم بلایی چه رهام میگفتم آنیسا به باید بیرون

 میدونی خودت بشه اینجوری نمیخواستم من:رهام تو لطف به:آیسا اینجا بخوابی روز یه باید

 شده چی:آنیسا سمتم اومد داخل اومد آنیسا که بود زدن حرف درحال نیست من تقصیر همش

 آره:آیسا خوبه حالت الان:آنیسا داشت فشار افت نیست خاصی چیز:رهام اینجاست چرا آیسا

 گمب بهش چیزی رهام جلوی نمیخواستم ولی میزد چنگ گلومو بدی بغض گرفتم دستشو آبجی

 یجواب بودی خوب که دیشب نیستی خودت مراقب چرا برم قربونت من:آنیسا بد بره میخواستم

 ترکید بغضم رفت بالاخره دقیقه چند بعداز بیرون بره ازاتاق رهام میکردم خدا خدا همش ندادم

 منو رهام شده چی میدونی آلود بغض صدای باهمون:آیسا شده چی:آنیسا سرازیرشدن اشکام

 رمب میخواستم صبح چون:آیسا اونوقت بعدچرا:آنیسا بود کرده حبسم تاشب امروزصبح از تواتاق

 دترب دیگه زد زنگ گوشیم به برانوش بعدشم شرکت اون تو بری نداری حق گفت نذاشت  شرکت

 فتگ زد زنگ بهم برانوش اتفاقا دارم  کارش کن صب بکنه کارو این باهات نداشت حق ولی:آنیسا

 یلیخ آبجی میترسم من:آیسا ندادی توجواب زدم زنگ بخونه که منم نگرانته بگیرم خبرازت یه

 هبهتر:آیسا درمیارم پدرشو خودش دست مگه:آنیسا بیاره سرم بلایی اگه کنه زندانیم باز اگه

 اذیتم بیشتر بد اونجوری میدونی چیزی نیار خودت روی به اصلا نگی بهش حرفامون از چیزی

 طرف یه از نمیدونم:آنیسا نمیدن اهمیت من به اونن طرف باباهم مامان میدونم خودم میکنه

 تاصبح:آیسا اینجا بمونی باید کی تا داری حق تو طرفم یه از دستش کف بذارم حقشو میخوام

 ودب شده بهتر حالم چقد ازاتاق بیرون رفت میمونم پیشت من خونه بره بگم رهام به میرم:آنیسا

 رفت:آیسا برگشت آنیسا بود خوب داشتن صبور سنگ چقد بود خوب داشتن خواهر چقد

 لامس داد جواب برانوشه:آنیسا کرد نگاه صفحش به دراومد صدا به آنیسا گوشیه رفت آره:آنیسا

 شهبا فرداصبح بوده فشار افت یه نیست خاصی چیز بیمارستان پیششم الان ممنون آره خوبی
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 سلام:آیسا سلام:برانوش الو:آیسا گرفتم آنیسا از گوشیو بزنه حرف باتو میخواد دار نگه گوشیو

 دهافتا فشارم نیست چیزی:آیسا بیمارستانی آورده سرت بلایی چه عوضی اون شده چی:برانوش

 هن:آیسا میارم سرش بلایی یه من باش مطمعن ولی اونه دست گوشیت نگو دروغ من به:برانوش

 میام:برانوش خوبم که من بهش نده اهمیت ولی کنه ناراحتت همینه دنبال اونم کارو این نکن

 قطع یووگوش ببینمت باید خودم میام:برانوش خوبه حالم نیست نیازی:آیسا ببینمت بیمارستان

 ذارب نمیخواد نه:آنیسا میندازی نگاهی یه باشه همینجاها رهام میترسم بیمارستان میاد:آیسا کرد

 یگمد نفر چند بود خوبی فکر اره میشه راحت خیالمون میزنم زنگ خونتون به دیگه دقیقه ده یه

 هاخ کنم فکر بود شده وصل تازه پربود سرمم سمت رفت نگام بودن خوابیده دیگه تختای روی

 میزد حرف باتلفن داشت:آنیسا بودم کرده گناهی چه من آخه میومد سرم باید بلا همه این چرا

 تو برانوش سمتش رفت نگام شد باز دراتاق کشیدم راحت نفس یه خونست:آنیسا کرد خداحافظی

 داخل اومد بودم عطر این عاشق میخورد بهم عطرتلخش ازهمونجاهم بود وایساده چارچوب

 کرده چیکار:برانوش سلام:آیسا سلام:برانوش من سمت اومد ممنون:برانوش خوبی سلام:آنیسا

 پیراهن بودیه جذاب عصبانیتم حالت تو چقد موهاش تو انداخت چنگ فطرت پست اون باهات

 ستنش میام بیرونو میرم من:آنیسا میکنم نگاش دارم فهمید مشکی باجین بود پوشیده مشکی

 زننب آدم به که شوکی عین زد بهش بوسه یه لبش کنار برد گرفت دستم کناریم صندلیه روی

 نیت بودن شده گرم الان بود بسته یخ الان تا که دستای کردم احساس تورگهامو خون شدن جاری

 مببین نمیتونم من خودتباش مواطب توروخدا:برانوش بود گرفته گور میخورد سرما احساس که

 شده چی امروز:برانوش نباش نگران هستم باشه:آیسا نمیتونم کنم تحمل نمیتونم من بده حالت

 ایاتفاق از کردم تعریف براش همچیو بشنوم دروغ نمیخوام وراستش مو موبه کن تعریف برام بود

 مالی گوش یه باید میرسه زن یه به زورش نامرد اون نیست مرد اون:برانوش امشبو تا دیشب

 وتاد با بشه بدترازاین نکن کاری یه توروخدا نه گرفتم محکم دستشو:آیسا بدم بهش حسابی

 که دستای داشتم دوسشون خیلی که دستایی دستاش بین بود داشته نگه دستمو دستاش

 د عمر یه میخواستم
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 لندب صندلی رو از کرد ول دستمو برانوش اومدنش با داخل اومد آنیسا باشه پیشم بگیره ستامو

 برم من:برانوش صندلی روی نشست آنیسا بشین تو اینجور راحتم نه:برانوش بشین:آنیسا شد

 سلامت به هست چی همه عزیزم نه:آنیسا ندارین احتیاج چیزی ندارین کاری دیگه

 دبو بهش نگام در سمت رفت نداد ادامه حرفشو بقیه نره یادت راستی باش خودت مواظب:برانوش

 فتر اتاق لز براش کردم بازوبسته چشامو لبم روی اومد لبخند داد نشون بهم قلب یه دستش با

 یه نیست چیزی هیچی نه:آیسا داره خنده مگه برادرشوهرم دختر میخندی چی به:آنیسا بیرون

 رکتش بری نذاشت اگه:آنیسا نمیدونم:آیسا کنی چیکار میخوای حالا:آنیسا بودم شده هول لحظه

 رکتوش حرف دیگه اصلا بیرون بیای خونه از نمیذاره دیگه بعد میشه بدتر نسا وای روش تو دیگه

 مچشاموبست میومد خوابم داد بهم آنیسا آوردن سوپ یکم باشه:آیسا میگه چی خودش ببین نزن

...... 

 

 بودچقد خوابیده صندلی روی تختم کنار آنیسا میشد روشن داشت هوا تازه بازکردم چشمامو

 تموم سرمم روتختم از شدم بلند الان به تا کوچیکی ازاون بود همیشگیم حامی داشتم دوسش

 زا برمیداشتم قدم یواش یواش توراهرو بیرون رفتم اتاق از خوابیدن از بودم شده خسته بود شده

 یمکتن کلی با سرسبز تیکه یه داشت بیمارستان جلوی قشنگی محوطه یه بیرون رفتم ورودی در

  استفیلمه واسه چیزا اینجور میکردم فکر همیشه افتادم فیلما یاد نشستم نیمکتا از یکی روی

 یه نداشتم دوست ولی لعنتی خونه به میرفتم امروز دوباره بود افتاده اتفاق خودم برای الان ولی

 تیح بیمارستانم من بود نگفته هیچکس به میترسیدم رهام از جونم بودبه افتاده خوره مثل چیزی

 یه کشیدم دست روش دستم با بود غنچه تازه که گلی سمت رفت نگام نداشت خبر هم رها

 دچق کردم نگاه آسمون به کردم بلند سرمو پایین میریختن ازش بارون بودقطرهای خیس خورده

 زومو شم کلام هم باهاش اصلا نمیخواستم خوبه حالت سلام:رهام بزنم حرف خدا با داشتم دوست

 روتو تو بعد خودته اشتباه مقصرخودتی آخه چرا میکنی اینطوری چرا:رهام برگردوندم ازش

 چشم گفتم گفتی تو هرچی آیسا اومدم راه باهات جوره همه که من اینجوری نکن برمیگردونی

 تهات:آیسا میکردم گوش حرفاش به داشتم فقط کنم رفتار احمقا اون عین نمیتونم نه اینو ولی

 توروهمینجور من: رهام زندگیت دنبال بری بکشی دست ازم نشنوم صداتو اینه میخوام که چیزی
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 رفتم شدم بلند جام از بشنوم حرفاشو نمیخواستم کنم ولت راحت که نیاوردم دست به راحت

 اتاقم داخل اومد رهام بودم مرخص امروز نشستم روتخت آنیسا کنار داخل رفتم درورودی سمت

 ادهآم بپوشم لباسمو کرد کمک بود شده بیدار خواب از تازه آنیسا مرخصی بپوش لباساتو:رهام

 نم خونه بریم:آنیسا شدم ماشین سوار بیرون بیمارستان از رفتیم ورهام آنیسا ه همرا بودم شده

 ازم اگه میکنم مواظبت ازش من خونه میریم نمیشیم مزاحم نه:رهام شه خوب حالت تا روزی چند

 رفتیم بعدم کردیم پیاده خونشونون جلوی آنیسارو نبود وروزم حال این که میکردی مواظبت

 کرد باز رو درخونه پارکینگ داخل رفتیم ماشین با رسیدیم دقیقه 03 بعداز خودمون خونه سمت

 برو:رهام مبل روی نشستم خونه با بود کرده چیکار دیشب نبود بودمعلوم ریخته بهم چی همه

 کنه زندانیم دوباره برم میترسیدم بود اومده  بدم اتاق اون از راحتری اونجا بکش دراز اتاق

 یک دراومد صدا به در زنگ پایین انداخت سرشو حرفم این با کنی زندونیم باز که اونجا برم:آیسا

 مارو که نه اومدین مسافرت از به به سلام:رها داخل اومد رها کرد دروباز رفت رهام باشه میتونست

 گذشت خوش:رها عزیزم آره:آیسا خوبی برم قربونت:رها کرد بغلم سمتم اومد بگیرین تحویل

 اسهو بگیرم لباس برم باید منم اونجا بیاین گفت شام مامان رفت یادم:رها بود خالی جات آره:آیسا

 بود هار به مربوط که لباسی لعنتی اتاق تواون رفتم میام الان صبرکن:آیسا دوستام از یکی جشن

 زمعزی مرسی:رها تو سوغاتی اینم عزیزم:آیسا رها سمت رفتم کوتاه مشکی لباس یه بیرون آوردم

 لباس نمیخواد دیگه خوشگله خیلی وای:رها  بیرون آوردش پلاستیک از کشیدی زحمت چرا

 صحبت داشت بادوستش اینکه مثل دراومد صدا به رها گوشی برم قربونت:آیسا عالیه بگیرم

 ونتوکلاسم کرد دعوتت یعنی بیای توهم که گفت است سمانه دوستم:رها خداحافظ میکرددباشه

 میشه عوض روحیت رها با برو دوستداری:رهام ممنون باشه شناختم آها:آیسا مینشست انتها بود

 موهای ولا بپوشم که برداشتم ساده مشکی لباس یه من برم رها با گرفتم تصمیمم نبود بدیم فکر

 شدیم آماده کم کم میومد بهم بود شده قشنگ کرد فر منو موهای زها بعدم کردم درست رهارو

 دعوات داداشم با:رها افتاد راه نشستم کنارش کردم باز درو نشست فرمون پشت رفت رها بریم

 تو وزر یه توروهم یکی وقتی:آیسا میکنی رفتار باهاش سنگین سر ایقد چرا پس:رها نه:آیسا شده

 ردک تعجب حرفام از رها نمیکنی نگاه دیگه روش تو بیمارستان به برسه کارت کنه زندانی اتاق

 این نمیشه باورم:رها بود شده خورد اعصابش کردم تعریف براش رو موضوع همه چیه منظورت

 کو ولی نکن خراب خودتو اونو زندگی نداره بهت حسی هیچی آیسا گفتم بهش اول از باشه رهام
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 مبزن حرف درموردش نمیخوام دیگه نیست مهم:آیسا نمیده اهمیت کسی حرف به اصلا شنوا گوش

 تداش بود وایساده بهم پشت که مردی به افتاد چشمم شدم پیاده ماشین از تالار جلوی رسیدیم

 درست سمتم برگشت عطرتلخ بود آشنا من برای عطر این ولی میکرد وبش خوش نفر چند با

 لامس:برانوش سمتم اومد بود کرده تعجب میکرداونم نگاه بهم داشت بود برانوش بودم زده حدس

 من جالب چه:برانوش دوستامه از یکی عروسی:آیسا میکنی چیکار اینجا:برانوش سلام:آیسا

 گوشه یه رها منو تالار داخل رفتیم کرد احوالپرسی باهاش برانوش اومد رها دوستمه عروسیه

 کم گفت تبریک بهشون رفت رها اومدن دوماد عروس بود نشسته روبرم دقیقا برانوشم نشستیم

 بهتره حالت الان:برانوش نرفتم کرد اصرار هرچقد رفت رهاهم کردن رقص به فامیلاشروع کم

 نشسته کناریم صندلیه خوبه روحیت برا اومدی کردی کاری خوب:برانوش خداروشکر آره:آیسا

 عروس بود عروسی آخرای دیگه بود

 

 وسط رفتیم گرفتم دستشو میدی رقص افتخار:برانوش میرقصیدن جوون زوجای با دوماد

 فساین نداشت چندانی فاصله باصورتم صورتش بود کمرم روی دستاش میرقصیدم درکناربرانوش

 اینجوری:برانوش میکردم نگاه چشاش تو داشتم میکردم گرما احساس میخورد صورتم به گرمش

 دادم فشار لبمو بادندون رولبم نشست لبخندی پایین انداختم سرمو میارم کم نکن نگام

 آروم بود کرده بغل منو تر محکم اینار سمتش باز رفت نگام میکنی زخم لبتو الان نکن:برانوش

 دارم آرامش احساس کنارمی چقدالان کوتاهه لباست ولی شدی خوشگل خیلی: گفت گوشم توی

 وشخام برقا میکرد دیوونم داشت گرمش نفسای اون عطرش میرفت بالاتر قلبم ضربان باحرفاش

 خمار چشاش نداد ادامه حرفشو بقیه بره پیش همینجوری اگه میارم کم دارم:برانوش بود شده

 وآمد رفت زد روگردنم بوسه یه داشتم داشتنشونا آرزو بودن دنیام تموم که چشایی بود شده

 تموم آهنگ کرد توصیفش نمیشد جوره هیچ که حسی بود حسی چه میکردم حس رگام تو خونو

 خرآ به بود نمونده چیزی دیگه ممنون:آیسا رقصیدین قشنگ:رها رها کنار رفتم روشن وبرقا شد

 ردمک باز شیرآبو بودن کرده عرق خیلی بشورم دستامو تا بهداشتی سرویس سمت رفتم عروسی

 بذاره نکنم فک:آیسا سمتش برگشتم بود برانوش کردم بلند سرمو نمیای شرکت دیگه:برانوش

 ستدو اوناهم توشرکت میشم دیونه بمونم خونه اگه نمیدونم:آیسا کنی چیکار میخواهی:برانوش
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 برم خواستم بودم شده خوشحال میکنم کاریش یه خودم نباش نگران باشه:برانوش برم ندارم

 رفموح بقیه میبینه میاد یکی الان میکنی چیکار:آیسا بغلش تو افتادم کشید دستمو برانوش

 یبرابوسهای کردم همراهییش منم بود شده تنگ دلم چقد رولبام گذاشت لباشو بدم  ادامه نذاشت

 آورده کم نفس دیگه میخورد لبهامو ول با بود کمرم دور دستاش هوس نه بود عشق جنس از که

 ایترض بالاخره میفشرد خودش به منو بیشتر میشوگد مگه جداکنم خودموازش کردم سعی بودیم

 ودب شده قرمز رژم از که لباش سمت رفت نگام بودیم افتاده نفس نس به هردوتا کشید کنار داد

 هی لطفا میدی دستمال:برانوش لبش روی اومد لبخند دیدنش با توآینه کن نگاه لباتو:آیسا

 ادودم عروس از رها کنار رفتم بیرون رفتیم سرویس از کرد پاک لباشو دادم بهش کاغذی دستمال

 بود خوب خیلی افتادیم راه شدیم ماشین سوار خونه میرفت داشت برانوشم کردیم خداحافظی

 یمبر ممنون:آیسا خونه رسیدیم نگذره خوش بهم برانوش میشدکنار مگه بود گذشته خوش بهم

 .......خونه تو رفتم کردم باز درو کردم خداحافظی ازش کن استراحت برو قربونت نه:رها خونه

 

 از ودب خوابیده کاناپه روی رهام میرفتم راه بانورش برداشتم گوشیموازتوکیفم بود تاریک جا همه

 بود بیدار پس اومدی بالاخره:رهام کنم بیدارش نمیخواستم اتاق سمت رفتم شدم رد کنارش

 ردمب باخودم برداشتم بود توقفل کلید اتاق توی رفتم بود بهتر خیلی ندم جوابشو دادم ترجیح

 مداشت خستگی احساس خیلی تخت روی افتادم کردم عوض خواب لباس بایه لباسامو بستم درو

 ساعت زنگ صدای برد خوابم شدم پهلو اون پهلو این خورده یه بالشم زیر گذاشتم اتاقم کلید

 سرساعت تو زدم بود بسته چشام هنوز دادم تکون دستمو بود کرده کوک ساعتو کی اه میومد

 کنارم رهام سمت رفت نگام بودم نکرده کوک ساعت که من بازکردم چشامو شد قطع صداش

 عدشب حتما خوابیدم تنها دیشب که من ولی میخوابید لخت تنه بابالا برانوش مثل بود خوابیده

 کردم بازکوک ساعتو بود خواب هنوز خودش ولی شم بیدار ازخواب من شد باعث ساعت اومده

 دنبال دست با اونم میخورد تکون داشت رهام شد بلند ساعت زنگ کنارش گذاشتم دفعه این

 فک که بستم چشامو دوباره من سمت برمیگشت داشت ساعت سر  تو  زد یکی میگشت ساعت

 نیمپیشو روی بوسه یه ناراحتی اون از بعد نمیدونم میکرد نوازش موهامو انگشتاش با خوابم کنه

 هک بالشم زیر بردم دستمو بیرون بود رفته اتاق از کردم باز چشامو آروم روتخت از شد بلند زد
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 بلند جام از بود رفته یعنی اومد ورودی در صدای شدم خوشحال هست شدم متوجه هست کلید

 بوداینم برده خودش با حتما نشد پیدا ولی گشتم خیلی میگشتم گوشیم دنبال بیرون رفتم شدم

 اهدانشگ درسهای از خیلی دیروز دعواهای  به نه امروز نوازشای به نه بود نشده بینی پیش کاراش

 درست خودم برای صبحونه یه اول میاورد جزوهاشو میزدم زنگ رها به باید بودم افتاده عقب

 چی نمیدونستم نهار بیاد شد قرار گرفتم رو رها شماره بعدش کردم جان نوش هم کلی کردم

 چی همه کنم درست پلو زرش گذاشتم بیرون مرغ یکم کردم باز و دریخچال رفتم کنم درست

 موهامو برداشتم رو شونه بخوره خیس خورده یه تا قابلمه تو ریختم برنج خورده یه بود خونه

 اومدی خوش:آیسا اومدداخل رها کردم دروباز بهصدادراومد در زنگ بیاد رها تا زدم شونه

 کردم باز دفترمو میدونم:آیسا درسا از عقبی خیلی آوردم برات هارو جزوه عزیزم ممنون:رها

 ورنج زیر شدم بلند دیگه دفتر تو بنویسه واسم رها بود قرار خوردم یه نوشتن به کردم شروع

 به کنم درست سالاد بیرون آوردم اینا کاهو خورده یه میشد آماده داشت دیگه مرغم کردم روشن

 داداشم سلام:رها آبجی سلام:رهام بود رهام حتما بازشد درخونه بود2 نزدیک کردم نگاه ساعت

 کرد کاری خوب:رهام اومدم زد زنگ آیسا:رها اومدی شد خوب چه قریونت:رهام نباشی خسته

 میز پشت اومدن کردم صدا رو بقیه ذاشتم میز روی چی همه میزوچیدم

 

 دبلن خورشتو میدی خورشتو زنداداش: رها کشیدم برنج خودم برای بود نشسته من روبروی رهام

 رها:رهام دهنم گذاشتم قاشقو دومین کردم غذام خوردن به شروع ممنون:رها  دادم رها به کردم

 انصاف این رهام سمت رفت نگام میکنه اینجوری باهام چرا ولی عاشقشم دارم دوسش من بخدا

 اون همه این با:رهام داداش چیه منظورت:رها نذاشتم کم براش هیچی زندگیمون تو من نیست

 من جای اگه کنه کار باز شرکتش تو بره میخواست حتی داره ارتباط پسره اون با ازدواجم بعداز

 گوش حرفاشون به فقط نمیزدم حرفی هیچ منم بگم چی نمیدونم:رها میکردی چیکار بودی

 من آره:رهام بود چی منظورش کردم نگاه بهش میکنم درستش اینو من ولی:رهام میدادم

 شد بدم حال متوجه رها بودم کرده بغض رها سمت رفت نگام نمیگذرم تو از همینجوری

 مچش از اومده آیسا سر بلایی بعد به ازاین بفهمم یعنی  کن تمومش اخه حرفیه چه این داداش:رها

 همینو:رها اتاق تو رفتم گرفتم دهنمو جام از شدم بلند کنم کنترل بغضمو نمیتونستم میبینم تو
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 ودمب نشسته میکنم خواهش کنی مریضش میخوای باز ولی بود شده خوب حالش تازه میخواستی

 میخواست دیگه اختیار همینجوربی شدن سرازیر اشکام توشکمم کردم جمع زانوهامو تخت کنار

 دش باز دراتاق  نمیشد اینجور بودم گفته اینا مامان به اگه خودمه تقصیر بیاره سرم بلایی چه

 هیچکاری منه داداش اون نباش ناراحت:رها کردم حس دستم رو دستیو گرمای نکردم بلند سرمو

 چرا رمندا دوسش من میدونستی که تو:آیسا کردم بلند سرمو نگیر دل به حرفاش بکنه نمیتونه

 لباس پاشو میشه بدتر ازاین وضعیت میاد الان پایین بیار صداتو هیس:رها چرا کرد ازدواج باهام

 باتوام:رها ندارم حوصله اصلا توروخدا نه:آیسا باش زود هواخوری بیرون خورده یه بریم بپوش

 مرفتی ازاتاق رها همراه به گذاشتم شالمو پوشیدم مانتوما شدم بلند جام از زور به کن گوش حرف

 درجوابش نگفت هیچی رهام بیرون خورده یه مامیریم داداش:رها بود خورده غذاشو رهام بیرون

 کرد پلی ضبط سمت رفت دستش افتاد راه شدم ماشین سوار بیرون رفتم خونه از ها سر پشت

 دلتنگی بود احمدوند مهدی آهنگ

 بود گذشته شبم نصفه از ساعتم چراغام نور زیر توخیابون

 نبود ای عابردیگه خبراز رو وپیاده وتنهایی جزمن

 بود پوشنده برگ فرشارو سنگ میدادروی تکون درختارو که بادی

 بود کشونده خونتون سمت منو دلتنگی دوباره هرشب مثل

 سینه تو میشه حبس نفسم میشم نزدیکت که وقتی هنوزم

 اینه من هرشب کار آخه خونتون به میزنم زل هوا بی

 توشه خاطراتم که ای کوچه از میشم رد که وقتی هنوزم

 خاموشه چراغاش که ای خونه خونتون به میزنم هوازل بی

 جاییهمون جلو سمت به برگشتم اومدم تودم به وایساده مشین نبود هواسم بودم رفته فرو توفکر

 رها با حالا بود آورده منو برانوش که همونی همیشگی جایه همون میکردم خلوت همیشه که

 آیسا کنی چیکار میخوای حالا:رها بود وایساده بهم پشت رها شدم پیاده ماشین از بودم اومده
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 چیه تکلیفتون داداشم تو درمورد:رها میزنی حرف چی درمورد:آیسا نمیفهمیدم منظورشو

 چن این شده داغون چقد میدونی بدی فرصت بهش نمیشه:رها بود روشن اولم از ما تکلیف:آیسا

 رشس سربه بهتر ازش نیست بعید چیزا اینجور بیاره بلایی برانوش سر اینه از ترسم من وقته

 ادد فرصت میشه کرد امتحان میشه ولی سختا میدونم میکنه زندگیشو داره الان برانوشم نذاری

 اشحرف برای نداشتم جوابی نمیخواستم بدم فرصت رهام به نمیتونستم من نمیکرد درکم اصلا

 تنگ برات دلش مامان میاد برگشت شرکت از رهامم بریم وت من  اونجا بریم شام گفت مامان

 آنیسا اندازه تورو چیه حرفا این ندارم دوستون چرا:آیسا داریم دوست ما نداری دوسمون تو شده

 افتاد راه شدیم ماشین سوار بریم پس حالا باشه:رها جداست شما با رهام موضوع دارم دوست

 دویید دید منو تا رهام مامان داخل رفتیم کرد باز درو رسیدیم دقیقه چند بعد خونشون سمت

 دهش تنگ دلم منم:آیسا میشه تنگ دلمون نمیگی عزیزم کجایی:رهام مامان کرد بغل منو سمتم

 نارک میخوام فقط گذاشتم خورشتمو شامم برای من:رهام مامان نشستیم پذیرایی تو رفتیم بود

 ایراد:مامان بیارم خونه از رفت یادم شما سوغاتیای شد یهوی من شرمنده وای:آیسا باشم عروسم

 خداروشکررهام:مامان خالی جاتون آره:آیسا بهتون گذشت خوش خوب سالم تنت عروسم نداره

 سلامت:مامان دارن سلام خوبن:آیسا خوبن خبر چه اینا خانم ایران از: مامان آره:آیسا شرکته

 گرفتم رهارو دست بیا پاشو:رها رها سمت رفت نگام کردین خلوت دونفری خوب:رها مادر باشه

 بین:هار تختش روی نشستم کنم تعریف برات چیزی یه بشین:رها کرد باز درو اتاقش سمت رفتیم

 مدرارتباطی باهم پسرعموت سامین داداشمم حتی بدونه کسی فعلن نمیخوام فقط بمونه خودمون

 میاد داره الانم کرده پیدا ادامه همونطور دیگه شدیم آشنا باهم آنیسا عروسی خوردم جا لحظه یه

 خورده یه برات خوشحالم خوب چه خوردم جا واقعا:آیسا میان دیگه هفته یه تا ایران زندگی واسه

 یکل خوب که مدت تواین:رها خوبیه پسره سامینم براتون خوشحالم ولی بود غیرمنتظره خبرت

 زمانو گذر اصلا بود شده شب بودیم خندیده خیلی رها زدیم حرف مدرسمون خاطرات درمورد

 ..... بودم نفهمیده

 

 درد دلم آخ:رها مدرسه از کردنامون فرار شیطنتهامون از بودیم شده غرق گذشتمون تو ایقد

 دلقک دیگه شدم من حالا:رها دیگه بودی دلقک تو کنم چیکار من:آیسا بسه دیگه گرفت
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 بلند تخت از سمتم آورد هجوم رها میکنم موهاتو میام الان سفید چشم خواهرشوهرتم ناسلامتی

 چیزی یه به خوردم دفعه یه میکردم فرار داشتم میدویید دنبالم بود برداشته بالششو شدم

 سلام:رهام حرفی هیچ بدون عقب کشیدم خودمو سینش به بودم خورده دقیقا بود رهام برگشتم

 بود شخصی موضوع یه نه:رها میکردین بازی بدو بدو ممنون رهام نباشی خسته داداش سلام:رها

 پشت من بعدم بیرون اتاق از رفت اول رها است آماده شام دنبالتون بیا گفت مامان آها:رهام

 دور رفتم بود کرده درست غذا خیلی کرده پهن سفره زمین روی مامان من دنبال رهاممم سرش

 یکجای ممنون گلم عروس سلام:بابا نباشین خسته بابا سلام:آیسا اومدبود تازه هم بابا سفره

 من هسفر دور اومدن هم بقیه بودیم گرفتار خورده یه ببخشید:آیسا بود شما تنگ دلمون باباجان

 هم رها بود خوب خیلی طعمشم میدادفسنجون خوبی بوی کشیدم وبرنج فسنجون خودم برای

 لباش دور خورشتش از خورده یه چون نشست خنده لبم روی میخورد داشت فسنجون من مثل

 جان رها شده چیزی:مامان میداد اشاره برام وابرو چشم با هی هست چیزی یه فهمید بود مالیده

 کنترل خودمو نمیتونستم میرفت پیش همینجوری اگه جون مامان نه:رها بود خورده جا که رها

 کرد اخم روبهم بود افتاده رها دوزاری تازه کن پاک لبات برداردور دستمالو اون رهاجان:رهام کنم

 بود خوشمزه خیلی نکنه درد دستتون جون مامان:آیسا بودم کرده تموم غذامو دیگه منم

 کم پذیرایی تو رفتم شدم بلند سفره کنار از سیرشدم من:آیسا دخترم نخوردی چیزی توکه:مامان

 زشته الان حرکات اینجور سرجات بشین زشته:آیسا میخندی من به حالا: رها اومدن هم بقیه کم

 که شدم آماده من بود 02 نزدیکا نزدم حرف هم کلمه یه رهام با من ولی زدیم حرف خورده یه

 اگه بود خوب امروز خیلی:آیسا اومد باهامون در دم تا  رها کردم خداحافظی وبابا مامان از بریم

 تو نشستم رفتم کردم خداحافظی رهاهم از فایده چه دیگه نداشتی منو اگه:رها نداشتم تورو

 سکوتتو روزه این نمیخوای راستی:رهام بودیم شده دور مسیر از خورده یه افتاد راه رهام ماشین

 رفت083تا 003یهو023 از شد زیاد ماشین سرعت دیدم لحظه یه ندادم بهش جوابی بازم بشکنی

 دیش دیونه میکنی چیکار دار نگه:آیسا میخوردم اونور اینور به نداشتم خودمو کنترل میزدم جیغ

 نیست مهم برام:رهام میدیمون کشتن  به داری میکنم خواهش:آیسا شدم دیوونه آره:رهام

 میریخت عرق سروصودتش از بود کرده کم سرعتشو خورده یه حرفام این با مهمه من برای:آیسا

 به زدم خودمو من میکنی کارارو این دادم رو بهت من منه تقصییر:رهام بود زده یخ بدنم همه من

 خونه رسیدیم بود ذهنش تو فکری چه نمیدونم باش مطمعن میکنم تمومش امشب ولی خریت
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 از ولی خونه سمت افتادم راه جلوتر ازش شدم پیاده ماشین از پارکینگ تو رفتیم کرد باز درو

 نیمیدو:رهام مبل روی افتادم داد هولم کرد باز رو درخونه بالا رفتیم باهم گرفت دستمو سر پشت

 بخوام کاری هر زنمی بدم فرصت بهت نمیخوام باشم دلسوز نمیخوام دیگه شدم خسته دیگه

 شالمو سمتم اومد نمیفهمیدم خرفاشو منظور دادم فرصت بهت زیادی الانشم تا بکنم میتونم

 ولی:آیسا داره سر تو خیالی چه بودم فهمیده تازه مانتوم های دکمه سمت رفت دستش برداشت

 جا بی من کردم غلط من:رهام رفته یادت رهام دادی قول تو بهم میدی فرصت گفتی توبهم ولی

 تند مقلب بودم ترسیده طرف ازیه شد پاره کشید مانتوما برم خواستم شدم بلند مبل روی از کردم

 واردی به چسبیدم که جایی تا جلوتر میومد اون عقب میرفتم من بود زده یخ جونم همه میزد تند

 بودم گرفته پیراهنمو محکم بیاره درش تنم از میخواست پیراهنم سمت اومد دستش

 چیکار میخوام من مگه میکنی خواهش براچی:رهام رهام میکنم خواهش میکنم خواهش:آیسا

 چی خاطرب ولی باشی داشته رابطه باهام نمیتونی که تحملم قابل وغیر وحشتناک ایقد یعنی کنم

 کرد یسع بازم بشه بدتر بزنم حرفی میترسیدم میگفتم باید چی نمیدونستم چی بخاطر آیسا

 از طرف یه شده پاره طرفش یه پیراهنمم اینبار پیراهنتو کن ول کن ول:رهام بیاره در پیراهنمو

 قدای چرا میریختن اشکام شکمم تو کردم جمع هامو زانو زمین روی نشستم بود شده برهنه بدنم

 نکن اینکارو آیسا نکن سخترش ازاین:رهام جلو زد زانو میداد عذابم چرا بود شده رحم بی

 توی اضطراب این کاش  کردم نگاه چشاش تو آوردم بالا سرمو عمر یه متنفربشی ازم نمیخوام

 دنبو راهی دیگه بیاره درش میخواست کرد باز شلوارمو دکمه میشد منصرف تصمیمش از چشمام

 همچین با ذهنیتی باهمچین میشد اینجوری میشم جدا دخترونم دنیای از وقتی نمیخواستم

 ....ترسی

 

 دمکر شک لحظه یه نمیکرد کاری هیچ بیوفته رهام چشمای تو چشام نمیخواستم بستم چشامو

 ارچیک نمیدونستم بود زانوهاش روی سرش داده تکیه دیوار به کنارم دیدم کردم باز یواش چشامو

 تو نمم میکرد نگاه بهم کرد بلند سرشو بود شده پشیمون بده انجام میخواست کاری از یعنی کنم

 خیالم بیرون رفت ازاتاق شد وقرمزبلند بودن شده پرازاشک که چشایی میکردم نگاه چشماش

 درو شدن بسته صدای آسودگی سر از کشیدم نفس یه زمین رو کشیدم دراز بود شده راحت
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 در زا داشت پنجره کنار رفتم شدم بلند زمین رو از شب اینوقت کجا ولی رفت رهام یعنی شنیدم

 میترسیدم تنهایی از من ولی شد بسته در وایسادم پنجره به پشت  بیرون میرفت حیاط

 آنیسارو شماره خونه گوشی از بیرون ازاتاق رفتم آنیسا به میزدم زنگ باید بمونم تنها نمیتونستم

 ارک یه رهام شدم مزاحمت دیروقت ببخش:آیسا عزیزم سلام:آنیسا سلام:آیسا الو:آنیسا گرفتم

 براهین الان باشه:آنیسا میترسم تنهایی از منم نمیاد شب خبرداد بهم تازه اومده پیش براش

 عوض پارمو لباسای شدم بلند کردم خداحافظی ازش گفتم ای باشه اینجا بیای دنبالت میفرستم

 ادبی براهین بودم منتظر گذاشتم شالمو کردم آرایش خورده یه زدم سروصورتم به آبی یه کردم

 دمکر باز درحیاطو بیرون رفتم خونه از صدادراومد دربه زنگ برداشتم کلیدی جا از رو خونه کلید

 یخوب سلام:آیسا سلام:براهین بستم درو شدم ماشین سوار بود کرده باز برام درماشینو براهین

 پیش کار براش رهام ندارم خبری منم:آیسا خبر چه شما خداروشکر خوبیم:براهین خبرا چه

 خوبه:آنیسا نکردیم کاری حرفیه چه این:براهین شدم شماهم مزاحم ببخشین بیاد نتونست

 تو چطوره کاروبار باشه:آیسا آره: سوپرایز؟؟؟براهین:آیسا داره برات سوپرایز یه خیلی آره:براهین

 ماسی با اونور از که داداشمم کمه چیزی یه همش میشه احساس واقعا نبودنت خوبه:براهین شرکت

 بره پیش اینجور نیست خوب اصلا:براهین چطوره سیما راستی:آیسا افتادم یادش تازه گفت سیما

 زا راستی بود شده تنگ خیلی لاوینم برای دلم سیما برای بودم شده ناراحت نمیاره دوووم زیاد

 یرهم اوقات بعضی بیمارستان که سیما وبرانوشه مامان پیش بیشتر خوبه:براهین خبر چه لاوین

 یادهپ ماشین از خونه در جلوی بودیم رسیده است آلوده بیمارستان محیط که میدونی میبینتش

 داخل رفتیم باهم عزیزم سلام:آیسا آبجی سلام:آنیسا دروبازکرد آنیسا زدم زنگو شدیم

 صندلی روی نشستم میشما ناراحت نگو حرفیه چه این:آنیسا مزاحمم همیشه من ببخش:آیسا

 زا زیاده خبر:آنیسا آبجی خبرا چه:ایسا داخل اومد کرد دروباز براهینم آشپزخونه تو رفت آنیسا

 یلیخ برداشتم شربتارو از یکی بفرمایید:آنیسا شربت لیوان تا سه همراه بیرون اومد آشپزخونه

 یه ونتج نوش:آنیسا بود عالی:آیسا بود آلبالو شربت چسبید خیلی سرکشیدم رو همه بود تشنم

 الهخ داری بگو دوباره چی گفتم نه یا شنیدم درست نمیدونستم میشی خاله داری دارم برات خبر

 هوقت چند حالا:ایسا خوشحالم خیلی میگم تبریک:آیسا کردم بغل آنیسارو بلندشدم میشی

 دمشنی دنیارو خبر بهترین عالی:آیسا چطوربود سوپرایزت از اینم:براهین ماه یه نزدیک:آنیسا

 مانتو بود مهمونا مخصوص که اتاقی تو رفتم وخنده حرف کلی بعداز داشتم خوبی خیلی حس
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 روتخت میوفتادم همیشه که افتادم روزایی اون یاد تخت روی افتادم برداشتم شالمو درآوردم

 براش دلم برانوش سمت رفت فکرم تخت رو مینداخت خودشو بود گرفته یاد ازم برانوشم حتی

 تنگ نملاوی برای دلم ببینمش بتونم شاید شده اونام بهونه به مامان خونه میرم فردا بود شده تنگ

 منم گوشیه ولی میزدم زنگ بهش کاش رفته کجا نمیدونستم نداشتم رهام از خبری بود شده

 پهلوشدم اون پهلو این بخوابم خواستم شدم بیخیال میکردم اینکارو چطوری بود خودش دست

 یدیند چشاشو نمیومداینجا وقت دیر آنیسا وگرنه دیشب بود شده چیزی یه آره:آنیسا برد خوابم

 باشن تونگران:براهین کردن بدبختش میسوزه خواهرم برای دلم بود کرده گریه بودن سیاه زیرش

 ازب چشامو میشنیدم براهین انیساو صدای مواظبیم باباش باشه:آنیسا نیست خوب بچمون برا

 یربخ صبح سلام:آیسا بیرون رفتم کردم باز دراتاقو شدم بلند روتخت از بود شده صبح کردم

 راومدد صدا دربه زنگ بشورم صورتمو برم میخواستم بخیر صحبت سلام:آنیسا کشیدم ای خمیازه

 برانوش نبود مطمعن میدیدم روم جلو که چیزی از دروبازکردم در سمت رفتم میکنم باز من:آیسا

 سلام:آیسا سلام:برانوش عزیزم سلام:آیسا جونیم خاله سلام:لاوین  بود وایساده روم روبه

 میرم دارم باشه اینجا خورده یه آوردم لاوینو:برانوش آره ممنون:آیسا هست آنیسا خوبی:برانوش

 ودب خسته چهرش چقد ممنون:برانوش نباش نگران هست بهش حواسم من باشه:آیسا بیمارستان

 نیست روبراه زیاد:برانوش چطوره حالش سیما راستی نبود برقی هیچ چشاش تو دیگه چرا

 باشه خداروشکر اره:آیسا خوبی خودت ممنون:برانوش بعدازظهر امروز دیدنش میام بتونم:آیسا

 ازم برم باید شده دیرم خوردم من جان نوش:برانوش نمیخوری صبحونه:آیسل نداری کاری

 تو رفتم بود نشسته آشپزخونه توی اینا آنیسا کنار لاوین دروبستم رفت کرد خداحافطی

 ...آشپزخونه

 

 الهخ وین لا چطوره مامانی:آیسا خاله آره:لاوین خوبی عزیزم:آیسا نشستم لاوین کناریه صندلیه

 لندب  شما مثل موهاش دیگه مونداره دیگم اصلا میکنه گریه میبینه منو همش نیست خوب حالش

 اشهب توبرمشکلات همه این نباید وسال سن این به بچه میسوخت خیلی لاوین حال به دلم نیست

 روی اومد لبخند حرفم این از میشه بلند دوباره موهاشم میشه خوب زود مامان برم قربونت:آیسا

 ازمون براهین نگه چیزی دیگه زدم اشاره بهش ابرو با کرده گناهی چه معصوم طفل:آنیسا لبش



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 230 

 یلیخ کردم بازی باهاش عروسکاش با پذیرایی تو رفتم لاوین با منم   شرکت بره کرد خداحافظی

 هارن داشت آنیسا بخوابونمش گرفتم تصمیم میخواروند چشاشو شده خسته کلیم بود خوشحال

 جلویه بزنم زنگ رهاهم به نمیتونستم نبود خبری رهام از چرا تعجب جایه برام میکرد درست

 تو رفتم آشپزخونه میای:آنیسا تازه آره:آیسا خوابید لاوین:آنیسا بودم شده نگران آنیسا

 روز لباحا نمیکنم فک من ولی:آنیسا آره:آیسا خوبه حالت:آنیسا صندلی روی نشستم آشپزخونه

 دنکر تعرف به شروع بعد ولی بدونه چیزی نمیخواستم اول گرفتین دعوا باز شده چی دیشبت

 هنوز خوب:آنیسا بود گردشده تعجب از چشاش کردم تعریف براش دیشبو اتفاقای همه کردم

 شماره تلفن سمت رفتم میرم الان چرا:آیسا بزنی زنگ گوشیش به نمیخوای نشده خبری ازش

 شارژتموم حتما بود خاموش گوشیش میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه گرفتم رهام

 مک خاموشه:آیسا آنیسا پیش رفتم گذاشتم گوشیو جواب همون ولی گرفتم دفعه چند بود کرده

 گوشی باشه اینجاست آره سلام داد جواب صدادراومد به آنیسا گوشیه بودم گرفته استرس کم

 ودب کرده تصادف رهام کردم قطع گوشیو خدانافظ بیمارستان کدوم چرا چی خوبی سلام بله:آیسا

 یتاکس وایسادم خیابون ی گوشه دربیرون از رفتم پوشیدم لباسامو شدم بلند داد خبر بهم رها

 چند عدب بیاد سرش بلایی نمیخواستم ولی نداشتم دوسش بود ورست افتاد راه نشستم داشت نگه

 عمل اتاق سمت رفتم عمله اتاق هنوز گفتن گفتم اسمشو اورژانس قسمت رفتم شدم پیاده دقیقه

 مداشت بدی خیلی احساس کرد بغلم سمتم دویید دید رهامنو تا دربودن پشت وباباش ومامان رها

 گفت دکتر:رها چطوره حالش:آیسا بوده زیاد سرعتش کرده تصادف:رها افتاده اتفاقی چه:آیسا

 اومد دکتر شد باز اتاق در بودیم زدن حرف درحال کنم چیکار بشه طوریش داداشم اگه وخیمه

 شد چی:آیسا شد رد کنارش از دکتر میزد حرف باهاش داشت دکتر سمت رفت رها بیرون

 رس بلایی نداشتم دوست شدم ناراحت خیلی حرف این با کما رفته دلی شده تموم عمل گفت:رها

 آوردن اتاق از رهامو نداشت ازشون کمی دسته  رهاهم نبود خوب حالشون وبابا مامان بیاد رهام

 کردن صلو دیگه وچیزایه اکسیژن بهش کلی اتاق یه به بردنش میرفتیم پرستارا سر پشت بیرون

 به زود داشت امکان داد بود کنارفته که کسی درمورد نظری هیچ نمیشد بود ممنوع ملاقات فعلن

 یسنگین ضربه بود گفته دکتر میکشید طول وسالها ماها ها هفته روزا داشت امکانم میومد هوش

 دیشب نداشت خبر هیچیش از انسان بودم شده پشیمون باهش بدم رفتارای از خورده سرش به

 اون اگه بود خودم تقصیر همش میدونستم مقصر خودمو من چی الان ولی بودیم هم کنار خونه تو
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 بهش وایسادم اتاق شیشه پشت رفتم نداشت ای فایده پشیمونی الان ولی نمیومد پیش حرفا

 جهمتو میکردم نگاه بهش داشتم بود خوابیده راحت بود بسته چشاش بودن کرده وصل اکسیژن

 دخترم شده چی:مامان کرد بغلم سمتم اومد مامان بودن اومده تازه اینا مامان شدم صداهایی

 ماک رفته کرده عمل:آیسا کجاست الان مامان بود زیاد سرعتش:آیسا چرا:مامان کرده تصادف:آیسا

 نمم اشکایه شد میکردباعث گریه بلند صدای با زمین روی نشست جوونم بچه سرم به خاک:مامان

 ....چطوری باشم آروم چطوری:مامان باش آروم مامان:آیسا کردم بلندش بشه جاری

 

 تهنشس گوشه یه رهامم بابای مامان صندلی روی  نشست رفتیم کردم بلندش گرفتم دستاشو

 بود دستش تو گوشیم تویه برای آیسااین:رها برام بیمارستان هوایه بود کننده خفه خیلی بودن

 کلی مرفت منواصلیش به بود روشن گوشیم بیرون رفتم بیمارستان از کردم وتشکر گرفتم ازش

 رفتم بود کوچیکی پارک روبروم بالا آوردم سرمو نمیدم جواب چرا کجام که برانوش از بود پیام

 اتفاقا از خیلی میکردم فکر مدت این اتفاقای به داشتم نشستم نیمکت روی خیابون اونور

 رهام نمیشد باورم هنوز وکمارفتنش رهام تصادف سیما سرطان ورهام من ازدواج بود نخواسته

 سرمو میتونستم کاش میاد دلداری بهم بود پیشم نفر یه کاشکی بودم شده وگنگ گیج باشه کما

 ودنب اینجور اصلا قویم خیلی من میکردن فکر همه چرا بگم براش دردام از کسی زانوی روی بذارم

 یرو پارک تو پسر دختر چندتا بکنن فکرشو که چیزی ترازاون ضعیف بودم ضعیف خیلی من

 کاش ای بود اینا مثل منم زندگیه کاش شد حسودیم بهشون دست تو دست بودن نشسته نیمکتا

 هار کنار رسیدم بودن رهام اتاق کنار همه بیمارستان سمت رفتم زدم سروصورتم به آب خورده یه

 دوس رهامو خیلی میسوخت براش دلم اینجوره داداشم کی تا هیچی نه:رها نکرده تغییری:آیسا

 روی نشستم  بود افتاده تخت روی که رهام جان بی جسم به افتاد چشمم همونطور رهاممم داشت

 مداداش داداشم:رها ترکید رها بغض حرفش این با شده چی:آنیسا رسیدن تازه اینا آنیسا صندلی

 بود بدشده حالش نشست کنارم باش شده وارد شوک آنیسا به انگار حرفش این با کما رفته

 نمیشه باورم میرم زود  باشه:آنیسا نیست خوب برات آخه میشه بد حالت اومدی چرا آبجی:آیسا

 دمیوم داشت براهین به افتاد چشمم میزدم حرف آنیسا با داشتم باشه وروز حال تواین رهام آیسا
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 کیی متخصصش دکتر:براهین بد سلام:آیسا چطوره حالش سلام:براهین بود همراش برانوشم ولی

  برانوش سمت رفت نگام برانوشه دوستای بهترین از

 ینا بخاطر نمیدونستم چشمام این عاشق چقد نمیدونست میکرد نگاه بهم داشت:برانوش زبان از

 نهببی  منتظربود نداشتم اومده پیش جریان این به حسی هیچ ناراحت میشدم خوشحال وضعیت

 شستن لبخندی حرفم این با نباشید نگران میکنم صحبت دکترش با من بگم چی میخواستم من

 لز اینجور وضعیت این تو شاید بودم محروم داشتنش از بود وقت خیلی که لبخندی لبش روی

 شهرام سلام:برانوش بله: شهرام دکتر اتاق داخل رفتم شدم رد کنارش از نبود درست بهش زدن

 ارچیک اینجا پسرتو:شهرام کرد وبغل من سمتم اومد شد بلند دیدنم محض به کرد بلند سرشو

 آها:شهرام رفیعی رهام:برانوش مربضتون اسم: شهرام تویه دست زیر مریضمون:برانوش میکنی

 جدی آسیب هاش جمجه به منتطربمونیم باید  نکرده تغییری هیچ فعلن کما بود رفته که بیماری

 مباز بیرون رفتم دکتر همراه اتاق از بزنم بهش سری یه بریم:شهرام خداست دست بازم شده وارد

 شیشه پشت منم اتاق داخل رفت شهرام برمیداشتم چشاموازش نمیتونستم یهش افتاد چشمم

 نکرده تغییری هیچ هنوزی:شهرام سمتنون اومد وضعیتشو میکرد کنترل داشت میکردم نگاه

 عدب وسالها ماها که داریم بیمار باشین امیدوار نباشید نگران داره پیشو دقیقه چند حالتهای همون

 بر ازم کردن صبر جز کاری منتظربود باید اینجوره است دقیقه چند تازه که آقا این میان هوش به

 مهه دکتر مابود از خبریکی منتظر شاید میکرد نگاه بهم آیسا میگفت درست درکل خوب نمیاد

 جاک یعنی شد دور ازمون شد بلند جاش از آیسا گفت بقیه به عینن بود گفته بهم که حرفایی

 همینجور شد رد خیابون از کنه شک بهم کسی اینکه بدون افتادم راه دنبالش بره میخواست

 بود اومده دعا برای بودم فهمیده تازه امامزاده یه به بود رسیده کجا نمیدونم ولی میرفت داشت

 تا بودم منتظرش در جلوی امامزاده داخل رفت کرد سر چادر یه رفتم منم داخل در از رفت اینجا

 چشمش برداشت چادرشو میومد چادربهش چقد اومد بالاخره موندم همونجا ساعتی نیم یه بیاد

 رتزیا واسه معمولا:آیسا دارم تو از سوالا همین من:برانوش میکنی چیکار اینجا:آیسا من به افتاد

 من نیستم خوشحال اتفاق این واسه چرا نمیدونم آیسا:برانوش  اومدم زیارت واسه منم میان

 بامن شبش منه تقصیره همش:آیسا نه الان ولی بیارم پسره سراون بلایی یه میخواستم خودم

 یریتقص هیچ تو:برانوش نمیبخشم خودمو بیوفته براش اتفاقی بیرون خونه از زد کرد جروبحث

 الو دادم جواب بود مامان شماره صفحه روی شد بلند زنگش صدای گوشیم باش مطمعن نداری
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 بهم حالش سیما:برانوش شده چی بود کی:آیسا میرسونم خودمو الان باش چرا شده چی سلام

 باز رود ماشین سمت رفتیم باهم میام منم:آیسا نیست خوب وضعتش ستان بیمار برم باید خورده

 پیاده ماشین از بیمارستان جلوی رسیدیم دقیقه03 بعد کردم روشن ماشینو نشست کنارم کرد

 بغلش آیسا بادیدن داشت ای اشفته حال مامان پیش رسیدم برمیداشت قدم کنارم آیسا شدم

 شنگا سیما کنارم اومد آیسا بودن کرده وصل اکسیژن بهش سیما اتاق شیشه پشت رفتم کرد

 بود یچ منظورش نمیدونم سمتون کرد بلند دستشو رولبش نشست کمجونی لبخند ما سمت افتاد

 سیما :آیسا روبه رفتم بیاد میگی آیسا به به به برداشت دهنش جلوی از  اکسیژن اتاق داخل رفتم

 کاردا باتو

 

 ا ا آیسا تووووروخدا میزد حرف بریده بریده جلوتر بریم خواست سیما داخل اومد همرام ره

 رمیداداینو تکون سرشو بچت سر بالا میای میشی خوب نباش نگران:آیسا باش لاوین ب مواظب

 نفس نمیتونست آورد کم نفس یهوی بود آیسا سمت نگاش بود شده جاری چشاش از اشک اونور

 میکردم نگاه ها شیشه پشت از داشتم تو رفتن کردن بیرون اتاق از ما زدم صدا دکترو بکشه

 نشون العملی عکس هیچ بازم  ولی دوباره نداشت اثری اما بار یه میزدن شوک سیما به داشتن

 بود هکرد تموم یعنی روش کشیدن سفیدو پرده فایده بی ولی زدن شوک بیشتر اینار دوباره نداد

 ومددکترا بود شده بارونی چشاش آیسا میکرد چیکار باید لاوین رفت سیما یعنی نمیشد باورم

 وفکرش هیچوثت بود قلبی ایست برنگشت نشد کردیم هرکاری میگم  تسلیت:دکتر بیرون

 مداشت خاطره باهاش بودم باهاش که روزایی اندازه به بودم ناراحت بمیره اینجوری سیما نمیکردم

 برده هامر پیش بره اینکه قبل آنیسا میگفتم بهش باید چی لاوین پیش رفت فکرم بودم ناراحت

 فممتاس:آیسا برمیداشت قدم یواش خیلی سمتم میومد داشت آیسا بودش گذاشته مهدکودک بود

 انجام رو اسیم کارای میرفتم باید نمیشد ولی کنم بغلش دوسداشتم ممنون:برانوش میگم تسلیت

  زهرا بهشت به بردنش برای میدادم

 زندگی از سیما حق این میسوخت دلم شد رد کنارم از بود پریده روش رنگو خیلی:آیسا زبان از

 بود هنشست گوشه یه بطول خاله سمت رفتم افتادم لاوین یاد بود مادرشده بی زود چقد لاوین نبود

 از داشتم دنبالش میرم من باشه:آیسا مهده:بطول خاله کجاست لاوین جان خاله:آیسا میکرد گریه
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 سمت آژانس سوار شدم رد کنارشون از داخل میومدن داشتن سیما بابای مامان بیرون میرفتم در

 چهب یه به بود انصاف مگه نمیبینیش دیگه مرده مامانت میگفتم بهش چی میرفتم مهدکودک

 شوآدرس خدماتی به داخل رفتم وایساد ماشین که بودم رفته فکرو تو میگفتی اینو ساله پنج0

 مدنبال اومدین شما خاله سلام:لاوین رولبش نششت لبخندی بادیدنم اومد چندثانیه بعد دادم

 ویر رفت اونجا بره داشت اصرار خیلی لاوین بود پارک یه مهد کنار افتادیم راه بریم گلم آره:آیسا

 نشست تابا از یکیی

 

 شدمی چهرش از بود خوشحال خیلی لاوین میکردم نگاه بچها به داشتم نشستم نیمکت روی منم

 هولش باری چند یه دادم هولش یواش خیلی سرش پشت رفتم میدی هولم خاله:لاوین فهمید اینو

 سوار خیابون کنار رفتیم آره: لاوین بریم:آیسا پایین اومد ازتابب بود شده خسته اینکه مثل دادم

 چندتا دازبع گرفتم برانوشو شماره برداشتم گوشیمو میرفتم باید کجا نمیدونستم شدیم ماشین

 ببرمش کجا کنم چیکار گرفتمش مهد از رفتم منه همراه الان ممنون سلام الو:آیسا داد جواب بوق

 بود متصمی بهترین خداحافظ مواظبم نباش نگران نمیکنه اذیت نه خودم خونه میبرمش پس باشه

 ونهخ در شدم پیاده ماشین از رسیدیم ربع یه بعد دادم راننده به آدرسو خونه میبردم لاوینو باید

 داخل رفتیم خاله جووووون آخ:لاوین من خونه اومدی:آیسا اومدیم کجا خاله:لاوین کردم باز رو

 زمین رو گذاشت کیفشو نشست مبل روی رفت دویید لاوین کردم روشنشون بود خاموش برقا

 زیبا باهاش من نداری نی نی:لاوین جونم خاله آره:آیسا میکنی زندگی اینجا تنهایی خاله:لاوین

 ازیب باچی الان من جون خاله باشه:لاوین باشه نی نی میدم قول اومدی بعد سریه ولی نه:آیسا کنم

 دمش ناراحت ناخداگاه افتاد عروسیمون عکس به چشمم اتاق تو رفتم میام الان صبرکن:آیسا کنم

 منداشت دوس ولی نداشتم احساسی بهش نسبت اینکه بودبا تخت روی تیکه چند رهام لباسای

 مبرداشت عروسک چندتا زود میدیدم رهامو میکردم نگاه اتاق از هرگوشه میوفتاد براش اتفاق این

 رفتم بود لاوینم چون میذاشتم چی به شام واسه باید گذاشتم لاوین پیس عروسکارو بیرون رفتم

: اوینل کنم درست دوسداری ماکارونی خانم لاوین:آیسا بیرون گذاشتم موادشم برداشتم ماکارونی

 خاله خیلیی آره

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 235 

 ات گذاشتم کردم مخلوط باماکارونیم بعدم کردم سرخ موادو همه کردم شام کردن درست به شروع

 اشوموه خورده یه کنارش رفتم بود برده خوابش مبل روی لاوین بیرون رفتم ازآشپزخونه بیان دم

 هک بود این خوبیش ولی میترسیدم شبا تنهایی از من بود شب9 کردم نگاه ساعت به کردم نوازش

 نشون داشت داشتما دوست که سریالی کردم روشن وی تی وبرداشتم کنترل بود کنارم لاوین

 خاموش گازو زیر رفتم شد بلند آشپزخونه از غذام بویه شدم کردن نگاه مشغول خورده یه میداد

 شماموچ بودم خشته منم میکردن سنگینی چشام بیدارمیشید لاوین تا منتظرمیشدم باید کردم

 یه مرفت سبزه پر میکرد کار چشم تا بود کجا ولی سرسبز جای یه بود قشنگ چقد اینجا بستم

 بهم پشت مرد یه صدا سمت برگشتم کرد صدام یکی میرفتم داشتم همینجور جلوتر خورده

 وبخ توووو:آیسا نزدیکتر رفتم بود شده خوب حالش یعنی بود رهام سمتم برگشت بود وایساده

 ازتویه دوری دلتنگیم ولی خیلی جام کمام هنوز نه:رهام زد لبخند بهم رهام دراومدی کما از شدی

 توروخدا:آیسا نداره فایده نبود دلتنگت هیچوقت که کسی برای دلتنگی پایین سرشوانداخت ولی

 بهم پشت خداحافظ:رهام برگرد من بابات خواهرت مامانت رهام برگرد داریم نیاز برگردبهت

 ولاوین صدای میکردم نگاه هرچی نبود ولی میرسیدم بهش داشتم دوییدم دنبالش بود وایساده

  وت برانوش دست بهش افتاد چشمم ولی کردم نگاه اونور اسنور خیلی نمیدیدمش ولی میشنیدم

 چند رهام که اونجایی به باز ولی برم میخواستم گرفتم لاوینو دست سمتشون رفتم بود دستش

 میکرد نگاه بهمون داشت بود وایساده همونجا رهام دوباره کردم نگاه بود وایساده پیش دقیقه

 خاله جان:آیسا برد خوابم کی اصلا نفهمیدم کردم باز چشمامو خاله بیدارشو خاله:لاوین

 قهدقی چند خواب فکر تو هنوزم آشپزخونه تو رفتم میچینم میزو الان باشه:آیسا گشنمه:لاوین

 عنیم نمیدونستم نیست تنگش دل هیچکی باشه جایی نمیخواد خوبه جاش گفت رهام بودم پیش

 زومی نوشابه با بیرون آوردم وسالاد ماست ازتویخچال بودم خودم منظورش یعنی چیه حرفش این

 خورده یه کشیدم ماکارونی براش نشست صندلی روی آشپزخونه تو اومد زدم وصدا لاوین چیدم

 میکردم بازی غذام با فقط نداشتم اشتها اصلا کرد ماکارونی خوردن به شروع لاوین زدم سس ام

 خیلی که ای بچه میسوخت براش دلم میکنی درست مامانم مثل است خوشمزه خیلی خاله:لاوین

 خونه میرفتم باهاشون منم دنبالش میومد برانوش حتما جونت نوش:آیسا بود شده مادر بی زود

 غذاشو لاوینم سالاد و نوشابه با اونم خوردم ماکارونی لقمه چندتا یه بمونم نمیتونستم اینجا مامان

 زومی من عروسکا سمت رفت بدو بدو کرد تشکر ازم نکنه درد دستت خاله:لاوین بود کرده تموم
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 هنوز حتما بود نیومده برانوش هنوز بود00 نزدیک ساعت کردم ظرفا شستن به شروع کردم جمع

 در سمت رفتم دراومد صدا به در زنگ بیرون آشپزخونه از اومدم شستم ظرفارو بودن زهرا بهشت

 یاهس چشاش زیر آشفته موهای مشکی لباس دست بایه بود وایساده روبروم برانوش کردم باز درو

 به امسل:برانوش سلام:آیسا بودمش ندیده ریخته بهم ایقد الان تا بود پریده خیلی هم رنگش بود

 نشونه به سرشو مامان پیش برم بیام باهاتون میخواستم منم فقط باشه:آیسا بریم بیاد میگی لاوین

 تا لاوین  رفتیم گرفتم لاوینو  دست گذاشتم شالمو پوشیدم ما مانتو رفتم داد تکون موافقت

 وشگلمخ دختر منم: برانوش بود شده تنگ دلم بابایی:لاوین داد بوس یکم کرد بغلش ودید برانوش

 مامان روزام من بابا: لاوین اینکه تا بود برقرار بینمون سکوتی افتاد راه برانوش شدیم ماشین سوار

 اختاند بهم نگاهیی یه برانوش حرفش این با شده تنگ دلم ببینمش ببر منو فردا ندیرم سیما

 باشه:برانوش بود توش حسرت که نگاهی بگم بهش چطوری میگفت که نگاهی آلور غم نگاهی

 از بود خورده مشکی پرده کلی اینا بطول خاله خونه در روی در جلوی بودیم رسیده دخترم

 خداحافط:برانوش کردم خداحافظی لاوین با خداحافط جون خاله ممنون:آیسا شدیم پیاده ماشین

 داشت بود بغلش تو لاوین هنوز برانوش زد آیفونو داد جواب مامان زدم زنگو درمون سمت رفتم

 متس رفتم میسوخت گم سردر نگاهایه اون برای دلم دروایسادم پشت بستم درو میکرد نگاه بهم

 کردم باز ورودی در مامان خونه

 

 آنیسا سمت رفتم بود پریده خیلی وروش رنگ آنیسا بودن نشسته پذیرایی تو اینا مامان

 نیا گفتم:آیسا میخوره بهم حالم همش هیچی:آنیسا پریده وروت رنگ اینقد چرا شده چی:آیسا

 ودب چطور رهام شد چی:آیسا خونه رفتن دنبالش اومد برانوش:آیسا کو لاوین:آنیسا بیمارستان

 یچیه آنیسا چیه منظورت:آیسا بزرگه حیلی خدا واقعا همونه هیچی نه:آنیسا  بود نکرده تغییری

 حالت دخترم:مامان کنم استراحت میرم من:آیسا بودم خسته خیلی چیه منظورش نمیدونستم

 دچق کردم باز دراتاقمو بالا رفتم ها پله از خوبم جان مامان نه:آیسا پریده وروت رنگ نیست خوب

 لوج آینه به افتاد چشمم برداشتم شالمم درآوردم مانتوما نمیدونستم وخودم بود شده تنگ دلم

 بود گرفته ازم برانوش شمال بودیم زفته دریا کنار عکسم بود چسبیده آینه گوشه عکس یه روم

 سعک اون بود کرده تغییر موقعه اون به نسبت قیافم چقد بودم خوشحال چقد عکس این تو ولی
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 رختخوابامونا همممون رفت برق اولی شب همون اومد یادم بود خاطراتم از خیلی تداعی باعث

 ندیبودلبخ برانوش روشکم پاهام بودم پاشده صبح وقتی منم خوابیدیم باهم توپذیرایی آوردیم

 دلم رفته دست از روزای برمیگشت باز موقعها اون کاش بود دار خنده واقعا لبم روی نشست

 موهام شد باعث میوزید بادی بیرون رفتم کردم وباز بالکن در باشه پیشم برانوش میخواست

 ودنب خبری ازش ولی بود روشن اتاقش لامپ برانوش اتاق سمت رفت نگام توصورتم بیارن هجوم

 بالاخره موندم اونجا چندقیقه یه بود شده تنگ نگاهاش برای دلم خیلی ببینمش میخواستم

 هنوز بود تنهاییاش همدم که سیگاری بود لبش روی سیگار بازم پنجره کنار اومد شد پیداش

 گامن داشت  همینجور من به افتاد نگاش لحظه یه میکشید سیگارشو داشت بود نشده من متوجه

 چهرش زیاد تاریکی تویه ولی کنم نگاش داشتم دوست منم برنمیداشت ازم چشماشو میکرد

 متس رفتم شد بلند گوشیم زنگ اتاقم از دستش  گرفت برداشت خودشو گوشیه نبود مشخص

 دقیقه چند باشه خوب آره ممنون سلام الو دادم جواب دوصفحه بود افتاده برانوش اسم گوشی

 اشیو بودن خوابیده بقیه کنم فک کردم باز دراتاقو برم شدم آماده پوشیدم مانتوما میام دیگه

 ماشین کردم دروباز برداشتم بود آویزون کلیدی جا رو خونه کلید پایین رفتم ها پله از یواش

 سلام:برانوش سلام:آیسا افتاد راه شدم سوار کردم باز و درماشین بود منتظر در جلوی برانوش

 بیام گفتی شده چی:آیسا میکشم نفس شکر:برانوش خوبه حالت تو ممنون:آیسا خوبی

 میخوای چیکار شده اینجوری شرایطا که الانم بزنیم  حرف خودمون درمورد میخواستم:برانوش

 یه زیر میری باهاش بیاد هوش به یعنی:برانوش کما رفته که رهام تازه حالا نمیدونم:آیسا بکنی

 همه کرده تصادف رهام توشده تقصیر گفتی بهم که بود شده چی:برانوش نه:آیسا باز سقف

 مینداخت چنگ موهاش تو کردم نگاه بهش وایساد ماشین کردم تعریف براش اونشبو موضوع

 میکشمش میرم:برانوش کماست تو که الان باش آروم:آیسا باز هوس مرتیکه میکشمش:برانوش

 پیدا کرد  باز درماشینو نیوفتاد که اتفاقیم گفتم چیزی یه من روخدا تو نه:آیسا میکنم راحتش

 زا بیا:برانوش بود روم جلو نورانی چراغای کلی همیشگی همونجا بودیم اومده شدم پیاده من شد

 خیلی کردم فک بهش خیلی من بریم همینجا بذاریم رو اینجا اتفاقای همه بیا  بریم ایران

 نه چی هامون خونواده نیست مشخص چیزی که الان شه مشخص تکلیفم باید من خوب:آیسا

 این آخه:آیسا ایران میایم زود به زود اونورم از میدی طلاق درخواست نمیشه چرا:برانوش نمیشه

 شوهرش بود هول اینچقد میگن همه بدم درخواست برم درجا من کما رهام نیست درست حرفت
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 تونمنمی دیگه آیسا فقط وخودت خودم نیست برام اصلا بقیه من:برانوش شه جدا میخواد کما رفته

 مخستگی همه اونجوری باشی خونم خانم خونه میام وقتی میخوام باشی پیشم میخوام کنم تحمل

 میداره نگهش مامان کنه زندگی باهمون نداری دوست اگه که میمونه لاوین موضوع فقط میره

 ینلاو از زندگیت تو بیام اگه من نگو اینجوری معصوم طفل اون درمورد نه:آیسا نباش اونم نگران

 انال داره نیاز محبت به الان اون کنه حس محبتو کمبود نمیذارم  میکنم نگداری خودم بچه مثل

 قدهرچ کنم فک ولی:آیسا نمیدونم نمیدونم:برانوش کجاست مامانت بگی بهش چی میخوای فردا

 یدونیم حرفا این شنیدن واسه هنوز است بچه خیلی اون:برانوش بهتره براش خیلی بدونه واقعیتو

 رممیب براش اونو میبرم بداش اینو مامانم پیش فردامیرم گفت خوابید آرزو امیدو کلی با امشب

 تودختر الان اینه مهمه:آیسا باز نمیدیدمش هیچوقت کاش ایران برنمیگشت سیما هیچوقت کاش

 خستم خیلی آیسا خستم:برانوش بود نشسته کنارم نیمکت روی نیست مهم دیگه چیز داری

  دستمو داشتم دوسش که حسی همیشگی حس همون شونهام رو گذاشت سرشو

 

 دیگه منن مال دستا این:برانوش بهشون زد بوسه یه کرد نزدیک لباش به دستش تو گرفت

 رو زا سرشو بده طلاق دادخواست بعد میمونیم منتظر وقت چند یه باشه بگیرنشون من از نمیذارم

 که لبای میکردم گرما احساس لبام روی گذاشت لباشو میکرد نگاه بهم داشت برداشت شونم

 دور دستم  میکردم همراهیش منم میبوسید لبامو حریصانه نبود من مال دیگه بود وقت خیلی

 کشی بودخودمو گردنش

 

 بود هشد تنگ دلم:براونش میکرد نگاه بهم بالبخند برانوش بودم افتاده نفس نفس به کنار دم

 یینپا انداختی سرتو چرا: برانوش ولی نبود بار اولین این میکشیدم خجالت چرا نمیدونم خیلی

 گفتم تبه:برانوش بالا آورو و صورتم دستش با بگم نمیتونستم هیچی میکشی خجالت ازمن نکنه

 فردا نمون نرو تنهایی خونه اون تو دیگه مامانتی خونه راستی نکن اینجوری دیگه پس منه مال تو

 نیستیم نهخو ما نفهمیدن تا بریم پاشو:برانوش دادم تکون موافقت نشونه به سرمو بیار لباساتو برو

 از نمم میرسید نظر به خوشحال خیلی بود لبخند لباش روی کرد روشن ضبطو شدیم ماشین سوار
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 باهاش همونجوری دستش تو بود گرفته دستام از یکی میشدم خوشحال بودنش خوشحال

 روی نذاشت بیرون بکشم دستش تو از دستمو خواستم در جلوی رسیدم میکرد رانندگی

 ماشین از همینطوری هم تو باشه:آیسا باش خودت مواظب برو حالا:برانوش زد بوسه یه پیشونیم

 شدم آروم خورده یه میزد تند تند قلبم دادم تکیه دروازه به داخل رفتم دروبازکردم شدم پیاده

 الممش درآوردم مانتو اتاق تو رفتم کردم باز دراتاقمو بالا رفتم ها پله از یواش یواش خونه تو رفتم

 واسه همیشه واسه میشد یعنی داشتم نکردنی باور حسی تخت روی انداختم خودمو برداشتم

 برد خوابم خیالا فکرو باهمین میشد خودم

 

 روتختم از قوی انرژی یه چرا نمیدونم داشتم خوبی خیلی احساس یه کردم باز یواش چشمامو

 مرفت کردم باز دراتاقو زدم شونه موهامو خورده یه برداشتم رو شونه آینه جلوی رفتم شدم بلند

 خیلی بود03 ساعت به افتاد چشمم هاپایین پله از رفتم شستم صورتمو دستو توراهرو بیرون

 هی کردم بغلش پشت از رفتم میکرد درست نهار داشت مامان آشپزخونه تو رفتم بودم خوابیده

 روی منشست بخیر هم تو صبح سلام:آیسا دخترم بخیر صبح:مامان کرد بغلم بد ولی ترسید لحظه

 هنوز رهام دخترم:مامان دهنم گذاشتم وپنیر نون لقمه یه بود خوردنی خیلی رومیز صندلی

 داشت دوست رهامو مامان آخه اومد سرمون بود بلایی چه این بمیرم بچم برای الهی همونجور

 توی ندادم بهش جوابی میشدن نگران اینجوری بایدم ازدواجم برای بود خودشون انتخاب چون

 از میرم من مامان:آیسا  بردارم هامو وسیله خودم خونه برم میخواستم خوردم صبحانمو سکوت

 نمیتونم تنهایی منم بیهوشه که رهان:آیسا دخترم چی برای:مامان بیام بردارم لباسامو خونم

 اگه:آیسا سرخونت رفتی اومدی هوش به شاید بمون روز چند حالا خوب:مامان بمونم خونه تواون

 کنارش میشه بد حالم ندارم دوسش من مامان سقف یه زیر باهاش نمیرم دیگه من بیاد هوشم به

 چه شده چی:آنیسا  شد آشپزخونه وارد آنیسا حرفم این با کردین جهنم زندگیمو میمونم

 بیرون رفتم آشپزخونه از نمیرم اونجاهم باش مطمعن ولی اینجا نمیام من باشه:آیسا خبرتونه

 ایینپ اومدم گذاشتم شالمم پوشیدم مانتوما بالا ها پله از رفتم باتوام کن صبر میری کجا:آنیسا

 اینکارو نکن من مامان نمیخوادش مگه زوره نداره دوسش:آنیسا میزد حرف مامان با داشت آنیسا

 کنار از کنم چیکار میگی:مامان میمونه دلت رو حسرتش بعدا میکنه ناپدید خودشو میره
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 احساس سرم پشت ماشین یه  صدای بیرون رفتم کردم باز درحیاطک شدم رد آشپزخونه

 پایین کشید رو بودشیشه برانوش ماشین سمت برگشتم میرفت کنارم ماشین میکردم

 ربخاط نبود خوب حالم اصلا سوارشدم کردم باز درماشینو میرسونمت سوارشو بیا سلام:برانوش

 گفتم بهش رو موضوعو بود گرفته دلم شده چیزی خوبه حالت:برانوش مامان با جروبحثم

 بشن راضی اینا تا میمونم خونه همون تو میرم هیچی:آیسا الان کنی چیکار میخوای:برانوش

 ربب منو الان نمیدونم:آیسا بمونی میخوای چطور میترسی خونه اون تو تنهایی که تو:برانوش

 شدم پیاده ماشین از وایساد ماشین کنم سکوت دادم ترجیح نگفتم چیزی دیگه بیمارستان

 تو رها بالا ها پله از رفتم شد دور ازم کرد خداحافظی میگیرم تماس باهات نباش نگران:برانوش

 اصلا نه:رها  رها خوبی:آیسا کنارش رفتم بود نشده من متوجه سمتش رفتم بود نشسته راهرو

 چی برای:آیسا بودم من منظورش خوشحالی الان نه:رها نکرده تغییر وضعیتش رهام:آیسا

 اب میکنی فک نمیخواستمش چون:آیسا نمیخواستی رهامو هیچوقت تو:رها باید باشم خوشحال

 تمنداش انتظاریو همچین ازت که واقعا رها نگفت چیزی دیگه حرف این با خوشحالم وضعیتش این

 بهش توجهی ولی میکرد صدام داشت رها کردم قدماموتند بیرون برم بیمارستان از میخواستم

 هی سوارنشدم ولی داشتن نگه ماشین چند خیابون کنار رفتم بیرون زدم بیمارستان از نکردمو

 یزیچ پرسید آدرس بار چند راننده برم میخوام کجا نمیدونستم شدم سوار رفتم وایساد تاکسی

 تصمیم بودن اومده بود ای هفته یه وسامیه سامین اومد یادم چیزی یه لحظه یه بگم نداشتم

 آدرستونا میشه آره ممنون خوبی سلام داد جواب بوق چندتا بعداز بزنم زنگ سامین به گرفتم

 عدب خوندم راننده برای آدرسو اومد برام پیام یه کردم قطع گوشیو خداحافظ باشه بفرستین برام

 شدم آنسانسور سوار شد باز در زدم0 واحد زنگ شدم پیاده آپارتمانشون جلوی رسیدم ربع یه

 دادم دست سامینم با کردم بغل رو سامیه بودن در جلوی وسامیه سامین شدم پیاده چهار طبقه

 نه ای میدونید نمیدونم گرفتاریم خیلی ببخشید:آیسا اومدی ما میش عجب چه:سامیه داخل رفتم

 تقیاف اینقدر چرا:سامیه مبل روی نشستم نگفتم چیزی کرده تصادف رهام متاسفم آره:سامین

 پرسیدن موقعه الان:سامین جداشدی برانوش از چرا راستی نبودی اینجوری تو آیسا کرده فرق

 موضوع همه کنم کنترل خودمو نمیتونستم دیگه ترکید بغضم سامیه حرف با سوالاست این

 وقتی کرد اینکارو چرا رهام این آیسا بد چقد:سامیه کردم تعریف ورهامو برانوش با خودمو

 ومدا شد بلند سامیه نمیومدن بند اشکام میکرد نگاه بهم داشت سامین نداری دوسش میدونست
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 زور نمیخوایش نکن داغون خودتو لین از بیشتر نکن ناراحت خودتو دیگه حالا عزیزم:سامیه کنارم

 متس رفت سامیه نیست خوب حالش بیار براش قند آب یه برو پاشو سامین میشی جدا که نیست

 اشهب حرفیه چه تین:سامین مزاحمتونم روز چند یه اینجام بفهمه کسی نمیخوام:آیسا آشپزخونه

 بدونه یدنبا رهام حای داری ارتباط رها با میدونم کرد تعجب سامین حرفم این با رها حتی:آیسا

 اشوپ بخور قندتو حالاآب خوب بگم دارم چیکار من تسلیم بابا باشه:سامین میدونی خودت بفهمم

  قندوداد آب سامیه خوردیم بیرون غذای اینقد مردیم ما که کن درست خوشمزت غذاهای اون از

 س به اونجا از آشپزخونه تو رفتم درآوردم مانتوما شدم بلند خوردم ازش خورده یه دستم

 

 متصمی برداشتم و مرغ کردم باز یخچالو در هست چی همه:سامیه دارین چی یخچال تو گفتم امیه

 بیرون رفتم آشپزخونه از کردم آبکش برنجمم گذاشتم مرغمو کنم درست پلو زرش گرفتم

 موایناع:آیسا بلدنیستی هیچی شوهرا خونه بری باید فردا سامیه بگیر یاد این از خورده یه:سامین

 از یکی داخل رفتم داد بهم برداشت سامین شد بلند گوشیم زنگ  دیگه ماه یه:سامین میان کی

 ناای سامیه پیش اومدم کردم تعریف براش کجایی سلام:برانوش سلام الو:آیسا زدم تماسو اتاقا

 کنن درک اینا مامان خورده یه بذار آره:آیسا شد آروم بد ولی رفتم چرا که شد اعصبانی اولش

 دنبالت میام شب:برانوش باشه:آیسا اونجایی باش خودت مواظب برم درکت قربون:وش بران منو

 ینسام بیرون اتاق از رفتم کردم گوشیوقطع کردم خداحافطی ازش باشه:آیسا باشه بیرون بریم

 که عطروقیافش:سامین نشستم روصندلی رفتم منم بودن چیده میزو بودن آشپزخونه  تو وسامیه

 هگرفت خندم حرفش این از میگرفتیم معده سرطان میرفت پیش همینجور بده خیرت خدا عالیه

 بودم داده دست از اشتهامو وقت چن این چرا نمیدونم ریختم وخورشت برنج خورده یه بود

 خودم من: سامیه سینگ توی گذاشتم ظرفارو کردم جمع میزو خوردیم سکوت تو نهارمونا

 ودب کشیده دراز رومبل پذیرایی تو سامین رفتم آشپزخونه از کن برواستراحت تو میشورمشون

 من هب افتاد نگاش میداد پیام رها به داشت حتما بود گوشیش تو نشستمسرش ربروش رفتم منم

 یه حرفش این با پایینتر اومده خورده یه رهام هوشیه ضریب بیمارستان از خبر آخرین:سامین

 ......باشه داشته مشکلی نیستم راضی ولی ندارم دوسش درسته:آیسا شدم ناراحت شدم جوری
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 اگه ولی بودم شده ناراحت خیلی رها حرفهای از نه یا  بیمارستان میرفتم کنم چیکار نمیدونستم

 ات سر یه میرم من:آیسا پوشیدم لباسامو رفتم جام از شدم بلند نبود درستی کار نمیرفتمم

 ومدا دقیقه چند از بعد شه آماده رفت وایسادم سامیه منتظر میام منم کن صبر:سامیه بیمارستان

 افتاد راه شدم سوار رفتم کرد روشنش ماشینش سمت رفت سامیه شدیم آسانسور سوار

 خیلی کرده نگاه آینه تو خودم به نمیگه اینو صورتت ولی: سامیه  آره:آیسا خوبه حالت:سامیه

 رسیدیم بودم خودم وهوای حال تو داشتم استرس خیلی ولی نمیدونستم بود شده زرد صورتم

 رهام که بخشی سمت رفتیم شدیم پیاده ماشین از کرد پارک ماشینو سامیه بیمارستان در جلوی

 افتاد نگاش میکرد گریه همش بود بد خیلی رها حال ولی بودن اتاقش جلوی همه اینا رها بود

 با رها میکنی گریه چرا شده چی:آیسا بودم شده شوکه بغلم تو افتاد سمتم دویید من سمت

 تمام حرفش این با میزنن شوک بهش دارن نمیزنه قلبش نیست خوب حالش بدش حال همون

 نبود اتاقش تو پرستارا اتاقش سمت رفتم اومد بیرون بغلم از رها سرما از لرزید لحظه یه بدنم

 سمت رفت نگام اتاقش شیشه روی کشیدم دست بود خوابیده آروم رهام سمت رفت نگام

 باردو بار یه میزدن شوک بهش داشتن صاف خط یه نمیشد داده نشون روش ضربانی که مانتیتور

 ایسادمو شیشه به پشت برگردوندم رومو کردن تنظیم شوکو بار اخرین برای نکرد تغییری هیچی

 دست از بود دردناک چقد چکید چشمم گوشه از اشکی میریخت اشک بود نشسته زمین روی رها

 زجر باید بیشتر خیلی وخونوادش رها برای ولی نداشتم بهش ای علاقه هیچ که کسی دادن

 هامیر نداشتم اعتماد گوشام به برگشت خداروشکر:پرستار بیرون اومد اتاق از پرستار آورمیبود

 انیتورم روبه افتاد چشمم بود برگشته میکرد نرم وپنجه دست مرگ با داشت پیش دقیقه چند که

 هار سمت رفتم بودم خوشحال ولی نمیدونم بود اومده در نمایش به روش منظمی قلب ضربان الان

 شده خوشحال خیلی رها میکشه نفس داره کن نگاه:آیسا رهام اتاق پشت بردمش کردم بلندش

 پس:آیسا ندیدم کسیو کردم نگاه پدرش مادر برای هرچی اینو فهمید میشد نگاش برق از بود

 اومد ازش پزشکش شد باز رهام اتاق در خونه رفتن خداها بنده تازه:رها  کجان وبابات مامان

 چطوره مریضمون حال:آیسا خانم سلام:شهرام سلام:آیسا بود برانوش دوست که همونی بیرون

 بود پایین خورده یه هوشیش ضریب نداشته قبل به نسبت تغییری ولی برگشت خوبه اره:شهرام

 حرفای بخاطر میخوام معذرت من:رها ردشد کنارمون از باشه خدا به توکلتون بالا رفت دوباره که

 مشرایطش ولی بودم ناراحت ازدستش ببخش منو بودم ناراحت خیلی نبود خودم دست اصلا صبح
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 هب خورده یه برو:آیسا بود بهترشده حالش نکن گریه حالا بخشیدمت باشه:آیسا میکردم درک

 چقد بود2 ساعت کردم نگاه ساعتم به رفت شد بلند باشه:رها همینجام من بیا بزن آب صورتت

 اول بود آنیسا کردم نگاه صفحش به اومد در صدا به زنگش گوشیم میگذشت زود زمان

 روی:یساآ کجایی:آنیسا سلام:آیسا سلام:آنیسا بله:آیسا شدم پشیمون ولی بدم جواب نمیخواستم

 دادم جواب درست من:آیسا بدی جواب درست نری طفره میشه:آنیسا خدا زمین از ای تیکه

 باشماها کنم بازی بخوام که نیستم بچه من:آیسا کنار بذار بازیارو بچه این خونه بیا برگرد:آنیسا

 حالش مامان خونه بیا برگرد باتوام آخه زدنه حرف طرز چه این:آنیسا کنم قطع نداری کاری اگه

 وردخ اعصابم خیلی کردم قطع گوشیو نیست ساخته کاری من از دکتر ببرش:آیسا نیست خوب

 ادمافت سامیه یاد لحظه یه سمتم اومد رها بود نگران خیلی الان حتما بود مامان پیش دلم بود شده

 چرا:رها  ندیدی رو سامیه:آیسا بود رفته یادم رو سامیه کلا بودم دیده حال اون تو رهامو وقتی

 نه اشب مواظب باشه نیستی دیدم آخه باشه رفتی کجا سلام گرفتم شمارش بود نشسته توماشین

 واوضاعارو حال وقتی گفت داشت کار جایی رفته:آیسا کجاست:رها خداحافظ باشه ندارم کاری

 نه:رها  باهام نداری کاری:آیسا شدم بلند جام از آها:رها شده داغون اعصابش نمونده رفت دیده

 ساعت بیرون رفتم بیمارستان از کردم خداحافظی ازش همینطور هم تو باشه:آیسا باش مواظب

 سلام الو:آیسا برداشت بوق چندتا بعد گرفتم شمارشو بزنم زنگ برانوش به گرفتم تصمیم بود7

 یه هب خداحافظ میمونم منتظر میای دیگه دقیقه چند باشه بیرون اومدم یعنی بیمارستانم ممنون

 مداشت ساعتو نیم این کنم چیکار نمیدونستم میومد دیگه ساعت نیم بود رفته کاری جلسه

 ...... مغازها سمت رفتم فروشی لباس چندتا به افتاد چشمم میکردم نگاه اونطرفو اینطرف

 

 کتان ات لی از بود پرشلوار مغازه این جلوتر رفتم خورده یه مغاره بود شیکی تونیکای پراز مغازه یه

 رایب بود وقت خیلی بودن قشنگ واقعا که مانتوهایی داشت مانتو کناریش مغاره مختلف مدلای

 مغازه این مانتوهای از ولی نداشتم رسیدن حوصله قبلنا مثل دیگه بودم نگرفته لباس خودم

 رفتن ازراه بودم شده خسته نبود خبری برانوش از ولی بود شده ساعت نیم بود اومده خوشم

 الو دادم جواب بود برانوش دراومد صدا به زنگش گوشیم که بزنم زنگ بهش دوباره میخواستم

 باز درو رفتم رسید برانوش ثانیه بعدچند کردم قطع تماسو بوتیکا جلویه اینورخیابونم من سلام
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 دقیقه02 دیرکردم چون:برانوش چرا:آیسا ببخشید سلام:برانوش سلام:آیسا نشستم  کردم

 حال هست چهارساعتی سه یه:آیسا  بیمارستان اومدی کی:برانوش نیست مهم نداره ایراد:آیسا

 هی دادن جون میدونم:برانوش لحظه اون بدبود خیلی برگشت دوباره شوک  با بود خورده بهم رهام

 خوشگلم خانوم شام برای بریم کجا:برانوش دستش تو گرفت دستمو سخته آدم روی جلوی آدم

 نباش نگران:برانوش نیستم خانمت که من:آیسا میشد آب دلم تو قند زدنش حرف جور ازاین

 دوس خودت هرجا نمیدونم:آیسا بریم کجا نگفتی خوب بود گرفته خندم حرفش ازاین میشی

 ودب شیک خیلی که بیرونش بزرگ رستوران یه جلوی رسیدیم ربع یه بعداز باشه:برانوش داری

 زمی رفتیم بود العاده فوق داخلشم داخل رفتیم کردم دروباز میکرد خیره رو ای بیننده هر چشم

 ماحت چون بودن نشسته نفری چند نبود شلوغ زیاد روبروش منم نشست برانوش شومینه کنار

 ااینج الان تا عالیه:آیسا اومد خوشت چطوره:برانوش بیاد نمیتونست هرکسی بود گرون خیلی

 ندیدمش امروز کجاست لاوین راستی:آیسا اومده خوشت خوشحالم:برانوش بودم نیومده

 مرفت طفره هربار من ولی چرا:برانوش نگرفت سیما از سراغی:آیسا خوبه بود مامان پیش:برانوش

 پیتزا من داشت متفاوتی چیزایه خیلی کردم باز رو منو میخوری چی خوب ندیدمش ازظهرم

 مخلفات بقیه سوخاریو قارچی پرس دوتا با البته میخورم همونو منم:برانوش سرآشپز مخصوص

 خورده یه شدی ضعیف خیلی:برانوش اندام خوش حال درعین ولی بود شکمو خیلی برانوش

 گرد تعجب از چشام شو چاق خورده یه ندارم دوست استخونی لاغر خانم من کن تقویت خودتو

 کشید اخماشو حرفم این با ندارم دوس شکمو آقایه منم:آیسا بود شده زیاد روش بودخیلی شده

 سس کلی پیتزا روی بود عالی که بوشون میز روی آورد غذاهارو گارسون بود شده ناراحت توهم

 وردمیخ پیتزاشو داشت برانوشم بود خوشمز واقعا زدم گنده گاز یه برداشتم تیکشو یه ریختم

 از دیگه تیکه یه بود گرفته خندش شکلکم از کرد درشت چشامو لحظه یه میکرد نگاه وبهم

 استممیخو خوردم پیتزامو تیکه تند تند کنم وامتحان قارچ داشتم دوس خیلی برداشتم پیتزامو

 موشک من واسه قارچا این:برانوش کردم نگاه بهش گرفت دستمو برانوش که بردارم قارچ دونه یه

 زدم زدنش حرف اینجوری از نافت پرسینگ اون با اندام خوش بخور رژیمیتو پیتزای همون شما

 ترلکن خودمو خبره چه تر یواش:برانوش میخندیدم بلند بود یادش نافم پرسینگ هنوز خنده زیر

 زا دونه یه نکن اونجوری قیافت حالا باشه:برانوش یکی فقط بخورم دونه یه نمیشه:آیسا کردم

 قارچ جز نبود ای دیگه چیز به حواسم اصلا داشتم دوست طعمشو بود خوشمزه برداشتم قارچو



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 245 

 همگ نه:برانوش شده چیزی:آیسا میکرد نگام باخندم داشت برانوش به افتاد نگام خودم خوردن

 قدچ میدونم کنم نگات نمیتونم چیه:برانوش همون بخاطر بهم زدی زل آخه:آیسا بشه باید چیزی

 طرع برای دلم چقد میدونی بگم چی نمیدونستم بود شده تنگ غذاخوردنیمون دونفری برای دلم

 حس ولی میداد دست بهم گرگرفتگی احساس حرفاش این با خودته از که عطری شده تنگ تنت

 ودب برازندش شکمو واقعا میخورد قارچارو داشت هنوز برانوش بودم شده سیر دیگه من بود خوبی

 نمم شد بلند برانوش ثانیه چند بعداز میشه تموم داره دیگه چرا:برانوش هنوز نشده تموم:آیسا

 سمت رفت برانوش شدیم خارج رستوران از باهم کرد حساب صندوق سمت رفتم سرش پشت

 میشدن رد کنارم از داشتن پسر دوتا موندم منتظر من رستوران در جلوی بیاد تا ماشین

 مثل جوونی خانم یه نیست خوب وایسادی اینجا تنها چرا بهش ندادم جوابی چطوری سلام:پسره

 عصبانی چه اووو:دومی پسره نشین مزاحم برین میشه:آیسا باشه بیرون تنها شب اینوقت شما

 دورشدم ازشون گرفتم برانوشو دست عزیزم بریم نه:آیسا اومده پیش مشکلی: برانوش

 اشینم سوار رفت بینشون بیاد پیش دعوایی میترسیدم خیلی بیاد پیش مشکلی نمیخواستم

 باشه نیست مهم بودن هرکی:آیسا برنم حرفمو من نذاشتی بودن کی اینا:برانوش شدم

 المخی اصلا من مامانت خونه برو بیا:برانوش اینا سامیه پیش:آیسا شب میری کجا باشه:برانوش

 همب میترسی چی از:آیسا  بخوابم نمیتونم تاصبح باشی خونه یه تو پسره این با نیست راحت

 لانا از ها میشه شر بعدا میکشمش میزنم نه پسره اون به دارم اعتماد تو به:برانوش ندادی اعتماد

 نجااو میام اصلامنم:برانوش شبا میترسم تنهایی از من خوب:آیسا خودت خونه برو اصلا گفتم من

 دیگه جمع خیالم اینجوری بیام نمیشه چیه:برانوش کردم نگاش خورده یه خوبه میمونم باهات

 ندارم فکری استرس

 

 نمیشه منه خونه نزدیک خونشون بکنی میخوای چیکار بعدا اومدن اینا رها موقعه یه:آیسا

 نیک بس میشه:آیسا میمونم همونجا باهات میام منم بمون برو میگیرم جاییو یه اصلامن:برانوش

 به دستش  تو بود گرفته دستمو گفتم بهت پیش دقیقه چند که آدرسی به برو میکنم خواهش

 به بوسه یه بود دستش تو دستم هنوز اینا سامیه در جلوی رسیدیم بودم کرده عادت کاراش

 هباش:برانوش هستم خودم مواظب نکن نگاه بهم اینجوزی:آیسا میکرد نگاه بهم داشت زد دستم
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 یخداحافظ باهاش بخوابی خوب بخیر بروشبتم:برانوش برم:آیسا باش مواظب نمیگم دیگه پس

 داخل رفتم کردم درباز داخل برم من تا بود هنوز برانوش کرد باز درو سامین زدم درو زنگ کردم

 ....رفت برانوشم

 

 نگاه تلوزیون داشت سامین داخل رفتم سلام:آیسا سلام:سامیه کرد باز درو سامیه زدم زنگو

 برام سامیه بود چطور رهام:سامین ممنون:آیسا اومدی خوش سلام:سامین سلام:آیسا میکرد

 مبری:سامین گذشت خیر به خداروشکر:آیسا شدم ناراحت خیلی بود بدشده حالش کرد تعریف

 وندهم منتظرم نرم نمیشد خوب ولی غذانداشتم به اشتهایی سیربودم من بخوریم شام آشپزخونه

 بود عاشقشم بود لازانیا غذا میچید میزو داشت سامیه  آشپزخونه داخل رفتم الان تا بودن

 غذای ما که وگرنه کردن درست لازانیا دادن افتخار ما به شما بخاطر امشب خانم سامیه:سامین

 نبود هم کنار بود خوب خیلی سفید چشم شکمت اون تو بخوره کارد:سامیه نمیخوردیم خونگی

 دهنم گذاشتم چنگال با تیکه یه برداشتم لازانیا تیکه یه شد تنگ اینا مامان برای دلم لحظه یه

 جان نوش:سامیه عالیه سامیه آفرین:آیسا کنه درست خوب ایقد نمیکردم فک بود عالی مزش

 تشکر ازش  سیربودم خیلی چون خوردم ودوغ سالاد با لازانیارو تیکه یه بود زوری هر با عزیزم

 بممیخوا بیرون کاناپه رو من من اتاق:سامین بخوابم باید کجا من:آیسا بودم خسته خیلی کردم

 متس رفتم گفتم بخیر شب بهشون چپیه:سامیه چپ یا راست سمت کدومیه اتاقت باشه:آیسا

 سامین نمیکردم  فک بود شده چیده سلیقه با خیلی داشت قشنگی اتاق کردم باز درو اتاقش

 مگذاشت گوشیم کردم باز موهامو تختش روی نشستم بود دیگه چیز یه فکرم طرز باشه اینجور

 انوشبر گوشیو برداشتم شد بلند گوشیم پیام صدای تخت روی کشیدم دراز تخت کنار میز روی

 خبری**آیسا**کجایی خبر چه:**برانوش**آره سلام:آیسا**بیداری سلام**پیام متن بود

 خودش بهم داده اتاقشو:**آیسا**چیه منظورت اتاقشی چی برای برانوش**سامین اتاق نیست

 ببخوا باهاش سامیه اتاق برو پاشو نکرده لازم بیخود:**برانوش** میخوابه بیرون کاناپه روی

 از*:*برانوش&*نمیاد:**آیسا**بیاد سرت بلایی:**برانوش**چیه مشکلت الان تو**آیسا**

 آره:**آیسا**گذشت خوش بهت امشب:**برانوش**میدونم**آیسا**میدونی کجا

 تنگ برات زود زود دلم چرا نمیدونم:**برانوش**خداروشکر:**برانوش**خیلی
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** داری حسو همین توهم:**برانوش**��فرستادم براش خنده شکلک**میشه

 زود خیلی بره پیش اینجور:**آیسا**کنی اقدام طلاقت واسه میخوای کی:برانوش**آره:آیسا

 همیشه میدم قول میمونی کنارم جا همه خودم خانوم میشی یعنی شدم خوشحال:**برانوش**

 منمیدونست**میدونی خودت منی توملکه بهت نشه کم علاقم از ذره یه حتی باشم جور یه باهات

 میخواد دلت هرچی:**برانوش  بگم چی:**آیسا**نمیدی جواب چرا:**برانوش بدم جوابی چه

 احساسم بی من:**آیسا**دختر تو احساسی بی چقد**برانوش** میاد خوابم:**آیسا**

 منم**آیسا** داری چی:برانوش دارم چرا:آیسا** نداری دوست منو آره:**برانوش** ؟؟

 بود چی منظورش نمیدونم**ندارم دوست که من:**برانوش** دارم دوست

 شدم خوشحال پیامش بادیدن بعد ولی خوردم جا خورده یه اولش**عاشقتم:**برانوش

 بخیر شبت:**برانوش**عزیزم نه:**آیسا**باهام نداری کاری باشه:برانوش**خوبه:**آیسا

 یزم روی گذاشتم گوشیو  خداحافظ همینطور توهم:**آیسا**ببینی خوب خوابای میبینمت فردا

 دنیامو کل بودم حاضر گرفتن آروم حرفاش با بود خوب چقد خوابیدن آروم  فکرش با خوب چقد

 باخیال باشم نداشته دادنشو ازدست استرس دیگه میشد کی ندم ازدست حسو این ولی بدم

  برد خوابم خیالا همین با باشه کنارم پاشم ازخواب صبح بخوابم راحت

 خبر ایناهم  مامان از مامان بود نکرده تغییری هیچ رهامم بودم اینا سامیه خونه بود ای هفته یه

 ستانبیمار بودم رفته ایقد میدادم جوابشو سربالا ولی میزد زنگ بهم وقتا بعضی آنیسا نداشتم

 به لاقوط تصمیم بودم گرفته تصمیم اونور از برانوشم بودم کلافه بودم شده خسته بودم وبرگشته

 شونهاش روی کشیدم دست نشستم کنارش رفتم بود نشسته صندلی روی رها بگم رها

 هب کار میدونستم رها گقتم طلاقا موضوع همه میدم گوش جانم:رها بزنم حرف باهات میخوام:آیسا

 همش باشی متاسف نباید تو:آیسا متاسفم واقعا میشه اینجور دیریازود میدونستم میکشه اینجا

 منو کم کم بعدشم برد ازبین خودشو همه بود خودش تقصیر

 

 نه همسر یه عنوان به ولی دارم دوس بچگی دوست یه عنوان به رهام من ببخش منو روخدا تو رها

 بخوان اگه داری دوست نفرو یه خودتم الان:آیسا نیست زوری که داشتن دوست میکنم درکت:رها

 میده دست بهت حسی چه باش داشته دوست دیگه یکی و کن بیرون دلت از اونا بگن زور به
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 نم میزنی حرف بابات مامان با:آیسا باشم جات ندارم دوستم نیستم جات حالا که من خدانکنه:رها

 اشنب نگران باشه:رها دارم دوست همتونو دارم دوسشون خیلی برام سخته بهشون بگم نمیتونم

 دوست آنیسا اندازه رو رها کردم بغلش گردنش دور انداختم دستامو نخور قصه دیگه عزیزم

 اریند کار بامن پس باشه:آیسا بیرون اومدم ازبغلش شرایطا همه تو بود باهام همیشه چون داشتم

 شده چی یعنی ما سمت میومد داشت پرستار بیرون اومد ازش پرستار شد باز رهام دراتاق فعلن

 شنیدممی که چیزی به اومده هوش به مریضتون میگم تبریک: پرستار بود افتاده براش اتفاقی بود

 بود سمتش نگام رهام اتاق سمت رهادویید شنیده اشتباه گوشام میکردم فک داشتم شک

 وایسادم شیشه پشت رهام اتاق سمت رفتم آروم باقدمهای ناراحت باشم خوشحال نمیدونستم

 به داداشم دیدی شنید منو دعاهای خدا آیسا وای:رها میکرد نگاه روبرو به داشت بود باز چشاش

 دوباره شیرین یا تلخ نمیدونستم که لبخندی زدم لبخند رها رو به خوبه حالش اومد هوش

 باریدن به کردن شروع شد اشک پر چشام میکرد نگاه ما طرف به داشت اتاقش سمت برگشتم

 با کردم باز اتاقو در اتاق تو برو تویی منظورش کنم فک:رها بالا آورد خورده یه دستشو رهام

 زا اکسیژنو نشست لبخندی لبش روی میکرد نگاه بهم داشت تختش سمت رفتم آروم قدمهای

 دور اینجا از خیلی:آیسا بودم کجا مگه:رهام اومدی خوش سلام:آیسا سلام:رهام برداشت صورتش

 اتاق دوار پرستارا باهمراه دکتر صورتش رو گذاشت اکسیژنو دوباره زد لبخند بیشتر حرفم این با

 نمیدونم فقط سالم مریضتون اینم بفرمایید:شهرام میکردن چک رهام وضعیت داشتن شدن

 چه باهاتون تایید علامت به داد تکون سرشو:رهام هست یادتون خانمو این آقا چطوره حافظش

  هاینک مثل خداروشکر خوبه:دکتر کشید دست حلقش به کرد بلند دستشو رهام داره نسبتی

 بهشون خبردادن کنم فک آره:آیسا ارجمند خانم دارن خبر خونوادش نداره مشکلی حافظشم

 که بودم کرده چیکار من مگه میشد اینجوری چرا نمیدونم بیرون رفت رهام اتاق از باشه: دکتر

 گفت چی دکترش خوبه داداشم:رها بیرون اومدم رهام اتاق از نداشتم شدنو خوشبخت حق

 همیشه:آیسا خوشحالم خیلی نمیشه باورم خداروشکر:رها کرد تایید دکترشم خوبه آره:آیسا

 کارچی باید نمیدونستم بیمارستان از بیرون رفتم گذشتم رها کنار از ممنون:رها باشی خوشحال

 بازم بده طلاقم نمیکنم فک بود اومده هوش به رهام که الان وگنگ گیج آدمهای عین میکردم

 چیزی زا برانوش حالا بودم بدبخت ایقد من چرا چی الان ولی بکنم کاری یه میتونستم بود بیهوش

 منمیخواست بودم گرفته تصمیممو من میگفتم چطوری چیه واکنشش نمیدونستم نداشت خبر
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 به گوشیم زنگ بخرم جوون  به بودم حاضر سختیارو همه میشد هرچیزی  بکشم عذاب دوباره

 بهوش تازه آره سلام الو شدم منصرف بعد ولی ندم جواب خواستم اول بود مامان دراومد صدا

 شروع مامان میکنم خواهش نمیام نه خوبم میگم مامان بیمارستانم آره باشه خوبم ممنون اومده

 برای من میزد برام زنگ یه هفته یه تواین بودم مهم بابا برای اگه چیکارکنم دوباره نکن

 روزم حالو این الان بودم اگه مطمعنم آره نیستم مهم نه میدونم خودم نیستم مهم هیچکدومتون

 ودمب ناراحت کردم قطع گوشیو ایندفعه نمیام کوتاه دیگه من ولی کردین نابود آیندمو شما نبود

 جلوی شدم ماشین سوار اینا سامیه خونه برم گرفتم تصمیم همه ازدست خودم دست از خیلی

 رفته احتم نبود خونه کسی داخل رفتم دربازکردم بودن داده بهم کلید یه شدم پیاده آپارتمانشون

 ور دستگاه رفتم بود بارونی دلم هوای چقد داشتم بغض چقد بود گرفته دلم چقد بیرون بودن

 آهنگ چقداین وایسادم پنجره کنار اتاق تو رفتم میشد پخش غمیگین موزیک یه کردم روشن

 نمیدیدم خوب رومو جلو شد جاری چشام از شک بود نزدیک من الان حال چقدبه داشت سوز

 اهنگ صفحش به خورد زنگ گوشیم بود گرفته دلم مثل آسمون بود تارشده اشکام هجوم بخاطر

 لیو نبود خوب حالم بدم جواب نمیتونستم اومده هوش به رهام بود شنیده حتما بود برانوش کردم

 وردخ زنگ دوباره چندبار شد قطع بود بسته جونش به جونم که بود کسی بودم محتاج صداش به

 شهب تبدیل حق حق به گریهام شد باعث میکردم نگاه واسمش گوشیم صفحه به فقط شد وقطع

 دستی خیلی بودم شاکی دیوارازخدا به چسبوندم سرمو زمین روی زدم زانو میزدم زار دل ازته

 الح کنم مخفی همچیو نمیتونستم بود وایساده سرم بالا سامین برگشتم شونم روی نشست

 جواب نمیتونستم نیست خوب حالت شده چی: سامین بود آشفتم درون دهنده نشون پریشونم

 لحظه یه میکنی گریه اینجوری چرا اومده سرت بلایی چه:سامین دادم تکون سرمو فقط بدم

 جواب دوباره بود برانوش باز خورد زنگ گوشیم دوباره شنیدم صداتو ترسیدم خونه داخل اومدم

 تونمنمی حالم این با ولی میدونم:آیسا نگرانته حتما بدی جواب نمیخوای:سامین زد زنگ باز ندادم

 حر باهاش

 

 کیمی کاش داری دوسش اینقد که میشه حسودیش بهم خوشبحالش:سامین میشه نگرانتر بزنم ف

 بهوش که الان رهام از جداییت منظورم چیکارکنی میخوای الان راستی داشت دوست اینقد مارو
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 بود کرده دراز روبهم دستشو سامین نمیدونم نمیدونم:آیسا بشه راضی میکنی فک اومده

 شه وبخ بذار نمیشه درست چیزی گرفتن بغل غم بازانوی بشور وصورتتو دستو برو پاشو:سامین

 وت رفتم شدم بلند جام از گرفتم دستشو جدایی برای شه قانعه شاید بزن حرف باهاش بشین

 چندبار زدم آب صورتم به بودن کرده ورم چشمام تمام کردم نگاه آینه تو خودم به دستشویی

 دهب جواب ترکوند خودشو گوشیت بیا سامین کردم پاک صورتمو برداشتم رو حوله بیرون اومدم

  پاسخو زدم بود برانوش گرفتم ازش گوشیو

 .....الو

 

 نگز بودم نشنیده اومد بهوش بودم بیمارستان آره نیست گرفته صدام نه چطوری تو خوبم سلام

 هچ امروز بیام کی میشه چی نمیدونم خوبم آره همچیش خوبه گفت دکتر آره خونم الان بودی زده

 درمورد میخواست حتما کردم قطع تلفنو خداحافظ همینطور توهم مراقبم نه خوبه آره ساعتی

 اقات توی رفتم بودم آورده کم نمیتونستم دیگه نداشتم هیچیو طاقت دیگه من بزنه حرف رهام

 آرامش مدت یه که خوابا اون از نشم بیدار طولانی خواب یه بخوابم میخواستم تخت روی افتادم

 سامیه صدای بخوابم کردم سعی بستم چشامو نکن چیکار بکن چیکار نگه بهم کسی باشم داشته

 نمیخواستم اتاق داخل بود اومده یکی میزد حرف باسامین داشت خونه بود اومده که میشنیدم رو

 صلاا حالش خوابیده میکنی چیکار:سامین  خوابم کنه فک باشه هرکی میخواستم کنم باز چشامو

 رونبی بریم باشه براش ناراحتم:سامیه شده آروم خورده یه تازه بود اومده بیمارستان از نبود خوب

 دبر خوابم شد سنگین چشام میکردم بدبختی احساس چقد میسوخت برام دلشون حتی ایناهم

 که ناو شده تنگ  براش دلم میدونم:آنیسا نیست خوب حالش اتاقه تو: سامیه الان کجاست:آنیسا

 خواهرتو تو نمیاره روش به میشه داغون داخل از داره اتفاقا نه:سامیه نمیشه تنگ ما برای دلش

 نظورشم نیست سابق آیسای اون دیگه نمیشناسمش وقته خیلی دیگه الان نه:آنیسا نمیشناسی

 تمنمیتونس سرم روی گذاشتم بالشو بودم شده چطوری من مگه نبودم سابق آیسا دیگه بود چی

 فتادا چشمم روتخت طرف یه برگشتم بگیرن ازچشمام خوابو که داشتم خیال فکرو دیقد بخوابم

 دست یکی بود من دست یکیش بود قلب دوتا بود گرفته برام برانوش اونا میز روی کلیدیم جا به

 از چیزی یکی میکردم نگاه هرجارو کنم تحمل نمیتونستم دیگه میشدن تکمیل کنارهم خودش
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 چیکار امروز سعنی سرم روی  کشیدم رو پتو میشدم دیونه داشتم دیگه میکروم پیدا برانوش

 بلند ازجام میومد سروصدا بیرون از میکردم چیکار باید رهامو طرف یه همش اینا باهام داشت

 شد متوجم آنیسا کردم دروباز خداحافظ میگم بهش باشه باشه سامیه در سمت رفتم شدم

 بیقراری همش توروببینه میخواد نیست خوب رهام حال اینکه مثل: سامیه شده چی سلام:آیسا

 تو تمرف زود بیمارستان برو:سامیه کنم چیکار من الان بود خوب بودم بیمارستان من:آیسا میکنه

 چی منمیدونست دادم بیمارستانو آدرس خیابون کنار رفتم بیرون رفتم در از پوشیدم لباسامو اتاق

 ازش باسرعت وایساد بیمارستان جلوی ماشین خوب حالش که بودم من وقتی تا بود شده

 با بودن رهام اتاق پشت ومادرپدرش رهام تند خیلی بود تند قدمام بیمارستان تو رفتم پیداشدم

 اصلا اومدی بالاخره:رها رها پیش رفتم بود وایساده گوشه یه مامانم کردم تعجب دیدم که چیزی

 یهثان بعدازچند داخل رفتم دروبازکردم پیشش برو تورومیگیره بهونه همش نیست خوب حالش

 وکهت:آیسا دیراومدی سلام:رهام سلام:آیسا نشستم صندلی روی تختش ککار رفتم شد من متوجه

 دوسم هیچوقت:رهام دستش   تو گرفت دستامو کرد دراز دستشو شده بودچی خوب حالت

 نکردی قبول ولی بریزم پات به دنیارو تمام بودم حاضر من نشد کردم هرکاری میدونم نداشتی

 نیست خوب اصلا حالت توروخدا باش آروم:آیسا بزنه حرف نمیتونست بود گرفته سرفش

 اومد خون لبش گوشه از سری این گرفت سرفش باز ترحمه ازروی اینم شدم مهم برات چقد:رهام

 تو محکم دستمو بود ناسازگار باهام زمونه:رهام کنم چیکار نمیدونستم بودم ترسیده خیلی

 چشاش کردم نگاه بهش شد شل دستم دور از دستش میشنیدم نفساشو صدای داد فشار دستش

 لبشق باز زدن شوک بهش باز پیشش اومدن پرستارا سمت رفتم م شد بلند ازجام بود شده بسته

 روی کشیدن سفید ملافه یه بود فایده بی زدن شوک بار چند بودم وایساده پرستارا دورتراز نمیزد

 منو خوب حالش پیش دقیقه تاچند باشه مرده رهام نمیشد باورم زمین روی نشستم رهام صورت

 رفت نگام میشنیدم متعدد های گریه صدای شد باز اتاقش در الان ولی زد حرف باهام کرد صدا

 بود سخت هنوزم دلخراشی تلخو صحنه چه میکرد گریه بود وایساده رهام جسد کنار رها سمت

 لندمب گرفت دستمو سمتم اومد مامان دنیا تواین نمیکشید نفس رهام دیگه بودم کرده باور ولی

 حرف رهام درمورد داشت خدابیامرزدش:مامان بود شده تنگ برام دلش گرفت توآغوشش کردمنو

 چند نبود خوب حالشم رها که درحالی برنمیومد پسش از نفر یه رها میزد جئغ رهام مامان میزد

 ....بچگی دوستای حرمت به اشکایی ریخت چشمام ازم اشک قطره
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 هی ولی بشم ناراحت اینقد نمیکردم فک دوست یه دادن دست از باشه سخت ایقد نمیکردم فک

 غلمب تو افتاد سمتم اومد یواش یواش بیرون ازاتاق میومد داشت رها بود افتاده دلم به عجیبی غم

 حالا نیست دیگه یدونم یکی داداش شد چی دیدی نیست دیگه داداشم:رها محکم کردم بغلش

 نیمک چیکار ما حالا بگو چیزی یه:رها میداد تکون منو کنن چیکار وبابا مامان حالا چیکارکنم من

 خواستم زمین روی افتاد رها میزد چنگ گلومو بدی بغض بگم نداشتم شدنش آروم برای چیزی

 مبادست شونم روی داد تیکه سرشو بشینم پیشش گرفتم تصمیم نمیشد ولی کنم بلندش

 نداشت رها از کمی دست رهامم مامان نشسته رهام مامان کنار دیدم مامان کردم نوازش صورتشو

 متوجه بادیدنمون آنیسا ما سمت میومدن داشتن اینا وسامیه  آنیساوبراهین باباشونمیدیدم

 هب سرمو افتاده اتفاقی چه شده چی:سامیه نزدیکمون اومدن بقیه دیوار به داد تکیه شد وضعیت

 موهاش تویه انداخت چنگ میکرد نگاه رها به داشت سامین دادم تکون اونطرف اینطرف

 میکرد گریه بلند میشنیدم رو آنیسا ی گریه صدای ندارم داداش دیگه من رفت رفت داداشم:رها

 از رو رها سامیه کمک نبودبا خوب بود حامله که آنیسا واسه جاها اینجور ولی کنارش رفت براهین

 رمبگی چی یه میرم:سامین نداشت صورتش به رنگی صندلی روی نشوندمش کردیم بلند زمین

 بازشد رهام دراتاق راهرو داخل رفتن دکتر چندتا همراه رهام بابای شد دور ازمون بیارم براش

 عزیزت بود سخت چقد   بود سخت چقد کرد دراز دستشو رها ازکنارماگذشتن بیرون آوردنش

 ولی برانکاردبرنش با رها جلوی از بود چقدسخت کنی کاری نتونی بشه پر پر چشمات جلوی

 شلب به بردم قندوگرفتم آب بده قندوبهش آب این بیا:سامین حسرت جز کنه کاری نتونست

 ردمیک نگاه سامین به نشسته خون به چشم اشک با زد پس بقیشو خورد خورده یه کردم نزدیک

 سدوج اینکه مثل سمتمون اومد رهام بابا بود شده آروم یکم آنیسا کنه چیکار نمیدونست سامینم

 داخلی خونریزی مرگم زهراعلت بهشت برای میرفت دیگم چندساعت تا بودن گرفته تحویل

 ینهآ جلوی دستشوییی سمت رفتم شدم بلند نشست کناررها اومد سامیه بود شده داده تشخیص

 خشک صورتمو باشالم شه بهتر حالم خورده یه شد باعث چندبار زدم آب صورتم به وایسادم

 پاسخ زدم بود برانوش صدادراومد به زنگش گوشیم بیرون میرفتم داشتم دستشویی از کردم

 کمی اول چطوره رهام حال:برانوش آره:آیسا بیمارستانی:برانوش سلام:آیسا سلام:برانوش الو:آیسا

 رادکت کرد داخلی خونریزی:آیسا که بود خوب حالش چرا:برانوش کرد فوت:بعدآیسا کردم سکوت
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 یبمج تو گذاشتم گوشیو خداحافظ باشه:آیسا دیگه دقیقه چند تا میام منم باشه:برانوش میگن

 میشد بیهوش میرفت پیش همینجور بود نمونده براش جونی دیگه رها اینا سامیه سمت رفتم

 نمک چیکار میگی جان مان میبینم:آیسا کنی آرومش نمیتونی نیست خوب رها حال دخترم:مامان

 تساع یه:مامان میدن تحویل کی شد چی باشین نداشته کارش کنه خالی خودشو کنه گریه بذار

 ایدب بلا این چرا آخه بود خوب چقد آیسا گذاشت توروتنها زود چه بمیرم پسرم جوونی برای دیگه

 ریهگ نمیتونستم من فقط نباشه بد حالش دیگه که نبود کسی میکرد گریه هم مامان میومد سرش

 تمرف بگو بهش بیا چی یه میره دست از داره رها:سامین میکردم خفگی احساس چرا نمیدونم کنم

 کن بس توروخدا رهایی جان رها:آیسا بود کرده گریه ایقد بود شده قرمز صورتش همه رها سمت

 ینع الان نداشتی دوسش نیست مهم اصلا که تو برای کنید ولم نمیتونم:رها باش آروم خورده یه

 خوشحالم میکرد فکر چرا سرم روی ریختن سرد آب سطل یه انگار حرفش این با نیست خیالتم

 سمت رفتم گرفتم فاصله ازشون میگی چی داری نمیدونی رها نیست خوب توحالت:سامیه

 باعث الان اون بود برانوش برگشتم خوردم چیزی یه به سمتشون دوباره برگشتم درخروجی

 من:برانوش کنندست خفه داخل هوا بیرون: آیسا عجله با میری کجا سلام:برانوش بود دلگرمیم

 عمیق نفس خورده یه بیمارستان محوطه تویه رفتم بدبیرون میام پیششون خورده یه میرم

 ردهم الان بود خوب حالش رهام پیش دقیقه چن بودتا دنیایی چه شه بهتر حالم شد باعث کشیدم

 نه:آیسا خوبی: برانوش بودم خودم وهوای حال تو باورش بود سخت کنم باور نمیتونستم اصلا

 این اب شده چی:برانوش کنارش نشستم کرد باز درماشینو ماشین تو بریم میخوای باشه:برانوش

 چی:برانوش سمتش برگشتم آیسا کن نگاه منو چیه شد جاری اشکام ترکید بغضم حرفش

 بچه عین توهم:برانوش نیست خیالمم عین نیستم ناراحت رهام مرگ از گفت بهم رها:شدهآیسا

 به ینهک الکی پس بگه میتونه هرچیزی نیست خوبی وضعیت تو الان اصلا اون کردی قهر کوچیکا

 به واقعا سرم کنار گذاشت سرشو اونم مردونش پهن شونه روشونش گذاشتم سرمو نگیر دل

 داشتم نیاز دلگرمیاش به داشتم نیاز بودنش

 

 گوش حرفاش به داشتم میخنده ماهم روی به دنیا کی میشه تموم مشکلاتمون اینا کی:برانوش

 الان اگه داشتم شدیدی سردرد کردم بلند سرمو میدیدم زندگیو خوش ماروی کی واقعا میدادم
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 یرمم من:آیسا نداشت خوبیت میکردن ناجوری فکرای حتما میدیدن وضعیت این تو وبرانوشو منو

 باشه رنگی دل به رو رها حرفایه برو میشه بد میدونم:برانوش ببینه ماروباهم کسی اگه بقیه پیش

 تو بینمروب رها نمیخواستم بالا هارفتم پله از بیمارستان سمت رفتم شدم پیاده ماشین از گفتم ای

 اکج دخترم:مامان کنارش نشستم مامان سمت رفتم بود کرده ناراحتم بود بار دومین روز چن این

 جنازه اسم شنیدن از بگیرن رو جنازه دیگه دقیقه03 کنم فک: مامان بیرون همینجا:آیسا بودی

 هار داشت پف چشماش بود کرده گریه ایقد آنیسا قبولش بود سخت برام هنوز شد جوری  یه دلم

 درپ نبود براهین کنی فکرشو اون بیشتراز بدبود حالش رها  بودن نشسته روبرومون هم ومادرش

 خروجی سمت رفتن باهم همه گفت بهشون چی نمیدونم رها سمت میرفت داشت رهام

 رفتیم در از بود آنیسا کنار براهینم گرفتم مامانو دست زهرا بهشت میریم داریم بلندشین:براهین

 آمبولانس  شدیم ماشین سوار  رفتیم کرد اشاره بهش برانوش ماشین متوجه براهین بیرون

 فس صدای صدا بی میریخت اشک مامان ماشین شیشه به دادم بودتکیه اینا رها ماشین جلوتراز

 امنگ نداشت خبر آشفتم ازدرون هیچکی بدبود حالم ایقد چرا نمیدونم میومد آنیسا بینی فس

 نگرانه فهمید میشد نگاش از میکرد نگاه بهم داشت روشن چشم دوتا ماشین آینه به افتاد

 سادوای ماشین بشه کم آشفتگی اون از خورده یه بشم آروم میشد باعث کرد بسته بازو چشاماشو

 زا بیرون میاوردن رهامو جسد داشتن شدیم پیاده ماشین از زهرا بهشت تو بودن ریخته آدم کلی

 کل هاش زجه صدای روزمین بود افتاده بود روم جلو بدی صحنه میزد زجه رها آمبولانس

 هگوش یه بردن زمین از کردن بلندش سمتش اومدن جووون دختر چندتا بود برداشته قبرستونو

 داشتن همه میریخت اشک رهام مادر همپای مامان بشه دفن بود قرار که قبری کنار رفتیم ای

 ودب شده بلند جمعیت صدا باز چکید چشام از اشک قطره یه بود پایین سرم منم میکردن گریه

 پسرمو میخوام گرفت رو سرجنازه رها مادر اینبار قبر سمت میاوردن رهامو الله الا لا با داشت

 ینشبذار ببینمش میخوام داداشم:رها شد اضافه بهش رهاهم ببینم بذارین بار آخرین برای ببینم

 باهاش داشتن نشسته کنارش ومادرش رها زمین گذاشتن رو جنازه زد می حرفاشو جیغ با زمین

 رها بودن زده کنار صورتش از و سفید پارچه میاورد درد به کسیو هر دل صحنه این میزدن حرف

 باعزیزت خداحافظی بود سخت چقد صورتشو میکرد نوازش داشت صورتش روی میکشید دست

 مامان کنارشون رفتم کنارش برم یعنی سمتم کرد بلند دستشو کنارشون بود رفته مامانم

 کرددلم بغل منو زود چقد دادی ازدست همسرتو زود چقد عروسم شد چی دیدی دخترم:رهام
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 پیدا ادامه اینجور ولی میشد بدنش لرزش باعث کردمگریهاش بغلش محکم خیلی میسوخت

 نمیشد جوره هیچ نیست خوب براتون روخدا تو باشین آروم مامان:آیسا میرفت حال میکرداز

 بعداز ولی نمیذاشتن اینا رها باز ببرن جسدو خواستن نبود نزدیکم هم هیچکسی کرد آرومش

 مرگ نمیکردم فک هیچوقت میریختن خاک روش داشتن کردن دفن رهامو بالاخره مقاومت کلی

 راهینب کنار برانوش میرفتن کم کم بودمردم بار اولین بودم ندیده نزدیک از حالا تا باشه اینجوری

 فاطی پاشو:مامان رها مامان سمت رفت مامان گوشه یه بود کزکرده رها بودن وایساده گوشه یه

 بارها که من بیار بردار رو رها آیساجان شدم بلند منم کرد بلندش گرفت دستشو پاشو خانم

 حرفم این اب بریم شو بلند:آیسا سمتش رفتم کنم ولش وضعیت این تو نمیتونستمم نداشتم حرفی

 منمافتاد راه شد بلند جاش از میباریدن داشتن هنوزم بودن بارونی که چشایی کرد نگاه چشام تو

 چند بعداز زد زل بهم باز ماشین تو نشست وقتی شد اینا مامان ماشین سوار رها سرش پشت

 قبر هب بیرون بودم مونده من فقط نشست برانوش ماشین تو رفت هم افتادآنیسا راه ماشین دقیقه

 نمیای آیسا:آنیسا بود گل پراز روقبرش بود خوابیده خاک کلی زیر آروم چقد کردم نگاه رهام

 افتاد راه ماشین دروبستم ماشین تو نشستم ماشین سمت رفتم صدا سمت برگشتم

 

 باشهن کسی که جایی برم میخواست دلم نداشتم خوبی حال اصلا اینا رها خونه میرفتیم باید حتما

 شد رد ماشین ورهام من خونه کنار از چندم چند باخودم ببینم کنم خلوت باخودم باشم تنها

 به باز افتاد نگام داشت فرق باهم کوچه چندتا وما اینا رها خونه نموندم توش زیاد که ای خونه

 هرکاری داشتنشون واسه که چشایی بودن دنیام تمکم که چشمایی خستش چشمای به برانوش

 وحالش برانوش از رفته یادم حتی نداشتم خبر لاوین از بود وقت چند باشن من مال فقط میکردم

 ونهخ به داشتیم  داخل برو رو کوچه  همین داداش: براهین بود بطول خاله پیش حتما الانم بپرسم

 تو انداختم موهامو کردم درست شالمو بود خونشون کوچه انتهای میشدیم نزدیک لینا رها

 نیست خوش حالم من آبجی:آنیسا سرش پشت منم شد پیاده ماشین از مامان در جلوی رسیدیم

 ازمون برانوش ماشین بستم درو کردم خداحافظی ازش کن استراحت برو باشه:آیسا میام فردا

 ورودی در جلوی جوووون دختر دوتا یه داخل رفتیم شد باز در آیفونوزد یکی وزدم زنگ دورشد

 فرچندن بودن فامیلاشون از خیلی بود شلوغ خونه تویه داخل رفتیم شدیم رد کنارشون از بودن
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 فتمر  نداشتن خبر چیزی از که اونا بود شوهرم بالاخره گفتن تسلیت بهم سمتم اومدن بادیدنم

 ازب دراتاقشو داشت لباس رها حتما بودم نیاورده باخودم چیزی بپوشم چی نمیدونستم اتاق داخل

 یه دبای بپوشم چی بودنمیدونستم آویزون لباس کلی بازکردم درشو کمدش سروقت رفتم کردم

 جا لحظه یه میگردی چی دنبال:رها کردم رد لباسو کاور چندتا میپوشیدم ومشکی ساده چیز

 اومدم اجازه بی ببخشید باشه مناسب میخواستم لباس یه نیاوردم لباس باخودم:آیسا خوردم

 ازش مشکی تونیک یه کمدش سمت اومد نگفتم بهت نیست خوب حالت دیدم کمدت سروقت

  وت افتاد چشمم  کردم عوض تونیک با لباسامو بیرون رفت اتاق از بپوش اینو:رها داد بهم درآورد

 بودبرای کرده بغل رو رها پشت از رهام بود آویزون آینه کنار ورهام رها از عکس یه خودم به آینه

 حتی مکن چیکار باید بیاد پیش مشکلی آنیسا برا اگه کردم فک لحظه یه خیلی بودم ناراحت رها

 .....برسه چه میداد آزار منو کردنشم فکر

 ودنب خونشون که فامیلایی به باید میکرد آشپزی آشپزخونه تو داشت ماملن بیرون رفتم اتاق از

 پا به وگریه ناله صدای همش براش برد قند آب رها نبود خوب حالش رها مامان میدادیم غذایی یه

 لقمه یه خودممم بودم شده خسته خیلی خوردن شام گذاشتم رو سفره بود شده هرجور بود

 رها میداد نشون شبو0 ساعت کردم نگاه ساعت به نداشتم اشتها اصلا غذاخوردم از کوچیک

 خسته خیلی برد خوابش کشید دراز تا مامان مامان منو برای اتاق تو گذاشت رختخواب برامون

 فمکی تو از بودم ندیده گوشیمو خونه بودیم اومده که ای موقعه از اصلا کشیدم دراز منم بود شده

 مواظب سلام**پیام متن بود برانوش از کردم بازشون بود صفحه روی پیام چندتا یه برداشتم

 خیلی آیسا شدم نگران نمیدی جواب چرا* پیام دومین نبود خوب حالت اینکه مثل باش خودت

 از هصفح روی پاسخ بی تماس چندتا بعدشم آیسا منتظرتم من*پیام سومین بده خبرازخودت یه

 نامرهاای خونه خوبم سلام**پیام متن بود خوابیده شاید ولی میدادم پیام براش بودباید برانوش

 وگوشی فرستادم پیامو* کنم نگاه گوشیم به نکردم وقت اصلا روسرمون بود ریخته کار کلی

 میشد کم خستگیام از خورده یه میخوابیدم باید منم بود خوابیده حتما سرم بالای گذاشتم

 ودمب نگران چقد میدونی:ازبرانوش پیام داشتم برش شد بلند گوشیم ویبره صدای بستم چشامو

 هفتم تا نه*آیسا* خونه بیاین صاید گفتم بودم پنجره کنار الان تا نیومده چشمام به خواب اصلا

 بیای زودتر نمیشه حالا زیاد چقد روز هفت*برانوش* مامان خونه میام بعد بمونم باید

 هاگ باشه*برانوش*میگن چی مردم بعد روز چند باشم باید خونوادم عروس من ناسلامتی:آیسا*
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 زرو هفت یعنی:برانوش* مجبورم بمونم باید نیستم که راحت:آیسا* ندارم حرفی بمون راحتی

 باشه:وشبران* نیستم که زندانی خوب بیرون میرم نه:آیسا*میشم دیوونه نمیتونم آخه نمیبینمت

 هواس مانعی دیگه راستی روز چند برسه چه میشه تنگ برات دلم ساعت چند تویه حتی میدونی

 رهامو تازه:آیسا*خواستگاری بیام کی من باشه:برانوش* نیست آره:آیسا*نیست رسیدنمون

 شده طاق طاقتم کنم چیکار خوب:برانوش* میکنی خواستگاری از صحبت تو کردیم خاک امروز

 چی بقیه نداره خوبیت چندماه یه بد بگذره مدت یه باشه:آیسا*باشی کنارم میخوام

 براش خنده علامت:آیسا* ندارم کاری بابقیه من بقیه بابای گور:برانوش*میگن

 داین میشی من مال داری دیگه خوشحالم خیلی من برم خندهات قربون:برانوش*��فرستادم

 باشه:برانوش*  نمیخوام خدا از دیگه چیز هیچ همینطور منم:آیسا* منه به خدا ی هدیه بهترین

 بخیر شبت بخوابی خوب پس:برانوش* خیلی آره:آیسا* امروز شدی خسته حتما بخواب

 حتما بستم چشامو بیخوابی از میسوخت چشام* بخوابی خوب بخیر هم تو شب:آیسا*عزیزم

 ...... شد سنگین چشام دقیقه چند بعداز میشدن بیدار اینا زودم صبح

 

 

 دخترم منم:مامان بله:آیسا بازکردم چشامو زدن در صدای با برد خوابم شد سنگین چشام

 داریا کار کلی امروز خوابی که هنوز:مامان  اتاق داخل اومد کرد باز درو مامان داخل بیاین:آیسا

 اگه:مامان سحره کله مامان هنوز که زوده خوب:آیسا9:مامان چنده ساعت مگه:آیسا رفته یادت

 زمان میان اینا بطول خاله امشب:مامان تو ازدست:مامان شبه نصفه اونکه:آیسا چیه2 سحر کله9

 شبا میکنه اذیتش خیلی بچه هم آنیسا کن کمک باهام خورده یه پاشو کن مشخص عروسیو

 ذشتمیگ رهام فوت از ماه شیش ببینمش برم میخوام بره عسل قربون خاله:آیسا بخوابه نمیتونی

 الانم بود براهین شبیه خیلی هرچند خوشگل دختر یه بود روزی03 یه بود کرده زایمان تازه آنیسا

 کردمعسل باز آنیسا اتاق در یهواش بیرون ازاتاق رفتم دونفری بودن خوابیده آنیسا اتاق تو

 صدقش قربون بود کوچولو چقد دستم گرفتم عسل دست سمتشون رفتم بود خوابیده کنارش

 رو چهب میموندم دیگه خورده یه میخوابیداگه صبحا میموند بیدار باهاش شبا طفلک آنیسا رفتم

 حالخوش خیلی امروز آشپزخونه تو رفتم پایین اومدم ها پله از بیرون رفتم اتاق از میکردم بیدار
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 هب داشتم دهنم وپنیرگذاشتم نون لقمه یه میز دور نشستم بریز برام چای یه مامان:آیسا بودم

 مامان جان:آیسا امدم خودم به تازه میزد صدام هی مامان بپوشم چی میکردم فک امشب

 فسنجون داره پرسیدن این مامان:آیسا کردم نگاه بهش خورده یه کنم درست چی شام واسه:ماما

 دگر اول:مامان دستوراتم آماده کنم چیکار باید حالا خوب:آیسا مامان لب رو نشت لبخندی دیگه

 بزنم چرت باید بد امشب تنه یه کار همه این:آیسا میکنی مرتب اتاقتو بعدام جاروبرقی بد گیری

 همه اول اطاعت نشونه به بالا آوردم دستام سرپستت برو باش زود نکن لوس خودتو:مامان که

 تو رفتم میخواستم حسابی غذا یه بودم شده خسته حسابی جاروبرقی بعدم کردم گردگیری جارو

 هب شروع خورشت بعدشم ریختم برنج خورده یه میز دور نشستم بود چیده میزو مامان آشپزخونه

 جونت نوش:مامان عالیه شده خوشمزه خیلی مامان:آیسا خیلی بود خوشمزه چقدم کردم خوردن

 خورده یه صندلی روی نشست آنیسا نهار بیا خانم بخیر ظهرت سلام:آیسا بخیر صبح سلام:آنیسا

 رایب میان اینا برانوش امشب بخونه باید:مامان امروز میخونه خروس کبکت چیه:آنیسا ریخت غذا

 سلام:براهین  داخل اومد براهین شد باز ورودی در بگو پس:آنیسا عروسی روز کردن مشخص

 تنگ گفتن زنداداش برای دلم چقد وای خوبه چطوره زنداداشم:براهین کردیم پرسی احوال باهاش

 میز دور اومد برداشت بشقاب چرا نمیدونم کشیدم خجالت خورده یه آیسا بود شده

 بهش کاری یه مامان مشخصه حرکاتش از آیسا داره استرس چقد اونور برانوش نمیدونی:براهین

 هدیگ میخندیم بهش داریم میدونست اگه خنده زیر زدیم همگی میده انجام دیگه یکی اون میگه

 از عسل داشتیم وقت ساعت سه میومدن7 ساعت بود0ساعت بیرون اومدیم آشپزخونه از هیچی

 چقد تو آخه جلوش نشستم منم گذاشتمش رومبل پذیرایی تو اوردمش بود شده بیدار خواب

 اشباچشم داشت بشه خانوم باید کی این خدایا بود کوچولو خیلی دستاش دختره آخه کوچولویی

 خیلی خاله امروز جون عسل  جون خاله نازی توچقد اخه بره قربونت خاله میکرد نگاه بهم

 میزدیم حرف باهم میگم چی میفهمیدی بودی بزرگتر کاش میرسه آرزوش به داره خوشحاله

 خاطرب مخالفتشم بیشترین بود داده رضایت وبرانوش من ازدواج با بابا مخالفت کلی بعداز بالاخره

 باهاش اینا مامان زدن وحرف کردن وآشتی قهر کلی بعداز ولی داره دختر یه برانوش که بود لاوین

 ها پله از آنیسا دست دادم عسل میپوشیدم باید چی امشب نبود یادم اصلا وای بالاخره شد راضی

 هباش خاصی چیز یه میخواستم میپوشیدم چی حالا خدا وای کردم باز کمدو در بالا رفتم بدو بدو

 تاپ بایه بودم گرفته پیش چندوقت که نارنجی کت به افتاد چشممم کردم رد لباسو کاور چندتا
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 رتموصو رفتم تخت روی گذاشتم درآوردم کمد از لباسارو میشد قشنگی ست وشلوارسفید سفید

 باز موهامو دمپوشی لباسامو بعدشم دادم انجام مفصلی آرایش یه آینه جلوی نشستم شستم

 بخو کردم نگاه خودم به توآینه زدم مو روی گوشام بغل سنجاقم دوتا ریختم کج رو همه گذاشتم

 ااین برانوش که بود الانا بودن پذیرایی تو اینا مامان بیرون رفتم کردم باز دراتاقو بودم شده

 رفتم دخترم کن باز درو برو:مامان دراومد صدا به در زنگ پایین اومدم ها پله از تا میرسیدن

 با بودم عاشقشون که رنگی چشم دوتا دیدم که چیزی اولین دادم فشار رو دستگیره در سمت

 داد وگل میومد بهش خیلی بود پوشیده ای سرمه وشلوار کت یه لبش روی نشست لبخندی دیدنم

 یمرفت داشتم دوسش خیلی بغلم افتاد لاوین کردم روبوسی اینا بطول خاله با داخل اومد دستم

 ونهآشپزخ سمت رفتم بیا بروچایی دخترم:مامان میکردن وبش خوش داشتن بقیه پذیرایی سمت

 ردمب ریختم چاییرا نمیومد خوشش چون پوشیدم وشلوار کت چرا بده گیره باز برانوش میترسیدم

 ستمنش رفتم بود خالی برانوش کنار مبل میز روی  گذاشتم سینیو کردم تعارف همه برای بیرون

 ممیگ حاجی:احمد عمو باشه کی عروسی تاریخ خوب:بابا میداد گوش بقیه حرف به داشت کنارش

 دیگه هفته یه نباشن منتظر بچها بیشترازاین دیگه

 

 جوونا:بابا میزد موج چشاش تو خوشحالی برق کرد نگاه بهم برانوش احمد عمو حرف این با خوبه

 پس:بابا بگین شما هرچی:برانوش بگم چی نمیدونستم کردم نگاه برانوش به چیه نظرتون شما

 نبود دلم تو دل دیگه که من بود خوشحال خیلی آنیساهم زدن دست بقیه هفته آخر مبارکه

 خاصی گرمایه حرفش بااین میشی خودم مال داری دیگه:برانوش کردبهم نزدیک سرشو برانوش

 خورده یه اومدن هم بقیه چیدیم شامو میز ومامان من زدن حرف کلی بعداز کردم حس درونم تو

 گامن زدم لبخند بهش میکنه نگاه برانوش دیدم آوردم بالا سرمو خوردن به کردم شروع غذاریختم

 شام بعد خوردیم سکوت تو شامو زد بهم چشمک یه میکرد نگاه داشت مارو براهیک سمت رفت

 شیب خوشبخت:براهین بودیم نشسته پذیرایی از گوشه یه ماهم کردن بازی تخته احمد وعمو بابا

 شروع فردا از باشیم خونم دنبال باید خوب:برانوش براهین از کردم تشکر وزنداداشم داداش

 اشهب زیاد خواباش اتاق بگیرم باید خونه یه:برانوش دادم تکون موافقت نشونه به سرمو میکنیم

 آنیسا کردم نگاه بهش تعجب با حرفش این با تا پنج کمش کم دارم دوست زیاد بچه من چون



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM داداشیآیدا  – کردم باورش

telegram.me/romanhayeasheghane 260 

 خنده زیر زدن همه باز آخه کشیه جوجه مگه:آیسا موافقم دادا:براهین میخندیدن وبراهین

 ازب اخماتو کردم اشتباه:برانوش کردم اخم حرفش این با بدم نشون بهت کشی جوجه یه:برانوش

 هی رفتن اینا برانوش بالاخره بود مهمونی پایان وخنده حرف کلی بعداز کردم غلط توروخدا کن

 قهدقی چند حتما میومد بهم لباس این چقد نمیکردم فکرشو خوبتر خوبم از داشتم خوبی حسی

 برانوش بیرون رفتم کردم خداحافظی آرایشگرم از بودم آماده چون دنبالم میومد برانوش دیگه

 راه زد بوسه یه دستم به منم:آیسا عاشقتم:برانوش شدم عروس ماشین سوار کرد باز برام درو

 ....تالار سمت افتادیم

 

 چه:بودبرانوش عروسی بخاطر داشتم دلشوره چرا نمیدونم میشد پخش شادی آهنگ ماشین تو

 جا بدم جوابی چه نمیدونستم میشی زنم دیگه دقیقه چند تا هستی من کنار الان داری حسی

 میدونست خدا میگفتم بهش چطوری حالا ولی داشتم دنیارو حس بهترین سوالش از خوردم

 احساسی بی چقد داری خوبی حس همین:برانوش دارم خوبی حس:آیسا منتظرجوابم من:برانوش

 فحر اینجوری دخترا معمولا میبنم خواب دارم انگار نمیشه باورم اصلا میگفتی حداقل دختر تو

 از بودم حال خوش انتخابمی همین بخاطر آیسا داری فرق تو ولی احساساتششون درمورد میزنن

 مبه خجالتی احساس یه حرفش این با سرجاشه نافت پرسینگ هنوز راستی:برانوش تعریفاش

 خهآ ازمن میکشی خجالت چرا کن نگاه منو:برانوش پایین انداختم سرمو بودم شده گیج داد دست

 فنا پرسینگ تو مثل دختری:برانوش رولبش نشست لبخندی حرفم این با سرجاشه آره:آیسا

 آیسا بریم کجا عسل ماه:برانوش دادم انجام اومد خوشم من ولی:آیسا تو ولی نمیخوره بهش

 از خارج دوستداری ایران تو  نمیدونم من:برانوش چیه نظرتو  نمیدونم:آیسا داری دوس کجارو

 نگیهقش جایه آره:آیسا کردستان بریم موافقی:برانوش نمیکنه فرقی برام:آیسا داری دوست کشور

 وایساد ماشین آره:؟آیسا خوبه میوفتیم راه صبح فردا پس:برانوش اومد خوشم خیلی بار اولین

 لیک بودن دیگه خیلیا اینا آنیسا اینا مامان بود شلوغ خیلی تالار در جلوی بودیم رسیده یعنی

 اهمب برامون کردن دود اسفند جلومون اومدن اسفند با اینا مامان شدیم  پیاده ماشین بوداز شلوغ

 دهش درست باموهای پوشیده سفیدی تور لباس دیدم لاوینو بود شلوغ خیلی تالار داخل رفتیم

 همه میشد پخش شادی آهنگهای نشستیم دوماد عروس جایگاه رفتیم بود شده خوشگل خیلی
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 مآنیساه میرفت ضعف براش دیگه دلم میرقصید بابچها یواش هم لاوین میرقصیدن بودن وسط

 با هم براهین خوشگلش کوچولوی لباسای اون بودبا مامان بغل تو عسل میرقصید بود وسط

 چی:آیسا نمیگی چیزی چیه:برانوش خوبتر خوبم بود خوب چیز همه خیلی میرقصیدین دوستاش

 که خوشحالم:برانوش خوبه چیش همه عالی:آیسا میاد خوشت چطوره عروسی:برانوش بگم

 روی رفتیم باهم بود شده ما رقص نوبت بالاخره بودیم اومده بود چندساعتی یه داری دوسش

 لباس یه نبود پلوغ شلوغ زیاد طورم لباس رقصیدن به کردم شروع یواش خیلی رقص پیست

 مبرانوش نمیومد خوشش آستین بی لباسهای از برانوش گیپور آستینهای با راسته حریر ساده

 مرمک دور بود انداخته دستاشو برانوش بود شده ملایم خیلی آهنگ میرقصید کنارم مردونه خیلی

 بودم لحظه این منتظر چقد میدونی:برانوش میرقصیدم کنارش آهسته گردنش دور دستام منم

 زدنش حرف طرز از خودمی مال دیگه زنمی دیگه بود شده خاموش برقا حسرت چقد انتظار چقد

 هب سرمو باش مطمعن نمیکنم عوض بادنیام رو تو من:برانوش میشد آب دلم تو قند شدم خوشحال

 گرفتگی گور احساس چسبوند سرم به سرشو مطمعنم: گفتم آروم خیلی کردم نزدیک گوشش

 زا داری:برانوش میکردم احساس خیسشونا بودن کرده عرق دستام شدید گرمای احساس میکردم

 شدن روشن چراغا پیشونیم روی زد بوسه یه بود شده خمار چشماش میکنی خودم بی خود

 مهمونا بودم شده خسته خیلی شد تموم عروسی دوساعت یکی بعداز برامون میزدن دس جمعیت

 نماشیناشو با هم بقیه شدیم ماشین سوار وبرانوش من دادن ایناکادوشونا مامان میرفتن کم کم

 چشمک هی بعدم لبخند یه اول کردم نگاه برانوش به میومد ملایمی باد بود پایین شیشها دنبالمون

 ونهخ رسیدیم ساعت یه بعد گشتیم خیابونا تو کلی شد خندیدنم باعث حرکاتش این  زد بهم

 شدم پیاده ماشین از وایسادن بودن سرمون پشت هم  اینا ومامان اینا آنیسا وایساد ماشین

 بعد خونه بفرمایین:آیسا خونه میان میکردم فک میریم دیگه ما شین خوشبخت دخترم:مامان

 وسب یه برام ایشالا هم پای به پیرشین:آنیسا برید شماهم این خسته قربونت نه:مامان میرین

 بود همکف طبقه اولین کرد باز درو برانوش شدن دور ازمون زدن بوق برامون فرستاد هوایی

 روهم پله تا شیش پنج همین دردمیکنه پاهام:آیسا بود ما واحد دومین پارکینگ یاهمون

 بغلم کرد بلندم زمین از دورم انداخت دستاش سمتم اومد برانوش حرف بااین بریم باآسانسور

 بود العاده فوق خونه داخل داد هول پا با کرد دروباز میرفت بالا دونه دونه هارو پله بود کرده
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 اتاق تو رفتیم بود شمع میکرد کار چشم هرجا بود گذاشته شمع خواب اتاق توی درتا ازجلوی

 ...... تخت روی گذاشت منو خواب

 

 تماس از درآورد پاهام از کفشامو تخت جلوی زد زانو  تخت روی نشستم تخت روی گذاشت منو

 تهنشس همونجور بودم نکرده تجربش الان تا که احساسی داشتم عجیبی احساس باپاهام دستش

 یخیل موهام کردن باز به کرد شروع کنارم اومد برانوش کنم چیکار نمیدونستم تخت روی بودم

 دستش با شونهام دور ریختن موهام کرد بازشون بالاخره بود زده آرایشگر موهام تو سنجاق

 ولی بودم لحظه این منتظر بود وقت خیلی من گوشم پشت انداخت صورتمو کنار موهای

 یلیخ چرا:آیسا کنی عوض لباستو نمیخوای:برانوش میکردم رفتار گیج آدما عین چرا نمیدونستم

 لباسمو پزی بهش کردم پشت کنم باز زیپشو بشین بهم پشت باشه:برانوش برام میکنه سنگینی

 میزد دتن تند قلبم ضربان کردم حس بدنم به برانوش دست تماس داشت زیپ کمرم روی تا بازکرد

 هولم بود مشخص خمارش چشمای قرمزو صورت از نداشت من از کمی دست اون سمتش برگشتم

 نگاه چشمام به داشت زدروم خیمه درآورد پیراهنشو بعدم اول کتشو تخت روی کشیدم دراز داد

 اشولب گرمای رولبام گذاشت لباشو شد نزدیکتر بهم بود شده عجیبی حالت یه چشماش میکرد

 میکردم همراهیش منم میخورد طمع با لبامو بود کشیده آتیش به لبامو باگرماش میکردم حس

 نفس نفس به کرد جدا لبام از لباشو بود کارم بهترین بلکه نبودم ناراحت ازش که همراهی

 آورد درشون کم کم لباسمم رو کشید دست میخورد صورتم به گرمش نفسای میشنیدم افتادناشو

 بوسیدن به شروع گردنم گودی تو کرد فرو سرشو بودم نپوشیده هیچی برام بود سخت خیلی

 ... محکم کشید آغوش به منو نبود چیزی خودشم تن بود کرده

 لندب خواستم بود خوابیده کنارم برانوش به افتاد چشمم میکرد اذیتم نور کردم باز یواش چشمامو

 نگام خودم روی کشیدم رو ملافه نیست تنم چیزی شدم متوجه افتادم دیشب اتفاقایه یاد شم

 تمگذاش سرمو دیگه طرف یه برانوشم لباسای بود افتاده طرف یه عروسم لباس لباسا سمت رفت

 لبخندی کردم نگاش بود بیدار ولی خوابه میکردم فک زد بوسه موهام روی مردونش بازوی روی

 بخیر توهم صبح ممنون:آیسا عزیزم بخیر زندگیمون صبح اولین سلام:برانوش زد بهم

 من واسه:برانوش بگیرم دندون به لبمو شد باعث بود سوال اینم اخه گذشت خوش دیشب:برانوش
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 بگی نمیخوای چیزی:برانوش میکنه تعریفم حالا چه پرو پسره بود زندگیم شب بهترین بود عالی

 محکم ردک بغلم بود عالی نافتم پرسینگ راستی راضیم من فقط:برانوش خداروشکرتوراضیی:آیسا

 میرم یتنهای من:آیسا بگیریم دوش یه بریم:برانوش کرد نزدیک گوشم به سرشو کردم بغلش منم

 باز دوشو دروبازکرد حموم سمت برد کرد بغل منو شد بلند ازجاش خودته دست مگه:برانوش

 ........ بست درو حموم داخل رفتیم گذاشت

 بیار ردارب ساکتو فقط ماشین تو گذاشتم رو همه نه:برانوش جانمونه چیزی برداشتی وسایلارو:آیسا

 هخون از رفتین ازم وگرفت ساک سمتم اومد برانوش بیرون اتاق از برم خواستم برداشتم ساکو

 روشن نوماشی ماشین تو نشستم اینا بزرگش مامان پیش میشدیم کردستان راهییه داشتیم بیرون

 نجورای شده چیزی چیه:برانوش خیلی میسد جذابتر عینک با چشماش به زد آفتابیشو عین کرد

 نبیرو بیار خوردنی خورده یه خوب ممنون:برانوش میاد بهت خیلی عینک نه:آیسا میکنی نگام

 فرهن یه بود سخت رانندگی واقعا براش گرفتم پنیر نون لقمه چندتا یه دختر گرسنگی از مردم

 مخصوصا داشتم دوس کردستانا خیلی میرسیدیم دیگه ساعت یه خوردیم رستوران تو نهارم

 اب مادربزرگ دربازشد دقیقه بعدازچند وزد زنگ برانوش در جلوی بودیم رسیده خونهمادربزرگو

 خونه تو آورد ماشین وسایلارواز برانوش کشید آغوش به هردوتامونا بود کرده تعجب دیدنمون

 رومیخواست خونه پشت باغ دلم شد کم خستگیمون از خورده یه کرد دم چایی برامون مادربزرگ

 راه باهم باشین خوش:مادربزرگ  بریم:برانوش پشتی توباغ بریم:آیسا بود قشنگ خیلی اونجا

 شده تند بعد یواش اول میداد هولم برانوش روش نشستم تاپ سمت دوییدم باغ سمت افتادیم

 عاواق دیگه دید ندهههه هول میترسم بسه توروخدا:آیسا میزدم جیغ میترسیدم داشتم دیگه بود

 ودب خوشگل خیلی بودم دریاچه عاشق دریاچه کنار رفتیم کرد بغلم داشت نگه تابو ترسیدم

 اشتهد کار نازیو این به خانم میاد دلم مگه:برانوش کردم نگاش بااخم تو این بندازمت حالا:برانوش

  کردم باورش   بهش داشتم ایمان بهترینم درکنار خیلی میکنم خوشبختی احساس باشم

 پایان

  


