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                    به نام خالق هستی
 
 

                رمان دختری از دیار گل
 
 

M.Yبه قلم خانوم                    
 

 ژانر:عاشقانه،اجتماعی،غمگین
 

  نکته:این رمان جلد دوم هم دارد و به دلیل درخواست شخصیت های رمان اسم هاشون رو عوض کردم
 و اینکه شاید وقتی شماها فهمیدین این رمان بر مبنای واقعیت هستش با خودتون گفتین که اه اینجوررمانا مسخرس فالنه بالنه ،

 شاید چون خودمم این شکلی بودم ، بله بودم، من وقتی خودم برای اولین بار یک رمان بر مبنای واقعیت خوندم نظرم عوض شد
 ، برعکس قشنگم بود ، و وقتی این داستان رو نوشتم به این پی بردم که داستان های که بر مبنای واقعیت هستند قشنگ ترم هستن

  ، پس قضاوت نکنید و بخونیدش
 زندگی دوست من خیلی قشنگه ، شاید غمگین باشه ، چون اون کلی سختی داره میکشه و کشیده ، اما این به من ثابت کرد که بعد
 از سختی آسونیه ، شاید شماها برای این به دنبال رمان های غیر واقعی و ساخت قوه تخیل نویسنده هستین برای اینکه که ما ها
 دنبال زندگی هستیم که هم آخرش به خوشبختی ختم بشه و هم دور از مشکالت زندگی خودمون باشه ، من خیلی تحقیق کردم و

 کلی با خودم کلنجار رفتم که به این نتیجه رسیدم ، خالصه، پشیمون نمیشید ، متشکرم
m.y خانوم 

 
 مقدمه:

 
 

 مارمالیتا دختر نوجوان زیبای ک چهره دل نشینی داره...مارمالیتا در سن ١١کم کم طعم عشق رو میچشه…..اما……...
 

 من دختری هستم از دیار گل
 گل زیبایی ک همتا ندارد

 میگویند مانند گل پاک هستم
 میگویند مانند گل زیبا هستم

 میگویند مانند گل نازک هستم
 اما وقتی او رفت
 گلی پژمرده شدم

 از بین رفتم
 برگ هایم دانه دانه می افتاد

 اما……………
 [ ادامه در جلد دوم ]
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 فصل اول ❄
 

 ��مارمالیتا��
 
 

 خانوم الهی:خب دخترا وقت تمومه برگه بزارین رو میز
 میترا آروم گفت:مارال برسونی ها

 منم آروم تر گفتم: خیلی خب ضایع نکن این الهی بو می کشه می فهمه
  برگه گذاشتیم ...معلم سوال ها رو گفت و ما شروع به جواب دادن کردیم

 معلم های ما هم خیلی عجیبنا
 پنچ تا سوال داده بعد زمانم همش ده مینه…...تازه سوال و جواب تو کالس مینویسیم بعد می خونیمش و بعدشم ی کویز

 میترا زد به پهلوم سریع برگمو تو دید گذاشتم و اونم نوشت
 راحت می تونستیم دست خط همو بخونیم
 الهی:خب دیگه وقت تمومه برگه ها باال

  برگه هامونو باال گرفتیم  و اونم جمع کرد و همزمان زنگ مدرسه خورد
 خسته نباشیدی به معلم گفتم و بلند شدم ...این روزا اصال خوراکمم درست حسابی نبود

 همشم بخاطر اونه...محسن……….
 
 

 فصل دوم ❄
 
 

 میترا:مارال،تو هنوزم نمیخوای به من بگی چرا اینطوری شدی؟؟؟ انتر نا سالمتی دوست دوران دبستانی هم هستیم
 تردید داشتم...میترسیدم...این روزا به همه چی شک داشتم...اما اون دوستمه،اون تا االن همراهم بوده

 من:بهت میگم میترا اما االن نه...قضیش طوالنیه…..
  میترا:خب چهارشنبه چطوره؟؟؟ میتونیم اردو نریم و تو مدرسه بمونیم یا از خاله پریسا اجازه بگیر بیا خونه ما
 من :بنظرم تو مدرسه باشیم کیفش بیشتره در ضمن بعدشم میام خونه شما ادامه بدیم….از مامانم اجازه میگیرم

 تنها دوست من میترا یوسفی و کسی ک مثل خواهرمه
 با دیدن ساندیس جلوم به میترا نگاه کردم با سر به آبمیوه اشاره کرد...ازش ممنون بودم، اگه اون نباشه من تا االن چهلمم بوده از

 ضعیف بودن همش مثل بچه ها بهم غذا میده حتی شده به زور
 ساندیس رو ازش گرفتم و خوردمش ، زنگ تفریح خورد و ما از صندلی بلند شدیمو رفتیم داخل ساختمون مدرسه و به سمت

 کالس دهم انسانی حرکت کردیم این ساعت آخره و ساعت یک ربع به یک ظهره و این ساعت دینی داریم رفتم نشستم رو
 صندلی...یعنی االن داره چیکار میکنه؟؟؟؟؟ حالش خوبه؟؟؟؟؟ کی میاد؟؟؟؟ دلم براش تنگ شده...اونم به فکرمه؟؟؟ تا االن نامم

 رو خونده؟؟؟؟ هووووووووووووف بسه مارال...بسه…با اومدن خانوم سلطانی از جام بلند شدم و سریع صلوات فرستادیم
 اونم تشکر کرد و گفت بشینیم و کالس شروع شد……………

 
 فصل سوم ❄
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 سلطانی:دخترا جلسه بعد امتحان از درس اخر از این به بعدشم مرور و امتحان برای ترم دوم
 وسایلمو جمع کردم و گذاشتم تو کوله بزرگ سورمه ایم ست فرم مدرسم و منتظر موندیم تا زنگ بخوره ،اینه کوچیکمو از کیفم
 در آوردم تامقنعمو درست کنم موهامو درست کردم و ی تیکشو دادم بیرون موهای پشتمو محکم کردم و چشمام کشیده تر شد، با

 صدا زنگ سریع آینه مو گذاشتم تو کیفم و با میترا رفتیم بیرون …..فرممون اونقدری گشاد بود ک الزم ب چادر نباشه
  آخه مدیر مدرسه تنگ کردن فرم رو ممنوع کرده….فرمم که مثل گونی گشاد ولی بد نیست برای من و میترا خوبه

 میترا:مارال یادت نره به مامانت بگیا
 من:باشه بابا حواثم هست

 بالخره بعد طی کردن راهی به خونه رسیدیم……
 من:من اومدمممممممم

 مامان:خوش اومدی بدو برو لباساتو عوض کن بیا ناهار
 در حالی ک مقنعمو در میاوردم گفتم:چیزی نمی خورم

 مامان از آشپز خونه بیرون اومد و با اخم گفت: مارال چند وقته خیلی دمقی چی شده؟؟؟؟؟
 من:هیچی نیست مامانی فقط دلم هیچی نمی خواد

 مامان:نگا پوستو استخون شدی چته؟؟؟ تو عاشق غذا بودی
 من:وای مامان هیچی نیست تو مدرسه ی چیزی خوردم راستی مامان میشه فردا بعد مدرسه برم خونه میترا؟؟؟

  مامان:بعد مدرسه؟؟؟ مگه نمی خواستی بری اردو؟؟؟
 من: نه نمیرم دیگه با میترام

 مامان : به شرطی میزارم بری که غذاتو بیای بخوری
 هوفی کشیدم و باشه گفتم مامانم با لبخند پیروز مندانه ای رفت آشپز خونه

 منم رفتم اتاقم تا فرمم رو در بیارم
 فکرم درگیر بود

 با امسال میشه پنج سال
  تقریبا پنج ساله که گذشته از دیدار اول مون ، باورم نمیشه که این رابطه تا االن ادامه پیدا کرده، اما تازگیا تغییر کرده، کمتر

 پیشمه، کمتر بهم اس میده، کمتر میبینمش،االنم که رفته سوئد ، دلم خیلی پره،تازگیا میخواستم برم روانشناس ولی چه کسی بهتر
 از میترا، اون همیشه پیشم بوده، تو شادی و غم، همیشه پشتم بود…دردو دل با میترا بهتره تا روانشناس...میترا همسن منه اما

 ماه مرداد ب دنیا اومده، فرقمون یک ماهه….من ٣١ تیرم اون ٣١ مرداد …...میترا مثل اسمش ی الهه اس ...ظاهر آراسته ای
 داره...خیلیم مهربونه…..میترا یک رزمی کاره با هم به کالس رزم رفیتم… استعداد های زیادی داره...منم طراحیم

 عالیه...اونقدری عالیه که چهره اونم راحت کشیدم… محسن تیموری...نوه قادر تیموری...دایی اولم...من سه تا خواهر و دوتا
 برادر دارم...یکی از خواهرام و یکی از برادرام ازدواج کردن…...هشتا تا دایی و سه تا عمو دارم(بگو ماشاءاهللا)….نه عمه نه

 خاله  ، ندارم،البته یه عمه داشتم که فوت کرد، نگاهی به گوشیم کردم...این گوشی رو خودش برام خرید …
  دوباره رفتم تو گذشته

 
  ❄گذشته ❄

 
 با اخم تو هیوندا نقره ایش نشستم

  اه مامان به زور گفت سوار ماشینش شم
 آخه خواب بودم مامان با بابا و مارتا تارا رفتن خونه دایی به من زنگ زدن گفتن که محسن میاد دنبالم

 
 مسحن : چند بار گفتم با پسر داییت گرم نگیر مارال ها؟؟
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 سمتش براق شدم :به تو چه ؟ دلم خواست ، وقتی بهت گفتم بیا خواستگاریم نیومدی دلم خواست باهاش راحت باشم شاید بیاد
  خواستگاریم پسر  خوبیم هست…

 دستشو گذاشت رو دهنم تا حرف نزنم
 محسن : ساکت شو

 به زور دستش رو برداشتم
  من : نمیخوام ، منو زود ببر خونه دایی

 مسحن : اول باید مشکل خودمونو حل کنیم
 من : یا منو میبری خونه دایی یا زنگ میزنم محمد حسین بیاد دنبالم

 غرید : تو که میخوری
 گوش سامسونگم رو برداشتم هم خواستم زنگ بزنم گوشی رو از دستم گرفت کوبوند به شیشه ماشین که هم گوشی من شکست ،

 هم شیشه ماشین ، هم گارد گوشیم دوتیکه شد
 از زور خشم نفس نفس میزد ،  من از ترس گریم گرفت بلند گریه کردم ، خواست بغلم کنه که هولش دادم خواستم در رو باز کنم

  که زود قفل کرد ، دستی تو موهاش کشید
 مسحن : ِد نمیزاری یک آب خوش از گلوی هر دومون پایین بره دیگه

  من : کی من ؟؟ مسحن وعده دروغ میدی بعد توقع داری باور کنم ؟ چرا نمی فهمی من همش ١۶ سالمه
 مسحن آروم گفت :خیلی خب گریه نکن ، در داشبورد رو باز کن

 گوش نکردم که دوباره با تشر گفت ، با فیش فیش درشو باز کردم و با تعجب جعبه گوشی رو بیرون آوردم … نت هشت پروو
!!!!!! 

 این مارک جدیده
 من : این چیه ؟

  محسن دستی پشت گردنش کشید و گفت : برات خریدم که کادو تولدت بدم ، االن قسمت شد
 
 
 

 حال ❄
 

  با صدای در اتاقم ب خودم اومدم و سریع پیراهنمو پایین کشیدم
 من:بیا تو

  با ورود میترا هنگ کردم ؟ وا این اینجا چیکار میکنه؟ چطور آنقدر سریع لباس عوض کرده
 من:میترا!!!!!!!!

 درو بست و اومد نشست رو تختمو با هیجان گفت: بدو تعریف کن
 من:خیلی فضولی

 راحت ادامسشو باد کرد و ترکوندو گفت:می دونم زود بیا دارم می ترکم از فضولی
 خندیدم

 من:از دست تو
 کنارش نشستم

  میترا: خب بدو
  من:میترا مامانم می شنوه

 میترا : فک کردی بدون نقشه اومدم؟؟؟ میخوام ببرمت خونمون

 
 

 رمان منو تویه لجباز
 جلد اول  : دختری از دیار گل

ms m.y به قلم 
6 



 
 

 کپی بدون ذکر نام نویسنده پیگیر قانونی دارد
 
 
 

 در اتاق یهو باز شد و مامان آماده اومد تو
  مامان: مارال دخترم من میرم خونه دایی ناصر زنش پا به ماست
 با شوک گفتم: مامان خونه دایی ناصر مگه نیشابور نیست؟؟؟؟؟؟؟

 مامان :ببخشید مامانی یهو ناصر گفت مأموریت داره منم هر چی دمه دستمه برداشتم مارتا و تارا رو هم میبرم تا از دوقلوها
 مراقبت کنن ببخشید دخترم

  آخه من آنقدر ارزش دارم ؟؟؟؟
 من: من تنها باشم یعنی؟؟؟؟؟؟

 مامان : ن عزیزم تو میری پیش دایی قادر (سرم با این حرف مامان سوت کشید)
 من: نه من پیش خاله خاتون مامان میترا میرم

 مامان: پس جواب داییت رو بدی من کاری ندارم فعال دخترا
  و سریع رفت از سالن داد زد:دخترا غذا حاضره گشنه شدین بخورین

 من:ننه ما رو باش
 میترا خندید: خیلی مامانت پایه هست ها االن مگه مامان من میزاره تنهایی بیرون برم؟

 عجب
  نشستم رو تخت

 من:بیا بریم سالن لباساتو عوض کن کسی نیست محمود رفته کیش بابام ماموریته مارتا و تارا هم که مامان سر راه برشون میداره
 احتماال لباس براشون برداشته

 مارتا و تارا خواهرای بزرگ من هستن من کوچیک ترین فرد خانوادم البته سارا از همه ما بزرگ تره
 میترا مانتوشو در آورد منم از کمد یک شلوارک سفید در آوردم و دادم بهش

 موهامو باز کردم و رفتم آشپز خونه و از کابینت چیپس و پفک برداشتم ریختم تو کاسه بردم سالن برگشتم آشپزخونه و شربت
 گالب درست کردم و بردم دیدم نشسته رو کاناپه

 من:پاشو کاناپه رو باز کنم
 بلند شد منم تاشو باز کردم و حالت تخت در اومد نشستیم روش

 میترا: خب تعریف کن ببینم
 من:از کجاش

 میترا: از اول اولش…….
 نفسی کشیدم و غرق گذشته شدم

 
  ❄پنج سال قبل ❄

 
 وای چقدر بهار قشنگه همه جا زیبایه...قراره برم خونه دایی قادر من عاشق دایی هستم اون منو خیلی دوست داره دایی ارمانم

 منو دوست داره اما نه به اندازه دایی قادر
 مامان:مارمالیتا چیکار میکنی بیا دیگه

 روسریم رو درست کردم و از اتاق اومدم بیرون با مامان ،بابا،مارتا و تارا ،مهدی و محمود سوار سوزوکی بابا شدیم و رفتیم
 خونه دایی ...یک ساعت بعد رسیدیم به وکیل آباد  ماشین رو دم در بابا پارک کرد پیاده شدیم و در زدیم ...در با صدای تیکی باز

 شد و ما وارد شدیم ...دایی ،زن دایی،و...یه پسر؟؟؟؟؟ تا جایی ک من یادمه دایی همه بچه هاش خارجن….. پس این کیه؟؟؟
 مامان :سالم داداش سالم زن داداش….به به این آقا پسر کیه!!

 دایی:سالم آبجی خانوم چه عجب اومدی این آقا پسر  محسنه بچه وحیده یه چند سالی مهمون مایه
 مامان شروع ب قربون صدقه رفتن پسر برادر زادش کرد
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 همه شروع ب سالم علیک کردن ،کردن دایی هم چشمش بهم افتاد اومد بغلم کرد و منم خندیدم
 دایی :نفس دایی ک بغلم نیومده

  بوسش کردم
 من:عیدتون مبارک دایی

 دایی:عید توم مبارک عشق من
 بلند خندیدم یهو چشمم به پسره افتاد

 بهم اخم کرده بود
 منم یهو اخم کردم

 و نگاه ما از اون لحظه گره خورد و سرنوشت ما با هم آغاز شد………….
 

 فصل چهارم ❄
 

 میترا: وایسا وایسا...یعنی همین محسن در یک نگاه عاشق شده….چه رمانتیک
 من:من نمیدونم اما من از همون نگاه مجذوب اون چشمای رنگی  شدم……..

 
 

 ،، خب خب خب دوستان وقتشه عکس شخصیت های ک تا اینجا خوندین رو بزارم ( نکته: به دلیل درخواست شخصیت ها
 مجبورم عکس دیگه ای بزارم )،،

 

          
 

                     عکس مارمالیتا
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                       عکس میترا
 
 
 
 

      
 

                    عکس مارتا و تارا
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           عکس مامان مارمالیتا ( پریسا )
 
 
 
 
 

   
 

           عکس بزرگای محسن (االناش)
 
 

            ،،خب بریم برای ادامه رمان،،
 
 

 میترا در حالی که کاسه پفکو بر می داشت گفت: خب ادامش داره جالب میشه
 
 

  ❄ادامه ❄
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  وارد خونه شدیم...خونشون خیلی بزرگه یعنی سه برابر خونه ما
 دایی: خب خوش آمدی خواهر چخبر مگه من تورو فقط موقع مناسبت ها ببینم

 مامان:واال داداش درگیرم دیگه از این ور کارو زندگی از این ور بچه ها دیگه سرم خیلی شلوغ میشه
 دایی سری تکون داد و سمت من برگشت

 دایی: بیا بغلم عزیز دلمممممممم
 با لبخند بلند شدم و رفتم بغل دایی بوسه به موهام زد

 دایی:چخبر درسا خوب پیش میرن؟؟
 من:بله دایی

 دایی:االن کالس چندمی؟؟؟
  من :اگه امسالمم تموم بشه میرم هفتم

 دایی:باریکال به عزیز دایی داره خانومی برای خودش میشه...محسن بابا بیا اینجا
 همون پسره که با اخم بهم نگاه کرد اومد نزدیک

 محسن:بله بابا جون؟
  دایی:عزیزم بیا با میترا برو بازی کن

 محسن با اخم گفت:مگه این همسن منه که باهاش بازی کن…..
 دایی با اخم گفت: محسن!!!!

 محسنم دید زورش نمی رسه مجبوری گفت که دنبالش برم منم بلند شدم رفتم ...از پله ها باال رفتیم و به دری رسیدیم ...درو باز
  کرد و اول خودش وارد شد ، بیتربیت، رفتم داخل

 اتاقش با نور غروب روشن شده بود و رنگ آبی،مشکی،سفید رو من دیدم…..ترکیب قشنگیه
 من:اتاق قشنگی داری

 هیچی نگفت
 من:الو محسن

 محسن : حق نداری اسم منو بدون پسوند بگی
 من: پسوند چیه؟

 پوفی کشید
 محسن:خیلی بچه ای بابا جون چطور تورو دوست داره؟

 من:چون من دختر خوبی هستم
 محسن:اره جون خودت کی اونم تو

 من:مگه تو منو می شناسی که اینطوری حرف میزنی؟
 با عصبانیت نگاهم کرد

 محسن:زیاد حرف میزنی برو بیرون
 من:نه دایی گفت بیام پیش تو

 اومد سمتم منم وایستاده بودم تکونم نخوردم
 محسن:مراقب باش چی میگی خانوم کوچولو قبل اینکه دایی تو باشه پدر بزرگ من بوده

 من:قبل از اینکه پدر بابای تو باشه بردار مادر من بوده
 محسن:خیلی بلبل زبونی…..

 من:من هیچ وقت در برابر حرف زور نمیتونم ساکت باشم
 محسن:خواهیم دید………….
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 فصل پنجم ❄
 
 

 میترا :وای چقدر خطری یعنی این آقای تیموری از بچگی شم غد و یکدنده بوده؟
 من:مشکل اون نبود آدم لوسی بود و چون نوه اول از پسر اول بود بهش پرو بال داده بودن

 میترا :خب بعدش چی شد؟؟؟
 من:از اون روز ب بعد ما شدیم دشمن خونی کلی بال سر هم آوردیم مثال یکبار با مامان رفتم خونه دایی چون کفاشم ُسر بود اون

 عوضیم روغن ریخته بود با ک∆ون افتادم زمین …..پسره وحشی یکبار سگ باغو به جونم انداخت یا یک بار بد ترین کارو
  کرد ، اینکه تو کبابم  سوسک گذاشت چقدر حالم بهم خورد و تا یک ماه مریض بودم

 میترا: اوووووووووووووووووووق
 من: خالصه اما هیچ کدوم از کاراش بی جواب نموند مثًال من با پاشنه کفشم پاشو له کردم یا زیر بالیشتش موش گذاشتم ب شدت

  از موش می ترسه
 میترا قه قه میزد

 میترا :وای خدا دختر تو میخوای اونو به کشتن بدی، خب ادامشو بگو من عاشقش شدم
 
 

  ❄ادامه ❄
 
 

 روزا می گذشت و ما هر روز بزرگ تر میشدم...و لج بازی های من با محسن بیشتر میشد کلی بال سرم آورد و سرش آوردم
 االن من کالس هشتم هستم و دوسالی از دیدار اولمون میگذره من هر روز زیبا تر و محسن جذاب تر میشد…مهدی ازدواج کرد

 و اآلنم سر خونه زندگیشه ... این روزا خیلی از کاراش دلگیر میشم….اینکه اذیتم می کنه ناراحت میشم اما دلیل نمیشه تالفی نکنم
 االن من چهارده سالمه و اون هیجده…..پسری ک ب سن بلوغش رسیده…..امشبم طبق معمول قراره بریم خونه دایی ناصر

 چون جشن بازگشت دایی ارمانو قرار بگیریم
 دایی آرمان ی پسر جوون و مجرده ک با من خیلی ُیخله هستنش…..هر دو سال یکبار دایی آرمان میاد ایران و سه ماه یا چهار

  ماه میمونه ،نمیدونم اما دایی عالقه عجیبی به من داره منم خیلی باهاش پایم ما کنار هم زلزله میشیم
 من تیپم همیشه محجب در عین حال زیبا هستش

 سریع از کمد یک بیلر دامنی بلند آستین دارزرد رنگ با روپوش بدون آستین  با جوراب شلواری مشکی زخیم و شال مشکی
 برداشتم از کمد کفشامم کفش ساده پاشنه٣ سانتی برداشتم  یک کوله مشکلی بزرگم برداشتم و داخلش دو دست لباس بیرونی و

 راحتی و یک دست لباس زیر گذاشتم و خرت و پرت دیگه
 بیلرمو پوشیدم و رفتم سمت لوازم آرایشی

 لوازم آرایشی زیاد داشتم ولی خیلی استفاده نمی کردم
   رژ لب صورتی مو برداشتم و به لبای برجستم زدم و بعد ریمل به مژه هام

 حاال نوبت خط چشمه
  خط چشم تقریبا کلفت کشیدم

  خیلی بهم میومد
 چشمام رو گربه ای میکرد

 خب تموم
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  سریع کیف لوازم آرایشی برداشتم
  گذاشتم داخل کوله ام

 موهای فرفریمو که خیلیم دوستشون داشتم شونه کردم و بافت افریقایی زدم و کمی بعد بافت شلش کردم
 شونه رو گذاشتم داخل کوله

  سریع بقیه لباسامو پوشیدم
 خوشگل بودم،خاستگارم زیاد داشتم ،سنم کم بود اما بیشتر از سنم می فهمیدم

 میترام اینطوری بود
 ما جفت هم بودیم

  قرار بود میترا هم بیاد
 گوشیم زنگ خورد

  برش داشتم و با لبخند به شماره  حالل زاده خیره شدم
 من:جانم میتی؟

  میترا:من دقیقا تو ماشین عمو هستم و ما منتظر جنابعالی هستیم
 من :اومدم اومدم

  سریع شالمو سرم کردم و کوله رو برداشتم
 شارژر موبایل،هندسفری هم برداشتم و رفتم بیرون
  در خونه رو قفل کردم و رفتم سوال ماشین بابا شدم

  من:خب بریم،مامان بیا اینم کلید خونه
 مامان:همه چی رو چک کردی؟

 من: ارع مامانی،مامان پس محمود نمیاد؟
  مامان همینطوری که شالش رو درست میکرد گفت:نه داداشت فردا میاد خودش

 مارتا:مارال میترا بیاین عکس بگیریم
  چهارتا جمع شدیم و شروع به شوخی های دخترانه کردم

  تا نیشابور تقریبا دو ساعتی راه بود و ما هم در طی این ساعت بازی کردیم شوخی کردیم
 [میترا با لبخندی اهی کشید و گفت:چه خوشی گذاشت ها]

 و بعد از دو ساعت رسیدیم به نیشابور و نیم ساعت بعد دم در خونه دایی ناصر بودیم بابام بوق زد و در باز شد ما هم با ماشین
 رفتیم داخل

 ماشین پارک شد و همه پیاده شدیم من ساکم رو برداشتم از صندق عقب و رو کولم انداختم هم برگشتم تو بغل کسی فرو رفتم
 طرف خیلیم محکم منو بغل گرفته بود

 من :ای له شدممممممممممممم
 سرمو ب زور بلند کردم اما بند دماغم به دماغ آرمان خورد

 ارمان!!!!!!!
 من:دایی آرمان

  ارمان:هیشششششششش صد بار گفتم بهم دایی نگو
 خندیدم

 من:دلم برات تنگ شده بود
 محکم تر بغل کرد

 من:ای لهم کردیییییی
 خندید و رهام کرد
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 من:خوش اومدی آرمان
 ارمان:همچنین شما بانو، بفرما داخل

 و دستشو پشتم گذاشت و با هم رفتیم داخل
 با زن دایی و دایی ناصر روبوسی کردم و با نی نی داخل شکم زن دایی حرف زدم

  جنسیتش هنوز معلوم نبود اما شکمش بیش از حد بزرگ بود
 احتماال دقلویه

 رفتیم داخل
 دایی ناصر:دخترا برین آماده شین مهمونا االن میرسن

 با شوخی و خنده رفتیم با دخترا و مامان باال و لباسمو عوض کردیم البته من فقط روپوشمو در آوردم و شالمو مدل دار بستم
 موهامم از پشت دادم بیرون دخترا رفتن اما من هنوز درگیر بودم یهو دستی رو شونم حس کردم برگشتم و آرمان رو دیدم

 ارمان:برگرد من موهاتو بپوشونم
  من:اتفاقا میخوام بزارم بیرون

 ارمان :نخیر باید بدی داخل موهات خوشگل دل میبرن
 حرفش دو پهلو بود

 شالمو باز کرد و موهامو تابید و مدل گرد پایین بست و یه کش که نمیدونم از کجا گیر آورده بود باهاش دوباره موهامو بست
 ارمان:بفرما اینطوری هم تو راحتی هم دیده نمیشن

 خندیدم
 من:عجب  ……………

 
 فصل ششم ❄

  (نکته: دوستان من بهتون از این به بعد آهنگ میگم شما وقتی رمان رو می خونید آهنگ رو پشت سر هم گوش کنید
 آهنگ خیلی رو خوندن تاثیر می زاره

  این ایده عالیه
  من وقتی رمان میخونم و می نویسم آهنگ با وصف حال همون موقع گوش می دم

 من االن آهنگ اون دیگه نمیتونه از تتلو دانلود کنید و گوش کنید
 لطفا یک بار این روش رو امتحان کنید

 معتادش می شید
 احساساتتون جوری فواره میزنه بیرون که انگار شما خود شخصید

 خواهشًا گوش کنید
 ممنون

 بریم برای ادامه داستان … )
 
 

 میترا:وای من اینو نمیدونستم
 من: خب نبودی

 میترا :خب…….
 با صدای زنگ نگاهم سمت آیفون رفت وا؟؟؟؟ حالل زاده ارمانه که

  به سرعت به ساعت نگاه کردم ،اووووووووو ساعت ٧ شبه که !!!!!!!!!!!
 من :میترا ساعتو
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 چشمش به ساعت افتاد پرید
  میترا:وای االن ننم میاد می کشه منو

  سریع گوشیشو در آورد در همون حال صدای آیفون دوباره در اومد بلند شدم رفتم سمت  آیفون و آهسته گوشی رو برداشتم
  من آروم : بله ؟

 ارمان: مارمالیتا به نعفته درو باز کنی و مثل دختر خوب باهام بیای وگرنه درو میشکونم و میندازمت رو کولم می برمت
 عصبی بود؟چرا؟ اه اصال این اینجا چیکار میکنه؟ مگه امشب پرواز نداره؟

 هر موقع عصبیه قلدور میشه
 من:آرمان……

 ارمان :هیییییییش هیچی نشنوم مارمالیتا فقط حاضر شو
  درو باز کردم و آیفون رو گذاشتم

 من:میترا خودتو جمع کن آرمان اومد...
 هنوز حرفم تموم نشده بود که در باز شد و آرمان اومد داخل میترا جیغ کشید و گفت:آرمان خان روتو اونور کن

 ارمانم اصال اهمیتی نداد و ب من خیره شد و میترام از این فرصت استفاده کرد و به سمت اتاقم دوید ، چی میدیدم تو چشماش؟؟؟
 ناراحتی؟؟؟؟شایدم عصبانیت

 ارمان :مارمالیتا ،لج نکن حاضر شو میخواییم بریم فرودگاه
 من:چی؟

 آروم ادامه داد:اره ، محسن اومده
 همین سه کلمه کافی بود که من قفلی بزنم،محسن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جوشش اشک رو داخل چشمام حس میکردم

  واقعا!
 ارمان: قیافشو جمع کن خودتو حاضر شو،میترا توم میای

 میترا در حالی که داشت دکمه آخر مانتوشو میبست گفت:اره االن از مادرم اجازه گرفتم گفت شب میتونیم پیش مارال بمونم
 ارمان سری تکون داد و گفت:پایین منتظرتونم

 ارمان رفت بیرون و میترا با هیجان گفت:وای مارال محسن همون پسر معروفه توی شهر دلته نه؟؟؟
 لبخندی از ته دل زدم

 من: اره انتر خانوم اره
 سریع رفتم داخل اتاق و شلوار مشکی،سارافن تا باال زانو مشکی و روپوش نقره ای  مدل کتی خوش دوخت و زیبامو پوشیدم

 یک شال مدل چروکم سرم انداختم رژ قرمزمو زدم عینک هری پاترمم زدم به چشمام چون قیافم رو زیبا و مرموز میکرد
 مخصوصا با این اخالقی که دارم آدما رو دچار مغالته می کرد

 گوشیم با کارت بانکم و کلید خونه رو گذاشتم داخل جیب زیپی روپوشم و زیپشو بستم موهامو آزاد گذاشتم کفش های مشکی لژ
  دار ورزشیمو پام کردم و سریع از خونه اومدم بیرون سریع سوار سوزوکی آرمان شدم و جلو نشستم

  میترا عقب بود ارمان به محض اینکه نشستم گاز گرفت و از کوچه خونه خارج شدیم
 من:آرمان حس میکنم عصبی هستی

  نفس عمیقی کشید و با لبخند عجیبی گفت:من خیلیم خوبم
 به سمت فرودگاه حرکت کردیم و بعد از یک ساعت رسیدیم هیجانم خیلی بود… وای محسن داره میاد...محسن…….

 
 فصل هفتم ❄
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 با استرس دست میترا رو فشردم که با لبخند اطمینان بخشی دستمو فشرد پرواز سوئد نشسته و من ،میترا ،ارمان،دایی قادر،و زن
 دایی منتظر بودیم تا بیاد ، در حال حاضر به کسی نگفتیم که محسن داره میاد ،من  و میترا و آرمان وایستاده بودیم با چشم دنبالش
  میگشتم ، اما ای کاش نگاه نمی کردم ، وقتی تنها ندیدمش و دست یه دختر بلوند خوشگل توی دستش دیدم نمی تونستم تکون بخورم

  میترا: مارال ...مارال چته….مارااااال
 خشک شده بودم و چشمام به دستش بود ،اون نگین انگشتر بود که داشت چشممو کور می کرد؟؟؟اون خنده های پر عشوه چی

 میگفتن!!!
  قلبم کند میزد….با ضربه دستی کسی صورتم به سمت چپ مایل شد

 با بهت به آرمان خیره شدم،چشماش قرمز بود،چرا؟
 با صدای دایی قادر به خودشون اومدن حتی سمت دایی برنگشتم،ارمان و میترا با هول رفتن سمت دایی، اما من به دست اون

 دونفر نگاه می کردم و حاال جرعت پیدا کردم به چشمای محسن خیره شم ،تا چشمش به من افتاد دست دخترو ول کرد و میدوید
 سمتم، اما من خنثی، چرا چشمات نگرانه محسن؟؟؟ اون دختر چی میگه؟ چرا با نگرانی دنبال محسنه؟؟؟ اون محسن منه دختر

 عوضی،اما این حرفا همش تو دلم بود
   وقتی به خودم اومدم دیدم کسی بغلم کرده، اون محسن نبود، آرمان بود ، فرشته نجات من

 ارمان : فقط دنبال بهانه ام که بهش نزدیک بشی محسن
  محسن با نفس نفس گفت: ولش کن آرمان

 صدای دختره اومد که با لحجه گفت: محسن عشقم چی شده عزیزم؟؟؟
  محسن:هیچی نیست

 یهو زدم زیر خنده ، اونقدر شدت خندم بیشتر بود که آرمان از تعجب ولم کرد رو زمین افتادم و میخندیدم،بیشتر مردم نگاهم
 میکردم ، یهو خندم بند اومد و با لبخند بلند شدم، چقدر خوبه که غرور دارم ، روبه روش وایستام و یهو بغلش کردم ،خودش

 خشک شد
 من:خوش اومدی نوه دایی ، یا همون پسر دایی عزیز

 و ولش کردم با لبخند بهش خیره شدم ، تعجب و شایدم ، بغض تو نگاهش بود ،خواست بغلم کنه که عقب رفتم و سمت دختر رفتم
 ، سمت عشق عشقم

 من:سالم من مارمالیتا هستم خواهر زاده پدر بزرگ مسحن
 فکر میکردم االن با خشم یا کینه یا چیز بدی نگاهم می کنه اما با خوشحالی بغلم کرد و گفت: عزیزم چقدر تو خوشگلی اسم منم

 کارال هست نامزد و دختر خاله محسن
  از بغلش بیرون اومدم و غرورمو حفظ کردم

  تازه چشمم به دایی افتاد...دستش رو قلبش بود و به محسن خیره بود سریع رفتم سمتش و بغلش کردم
 من:دایی ، بهش فکر نکن، حالت بد میشه

 دایی:مارال عزیزم چقدر باید درد بکشی تو ! روم سایه دخترم لعنت به من که همچین نوه ای د…
  من:من خوبم...لطفا خودتو اذیت نکن دایی … بهش فکر نکن ، میتونی رانندگی کنی

  دایی :راننده رو آوردم
  میترا اومد بغلم کرد
 میترا:من…من…

 من: تو چته دیگه تو که مقصر نیستی من من میکنی؟
  این بین زن دایی و آرمان ساکت بودن ارمانو نمیدونم اما زن دایی تا بهش نگی خبری نمیگیره مه چرا اینطوری شده

 محسن: بابا جون
  من آروم به دایی گفتم:بغلش کن، نزار جلو عروست غرورش خدشه دار شه بخاطر من دایی
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 از کنارشون رفتم و دایی محسن رو بغل کرد نمیدونم دم گوشش چی گفت ولی دیگه مهمم نبود...من باختم...تموم شد ، ای کاش
 اون نامه رو نمی دادم ، اون رفت زن گرفت و قانون من اینه به مرد زن دار حتی نگاهم نکنم حتی اگه اون فرد ، عشقم

 باشه……
 
 

 ،،خب حاال عکس شخصیت های که تا اینجا خوندید،،
 
 
 
 

 
 

                           کارال
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                   ارمان شناوری
 
 
 
 
 

 فصل هشتم ❄
 

 انگار سیمای احساساتمو کشیده باشه، هیچ حسی نداشتم ، خنثی خنثی… همه به سمت ماشین ها حرکت میکردیم
 محسن:بابا جون ماشینمو اوردن؟

 دایی خیلی سرد گفت: اره تو با ماشینت بیا راننده با من میاد
 محسن سری تکون داد در حالی که به من نگاه می کرد گفت:مارمالیتا تو هم با من و کارل……

  ارمان محکم گفت: مارمالیتا با من میاد میترا هم با قادر می ره شما هم با هم میاین ، شاید منو مارمالیتا کمی دیر کنیم
  از چشمای محسن آتیش می زد بیرون

 محسن: مارال با من میاد
  در کمال شگفتی و بهت محسن رفتم سمت آرمان اونم دستاش دور شونه هام حلقه شد

 من:ما کمی کار داریم دیر میایم ، میترا تو مشکلی نداری که؟؟
  میترا با لبخند گفت:اصال عزیزم خوش باشین من شبا بیخ ریش خودتم

  خندیدم ، هر چند خودم مصنوعی بودنشو فهمیدم
 ارمان منو برد سوار سوزوکی سفیدش کرد  و خودشم نشست ، ماشین روشن شد و با غرشی حرکت کردیم و از جلوی چشمای

 محسن رد شدیم هم ازشون گذشتیم زدم زیر گریه ، این چه زندگیه گندیه که من دارم ؟
 من:چرا اخه؟؟؟ مگه من چی کم داشتم ارمان؟؟ گـ#ه تو این زندگیه من که شورشو در آورده

 ارمان:مارمالیتا…..
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  من: توروخدا منو ببر جایی که آرومم کنه خستم آرمان بخدا که خستم
 بی حرف منو برد به حرم ، چه بهتر ، اومدم پا بوس امام رضا ارمان از بازار نزدیک حرم برام چادر رنگی گل دار خرید و

  خودش سرم کرد
 ارمان: بریم؟

 من : اره
 از ایستگاه بازرسی گذشتیم سالم دادم و بعد کفش هامو در آوردم ، با هر قدم اشکام چیکه چیکه میریخت و بالخره به زری

 رسیدیم اون رفت سمت مردا منم سمت زنا
 من: من چه کار کنم؟ با این دل شکستم؟ آقا میگن کسی که دل شکسته باشه حرفش پیش خدا ارزشش بیشتره، من آرزو میکنم در

 حصرتم بسوزه ، و تنها خواسته دیگه ام اینه که کمکم کن قوی شم و عاشق آدمی درست
 و اشکام بازم ریخت دلم شکست خدا ، خدایا اون منو فریب داد ، خدایا دلم خیلی پره ، خیلی

 زری رو بوسیدم و اومدم رو قالیچه ها نشستم ساعت ١٠ شب بود ارمان کنارم نشست ، تازه به لباسش دقت کردم ، طبق معمول
 شیک پوش ، شلوار راسته مشکی با پیراهن مشکلی دکمه دار آرمان هیچی کم نداشت

 ارمان: چیه به من زل زدی؟
 سرمو آروم تکون دادم یهو دستمو گرفت و من متعجب بهش خیره شدم … اما اون با لبخندی گفت: به آرزو دلت می رسی …

  مطمعن باش مارمالیتا، مطمعن باش…
 با لبخند بی جونی گفتم: من تورو نداشتم چیکار میکردم آرمان

 خندید: خوشحالی ک منو داری
  من : اره خوشحالم که همچین دایی د…

 با اخم غرید: مارال صد بار گفتم  به من دایی نگو من بخاطر همینکه تو دیگه بهم دایی نگی رفتم خانوادمو پیدا کردم و
  شناسناممو به اسم خانوادم گرفتم

 من: پس چرا هنوز با داییام هستی؟
 ارمان : چون من ی عمر نون و نمک قادر و اینا رو خوردم

 هوففففف
 من : بیا دربارش بحث نکنیم

 ارمان : موافقم ، یه ساعتی بشینیم بعد بریم یک بستنی مشتی هم بخوریم بعد بریم خونه
 با اومدن اسم خونه عزا گرفتم

 من: حاال چیکار کنم ؟
  ارمان دستمو فشرد: مقاومت ، لیاقتتو نداشته مارمالیتا

 خندم گرفت ، عادتش بود در حاالت عادی و مواقعی که میخواست ناز بکشه یا چیزی ازم میخواست مارمالیتا می گفت موقعی که
 ازم عصبانی یا دلخور بود مارال می گفت

 دستمو از دستش بیرون کشیدم ، با خدا راز و نیاز کردم ، گفتم صبر بده ، گفتم گفتم و گفتم  تا اینکه آرمان گفت که بریم بازم
 رفتم سمت زری و بعد یک لیوان آب از آب حرم خوردم و اومدیم بیرون ، چادر رو صندق عقب ماشین گذاشتم

 ارمان : خب نظرت چیه بریم بستنی فروشی رضا
  من : موافقم

 کلی باهام شوخی کرد که حواسم پرت شه… از خدا متشکرم که آرمان رو سر راهم قرار داده ، اون آدم فوق العاده ایه…
 

 فصل نهم ❄
 

 ( آهنگ شوخی نکن از دانیال هندیالی دانلود کنید و در این پارت گوش کنید)
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 ماشین رو دم در خونه دایی نگه داشت
 ارمان: پیاده شو

 با هم پیاده شدیم با دیدن چند مرد عالف یاد اون روز افتادم … اون روزی که رفتم شب شارژ بگیرم اما کلی الوات مزاحمم شدن
  اما محسن اومده بود دنبالم و وقتی دید این وضعیت رو چنان خشمگین شد که من ترسیدم

 ارمان: مارمالیتا کجای ؟؟؟؟
  با گیجی از فکر بیرون اومدم با سر به در اشاره کرد و کنار رفت تا اول من وارد بشم

 وارد حیاط شدم ، صدای خنده تا اینجا میومد
 من : آرمان ، نمیتونم!

  ارمان با لبخند آرامش بخشی گفت:میتونی من به تو ایمان دارم
  و دستمو گرفت با هم وارد شدیم که همه نگاها جذاب ما شد

  دایی :کجا بودیم شما دوتا ور پریده
 خندیدم:بیرون دیگه آرمان گفت خیلی وقته بیرون نرفتیم منو برد

 دایی سری تکون داد
 ارمان : راستی مارمالیتا بیا بریم اتاقم کارت دارم

  و بدون اینکه بزاره من جواب بدان دستمو مثل کش تنبل کشید
 من: ااااااااه آرمان مگه دست من کش تنبل……

 ادامه حرفم با دیدن رو به روم از بین رفت
 محسن و کارال تو راهرو… اما با یک وضع نامناسب پاهام خشک شد و دستو دلم لرزید

  ارمان رد نگاهم رو گرفت و وقتی اونا رو دید جلوی نگاه من خشک شده رو گرفت و با زور بردم اتاقش، مسحن فهمید و با
 هول از کارال جدا شد … کارال به زبان سوئدی چیزی گفت اما من نفهمیدم، من االن زبان مادریمو نمیفمم چه برسه به زبان

 سوئدی ! اینا رو وقتی که جلوی دیدم گرفته شد دیدم اما وقتی به خودم اومدم که روی تخت آرمان نشسته بودم
  من:آرمان…

 آرمان: بله
  من:دارم تو این جهنم خود ساخته می سوزم ، آرمان … خستم ، آرمان حتی توان گریه کردن هم ندارم

 روبه روم زانو زد
 آرمان: فردا میریم پیش یک روانشناس… نمیزارم تو خودت بریزی مارمالیتا ، اگه به کسی اعتماد نداری میریم روانشناس

  اصال حوصله هیچ احد و ناسی رو نداشتم پس هیچی نگفتم
 منو خوابوندم رو تخت و گفت: اتاق من از اتاق اون دورتره… اینجا راحت بخواب ، منم رو کاناپه می خوابم

 من: خودتو تو زحمت ننداز
 آرمان خندید: کوچولو بگیر بخواب

 طبق معمول شالمو برداشت و موهامو به یک ور ریخت رو تخت و برام الالیی خوند
 با الالییش گریم گرفت

 ( آهنگ الالیی از بنیامین بهادری خب حاال آهنگ قبلی رو استب کنید و این آهنگ رو دانلود کنید
 متن رو نمینویسم چون می دونم هم نمیخونین هم نمیفهمین هیچی ازش پس دانلودش کنید وقتی گوشش بدید حس و حال مارمالیتا

 رو میفهمید من ک االن دارم مینویسم گوشش میدم بغضم گرفته)
 هق هق میکردم دستمو رو صورتم گذاشتم و آرمان گذاشت آزادانه گریه کنم واقعا الزم داشتم گریه کنم … فشارات زندگی روم

 سنگینی می کرد و االن داشتم جلوی کسی گریه میکردم
 گریه کردن رو اونم جلوی کسی دوست نداشتم اما دیگه نتونستم تحمل کنم
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 ارمان :ال الیی الالیی گل نی نی خوابای خوب ببینی روی ابرا بشینی
  من:ار... ارمان…

  با گریه و بغض گفتم که بی مکث بغلم کرد
 ارمان: جان ارمان ؟ آرمان فدات بشه نریز لعنتی نریز که هر قطره از اشکان آتیشه به جونم مارمالیتا بخدا اگه یه حرکتی بزنی

  میرم خونشو میریزم گریه نکن
  آروم شدم

 من: آرمان ، چرا آنقدر به فکرمی؟؟؟
  ساکت شد

 آرمان: چون که میبینم مظلومی ، تو خوری ، مغروری اما به کسی نشون نمیدی ، مارمالیتا ، تو نسخه یک دختر نایابی ، تو
  پاکی ، تو الماس سیاهی هستی که دیگه پیدا نمیشه ، تو …

 ساکت شد در عوض انگشت هاشو داخل موهام کرد و شروع به ماساژ دادن کرد ، رو موهام خیلی حساس بودم ، و اونم از نقطه
  ضعفم استفاده کرد و منو خوابوند…

 
 فصل دهم ❄

 
  چشمام و باز کردم ، اینجا کجاست؟؟؟ اون که محسنه؟؟؟ داشت با کارال قه قه میزد ، اشکام میریخت

 من: نـــــــــــــــــه
  با هول از خواب بیدار شدم،خواب بود؟ وای خدا … عرق از سرو کلم میریخت

  ارمان : مارمالیتا ، خواب دیدی آروم باش
  برام از پارچ رو عسلی آب ریخت و منم همش رو سر کشیدم

 ارمان : خوبی
  سرمو تکون دادم

  دوباره دراز کشیدم ولی خوابم نمیبرد
 من:دارم دیوونه میشم آرمان

  آرمان: آنقدر ضعیف نباش مارال اعصابم از دستت بهم ریخت دیگه ، چرا اینطوری میکنی ؟ فردا می برمت پیش یکی از دوستام
 با قکقک گوشم فهمیدم بازم اشکم ریخته ، من چقدر احمقم آخه ؟ چرا رفتارهای اخیرش رو متوجه نشده بودم؟؟

  اون سردی ، اون رد تماس ها ، همش بی دلیل نبود
  آرمان: مارال محض رضای خدا بس کن آنقدر بهش فکر نکن

 بالخره با هر فالکتی بود شب رو صبح کردم و صبحم از همه زود تر بیدار شدم
 موهام رو برای اینکه تو دستم و پام نباشن با دستم گیس کردم و بافتمشو گذاشتم از زیر شالم بیرون بزنن چون دیگه مهم نیست

 اگه دلشم حتی برا موهام ضعف بره یا غیرتی بشه ، یاد اون اعتراف شیرین اون روز افتادم
❄  

 دنبال محسن بودم  تو خونه نبود و نگرانش بودم اما تو حیاط پیداش کردم بازم با چهره مغرورم رفتم سمتش ، دختر تخسی بودم
  و حاضر نبودم غرورمو کنار بزارم

  من:اینجای دنبالت میگشتم ، خواستم حرفی بزنم
 بهم حتی نگاه نکرد ، اگه من مارمالیتا هستم که چنان کاری میکنم سکته کنی اقای تیموری

  من: فردا شب برام خاستگار میاد
 همچین سرشو بلند کرد که دل من برای رگای  گردنش سوخت

 محسن: چی گفتی؟
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 بدون اینکه بترسم گفتم: فردا.شب.برام.خواستگار.میاد
 عصبی از لب حوض بلند شد

 محسن: تو بی جا میکنی که برات خواستگار بیاد… حتما باز دلبری کردی
 با اخم گفتم : درست حرف بزن ، من اخالقم بازم گ#ه باشه بازم برام خاستگار میاد چیکار کنم ، اصال چرا به تو بگم ، تازه

 خاستگارم آدم دوری نیست امیر حسینه
 همچین دادی زد که اگه کسی خونه بود حتما میومد بیرون

 محسن: مارااااااااااااااااااااال به والی علی اگه بفهمم خدای نکرده بهش جواب مثبت بدی دنیا رو جهنم میکنم
 من: چرا ها چرا؟ چرا این کارو کنی ؟ چیکارمگه ننمی بابامی داداشمی کیی ها ؟

 دادزد: کسی که وابستت شده ، کسی که از اون روز اول مجذوب معصومیت و تخسیت شده میفهمی؟؟؟
 با بغض و حیرت بهش خیره شدم

 من: چی...؟
 سرشو تو دستاش گرفت

  محسن: لعنت به منی که اون روز اومدم خونه حاج قادر تیموری…
  من: اگه آنقدر ناراحتی که من ازدواج میکنم پس تو بیا خاستگاریی

  و از جلوی چشمای بهت زدش رد شدم اشکام می چکید
❄  

 با بغض میخندم ، اون گفت دوستم داره اما خاستگاریی رو هی می گفت فردا پس فردا و با همین کارا خرم کرد و منم چقدر احمق
  که خامش شدم…

 
 فصل یازدهم  ❄

 خب از اینجا آهنگ شانس از ساسی دانلود کنید و با خوندن رمان و شنیدن آهنگ لذت ببرین
 

 از دستشویی اومدم بیرون و با اعتماد به نفس رفتم سمت آشپز خونه در کمال تعجب محسن داشت به نقطه ای نگاه میکرد و قهوه
 میخورد و متوجه من نشد ، فکر شیطونی به سرم زد آروم رفتم بغلش و پخ بلندی گفتم ک ترسید و قهوه وقتی پرید ریخت روش

  و سوخت ، اصال دلم نسوخت چون دل من خلپه خلپه شده
  محسن: مارال …

 حتی متوجه سوختگیش نشده و با تعجب به من نگاه می کرد
 من: چی شده نوه دایی شرمنده ترسوندمت

 و رفتم برا خودم چایی سبز ریختم می دونم که داره به موهای بافته شدم نگاه می کنه
 بزار حسرت بخوره

 انتقام میگیرم
 برگشتم و رفتم سمت یخچال و ُتست با پنیر تبریزی برداشتم و از کابینت پسته ها رو برداشتم و برا خودم و اون دوتا تست درست

 کردم یکی رو تو پیش دستی گذاشتم و در حالی که مال خودمو برداشتم گفتم : برات درست کردم گذاشتم رو میز بخورش نوه
 دایی همون طور که دوست داری با پسته

 دارم از خودمم میترسم
 من جلوش خیلی محکمم اما میترسم یهو بشکنم

 خودمم دارم از این رفتارم میترسم رفتم تو باغ و همون طوری تستمو میخوردم با داد آرمان ترسیدم
 مارمالیتااااااااااااااااااااااااا

  سریع دویدم سمت حوض حیاط دیدم با موهای شلخته و لباس بهم ریخته اومده حیاط
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 من : چخبره اول صبحی آرمان !
 با دیدنم مثل کره ذوب شده وا رفت و نشست رو زمین و به لبه حوض تکیه داد

 ارمان : کجا بودی؟
  صداش خش دار بود واال منم اول صبحی حنجرمو پاره کنم صدام این شکلی میشه

 یه لیوان دستم اشاره کردم: اومدم تو حیاط  بیا اینو بخور گلوت درد گرفته
 رفتم سمتش ، بهم خیره بود ، رو دو زانو نشستم و با دستم دهنشو باز کردم و چایی رو روی لباش گذاشتم چون خیلی داغ نبود

  خوردش ولی فقط به من نگاه می کرد
  من : بهتری ؟ چی شده سر صبحی

 آرمان شبیه بچه ها مظلوم گفت : فکر کردم رفتی
 من : وا مگه خلم سر صبحی جایی برم رفتم اشپزه خونه برای خودم و محسن صبحونه سر پایی درست کردم و خودم اومدم کمی

  قدم بزنم
  صورت سرخ شد و با گردنی باد کرده گفت: حق نداری نزدیک اون بشی
  لیوان رو لبه حوض گذاشتم و با دستای باال رفته گفتم: باشه بابا نزن حاال

  اونم از این تغییر رفتارم تعجب کرد
 آرمان: مارمالیتا برو حاضر شو باید از همین االن ببرمت

 فهمیدم کجا رو میگه ، بلند شدم و بقیه چایی رو خوردم و بردمش آشپز خونه ، یهو یاد میترا بدبخت افتادم ،رفتم اتاق مهمان ها
  رو گشتم و بالخره پیداش کردم ، با دهنی باز بالیشت رو بغل کرده بود ، خندم گرفت ، منم این عادت رو دارم

 من : میترا عزیزم ، میترا ، عجقم ، االغ جان بلند شو دیگههههه
 بلند شد و چشمش بهم افتاد با ترس گفت: مارال؟ خوبی

 من: اره چرا خوب نباشم
 پاشو ببرمت خونتون من با آرمان می خوام برم مشاور

 میترا: هن؟ مشاور
 من : اره پاشو حاضر شو

 بلند شد
 میترا: مارال خونه داییت خیلی بزرگه ها کلی  حال کردم دای قادرم خیلی باحاله آنقدر پایه هست

  خندیدم:  هنوز نشناختیش
 میترا حاضر شد و وقتی از دایی تشکر کردیم دایی گفت که بیام خونه اش اما من گفتم نمیتونم بیاد اونم گفت آرمان باهام میاد

 خونه خودم
 اول قبول نکردم اما گفتم برای حرص محسن هم شده قبول میکنم اتفاقا محسنم بود وقتی شنیده که آرمان باهام هست لیوانش رو

 محکم کوبوند رو میز و از آشپز خونه زد بیرون و آرمان با لبخند جذابی داشت نگاهمون میکرد ، من عاشق عینک آرمان،
 راستی کار آرمان رو نگفتم ، آرمان روانشناسی بالینی خونده و االن تو آلمان هم استاده و هم مطب داره تو این این کم تر کسی

 توی این سن می تونه این همه جایگاه داشته باشه اما آرمان خیلی زحمت کشید تا به اینجا رسیده
 اون به عنوان جوان ترین روانشناس و بهترین روانشناس شناخته شده

 آرمان: دخترا بیاین دیگه
 از دایی و زن دایی خداحافظی کردم از کارال و محسنم همانطور

 کارال: مارمالیتای عزیز برای عروسیم که ایران هست برات یک کارت ویژه اماده میکنم تو حتما باید بیای
 لبخند الکی زدم: خیلی ممنون کارالی عزیز ، محسن امیدوارم خوشبخت بشی و هیچ وقت از این ازدواج پشیمون نشی خدانگهدار

 و بدون اینکه بزارم حرفی بزنه اومدم بیرون و وقتی از حیاط بزرگ خونه دایی گذشتم و وارد ماشین آرمان شدم
 ارمان: آماده ای؟؟
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 من: اره بریم
 ما میترا رو رسوندیم خونش و چقدر که مادر میترا از من و آرمان تشکر کرد و بعد ما رفتیم سمت مطب دوستش به قول آرمان

 میگه اگه من نمیتونم راحت باهاش حرف بزنم میتونم با دوستش حرف بزنم وگرنه آرمان چندین مدال و لوح برای بهترین
  روانکار داره و یکی از نخبه های علم روان شناسی شناخته شده

 با استادن ماشین به اطراف نگاه کردم و اسم مطب به چشمم خورد
 من : مطب دنیای آرامش ( به دالیلی از اسم اصلی مطب معذوریم)

 آرمان: اره پیاده شو
 هر دو پیاده شدیم و وارد آسانسور شدیم

 به گوشه ای تکیه دادم و دست به سینه شدم ، قطره اشکی از چشمم چکید با دستم پاکش کردم ، آرزوهام سیاه شدن، من احمق به
  پای کی سوختم،همه مردا مثل همن ، پس چرا آرمان نیست؟

  آرمان هم مثل محسنه ، اگه بود که آنقدر کمکم نمی کرد ، تازه آرمان مثل داییته
 آرمان: اگه فکرو خیالت تموم شد بیا بیرون

 به خودم اومدم و از آسانسور پیاده شدم با هم سمت منشی رفتیم
 منشی: سالم خانوم رستمی

 خانوم رستمی که آرایش نسبتا غلیظی داشت با لبخند و صدای نازی گفت: عع سالم آقای شناوری خوب هستین
 ارمان : شکر خدا بله لطفًا به معراج بگید آرمان آمده

 منشی: چشم لطفا یک لحظه … آقای دکتر آقای شناوری اومدن… بله بله چشم ، لطفا وارد بشین ایشون منتظر شما هستن
 ارمان سری تکون داد و دستمو گرفت ، دختره چشاش گرد شد ولی من با لبخند پلیدی بهش چشمک زدم که کپ کرد ،وارد اتاق

 شدیم
  چه خوشگله این آقا دکتر

 معراج : چه عجب راه تو کج شد سمت مطب من پدر صلواتی چرا بهم سر نمی زنی
  خندیدن و مردونه همو بغل کردن منم مثل ماست وایستاده بودم

  چشم معراج به من افتاد
 معراج : آرمان نمیخوای این خانوم زیبا رو معرفی کنی؟؟

 ارمان : البته ایشون مارمالیتا هستن
 چرا نصبتمون رو نگفت ؟

 معراج : نکنه زن گرفتی کلک
 ارمان قه قه زد ، یه لنگه آبروم رفت باال ، نبابا بدشم نمیاد انگار

 آرمان: نه خواهر زاده قادره
  معراج آهان بلندی گفت

  معراج : خب چرا نمیشینین ، مطمعنم حرف های زیادی داری که اومدی پیش من  …
 
 
 

 ،،خب حاال عکس این آقای خوش تیپ رو بزاریم ببینین ،،
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              عکس دکتر معراج میرزا
 
 
 
 

 فصل دوازدهم ❄
 
 

 با دقت به حرفهای آرمان فکر میکرد
  معراج: خب پس ، من که مشکلی ندارم میتونیم از االن شروع کنیم فقط تو باید بری چون اینطوری راحت نیست

  خندید و ادامه داد: آقای آرمان شناوری بزرگترین روان شناس در تاریخ برای اولین بار از پس یه دختر بر نیومده
 ارمان: کم حرف بزن بیشتر کار کن من میرم یه ربع قبل اینکه جلسه تموم بشه بهم زنگ بزن

 بلند شد و با گفتن بعدا می بینمتون رفت وای آرمان منو پیش این پر ریش تنها نزار میترسم ازش
  معراج:خب خانوم جوان چی میل داری

 من: شربت موهیتو اگر نبود آناناس با کمی لیمو تازه
 ابرو باال انداخت با لبخند تلفن رو برداشت و سفارش دوتا آناناس با کمی لیمو تازه داد

 معراج : ترکیب جالبیه تا به حال امتحان نکردم
 من: من ترجیها شربت ملس می خوردم

 دستاشو به هم گره زد و رو میز گذاشت
 معراج: خب تا آبمیوه هامونو میاره کمی از خودت بگو

 انگار اومدیم قرار عاشقانه گذاشتیم و این بار اولمونه
 من : من مارمالیتا تیموری دختر علی و پریسا تیموری ١۶ ساله ساکن مشهدم
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 معراج : پدر و مادرت نسب فامیلی دارن؟
 من :نه اما فامیل هاشون به طور تصادفی یکیه

 اهانی گفت که در زده شد و منشی با اجازه وارد اتاق شد و شربت ها رو گذاشت و رفت بیرون
  معراج : خب بیا شروع کنیم تو مشکلت رو میگی و من راه حل بهت میدم

 و من گفتم ، از اول اولش ، از کارای عجیب محسن ، از عالقه اش، از کاری االنش ، تا اینکه کم کم اشکام ریختن ، صدام
 لرزید ، چشمام سوخت و هق هقم اجازه ادامه حرف زدن رو نداد

  معراج بلند شد و دستمال کاغذی رو به سمتم گرفت ،اشکام رو پاک کردم
 معراج : ببین مارمالیتا ، این یه مسئله عادی نیست، تو اگه به این وضع ادامه بدی دچار افسردگی میشی ، ولی نکته مثبت

 اینجاست که تو اراده قوی داری ، وقتی میتونی جلوی محسن اینطوری محکم وایستی پس بدون راه حلم هست که بتونه اونو از
 ذهنت پاک کنه

 من: این غیر ممکنه
 با لبخند دستمو گرفت ، من با تعجب بهش نگاه کردم

 معراج: مارمالیتا ، غیر ممکن غیر ممکنه
 انگار یه مسئله ای اذیتش کرده باشه بلند شد و رفت سمت گوشیش

 معراج: الو آرمان ، میتونی بیای؟ ، خیلی خب ، فعال
 ارمان تا یک ربع دیگه اینجا یه ، خب مارمالیتا من بهت تمرین میدم و تو تا جلسه بعد باید انجامش بدی ، اولین کار اینکه به
 خودت بیای ، اون رفته توم باید به زندگی برگردی ، تا میتونی شاد باش ، نه شاد ظاهری ، شاد واقعی ، سعی کن به خودت

  بقبولونی که اون دیگه بر نمی گرده ، اون یک مرد متعهد هست و تو باید فراموشش کنی
 از روش های زیادی هست که می تونه سرگرمی کنه ، مثال میتونی بری کالس رزم رو ادامه بدی ، اینطور که گفتی تو یک

  رزمی کار بودی ، میتونی دوباره ادامه بدی
 سری تکون دادم ، واقعا پیشنهاد های خوبی داد
 شربتم رو سر کشیدم ، اوووووم خوشمزه است

 تلفن رو میز زنگ خورد
 معراج : بله ؟ میتونی بفرستیشون

 بعد چند ثانیه در ضربه خورد و آرمان وارد شد
 آرمان: میبینم خوش میگذره

  معراج : چه جورم ، فقط امشب رو باید با مارمالیتا بیای خونه ما بعدشم بریم بیرون شب گردی
 آرمان: من که مشکلی ندارم اما مارال!

 من: منم مشکلی ندارم فقط میشه میترا هم بیاد ؟؟؟
 ارمان : ارع چرا نشه ؟؟؟

 معراج :پس ساعت شش می بینمتون
  باهاش خداحافظی کردم

 من : وای آرمان دل ضعفا گرفتم
 ارمان: نظرت چیه بریم طرقبه ؟

 من :نه یه چیزی بگیر بریم خونه بخوریم به میترام خبر بدم من
 سری تکون داد ، همینطوری که راه می رفتیم گفتم

 من:راستی آرمان کی میری آلمان؟
  ارمان مکث کوتاهی کرد : فعال هستم

  اهانی گفتم ، معلوم بود فکرش مشغوله ، بهتره به پرو بالش نپیچم ، سر راه استیک با مخالفانش گرفت و با هم رفتیم خونه
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 من: وای خدا مردم ( همینطوری که به سمت اتاقم میرفتم رو به آرمان که داشت غذا رو روی اوپن میزاشت گفتم)ارمان میتونی
 از لباسای محمود استفاده کنی اون کشو آخری لباسای نو هست

 رفتم اتاقم لباسامو کندم از کمد یک تونیک خط خطی با شلوار جورایی مشکی برداشم چون تونیک تا زانو بود مشکلی نداشتم ، به
 میترا زنگ زدم و شروع به پوشیدن لباسام کردم

 میترا: به به ستاره سهیل سالم به روی خلت
 من: سالم دختر چطوری

 میترا : هی خداروشکر خوبم، متین سالم میرسونه
  من: سالمت باشه

 متین خواهر کوچیکه میتراه که دوسال ازش کوچیک تره دختری فوق مهربونیه
  من: میتی زنگ زدم بگم امشب میخوام با آرمان و معراج بیرون برم میای؟

 میترا: معراج کیه
 من: قضیش طوالنیه میای حاال

 میترا: ی مین واستا ، مامانننننننننننن … مارال میخواد بره بیرون میگه منم برم میشه برررررررم؟؟؟
  خب حله میام ساعت چند میان دنبالم؟

 خندیدم: ساعت پنج و نیم اونجاییم
 میترا : تیپ چی بزنم

  من: یه تیپ پسر کش و راحتی اسپرت خوبه
 میترا: اوک بیب فعال

 موهامو باز کردم و شونه کردم شون بعد باال سرم جمع کردم و گوجه ای بستم گوشیمو زدم به شارژ و از اتاق بیرون اومدم و به
 سمت آشپزخونه رفتم ، آرمان میز رو چیده بود

 ارمان: بیا بشین دیگه
 رفتم نشستم و با بسم اهللا شروع به خوردن کردم…

 
 فصل سیزدهم ❄

 
  بعد ناهار ظرف هارو جمع کردم و لیوان ها رو شستم

 آرمان: مارمالیتا ، بهتره حاضر بشی
 باشه بلندی گفتم و رفتم سمت اتاقم ، نمیدونم چرا اما اصال احساس معذبی بدون حجاب جلوش نداشتم ، آرمان از کوچیکیم باهام

 بوده و منو دیده و به قول خودش چندین بارم منو پوشک کرده و حتی منو به حموم برده وارد اتاق شدم و درو بستم ، رفتم حموم
 و دوش ده مینی گرفتم ، اومدم بیرون و لباس زیرمو پوشیدم و تی شرت گشادمو روش پوشیدم ، تا زانوم بود ، موهام رو با
 سشوار خشک کردم و تایلندی بافتم ، از کمد پیراهن مردونه تا یکمی باال زانوم به رنگ سفید طالیی با شلوار سفید و کفش

 مشکی استار با  جوراب کالج و شال  چروک مشکی برداشتم و پوشیدم ، خیلی بهم میومد ، ارایشمم شاین سفید با شن های طالیی
 بود زدم به پشت چشمام بعد خط چشم باریک کشیدم ، رژ همرنگ لبام زدم ، ریمل مشکی هم زدم ، آرایشم خوب شده بود ، کیف

 دوشی سفیدمو که خیلیم کوچیک بود برداشتم و داخلش فقط عطر ، گوشی ، کارت بانکی  و رژ رو گذاشتم ، یعنی در همین حد
 جا شد ، چاقو ضامن دارمم داخل جوراب کفشم گذاشتم ، بهترین جا ، از اتاق بیرون اومدم ، آرمان با همون لباسای خودش

  منتظر بود ، په نه په  میخواد با لباسای تو بیاد،با فکر اینکه اون لباس کوتاهم تنش باشه خندم گرفت ، لبمو گاز گرفتم
 آرمان: هوی لیمو شیرین به چی میخندی

 من: هی...هیچی
 سری مشکوک تکون داد تازه چشمم به ساعت افتاد ، ٠١:١۶
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 من: آرمان بنظرت زود حاظر نشدیم؟؟
  ارمان: نخیر منم باید لباسمو عوض کنم بیا بریم خونه من

  سرمو تکون دادم ، راستی یادم رفت بگم آرمان از خودش خونه داره و در بلوار وکیل اباده
 من:طول نمیکشه؟؟

 ارمان: نه بدو
 با هم سوار ماشین شدیم و رفتیم به سمت خونش

.… 
  در خونه رو باز کرد و همون طوری که سمت اتاق می رفت گفت: جلدی حاضر میشم تا اون وقت از خودت پذیرایی کن

 و رفت طبقه باال
 خونش خیلی برا یک پسر مجرد بزرگه

 حیاط ٢٠٠ متری و خونه ٢٣٠ متری با یک طبقه دیگه رفتم سمت آشپزخونه  ، آشپز خونه اش یک جزیره بزرگ داشت ( نکته؛
 جزیره چند معنی داره و یکی اش اینه که به میز بزرگ یا همون اوپن که وسط آشپزخونه هست میگن جزیره)

 رفتم اون طرف جزیره و در یخچال باز کردم
 اووووپس چه پر!

 از بینون باکس آبمیوه موهیتو رو برداشتم و برا خودم تو لیوان پایه دار ریختم و بعد یک تیکه کیک شکالتی با بافت نرم برش
 زدم و داخل پیش دستی گذاشتم … اووووووووو کیک شکالتی

 شروع به خوردن کردم وقتی تموم شد ظرف هاشو شستم ، تا به حال به خونش نیومدم ، این اولین بارمه ، چون آرمان بیشتر
 خونه دایی بود و موقعیت اینکه بیام خونش پیش نیومده بود ، خونه لوکسی داره ، ای بابا چقدر دیر کرد رفتم طبقه باال کن با

  هشتاد در روبه رو شدم ، خب کدوم یکیه ؟
 من:ارمااااااااااااان؟ کجایی؟؟

 صداش اومد: اتاق اولی سمت راست
 در اتاق رو باز کردم که سکته زدم ، پشت به من داشت موهاش رو خشک میکرد و فقط با تی شرت مشکی و  باکس ( نکته؛

 یکی دیگه از معناهای باکس لباس زیر مردانه است) زرشکی پاش بود که تا رونش بود سریع دستامو حالت اینکه تسلیم شدم بردم
 باال و رومو برگردون مو و گفتم:یه یاالیی ، پاالیی چیزی خب

 هـَـ؟ این چی بود گفتم؟؟
  با صدای که توش خنده بود گفت: تو باید حواثتو جمع میکردی

 با حرص گفتم: اگه تا ده مین دیگه نیای…
 یهو از پشت بغلم کرد ، چه بوی خوبی میده ، چی میگی مارال؟

  دم گوشم با صدای آروم گفت: نیام چی میشه؟؟
 آب دهنمو با زور قورت دادم

  من: خب…
 آروم و مردونه خندید ، ولم که کرد انگار حکم آزادی مو دادن ، از چنگش فرار کردم که خندید و لحظه آخر شنیدم که گفت:

 بالخره …
  دیگه نفهمیدم ، خدایا من چم شده؟؟؟

 
 فضل چهاردهم ❄
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 طبق معمول شیک ، جذاب ، دلبر ، تیشرت طوسی که به هیکلش چسبیده بود ، شلوار راسته خاکستری ، عینکش به چشماش بود،
 خیلی بهش میومد ، من عاشق عینکش بودم ، جذاب ترش میکرد ، موهاش به سمت باال داده بود، کفش مشکی اسپرت، عطر

  خنک مردانش تا اینجام میومد ، نمیدونم چرا تا االن ازدواج نکرده
 آرمان: مارمالیتا، کجایی ؟

 من :ها ! هیچی ، تمومه ؟ بریم؟
  خندید ، تازگیا خیلی می خنده

 من: خیلی خوش خنده شدی ها؟ خبریه؟
 آرمان: نه چه خبری

 مشکوکه این پسر
 من: اصال تو چرا نرفتی آلمان؟؟ مگه قرار نبود دیروز بری؟

 آرمان: نخیر تصمیمم عوض شد
 اهانی گفتم و به سمت در خونه قدم برداشتم ، کفش هامو پام کردم و منتظر بودم بیاد

  با هم از خونه خارج شدیم ، ساعت ١۶:۵٩ بود
 من: آرمان بدو بریم دنبال میترا

 سری تکون داد ، با هم سوار ماشین شدیم ، تو ماشین خیلی تو فکر بود، جوری که چراغ قرمز رو رد کرد ، پوفی میکشید
 جلوی در خونه میترا نگه داشتیم و بوق زدیم ، میترا اومد بیرون ، چه تیپ پسر کشی زده ، شلوار بنگالدشی سفید ، زیر

 سارافون بنفش، پیراهن مردانه سفید ، شال سفید و کفش اسپرت سفید با خط مشکی ، کیف نداشت و به احتمال وسایلش داخل
 جیب هاش هست

 نشست
 میترا: سالم به دیوونه های عالم یک مین دیر کردینا

 من: خب بابا مارو نکش
 خندید: باشه سخاوتمندی نشون میدم و میبخشمتون

 خندیدم
 میترا: آقا آرمان تحویل نمیگیریا

 آرمان که انگار تازه به خودش اومده بود: چی ؟ خب چی بگم؟
 من: آرمان خیلی تو خودتیا

 هیچی نگفت نوچ اینطوری نمیشه، از یو اکس رو به گوشیم وصل کردم و آهنگ بزنم نفت در بیاد از تتلو رو گذاشتم ، بیچاره
  چشاش در اومد

 آرمان: اینا چیه گوش میدی؟؟؟
 خندیدم: دوست دارم

  بالخره خندید : از دست تو
 میترا که قر میداد

 کلی خوندیم و رقصیدیم ، و بالخره به خونه آقا دکتر که طرف طرقبه شاندیز هست رسیدیم
  من: آرمان خونه معراج اینجاست؟

 آرمان بد بهم نگاه کرد و گفت : اوال معراج نه آقا معراج ، دوم نه اینجا ویالشه
 ایشی گفتم و از ماشین پیاده شدم ، زنگ در رو زدم که در بدون حرفی باز شد ، رفتم داخل که معراج از خونه اومد بیرون ،

  اوف تیپتو آقا دکتر ، تی شرت با آواز اسپرت ، فکر نمی کردم بهش بیاد ، ولی مثل اینکه اشتباه فکر میکردم
  معراج بغلم کرد ، کمی معذب شدم

 معراج : از دیدنت خوشحال شدم ( آروم ادامه داد) اجی کوچولو
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 متعجب بهش خیره شدم که یهو از بغلش بیرون کشیده شدم  ، با تعجب به آرمان عصبی خیره شدم ، چشه؟
 میترا اومد داخل: اوووووم به به قصره که اینجا

  یهو معراج مات میترا شد … به به عروسی افتادیم
 من: معراج این میترایه دوست و خواهر خوب من

 معراج با لحن بسیار آروم و مجذوب کننده ای گفت : خوشبختم خانوم جوان
 میترا لبخند زد و همچنینی گفت ، همه به سمت ساختمون  رفتیم ، وارد خونه شدیم ، فضای شادی داشت ، رنگهای روشن ، خونه

  اش ترکیب رنگ ها بود ، چقدر شاده…
  معراج : خوش اومدین لطفا بشینید

  هر سه تا نشستیم رو کاناپه های مداد رنگی ، واقعا شاد و سر حال کنندس
  رو کاناپه سه نفره نشستیم ، من وسط و آرمان و میترا کنار دستم نشستن…

 من: االن ما کجا میخواییم بریم ؟
  ارمان بازم تو فکر بود… خیل کاراش عجیب شده ، چرا اینطوری می کنه؟؟؟

  معراج با سینی چایی اومد نشست
 معراج :خب چاییمونو بخوریم بریم گشت و گذار

 آرمان: بریم چالیدره ؟
  من : اره اره بریم

 میترا سری از این ذوق کودکانه ام تکون داد و با تأسف گفت: باز این ذوق زده شد
 آرمان با اخم و خنده گفت: چیکار داری دوست داره خب

 خندیدم
 من: این است حمایت دایی آقا

 یهو سکوت برقرار شد ، با تعجب به قیافه هاشون زل زدم ، وا چرا شبیه عالمت سوال شدن اینا ؟
 من:چیه؟ چاییتونو بخورین بریم

 و خودم بی توجه به اونا لیوانمو برداشتم و داغ داغ خوردم ، بهشون نگاه نمی کردم و تو فکر محسن بودم ، چقدر راحت گذاشت
 رفت ، یعنی ارزش پنج سال عشق من این بود ؟ چقدر احمقم آخه ، ولی من همیشه میگم که هیچ تجربه اولیه شیرین نیست ،

 پوستخندی زدم ، زندگی لعنتی ، بدم میاد ازت ، حداقل تا موقعی که عشق واقعی رو پیدا نکردم ، چاییمو تموم کردم و از سر جام
  بلند شدم

  من: من میرم تو حیاط گشاتی بزنم چاییتونو خوردین بیاین که بریم
 و به سمت حیاط رفتم …

 
  ❄راوی ❄

 
 معراج عصبی دستی داخل موهاش کشید و رو به آرمان گفت: مگه خبر نداره!

 یهو یادش اومد میترا هم هست و تنها نیستن ، میترا ریلکس گفت: من ازش خبر دارم راحت باش
 و عجب که معراج به این دختر حس داشت ، و میدونست که داره برای بار دوم دل بسته میشه ، دکتر معراج میرزا برای بارم

 دوم عاشق میشه
  آرمان : بهش نگفتم … اون هنوز آمادگی شو نداده معراج ، هنوز محسن تو دلش حکمرانی می کنه

 و عصبی به زمین چشم دوخت، سخت بود تحمل این سرنوشت اما اون آرمان شناوری بود ، به این راحتی کم نمی آورد ، و
 می جنگید برای آنچه که میخواست
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 فصل پانزدهم ❄
 

  ❄مارمالیتا ❄
 

 کنار استخر بزرگ نشسته بودم ، و به آب صاف و زاللش خیره شدم ، خستم ، وقتی تنهام نمیتونم از فکرش بیام بیرون ، اصال
 نمیتونم، اون منو طلسم کرده ، طلسمی که هیچ طلسم شکمی نمیتونه بشکونش ، هیچ

  معراج : پاشو دیگه
 چشمم به بچه ها خورد، بلند شدم
  من:چه عجب داشت خوابم میبرد

  لبخند زدن ،  به سمت ماشین حرکت کردیم و پیش به سوی روز پر از لبخند …
  معراج و آرمان رفتن بلیط برای تلکابین بگیرن

  میترا : مارال ، احساس میکنم از وقتی که اومدیم خیلی تو فکری
  من: میترا من ، من نمیدونم چطوری فراموشش کنم

 میترا: نمیتونم بگم درکت میکنم چون تجربشو نداشتم ، اما از خدا میخوام یکی بهتر از اون نصیبت کنه مارمالیتا ، و نوری که ته
 دلمه میگه که پیدا میشه

  و لبخند مرموزی زد
  نتونستم ازش دلیل اون لبخند  رو بپرسم چون پسرا اومدن ، میتونم بگم نگاه خیلیا رو ما بود ، هع

 تلکابین اومد و قبل اینکه من با میترا بشینم ارمان دستمو گرفت و منو نشوند و خودشم نشست ، و تلکابین رفت ، میترا داد زد
 :ارماااااااااااان میکشمت

 آرمان خندید
 آرمان: دستت نمی رسه مادمازل فعال بشین پیش معراج و بکشش

 خندیدم ، آرمان یهو دستشو دورم انداخت ، کمی خجالت کشیدم ، شایدم معذب شدم ، اما نه ، من احساس خوبی نسبت به اون
 داشتم ، کسی که از بچگی منو حمایت می کرد و من فقط چشمام محسن رو میدید، آرمان خیلی خوبه

 آرمان: بهش فکر نکن مارال ، فقط این حال لذت ببر
 من: آرمان من نمیتونم

  روشو سمتم برگردون و سرشو بهم نزدیک کرد ، نفسم رفت
 آرمان: مارال ، تو میتونی ، ببین من میتونستم خودم درمانت کنم ، اینکه من بهترین روانشناس جوان شناخته شدم ، اما نگا ، من

 از پس یک دختر ١۶ ساله بر نیومدم ، چون اون دختر نصبت داره باهام ، و همین کارو سخت کرده ، این پرونده رو دادم به
  دوستم ، ولی اگه تو بخوای من ، من خودم پرونده تو دستم میگیرم مارال

 از حرفاش سر در نیاوردم ، چرا استرس داشت صداش؟؟ چرا مردمک چشماش دو دو میزد؟
  من: آرمان… تو چته ؟ احساس کردم از وقتی سوار ماشین شدیم حالت خوب نیست

  آرمان درمونده نگاهم کرد
 من: ِد لعنتی چرا اینطوری بهم نگاه می کنی خو؟؟

 روشو کرد اونور
  مریضه اینم انگاری

 یهو بدون هیچ مقدمه ای گفت: فردا نامزدی محسنه و دوشنبه هم عروسیش
 ناباور سمتش برگشتم و گفتم: غیر ممکنه … سه روز بعد نامزدیش عروسیشه؟ این همه عجله

 آرمان : مردک میخواد زود تر بره
 بغضم گرفت ، آنقدر از من بدش میاد؟
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 با صدای ارزون گفتم : ای کاش اون روز نمی رفت به سوئد، ای کاش من اون روز نمی رفتم خونه دایی ، ای کاش من به دنیا
 نم….

 با گذاشتن دستش رو دهنم ساکت شدم
  آرمان: مارال مارال مارال ، نزن این حرفا رو ، تو میتونی ، اآلنم بحث نکن از االنا لذت ببر

 سعی کردم به محسن فکر نکنم، و خداروشکر موفق شدم ، از بس که آرمان با اون دوتا کل کل میکرد و من قه قه میزدم ، شاد
  بودم ، و به فکر محسن نبودم ، خودش غنیمت بود ، می دونم که نمیتونم به سادگی فراموشش کنم ، اما میتونم فراموشش کنم

… 
 من: وای اینو میگی یکبار متین خواهر میترا شورت میترا رو آورد گفت اجی منم از اینا میخوام خیلی کوچیک بود شاید پنج ساله

  فک کنید جلو داداشای من کل خانواده از خنده ترکیدن
 معراج میزو گاز میزد میترا جعبه دستمال کاغذی رو پرت کرد سمتم جا خالی دادم خورد به گارسون بدبخت

 من: شرمنده آقا
 اونم با خنده سری تکون داد و رفت ، ادامه فالودمو خوردم و بلند شدم ، با دیدن قایق ُقوی با ذوق گفتم : بچه ها نظرتون چیه

 سوار این قایق ها بشیم؟؟
  آرمان: اره بنظرم خوبه بریم

 بلند شدیم و آرمان رفت حساب کنه
  دوتا قایق کرایه کردیم و و سوار شدیم من و میترا آرمان و معراج

  خیلی خوش گذشت
 آخرم رفتیم عکس گرفتیم

  وقتی میخوای از تلکابین پیاده بشی قبلش یک عکاس از بلند گو اعالم می کنه که میخواد عکس بگیره
  ارمان دستشو دورم انداخت و اون مرد عکس گرفت

  از میترا و معراجم عکس گرفتن
 آرمان گفت از هر عکس دوتا چاپ کنن

 دوباره سوار تلکابین شدیم و به سمت جایی که اومدیم حرکت کردیم ، و بعد همه به خونشون رفتن ، البته آرمان منو برد خونه
 خودش ، گفت خونه من شب نمیتونه بخوابه ، منم نمیتونم خونه کسی بخوابم ، عادتم بود جام عوض بشه خوابم نمیبره

  ماشین رو وارد حیاط کرد و با ریموت در ها رو بست وقتی ماشین خاموش شد پیاده شدم
 من : وای چه خوشی گذشت

 آرمان: فردا زود بیدار شو میخواییم بریم خرید
 باز بدبختیای من اومد سراغم باشه آرومی گفتم و از پله ها رفتم باال و وارد اتاق روبه رویی آرمان شدم ،چراغ رو روشن کردم
 ، اتاقی با تم ساده سفید و سبز ، خب حاال لباس از کجا بیارم ؟ در کمد توی اتاق رو باز کردم، فقط تی را و شرتک بود ، خب
 تی شرت رو برداشتم و رو تخت انداختم  شالم رو بازم کردم ، تاش کردمو گذاشتم رو صندلی ، همینطور مانتو، شلوار، و بقیه

 وسایل ، تی شرت رو پوشیدم و رفتم سرویس صورتمو شستم تا هم آبی زده باشم و هم آرایشم پاک بشه ، اومدم بیرون که با
 آرمان روبه رو شدم ، هین بلندی کشیدم اما اون چشماش رو پاهای صاف و کشیدام در حال نوسان بود ، معذب شدم ، خاک بر

  سرت مارال ، اون مرده ، هر چند تو کودکیت تورو دیده اما االن بزرگه و غریزه داره
 من:آ… آرمان تو اینجا چیکار می کنی؟

  نگاه پر تب اش رو از پاهام گرفت و به صورتم سوق داد
 آرمان: با اینکه از کوچیکیت دیدنی ها رو دیدم اما اومدم این رو بدم تا راحت باشی

 چشمکی زد و رفت بیرون ، چشمم به شلوار گشاد رو تخت افتاد ، نکنه منظورش از دیدنیا… با فکرش سرخ شدم ، چقدر این
 پسر بی حیایه ، هیییییی زندگیم شده شبیه رمان ها ، چه داستانی دارم من

  اما نمیدونستم زندگیم از داستان ها هم فراتر میشه…
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 فصل شانزدهم ❄
 
 

 به هر فالکتی بود شب خوابیدم ، صبح هم نزدیکای ٨ بیدار شدم ، با همون لباس ها اومدم بیرون ، گفتم که ، اصالجلوش خجالت
 نمی کشم که سرم رو لخت ببینه ، یا دستام رو ، اون از هر انسانی بهم نزدیک تره ، با اینکه زیاد از خانوادم دل خوشی ندارم اما
 بازم نمیتونم کاری کنم ، اونا خانوادم هستن، چه بخوام چه نخوام ، از پله ها رفتم پایین ، موهام رو پشت گوشم انداختم ، صدایی

 نمیومد ، اول رفتم سرویس و بعد کارم صورتمو شستم و بعد اومدم بیرون ، یه چوپ از چوب های مخصوص رامن ( غذای
 چینی که به ایرانی نودل شناخته میشه) رو برداشتم ، اول موهام رو پیچوندم بعد دوتا سیخ رو درونشون گذاشتم تا ازباز شدنش

 جلو گیری کنم  ،  بعد رفتم آشپز خونه ، تصمیم گرفتم صبحونه درست کنم از یخچال پنیر ، مربا ، کره ، کره بادوم زمینی و
 غیره بیرون آوردم ، پودر پن کیک رو از کمد برداشتم ، شیر رو باهاش مخلوط کردم و شروع به پختن کردم ، وقتی آماده شد

 توی پشقاب چیدمش ، گذاشتم رو میز ، آب پرتقال ، چایی رو ریختم ، به به مارمالیتا چه کرده ؟ به خودم خندیم
 آرمان : به به چه صبح عالی ، حداقل یک روز به دلمون صابون بزنیم که وقتی تو هستی من از عزا این شکم در بیام

  خندیدم : این همه مواد غذایی ، چرا برا خودت چیزی درست نمیکنی؟
 همینطوری که داشت صورتشو با حوله خشک می کرد گفت : نوچ حوصله ندارم

  از دست تو
 نشستیم و شروع به خوردن صبحانه کردیم ، وقتی تموم شد ازم تشکر کرد و در جمع کردنشون کمکم کرد ، ظرف ها رو درون
 ماشین ظرفشویی گذاشت و به من گفت برو حاضر شو ، منم رفتم باال و لباسم رو پوشیدم ، لوازم آرایش که نداشتم فقط یک رژ

  تو کیفم بود که زدمش به لبام ، رفتم پایین
 من : من حاضرم آرمان ، بریم

 باشه ای گفت ، لباسش یه پیراهن مردانه خردلی بود که استیناش رو زده بود باال ، شلوار سفید با کفش مشکی ، عینک قشنگش و
 موهای بدون ژل و آزاد ، دستاش رو درون جیبش گذاشت و منتظر بود برم سمتش ، با هم از خونه زدیم بیرون و سوال ماشین

  شدم و به سمت پاساژ هیفده شهریور حرکت کردیم …
 آرمان: مارال این کت شلوار چطوره؟

  به لباسی که اشاره کرد با دقت خیره شدم ، کت شلوار مخملی قرمز تیره چشمام برق زد ، عالیه
 من: باید آفرین گفت به سلیقت ، برو سایزتو بگو بهت بدنش

 رفت لباس رو گرفت و به سمت اتاق پروو رفت ، بعد چند مین صداش اومد : مارال بیا بین خوبه ؟
  از دست این پسر

 رفتم سمت اتاقک ، با دیدنش نفسم رفت ، به معنای واقعی رفت ، خیلی بهش میومد ، بازو هاش داشت آستین کتش رو پاره
 میکرد ، من نمیدونم این روانشناسه یا ورزشکار ، خیلی دیدنی شده

 من : خب … خیلی بهت میاد … یه پیراهن سفید نخی و کروات قرمز مالیم با کفش چرم مشکی هم عالی میشه
 آرمان شیطون گفت: پس بانو پسندید

 با خجالت خندیدم و اومدم اونور ، به قسمت لباس زنانه ها رفتم ، یک لباس خیلی نظرمو جلد کرد ، لباس دنباله دار که روپوش
 توری با آستین شمشیری داشت ، زنگشم یخی بود به فروشنده گفتم از سایزم برام بیاره ، یکی دیگه هم برداشتم ، این یکی تا زانو

  بود و یک آستین نداشت ، رنگ گل بهی ، پاییناشم اکلیری سفید صورتی ، با جوراب شلواری مشکی عالی میشه
  به همون خانوم گفتم از این لباسم سایزمو پیدا کنه و ادامه دادم

 من: خانوم از این لباس های که بهتون سایزش رو دادم کفش ستشم دارین؟
  زن لبخند زد و گفت: ارع عزیزم سایز پات چنده ؟
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 من: ٣٨
 زن رفت

 آرمان : خوب داری  خرید میکنید
 ایشی گفتم و رومو برگردوندم

  زن لباس ها با کفششون رو آورد
  رفتم اتاقم پروو و درو بستم

 شروع به پوشیدن لباس ها کردم ، بلند رو پوشیدم ، چون زیپش به پهلو بود راحت بستمش ، کفش هاشم پاک کردم ، واقعا
  برازندم بود ، قشنگ قلبم بود ، درو باز کردم و گفتم: آرمان میشه بیای

 اومد و جلوی دید من رو از بیرون گرفت
 آب دهنش رو محسوس قورت داد و گفت: من که به هر سختی باشه جلو خودمو میگیرم اما مهمون ها رو نمی دونم

 گاهی موقع ها فکر میکنم من آرمان بیشتر شبیه دوست پسر دختریم تا رابطه خواهر زاده و دایی
  من : خیلی خب برو بیرون من یکی دیگه رو بپوشم

 درو سریع بستم و با نفسی حبس شده لباسم رو در آوردم ، خدایا چه اتفاقی داره برام میفته ؟
 لعنتی این لباس دیگه زیپش پشتش بود ، مجبوری آرمان رو بازم صدا زدم که بیاد زیپ رو ببنده ، بنظرم زیادی معطل کرد اما با

  تشر من تمومش کرد
  آرمان : درخشان شدی ، من …
 ساکت شد ، تو چی آرمان ها ؟

 آرمان :سریع عوض کن و بیا بیرون
 و رفت بیرون ،با آهی لباسام رو پوشیدم و یا اون دوجفت کفش و لباس اومدم بیرون ، دوتا جوراب شلواری مشکی و رنگ پا هم
 خریدیم ، ناهار رو رفتیم رستوران کنار حرم ، بعدش یه سریم رفتیم حرم ، از آقا امام رضا خواستم بهم صبر بده و همیشه کمکم

  کنه ، تنهام نزاره و بهترین رو بهم بده
 و بعد به سمت خونه آرمان رفتیم ، مامان گفت که نمیتونه به عروسی و عقد مسحن بیاد ، چون زن داییم گفتم که پا به ماه ، دایی

 ناصرم ظاهرًا مأموریتش خیلی طول می کشه ، این یعنی من بازم پیش آرمانم ، آرمان خیلی پسر خوش خنده ای هست ، با هم
 ملی دخترا رو سرکار میزاریم ، بالخره به خونه رسیدم ، رفتیم داخل و کیسه های خرید رو روی مبل گذاشتم ، آرمان کیسه ها

 رو برد و گفت که ما منو تو اتاقم میزاره
 زندگیم کال مختلط شده ، چی در انتظارمه ؟

 
 فصل هفتدهم ❄

 
 خب حاال از اینجا به بعد آهنگ عمدا از سینا شعبانخانی دانلود کنید و گوشش بدین و ازش لذت ببرین

  عاشقا توصیه میکنم دانلود کنید
 من که با شنیدنش تو ابرا میرم بیشتر این روزا گوشش میدم

 
 

 با استرس به خودم تو آیینه نگاه کردم ، آرایشگر کارشو بلد بود ، خیلی خوشگلم کرده ، البته آرایش من محوه ، زیاد نیست ،
 چون لباسم تقریبا پره ، آرایش صورتی و محو ، صد برابر زیبا ترم کرده بود ، می دونم که امشب خاستگارا فراوان میشه (

 خودشیفته : / )
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 دستی به لباسم کشیدم ، فقط کت و شال انداختم سرم ، چون موهام شنیون بود مراقب بودم خراب نشن ، تک زنگ به آرمان زدم
 که اس داد پشت دره ، از آرایشگر خداحافظی کردم و از در اومدم بیرون ، تو اون کت شلوار سورمه ای با پیراهن مشکی با

  دوتا دکمه باز اول پیراهن و کفش کالجی جذاب شده بود ، لعنتی جذاب
  داشت با لبخند نگاهم میکرد ، منم با لبخند و خجالت سرم رو پایین انداختم ، از کی تا به حال من خجالتی شدم ؟

  دست من نیست ، نگاه آرمان خیلی عجیبه
 آرمان : بانو زیبا ، سوار ماشین نمیشی ؟ 

  سرم رو باال آوردم … چشمات فرق داره آرمان ، تو چت شده ؟ تو اون آرمان قدیم نیستی…
 

…  
  عقد در تاالر دایی بهنام برگزار میشه

 دایی بهنام چهارمین دایی منه
  دایی قادر

 دایی ناصر
 دایی بهروز

 دایی بهنام
 دایی بهتاژ
 دایی بهزاد
 دایی بهرام

 و آرمان
 که دایی واقعیم نیست

 آرمان : مارال آنقدر فکر نکن
 سری تکون دادم

 آرمان : از فردا باید بازم بری پیش معراج ، روزای زوج میری ، شاید من بعد عروسی محسن برم ، اینطوری خیالم راحته تو
 دیگه در معرض اون عوضی نیستی

 
 من : آرمان ، چرا برات مهمه که من اذیت نشم ؟ نگو که من دختر خوبم الم بلم یا چون داییمی… آرمان هر کسی تورو نشناسه

 من تورو خوب میشناسم
 با رگای بیر.ن زده و صورتی سرخ از خشم داد که هیچ عربده زد : ِد همینه همینه که نمیدونی ، تو نمی شناسیم ، اگه می شناختیم

 تا االن می دونستی دردم چیه ، هیچ کس منو نمی شناسه مارال ، حتی تو ، تویی که شونزده ساله سن نداری بازم نمیشناسی پس
 حرف از شناخت نزن که سگم می کنی

 بغض بد تو گلوم اذیتم می کرد ، اون چشه؟ چرا بهم ریخت ؟ من فقط یه حرف زدم ، با ناراحتی رومو اونور کردم ، اینبار کور
 خوندی من باید بدونم چرا اون آنقدر بهم توجه می کنه …

  من : بحث رو عوض نکن ، باید بگی
 با لبخند حرص در بیاری گفت : میخوایی بدونی ؟ باشه میگم ، اما االن نه ، وقتی که عروسی محسن تموم شد چون فرداش من

  میرم آلمان و دیگه نمیام
 نفسم حبس شد ، نمیاد ؟ برای همیشه می ره ؟

 هیچی نگفتم و سرم رو انداختم پایین ، معموال ارمان کم عصبانیت خودش رو نشون میده ، مگر مواقعی که واقعا بزنه به سیم
  آخر
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 جلوی باغ ماشین رو نگه داشت و سوییچ رو داد به پیش خدمت ، بهش نگاه نمی کردم ، ازش دلخور بودم ، شاید ازش توقع ندارم
  که سرم داد بزنه ، حالم از این رفتارم بهم میخوره اما کاری نمیتونم بکنم ، خوشم میاد که نازمو بکشه

 وارد شدیم ، تازه پی بردم که پا کجا گذاشتم ، ازدواج عشقم ، منو دعوت کرده که شاهد مردنم باشه ، مارامیتا ، تو قوی هستی ،
  حداقل امشب قوی باش ، خودتو ضعیف نشون نده ،

  آرمان : مارال ، با توم … قهری ؟ مارااااال ، که قهری اره ؟
 شیطون خندید یهو دستمو گرفت و کشید سمت باال ، رفتیم اتاقVIP ،که فقط مخصوص مهمان های ویژه بود ، منو برو اتاق اول

  و درو بستم کوبوندم به در
  آرمان : که قهری…

  من : م… من غلط بکنم ، صداها بلند بود نشنیدم صداتو
  سرشو نزدیک آورد که چشمامو محکم بستم … با بوسیده شدن دماغم بهش با تعجب خیره شدم

  منو دست می ندازی پسر انتر اره ؟
  با یه حرکت ناجوان مردانه قد بلندی کردم و دماغشو گاز گرفتم ، جیغش مثل دخترا رفت باال

 آرمان : توله سگ ول کن کندییییییییسش
 هم ول کردم دست انداخت دور بازوم انداختم رو تخت و شروع به قلقلک دادنم کرد

 من : غ...لط… کردم آرمـــــــــان
  یهو در باز شد و هر دو با شوک به سمت در برگشتیم ، با دیدن محسن چشمام گرد شد

 محسن پوستخند زد : تا به حال ندیدم دایی با خواهر زادش  خوابیده باشه
  آرمان با پوستخند عمیقی گفت : حاال میبینی آقا دوماد

 از دهن محسن دود بلند میشد سمتش حمله کرد
 محسن : خجالت بکش اون خواهر زادته

 آرمان ریکلس گفت : اون خواهر زاده ام نیست چون نسبت خونی با من نداره 
  مسحن متعجب بهش خیره شد ، اوپس یادم رفت که هیچ کس جز من و دایی قادر خبر نداره که آرمان جدا از مایه

  آرمان : اره  ، من دایی واقعی شماها نیستم ، و خیلیم خوشحالم
  محسن اول به من بعد آرمان خیره شد

  مسحن :  دروغه ، این دروغه
 آرمان : دلیلی نمی بینم که دروغ بگم، پس برو پایین و شب رویایی خودت رو ادامه بده

 اول بهت زدش اما رفت ، انگار که شکست خورده باشه
 آرمان : نگران نباش ده مین دیگه میریم خونه ، نمیزارم که کسی بهت آسیب بزنه ، دختر کوچک…

 
 

 فصل هجدهم ❄
 
 

 یک ماه بعد  ❄
 

  من : معراج رفتارش داره نگرانم می کنه ، خیلی شبیه کسایه که …
 معراج با لبخند عینکش رو برداشت و گفت : فکر نمی کردم که آنقدر تیز بین باشی

 با اخم گفتم : خرم اگه رفتارهای آرمانو ببینه می فهمه به مرگیش هست
 معراج خندید : دختر خیلی باحالی ، تو دوست داری در آینده چه رشته ای بری
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 من : روانشناس
  ابرو باال انداخت: آفرین ، پس تالش رو بکن

  حتمای گفتم
 من : نگفتی ، من االن چیکار کنم معراج ، از این ور آرمان از این ور مسحن ، با فهمیدن اینکه آرمان دایی واقعی من نیست

  دیگه حتی نگاهم نمیکنه
 معراج : ببین مارال ، در مورد محسن ، اینطوری بهتره ، اون بهتره که دیگه مزاحمت نشه ، ببین محسن یه جورایی هم خرو

 میخواد هم خرما ، اون دوست داره هم تورو داشته باشه هم زنش رو ، این جور آدما دچار اخالل هستند ، مثل اینکه اون عاشق
 تو هست اما یکی دیگه رو دوست داره ، اینو بدون مارمالیتا ، عشق به مرور از بین می ره اما دوست داشتن همیشگیه ، اون

  وقتی بره کم کم فراموشت میکنه توم میتونی فراموشش کنی ، میتونی با قوی تر شدن ثابت کنی تو هم قوی هستی
 ، میتونی مارال ،فقظ بخواه

  اشکی از گوشه چشمم چکید ، سریع پاکش کردم
 معراج : درمورد آرمان ، سعی کن عصبیش نکنی ، این روزا خیلی بهم ریخته هست ، و اینکه من مطمعنم آرمان برای هر

  کاریش دلیل داره  ، بهتره کم کم زنگ بزنم به آرمان
  به آرمان زنگ زد و اونم گفت که تو راهه

 معراج : مارال باور کن آنقدر که آرمان به فکرته کسی به فکرت نیست
  آروم گفتم :و همین منو متعجب کرده

 معراج کمی معطل کرد و بالخره گفت : اون دوستت ، میترا ، چخبر از اون ؟
  با لبخند گفتم : چه دخلی به تو داره؟

 با هول گفت : هیچی
  خندیدم : اعتراف کن ازش خوشت اومده
 برعکس خندید و سرش رو پایین انداخت

 من : ای جان خجالتتو …
 خواستم ادامه بدم در بدون اجازه باز شد و آرمان عصبی اومد تو

 من : وا زود اومدی
 گفت : پاشو بریم

  معراج : پاشو دختر بدو این قرص ها رو هم روزی دوبار یکی صبح یکی شب بخور قبل از غذا
  بلند شدم و با خداحافظی از اتاقش اومدم بیرون

  من : آرمان چیزی شده چرا…
 آرمان : چرا آنقدر با معراج گرم میگیری

 با چشمای گرد گفتم :آرمان بعضی موقعا حس میکنم به جای عقل تو اون سرت کاه گذاشته شده ، معلومه چی میگی ؟ آرمان
 معراج دکتر منه من بجز با اون با کی صمیمی باشم؟

  هیچی نگفت ، شبیه بچه ها شده ، پسر بیست و هفت ساله
…  

 با استرس به تاالر اطلس خیره شدم ، امشب شب عروسیش بود ، قرصامم حتی آرومم نکردن ، من خیلی ضعیف هستم ، با
 دستای گرم آرمان به خودم اومدم ، سرمو سمتش برگرداندم ، با لبخند بهم خیره بود ،لبخندش به آدم انرژی میده ، کمی آورم شدم
 ،با هم وارد شدیم ، جشن مثل قبل مختلط بود جوانا داشتن وسط میرقصیدن و بزرگان نشسته بودن ، میترسیدم مثل این دیوونه ها

 یهو جیغ بکشم و فرار کنم
 این دیوونگی محضه که بیای عروسی عشقت

 اما من قول میدم که قوی شم ، این شب آخرین که ضعیفم
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… 
 عروس دوماد خیلی باشکوه اومدن ، ازدواج دائم کردن و کیک رو بریدن ، عسل دهن هم کردن ، رقصیدن و رفتن ، من فقط

  نگاه کردم ، نگاه کردم و نگاه کردم
  رفتن و من نگاه کردم ، بوسیدن همو من نگاه کردم

  و وقتی به خودم اومدم که تو ماشین بودم
 من : ت… تموم شد ؟ رفت ؟

 آرمان بدون اینکه نگاهم کنه گفت : آره ، از امشب شب شاعرانش شروع میشه
 هق زدم ، یهو گریم گرفت

  من : لعنت به من ، ای کاش اجازه عاشقی رو به خودم نمی دادم
 دیدم داره بک جا دیگه می ره

  من : کجا داری میری؟
  آرمان : مگه دنبال جواب اون شبت نیستی ؟ دارم میرم جایی که بتونم باهات حرف بزنم

 ساکت نشستم
 بالخره نگه داشت، به اطراف نگاه کردم ، کنار دره بودیم ،زمین در گل و چمن بود ، چه جای رویایی

 آرمان : پیاده شو
  پیاده شدیم به ماشین تکیه دادم و بهش خیره شدم ، پشت به من دستی تو موهاش کشید و برگشت سمتم

 آرمان :نمیدونم از کجا شروع کنم ، من یک مرد بالغم اما بلد نیستم که حرف دلمو بگم ، تو سیب ممنوعی بودی که من هوست
 رو کردم و گازت زدم ، و ثمره این شد ، عالقه عجیب من به تو ، تو اونقدر منو دیوونه خودت کردی که من رفتم دنبال

 خانوادیی که ولم کردن ، کسایی که اونقدر منو دوست نداشتن و تنهام گذاشتن ، مارمالیتا تیموری ، من ، آرمان شناوری ، بهت
 عالقه دارم ، امشب میرم آلمان ، و برای همین نخواستم با حسرت برم و با خودم بگم چرا اعتراف نکردم ، دیگه بر نمی گردم

  ایران ، از این به بعد تو باید دنبالم بگردی ، اگه منو بخوای میای پیشم ، نیای هم …
 لبخند تلخی زد ، به معنای واقعی قفل شده بودم ، دایی من اعتراف کرد عاشقمه ، جوشش اشک و سوزش دماغم به من خبر داد

  که گریم گرفته ، چرا ؟ چرا…
…  

 
 بیرون فرودگاه وایستاده بودیم … ماشینشو برد خونه خودش گذاشت ، کپی کلید خونشم داد بهم ، اینقدر بهم اعتماد داره ، اآلنم با

  تپ سی اومدیم و تو سی منتظره وایستاده من برم
 به هم خیره شدیم ، یهو کشیدتم تو بغلش و تا به خودم بیام گرمای لباش رو حس کردم ، با احساس بوسید ، با اشک بوسید ، و با

  مهر بوسید ، ازم جدا شد ، قطره اشکی از گوشه چشمش چکید
 آرمان : امیدوارم بهم عالقه داشته باشی ، من میرم اما منتظرتم

 و ازم دور شد ،با اشک بهش خیره شدم ، چرا باید دایی من عاشقم باشه و احساس منم درگیر خودش کنه
  چرا؟؟؟

 راننده : خانوم سوار نمیشید ؟
 به رانند تپ سی نگاه کردم و باز به رفتن آرمان خیره شدم ، یعنی میتونم بازم ببینمش

… 
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 سخنی از نویسنده :
  دوستای گلم ممنونم که تا اینجا همراهیم کردین

  جلد اول رمان منو تویه لجباز به هر بدی و خوبی تموم شد
 اگر اشکال غلط امالیی داشتم ببخشید

 من داستان رو به صورت خالصه اما مفید نوشتم تا خیلی وقت شماها رو نگیره
 جلد دوم زیبا تر و صد برابر جذاب تر هست

 شاید این جلد کوتاه بود اما قول میدم جلد بعدی طوالنی تره
  چون میخوام در جلد دوم داستان مسحن  و مارمالیتا رو جداگانه بگم

 و اینکه یک سورپرایز هم در جلد بعدی دارم که همون اول میگم
 جلد دوم هم در حال تایپ خواهد بود

 امیدوارم لذت برده باشید
  دوستای عزیز میتونید من  رو در روبیکا و اینستاگرام دنبال کنید

  پیج ها با مدیریت خودم هستند
  میتونید نظر هاتونم بهم بگید

@ms00m0y دوستای عزیز ما رو در روبیکا با آیدی 
 و در اینستاگرم

@ms664455  
 دنبال کنید

  هدف اصلی من این بود که بگم عشق ، هیچ چیز حالیش نمیشه حتی نسبت خونی نزدیک ، حتی هم جنس
 حتی سن

 حتی فقر و و و …
 به هر حال

 حالتون همیشه خوش
 

  راستی این ها عکس های نامه ای که مارال نوشته برای محسن
 به زور ازش گرفتم تا عکس بگیرم

 گفت که اسم و فامیل بعضی چیزا رو غلط گیری کنم
  فقط شرطش این بود
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 شرمنده کمی تار شده
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  خب اینم از نامه
 

 تو جلد دوم میگم که چطور نامه رو از محسن گرفته
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدانگهدار تا جلد جدید
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