
 

 
1 

 

 

 کرم درونیم رمان :

 رمان فوریو کاربر  Saeedeh_po :  نویسنده

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 

 

 

 

wWw.Roman4u.iR


Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ...رید نت که باز واااااای

 ...گوشی رو کوبیدم محکم یکی

 ...ها میکردم خر رو پسره داشتم تازه دیگه شو درس اهه

 ...میاد( دفاعیمون آمادگی معلم)معتاد االن کیفت تو بذار کوفتیو اون رز_

 باشه خو-

 ...انداختم بودم کرده آویزون صندلی به که پشتیم کوله تو گوشیمو پشتو به برگشتم خراب اعصابی با

 ...تو اومد معتاد شدو زده کالس دره بستم رو کوله زیپ که همین

 ...جام سر نشستم باره دو کندمو صندلی از خودمو یکم زور به

 ...بود سنگینتر نمیشدم بلند

 ...جاش سر نشست اومد آروم آروم همیشه مثل معتاد

 ...میداد دست بهم تهوع حالت میکردم نگا الغرش و سیاه صورت به وقتی

 ...بود زغال کال... سیاه سیاهه...استخوانی الغر...کوتاه قد...معتادا عین...بود برازندش لقبش که واقعا

 ...ببره خوابم من که االنه واای...دادن درس به کرد شروع نکرش صدایه همون با

 ...سرجاش نشست کشیدو دادن درس از دست ها بچه اعتراض بخاطر ساعتی نیم از بعد

 ...رفتم خواب به و صندلی تک رو افتاد سرمنم اون نشستن با

 ...نمیچسبه آدم به کالس تو خواب مثل خوابی هیچ که آخ

 ... دیگه پاشو.... رزززززززز_

 ...نیاز بخوابم بذار اونور گمشو...رز و کوفت... رز دردو_
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 ...دارم کارت پاشو بابا_

 ...کردم نگا نیاز به کردمو بلند سرمو بسته چشم یه باز چشم یه

 ...دیگه بنال_

 ...شی بلند خواستم فقط هیچی_

 ...خری خیلی_

 گفت زدو گشادی گل لبخند

 ...لطفته نظر عزیزم فدات_

 ...دهنم به کوبید یکی که بکشم خمیازه خواستم کردمو باز آبی اسب عین دهنمو...دادم بدنم به قوسی و کش یه

 زدم داد عصبانیت با

 ...میکشمت نیازززززززز_

 ....نیاز دنبال افتادم شدمو بلند جام از

 ...دویدن به کرد شروع نیازم

 گفتم بلند صدایه با

 ...ها بیاد دردت میکشم میگیرم یجاییت از بخدا نایستادی ایستادی ایستادی نیاز_

 ...نداد گوش من حرف به اصال نیاز ولی

 ...پایین رفت بدو ها پله از نکردو حساب هم خر منو

 ...برات دارم خانوم نیاز بصبر

 ...خوردم سر و ها نرده کناریه سنگ رو گذاشتم پاهامو
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 خودم خواستم... کردم بلند سرمو...میشدم ضایع وگرنه نبود کسی بازم خوبه... که ندارم شانس...زمین رو افتادم که پریدم پله آخرین به نرسیده

 بلند پاشنه و سیاه کفشایه...باال بردم نگامو آروم نشسته زمین رو طور همین...خورد کفش جفت دو به چشمم که نیاز دنبال برم شمو بلند هم

 (کوردی شلوار کلی طور به)گشاد و ای قهوه رنگ به شلواری...

 ( هاست محجبه اون از خواهرمون) زانو زیر تا وبلند ای قهوه رنگ به مانتو

 ...گاومیشا شاخ مثل بود شده تیز باالش که سیاه مقنه

 گفتم آرومی صدایه با افتاد برزگر خانوم به چشمم که همین

 ...خورد بهم حالم دهد مرگت خدا.... برخورد کرد نگاهت با نگاهم_

 ...شد کر بودن مدرسه تو که دخترایی همه گوشه سهله که من بیچاره گوشایه کشید که دادی با ولی بشنوه صدامو که نمیکردم فک من

 �میکنه کار خوب خیلی زن این گوشایه که رسیدم نتیجه این به من و

 ...بگم دلم تو بگم خواستم چی هر  بعد به این از باشه یادم

  دفتررررررر... بهرامییییییییی_

 ...شدم بلند جام از

 گفتم و شدم خم یکم سینمو رو گذاشتم دستمو

 چشم_

 ...دفتر طرف رفتم ریلکس و راحت خیال با معاونمون سر پشت

 ...بودم ریلکس همینطور همیشه

 گفت مدیر به رو عصبانیت با برزگر خانوم عزیزمون معاون این شدیم دفتر وارد که همین

 ...من شدم خسته دیگه بخدا لیال_

 گفت کردو بهم نگاهی عزیزمون مدیر

http://www.roman4u.ir/


 

 
5 

 

 کرده؟؟؟ چیکار باز_

 حالت با دیدنش با مدیر که شدن دفتر وارد نیاز با صالحی خانوم دوممون معاون بار این شدو باز در کنه باز دهنشو خواست برزگر که همین

 ...داد تکون سری دومون هر به رو تاسفی

 گفت آروم ایستادو کنارم اومد نیاز

 خوردی؟؟ گوهی چه_

 ...االغ دیگه توعه سری خیره از چیه هر دوما...نمیخورم تورو من اوال_

 ...م مگه کردم چیکار من باو نخور گوه_

 ...بسه_

 گفت که بهش دوختیم نگامونو اومدیمو خودمون به( جون جفری میگیم بهش ما که جعفری خانوم مدیرمون) جون جفری صدایه با

 ...بزنم زنگ تو بابای به باید کنم فک اینبار نیاز و میزنم زنگ تو مامان به االن رز_

 میزنین؟ زنگ من بابای به چرا چی؟ یعنی عه_

 گفتم خنده با آروم

 ...اومده خوشش بابات از حتما_

  ��بیامرزتش خدا ��نداره شومل مدیرمون این بیچاره اخه) 

 《کنه پیدا خوب شوهر یه تا》 ��دعا التماس

 (��ها خوبه نیازم پدر

 ...خنده زیر زد پقی حرف این شنیدن با نیاز

 ...افتاد بود شده برزخی که جفری به نگام که میخندیدم ریز ریز طور همین منم

 ...باشه شنیده نکنه اوه اوه



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 !!!اخراج بهرامی خانوم_

 برگشتن قبلیش حالت به چشام بعدیش حرف با که کردم نگاش شده گرد چشمایه با

 !هفته یه مدت به_

 گفتم بهش رو زدمو گشادی گل لبخند

 ...بمونم آخر زنگ تا چرا اخراجم منکه....  دیگه دنبالم بیان بزنین زنگ من اولیای به نباشه زحمت پس_

 گفت داد با چون براش میشد زحمت کنم فک ولی

 ...سرییییییع کالستون برین_

 ...پکر نیاز و بودم راحت مدرسه از هفته یه مدت به اینکه برا شنگول من

 ...دیگه چیز یه یا �� بود من از دوری برا نمیدونم دیگه

 گفتم بلندی صدای با کردم باز کالسو دره که همین

 ...شده خشک کمرم تو قر که برقصم بخون زینو_

 ... شمرد 1 تا 3 از کردو بلند دستاشو خنده با زینو

1-2-3 

 ...رقصیدن به کردیم شروع وسطو پریدن ها بچه همه که خوندن به کرد شروع

 ...زدم کنار نم*س*ا*ب با رو  همه...آهنگ این عاشق که منم میخوند رو جونم ای داشت زینو

 ...بستم نم*س*ا*ب رو کردمو باز رو میبستم گردنم به همیشه که سیاهی شال

 ...نم*س*ا*ب دادن تکون به کردم شروع و باال بردم دستامو

 ...میزدن دست ها بچه همه
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 ...جووووووووون میگفت میزدو دست بهم پشت از هی که بود چی نیاز فاز نمیدونم وسط این

 ...شد قطع دخترا همه صدایه یدفه که دادم ادامه کمرم دادن تکون به نکردمو اعتنایی کدوم هیچ به

 گرفتین؟ مونی الل چرا ها میگرفتتم جو داشت تازه اهه_

 ...میکردن نگا من سر پشت به داشتن میزنه حرف اینجا داره آدمی یه که انگار نه انگار اصال اونا ولی

 ... نبودن دنیا این تو اصال انگار

 ...شدم الل دیدم که چیزی با که چرخیدم پشت به و زدم کنار صورتم جلو از طور همین  بودن زده مقنه از همشون که طالییمو موهایه

 به میکنم خودم عاشق اونم میشم عاشقش من بعد هستم جدیدتون معلم میگه و تو میاد خوشگل پسر یه االن که کردین فکر خودتون با  حتما

  نه؟ میاریم جوجو هم تا شنصد و میکنیم ازدواج خوشی و خوبی

 ...مشهوره شرفها بی به دختراش بخاطر که...شرفه هنرستانه اینجا...که نمیشه اونطور شانسم  خوش خیلی من چون ولی

 مدرسه؟؟؟ داخل بیاد پسر یه میذاره جون جفری مگه

 ...نداره امکان

 گفتم بلندی صدایه با و مقنه داخل کردم موهاموسریع بود خانوم حاج خودشم و بود حساس چیزا این رو بسیار که زندگیمون و دین معلم دیدن با

 ...خانوم حاج اهلل یا_

 ...صلواااات خانوم حاج سالمتی به دخترا

 ...جاش سر نشست و داخل اومد اخمش اون با حاجی این که فرستادیم صلواتی یه هم با همه

 گفت دقیقه چن از بعد که دوختیم چشم حاجی این به و سرجامون نشستیم رفتیم مون همه

 ...تخته پایه بیا بهرامی...میپرسم نمیگم درس امروز_

 ...بیژن زاده امام یا

 ...بگم برم چی نخوندم هیچی من آقا
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 ... که بودم نخونده اخه نبودم بلد هیچی

 ...بخونم بود نذاشته ولگردی

 ...تخته پایه بیایین بهرامی خانوم_

 ...بیایین هم شما راد نیاز خانوم

 ...شه بلند جاش از کردم اشاره سر با که کرد بهم نگاهی ترس با نیاز

 ...برداشتیم زندگیمونو و دین کتابه

 ...شد بلند هم نیاز که شدم بلند جام از و گفتم لب زیر صلوات یه

 ...رفتیم تخته پایه باهم

 ...کن ترجمه هارو آیه و کن باز رو 189 صفحه بهرامی خانوم خوب_

 ...کردم نگا بود نوشته ها آیه فقط که سفیدی و خالی ورقه به...کردم باز رو 189 صفحه

  نشده؟ نوشته که کتابتون_

 ...دادم نشون بهش کتابمو دادمو تکون نه نشونه به سری

 ...بخون رو عنکبوت 67 آیه خوبه_

 ... ریدم گفتم خودم با خوندمو رو آیه رویه

 ...بخورم گوهی چه حاال

 ...داخل اومد جون جفری شدو زده کالس دره که میکردم معنی خودم برا هارو کلمه شکسته پا و دست داشتم طور همین

 ...دارم کارتون بیایین دقیقه یه میشه اگه... شدم مزاحمتون که فرمانی خانوم شرمنده... سالم_

 ...کردیم عوض کتابونو نیاز با سریع که در طرفه به رفت شدو بلند جاش از حاجی
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 ...ها آیه معنی خوندن به کردم شروع نفس به اعتماد با که سرجاش نشست اومدو حاجی دقیقه چن از بعد

 ...بود نیاز نوبت کردم تموم منکه

 ...خوند بود کرده حفظ قبال که اونم

 گفت حاجی که جام سر بشینم برم خواستم بود رضایتم نشونه که  لبخندی با

 ...بیرون بهرامی خانوم_

 گفت که کردم نگاش شده گرد چشمایه با

 ...بیرون بفرمایین نشدم عصبانی این از بیشتر تا االنم کردین عوض کتابو ندیدم که نکنین فک نیستم خر من_

 دید؟؟؟ چجور این...میکردم نگاش داشتم هنوز من ولی

 داره؟؟؟ چشم سرش پشت نکنه

 جنه؟؟؟ نکنه

 گفت عصبانیت با که صورتش رو کردم فوت و خوندم  حمدو بستم چشامو

 !بیرووووون_

 ...نمیرم_

 نمیری؟ پس_

 ...نمیرم اره_

 ... باشه_

 ...سرجام نشستم رفتم راحت خیال با که بیرون رفت کالس از شدو بلند جاش از

 ...توبه... توبه..استغفراله....ج زنیکه
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 !واال...میگه هیچی اون نمیگم هیچی من هی

 ...میکنه کم انضباط از اونم میاره جونمو جفری میره فوقش

 ...شد میکردم فکر که هم همینطور و

 ...شدم بلند جام از گویان یااهلل همیشه مثل که شدن کالس وارد جفری با همراه دقیقه چن از بعد

 !رز_

 جونم؟؟_

 دادی؟ آب به گلی دسته چه بازم_

 ...دنبالم بیان بزنین زنگ اولیام به گفتم من خو_

 ...درمیاری شورشو داری دیگه رز_

 گفت جون جفری صدم بار برای و

 ...اخراجی کنن شکایت معلما دیگه یبار_

  نیستم االن نکه

 ...گذشت سختی به هم کوفتی کالس این

 ...بیرون رفتن میدادن هل همو که طور همین پاشدنو جاشون از گاومیشا مثل دخترا شد زده اخر زنگ که همین

 بگی؟ میخوای چی بابات به رز_

 ...دیگه بریم اشوپ... هیچ_

 ...بیرون رفتیم شدیمو بلند جا از خنده با

 ...نیاز نه خونه برم پیاده که داشتم حال من نه امروز
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 ...رفتیم سرویس طرفه به باهم

 ...ماسید دهنم تو حرف محدثه و فائزه دیدن با که شدم وارد گویان یااهلل و پلش رو گذاشتم پامو یه و کردم باز سرویسو دره

 ...خدا خود یا

 برداشتن؟؟؟ ابروهاشونو چرا اینا

 کردن؟؟؟ شوهر نکنه

 ...میگیره کی هارو زشتو این بابا نه

 گفت و پشتم به کوبید یکی اعصبانیت با نیاز

 ...دیگه برو هوووووش_

 ...دید دیدمو من که چیزی اونم و باال اومد هم نیاز که شدم سرویس سوار سریع

 ...نزدم توهم پس

 ...کردم نگا بود زده خشکش که نیاز به

 ...کرد نگا بهم مات صورتشو رو گذاشت دستشو که کردم نثارش جانانه سیلی یه

 ...ترشیدی خونه موندی خااااااک_

 ...کردن باز برام پنجره کنار جایی دیدنم با دخترا که پشتی هایه صندلی طرفه به رفتم بهشو کردم پشتمو

 ...جلویی صندلی رو نشست زانوهاش رو برعکس اومد هم نیاز که جام سر نشستم رفتم

 رز؟_

 هان؟_

 ...رفت ترشیدیم_
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 میدونی؟؟؟ تازه_

  گفت طرف اون از روشنک

 ...میاد ترشی بویه پیف پیف_

 ...برداشته جارو همه لشت تنه بویه که کن بو خودتو اول_

 (نمیومد خوشم دختره این از اول از)

 ایششششش_

 جیشششش_

 ...بسه رز_نیاز

 ...نیاز به دوختم چشم و دادم تکون سری

 ...شد اشکی و سوخت چشام که نزدم پلک ای ثانیه 20 مدت به

 گفت ناراحتی با نیاز

 عشقم؟؟؟ شد چت_

 ...که نمیدونی نیاز_

 گفتم که افتاد چشمم از اشک قطره یه

 ...کرده داغونم شوهری بی_

 که نمیکنن درک دیگه کثافطن...خنده زیر زدن همه حرفم این با

  گفتم دخترا به رو کردم باز آخر تا سرویسمونو پنجره

 ...شین حاضر_
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 ...خیابون به دوختیم چشم گرفتیمو خاصی ژست باهم همه

 ...میخندیدیم درمیوردیمو شکلک یه میدیدیم که پسری هر برا

 ...خودمون برا بودیم خوش

 ...بخورم روزارو این حسرت قراره که نمیدونستم

 ...رسیدیم کوچمون جلو به بودن شده پیاده دخترا بیشتر که ربعی یه از بعد

 ...شدم پیاده کردمو ب*و*س دخترارو هوا تو

 ...رفتم خونمون طرف به انداختمو زیر  سرمو

 ...بودم رفته فرو فکر تو

 ...یکی به خوردم که بودم شدن غرق معرض در میدونم فقط میکردم فکر چی به  داشتم که نمیدونم خودمم

 ...داد نجاتم و گرفت  کمرم از بهش بودم خورده که همونی که زمین بیفتم بود مونده کم

 ...نمیوردم باال سرمو کاش ای ولی ببینم سفیدمو اسب بر سوار شاهزاده این تا باال اوردم شوق و ذوق با سرمو

 ...میگی دورغ بگین شما ندارم شانس میگم من

 سینه عاشق اون بعدش میده نجات منو... و... صاف صورتی...  رنگی چشایه... بدنسازی هیکل با... خوشگل پسر یه االن رمانا مثل میکردم فکر

 ...ولی میشه چاکم

 ...شد برعکس کل به ولی

 ... بود گرفته همسایمون خز پسر منو

 کال...بزرگ بینی...چاققققققق...میزد بهم آدمو حاله که قرمز هایه جوش از پر صورتی...فر موهایه با پسری...بود مثبت بچه و  خون خر آخر

 ...هیوالااااا نه نه... گودزیال

 ...شدم جدا ازش سریع
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 ...نخورده بهم حالم این از بیشتر تا انداختم زیر سرمو

 ...کردم باز کلید با درو رفتمو خونه طرفه به بدو کردمو تشکر ازش کنم نگا بهش اینکه بدون

 شد بلند رمینا داده که کوبیدم بهم محکم درو حیاطو داخل پریدم وحشیا مثل سریع

 ...شکست در آمازونی وحشی_

 ...آدم... شوووووو آدم

 نداره جواب حق حرف ندادم جوابی

 ...نبود خونه هیچکی همیشه مثل...شدم خونه وارد و دراوردم کفاشمو

 ...رفتم ها پله طرفه به کشون کشون گرفتمو دستم به کیفمو

 ...ایستادم جام سر رمینا صدایه با که اتاقم به برم خواستم

 ...ترمز رو زدم اتاق دره جلو کردمو گرد عقب

 ...بشنوم رمینارو صدایه  کردم سعی و در به چسبوندم گوشمو

 ...عزیزم آره_

_... 

 فردا؟؟؟؟_

_... 

 ...چشم_

 ...بگه آقامون چی هر

_... 
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 ...میبینمت میام  روی پیاده بهونه به صب پس باشه_

_... 

 7 ساعت همیشه مثل خو_

_... 

 .ب*و*س فعال عشقم میبینمت پس باشه_

_... 

 ....خورد بهم حالم اوق

 ...اخه چیه ب*و*س

 

 کرم برا بریزم طرح تا رفتم اتاقم طرفه به خندیدمو شیطنت با آروم نبود امکانش چون ولی بخندم قاه قاه جادوگرها اون مثل میخواستم االن

 ...ریزی

 ...یوهاهاها

 ...کولم طرفه به کردم حمله و کردم عوض لباسامو سریع

 ...تخت رو انداختم خودم کشیدمو بیرون  گوشیمو

 ...بهم اومد ام پی تا 1670  نکشیده ثانیه یه به که شدم وصل فای وای به زود

 ...اوهااااا

 ...کردم کپ دیدنش با که کردم باز تلگرامو

 بده جواب تک تک اینا به داره حوصله کی االن وای

 ...بدم جواب فرزاد ام پی به رفتم همه از اول
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 ..بدم دستش از نمیتونم...خوشگله خیلی بیشرف اخه

  نوشتم اماش پی خوندن بدون

 خوبی؟؟؟... عزیزم سالم_

 داد جواب نکشیده ثانیه به

 ...رفت راه هزار دلم کجایی معلومه دختر... سالم_

 ...خو بودم مدرسه تو_

 گلم؟؟ نداری کاری... میام دقیقه ده عرض در دارم کار برم من عزیزم... باشه_

  گلم... خز پسره ایشششش

 ..مرخصی ندارم کاری... عزیزم باشه_

 .فعال بازیاتم دیوونه این عاشق_

 .نباش هم عاشقم و بیا اه اه

 .بای_

 ... بعدی به بریم شد کم شرش که این

 ...یکی موند فقط فرستادم و دادم جواب همشونو دونه به دونه طور این

 ...ناناز

 کیه؟؟ این

 ... ویش پی به رفتم

 ...بودن شده پاک همشون بدم شانس از ولی کیه این که بیاد یادم شاید کنم نگا هاش ام پی به اگه حداقل گفتم
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 ...چیه این اسم که نمیاد یادم دیدم کردم فک چی هر

 فرستاد ام پی که نوشتم سالمشو جوابه

 عشقم؟ خوبی_

 ...میشه جالب داره خدا یا

 ...بود پسر این

 ..گفتم خودم با

 ...نده سوتی رز

 :نوشتم

 چطوری؟ تو خوبم عزیزم مرسی_

 ...خوبم منم_

 ...شده تنگ اسمم آخر  میذاشتی همیشه که میمی اون واس دلم رز

 ...بیژن زاده امام یا

 ...که نمیدونم اینو اسم من

 نمیگی؟؟ _ناناز

 ...کن فکر رز

 ...میتونی تو کن تالش

 ... نمیشه اقا رسیدم نتیجه این به تفکر دقیقه پنج از بعد

 ...نمیاد
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 ...خودمون دشویی همون....خونه فکر برم گرفتم تصمیم

 ... میکنه خطور آدم ذهن به چی همه اونجا که کرده ثابت تجربه چون

 !بله

 ...دشویی رفتم بدو تختو رو انداختم گوشیو

 ...میکردم فکر داشتم بودم نشسته که طور همین

 ...محمده اسمش که رسیدم نتیجه این به بود شده سست پاهام که دقیقه ده از بعد

 ...گوشیم طرفه به کردم حمله دادمو انجام رو باقی عملیاته زودی

 نوشتم براش زودی

 ...محمدم_

 ...نمینوشتم کاش ولی

 ...ریدم فهمیدم فرستاد که استیکری با

 ...ریدم یعنی

 کیه؟؟؟ محمد رز_

 .امیرم بگیم میخواستم شد اشتب عههههه_

 کیه؟؟؟ امیر ��رززز_

 ...که نشد اینم سرم تو خاک

 ...بدونم اسمشو که بودم مشتاق بازم ولی پرید که پسر دیگه

 ...گفتم کنین فکر که اسمی هر
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 ...نبود کدوم هیچ بازم ولی چنگیز تا بگیر ارسالن از

 گفتم شدمو خسته دیگه اخرش

 هستی؟ کی ببینم بنال اهه_

 .نیاز منم خره_

 بیشعور؟؟؟ کردی اسکل ساعته یه منو_

 ...بده تکون دست بود چالش_

 رفت دیگه منکه آبرویه بدم تکون دست گفتم بازم ولی( میکنه خرش داره یساعته خو)شدم عصبی که چن هر

 دیوثا سالم_

 ..بای برم من فعال    _

 ...کم شرت_

 ... واقعا خرم چه من

 ...فهمیدم تازه

 ....اونه میفهمیدم بودم کرده نگا پروفایلش عکسایه همه به اگه

 ...رفت نداشتم آبرویه نداره ای فایده دیگه چن هر

 .... شدم بلند جام از گذاشتمو بالشم کنار گوشیو

 ...فردا نقشه برا بیاییم حاال

 ��که نمیشه چیزی شدم اخراج بگم بابام به دیرتر روز یه

 ...برداشتم دوربینو رفتمو میزم طرفه به



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ... بود زیاد شارژش

 ...شه شارژ تا گذاشتمش شده هم احتیاط برا ولی کنم استفاده ازش کامل روز یه میتونستم راحت

 ...کردم آماده رو بپوشم فردا بود قرار که لباسایی

 ...نمیشه معلوم من راست و چپ چون کرد احتیاط مواقع جور این در باید کرده ثابت تجربه چون

 ...پایین برم گرفتم تصمیم لباسام گذاشتن کنار از بعد

 ...اومدن هم اینا مامانم زیاد احتمال به

 گفتم جیغ با میپریدم ها پله از داشتم که همین

 ...جونم مامی... مامیییییی_

 ...شد وارد شوک بهم روم جلو صحنه دیدن با که بپرم هم پله اخرین از خواستم

 ...بود وضعی یه یعنی!!!!!!بابا نه

 ...چشم تو چشم...هم دست تو  دست...هم رویه روبه...بودن نشسته مبل رو بابام و مامان

 ...خنده زیر زدم کنمو کنترل خودمو نتونستم من که بشن لب تو لب مونده کم

 ...کرد نگا بهم برزخی چشمایه با بابام که زد پس بابامو ترس با مامانم

 گفتم خنده با

 ...برسین کارتون به شما میرم من...نزنم بابا خوب_

 گفت حرص با مامان

 ...بذاریم کاره نیمه کارمونو تو بخاطر که نیستی عددی_

 .زد خشکمون تعجب از  بابام و من که ید ب*و*س لباشو سریع شدو خم بابام طرفه به
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 ...بشررررر برم روتو بابا

 ...لب از اونم ی ب*و*س می شوهرتو بچت جلو

W0w. 

 گفت مامانم به رو بغض با

 ...موخوام منم_

 ...طرفش رفتم دو با بده نشون واکنشی مامانم اینکه از قبل

 ...خنده از ترکید بابام که یدم ب*و*س لبشو صورتشو طرف دو گذاشتم دستامو

 ...پروویی مامانت مثل که بشم قربونت دخترم_

 !!!بابا عه_

 ...باشین داشته ای دیگه کارایه شاید... بذارم تنها شمارو برم من_

 ...شکمش تو خورد راست که بابا طرفه کرد پرت برداشتو روفرشیشو شد خم بابا حرف این شنیدن با مامانم

 �😂� میشد ناقص بچم و حساس جایه تو میخورد راست میومد پایینتر ذره یه اگه

 گفت حرص با مامان

 ...بشن پروو که کردی کاری دخترا پیش حرفات این گفتن با تو... سدرااااا_

 ...هستن حیا بی اینقدر که توعه تقصیر همش

 گفت بهت با بابا

 منحرفی؟ تو کنم چیکار من_

 .منحرف نبود میکنی فکر تو که چیزی اون من منظور
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 ...زمین افتادم زارت که کرد باز هم از پاهاشو مامان

 ...مردم وااای

 گفتم بغض با

 ...الهی نمیری ننه واااای_

 ...دادم دست از نشیمنگاهمو

 ...آخخخ

 کردن؟؟؟؟ حساب آدم منو مگه ولی

 !نه که البته

 ...بچشونم ناسالمتی... زندم مردم، ببین که نکردن توجه بهم اصال جهنم به آدم

 ...اوردن پرورشگاه از منو که میکنم شک کم کم دارم ولی

 ...بابا دنبال افتاده دو با که خورد مامانم به چشمم بیرونو پریدم جهشی فکر از مامان جیغ با

 ...بدو کی ندو حاال

 ...بودن شده جری و تام مثل

 ...میکردم نگا میده نشون خودشو داره و شده زنده درونیشون کودک که دوتا این به داشتم بودمو نشسته زمین رو همونجا منم

 پشت و شد قطع صداش یدفه ولی تو رفت جیغ با هم مامانم سرش پشت که اتاق تو انداخت خودش و رفت اتاقش طرف به ها پله از دو با بابام

 .بود در قفل و در شدن بسته صدایه سرش

 �😂😂�میکنن چیکار دارن اینکه حدس نبود سخت خیلی

 ...منحرفم بس از
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 ...شدم اینا مامانم بیخیال

 ...شدم پا جام از درد با

 ...رفتم آشپزخونه طرفه به میدادم ماساژ نشیمنگاهمو که همونطور

 ...(و کرانچی _چیپس _پفک)پرت و خرت کلی

 ...بردم خودم با برداشتمو کردم پیدا چی هر کال

 ...نشستم زمین رو تلویزیون جلو

 ...چیدم خودم جلو مرتب کردمو باز هارو خوراکی اون همه

 ...نظر مورد کانال به زدم برداشتمو رو ماهواره کنترل

 ...زد برق چشام جری و تام کارتون دیدن با

 ...خوردن به کردم شروع میکردم نگا کارتون به  که حالی در ذوق با

 ...شد شب چطور نمیدونم اصال

 .رسید دادم به مامانم که بودم عزیز عزرائیل به دادن جون حاله در معدم درد از االن و کردم تموم تنهایی به هارو خوراکی اون همه میدونم فقط

 (کنم معامله میخواستم... ها میرسیدم حساس جاهایه به عزرائیل با داشتم تازه اهه)

 .سرم تو عالم خاک وای_مامان

 شد؟؟؟ چت رز

 ...افتاد اشغاال به چشمش که بگه هم دیگه چیز یه خواست

 گفت عصبانیت با

 ...حقته_
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 ...بکش درد

 ...اینطو باشی تو تا

 گفتم داد با

 میدی؟؟ درس من واس داری تو میدم جون دارم اینجا من_

 .دشویی برم کن کمک بیا

 .میارم باال دارم

 

 ...رفتم دشویی طرفه به مامانم کمک با

 (بیارم باال ظرفشویی سینک تو که نداری انتظار خو)

 ...اوردم باال بار پنج از بیستر شب اون

 ...نداشتم جونی دیگه

 ...تخت رو گذاشتم آروم و اتاق بردتم کردو بغلم بابام

 ...بیرون رفت اتاق از یدو ب*و*س پیشونیمو

 ...کردم فراموش کل به دردو اصال  همانا تخت از من پریدن همانا بابام رفتن

 ...گشتن به کردم شروع تاریکی تو چراخ کردن روشن بدون سریع

 ...کنم پیدا نتونستم گوشیمو ولی کردم رو زیرو اتاقو

 ...میره یادم از زودی چی همه دارم آلزایمر من نکه

 ...ننه شدم پیر

http://www.roman4u.ir/


 

 
25 

 

 ...رفتم شارژ بودم گذاشته ظهر که دوربینی طرفه به بود گوشیم نکردن پیدا بخاطر که حوصلگی بی با

 ...نره یادم از فردا تا باشه دید تو که جایی گذاشتمش سریع

 میره؟؟ یادم هم نقشم این کردی فک چی پس

 ...نمیره یاد از میشه مربوط انتقام و رمینا به چون نخیر

 ...انداختم تخت رو خودمو بود شده شروع دوباره که دردی با

 ...چیزی به خورد که بردم بالشم زیر دستمو

 ...پریدم جام از ترس با

 بود؟؟؟ چی این فامیل زاده امام یا

 باشه؟؟؟؟ عقرب نکنه

 عنکبوته؟؟؟؟ نکنه

 ...بالش طرفه به بردم دستمو ترس با

 ...خوندم لب زیر بودمو حفظ که ای سوره هر

 ...زد برق گوشیم دیدن با چشمم که برداشتم بالشو حرکت یه تو

 ...کشیدم دراز سرجام دوباره میکردم بارونش ه ب*و*س خوشحالی با که طور همین برداشتمو گوشیمو

 کردم زمزمه خودم با گرفتمو بغلم تو گوشیو

 ...مامانی قوقولی بودی کجا_

 ...بووووود شده تنگ برات دلم

 ...بزنم سر گروها به ،یکم تا میدارم بر و میشد خاموش روشن اش صفحه که گوشیو سریع
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 رفته سر حوصلم خو

 ...تورم به خورد یکی بازم که میکردم ولگردی داشتم گروها تو طور همین

 ...بود پولدار ولی نبود خوشگل چن هر

 ...بهم فرستاد هزاری پنج شارژ دوتا شدم دوست باهاش اینکه بخاطره شب همون

 ...ندم دستش از نکرده خدایی یدفه تا خاص مخاطبایه لیست تو گذاشتم هم اینو و شدم خامش زود پرست شارژ که منم

 ...گذاشتم مرگمو کپه شارژو تو گذاشتم گوشیو زود( تالفیه روزه) دارم واجب کاره یه فردا اینکه یاد با ولی بودم بیدار 3 ساعت تا

 دینــــــــــــــگ دیـــــــــــنگ

 ...کووووووفت آی

 ... گرفت خون خفه که ساعت رو کوبیدم یکی

 ...دشویی رفتم دو با پریدمو جام از تالفیه روز امروز اینکه آوری یاد با که بخوابم دوباره خواستم

 ...نبینن لباسا اون با منو تا بیرون میرفتم همه از زودتر باید

 ...بیرون پریدم دشویی از مربوطه عملیاته انجام از بعد سریع

 ...بستمش اسبی دم زدمو موهام به شونه یه سریع

 ... کردم ساده آرایش یه

 ...ایستادم آینه جلو و پوشیدم لباسامو

 (بود کش هوا ��بود گشاد خیلی اخه... کردم تنگش خودم که)  تنگ یکم ورزشی شلوار

 ...نخی طوسی رویه با سیاه زیره

 ...کو کالهم عهههه
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 ...سرم رو گذاشتم هم سیاهمو کالهه زود

 تمام

 ...کردم سرم هم رو رویه کالهه کاله، رویه از

 ...داد جیزززی صدایه که کردم باز اتاقو دره آروم برداشتمو دوربین گوشیمو با پشتیو کوله

 نه؟ یا هس کسی ببینم کنم چک تا بردم بیرون در الیه از سرمو

 ...کنم ریسک مورد یه این تو دیگه نمیتونم خو

 ...نبود بیدار کسی و بود یار من با شانس بار اولین برایه خداروشکر که

 ...برداشتم شدمو خم بودم گذاشته در کنار که هامو کتونی

 ...رفتن راه به کردم شروع پام ی پنجه رو بستمو آروم درو

 ...شد باز یدفه در که بودم اینا مامانم اتاق هایه نزدیکی

 ...دیوار به چسبوندم خودمو سریع ترس از

 ...ها بودم کرده شک

 ...شانسی خوش به چه منو اخه

 ...شنیدم پا صدایه دقیقه چن از بعد

 ...کردم سکته ترس از داشت تن به سیاهی شام ربدو که روحی دیدن با که جلو بردم یکم سرمو

 بوده ماسک سفید چیزه اون فهمیدم تازه که گذشت جلوم از گویان رز رز طور همین مامانم

 ...فهمیدم بوش از باهوشم نکنین فک

 ....میزنه لگد من بخت به و  میمونه جوون دیگه صورتش رو میزنه چیزارو این خو
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 .... واال

 ...میخوان اونو میشن پشیمون میبینن مامانمو خواستگاری میان

 ...شه دور ذهنم از پرت و چرت فکرایه این تا دادم تکون سری

 ...رفتم پایین ها پله از پام پنجه رو طور همون سریع شد اتاق وارد مامانم که همین

 ...بودم راحت دیگه اینجا

 ...بیرون رفتم و کردم بازش نده صدا که جوری آروم درو طرفه به رفتم دو با

 ...بیرون برم اونجا دره از تا پشتی حیاط طرفه به رفتم کردمو پام رنگمو طوسی هایه کتونی

 ...نمیکنم ریسک دیگه مورد این در که گفتم

 ...کردم نگا ساعتم به بستم درو که همین

 ...بود نشده 6 ساعت هنوز

 ...داشتم وقت پس

 ...رفتم کوچمون سر تا پیاده زدمو آفتابیمو عینک

 ...اوردن تشریف آخرش خانوم که شدم عالف کوچه سر ربعی یه

 ...گرفتم ازش دور از عکس تا چن در جلو همونجا کردمو حاضر دوربینو سریع

 ...شود چه امروز وااای

 ... دویدن به کرد شروع اروم ، آروم

  

 ...گوشش توی گذاشت و اورد در رو هندزفریش حین همون در
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 ...کشیدم پایین بیشتر رو رویه کاله و دیوار به دادم تکیه نبینه منو اینکه برایه

 

 ...شد رد جلوم از دیدم کفشاشو که کردم نگاه زمین به و کردم خم سرمو

 

 ...بشه دورتر شدم منتظر کمی

 

 ... گرفتم عکس تا چند ازش و دراوردم رو دوربین دوباره

 

  دویدن به کردم شروع گوشمو تو گذاشتم  رو هندزفریم اون از تقلید منم

 

 ...شدم خسته اخرش که میگرفتم عکس رمینا از و میکردم گوش پرت و چرت آهنگایه به نظر مورد پارک تا

 

 ...بیرون کشیدم جیبم از گوشیو

 

 ...کردم پلی رو نظرم مورده آهنگ آهنگا، داخل از و زدم رو قفل زود

 

 ...شده خشک کمرم تو قر که االن بخصوص بگیرم خودمو جلو نمیتونم  میکنم گوش اهنگ این به وقتی که بگیره منو بیاد یکی وااای
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 ...میدادم خودم به قری یه هم آروم میدویدم داشتم که همونطور

 

 ...بسوزن اونجاشون تا که میدادم بهشون جوابایی یه نبود جلوم رمینا االن اگه که مینداخت تیکه یه میشد رد کنارم از  که ماشینی هر

 

 ...دادم ادامه راهم به

 

 ...نیست معلوم زیاد اینجا از دیدم که بگیرم عکس ازش بازم خواستم

 

 ...بگیرم عکس ازش خیابونو اونطرفه برم بود بهتر

 

 ...کردم کج خیابون طرفه اون به رامو بود رمینا به چشمم که طور همین

 

 ...اومدم خودم به ماشینی بوق با که بودم خیابون وسط

 

 ... من سمت به میومد داشت که افتاد ماشین به چشمم برگشتم که همین

 

 ..بگیرم شد می تر نزدیک بهم لحظه هر داشت که ماشینی از رو نگاهم اینکه نه کنم حرکت میتونستم نه بودم شده شوکه
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 ...ماشین به بودم دوخته چشم همینطور

 

 ...نمیکرد یاریم پاهام ولی خیابون اونطرف برم و بخورم تکون میخواستم

 خیابون اسفالت به بود جسبیده انگار

 

 ...بخونم اشهدمو گفتم حداقل

 

 ...دنیا اون برم و زمین بخورم زارت بعد هوا برم من و بخوره بهم ماشین تا شدم منتظر و خوندم رو اشهدم

 ...شد بلند مردم داده و ماشین بوق

 

 ...هوا برم من و بخوره بهم چی یه شدم منتظر گذاشتمو هم رو چشامو سریع

 

 ...میکردم خواهش تند تند خدا از  دلم تو بودمو بسته چشامو طور همین

 

 ...میدم قول خدا_

 ... میکشم خط پسرا همه رو دیگه بمونم زنده اگه میدم قول

 ...میکنم خواهش جهنم نبرم مردم هم اگه
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 ...کنم جفت کفشارو بهشت در جلو بذار حداقل ولی نبر نمیبری بهشتم

 ...بشورم هارو دشویی یا

 ...بشم میتونم هم حوری هستم خوشگلم نباشه تعریف خود از

 

 ...زمین افتادم پام به محکم چی یه خوردن با که بدم ادامه خواستم

 

 ...الهی بمیری واااااای

 

 ...شکست پام

 

 ... تن پنج حق به بشکنه پات

 

 ...الهی چرخ چهارده تیرلی زیر بری

 

 ...خیابون وسط ایستاده ساعته یه احمق دختره_

 ...میشد چی ترمز رو بودم نذاشته پامو موقش به اگه میدونی

 

 چی؟ چی
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 گفت؟ چی االغ این

 

 احمق؟؟؟ گفت من به

 

 ...پاشدم جام از عصبانیت با

 

 ...شدم الل پسره دیدن با که کنم کشش فش تا کردم باز دهنمو

 

 ...جیگرهههه چه

 

 ...ها دادم قول خدا به تازه سرم تو خاک

 

 ...هستم قولم سر دادم قول جونم خدا نباش نگران

 

 اومدم خودم به پسره صدایه با

 

 داره؟؟؟؟ نگا هه_
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 گفتم گشادی گل لبخند با ببازم خودمو اینکه بدون

 

 ��داره صفا خر دیدن عزیزم آره_

 

 ...وگرنه بدون خودتو حد  استغفراله... دختره ببین_

 

 چی؟ وگرنه_

 بکنی؟ میخوای غلطی چه

 ...بکنی میتونی چیکار اصال

 

 ...میکنم کوتاه زبونتو اون_

 

 ... بابام یوخ_

 ...میتونی مگه

 .....خ

 

 ...افتادم رمینا یاده که باشی کی خر بگم خواستم
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 ...کردم گمش واااااای_

 

 ...کردم نگا اونور و این به

 

 ...شدم ناراحت واقعا وااای

 

 ...کشیدم زحمت همه این

 

 ...بود شده اشک پره چشام

 

 چرخیدم طرفش به پسره صدایه با که میکردم نگا اونورو رو اینو داشتم بغض با

 

 خانوم؟؟؟ شده چیزی_

 

 ...شدم پشیمون که نه بگم خواستم

 

 یافتم یوهوووو
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 ...بریزن اشکام تا دادم زور خودم به

 

 گفتم پسره به رو گریه با

 

 ...کردم گم اجیمو_

 

 گفت  کردو نگام مشکوک بعد ولی تعجب با اول

 

 ��واقعا؟_

 

 ...بخدا آره_

 (کردم گمش دیگه میگم راس... خودتی دروغگو)

 

 گفت مهربون  چون اومد رحم به پسره دل کنم فک

 

 ...بگردیم بریم باهم بشین ماشین سوار بیایین خوب_

 ...دنبالش برین نمیتونین که پاتون این با
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 ...کردم نگا بود خورده بهش ماشین که چپم پایه به تعجب با

 

 ...نشده چیزیش اینکه

 

 ...کرد اشاره راستم پایه به که کردم نگا پسره به سوالی

 

 کشیدم بنفش جیغ یه کردم نگا که راستم پایه به

 

 ...نازنیم پایه وای_

 ...وااای

 ... خدا تورو کن نگا االن بیفته پوستم رو خش یه بودم نذاشته که منی

 ...توعه تقصیر همش

 

 گفت بهت با پسره

 

 ...مثل خیابون وسط تو کنم چیکار من تقصیرمن؟؟_

 

  گفتم حرص با حرفشو وسط پریدم پا جفت پریدم عصبانیت با
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 ... ها میکشمت بگی رو ذهنته تو که کلمه این_

 ...کنم پیدا خواهرمو کن کمکم بیا االنم

 

 ...برداشتم بود افتاده زمین رو که دوربینمو

 

 ...بود نشده چیزیش خداروشکر

 

 ...نشستم جلو صندلی رو و رفتم ماشین طرفه به پسره به توجه بدون لنگان لنگان

 

 ...شد ماشین سوار اومد گفتو چی یه لب زیر پسره

 

 ...برم کجا_

 

 گفتم میکردم نگا اونور اینورو به که طور همین

 

 ...برو راهو همین درست_

 ...راستیییی
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 چیه؟؟؟ اسمت

 

  گفت بیخیالی با انداختو بهم وری یه نگاه یه

 

 ...ارسالن_

 

 گفتم زدمو گشادی گل لبخند

 

 ...آشنایی از بدبختم... رزم منم_

 ...لطفا برو سریعتر یکم

 

 ...شد کنده جاش از ماشین که گاز رو گذاشت پاشو کردو نگام حرص با

 

 ...چسبیدم صندلی به ترس با

 

 ...ها داره کم هم پسره این

 

 شدم پرت که ترمز رو زد یدفه پسره که کشیدم خوشحالی از جیغی پسر یه پیش رمینا دیدن با که بهش میدادم فش دلم تو داشتم طور همین

 ...ماشین جلویی شیشه به خورد سرم جلو
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 ...نشد چیزی بازم خوبه

 

 میکشی؟ جیغ چرا دیوونه چته_

 

 گفتم حرص با

 

 ...میکنم گمش بازم االن... هیییس_

 

  سرم رو بودم گذاشته دستمو طور همین

 ...برداشتم سریع دوربینو

 

 ...نشستم ماشین شیشه طرفه به برعکس هام زانو رو 

 

 ...شدم دیوونه کرد پسره که کاری با ولی گرفتم بود دست تو دست پسره با که رمینا از عکس تا چن یه بیرونو بردم ماشین از خودمو کمر تا

 

 چییییی؟؟؟
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 میکنه؟؟؟ داره چیکار پسره این

 

 ه؟؟؟ ب*و*س می منو خواهر داره

 

 لبببب؟؟؟ از اونم

 

 ...اللیگا حد در کرد گل غیرتم

 

 ...حیفه گفتم که طرفشون برم خواستم بادو و شدم پیاده سریع

 ... ماشین صندلی رو کردم پرت دوربینو و گرفتم عکس تا چن یه

 

 گفتم داد با

 

 ...کنار بکش من ناموس لبایه رو از لباتو انگللللل پسره_

 

 ...شدن جدا هم از سریع من داد با

 

 ...شد خشک سرجاش من دیدن با که چرخید پشت به ترس با رمینا
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 گفتم داد با طرفشون میرفتم دو با که طور همین

 

 ...اومدم که بگیر کش نفس آهای_

 

 ...کردم بیشتر سرعتمو

 

 ...گرفتتم هوا تو یکی که طرفش به پریدم شدم بودم یده ب*و*س منو ناموسه لبایه که الدنگ پسره اون نزدیکه که همین

 

 ...شدم رو روبه ارسالن خندون صورت با که گرفته منو کی ببینم تا کردم کج یکم سرمو  عصبانیت با

 

 گفتم حرص با

 

  چیه؟؟؟_

 میخندی؟؟؟ چی به

 ...برسم لندهور این حساب به تا زمین بذارم

 

 گفتم عصبانیت و حرص با برگشتمو پسره طرفه به
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 ی؟؟ ب*و*س می منو ناموس لبایه میای بچه علف یه تو اونوقت م ب*و*س ب رو دختره این لبایه نشدم موفق هنوز من کثافط_

 کجا؟؟؟ اونم

 ...پارک وسط

 

 گفتم تاسف با و رمینا طرفه برگشتم اینبار

 

 ...سرت تو خاک_

  دیگه  خالی خونه برو گمشو بکنی غلطا این از قراره که تو

 پارک؟؟؟ وسط چرا

 ...ل تو لب و دست تو دست اونم

 

 حرفم وسط پرید پا جفت رمینا که بدم ادامه خواستم

 

 ... پسرتی دوس بغل چشام جلو خودت االن که شو خفه_

 میدی؟؟؟؟ اخالق درس من به داری اونوقت

 ...بابا برو

 

 گفتیم باهم ارسالن و من
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 پسر؟؟؟ دوس_

 

 ...خندید هم لندهور پسره اون که خنده زیر زدم

 

 ...وقتشه درست

 

 ...باال کشیدم یکم پامو

 

 ...شد بلند آخش و شکمش تو خورد درست که پسره طرفه کردم پرت حرکت یه تو دراوردمو پام از کفشمو سریع

 

 گفتم حرص با

 

 ...که ندارم شانس اه_

 ...میخورد پایینتر باید اون

 ...رفت پسره طرفه به نگرانی با سریع رمینا

 

 اومدم خودم به میزد مکزیکی موج خنده توش که ارسالن صدایه با که میکردم نگا میرفت پسره صدقه قربون من جلو که رمینا به داشتم حرص با
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 ...میشه خشک شیرت ننه نخور حرص_

 

 گفتم حرص با و طرفش به کردم کج سرمو

 

 ...حیا بی_

 شدی؟ خاله پسر زود چه

 ...زمین بذارم زود

 

 ...رسید زمین به پاهام که کرد خم خودشو یکم اخم با

 

 ...میزدن حرف باهم داشتن و بودن ایستاده االن که پسره و رمینا طرفه به رفتم پایینو پریدم بغلش از سریع

 

 ...ها دارم غیرت من_

 ...ببینم کنین رعایت رو قانونی فاصله زود

 

 ...ایستادم وسطشون کردمو جداشون هم از سریع
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 ....کردم نگاشون حرص با

 

 گفتم پسره به رو

 

 چیه؟؟ اسمت_

 

 ...کامران_

 

 ...کردم نگا صورتش به

 

 ....میزنه بزرگ خیلی که پسره این... شدم متوجه تازه

 

 گفتم و رمینا طرف برگشتم

 

 سالته؟؟؟ چن رمی_

 

 گفت تعجب با
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 ...سالمه 19... دیگه خری_

 

 گفتم پوزخند با کامرانو طرفه برگشتم

 

 ...شما اونوقت_

 

_28 

 

 ...آخه چه من به بسه نداشتم حال ولی بهشون بدم گیر بازم خواستم

 

 گفتم میکردم پام کفشمو که حالی در بیخیالی با

 

 ...میخورین بهم خوبه اها_

 ...تمومه من کاره بریم دیگه من

 ...بای بای

 

 ...شد خراب اعصابم زد ارسالن که حرفی با که برم خواستم بهشون توجه بی زمینو انداختم سرمو

 

 ..دیگه اره_
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 ...شد تموم انداختی عکساتو کردی کاراتو تو

 

 ...ریددددددد که پسره این

 

 عکسی؟؟؟ چه رز_

 

 گفتم ترس بدون کنم کم رو( ارسالن)  بشرو این رویه اینکه برایه

 

 ...خان کامران این و تو از عکس_

 

 گفت ریلکس رمینا

 

 نه؟؟؟ کنی تهدید منو میخوای اونا با حتما و_

 ...نرفتی که هم مدرسه و بودی پسره یه بغل من چشم جلو هم شما کوچولو خانوم باشه یادت اینم ولی

 میشه؟؟؟ چی میدونی بگم بابا به

 

 گفتم پوزخند با
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 ...دراز جاده باز راه اینکه اول_

 ..گوره تو جات که تو میخورم کتک بگیم فوقش من بگو بفرما بگی بابا به میخوای

 ...شدم اخراج چون نرفتم اینکه دوما

 

 گفتم که کردن نگام شده گرد چشمایه با همه

 

 ...شدم اخراج هفته یه برا معمول طبق بابا نباشین نگران_

 ...عادیه

 

 ...شدم محو افق تو زمینو نشستم یدفه که برم برگردم خواستم بعد

 

 برگرده؟؟؟؟ راهو همه این داره حال کی

 

 ��یافتم اها

 

 ...کردم نگا ارسالن به و کردم شرک گربه شبیه چشامو

 

 گفت کردو نگام مشکوک
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 چیه؟؟؟_

 

 گفتم ای گونه بچه لحن با

 

 خونه؟؟؟ میبلی منو_

 

 ...رفت ماشین طرفه به دادو تکون سری حوصلگی بی با

 

 ...نشست دلم به پسره این

 

 ...بگیرم ازش ای شماره که شد واجب

 

 ...افتادم راه ارسالن سره پشت رمینا کامرانو به توجه بدون شدمو بلند جام از بگیرم شماره ازش چطور میکردم فکر خودم با که طور همین

 

 ...نمیترسیدم ازش چرا نمیدونم اصال

 

 ...االن ولی نمیشدم سوار نمیشناختم  که پسری ماشین سیاه سال صد من
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 ...دارم اعتماد ارسالن به چرا نمیدونم

 

 چرا؟؟؟؟

 

 هستی؟؟؟ چی منتظر دیگه شو سوار_

 

 ...میکنم نگا بهش دارم ایستادم جام تو همونطور من و بازه ماشین دره دیدم کردم بلند که سرمو

 

 ...بستم درو شدمو ماشین سوار سریع

 

 برم؟؟؟ کجا خوب_

 

 ...خونه طرفه به افتاد راه که دادم بهش رو خونه آدرس

 

 ...کرد دگرگون حالمو کرد باز که آهنگی با راه تو

 

 ��بود کرده باز شایان که آهنگی
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 حرفی کم خودتی تو روزا این شنیدم_

 

 سنگین سر رفتاراتم نمیریو جایی هر

 

 خاصه آدمای پره ورت دورو اینکه با

 

 کردی قط همه با رابطتتو تو

 

 *برتن رو دو رنگارنگ دخترایه دوس هنوز میدونم من میگن دروغ*

 

 کردی فرق همیشه با روزا این شنیدم

 

 کردی مست وقتیم دهنت از پرید اسمم

 

 کاریه کالسا از پر عکسات همه اینکه با

 

 کردی تک من رو که قدیمی عکس یه
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 هم به خورد مسیرمون دیگه بار یه

 

 میگم من فقط ساکت دفه این

 

 تو اخه رومی روبه رویی چه با

 

 *دارم؟ دوست گفت برگشت رویی چه با اورد سرم که بالیی همه اون از بعد واقعا*

 

 آمارتو میدادن شب به شب که تویی

 

 بودی کی دنبال من آغوش تو بودی چی فکر تو اعتمادم اوج تو

 

 *بود؟ کی فکر تو میکرد بغل منو دفه هر واقعا*

 

 بودی کی تماس منتظر تو بگو بودم تلفت زنگ به گوش ثانیه هر تو

 

 سرت پشت حرف نباشه بعد من گذرت من به نخوره امیدوارم
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 سرت به نیاد من روزای اون خراب حال ببری یاد از منو امیدوارم

 

 سرت پشت حرف نباشه بعد من گذرت من به نخوره امیدوارم

 

 سرت به نیاد من روزای اون خراب حال ببری یاد از منو امیدوارم

 

 بشنوم صداتو نمیخوام ساکت خواهشن

 

 *میشه بد حالم میشنوم صداشو... ازش متنفرم دیگه*

 

 بشکنم دوباره که میخوای نکنه چیه

 

 اومدم پات به پا شرایطی هر تو منکه

 

 صورتم چروک چینو به بسوزه دلت

 

 نمیخندم دیگه وقته خیلی ببین
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 نمیگردم دنبالت که وقته خیلی

 

 بهم نریز منو ساکت خواهشن

 

 بگم نزار صحبت سر بازه که حاال

 

 نمیدونی چیزی که تو بگم نزار

 

 اومد سرم به چی لحظه اون تو نمیدونی

 

 خوردو من ی شماره رو دستت اشتباهی وقتی

 

 میمومد اون صدای نبود هواست

 

 بود نبودم نبودنت نمیدونی تو

 

 بود بغلم تو عکست اونو کنار تو
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 تنش روی میکشیدی دستاتو وقتی

 

 بود بدنم روی زخم هزارتا جای

 

 میشدم پا باهاش صبا که صدایی حسرت

 

 میشدم آدما از دور همه از دور همیشه

 

 سفر کدوم پی بودی کجا موقع اون

 

 خبر ازت فقط میرسید که موقع همون

 

 مثال خوبی که نکن وانمود الکی

 

 اولم از بود من اشتباهه اشتباه

 

 مسخرم میکردی بخاطرشون که خاصی آدمای همون پیش برو
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 سرت پشت حرف نباشه بعد من گذرت من به نخوره امیدوارم

 

 سرت به نیاد من روزای اون خراب حال ببری یاد از منو امیدوارم

 

 سرت پشت حرف نباشه بعد من گذرت من به نخوره امیدوارم

 

 سرت به نیاد من روزای اون خراب حال ببری یاد از منو امیدوارم

 

 *بودم احمق چه من* 

 ...اومدم خودم به شد گرفته جلوم که دستمالی با

 

 ...خیسه اشک از دیدم که کشیدم صورتم به دستی

 

 ...بودم طور همین همیشه

 

 ...میریخت اشکام خاطراتش یاد با
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 ... میکردم گریه یادش با که بود کسی تنها

 

 ...نیستم و نبودم ضعیفی دختره من

 

 ...دارم ضعف اون جلو ولی

 

 ...اونه ضعفم نقطه

 

 ...اورد روز این به  منو که کسی

 

 ...کردم پاک اشکامو گرفتمو ازش دستمالو حالی بی با

 

 ...رسیدیم خونه به ای دقیقه پنج از بعد

 

 ...گرفت طرفم به کارتی که شم پیاده خواستم کردمو تشکر ازش

 

 ....هستم من داشتی احتیاج کمکی به اگه_
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 ...گرفتم ازش کارتو دادمو تکون سری

 

 ...رفتم خونه طرفه به شدمو پیاده ماشین از سریع خدافظی یه با

 

 ...بستم سرم پشت درو و خونه تو انداختم خودمو کردمو باز درو کلید با

 

 ...در این پشت بمونه باید چیز همه

 

 ...ندم بروز خودمو تو بریزم دردمو گرفتم یاد وقته خیلی من

 

 ...شدم خونه داخل دو با زدمو گشادی گل لبخند کشیدمو عمیقی نفس

 

 ...دور بندازم چیو همه که سرم به زدم تا دو انگشتام نوک با

 

 گفتم بلندی صدایه با

 

 ...مامااااااااااااان_
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 ...شد برابر دو تعجبش من لباسایه دیدن با که بیرون اومد آشپزخونه از تعجب با مامان

 

 نبودی؟؟؟ مدرسه تو رز؟؟_

 

 گفتم خنده با

 

 ...باوووو نه_

 ��تحقیق بودم رفته

 ...شدم اخراج مدرسه از هفته یه مدت به بده گونیمو مژده راستی

 

 گفت عصبانیت با مامان

 

  کردییییی؟؟؟ چیکار باز_

 

 ...دیگه نده گیر آخری سال این مامان پوووووف_

 ...من به داده پیچ سه گیره مدیره این میدونی که خودت

 

 ...کرده اخراجت که کردی کاری حتما_
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 ...که نداشته مرض

 

 ...داره مرض اتفاقا_

 ...اخرااااج گفت یدفه فقط نپرسید هیچی جفری اصال دفتر بردتم بعد گرفتتم برزگر که رفتم سر ها نرده از فقط نکردم کاری دفه این بخدا

 

 ...واااا_

 ...داره مرض زنیکه

 

 ...بهت میدم توضیح همینو میکنم سعی یساعته منم_

 ...دارم کار نیاز با اینا خاله خونه میرم حاضرشم رفتم من بیخیال پووووف

 

 ...برگشت آشپزخونه به دادو تکون باشه نشونه به سری

 ...رفتم باال ها پله از سریع

 

 بده؟ جواب ریلکس اینطور مامان که میشه مگه میگین خودتون با االن

 

 ...کردن عادت چون میشه که البته:  جواب دینگ
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 ...بود نشده وقت حاال تا که بگم خودمون از بذارین خوب

 

 ...هستم بهرامی رز من

 ..سالمه 18

 

 ...هستم کامپیوتر رشته آخر سال

 

 ...سالشه 45... شرکته یه معاون بابام

 

 ...نداریم شرکت خودمون ما ننه آره

 

 ...نیستیم دارا سرمایه اون از دیگه

 

 ...میکرد کار بانک تو مامان

 

 ...کنه کار نذاشت کرد گل جونم ددی غیرت که بود کامپیوتر مهندس

 

 موند؟؟ کی خوب
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 ...خرم اجی اها

 

 ...سرش خیر مثال داره کنکور امسال و سالشه 19 گفت که طور همون اجیمم خو

 

 بقیه؟؟ اممم

 

 ...نموند هیچی دیگه

 

 رفتم کمد طرفه به میزدم حرف خودم با که طور همون

 

 (شده دیوونه بچم) 

 

 ...کردم تنم برداشتمو اومد دستم دم چی هر سریع

 

 ...کردم خودم به نگاهی آینه تو

 

 ...جیگررر بخورمت جوووووون
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 ...خدایااااا خوشملم چه من

 

 ...حوری هستم حوری اصال

 

 ...فرستادم خودم برا ب*و*س یه آینه تو 

 

 ...چشام به زدم برداشتمو آفتابی عینک یه میرفتم خودم صدقه قربون که همونطور

 

 ...بیرون رفتم دو با برداشتمو  رو بود داده بهم( ارسالن)پسره که کارتی و گوشی

 

 ... یوهوووو

 

 ...بود چی برا این میگین خودتون با االن

 

 ...کرررررم دارم کرم جمالتون به خوب

 

 کنم؟؟؟؟ خالی خودمو  چطور من االن و
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 ....میمیرمممم وگرنه کنم خالی خودمو جوری یه باید

 

 ...کنم فک بذار

 

 کنم؟؟ چیکار که بود مشغول فکرم میرفتم پایین که همونطور

 

 بشم؟؟؟ کی مزاحم

 

 

 ...یوهوووووو

 

 ...میااام دارم من که بصبر ارسالن

 

 ...بیرون زدم خونه از و کردم خدافظی مامانم از همه از شیطونتر و خوشحالتر سریع

 

 ...رفتم اینا خالم خونه طرفه به میکشیدم نقشه ارسالن برا داشتم ذهنم تو که طور همون پیاده
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 شد زده ذهنم تو ای جرقه بزنم درو خواستم که همین

 

 یافتممممم

 ...برنداشتم و زنگ رو گذاشتم دستمو سریع

 

 جام از ترس با یکی داده با که میدادم قر جام سر  کنم خالی خودمو قراره اینکه شادی از داشتم  بود پیچیده جا همه زنگ صدایه که طور همین

 ...پریدم

 

 ....الهی بگیری کوفت آی_

 ....بمونی چرخ چهارده زیر

 ...اوسکول انکل کثافط

 داری؟؟؟ مرض

 ...آزار مردم

 ...برسم حسابت به تا تو بیا گمشو

 

 ...میشه خوشحال نقشم این شنیدن با اونم مطمعنم

 

 ...میگفتم داشتم( نکن دخالت من کاره تو... بزرگم من نخور گوه) ای کودکانه شادی با
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 ...رفتم خونه طرف به ای کودکانه شادی با

 

 ...سرم به خورد چی یه کردم باز درو که همین

 

 چیه؟؟؟ این... آخخخخخ_

 

 ...افتاد نیاز روفرشی به چشمم که انداختم زیر سرمو

 

 ....میکشمتتتتتت_

 

 ...ایستاده روفرشی دیگه جفت با جلوم قرمز چشمایه و ژولیده موهایه و عصبانیت از سرخ صورتی با برزخی نیاز دیدم که کردم بلند سرمو سریع

 

 ...رسید گوشم به خطر زنگ سریع

 

 گفتم مظلومیت با

 

 ...عزیزم_
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 ...باش مثلث اعصابت به

 ...میشه خشک شیرت که نخور حرص

 ...من برا درنیار ادا اینطور دوما

 ...بخوری نمیتونی گوهی هیچ

 

 ...دویدن به کردم شروع کردمو گرد عقب خندان  سریع

 ...دنبالم افتاد میکشید جیغ اعصبانیت از که همونطور  نیاز

 

 ...کردم بیشتر سرعتمو منم

 

 ...بدو کی ندو حاال

 

 ...پشتی حیاط به رفتم سریع

 

 ...افتاد پاش آب به چشمم که شدم قایم دیوارو به چسبوندم خودمو پشتی حیاط به پیچیدم که  همین

 

 ...برداشتمش رفتم سریع زدمو شیطانی لبخند
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 ...ایووول

 

 ...ایستادم دیوار کناره دوباره کردمو باز پاشو آب دره

 

 ...بود جونم با بازی کارم این میدونم

 

 ...دارم کرم که کنم چیکار ولی

 

 ...ایستادم راست سرجام شنیدم رو پایی صدایه که همین

 نشست کنه تالفی کارمو و دنبالم بیفته اینکه جایه به اینبار ولی شد بلند جیغش صدایه باز که کردم خالی روش آبو تمومه شد ظاهر که همین

 ...کردن گریه به کرد شروع زمینو

 

 ...شد چش این سرم تو عالم خاک وا

 ...زدن زار به کرد شروع اینبار و ترکید بمب مثل که کردم بغلش نشستمو کنارش زمین رو منم سریع

 

 ...شد خراب اعصابم که میکشید دماغش به دستشو میکردو فین فین هی 

 

 ...خودم االغه نیازه همون شد که سرش تو زدم یکی کردمو دورش خودم از سریع خراب کله که منم

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 ....همدردیت از اینم کردنت بیدار از اون چته؟؟ هان؟؟ روانی چته-

 

 ... زهرمار -

 ...میکردم همدردی دل و جون با نمیمالیدی لباسام به دماغتو محتویات اون تمام میکردیو رفتار ادم مثل اگه

 

 ...تو رو مالیدم نمی که من-

 ...میکردم پاک بینیمو ارزشمند محتویات دستم با

 

 ...دیگه همینه هم مشکل لعنتی ده_

 ...من مانتوی رو میکشیدی دستتو بعد میکردی پاکش دستت با

 ...مانتومو کشیدی گند به

 ...پاشو پاشو

 ...ریزی کرم واسه دارم ها نقشه امروز که ببینم لشتو تنه این کن بلند

 

 گفت کردو بلند سرشو سری نیاز

 

 ...رز مرگ بگو-
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 ...تو مرگ-

 

 ...بذار مایه خودت از کثافط خودت مرگ-

 

 ...چیو همه بدم توضیح خونه تو بریم بیا نزن زیادی زره-

 

 ...رفتیم خونه داخله به باهم دادو تون سری

 

 ...نقشم دادن توضیح به کردم شروع نشستیمو مبال رو

 

 ...میشد تر شیطون و تر مشتاق لحظه هر نیاز

 

 ...بود اومده خوشش اونم اینکه مثل

 

  گفت اجیم پیش چیو همه ارسالن اینکه تالفی برا بود انتقام برایه بیشتر  نقشم این

 ... دربیارم هم کنمو خرج قراره که هم پولی برابره دو باید کنم جیبم تو دست انتقام این خاطر به قراره چون البته

 ...دوختم چشم نیاز به حرفام شدن تموم از بعد
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 ...شد پکر دوباره

 

 مرگشه؟؟ چه این

 

 شده؟؟؟ چی بگی نمیخوای نیاز

 

 پرسید کردو نگا بهم میبارید غم ازشون که چشایی با

 

 نمیگی؟؟ کسی به بشم مطمعن-

 

 ...شدم ناراحت حرفش این بخاطر

 

 گفتم بهش رو جدی

 

 نداری؟ اعتماد-

 

 گفت انداختو زیر سرشو
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 دارم-

 

 ...نمیمونه سوالی جایه پس -

 ...نمیکنم زور نگو نمیخوای بگو میخوای االنم

 

 ...زدن حرف به کرد شروع نیاز که شم بلند جام از خواستم

 

 ...میکردم داغ نیاز حرفه هر با

 

 ...میفتادم خودم گذشته یاده حرفش هر با

 

 ....پیشونیمه رو ننگش لکه هنوزه که هنوزم که ای گذشته

 ...نمیرفتم باهاش کاش _

 

 گفتم عصبانیت با

 

 شده؟؟ چی ببینم بگو اهه_
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 ...یکیه منتظره و ایستاده کوچه تو ماشینش کنار ساالر دیدم که مدرسه میرفتم داشتم صب دیروز_

 ...ببره منو میخواد اون امروز که گفت و یدتم ب*و*س طرفم اومد سریع دید منو که همین

 ( هستن نامزد ماهه 2 و نیازه عمویه پسر ساالر) 

 ...شدم ماشین سوار دادمو تکون سری منم

 

 ...بخره گل مامانش برا میخواد گفت داشت نگه راه تو

 

 ...اومد گوشی اس ام اس صدایه نگذشته دقیقه چن شد پیاده که ماشین از

 ...بودم نبرده گوشی منکه

 ...بود ساالر ماله پس

 ...کردم نگا و برداشتم داشبورد از گوشیشو سریع

 

 ...کردن گریه به کرد شروع دوباره رسید که اینجا

 

 گفتم هیجان با

 

 ...میمیرم فضولی از دارم که سریعععع بقیشو کن تعریف نکن گریه_
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 داده اس ناشناس شماره یه با یکی دیدم کردم که  باز _

 

 ...هستم منتظرت.... تو 8 ساعت فردا پس عشقم_

 ...شده ذره یه برات دلم که نیا دیر

 

 ...بیرون میزد حدقه از داشت چشام

 

 میکنه؟؟ خیانت بهش داره ساالر یعنی

 

 میکنه؟؟؟ خیانت بهت داره ساالر یعنی_

 

 ...گریه زیر زد دوباره حرفم این شنیدن با

 

 ...بغلم کشیدمش نشستمو کنارش رفتم

 

 کرد؟؟ خیانت آرمان مثل ساالرم

 

 چرا؟؟؟
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 ...داشت دوس خیلی نیازو اونکه

 

 ...نیاز به

 

 ...خواهرم به

 

 ...کردم نگا بود کنارم ها سختی تو که کسی به

 

 ...بودن شده خون ی کاسه چشاش بود کرده گریه بس از

 

 گفت میکرد گریه که همونطور جداشدو ازم نیاز که زدم بشکنی رسید ذهنم به که چیزی با

 

 باز؟؟؟ شد چی_

 

 ...خواهری میگیرم انتقامتو_

 ...فردا پس گفته دختره

 ...دیروز گفتی تو
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 ...فردا میشه قرار روزه پس

 ...براشون دارم

 

  گفت هیجان با سریع

 

 کنی؟؟؟ چیکار میخوای_

 

 ...میفهمی وقتش به بصبر_

 

 گفت سمج

 

 ...بدونم میخوام االن نههههه_

 

 ....نکردم توجه هم نیاز جیغایه جیغ به خروجیو دره طرفه به رفتم شدمو بلند جام از بدم جوابشو اینکه بدون

 

 ...برم بذارم همونطور بعد کنم تحریک کسیو کنجکاویه حس که بودم این عاشق

 

 ...دیگه دارم کرم خخخخ��
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 ...بیرون زدم کردمو پام کفاشمو سریع

 

 ...بود بارونی هوا

 

 ...بود بارون نم نم

 

 ...بودم هوا این عاشق من و

 

 ...رفتن راه به کردم شروع کشیدمو عمیقی نفسه

 

 ...بود کرده پارک کوچمون سر که دیدم سیاه بنز یه رسیدم کوچه سر که همین

 

 ...دادم ادامه خودم راهه به شدمو بیخیالش

 

 ...خونه برم هوا  این تو نمیومد دلم گرفتم آسمون طرفه به سرمو

 

 ...خودم دور چرخیدن به کردم شروع کردمو باز دستامو
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 ...بودم شده ها بچه مثل

 

 ...میشدم تر خیس من و شدیدتر بارون لحظه هر

 

 ...رفت گیج سرم اخراش دیگه

 

 ...ماشین راننده به خورد چشمم ایستادم که همین

 

 ...میکنه چیکار اینجا این��

 

 ...میزنم توهم من شایدم یا

 

 ...بزنم توهم چرا بابا نه

 

 ...شاید

 

 ...خودشه نداره ماید شاید
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 ...کرد باز برام درو که زدم شیشه به تقه چن زدمو ماشین طرفه به سریع

 

 ...دوختم چشم ارسالن به حرفی بدون شدمو ماشین سوار

 اومد حرف به خودش اخرش که کردم نگا طور همون منتظر

 

  چیه؟؟_

 ...طلبکاره اینکه مثل میکنه نگا یجور

 

 

 گفتم کنم عوض وضعیتمو اینکه بدون

 

 اینجایی؟؟؟ چرا_

 

 گفت بیخیال

 

 ...داشتم برا دورو این کاری یه_

 

 کاری؟؟ چه_
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 توچه؟؟؟ به بپرسم میشه رز_

 

 ... شدم ضایع

 

 ...بدجوری

 

 کثافط

 

 گفتم ببازم خودمو اینکه بدون

 

 ...نه یا داشتی چیکار بدونم باید منه دونی آشغال اینطرفا_

 

 گفت زدو زل چشام تو

 

 ...منه دونی آشغال هم اینجا از بیرون_

 

 ...بابا نه_
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 ...بابا آره_

 

 گفتم بردمو جلو دستمو

 

 ...نبینمت دیگه اینکه امید به_

 

 گفت دادو فشار دستمو آروم

 

 ...همچنین_

 

 ...خونه رفتم شدمو پیاده ماشین از سریع

 

 ...کثافط پسره

 

 میکنی؟؟ ضایع منو

 

 ....میدم نشونت
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 ...رفتم اتاقم به نذارم خونه تو پا خیس اونطور من که میکشت خودشو میزد داد که مامانم به توجه بدون شدمو خونه وارد دو با

 

 ...داشتیم نیاز چی فردا

 

 ...گذاشتم کیفم تو آرایشو لوازم با قیسارو کاله همه از اول

 

 ...لباس

 

 ...دادم جا کیف تو هم رو بود الزم که لباسایی سریع

 

 ...رفت یادم چی

 

 ...عینکککککک

 

 ...رفتم بابام مطالعه اتاقه بدو

 

 ...کردم پیدا بیامرزمو خدا اقایه استکانی ته عینک کوشش و تالش از بعد



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 خودشه

 ...تمام

 

 ...بود کامل چی همه دیگه

 

 ...باشه رانندمون که میخواییم یکی فقط

 

 ...میره پولم نمیشه که تاکسی

 

 ...دیگه یکی دیگه یکی

 

 ...خودشه

 

 ...هس گزینه بهترین ارسالن

 

 ...بکنم امروزشو کاره تالفی فرا بزنمو نشون دو تیر یه با بتونم هم شاید
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 ...نه که چرا آره

 

 ...زدم زنگ بهش برداشتمو رو بود داده بهم که کارتی سریع

 

 ...افتاد جونم به استرس خورد اولو بوق که همین

 

 بگم؟؟؟ رویی چه با

 

 بگم؟؟؟ چطور اصال

 

 داریم؟؟؟ نیاز راننده بگم

 

 ...داد جواب که کنم قطع خواستم

 

 ...نبود یار من با شانس وقت هیچ اهه

 

 !بله_
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_... 

 

 ...الووووو_

 

 ...سالم... س_

 

 ...سالم_

 نشناختم؟؟

 

 گفتم دلم تو و کشیدم عمیق نفسه یه

 《باش آروم رز》

 

 ...رزم_

 

 ...نیلوفرم منم_

 

 گفتم حرص با
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 ...زهرمار_

 ...کن مسخره خودتو بیشعور

 

 گفت خنده میون خندیدو بلند صدایه با

 

 ...طرفا این از عجب چه_

 

 ...دارم احتیاج کمکت به_

 

 گفت تعجب با

 

  داری؟؟؟ احتیاج من کمک به تو_

 ...عجب

 

 ...پووووف_

 ...ببره اونور اینورو مارو که داریم نیاز یکی به بازی این تو و دربیاریم بازی گجت خالم دختر با باید فردا ببین

 

 ...دیگه میخوایم شوفر بکو دیگه_
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 ...میشه اونم خو اره_

 

 ...قزوینه پا سنگ که نیس رو_

 نه؟؟ یا خوشگله خالت دختر هنو

 

 ...کردم داغ حرفش این با

 

 ...انتر کثافط

 

 گفتم حرص با ولی آروم

 

 ... دیگه بسه ایشششش_

 نه؟؟ یا میکنی کمک

 گفت کوتاه مکث یه از بعد

 

 ...آره_

 دنبالتون؟؟ بیام چن ساعت فرا
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 گفتم راحت خیاله با دادمو بیرون شدمو حبس نفس

 

 ...دنبالمون بیا 6 ساعت_

 

 ...ظهر یا صب_

 

 ...برم کجا صب من ظهر که البته خنگول_

 

 نداری؟؟؟ کاری پس باشه_

 

 ...بای بای نه_

 

 ...بای_

 

 ...اومد بابام داده صدایه میز رو گذاشتم کردمو قطع گوشیو که همین

 

 ....رزززززززززززززز_
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 ...که نیومده من به خوشی خدا وااااای

 

 ...رفتم بیرون اتاق از سریع

 

 ...باشم مسلط خودم به بتونم همیشه مثل که کشیدم عمیق نفس یه

 

 ...پایین زیررفتم به سر و  آروم ها پله از

 

 ... خورد بابام برزخی چشایه به چشمم اوردم باال سرمو که همین

 

 ....بیژن زاده امام یا

 

 ...میسپارم خودت به خودمو خداوندا خدایا

 

 گفتم آروم

 

 شده؟؟ چیزی بابا؟ جونم_
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 گفت باشه مسلط خودش به میکرد سعی که حالی در آروم

 

 شدی؟؟؟ اخراج مدرسه از_

 

 ...هفته یه مدت به اره_

 

 چرا؟؟؟_

 

 ...مدیره داشته مرض نمیدونم_

 

 ...داد توضیح چیو همه شدو کار به دست من از زودتر مامان که بدم توضیح جریانو خواستم

 

 گفت من به رو بود شده آروم ظاهرن که بابا

 

 ...باشه_

 ...داریم مهمون شب که شو حاضر برو
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 گفت بابا که برم خواستم دادمو تکون سری کیه بپرسم اینکه بدون

 

 کیه؟؟ بدونی نمیخوای_

 

 ...رفتم باال دادمو تکون نه نشونه به سری

 

 ...کردم چیکار اصال نمیدونم 7 ساعت شب تا روز اون

 

 ...میکردم مشغول  گوشی با خودمو کنم آروم خودمو اینکه برایه  منم و میزد شور دلم میدونم فقط

 

 ...میشدم حاضر کم کم باید دیگه

 

 .... بپوشم چی که نبود مهم برام

 

 ...زدم اسپرت تیپ یه همیشه مثل

 

 ...انداختم نگاهی خودم به اینه تو
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 ...همیشه مثل چتریامم بودمو بسته ساده اسبی دم موهامو

 

 ...بودم کرده ساده آرایش یه

 

 ...کوتاهش سیاهه سته کوته با سیاه تاپه یه

 

 ...سیاهم هایه روفرشی و سیاه دمپایه شلوار با

 

 ...فقط حاضرم

 

 ..ندم عرق بویه بعد کنم خوشبو خودمو هم یکم

 

 ...چیزا اینطور که نمیشه معلوم واال

 

 ...شد باز هم رمینا اتاقه دره کردم باز اتاقمو دره که همینه

 

 گفتم زدمو سوتی دیدنش با
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 میبری؟؟؟ تشریف عروسی به به_

 

 گفت تعجب با رمینا

 

 ...نه_

 پوشیدی؟؟ لباس ساده اینقدر چرا تو

 

 ....خو عادیه مهمونی یه بابا_

 

 گفت شدو بیشتر تعجبش

 

 نمیدونی؟؟؟ مهمونیو این مناسبته مگه_

 

 ...شدم خشک جام سر صدایه شنیدن با که نه بگم خواستم

 

 ...برگردم نمیتونستم

 

 ...بود نشسته کمرم رو سردی عرق
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 《ها کرد بو خوش خودشو شد خوب》

 

 ...میشد بدتر حالم لحظه هر

 گفتم خودم به دلم تو

 

  چته؟؟ خره》

 نکردی؟؟ فراموشش مگه

 《دختر باش آروم

 

 ...لرزیدم خودم به آرمان صدایه با دوباره که باشم آروم کردم سعی

 

 ...طرفش برگشتم آروم

 

 ...شکستم

 

 ...شکستم دوباره

 

 ...انداختم زیر سرمو
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 ...کنم نگا بود برده دلمو روزی که سیاهش چشمایه به نمیخواستم

 

 ...کنم نگا جلومه دستش تو دست االن و کرد خیانت بهم باهاش که دختری به

 

 گفتم میشدم رد کنارشون از که طور همون زیر سربه

 

 ...سالم_

 

 ...شنیدم پوزخندی صدایه شدم دور قدمی چند ازشون که همین

 

 گفت طرفمو اومد ترس با دیدنم با مامانم که آشپزخونه رفتم راست یه کردمو سالم مهمونا به سر با آروم و پایین رفتم بهشون توجه بدون

 

 ...رزززز_

 شده؟؟ چت

 

 گفتم آروم
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 ...خوبم من_

 

 خوبی؟؟؟ چیو چی_

 ...شده سفید گچ مثله رنگت

 

 گفت و گرفت دستامو

 

 ...یخن تیکه یه که دستاتم_

 گلم؟؟؟ شده چت رز

 

 ....کنم گریه نمیخواستم ولی بود شده اشک از پر لبالب چشام

 

 ...ببینه اشکمو مامانم نمیخواستم

 

 گفت بغض با مامانم

 

 نمیکنی؟؟ خالی خودتو چرا رز_

 ؟؟ برات غریبم اینقدر من یعنی
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 ...شکست بغضم مامانم حرفه این با

 

 ...کرد گریه من همپایه کردو بغلم مامانم

 

 میگفت یبارم دقیقه هر

 

 ...وظیفمه میکنه ازدواج داره خواهرمه پسر نه گفتی نکن دعوتشون گفتم دفه صد آخ سدرا آخ_

 ...افتاده روزی چه به دخترت که ببین بیا حاال

 

 ...گرفت خندم که کردم نگا بهش کردمو جدا ازش خودمو شدم خالی که دقیقه چن از بعد

 

 گفت حرص با مامان

 

 میخندی؟؟ چی به_

 

 ...خنده زیر زدم دارمو نگه خودمو نتونستم حرفش این با
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 گفتم بریده بریده خنده میون

 

 ...شدی هیوال شبیه... مامان.. مردم... وای_

 

 گفتم که میخورد حرص همونطور مامان

 

 ...باشم گفته ها ای صیغه زنایه طرفه میره میده طالقت ببینتت اینطور بابا_

 

 ...مانع به خوردم که بیرون برم آشپزخونه از خواستم چرخیدمو سریع که دراورد پاش از روفرشیشو مامانم

 

 ...کردن توپ تاپ به کرد شروع قلبم اوردم باال که سرمو

 ...سیاهش چشمایه تو شدم غرق دوباره

 

 ...نیس پیش ساله چن نگاهه اون این ولی

 

 ...سرده این

 

 ...لرزیدم خودم به نگاهش سردی از
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 ...کرد باز برام راهو و زد پوزخندی که گرفتم فاصله ازش سریع

 

 ...کرد نزدیک خودش به منو گرفتو بازومو که شم رد کنارش از خواستم

 

 ...میکرد خراب حالمو میخورد گوشم الله به که گرمش نفسایه

 

 گفت گوشم کنار وار زمزمه آروم

 

 داری؟؟؟ دوسم هنوزم_

 

 ...ندادم جواب

 

 ...بدم نداشتم جوابی

 

 ...کردم نگا بهش چرخوندمو سرمو

 

 ...شد عوض نگاهش رنگه که دید چی چشمام تو نمیدونم
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 ...پیش ساله چن مثل شد

 

 ...لبام به دوخت گرفتو چشمام از نگاهشو آروم

 

 ...کنه چیکار میخواد این وای

 

 ...کنه کارو این که نمیخواستم طرفی از

 

 ...کنه استفاده سو ازم نمیخواستم داره نامزد دیگه اون باشه چی هر

 

 ...بود شده تنگ براش دلم خیلی و شدیدا داشتم کرم هم دیگه طرفه از

 

 ...کنم انتخاب کدومو دوتا این از نمیدونستم

 

 ...شدم جدا ازش سریع( آرمان نامزد) رها صدایه با که بودم دوراهی تو طور همین

 

 گفت اعصبانیت با رها
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 خبره؟؟؟ چه اینجا_

 

 ...نیس خبری دیگه نگاهش اون از دیدم کردم نگا که آرمان به

 

 ...میکنه نگام مغرور و سرد داره بازم

 

 گفت آرمان که بگه چیزی خواست و کرد باز دهنشو رها

 

 ...نشده چیزی نکن بزرگش رها_

 

 ...پذیرایی برد خودش با گرفتو رهارو دسته رفت من به توجه بدون حرفش این از بعد

 

 ...شد بدتر بود بد حالم

 

 ...کنم تحمل رو خفه فضایه اون نمیتونستم دیگه

 

 ...باشم دور آدما اون از تا رفتم اتاقم به
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 ...زمین افتادم سرخوردمو در پشت بستم که درو

 

 ...میکنه بازی باهام داره هنوزم چرا��

 

 ...دارم بهش نسبت حسی یه دلم تهایه ته هم هنوز میدونستم

 

 ...شدم بلند جام از

 

 ...کرده باهام که کارایی کنم مرور تا برداشتم خاطراتمو دفتره رفتم و کردم قفل درو

 

 ...سنم این تو کشیدم سختی بخاطرش چقدر بیاد یادم تا کنم مرور

 

 ...کرد خیانت بهم چشام جلو چطور بیاد یادم

 ...گرفت بغضم افتاد دفتر به چشمم که همین

 

 ...سخته خاطرات این مروره سال دو از بعد
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 ...کردم بازش برداشتمو دفترو

 

 ...گرفت خندم افتاد که برگش اولین به چشمم

 

 ...من بودم خیال خوش چه

 

 ...من بودم ساده چه

 

 ...خوندن به کردم شروع لب زیر آروم

 

 ...میگرفت جون چشام جلو گذشته اینکه مثل  سطر هر خوندنه با

 

 ...سالگی 15 تو بودم رفته تازه یادمه دقیقا

 

 ...بود گرفته مهمونی بابام روز همین مثل

 

 ...بودن دعوت همه

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
105 

 

 ...داشتم خاصی شوقه و ذوق روز اون

 

 ...ببینم آرمانو میخواستم فقط نبود مهم اصال برام مهمونی

 

 ...ندارم کسری و کم که شم مطمعن تا میکردم برنداز خودمو آینه تو یبار دقیقه هر

 

 ...کنم چیکار نمیدونستم شوقم از اومد در صدایه که همین

 

 ...میچرخیدم خودم دور هی

 

 ...شو ادم بسه گفتم خودمو کله پسه زدم یکی اخرش

 

 ...پایین رفتم خانومانه شدم آروم که کمی

 

 ...بغلش برم خواست ازم کردو باز دستاشو دید منو عمم که همین

 

 ...انداختم عمم بغله تو خودمو و جلو رفتم
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 ...بقیه با پرسی احوال به کردم شروع شدمو بلند دلتنگی رفع از بعد

 

 ...بغلش انداخم خودمو و عمم پسش برگشتم دوباره شدم راحت همه شر از که بعد

 

 ...ولی بودم باهاش زدن حرف حاله در و عمم بغله ظاهر در

 

 ...شد پذیرایی وارد خودش خاصه تیپه با همیشه مثل آقا مین چن از بعد که بودن آرمان دنبال در دربه چشام اصل در ولی 

 

 گفت اومدو طرفم به همه از اول خنده با

 

 ...شده بزرگ چه نگا منو جوجه بهههه_

 

 ...کرد بغلم خنده با که گفتم بهش ایشی لب زیر کردمو چپ براش چشامو

 

 ...نشدنی وصف داشتم حالی یه لحظه اون

 

 ...بکشم هام ریه به توانم تمومه با بوشو کردم سعی بغلش تو
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 ...افتاد میکرد نگا بهمون داشت که بزرگ آقا خندونه نگاهه به نگام کردم باز که چشامو

 

 ...ترسیدم راستش

 

 ... بقیه با پرسی احوال و سالم برا رفت آرمان که نشستم جام سر کشیدمو بیرون ارمان بغل از خودمو سریع

 

 ...بود روم بزرگ اقا چشم هنوزم حال این با ولی

 ...بود عمرم روزه بدترین  هم و بهترین هم بگم میتونم روز اون

 

 ...بیمارستان بردیمش و شد بد بزرگ آقا حاله که بود شب اخرایه

 

 ... شده بد حالش نمیکرده مصرف قرصاشو بزرگ اقا چون میگفتن دکترا

 

 《شده عمل قلبش دوبار خدابیامرزم بزرگه اقا آخه》

 

 ...عمم و بابام به کرد وصیتی یه آقابزرگ شب اون

 

 ...مامانم گفته به
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 کمم سن علته به بابام که بدن سامون سرو مارو زود که بودن خواسته اینا بابام از بود برده پی آرمان و من بین ی عالقه به شب اون بزرگم آقا

 ...کرد قبول بابا که بود گفته چی بزرگم آقا نمیدونم بعدش ولی نمیکرد قبول

 

 ...غمگین یا باشم خوشحال نمیدونستم من و

 

 ...میرسیدم عشقم به اینکه بخاطر خوشحالی

 

 ...شوهر خونه رفتم ریزی کرم بازیو پسر هیچ بدون اینکه بخاطر غمگینی

 

 ...بگذریم حاال خوب

 

 ...شد برگزار کوچیک جشن یه فامیلها همه به اطالع برایه و شد خونده ما بین صیغه یه فقط من مدرسه بخاطر

 

 ...باهام بود خوب اوایل آرمان

 

 ...نمیره یادم ش ب*و*س اولین وقت هیچ
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 ...اینا عمم خونه بودم رفته

 

 ...بزرگ آقا خونه رفتن و پاشدن شوهرش و عمم خونشون بودم رفته که بود نگذشته مین چن

 

 ...موندیم تنها خونه تو ارمان و من نتیجه در

 

 ...معروف قوله به و

 

 بدونین؟؟؟ اگه کیه سوم نفر باشن سقف یه زیر تنها دختر و پسر یه اگه

 

 ...دیگه شیطونه آباریکال

 

 ... بودیم مونده تنها  باهم که بود بار اولین برایه تازه هم ما

 

 ...اللیگا حده در بود کرده گل منم شیطونی

 

 ...واال چطوره ببینم بچشم تعمشو شده که یبارم داشتم دوس چیه خو
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 ...انداختم آرمان بغل تو خودمو رفتم شدمو بلند بودم نشسته که مبلی رو از

 

 ...شد شیطون اونم دارم کرم فهمید و کرد نگا چشام به وقتی ولی بود کرده تعجب آرمان اولش

 

 ...اتاقش تو باال بردتم کردو بغلم

 

 گفت خنده با تختو رو انداختم

 

 شدی؟؟؟ شیطون_

 داری؟؟؟ کرم

 

 گفتم خنده با

 

 شدیداااااا_

 گفت خنده با

 

 واقعا؟؟؟ عهههه_

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
111 

 

 ...آله_

 

 گفت رومو زد خیمه سریع

 

 ...خودته تقصیر بیاد سرت که بالیی هر_

 ...میریزی کرم خودت

 

 ...لبام با کردن بازی به کرد شروع و لبام رو گذاشت لباشو حرکت یه تو سریع

 

 ...شد بسته خودکار چشام کارش این با

 

 ...کنم کاری نمیتونستم

 

 ...بیاد دردش بگیرم گازش یدفه که میترسیدم نبودم بلد چون

 

 گفت و گرفت فاصله ازم عصبانیت با آرمان اخرش

 

 چته؟؟؟ رز_
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 گفتم مظلوم کردمو شرک گربه مثله خودمو

 

 ...هیچی واال_

 

 نمیکنی؟؟؟ همراهیم چرا پس_

 

 گفتم آروم

 

 ...نیستم بلد خو_

 

 گفت کردو بغلم آرمان

 

 ...مثبته اینقدر که من بشم خودم خانوم حاج قربونه الهی_

 

 ...شد جدا ازم زنگ صدایه با که بشه نزدیک بهم خواست دوباره

 

 ...کنه کاری این از بیشتر نباید که میدونست هم خودش ولی میگرفت لب باری دو حداقل میدید منو که دفه هر بعد به روز اون از
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 ...شده سرد بهم نسبت ارمان کردم حس که میگذشت نامزدیمون از ماهی 5 تقریبا

 

 ...نمیکرد توجه بهم دیگه

 

 ...کنم نگا نمیذاشت میکردم کنجکاوی منم وقتی و بود گوشیش تو سرش میدیدمش دفه هر

 

 ...اومد برام اس ام اس یه که بیرون بریم نیاز با میشدم حاضر داشتم روز یه

 

 ...شد آوار سرم روی دنیا خوندم متنو وقتی

 ...شد جلب بهم نیاز توجه که افتاد دستم از گوشی

 

 ...ندادم جوابی شده پرسیدچی چقدر هر و اومد طرفم به ترس با نیاز

 

 

 ...نه بدم نخوام نکه

 

 ...بزنم حرف نمیتونستم
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 ...بودم هنگ هنوز

 

 ...افتاد گوشی به چشمش مین چن از بعد نیاز

 

 خوند بلند صدایه با رو اس ام اس و رفت طرفش به سریع

 

 ...بهرامی رز خانوم سالم_

 کجاست؟؟ نامزدت االن میدونی

 ...نمیدونی که معلومه خوب

 ...میدونم من ولی

 ... دیگه زنه یه بغل تو

 ...میگم که ادرسی به برو نمیکنی باور

 .................خیابون

 

 گفت بهم رو و اومد خودش به من از زودتر اون ولی بود کرده هنگ من مثل هم نیاز
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 ...دروغه شاید_

 

 گفتم لرزون صدایی و بغض با

 

 ...درسته شاید_

 

 گفتم که کرد نگا بهم ناامیدی با

 

 ...پاشو نیاز_

 

 ...بیرون رفتم شدمو بلند نیاز از زودتر خودم

 

 ...بود عمرم روزه بدترین روز اون

 

 ...آدرس اون رفتم وقتی

 

 ...شکستم دیدم دیگه دختره یه با بازی عشق حاله در آرمانو وقتی
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 ...شکستم هم بدجوری

 

 ...نشدن من اومدن متوجه بودن کارشون مشغوله که اونقدر دوتا اون

 

 ...ت*و*ه*ش از میزدن نفس نفس هم بغل در دو هر

 

 ...زدم چنگ گلوم به دستم با

 

 ...گرفتن جون چشام جلو دوتا اون دوباره

 

 ...اوردم کم نفس روز همون مثله

 

 ...شدم بلند جام از سختی به

 

 ...میشد بدتر حالم لحظه هر

 

 ...داشتم بهش نسبت که ضعفی بخاطر شدم متنفر خودم از
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 ...افتادم روز این به خاطراتش و لعنتی اون بخاطر من

 ....نمیشدم عاشقش کاش

 

 ...من و هس دیگه یکی دسته تو دست اون االن ولی گذشته کار از کار دیگه ولی

 

 

 ...زدم نهیب خودم به دلم تو

 

 ...بیا خودت به رز

 

 ...باش قوی

 

 

 ...شدم می دیوونه داشتم دیگه

 

 ...بودم اورده کم نفس

 

 ...برداشتم بخشمو ارام قرص کیفم از
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 ...انداختم باال قرصو آب بدون

 

 ...زد بهم حالمو تلخش طعم

 

 ...دیگه بسه وییییی

 

 ...من گرفتم غمگین فازه چه اه اه

 

 ...بیام خودم به کردم سعی زدمو باد خودمو دستام با

 

 ...درک به رفته که رفته

 

 ...واال...  نداشت لیاقتمو

 

 ...بخورم هم اونو سعادتی کم غصه

 

 ...کردم باز موهامو شدمو بلند جام از
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 میچسبه؟؟؟ چی االن

 

 گفتی؟؟؟ اگه

 

 ...ظهر تا عمیق خوابه یه باریکال آ

 

 ...تخت رو انداختم خودمو کردمو عوض کیتیم خوابه لباس با لباسامو

 

 ...فشردمش خودم به گرفتمو بغلم تو شاسخینمو

 

 ...برد خوابم سریع یاخستگی بود بودم خورده که قرصی بخاطره نمیدونم

 

 

 خبره؟؟؟ چه اینجا... این

 

 ...گفتم خودم به و  کلم پسه زدم یکی
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 ...زدی توهم رز

 

 ...ولی

 

 ...بود واقعی ولی

 

 ...شدم نزدیک بهشون

 

 ...بود واقعی

 

 ...نیازه و ارسالن اینکه عههههه

 

 ...میکنن چیکار دارن خنگوال این

 

 ...کردم  نگا بهشون کردمو ریز چشامو

 

 ...دقیق اونطور میکنن نگا چی به دارن
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 ...برگشتن طرفم به ترس با که کوبیدم یکی دوتاشون هر کله پسه فیلم دیدنه با که جلو بردم سرمو

 

 ...میکنن نگا دارین فیلمه اینم خاااااااک_

 شما؟؟؟ نیستین آدم کفاثطآ

 ندارین؟؟؟ شناسنامه

 شما؟؟؟!  ندارین ملی کارت

 ...کنه نگا بشینه بیاد اونم بگیم رزم به نمیگین

 

 

 ...نشستم وسطشون زدمو کنار دوتاشونو

 

 ...حساسش قسمته رو رفت یدفه که بودیم فیلم کف تو سه هر

 ...تلویزیون به بودن کرده زوم دو هر که کردم نگا نیاز و ارسالن به چشمی زیر

 

 ...حیاها بی

 

 ...روش افتادم دادمو دست از تعادلمو که خودش طرفه کشید و گرفت دستمو ارسالن که شم بلند جام از خواستم
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 ...لبام رو گذاشت لباشو سریع که کردم نگا چشماش به تعجب با

 

 

 نهههههههههه_

 

 ...نشستم جام سره سیخ

 

 ...کردم نگا اطرافم به

 

 ...هستم اتاقم تو که من

 

 ...کردم پاک رو بود پیشونیم رو که عرقی

 

 ...مزخرفی خوابه چه خدا وای

 

 ...نمیبینم که چیا خواب تو ببین شدم حیا بی چه من درک به خواب

 

 ...نشستم تخت رو دوباره سیخ و گرفت جون چشام جلو صحنه همون دوباره که بستم چشامو تختو رو کردم پرت دوباره خودمو
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 ...کردیما گیر خدا وااای

 

 ...بخورم آب که بیرون رفتم شدمو بلند جام از

 

 ...اومد چیزی شکستن صدایه بیرون زدم اتاق از که همین

 

 ...شد برابر چن ترسم پچ پچ صدایه شنیدن با که جلو رفتم قدم چن یه ترس با

 

 ...کرد غلبه ترسم حس به کنجکاویم حسه ولی

 

 ...رفتم پایین آرومی هایه قدم با

 

 ...میشد بیشتر صداها میشدم نزدیکتر آشپزخونه به چی هر

 

 ...ایستادم دیوار کنار

 

 ...خوندم لب زیر بودم بلد دعا چی هر
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 گفتم داد با و کشیدم عمیق نفس یه

 

 .اومدم که بگیر کش نفس_

 

 ...افتادیم زمین دو هر که روش کردم پرت خودمو  رفتمو خورد چشمم به که کسی طرفه به و شدم آشپزخونه داخل سریع

 

 ...بودن کرده لهش دمپایع با که داشتم سوسکیو حس لحظه اون

 ...اومدم خودم به یکی آخ صدایه با که میکردم فکر داشتم طور همین

 

 ...نیازززززز دیدم کردم نگا که خودم زیره به

 

 میکنی؟؟؟ غلطی چه اینجا تو نیازززز_

 

 گفت زاری حالته با نیاز

 

 ...نیاد گیرت شوهرت تن پتج حقه به خواستم خدا از_
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 گفتم شدمو بلند روش از سریع حرف این گفتن با

 

 ...میکنی نفرین چرا کثافط_

 ...این  بعد به برسه چه نمیاد گیرم شوهر جوریشم همین من

 ...که واقعا

  اینجا؟ اومدی چرا تو حاال

 میشی؟ ما مزاحم نداری زندگی خونه

 

 گفت و کرد چپ برام چشاشو

 

 ...ایشششششش_

 نگفتی؟؟ بهم داشتی نقشه فردا رفته یادت انتر

 ...داشتی تشریف خواب که پیشت اومدم پاشدم بشینم جام سر نذاشت فضولی حس

 ...روم پریدی میمون مثل که کنم کوفت آب یکم سرم خیر خواستم االن

 

 ...بله بله اها_

 ...رو نقشه میگم فردا بخوابیم بریم بیا حاال
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 گفت مظلومی حالته با

 

 قول؟؟_

 

 ...قبلش ولی بریم بیا قول_

 

  گفتم آسوده خیاله با خوردمو آب لیوان یه سریع

 

 ...شوخرت اون برا دارم ها نقشه که من خواهر بریم بیا_

 

 ...اتاقم تو نمیبردمش و میشکست پام میشد الل زبونم کاش ای که بخوابونم خودم پیشه بیارم رو بچه این کنم ثواب خواستم مثال شب اون

 

 ...بخوابم نذاشت دقیقه ده شاهده خدا

 

 ...پرسید کوفتیو نقشه اون که انقدر

 

 گفتم سرمو به کوبیدم محکم دستام با حرصم از دیگه اخرش
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 ...بسههههههه بذااااااار مرگتو کپه نیاز_

 

 ...خوابید گرفت نیست کارساز روم اینبار دید وقتی ولی کرد مظلوم خودشو باز نیاز

 

 ...برد خوابم نرسیده بالش به سرم که کشیدم دراز کنارش خوابیده خانوم شدم مطمعن که دقیقه ده از بعد منم

 

 ...سخته نفهم زبون حیوانه این با زدن چونه که بس از

 

 ...بوخودا واال

 ....رززززززز_

 ...پاشوووووو

 ....پاشووووو قطبی خرسه

 

 

 زدم داد توانم تمام با گذاشتمو گوشام رو دستامو

 

 ...چیههههههههههه_

 ...بنال مرگته چه
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 ...میخندن کرکر هر هر دارن نشستن جلوم( نیاز و رمینا)  مونگول دوتا دیدم که کردم باز چشامو

 

 گفتم حرص با

 

 ...زهرمارررر ههههه_

 ...شدین دیوونه چتونه

 

 ...کن نگا گفت و گرفت جلوم دوربینشو رمینا

 

 ...کنم نگا اول از زدم فیلم

 

 ...منم اینکه عه

 

 ...شنیدن کنم فک اونورتر کوچه چهار که کشیدم جیغی یه مین چن از بعد

 

 ...میکشم کثافطارو این من
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 ....فیلمی چه اونم گرفتن فیلم ازم ها بیشعور

 

 ...منگ خواب تو که منم دماغم تو کردن و پر اومدن بودم خواب وقتی

 

 ...کردن برداری فیلم هم ها انگل این دماغم تو کردم دستمو بخارونم اونجارو اینکه برایه

 

 ...بیشعوراااااااااااا

 

 گفت خنده با و قاپیدتش دستم از شدو کار به دست زود رمینا که زمین بکوبم دوربینو خواستم

 

 ...خواهر نداشتیم نچ نچ_

 ...من دسته میمونه این االن

 

 ...حموم رفتم پاشدمو جام از حرص با

 

 ...نشستم دوش زیر

 

 ...کردم فک امروزم نقشه به و دور انداختم رمینارو فکره جارو با
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 ...بیرون رفتم گرفتمو شور گربه دوش یه سریع

 

 ...شد شب چطور نفهمیدم اصال روز اون

 

 ...میدادم توضیح رو نقشه نفهم زبون اون به داشتم صب از میدونم فقط

 

 ....نمیفهمید دختر

 

 ...بود وضعی یه اصال

 

 ...انداختم نگاهی خودمون به آینه تو که بود شیش هایه نزدیکی ساعت

 

 ...بودیم شده ضایع خیلی خداییش

 

 ...بزرگم بابا استکانی ته عینک با نیاز

 

 ...سیاه لنز
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 ...سیاه مصنوعی موهایه

 

 ...بودم گذاشته چشمش کنار هم خال یه

 

 ...وجق عجق لباسایه با

 

 ...خاکستری لنز با هم خودم

 

 ...بودم بسته سرم باال ساده طور همین نکردم کاری موهام با

 

 ...بودم زده برنزه کرم

 

 ...مشکی لباسه سر سرتا و لبم کناره خال یه با

 

 ...دراوردی شکل این به منو ولی کردی اینطور خودتو چرا میخورد حرص اول نیاز

 

 �😂😂�میسوخت اونجاش تا نمیدادم جوابشو منم
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 ...منتظرمونه پایین که گفت و زنگ ارسالن 6 ساعت راس درس

 

 ...نفهمه کسی تا کنه پارک پشتیمون حیاطه دره جلو پشتی کوچه بره بودم گفته نفهمه مامانم اینکه برایه

 

 ... ماشین تو پریدیم تامونم دو کردم باز حیاطو دره که همین

 

 ...پشت هم نیاز و نشستم جلو من

 

 ....میکرد نگامون  تعجب با اول  ارسالن

 

 ...خنده از ترکید بمب مثل یدفه که بود شک تو ای دقیقه  یه نزدیک

 

 ...گلوش تو پرید بود دهنش تو که ادامسی که میخندید داشت طور همین

 

 ...شد پرس  بیچاره که پشتش به زدم محکم آنچان نکردم لطفی کم منم

 گفت عصبانیت با

 

 میزنی؟؟؟ اونطور چرا آمازونی وحشیییییییییی_
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 گفتم جانت به حق

 

 ...دادم نجاتت که ی ب*و*س ب دستمو باید االن تو_

 ...نجاتتم فرشته من

 ...من

 

 گفت حرفمو وسطه پرید

 

 ...گرفتت جو اوهوووو_

 ...تو نه هستم تو نجات فرشته من

 ...بگیری کمک میخواستی کی از نبودم من

 

 گفتم پروویی با کردمو نگا چشاش تو

 

 ...تاکسی زیاده چی_

 

 گفت داد با نیاز که بگه چیزی خواست عصبانیت با ارسالن
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 ...بسهههههههه_

 

  گفت من به رو

 

 ...ها میکنه کمکمون داره االغ_

 تشکرته؟؟؟ عوض

 

 ارسالن طرفه چرخید و گفت لب زیر شویی خفه یه و نذاشت که کنم باز دهنمو خواستم

 

 ...محترم مثال اقایه شما_

 دختره؟؟؟ یه با زدن حرف طرز چه

 ...نمیکشین خجالت

 ...میذارین منت چرا کردین کمک

 ...بریم دیگه یکی با ما پشیمونین اگه

 

 گفت انداختو زیر سرشو شرم با ارسالن
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 ...ببخشید_

 

 ...خنده زیر زد پقی که کردم نیازنگا به تعجب با

 

 گفت بریده بریده خنده وسط

 

 ...بودم کرده اسکلتون_

 

 ...شد قطع صداش که خوابوندم کلش پسه یکی معطلی بدون

 

 ...افتاد راه که دادم ادرسمو ارسالن به نشستمو جام سر ریلکس

 ...شدیم پرت جلو طرفه به همه که ترمز رو گذاشت محکم پاشو ارسالن که کشید جیغی ماهان ماشین دیدن با نیاز خونه همون هایه نزدیکی

 

 ...سرممممم آخخخخخ_

 

 ...شدم چشم تو چشم ارسالن با که بدم فش نیاز به برگردم خواستم سرم رو بودم گذاشته دستمو که همونطور

 

 ...افتادم دیدارمون اولین یاده درس
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 ...بود شده تکرار صحنه این هم روز اون

 

 ...اومدیم خودمون به نیاز هق هق صدایه با میکردیم نگا هم به داشتیم طور همین

 

 ...میخره گل براش داره کثافط پسره_

 ...میدم جرش

 ...انگلو این هم رو دختره هم

 ...بیشعورررر

 

 ...زد زار کردو صورتش قابه دستاشو

 

 ��...بود گودزیال شبیه و بود شده خراب آرایشش کله گریش این با

 

 ...بخدا واال

 

 گفت ارسالن که نیاز پیش بریم شمو پیاده ماشین از خواستم
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 ...دنبالش بریم تا بشین میکنه حرکت داره پسره رز بشین_

 

 ...ماهان دنباله افتاد ارسالن که نشستم جام تو سریع

 

 ...کرد پارک ویالیی خونه یه جلویه ماهان مین پنج از بعد

 

 ...شد پیاده ماشین از خنده با

 

 ...داخل رفت کردو باز کلید با درو

 

 میکنه نگا ماهان به اشک با داره دیدم که نیاز به دوختم چشم چرخیدمو پشت به

 

 گفتم لب زیر آروم

 

 ...خواهری دلت برا بمیرم_

 

 گفت گریه با نیاز
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 ...رزززز_

 داشتی؟؟ حسو همین هم تو

 میشی؟؟؟ خفه داری که میکردی حس من مثل هم تو

 میکنه؟؟ جا از قلبتو داره یکی که میکردی حس من مثل هم تو

 ...میمیرم دارم رز

 

 ...کنم کنترل خودمو کردم سعی

 

 ...گرفتن خودشونو راهه اشکام دوباره روز اون مثل نشد ولی

 

 ...میکرد نگام تعجب با داشت که افتاد ارسالن به چشمم بشینم سرجام که چرخوندم سرمو

 

 ...بفهمه چیزی زندگیم از اون نمیخواستم ولی چرا نمیدونستم

 

 ...بودم نامزد بدونه نمیخواستم

 

 ...دیدم خیانت بدونه نمیخواستم
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 ...میفهمید نباید اره

 

 گفتم نیاز به رو کردمو پاک اشکامو سریع

 

 ...بینم پاشو دیوث_

 ...داره ادامه هنو ماجرا که بریم پاشو

 

 ...شدن پیاده سرم پشت هم نیاز ارسالن دیدم که شدم پیاده ماشین از زودتر خودم

 

 ...دراوردم جیبم از گوشیو

 

 ...دستمون شه سند تا کنم برداری فیلم میخواستم

 

 گفتم گرفتمو اینا نیاز طرفه به دوربینو  و کردم لمس دوربینو کناریه نشانه

 

 حاضری؟؟ نیاز_

 

 گفتم که داد تکون سری بیحالی با نیاز



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 ...باش داشته هیجان یکم خره_

 ...این بشه فیلمی عجب

 

 ...میگرفتم فیلم میرفتیم خونه طرفه به داشتیم که طور همین

 

 ...میشد بیشتر هیجانم میشدیم نزدیک خونه به و برمیداشتیم که قدم هر

 

 ...بازه در دیدیم رسیدیم که در جلو

 

 ...میکرد تر راحت مارو کاره این و

 

 ...داخل رفت کردو باز درو اروم ارسالن

 

 ...من بعد و نیاز سرش پشت

 

 خوندن به کردم شروع و گرفتتم جو یدفه
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  دیرین_

  دیرین

 دیررررررررین دیرین دیرین دیرین

 دیرین دیری دیری

 

 گفتن باهم برگشتنو همزمان ارسالن و نیاز که بدم ادامه میخواستم

 

 هیسسسسسس_

 ...خو باشه_

 

 گرفت جو منو باز که رفتن جلو اروم اروم کردیم شروع دوباره

 

  دیرین_

  دیرین

 دیرین دیرین دیرین

 دیرین 

 ...دیرین دیری دیری 
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 رززززز_

 

 �😢😢�خو باشه_

 

 ...شدم خشک جام تو سگی پارس صدایه با که جلو رفتیم هم قدم چن یه

 

 ...من سره پشته به دوختن چشم برگشتنو پشت به ترس با نیاز و ارسالن

 

 ...چکید قطره چن یه سگ پارس با که شلوارم تو کنم جیش مونده کم ترسم از

 

 ...خو عادیه نخندین زهرماررررر

 

 ...گفت اروم ارسالن

 

 ...ها نکن حرکت اصال رز_

 هم تو نیاز

3 

2 

1 
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 ...دویدن به کردیم شروع ازش تقلید ماهم که دویدن به کرد شروع سریع شمارش شدن تموم با

 

 گفتم داد با میدویدم داشتم که طور همین

 

  ؟ بزنی گول میخواستی مارو یالگوووووز_

 هان؟؟

 

 خودمونو سرش پشت سریع ماهم که تو انداخت خودشو کردو باز وحشیا مثل درو و خونه طرفه دوید کردو بیشتر سرعتشو جواب بدون ارسالن

 ...خوردن زمین با شد مساوی که خونه تو کردیم پرت

 

 ...میکرد ضایم گندم شانسه این پسر این جلو باید که ندارم شانس

 

 گفت میزد نفس نفس که همونطور ارسالن

 

 ... بگم االن از دخترا_

 ...شد خراب نقشه

 ...فهمیده حاال تا حتما انداختیم راه که صدایی سرو این با
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 گفتم که جلو بره خواست و شد بلند جاش از نیاز که دادم تکون سری حرفش تایید برا

 

 کجا؟؟؟ نیاز_

 

 گفت میزد مکزیکی موجه بغض توش که لرزون صدایی با نیاز

 

 ...اومد خنده صدایه_

 

 ...نیاز دنباله افتادم پاشدمو جام از سریع

 

 ...میشد واضحتر دختره و ماهان هایه خنده صدایه میرفتیم جلوتر چقدر هر میگفت راس

 ...بگذرم برداری فیلم خیر از نمیتونستم بازم ولی میشد بدتر نیاز حاله میرفتیم جلوتر که قدم هر

 

 ...شه آروم تا بدم دلداری نیاز به رفتم ارسالنو دسته دادم دوربینو

 

 ...شدم خفه همه جمعی دسته مبارکه تولدت و چراغا شدن روشن با که بنالم چی یه خواستم کردم باز دهنمو

 

 ...میکردیم نگا میکردم نگامون خنده با داشتن که جمعیتی به تعجب با داشتیم سه هر

http://www.roman4u.ir/


 

 
145 

 

 

 ...بووووود خری تو خر چه

 

 ...بودن همه دم از

 

 گفت ایستادو نیاز رویه روبه اومد خنده با ماهان

 

 ...خانومم مبارک تولدت_

 

 ...شد خشک جاش سر زد صورتش به نیاز که سیلی با که کنه بغل نیازو خواست

 

 ...بودم کرده تعجب منم

 

 ...میشن لب تو لب االن میگفتم خودم با

 

 ...میکنن درس هندی فیلم

 

 گفت گریه با نیاز که میکردیم نگا نیاز به تعجب با داشتیم همه هنوز
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 ... دارم دوست خره_

 

 ...شد خیر به ختم چی همه ماهان لبایه رو لباش گذاشتن با و

 

 گفتم بلند صدای با و بهشون کردم پشتمو سریع

 

 ...بکشین خجالت_

 ...نداره یکی داره یکی اینجا

 ...خواست دلش یکی شاید

 ...دیگه میشه معتاد میره مردم جوون میکنین کارارو این شما

 

 ...کردم خیس خودمو که رفت بهم ای غره چشم یه مامانم وسط این ولی خنده زیر زدن پقی همه حرفم شدن تموم با

 گفت بابام که وسط بپرونم چی یه بازم خواستم

 

 کیه؟؟؟ آقا این رز_

 

 ...بیا اها
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 ....مردم تموم دیگه

 

 ...حتمیه مرگم

 

 گفت ارسالن بگم چیزی بتونم اینکه از قبل

 

 ...سالم_

 ...کنم معرفی خودمو رفت یادم شرمنده

 ...هستم پورمنش ارسالن من

 ...آشنایی از خوشبختم

 

 ...طور همین منم_

 دارین؟؟؟ دخترم با نسبتی چه

 

 ...معمولی دوسته یه_

 

 ...بله اها_
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 ...گذشت هم شب اون

 

 ...گذشت عذاب و درد با ولی

 

 ...میکرد نگا من به بعد ارسالن به اول پوزخند با هی آرمان چون میکشیدم عذاب

 

 ...ارسالن جلو بودم شرمنده چون میکشیدم درد

 

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

 ...میگذشتن هم سر پشت ماها

 

 ...بود شده صمیمی خیلی ارسالن و من رابطه که بود این میکرد اذیتم که چیزی وسط این

 

 ...داشتم حسی یه بهش

 

 ...بشم عاشق میترسیدم و داشتم دوسش بگم بهتره
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 گفت نیاز که میکردم نگا ارسالنو عکسایه داشتم طور همین

 

 حدیه؟؟؟ چه در ارسالن با رابطتت رز_

 

 ...که نمودونم_

 ...معمولیه دوسته یا پسرمه دوس نمیدونم

 ...که نیس معلوم تکلیفمون

 

 ...گورتتتتت تو خاک_

 ...دیگه بپرس خو

 

 بگم؟؟؟ چی من_

 معمولی؟؟؟ دوسته یا پسرمی دوس تو ارسالن بگم

 ...میکنه فکر چی خودش پیشه نمیگی اونوقت

 ...نخوندم هم هیچی خره دارم کنکور بعد هفته من درک به این حاال

 ...بخونم بشینم هفته یه این باید

 

 ...داره بهت نسبت حسی چه بفهمی اینکه برا خوبیه فرصت رز میگم_
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 گفتم کردمو ریز چشامو

 

 چطور؟_

 ...عزیزم خوب_

 ...خدمتتون به عرضم

 ...میکشه عذاب نبودت در باشه داشته دوست ارسالن اگه

 نه؟ مگه میشه نگرانت ازت نگیره  روزخبر یه اگه

 

 ...اره_

 خوب؟؟

 

 ...عزیزمممم جمالت به خوب_

 ...نمیکنی روشنش هفته دو و میکنی خاموش برمیداری گوشیتو االن تو

 ...بخونی درستو اینکه هم و نه؟ یا داره دوست ارسالن بفهمی میتونی هم راه این با

 

 گفت تعجب با که کردم نگا دقیق بهش حرفش شدن تموم با
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  چیه؟_

 داره؟ نگا

 

 ...داره صفا خر دیدن عزیزم اره_

 

 ...شده قدیمی رز_

 میکردی؟؟ نگام  اونطور چرا

 

 کرد؟؟؟ کمکت یکی یا کردی فکر تنهایی نقشه این به که میکردم فکر این به داشتم_

 

 وا_

 

 ...واکمن_

 ...کوفتیه نقشه چه این

 ...نیس چیزی اینکه

 

 گفت نفس به اعتماد با
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 ...بگیر نتیجه کن امتحان تو_

 

 میده؟؟ جواب یعنی_

 

 ...میده که البته_

 

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

 

 ....نگرفتم ارسالن از خبری هنو ولی میگذره کردم خاموش گوشیو که وقتی از روز دو االن

 

 ...نشده نگرانم اصال یعنی کثافط

 

 ...بخونم هم درسمو نمیتونستم یالگوز اون فکر با

 

 ...دارم کنکور بعد هفته سرم خیر

 گفتم خودم به و کردم باز جلوم عاملو سیستم کتاب پووووووووف

 

 ...بخون رز_
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 ...شی قبول خوب دانشگاه یه تو تا بخون

 ...بگذر هم ارسالن خیر از

 ...خوشگلتر دانشگاه تو

 ...هیکلتر خوش

 ...میکنی پیدا پولدارترشو

 

 ...شدم شاد شوهر یاده با باز

 

 ...کرده داغونم شوهری بی که نمیدونین اصال

 

 ...خوندن به کردم شروع شوهر کردن پیدا شوق با

 

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

 

 �🚶�ارسالن

 

 ...نبود رز از خبری بازم ولی کردم روشن گوشیمو دوباره
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 ...نداره دوسم یعنی انگل دختره اه

 

 ...نداره که البته

 

 ...بفهم داره دوست آرمانو اون بیا خودت به ارسالن

 

 پسر؟؟؟ چته باز_

 

 کردم نگا بود خندون همیشه مثل که ساشا به کردمو بلند سرمو

 

 ...نقشت به ریدم ساشا_

 ...هیچییییییی کوفتی نه زنگی نه اسی نه امی پی نه

 

 ...پسر باش داشته  صبر_

 

 ...نیستم مهم براش من بابا پوووووف_

 ...بیخیالش میگذرم خیرش از دیگه اصال
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 چی؟؟ یعنی وا_

 

  بعضیا بابای گوره یعنی_

 بعدیا لب رویه میذارم ب*و*س

 

 ...باو برو_

 ...بهمان و فالن عاشقم نمیتونم گفتی بعد ولی میشم بیخیالش کفتی دفه صد حاال تا

 ...کردم باز چشامو پهلوم تو دردی احساس با

 

 ...نه وای 

 

 ...بود برده کتاباخوابم رو همینطوری 

 

 هااا بددردیه بیشووهریم》

 《برد خوابم اخرش که کردم فکر انقدبش 

 

 ...دادم هام شونه به قوسی و کش یه
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 ...بودااا خوابی عجب وای 

 

 ...اتاق دره سمت رفتم کردمو جمع کتابارو

 

 ��داره دوست ارسالن رز میگف بهم حسی یه 

 

 گفتم باخودم و کردم فرو موهام تو کالفه دستمو و ایستادم سرجام فکر بااین 

 

 ...نیس خبری چراهیچ پس داره دوسم اگه خوب._

 نشده؟ نگران چرا داره دوسم اگه 

 ...اگه 

 

  بیخیالش رز گفتم گرفتمو ازخودم نیشگون ی

 ولش

 ...بفهممممم نداره نداره دوست 

 

 ...کنم کوفت چی یه تا اشپزخونه سمت رفتم کردمو دراتاقوباز سریع
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 ....ایستادم شنیدم ک صدایی با

 

 خوردی؟ صبونه رز_

 

 گفتم مامانم به چرخیدمو

 

 بخورم میرم دارم مامان نه_

 

 ...بخون درستو برو زودی بخور باشه_

 ... خیرسرت داری کنکور بعد هفته 

 

 ...خوندم دیشب بیخی مامی اوف_

 

 ...داد ادامه غرغراش به من به توجه بدون مامان ولی

 

 ...اشپزخونه تو رفتم زودی نشنوم مامانمو غرعرای اینکه برای

 

 ...اه کرد کوفتم هام شونه درد این ولی خوردم مفصل صبونه یه میزو سر نشستم
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 ...افتادم روز این به بخاطرت که ارسالن بمیری

  

 ...اتاقم تو رفتم شدم بلند

 

 ...ارسالن یعنی ذهنم تو اومد غریب عجیب فکرای باز 

 

 ...پوووووف

 

 شدن باروشن اما نیس خبری هرروزم مثل میدونسم بازم کردم روشنش و کردم حمله گوشی ب کلنجارمیرفتم باخودم داشم هی ک همینطوری

 ...خوند ازچشام میشد شادیو برق بازشدنو ژیگونام صفحه

 

 ...میشد ازجاکنده داش چشام 

 �🚶�*ارسالن

 

 

 ...میگف راس ساشا
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 ...بودم شده عاشق من  

 

 ...شدم بچه دختر یه عاشقه االن نداشتم دوس خودمم که منی 

 

 ...نداره دوس منو که شدم دختری عاشق من

 

 :گفتم باخودم

 

  داره انتخاب حق اونم باشه داشته دوست مجبورنیس ک دختره ارسالن_

 

 چی؟؟ من اما_

 ...دارم دوسش ک  منی

 ...شدم عاشقش کی نفهمیدم اصال وای 

 نیس؟؟؟ عاشقم

 ...نی مهم

 ...ارسالنم من

 ...میکنم فراموشش یا میکنم عاشقش یا
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 ... شدم بلند ازجام میکردم حس سرم تو ک عجیبی باسردرد

 

 ...کردم پاک رو بود پیشونیم رو که سردی عرق

  

 ...پووووووووف

 

 ...کنم تمرکز جلومه که ای پرونده به کردم سعی زدمو پیشونیم به یکی

 

 ...پووووووف

 

 ...نمیفهمم چیزی اقا

 

 کالفم؟ چراانقد

 

 هااااااا رززززززز اوردی روزم ب چه

 

 ...اوردی روزم ب چی لعنیییی 
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 ...کردی کرمو دختره این درگیر منو که درگاهت به کردم یگ*ن*ا*ه چه خداوندا خدایا

 

 ....واال

 

 ...شماختمش مدت این تو

 

 ...داره کرم

 

 ...کنه اذیت اونو اینو میخواد فقط

 

 ...کرمه خوده رز نه اصال

 

 ...نشست لبم رو لبخندی کاراش آوری یاد با

 

 ...داشتم مهمی ماموریت فردا

 

 ...کنم جور و جمع خودمو باید

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 .. بود گرم اب دوش یه کنه خوب حالمو میتونست که چیزی بهترین و

 

 ...شدم بلند جام از

 

 ...رفتم حموم طرفه به برداشتمو حولمو

 

 ...دوش زیر رفتم کندمو لباسامو

 

 ...بودم دوش زیر که بود وقت خیلی میدونم فقط میکردم فک چی به داشتم یا گذشت چقد نمیدونم 

 

 ...اومدم خودم به مامانم صدایه با

 

 ...توحمومی وقته مامان؟خیلی خوبه حالت پسرم ارسالن_

 

 ...مامان بیرون میام االن_

 

 ...بست درو گفتو باشعی
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 ...بیرون رفتم و پیچیدم دورخودم رو حوله شیرابوبستمو 

 ...بیرون زدم اتاق از و کردم تنم لباسامو

 

 ...شدم خشک جام تو مامانم صدایه با که بخوره کلم به هوایی یه بیرون برم خواستم

 

 اقا؟؟؟ کجا_

 

 گفتم طرفشو چرخیدم

 

 ...بیرون میرم_

 

 ... بعد کن کوفت صبونتو بیا بیرون میری میکنی بیجا خیلی شما_

 

 ...میزدم حرف مامانم حرف رو نباید

 

 ...آشپزخونه رفتم انداختمو زیر سرمو

 

 ...بشم باخبر رز از چطور غرورم شکستن بدون که بود مشغول فکرم سفره سر
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 �� یافتم امممممم

 

 ...خودشه

 

 ...بیرون زدم خونه از و پوشیدم لباسامو شدمو بلند جام از سریع

 

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

 �🚶�*رز

 

 ...گرفتم سر از رو گریه جامو نشستم حرص با

 

 ....ارسالنه کردم فک آتوسا روحت تو وااااااای

 

 �😭�...اه کردم ذوقیم چه

 

 ...آتوساااااااا روحت تو_
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 گفت داد با گوشی ور اون از آتوسا

 

 ...کووووووفت آی_

 ...خودت روحه تو

 ...انتر بپرسم ازت حالی زدم زنگ کردم بد

 ...نیستی بشو آدم که ببرن مردشورتو

 ...شده تنگ حیوونی چه برا دلم که بگو خرو منه

 

 ...آتوساااااا_

 شی؟؟؟ خفه میشه

 ...ارسالنی کردم فکر بابا

 ....ک بعدم

 

 ...استپ استپ_

 کیه؟؟؟؟ ارسالن

 

 ...بیخی نمیشناسی پوووووف_
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 ...بینم بنال نه_

 

 گفت خنده با که دادم توضیح براش االنو تا اول از گریه با

 

 ...شی عاشق آدم مثل نمیتونی که گورت تو خاک_

 

 ...زهرماررررر_

 ...کنم کار چی

 ...خو عاشقشم

 ...دارم دوسش

 ...نگا دیوونشم اصال

 ...بستم دل بهش که کسیه تنها آرمان بعده

 ...کرد باز جا خودش برا راحتی این به دلم تو که کسیه تنها

 

 ...بخورم اب یکم بیرون برم تا شدم بلند جام از

 

 ...خورد گره میکرد نگا بهم غم با داشت که ارسالن نگاهه تو نگام چرخوندم سرمو که همین
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 ...ارسالن... ار_

 ...من... م

 ...چیزه

 

 ...کنم توجیح نمیتونستم

 

 ...ایستادم سرجام که گرفت ایست معنی به باال دستشو که طرفش برم خواستم

 

 ...فهمیدم چیو همه خودم نیس توضیح به الزم_

 ...باهاش شی خوشبخت

 ..خدافظ... خد

 

 ...شد وارد بهم بدی شوک زر که حرفی اخرین با

 

 خدافظ؟؟؟؟ چیو چی

 

 ...شدم خفه  در  صدایه با که نرو بگم و کنم باز دهنمو خواستم دوباره
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 ...رفت

 

 ...خوردم شکست بازم

 

 ...شکستم بازم

 

 ...نیومده من به عاشقی و عشق

 ...طرفم میومدن دو با داشتن که افتاد نیاز و آتوسا به چشمم دور از که میزدم زار داشتم بودمو نشسته کوچه وسط همونطور

 

 ...شد شروع سوالها سیل رسیدن بهم که همین

 

 چته؟_

 

 اینجایی؟؟ چرا

 

 میکنی؟؟ گریه چرا

 

 ...میزنه زار داره ای گریه چه بابا نه
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 ...مرگته چه باز

 

 ...المصبااااااااا شین خفه ده_

 ...میترکه داره سرم

 ...خونه برم کنین کمک بیایین زدن زر جایه به

 

 ...خونه برم کردن کمک گرفتنو بغلمو زیر طرفه دو از

 

 ...نبود خوب اصال حالم

 

 ....اصالااااااا

 

 گفت زدو صورتش به چنگی دیدنم با مامان خونه داخل رفتیم که همین

 

 شدی؟؟؟ اینطور چرا تو سرم تو خاک_

 

 ...اتاق رفتیم تایی سه دادمو تکون سری
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 ...زمین افتادم و جلو شدم پرت که بهم زد پشت از یدونه پا با آتوسا شدیم اتاق وارد که همین

 

 گفت جلومو نشست اومد و بست اتاقو دره

 

 ...کن تعریف_

 

 گفت و نشست کنارش نیازم

 

 ...بنال_

 

 گفت آتو که کردم تعریف داستانو اخر تا اول از ناچار به

 

 ...زدما حدس_

 ...ارسالن گفتی لکنت با یدفه میزدیم حرف داشتیم چون

 ...شد قطع که بعدم

 ...بزنیم بهت سری یه بیاییم گفتم نیاز زدم زنگ لحظه همون شدم نگران منم

 ...ها کردین کارا خیلی نبودم روزی چن
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 ...(بزرگش مامان پیش ده روزی چن بودن رفته اینا آتو آخه)

 

 گفت ناراحتی با نیاز

 

 میشه؟؟؟ چی االن_

 

 گفتم انداختمو زیر سرمو

 

 ...هیچی_

 ...شد تموم نشده شروع من عشق

 

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

 

 �🚶�*ارسالن

 

 ...میروندم داشتم سرعت با
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 ...بود بد حالم

 

 ...بود شکسته غرورم

 

 ...داشت دوس رو دیگه یکی اون

 

 ...عاشقشم گفت شنیدم خودم

 ...دارم دوسش

 

 ...خوندن به کرد شروع ابراهیمی میثم که کردم روشن ضبطو کنم فک چیزی به نمیخواستم

 

  روز هر 

 خیالم تو از میشه رد یکی

 حالم میشه خوب خیالش با

 هنوز نمیدونم

 ...عاشقشم شاید 

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

 ...کردم خاموش ضبطو سریع
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 ...کرد شاهکار

 

 ...توش شد ریده بدتر شه خوب یکم حالم کردم روشن من

 

 ...بودم راه تو ساعت یه

 

 ...گذشت سکوت تو ساعتم یه این

 

 ...بود زجرآورتر برام چی همه از که سکوتی

 

 ...شدم خیره روم روبه به و ترمز رو گذاشتم  پامو

 

 ...کوه باالیه رفتم شدمو پیاده ماشین از

 

 ...میشد دیده کوچیک چی همه اینجا از

 

 ...منه پایه زیر چی همه اینکه مثل
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 ...کردم نگا میکشید رخ به بیشتر بزرگیشو االن که تهرانی به نشستمو زمین رو

 

 ...رز طرفه به رفت فکرم باز

 

 شدم؟؟؟ عاشقش کی من

 

 خودش؟؟؟ برا کرد باز جا دلم تو کی دختر این

 

 ...میگن راس

 ...میاد آروم عشق

 ...نمیفهمی که میاد جوری

 ...میاره دست به دلتو و میشینه دلت از ای گوشه تو آروم آروم

 ...عاشقی میبینی میای خودت به وقتی

 ...یکی دسته دادی دلتو میبینی میای خودت به

 ...کشیدم عمیقی نفس و بستم چشامو

 

 ...کنم فکر رز به نمیخواستم
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 ...دارم اون از واجبتر و مهمتر کارایه

 

 ...بیا خودت به ارسالن

 

 ...سرم به زدم یکی

 

 ...نشد ولی

 

 ...شد کارم این مانع و گرفت دستمو یکی که سرم تو بزنم خواستم دوباره

 

 ...دوختم چشم بود کرده کارو این که کسی به کردمو باز چشامو

 

 ارسالن؟؟؟ چته _ساشا

 

 ...نشست کنارم که دادم تکون سری

 

 ...داداش کن تعریف_
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 کردن تعریف به کردم شروع و انداختم زر سرمو

 

 ...نشد کردم کاری هر ساشا_

 ...نگرفت آروم المصبم دله این

 ...نشکنه غرورم که جوری ولی میگرفتم ازش خبری یه باید

 ...برداشت مامانش که زدم زنگ خونشون به

 ...کنم آمادش کنکور برایه و کنم کمکش( درسش مورد در) مشکالتش از بعضی تو برم بتونم اگه بود گفته رز پیش روز چن یه که گفتم الکی

 ...بیا اره گفت اونم بیام من هس خونه رز اگه گفتم مامانش به

 ...باال رفتم خودم و  نذاشتم که کنه خبر رزو خواست مامانش خونشون رفتم

 ...میزد حرف یکی با داشت که شنیدم صداشو رسیدم اتاقش در جلویه که همین

 ...فضوووول که منم

 ...داخل رفتم کردمو باز آروم درو

 ...میزد حرف یکی با داشت و بود من به پشتش رز

 

 ...گرفتم نفسی و کردم مکثی

 

 دادم ادامه کردمو نگا آسمون به
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 ...داره دوس یکیو که میگفت داشت_

 ...داره دوس خیلی

 ...عاشقشم میگفت

 ...منو دید و برگشت که برم خواستم شنیدم که اینارو

 ...شکستنمو دید

 ...اینجا اومدم بیرونو زدم خونه از

 

 ...داد تکون تاسف نشونه سری که کردم نگا ساشا به

 

 گفتم حرص با

 

 چیه؟؟؟_

 

 ...رفتی زود چرا  اخه_

 ...داره دوس کیو که میپرسیدی میموندی

 

 شم؟؟؟ خورد بیشتر تا_
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 ...تویی داره دوس که کسی اون شاید خرهههه_

 

 گفتم دادمو تکون سری

 

 ...کنم فکر نمیخوام ساشا_

 نه؟؟؟ میریم فردا

 

 ...اره_

 ...بکشه طول ماهی سه حداقلش ماموریت این زیاد احتمال به

 ...پش ارسالن

 

 ...بیخیال نگو چیزی ساشا_

 اینجا؟؟؟ اومدی چرا تو

 

 ...اینجایی فهمیدم دیدم ماشینتو که اینجا بیام گفتم بود رفته سر حوصلم_

 

 ...پاشدم جام دادمواز تکون سری
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 گفتم ساشا به رو 

 

 ... پسر پاشو_

 .بریم پاشو 

 ...شد بلند جاش از علی یا گفتن با گرفتو دستمو ساشا

 

 گفت که انداختم زیر سرمو

 

 برنگردیم؟؟ و بریم ممکنه میدونی_

 

 گفت دوباره که دادم تکون اره نشونه به سری کردمو نگا بهش ناراحتی با

 

 نبینیم؟؟ اصال عزیزانمونو دیگه ممکنه میدونی_

 

 گفتم عصبانیت با رفتمو بهش غره چش یه

 

 ...نمیرم دختره اون پایه به دیگه من هم بکشی خودتو_
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 گفت کردو نگام شیطنت با

 

 ببندیم؟؟؟ شرط_

 

 ...ببندیم_

 چی؟؟؟ با

 

 گفت و جلو اورد دستشو

 

 ...تو مهمون شام_

 

 گفتم فشردمو دستشو

 

 ...میبنی خواب تو_

 

******************* 
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 کردم نگا میخندید قاه قاه داش که ساشا به و کوبیدم سرم تو یکی

 

 میخندی؟؟؟ چی به یالگوز_

 

 گفت کردو اشاره اینا رز خونه دره به چشم با

 

 ....تو مهمون شام_

 

 ...داد دستم کار المصبم دله این که وااای

 

 ...اینجا روندم کنمو تحمل نتونستم برمیگشتیم داشتیم که کوه از

 

 ...پووووووف

 

 ...پسر پاشو_

 ... برو پاشو

 ...ببینش شده هم بار اخرین برا
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 ...بیرون اومد نمیشناختم که دیگه دختره یه و نیاز با خندان رز شدو باز اینا رز خونه دره که کنم باز ماشینو دره خواستم دادمو تکون سری

 

 ...کردم نگا میخندید داشت که رز به حسرت با

 

 گفتم ساشا به نشستمو جام سر ناراحتی با

 

 ...خوشه من بدون اون_

 

 ...بود بس جمله یه همین

 

 ...داشتم نگه ساشا زوره به وسط که شدم دور اونجا از سرعت با کردمو روشن ماشینو

 *رز

 

 

 ...کردم گریه و ارسالن گفتم شب تا روز اون

 

 ...ارسالنننن نمیره ننت
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 ....نشینم عذات به

 

 ...نبینی خوش روز من بدون الهی من با کردی چیکار

 

 ...میکنن نگا بهت که دخترایی چشم شه کور

 

 ....باهاته االن که دختری بره چرخ 1000 زیر

 

 ...بسه شدم دیوونه بسهههههه رزززززززز _آتو

 

 ....گرفتم سر از رو گریه  و کردم خالی توش بینیمو محتویاته برداشتمو دیگه کاغذی دستمال یه

 

 ...میکشم چی نمیدونی اتو اخه_

 ...نمیدونی ننه نمیدونی

 

 ...کردم گریه زدمو پام رون  رو

 

 گفت نیاز که کشیدم محکم بینیمو آب
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 ...عققققققق_

 ...دیگه بسه خورد بهم حالم کثافط رز

 ...بسههههه گرفتم افسردگی

 

 گفت دادو تکون سری نیاز حرفه تایید برایه آتو

 

 ...میگه راس_

 ...ببینم پاشین بگینو یااهلل همه

 

  گفتم کردمو تمیز بینیمو ابه دوباره

 

 کجا؟؟؟_

 

 ...شجاع اق خونه_

 

 شب؟؟؟ وقت این_
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 گفت کردو نگا شیطنت با

 

 ...خوبه شب_

 ...میکنیم زیاد فعالیت

 

 گفت و گرفت هوا تو که طرفش کردم پرت برداشتمو کاغذیو دستمال جعبه

 

 ...میشه هم عصبی چه نگا توروخدا_

 ...ها نمیشد اینطور ارسالن خونه میرفتیم االن اگه

 ...فعالیت به میکرد شروع اول خودش تازهههههه

 

 کردم داغ حرفش این با

 

 ...شو خفه آتو_

 

 ...شدی هم خفه_

 ...شهربازی بریم میخواییم که کن جمع لشتو تنه پاشو
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 ...نموخوام من_

 ...نمیام

 

 ...پاشو بینم پاشو میخوری.. گ توو_

 

 ...نمیخورم تورو من_

 

 ...نمیشم الشخورا غذایه من_

 

 ...میوردم کم جلوش همیشه اهههه

 

 ...صندلی رو نشوندم کردو بلندم زور به که کردم نگا بهش حرص با

 

 ...داد تکون تاسف نشونه به سری و انداخت بهم نگاهی یه آتو

 

 گفت و گرفت بینیم جلو دستمالی خنده با نیاز

 

 ...عزیزم کن فین_

http://www.roman4u.ir/


 

 
187 

 

 ...نره آبرومون بیرون کن فین

 ...خودش طرفه چرخوند سرمو دوباره گرفتو چونم از آتو که دیگه طرفه یه چرخوندم سرمو زدمو پس دستشو_

 

 ...نگا چشاشو نچ نچ_

 

 ...کولش طرفه به رفت شدو جدا ازم سریع

 

 ...طرفم اومد برداشت ارایششو کیف

 

 گفت که کنم اعتراض خواستم

 

 ...بکنم کارمو بذار خفه.... هیس_

 

 ....کردنم نقاشی به کرد شروع اونم که شدم خفه

 

 ...برداشت من کچل سر از دست ساعت نیم از بعد

 

 ...کرد درد نشیمنگاهم که شدم بلند جام از
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 ...شد خشک بدنم کله الهی نمیری اه اه_

 

 ...کردم نگا خودم به و اینه جلو رفتم

 

 ...بود قبول قابل خوب ولی بود نکرده هم ارایشی انچنان پنهون چه شما از نیس پنهون که خدا از واال

 

 گفت رومو کرد پرت لباس دست چن نیاز پشت از یدفه

 ...پایین میریم ما بپوش_

 ...منتظرتیم بیا شدی تموم

 

 ...اتاق تو برگشت و کرد عوض نظرشو اخر لحظه در ولی بره خواست هم اتو که بیرون رفت نیاز

 

 ...پایین رفت و برداشت هامو دستی کیف از یکی ازم گرفتن اجازه بدون زمینو رو انداخت کولش

 

 ...شدن بلند جاشون از کردنو نگام عادی دخترا که پایین رفتم کردمو تنم رو بود کرده انتخاب نیاز که هایی لباس حوصله بی

 

 ...کوفتی نه چیزی نه تعریفی نه
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 ؟؟؟ دارم من دوستن  هم اینا خدایا

 

 ...کردم پام اسپرتمو کفشایه رفتمو سرشون پشت

 

 ... فرستادم ی ب*و*س یه مامانم به هوا تو

 

 گفت اتو که پیوستم جمعشون به و جلو رفتم میکنه تعریف چی یه داره آتو دیدم که بیرون رفتم

 

 ...بگیرم کامل بتونم هامو روزه اینکه برا کردم پیدا راه یه من_

 

 گفت کنجکاوی با رز

  

 ...بگو منم به وای_

 ...بگیرم نمیتونم تشنگی فرط از من

 ...ندارم تحملشو

 

 ...راحت خیلی عزیزم خوب_
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 ....نمیخورمش ولی اتاقم دیواره به چسبوندم و خریدم ترشک یه با بزرگ لواشک یه رفتم من

 ...شه رفع تشنگیم تا بدم قورت دهنمو اب هی کنمو نگاش بخورم اب نمیتونم و تشنمه که وقتایی گذاشتمش

 

 ...خنده از پوکیدیم نیاز منو اتو حرف شدن تموم با

 

 ...بیرون رفتم  خنده با که کشید کنار خودش و  کرد باز حیاطو دره اتو

 ...نکردم توجه بهش زیاد ولی میکردم حس نگاهیو یه سنگینی خونه در جلو

 

 ...شدم سوار کردمو باز آتوسارو ماشینه جلویه دره

 

 ...پولداره جونش ددی خانوم آتو این خدمتتون به عرضم اخه

 ��خرید ماشین گرفته دیپلمشو اینکه بخاطر براش

 

 ...دیگه داریم ماهم دارن بابا مردم

 

 ...هوووووی_

 

 چیه؟؟؟ کالت تو هوی_
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 ...فکری تو_

 

 ...هیچی_

 نمیاد؟؟؟ چرا نیاز این پس

 

 ..پوووووف_

 ...میزنه حرف اون با داره زده زنگ آقاشون

 

 آبدار فشه یه خواستم که همین

 گفت و ماشین تو کرد پرت خودشو نیاز کنم نثارش

 

 ...بریم خوب_

 

 ...شد خفه که رفتم بهش ای غره چشم یه

 

 گفت خنده با و افتاد راه کردو روشن ماشینو آتو
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 ...بازی پسر سوی به پیش_

 

 ...دارم سری باال اقا من زهرمار _نیاز

 

 گفتم؟؟؟ تورو من مگه _آتو

 

 ...خوندن به کرد شروع تهی که کردم زیاد ته تا صداشو کردمو روشن ضبطو که انداخت زیر سرشو نزدو حرفی دیگه نیاز

 

 سالم_

 

 (**سالمممم) گفتیم بلند باهم تامون سه هر**

 

 ...بامرام 

 ...باورام شبیه شدی

 ...میکنم رو دل آسه

 ...برام برقصی تو  که تا

 

 خاصی میگی بهم
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 میدونم خودم اینو

 میخواستی منو تو

 میدونم خودم اینم  آره

 

 نه؟ معلومه عجیبم

 بهونم دنباله

 بکوبم و بزن فقط که

 زمونم بیخیال من

 تووووو مثل

  همیم مثل همه

  جمیم هم دور

 ...بهتریم همه تو بوده خوب  کاره

 

 گفت و کرد کمش سریع آتوسا رسید که اینجا به

 

 ...نکنین زیادش_

 ... دنبالمون افتادن نفر چن یه

 ...بشن شر نمیخوام زمین بندازین سرتونو
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 گفت عصبانیت با آتوسا که برگشتم عقب به تعجب با

 

 ...نکن نگا نگفتم مگه_

 ...خو باشه_

 

 داد با داره و اورده بیرون سرشو تیغی جوجه یه دیدم که برگشتم چپ طرفه به یکی صدایه با که کردم نگا جلو به کشیدمو پایین رو شیشه یکم

 بزنه حرف میخواد مثال

 

 میدی؟؟؟ افتخار خوشگله خانوم هووووو_

 

 ...گرفت سبقت جلو ماشینایه از کردو بیشتر سرعتشو آتو که بدم جوابشو خواستم

 

 ...بدم جوابشونو میذاشتی خو عه_

 

 ...خفه  رز_

 

 ...شد چش یدفه این واااااا
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 ...میکرد بیشتر سرعتشو لحظه هر

 

 ...میکرد دنبالمون داشت که افتاد مزاحم ماشینه همون به چشمم میکنه چیکار نیاز ببینم برگشتم که عقب به

 

 چشونه؟؟؟ اینا

 

 افتادنو؟؟ دنبالمون که اینایی میشناسی آتوسا_

 

 !نه_

 

 میگی؟؟؟ دروغ چرا_

 

 ...نداد جوابی کردو بهم چپی نگا

 

 ...رسیدیم  شهربازی به بدبختی هزار با اخرش ربع یه از بعد

 

 گفت و برگشت عقب به کرد پارک ماشینو آتوسا که همین
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 ...کنیم گم رد باید شین پیاده سریع دخترا_

 ...سرییییع

 

 ...کنیم گم خودمونو جمعیت میون تا شهربازی طرفه به رفتیم سرعت با و بیرون اومدیم پارکینگ از شدیمو پیاده ماشین از سریع

 

 ...افتاد جونم به ترسی ولی چرا نمیدونم

 

 میکنیم؟؟؟ فرار داریم اونا دست از چرا اصال

 

 گفت که پرسیدم آتوسا از سوالو همین

 

 ...شدم جدا سال دو از بعد ازش که بود پسرم دوس بود دنبالمون که اینی_

 ... اومد خوشم یکی از نیمی و سال یه از بعد تقریبا ولی نداشتم دوسش اولم از

 ...شدم  دوس باهاش

 ...نکنم خیانت شهروز به اینکه برایه

 

 گفتم حرفشو وسط پریدم سریع
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 ...استپ استپ_

 کیه؟؟؟ شهروز

 

 ...دیگه پسرم دوس همون خو_

 ...دنبالمون بود افتاده که همونی

 

 ...بنال بقیشو خوب اها_

 

 ...میگفتم داشتم اره_

 ...نکرد قبول ولی جداشم ازش میخوام که گفتم شهروز به

 ...بود فهمیده رو احمد کجا از نمیدونم روز چن از بعد

 

 کیه؟؟؟ احمد_

 

 داد ج نیاز  اتو  جایه به اینبار

 

 .. دیگه شد دوس باهاش اومدو خوشش که همونی احمق_
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 ...بده ادامه خوب اها_

 

 ...داد ادامه و رفت بهم ای غره چش یه

 ...میگفت داشتم خوب _آتوسا

 ...دعوایی چه اونم کرد دعوا باهام و فهمید احمدو

 ...میکشه منو نکنم ول احمدو اگه که کرد تهدیدم

 ...نکردم توجه اول

 ...زدنش کلی احمدو رو فرستاد ادم بترسونه منو اینکه برا ولی

 ...شد دوبرابر پسر این از ترسم هیچ کرد ولم احمد که بعد به روز اون از

 ...خطریه شنیدم که جایی تا هم بقیه از

 ...ده رفتم و نباشم روزی چن گرفتم تصمیم همین واس

 ...ده به چه منو وگرنه

 

 نگفتی؟؟ ما به چرا_

 

 ...اخه میگفتم چی_

 ...سالتو بریم بیایین بیخی حاال
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 هستین؟؟

 

 گفتیم باهم نیاز من

 

 ...هستیم_

 

 ...شدن سوار و اومدن دنبالمون بودن افتاده که همونایی دقیقه پنج از بعد که شدیم سوار رفتیم ها بلیط گرفتن از بعد

 

 ...میت عین شدیم مین چن از بعد ولی کردن پیدا چطور که کردیم کپ اول تامون سه هر رسما

 

 ...میخوندیم اشهدمونو داشتیم بودو پریده رنگمون هرسه

 

 ...برگشتیم عقب به آتوسا جیغ با که بریم خواستیم شدیمو پیاده سه هر ایستاد که همین ایسته بی سالتو تا کشید دقیقه ده

 

 ...بیژننننن زاده امام یا

 ...میکشید سرش پشت داشت بودو گرفته آتوسارو دسته بود شهروز کنم فک که نفر دو اون از یکی

 

 ...زده خشکش جاش سر دیدم کردم نگا که نیاز به
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 ...کارشن به دست خودم باید نمیشه بلند بخاری این از

 

 دادش صدایه که کوبیدم پاش به محکم یدونه پشت از شهروزو طرفه رفتم دو با برداشتمو بودو ها نرده کنار که ای میله زمینو کردم پرت کیفمو

 ...شد بلند

 

 ...کرد نگا میکرد ناله درد از بودو نشسته زمین رو که شهروز به دهنشو رو بود گذاشته دستاشو آتوسا

 

 ...طرفم اومد دو با اومدو خودش به لحظه چن از بعد

 

 گفت گرفتو دستمو

 

 ...بدوووووو رز بدووووو_

 

 گفت عصبانیت با و گرفت جلومونو شهروز دوسته که کنیم حرکت خواستیم برگشتیمو هم با

 

 ...حاال بودین_
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 ...کرد خم دستمو گرفتو میله از که سرش تو بزنم خواستم کردمو بلند بودو دستم که ای نرده

 

 ...دوختم چشم میکردن نگامون داشتن که مردمی به اشکی چشمایه با کشیدمو جیغی درد از

 

 ... بدیه زمونه چه این

 

 ...کنن کمک که جلو نمیان نیفتن سر درد تو خودشون اینکه برایه

 

 ...زمین انداخت بیرونو کشید دستم از رو میله پسره

 

 گفتم گریه و داد با که گرفت بازومو

 

 ...کنهههههه کمک یکی_

 ...نمیب کورین مگه

 

 ...شدم الل طرفمون میومد دو با داشت کسی با

 ...شد روشن دلم تو امیدی نور دیگه پسر یه و ارسالن دیدن با
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 گفتم لب زیر

 

 ..اومدی_

 

 ...طرفمون اومد کردو بیشتر سرعتشو ارسالن

 ...ارسالن جونه به افتاد کردو ول بازومو پسره که فکش تو زد مشت یه و گرفت رو پسره یغه

 

 ...کشیدتش کتک باد به و شهروز طرفه رفت بود اومده ارسالن با که هم پسری

 

 ...میکردم داد و جیغ هی که بودم من فقط وسط این    

 

 ...جهنم به دوستش بیاد ارسالن سر بالیی میترسیدم خداییش

 

 گفت داد با شهروز دعوا دقیقه چن از بعد

 

 ...بریم کن جمع میثم_

 

 گفت و انداخت آتوسا و من به وحشتناکی نگاه بعد
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 ...نشده تموم کارم دوتا شما با_

 ...باشین منتظرم زودی همین به

 

 گفت داد با ارسالن

 

 ...هرررررررری_

 

 ...رفتن کشیدنو راهشونو اونا و

 

 ...نرسید خونش به کالغه رسید سر به ما قصه

 

 رسید؟؟؟ یا

 

 ...چی هر

 

 گفت و گرفت باال ایست معنی به دستشو ارسالن که رفتم طرفش به ارسالن پاره لبه دیدن با
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 ...نشده چیزی نمیخواد_

 ...باهات دارم حرف بیا باهام لحظه یه فقط

 

 ...ها وسیله پشتی طرفه به رفت که دادم تکون سری    

 

 ...بهش خوردم و شدم گیر غافل من که ایستاد دفه یه که کردم حرکت سرش پشت

 

 ...کردم نگا بهش گرفتمو باال سرمو

 

 ...دلتنگیام تمام اندازه به

 

 ...کردم نگا سیاهش چشایه به

 

 ...بود شده تنگ شبش رنگه چشمایه این برایه دلم

 

 گفتم خودم با

 

 ...بهش بگو کنارو بذار کاذبتو غرور اینجاس که االن رز_
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 ...داری دوسش که بگو

 

 ...بهش بگم که کردم باز دهنمو

 

 ...شد کار به دست من از زودتر اون که دلتنگیام و عشقم از بگم

 

 ...داری دوس یکیو میدونم رز ببین_

 ...عاشقشی میدونم

 ...باشی باهاش بیشتر تا نبودم روزا این من

 ...بهت بگم واقعیتو خواستم دیدمت که االنم

 ...دارم دوست رو دیگه یکی منم

 ...عاشقشم

 

 ...شکستم

 

 ...شدم خورد
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 ...نشنیدم چیزیو دیگه

 

 ...کردم نگا میخورد تکون داشت که لباش به اشکی چشمایه با

 

 ...شد الل ارسالن که رفتم عقب عقب دادمو تکون سری

 

 ...کرد نگا بهم تفاوت بی

 

 ...نمیخوام نگاهو این من نه

 

 ...بازی شهر بیرون رفتم سرعت تمام با کردمو بهش پشتمو

 

 ...بکشم نفس نمیتونستم

 

 ...میکرد خفم داشت داره دوست رو دیگه یکی اینکه فکره

 ...انداختم چنگی گلوم به

 

 ...بکشم نفس نمیتونستم
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 ...میشدم خفه داشتم

 

 ...گرفتتم پشت از یکی که  بیفتم بود مونده کم رفت گیج سرم

 

 گفت چندشی لبخند با که روشدم روبه شهروز عصبی چشمایه با که چرخیدم پشت به بود که زوری هر با ارسالنه اینکه امید به

 

 ...باش منتظرم بودم گفته_

 

 ...نفهمیدم چیزی دیگه و رفت سیاهی چشام که انداختم گلوم به چنگی دوباره

 

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

 

 �🟃�*ارسالن

 

 گفت و داد تکون سری تاسف با ساشا که اینا نیاز طرفه به رفتم ناراحتی با

 

 کردی؟؟؟ خودتو کاره_
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 ...شد خراب حالش اونطور که گفتی دختره به چی

 

 ...شه بلند زمین از تا میکنه کمک( آتوسا) رز دوست دختره اون به داره نیاز دیدم که چرخوندم سرمو دادمو تکون سری

 

 گفت نیاز به رو شد بلند جاش از که همین

 

 ...نبود خوب رز حاله بدووو_

 ...بکشه نفس نتونه دفه اون مثل ممکنه

 

 ...افتاد دلم تو ترسی یه حرفش این با

 

 ...بیاد سرش بالیی نکنه

 

 ...نمیبخشم خودمو بیاد سرس بالیی اگه بخدا

 

 ...رفتم بود رفته رز که طرفی به رفتم دو با دوتا اون از قبل

 

 ...شد کنده جاش از دادو ویراژ بدی صدایه با سیاه بنز یه شدم خارج شهربازی دره از که همین
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 ...پیشم اومدن هم اینا نیاز و ساشا موقع همون

 

 ...بگردم رز دنباله کجا باید نمیدونستم

 

 ...افتاد رز شاله به چشمم که انداختم زیر سرمو

 

 ...برداشتم زمین از شالشو شدمو خم

 

 ...که رزه شاله این واااااای_

 

 کجاس؟؟؟ رز خود پس آتوسا _نیاز

 

 گفت میزد موج ترس و بغض توش که صدایی با نشستو زمین رو آتوسا

 

 ...باشه شهروز... شه کاره نکنه... نکن_

 ...داره کار باهامون گفت

 ...میاد زودی به... گفت
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 ...کوبیدم سرم به یکی

 

 ...میکرد بد حالمو احتمالش هنو

 

 گفتم ساشا به رو

 

 ...سریع بیان کن خبر مامورارو ساشا_

 

 ...بگذره شدنش گم از ساعت 24 باید حداقل میدونی که خودت نمیشه ارسالن_

 

 ...دنبالش میرم خودم اصال درک به_

 ...میکنی اشتباه داری ارسالن_

 ...پلیسی خودت

 ...اشتباهه کارت این میدونی

 

 ...گفتم نگرانی با
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 ...بفهم نمیتونم المصب ده_

 ...نمیگیره آروم دلم این

 

 ...بسه ارسالن_

 ...مجبوریم

 

 گفت و دخترا به کرد رو

 

 ...میرسونم بفرمایین هم شما_

 

 گفت شدو بلند زمین از زاری حالت با دادو تکون سری آتوسا

 

 ...میریم خودمون_

 

 گفت که بود داده گیری چه نمیدونم ساشا این

 

 ..داره خطر نه_

 ...میایین من با شما
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 ...میبره ارسالن هم رو خانم این

 

 گفت دادو تکون سری ناچار اتوسا

 

 ...پس باشه_

 

 ...رفتن هم با ساشا و آتوسا

 

 ...ها بود مارموزی عجب ساشا این

 

 (...گرفته آتوسارو) دختره این چشمش که میگفت ساشا دخترا  دنباله افتادیم وقتی از

 

 ...افتادم رز یاد باز و کردم ساشا نثار فشی لب زیر

 

 ...کنمممممم غلطی چه االن

 

 ...کردم نگا میکرد گریه داشت که نیاز به
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 ...برسونمت بیا نیاز_

 

 گفت کردو پاک صورتشو رو اشکه

 

 ...دنبالم بیاد گفتم ماهان به نه_

 

 ...گریه زیر زد کشیدو دستم از رزو شاله

 

 ...نمیفهمن چرا اخه

 

 ...میشه خراب منم حاله میکنن گریه اینا

 

 ...کردم نگا نمیدرخشید ای ستاره هیچ امشب که تاریک اسمون به کردمو بلند سرمو

 

 گفتم لب زیر

 

 ...سپردم تو به رزو خدا_

 ...بیاد سرش بالیی نذار
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 ...برد نیازو اومدو هم ماهان مین چن از بعد

 

 ...میگه خودش که گفت و کرد اقایی ماهان که بذارم جریان در نیازو خانواده  برمو باهاشون منم خواستم

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

 

 �🟃�* رز

 

 گفتم صورتشو تو کردم تف

 

 ....ک بیشرف_

 

 ...شدم خفه صورتم تو خورد که سیلی با ولی

 

 بیشرف؟؟؟ میگی من به خیابونی دختره_

 

 گفت دادو تکون وار تهدید جلوم انگشتشو
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 ...میدم نشونت_

 ...مینشونم سیاه خاک به هرزتو دوسته اون هم و تو هم

 

 نظرتون؟؟؟ به دیده زیاد جنایی فیلم این

 ...بیرون زد اتاق از عصبانیت با شهرور

 

 ...بیرون کردم تف بود دهنم تو که خونی و گرفتم دستام با سرمو

 

 ...میشد اکو ذهنم تو ارسالن صدای

 

 ... دارم دوس رو دیگه یکی منم_

 ...عاشقشم

 

 ...گرفتم گوشامو دستم با

 

 ...نداشتم تحملشو

 

 ...باشه یکی با اینکه تحمل
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 ...کنه بغل رو دیگه یکی

 

 ...گریه زیر زدم

 

 ...میداد آزارم فکرش حتی

 

 ...رفتم بود اتاق تو که شکسته قدی اینه طرفه به میکشیدم موهامو که همونطور شدمو بلند جام از

 

 ...کردم نگا خودم به

 

 تو؟؟؟ چته رز

 

 مغرور؟؟ رزه اون کو

 

 نمیکنی؟؟ استفاده چرا داری دوس رو دیگه یکی تو میکنه فک که حاال

 

 ...کن استفاده سو
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 ...کن تموم رو مسئله این بشکنه غرورت اینکه بدون کنو استفاده اشتباهش فکره این از

 

 ...همینه درستش اره

 

 ...نمیتونم من ولی

 

 چی؟؟ کنه ازدواج دختر اون با اگه

 

 ...داریم هم خانوادگی رابطه االن

 

 ...عروسیش بریم میشیم مجبور

 

 ...میشکنم بازم اونوقت

 

 ...آرمان قضیه میشه

 

 ...زدم تشر بود شده خیس صورتم و اشکی چشام دوباره که خودم به 
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 ...بیا خودت به رززززززز_

 

 ...نبینم تا کردم آینه به پشتمو

 

 ...شکستنمو نبینم چشام با

 

 ... کنم پیدا اینجا از فراری راهه یه باید بیخیال اینارو هنو

 

 ...کردم نگا اطرافم به

 

 ...داشت شکسته تخته یه فقط که کوچیک و کثیف اتاقه یه

 

 ...کنم فرار اونجا از بتونم نداشت امکان پس بود میله پشتش ولی داشت هم کوچیک پنجره یه

 

 ...کنم پیدا اینجا از فرار برا حلی راه تا رفتم فرو فکر تو و گوشه یه نشستم

****************** 
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 ...نمیرسه ذهنم به چیزی ولی میکنم فکر دارم که ساعته نیم

 

 ...افتاد شکسته آینه به چشمم که چرخیدم خودم دور و شدم بلند جام از حرص با

 

 ...خودشههههه

 

 میشه؟؟ چی نرسونن منو زودتر  اگه... ولی

 

 میمیرم؟؟؟

 

 ...بمیرم بذار درک به

 

 ...برداشتم رو شکسته تیکه رفتمو اینه طرفه به سریع

 

 ...گذاشتم موچم رویه

 

 ...کنم خطی خط اینجارو نمیومد دلم
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 ...میترسیدم

 

 ...ریخت ترسم ارسالن یاد با ولی

 

 ...بمیرم که بهتره

 

 ....که دادم فشار رو شکسته آینه تیزه لبه

 

 ...رگم شدن بریده با شد مساوی  و شد باز در یدفه

 

 گفت داد با اومدو طرفم به ترس با شهروز که کشیدم  سوزش و درد سر از جیغی

 

 دیووووونه؟؟ کردی چیکار_

 

 ...کردم نگا میکرد فوران داشت خون که مچم به

 

 ...کردم چیکار واقعا من
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 زد داد ترس با شهروز که افتادم زمین به زانو رو و شد سست پاهام

 

 ...میثممممم_

 ...کرده خودکشی احمق دختره بیا پاشو

 

 گفت سرشو تو کوبید دیدنم با شدو اتاق وارد ناباوری با میثم

 

 ...رفت شدیم بدبخت شهروز_

 

 ... کن روشن ماشینو برو نزن زر_

 

 ...بیرون رفت سرش پشت کردو بلندم سریع شهروز که بیرون رفت دو با میثم

  میشه؟؟؟ چی که میکردم فکر این به شهروز بغل تو

 

 میمیرم؟؟؟

 ...بمیرم نمیخوام من

 ...خوردم گوه اقا

 ...جونم هنوز من
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 ...نکردم شوهر هنوز

 ...نشدم مامان هنوز

 ...بمیرم نموخوام�😭😭�

 

 گفت داد با ماشینو پشتی صندلی رو کرد پرتم تقریبا عصبانیت با شهروز

 

 ...میکشمت من نمیری هم خودت_

 

 ....اخخخخخ

 

 ...شدم دستم سوزش متوجه تازه

 

 ...خدا وااااای

 

 ...دوختم چشم موچم به دوباره اشکی چشایه با

 

 ...میشد بدتر حالم لحظه هر
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 ...بستم چشامو کوبوندمو ماشین پنجره به سرمو

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

 

 �🟃�*ارسالن

 

 ...نبود که نبود ولی گشتم رز  دنباله بکنین فکرشو که جایی هر صب خوده تا

 

 ...بگردن دنبالش جا همه که دادم دستور و اداره رفتم و کنم تحمل نتونستم صب دیگه

 

 ...و خانه ،مهمون ها بیمارستان تمومه به

 ...بدن اطالع ما به دیدنشون صورت در تا دادیم رو الدنگ دوتا اون و رز مشخصات

 

 ...کردم تحقیق هم شهروز پسره اون درباره دیشب

 

 زیره از ترفندی یه با دفه هر که بود مخدر مواد نقل و حمل و ربایی ادم درباره تاش چن که داشت هم ناتموم پرونده تا چن فهمیدم که جایی تا

 ...رفته در همشون

 

 ...کنم تمرکز کارم رو بتونم تا دادم تکون سری
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 ...شد زده اتاق دره که بیرون برم شدم بلند جام از

 

 ...گفتم محکم

 

 ...تو بیا_

 

 ...داخل اومد نگرانی با ساشا

 

 ...شده چیزی که فهمیدم ساشا حال اون دیدن با

 

 .پرسیدم نگرانی با

 

 شده؟؟؟؟ چیزی ساشا_

 

 گفت من من با ساشا

 

 ...چیزه_

 ... پیش دقیقه چن
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 ...خوب

 

 ...خوب و زهرمار_

 ...بگو زودتر ده

 

 گفت تند کشیدو عمیقی نفس

 

 ...بیمارستانن گفتیم که مشخصاتی همون با نفری چن که دادن اطالع و زدن زنگ.......  بیمارستان  از_

 

 گفتم نگرانی با

 

 ...خوب_

 

 ...وخیمه هم وضعش و کرده خودکشی زنه که زنه یه و مرد دو که گفتن خوب_

 

 ...خدا یا_

 

 ...پایین رفتم ها پله از دو با بیرونو زدم اتاق از سریع
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 ...بیمارستان طرفه روندم سرعت تموم با شدمو ماشین سوار

 

 ...میاد داره سرم پشت هم پلیس ماشین یه دیدم کردم دقت که راه تو

 

 ...ساشاس کاره که فهمیدم

 

 ...دادم فشار گاز رو بیشتر پامو نکردمو توجهی

 

 ...رسیدیم بیمارستان به زمان هم ماشین تا دو هر

 

 ...شدم بیمارستان وارد شدمو پیاده همه از زودتر

 ...اومدن هم مامورا سرم پشت

 

 ...بودن ایستاده  ای گوشه یه که افتاد میثم و شهروز به چشمم شدیم داخل  که همین

 

 ...دنبالشون افتادم که گذاشتن فرار به پا ما دیدن با
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 ...کنن فرار پشتی حیاط به داره خروجی دره که دوم طبقه از میخوان فهمیدم که باال رفتن ها پله از دو با

 

 ...بیرون زدم بیمارستان از کردمو گرد عقب سری

 

 ...کردن فرار بعضیا کشیدن جیغ بعضیا دیدنم با اوردم در که اسلحمو

 

 ....کردم بیشتر سرعتمو اونا از کدوم هیچ به توجه بدون

 

 ...میرفتن باال بیمارستان دیوار  از داشتن که افتاد شهروز و میثم به چشمم پشتی حیاط به رسیدم که همین

 

 ...میثم راست پای به خورد گلوله خوردو بهم یکی که بزنم خواستم شهروز طرفه به گرفتم رو اسلحه

 

 ...افتاد بود شده زمین نقش که  مردی پیر به چشمم که کردم نگا اطرافم به برگشتم حرص با

 

 ...کنم چیکار نمیدونستم حرصم از

 

 ...باال بره شهروز کمک با میخواست که افتاد میثم به چشمم که برگشتم بجنب ده میگفت که شهروز داده صدایه با
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 ...رفت کردو ول و میثم شهروز که کرد پرتاب هوا به ای گلوله من قبل یکی که طرفشون گرفتم رو اسلحه دوباره

 

 ...رفت در دستمون از شهروز ولی گرفتنش و رفتن مامورا و ساشا طرفشون برم من اینکه از قبل

 

 ...رفتن شهروز دنبال مامورا از دوتا

 

 ...نداشتم شدنش دستگیر به امیدی دیگه من ولی

 

 ...کردم کمک شه بلتد میکرد سعی بودو برداشه سختی هر به عصاشو که  پیرمرده به گشتمو بر

 

 ...پسرم شرمنده_

 

 گفت و گرفت جلومو ساشا که کنم خفه عوضیو میثمه اون برم خواستم و اینا ساشا طرفه به رفتم سریع زدمو روش به لبخندی

 

 ... رز پیش برو تو_

 ...134 اتاق دوم طبقه

 ...من با میثم
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 گفت دادو هلم ساشا که کردم نگا میثم به

 

 ...اه دیگه گمشو_

 ...میکنه نگا مارو بر و بر ایستاده هنوز

 

 ...شدم بیمارستان وارد دوباره  دادمو تکون سری

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

 

 ...کردم نگا اتاق شماره به کردمو تازه نفسی

 

 ...خودشه 134_

 

 ....شدم خشک جام سر دیدم که چیزی با ولی کردم بازش زدمو در به ای تقه

 ...وااااااااااای

 

 ...کردم نگا رز خالی تخته به

 

 کنم؟؟؟ سرم تو خاکی چه االن
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  خوبه؟؟؟ رس خاک)

 ...ها حس تو میرم دارم خفه سعیده

 ..(چمش اها

 

 ...گرفتم دستام بین سرمو نشستمو زمین رو

 

 باشه؟؟؟ میتونه کجا یعنی

 

 !قبرستون)

 ��سعیدهههههه

 ( باشه باشه

 

 ...افتاد اتاق بازه پنجره به چشمم که کردم بلند سرمو امیدی نا با

 

 گفتم خودم با لب زیر

 

 کرده؟؟؟ فرار یعنی_
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 بردتش؟؟؟ شهروز یا... ی

 

 

 ...باشه نمیتونه شهروز کاره بابا نه

 

 ...ایستادم جام سر دری صدای با که بیرون برم تا شدم بلند زمین از

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

 

 �🁇�* رز

 

 ...کردم نگا اطرافم به کردمو باز آروم چشامو

 

 ...بیمارستانم که فهمیدم میداد رو بچه استفراق بوی که بدش بویه و دیوار درو سفیدی از

 

 نه؟ فهمیدم؟ زود اینقدر چطور میگین خودتون با االن حتما

 

 ...نه)

 ...خفه
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 (ها ندارن عصاب عاشق دوتا عهههه

 

 ...باالمه هوشی ضریب بخاطر هم که خدمتتون به عرضم خوب

 ...کشیده اینجاها به کارم زیاد کرد باهام آرمان که کاری اون از بعد اینکه دوم و

 

 ...دادم تکون سری

 

 ...شدم رو روبه مچم شدید درد با که شم بلند خواستم گرفتمو و تخت کناری ی میله دستام با

 

 ...کردم نگا شدم پیچی باند مچ به نشستمو تخت رو

 

 ...رفت گیج سرم که پایین پریدم تخت ازرو پووووووف

 

 ...میچرخید سرم دوره دنبا اوووووف

 

 ...شه بهتر حالم تا کردم بسته و باز چشامو

 

 ...رفتم اتاق در طرفه به شد بهتر که حالم
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 ...افتاد میثم و شهروز به چشمم که بردم بیرون یکم سرمو کردمو بازش آروم

 

 ...کردم گرد عقب آروم آروم بستمو درو سریع

 

 ...نمیشه اینطور بکنم دیگه فکر یه باید

 

 ...افتاد اتاق پنجره به چشمم که پشت به چرخیدم

 

 ...کردم بازش رفتمو طرفش به

 

 ...رفت گیج سرم زیادش ارتفاع دیدن با

 

 ...اوهاااااا

 

 ...نمیپرم اینجا از هم بمیرم من

 

 ...میشد نزدیکتر لحظه هر که رسید گوشم به میثم و شهروز صدایه که چرخیدم خودم دور
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 ...میترسیدم ولی چرا نمیدونم

 

 ...توش انداختم خودمو رفتمو بود اتاق تو که دری طرفه به

 

 ...اتاق در شدن باز با شد مساوی من توسط در بستن

 

 گفت داد با شهروز

 

 ...شدیم بدبخت میثم_

 ... کرده فرار دختره این

 ...باش زود بندازم اینجاها به نگاهی یه منم پایین برو تو

 

 ...میکردم سکته داشتم ترس از

 

 ...ایستادم جام سر سیخ سریع دستگیره  خوردن تکون با

 

 گفت لب زیر فرهاد که شد دیوار با مماس بدنم اخرش که میرفتم جلوتر نم در شدن تر باز و باز با
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 ...نیست هم اینجا لعنتی_

 

 ...رفت کوبیدو هم به درو

 

 ...کشیدم عمیق نفس یه هم اتاق دره شدن بسته با

 ...نشستم خوردمو سر در پشت همونجا

 

 ...پریدم جام از سریع اومد که ای اسلحه صدایه با ولی بودم نشسته در پشت حال همون تو که بود دقیقه چن نمیدونم

 

 ...بیرون برم نمیذاشت و بود کرده غلبه بهم ترس هم طرفی از  و جام سر بشینم نمیذاشت فضولی طرفی از

 

 ....شد اول فضولی اخرش که ببین و بیا بودها ترس فضولیو بین جدالی جنگو و میکردم فکر داشتم طور همین مین چن

 

 ...رفتیم که بدو هوراااااااا

 

 ....میشد باز پشتی محوطه به که پنجره طرفه به رفتم راست اطرافم به کردن نگا بدونه کردمو باز اتاقو دره سریع
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 ...بود خوابیده زمین رو هم یکی و بودن ایستاده دیوار کنار که خورد چشمم به مامور تا چن همه از اول کردم نگا که بیرون به

 

 ...بیرون کشیدم پنجره از بیشتر خودمو

 

 ...بود بیرون بعد به کمر از و اتاق داخل پاهام تقریبا

 

 ...نفهمیدم چیزی بازم که کردم دقت بیشتر کردمو ریز چشامو

 

 که کردم ول بودم گرفته پنجره هایه نرده از که دستامو کشیدمو جیغی کمرم دور دستی شدن حلقه با که میکردم نگا بهشون داشتم طور همین

 ... خودش طرفه کشیدتم و گرفتتم محکمتر شخص همون که بشم له سوسک مثل و پایین بیفتم بود مونده کم

 

 ...شدم بود کرده بغل منو پشت از که کسی متوجه که بود بسته چشامو ترس از

 

 ...میکشید نفس گوشم کنار اروم

 

 ...شد وصل بهم ولت 100 برق که چرخوندم سرمو کردمو باز بودم بسته که چشامو

 

 ...خورد ارسالنه فهمیدم االن و بود پشتم که کسی پایین لبه به من باالیه لبه چرخوندم سرمو وقتی

http://www.roman4u.ir/


 

 
237 

 

 

 ...لباش به چسبید لبام که کشید جلوتر صورتمو و گرفت چونمو برداشتو کمرم دور از دستاشو از یکی زود که برگردونم صورتمو خواستم

 

 ...بستم سریع چشامو

 

 ...میزد گنجشک مثل قلبم

 

 ...من نه میکرد کاری اون نه

 

 ...اورد در حرکت به لباشو گرفت کمرمو دستش دو با خودشو طرفه چرخوندتم کامل  شدو متوجه زو که شم جدا ازش خواستم

 

 ...لبام با بازی به کرد شروع کم کم ولی میزد لبم به ریزی های ه ب*و*س اول

 

 ...میکرد  قطع نفسمو که عمیقی هایه ه ب*و*س

 

 این از یدونه بود خدام از وگرنه حال و حس این تو برینم نمیومد دلم ولی کنم همراهیش داشتم دوس خیلی پنهون چه شما از نی پنهون خدا از

 .....بگیر گاز گوشتی لبایه

 

 ...ویییییییییی
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 ...شد جدا ازم اوردو نفسکم دیگه اخرش

 

 ...کرد نگا چشام به چسبوندو پیشونیم به پیشونیشو

 

 ...کردم نگا بود شده خوشگلتر االن که خمارش چشمایه به

 ...داد ارور مغزم یدفه

 

 کرد؟؟؟ غلطی چه این

 

 گفتم بلند صدای با

 

  کردی؟؟؟ غلطی چه تو_

 ...کردی غلط اصال تو

 ...کردی رو غلط اون کردی غلط

 

 گفت خنده با
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 نیستی؟؟؟ بلد فشی کردی غلط این از غیر به_

 

 ...بلدم بدتراشو این از دیوث_

 

 ...ببینم کن رو آفرین آفرین_

 

 ...ببینم اونور گمشو اول تو_

 ...چسبیده منم به چه

 ...بچسب عشقت به برو

 

 ...دیگه چسبیدم_

 

 ...من با کردی غلط_

 ...اونور برو

 

 گفتم جداشدمو ازش زود

 

 نه؟؟؟؟ یا فهمیدی نخوره بهم دستت دیگه_
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 !نه_

 

 ...نفهمی که بس_

 

 ...رفتم تو به_

 

 ...هااااا نکن دو به یکی من با_

 

 ...میکنم_

 

 ...بسهههههههههه _ساشا

 نشدین؟؟؟ خسته

 

 گفتم اراده بی

 

 میکه چیکار میدونی ببینه وضع این تو منو اقامون بگو همینو_

 گفت کردو نگام ناباوری با ارسالن
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 آقاتون؟؟؟؟؟؟؟_

 

 ....دیگه آره_

 ...دارم دوسش شنیدی که همونی

 

 ...کرد کپ یدفه ارسالن

 

 ...کرد نگا بهم غم با کردو زمزمه چیزیو یه خودش با لب زیر باشه اومده یادش چیزی اینکه مثل بعد ولی کرد نگام ناباوری با اول

 

 ...شکست کمرم اصال

 

 ...بیرون زد اتاق از کردو گرد عقب سریع

 

 ...رفت ارسالن سره پشت دادو تکون سری اونم که کردم نگا ارسالن دوسته به اشکی چشمایه با

 

 ...شکست اتاقو سکوته هقم هق نشستمو تخت کناره
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 ...میداد عذابم کرد استفاده سو ازم اون اینکه فکره

 

 ...دارم دوس رو دیگه یکی من گفت خودش اون

 

 ...شدم بلند جام از

 

 ...باشم ناراحت نباید

 

 ...کردم کارو این من االنم کرد خراب حالمو و داره دوس رو دیگه یکی گفت ارسالن شب اون

 

 ...که نداره گله داره عوض چی هر اصال

 

 ...کردم تنم برداشتمو لباسامو رفتمو کمد طرفه به

 

 ...ببینم کن صبر اصال

 

 ...کمه چیزی یه ها میگم
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 ...من به نکردن وصل سرم

 

 ...ها کردن یعنی

 

 ...نیس خودش ولی مونده سوزنش جایه

 

 ...عجب

 

 ...گرفته راهمو هیکلش کل و ایستاده در جلو ماموری یه دیدم که کردم بازش درو طرفه به رفتم شدمو اینم بیخیال

 

 ...کنار بکش_

 

 ...شدم خشک جام تو  که طرفم برگشت

 

 ...خام خام جیگرتووو_

 

 ...خنده زیر زد ماموره من حرفه این با
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 گفتم؟؟؟ بلند سرم تو خاک

 ...گفتم بلند کنم فک آره

 

 ...درک به

 

 گفتم اخم با

 

 یابو؟؟؟ میخندی چی به_

 

 گفت کردو نگا بهم خنده با

 

 ...خام خام جیگرتو_

 

 ...ایشششش_

 ...جنبه بی میشی هوایی چرا تو گفتم چی یه من

 

 گفتم که داد ادامه خندیدنش به ولی کنه قطع خندشو و شه مغرور داشتم انتظار االن
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 ...اومده خوششم چه اه اه_

 ..برم کنار بکش هیکلتو

 

 گفت کردو قطع خندشو

 

 ...نمیشه_

 

 نمیشه؟؟؟ چیو چی_

 ...ببینم کنار بکش

 

 ...خانوم شرمنده_

 ...باشم همراهتون منم که میرین شرطی به و بدم خبر بهش اول برین میخوایین جا هر کردن امر امینی سرگرد

 

 چیییی؟؟_

 چه؟؟؟ اون به

 باشه؟؟؟ کی خره

 

 گفت وحشتناکی اخم با
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 ...دارین نگه خودتونو احترام خانوم_

 ...میزنین که حرفیه چه این

 

 ...دور انداختم محترانو احترام_

 ...اونور برو االنم

 

 ... هیچ نرفت ولی

 

 ...اخه نتونستم که بدم هلش خواستم گرفتمو بازوش از که بهم زد زل ایستادو مجسمه مثل

 

 ...هرکول این به چه رو جوجه منه اخه

 

 ...میکنه نگا بهم داره لبش کناره لبخند یه با دیدم که کردم نگا بهش ایستادمو گوشه یه خسته

 

 ...برگردوندم رومو کردمو بهش کجی دهن

 

 ...اومد زدنش حرف صدایه مین چن از بعد
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 ...کردم نگا پشت از بهش برگشتمو سریع

 

 ...بلند قد

 ...ای عضله

 ...چهارشونه

 ... بود داده طرفه یه به همونطور که  حالت بی و ت*خ*ل موهایه

 

 ...میزنه حرف نگا ارسللن با داره فهمیدم که کردم دقت مکالمش به شدمو بهش کردن نگا بیخیال

 

  گفت طرفمو برگشت شد تموم مکالمشون که همین

 

 ...بفرمایین_

 

 ...افتادم راه اون از زودتر

 

 ...ها خودش برا جیگریه اینم که کردم فکر این به زمین بودم انداخته سرمو که همینطور
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 ....نمیرسه ارسالنم به ولی

 

 گفتم خودم به کلمو پس زدم یکی

 

 ...نفهم بفهم نیس تو ماله دیگه اون خره_

 

 ...نبود هم اول از)

 بزنی؟؟ حال ضد باید حتما سعیده

 ��کارمه

 (خفه

 

 ...بیرون زدم بیمارستان از کردمو تندتر قدمامو

 

 ...دیدم پلیسیو ماشینه که چرخوندم چشم بیمارستان محوطه تو

 

 گفت یکی که طرفش رفتم

 

 ...نه اون_
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 ...اونه از جلوتر ماشین چن یه که سفیدیه سمنده

 

 ...اه

 

 ...رفتم سفید سمنده طرفه به کردمو کج رامو

 

 ...زد جلوتر من از کردو تند قدماشو اونم

 

 ...فرمون پشت نشست کرد باز ماشینو قفل سریع

 

 ...افتاد ماشین شیشه تو خودم به چشمم که پشتی دره دستگیره طرفه به بردم دستمو

 

 ...واااااااای ای

 ...که شدم روح عین

 

 ...شدم بیخیال

 

 ...شدم ماشین سوار کردمو باز درو
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 ...کرد حرکت ماشین که دادم تکیه ماشین شیشه به سرمو

 

 ...کردم نگا میبارید اروم اروم داشت که هوایی به

 

 ...گرفته دلش من مثل اونم

 

 ...رسیدیم خونه به ساعتی نیم از بعد

 

 ...داده ادرسو ارسالن که بود معلوم

 

 ...شدم پیاده ایستاد ماشین که همین

 

 ...میشد بیشتر شدتش لحظه هر بارون

 

 ...گرفتم اسمون طرفه به سرمو کردمو باز دستامو

 

 ...شکست بغضم یدفه که خندیدم ها دیوونه مثل چرخیدمو خوردم دور باری چن
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 ...نشستم زمین رو کردمک صورتم قاب  دستام

 

 ... گریه زیر زدم بلندی صدای با

 

 گفتم هق هق میون

 

 ...نامردی... خیلی... خی_

 اومدی؟؟؟ چرا اصال تو... ت_

 شدی؟؟؟؟ زندگیم وارد... و چرا

 

 میگفتم هزیون خودم واس داشتم طور همین

 

 (میزد زر داشت کال)

 

 ...کرد بلندم گرفتو دستام از یکی که

 

 ...ایستاده جلوم اجیم دیدم کردم باز که چشامو
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 گفت داد با کلمو پسه زد یکی که کردم بغلش و شد بیشتر شدتش گریم دیدنش با

 

 ...بابا بگیر خون خفه_

 ...میکنه هم گریه چه

 ...میزنی که هم عاشقونه حرفایه

 چیه؟

 شدی؟؟ دلبسته باز

 

 گفتم کردمو نگاش حرص با

 

 ...نداره ربطی عوضی تو به_

 تو؟؟؟ خواهری کنم سرت تو خاک

 ...وحشی

 کردی؟؟ بود کاری چه اون

 ...بودن دزدیده منو

 میدی؟؟؟ فش و میزنی کتک کنی بغلم و کنی گریه اینکه عوض
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 ...نخور اضافی گوه اینکه اول_

 ...هیچ میشه پشیمون برده تورو کی هر میدونستم اول از من عامو اینکه دوم

 ...میده پست روت میذاره پول هم یکمی

 ...ای سلیطه که انقدر

 

 ...رفتم خونه طرفه به گفتمو لب زیر بابایی برو

 

 ...کردم بازترش زدمو لگد پا با بود باز که درو

 

 ...دوختم چشم حیاط به

 

 ...بود نشده تنگ دلم اصال نچ

 

 ...دادم ادامه راهم به دوباره

 

 ...بودم من پیش دقیقه چن دختره که انگار نه انگار اصال
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 گفت داد با مامانم که تو برم خواستم کردمو باز رو خونه دره

 

 ....ها نشن خیس فرشا رمیناااااا_

 

  شده؟ تنگ مامانم واس دلم چقدر  روز یه این تو واااای

 ...نشده اینم بابا نه

 

 ...تو رفتم دراوردمو کفاشو دادمو تکون سری

 

 ...میکرد تمیز برنج داشت بودو داده تکیه اوپن به من به پشت مامانم

 

 ایستادم سرش پشت

 

 گفتم داد با و کردم صاف صدامو

 

 ...اومددددددددددددددددمممم من_

 

 ...شدم خفه صورتم رو چیزی اومدن فرود با که بدم ادامه هم رو م اون خواستم
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 ...وااااااای

 

 ...میکنه نگام داره ناباوری با دیدم که کردم نگا مامانم به بود اشک لبالب که چشمایی با و گرفتم دماغمو دستم با

 

 ...شدم خفه که کرد بغلم محکم کنارو یه انداخت دستشو تو سینی یدفه

 

 گفت گریه میون که شدم جدا ازش  زور به

 

 ...میگه راس رمینا میدونستم_

 ...میدن پست میدونستم

 دادن؟؟؟؟ روت هم پول راستی

 

 گفت مامانم که رفتم اتاقم طرفه به دادمو تکون سری افسوس با

 

 ...شده تنگ خونمون دلقکه برا دلمون ها بیای شام برا_

 

 ...نشده تنگ براتون دلم اصال من ولی
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 ...میخواد ارسالنو دلم من

 

 ...شد مانع یکی که ببندم اتاقو دره خواستم

 

 ...ارسالنه شده مانع که کسی االن رمانا اون مثل کردم فک

 

 ...شدم رو روبه رمینا خندون چهره با که برگشتم شوق با

 

 ...اتاق داخل اومد رمینا که دراوردم لباسامو دونه دونه کردم شروع کردم ول درو کشیدمو پوفی

 

 ...بهم دوخت چشم و نشست تخت رو

 

 ...هیز دختره

 

 گفت کشیدو سوتی رمینا کندم تنم از لباسامو همه که همین

 

 ...اندام جوووووووونم_
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 ...حموم رفتم کردمو نازک چشمی پشته

 

 ...کردم باز ابو

 

 ...میسوختم داشتم

 

 ...بگیرم سرد اب دوش بذارمو کالس شدم اروم گرفتم سرد اب دوش میگن که رمانا تو مثل خواستم

 

 ( نکنین امتحان اصال بده خیلی کردم امتحان من)

 

 ...کردم باز سردو ابه

 

 ...شد بلند جیغم که اب زیر رفتم یدفه

 

 ...شدم اروم مین چن از بعد که میپریدم جام تو میدویدم اونو اینورو حموم تو میزدم جیغ که همونطور

 

 ...بگیرم سرد اب دوش دیگه بخورم...  خیلی من بابا
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 ...گرفتم حسابی دوشه یه کردمو ولرم ابو

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

 

 ...میکنه سیر رویا و خیال تو لبش رو چندش لبخند یه با دیدم که کردم نگا رمینا به میکردم تنم لباسامو که طور همین

 

 ...کرد نگام اخم با که زدم کلش پس یدونه طرفش رفتم کردم تنم لباسامو که همین

 

 گفتم نشستمو کنارش

 

 میکردی؟؟؟ سیر کی بغل_

 

 گفت کردو باز نیششو دوباره

 

 ...مهرداد بغل تو_

 

 گفتم تعجب با

 

 کیه؟؟ مهرداد_
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 ...اورد تورو که ماموری همون_

 

 هرکوله؟؟؟ همون اهان_

 

 گفت کردو اخمی هرکول گفتم که همین

 

 هرکول؟؟؟ میگی کی به هووووی_

 هان؟؟

 

 گفتم اخم با

 

 ...بابا گالتو ببند_

 ...شدی این عاشق اینبارم چیه

 

  گفتم کلشو پسه زدم یکی دوباره که داد تکون سری خال مثل

 

 ...زدی بهم حالمو بیرون گمشو_
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 ...تخت رو انداختم خودمو که بیرون رفت شدو بلند جاش از ناراحتی با

 

 ...پوووووف_

 حاال؟؟؟ کنم چیکار

 ...مثال دارم کنکور دیگه روز دو

 

 ...گفتم خودم با

 

 ...باد بادا هرچه

 

 ...بچه شوری کون رشته تو شوهر خونه میرم نشد

 

 ...واال

 ...واااااای

 

 ... خوردم گوه من اقا
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 ...میگیره استرس چجور ببین ادم

 

 ...بستم درو و نتونستم که شم پیاده خواستم کردمو باز دوباره ماشینو دره

 

 گفت حرص با  بابام

 

 نه؟؟؟ یا  میشی گم_

 نخوندی؟؟؟ چیزی چرا میشه اینطور میدونستی که تو

 

 گرفت حرصم بابام زدن حرف طرز از

 

 ...گفتم طرفشو برگشتم

 

 ...من میشم قبول پزشکی حاال ببین_

 

 گفت و خنده زیر زد حرفم این با

 

 پزشکی؟؟؟ و کامپیوتر_
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 ...نمیخورن اصال

 

 رفت شدم ضایع

 

 ...میشم که مهندس_

 

 ...دانشگاه طرفه به رفتم شدمو پیاده ماشین از سریع

 

 ....شدم سالن وارد دادمو نشون ورودمو کارته

 

 ...شدههههههه جمع اینجا جیگر چقدر واااااای

 

 ...شم قبول دانشگاه این تو شد واجب

 

 گفت طرفمو به برگشت لبش کناره لبخند یه با جلویی پسره که  نشستم کردمو پیدا سختی به خودمو صندلی تک

 

 ...بدیا تقلب_
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 ...حتما بنویسم بتونم چیزی اگه_

 

 ...شد خفه میدن هارو ورقه االن و تمومه وقت که میزد داد که یکی صدایه با که بگه چیزی خواست

 

 ...بودم بلد که ای سوره هر خونه به کردم شروع دادمو فشار دستم تو رو پاکن مدادو

 

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

 

 ...برام گذشت سخت چطور ساعت شیش اون میدونه خدا یعنی

 

 ...بود بدتر دادن جون از

 

 ...شدم رو روبه آتوسا با که کردم بلند سرمو اومدمو خودم به شونم رو دستی نشستن با

 

 گفت افسوس با

 

 نه؟؟؟ ریدی_
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 گفت و نشست کنارم که دادم تکون سری

 

 ...خواهر همدردیم_

 

 گفت آتوسا سکوت دقیقه چن بعد

 

 رز؟_

 

 ؟.هان_

 

 ....درد و هان_

 بله بگو حداقل نمیگی جونم

 

 بنال_

 

 ...نشده تنگ ارسالن برا دلت میگم_

 

 گفت که کردم نگا بهش ناراحتی با
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 ...شده تنگ ساشا برا دلم من_

 

 گفت که کردم نگا تعجب با

 

 چیه؟؟؟ خو_

 ...کرد باز جا دلم تو دقیقه دو تو که کرد خودشیرینی اونقدر شب اون

 داد شب اون که هم شمارشو

 

 ... شد برابر دو تعجبم دیگه

 

 ...ماموریت میرم گفت که بهش زدم زنگ پیش روز دو منم خوب_

 ...برنگشتم اصال شاید برگردم کی نیس معلوم گفت

 ...رفته باهاش هم ارسالن راستی

 

 گفت که کردم نگاش تگرانی با

 

 ...نمیفهمم هیچی مگاهت نگا این از من زهرمار_
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 ... بنال کن باز دهنتو که نشدی الل

 

 بیاد؟؟؟ سرشون بالیی ممکنه یعنی_

 

 ...شاید_

 

 ...جهنم به اصال_

 ...برنگرده بره خدامه از

 ...انگل پسره باشه نزدیک خدا به دور من از

 

 نداری؟؟؟ دوسش بگی میخوای االن بابا برو_

 

 گفتم کردمو عوض حرفو پس بگم دروغ نمیتونم

 

 کو؟؟؟؟ نیاز_

 

 ..بردتش دنبالشو اومد شوهرش_

 ...اها_
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 ...دیگه بریم ماهم پاشو خو

 

 گفت پوزخند با آتوسا

 

 ...میکنی عوض حرف خوب_

 

 ...شدم بلند جام از اتوسا از زودتر انداختم زیر سرمو

 

 ...خورد زنگ گوشیم که اتوسا ماشین طرفه به برم خواستم

 

 ...کردم نگا بهش و دراوردمش کیفم از

 

 ...دادم ج سریع افتاد مامان اسم به چشمم که همین

 

 ...بده ج دیر کسی اینکه از متنفره مامانم چون

 

 ...جونم_
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 ...سالم_

 بود؟؟ خوب

 

 ...نوچ_

 

 ...نداره عیبی_

 ...بودم نزده زنگ اون برا

 ...مهمونیه یه شب فردا ببین

 ...بعدا میدم توضیح خونه تو که مهمونی چه نگو

 ...بخر خوشگل لباس یه برو اتوسا با االن هم تو خریدم لباس رفتیم صب رمینا و من بگم زدم زنگ

 ...کرد راحت مارو گرفت تورو اومد شد پیدا مهمونی این تو مونگولی یه شاید دیدی چه خدارو

 

 گفتم حرص با

 

 ...مامااااان عه_

 

 ...شد تموم شارژم گمشو درد و مامان_

 ...بای
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 ...کرده قطع فهمیدم خورد که هایی بوق با

 

 ...دارم منم دارن مادر مردم خداوندا خدایا

 

 ...چاکرتم بازم

 

 ...میکنه نفرینم داره فرمونه پشته اتوسا دیدم اومدم که خودم به

 

 گفت که شدم ماشین سوار سریع

 

 ...نکردم خفت تا میزدی زر داشتی کی با بنال  زود_

 

 گفت که گفتم مامانمو حرفایه اخره تا اول از بلبل مثل کردم شروع

 

 ... عالیه_

 ...میخریم خوشمل لباش یه دوتامونم بازار میریم االن
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 گفتم مشکوک

 

 دوتامون؟؟؟ چرا اونوقت_

 

 ...کنم تور یکیو بتونم شاید تا میام مهمونی باهات منم چون_

 

 گفتم تاسف با

 

 ...تو داشتی دوس ساشارو مثال خااااااااک_

 

 ...نیس هنوز اونکه خو_

 ...دارم دوسش هنوزم وگرنه

 

 ...میدونم بله بله_

 

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

 ...ساعت 3 از بعد
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 ...بده مرگت خدا_

 ...چرخ 14 زیر برین الهی

 ...کنم کفنت دستام با خودم

 ...دیگه کن تمومش بخر چی یه

 

 ...هیسسسسس  _آتوسا

 ...بگیر خون خفه

 ...بکشه همه رخ به زیباییمو که بخرم لباسی یه باید

 

 ...مغازه داخل رفت و انداخت بهم چپی نگاهه که کردم نگاش چندش با

 

 ...بود ادم پره مغازه

 

 ...بودددد خری تو خر یه

 

 ...زشت پسر یه ربع یه از بعد

 

 ...انتررررررررر
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 ...طرفمون اومد مونگوووول

 

 کنم؟؟؟ کمکتون میتونم_

 

 گفتم زاری حالت با

 

 ...آتوسا این بشه دستت قربونت  اره_

 ...خستگی از مردم بشینم من بده صندلی یه

 ... اورد برام صندلی یه دادو تکون سری پسره

 

 ...دوختم چشم بودن خرید حاله در که مردمی به نشستم روش گذاشتمو ای گوشه یه صندلیو

 

 ...هستن پولدارا اون از که میبارید همشون روی از

 

 ...جوون بعضیا بودن خرفت پیره بعضیا

 

 ...دوختم چشم بودن اومده باهم که پسر دخترو تا چن به
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 ...بودن پسر دوس و دختر دوس که بود معلوم

 

 ...شده چطور زمونه ببین

 

 ...نمیشه سرشون مناهگ*ن*ا*ه 

 

 ...میشه سرت تو نکه)

 ...میکنم باز مردمو بچه گوش و چشم دارم شو خفه سعیده

 ...باشی موفق باشه اها

 ...(میشم موفق شی خفه

 

 بدن؟؟؟؟ چطور خدارو جواب میخوان دنیا اون تو

 

 ...اومدم خودم به میزد صدا منو که اتو صدایه با

 

 ...جونم_
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 گفت تعجب با

 

 جونم؟ گفتی عجب چه_

 

 ....بنال شد اینطور که حاال_

 

 گفت لبخند با

 

 ...خودشه ایول_

 ...چطوره لباس این ببین

 

 ...کردم نگا دستش تو لباس به

 

 ...ن*س*ا*ب زیر تا کوتاااه دکلته لباس یه

 

 ...بازززززز هفته یغه

 

 ....ماستین استین بدون
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 گفت فهمیدو خودش کنم کشش فش که کردم باز دهنمو

 

 ...فهمیدم خفه_

 

 گفت پسر به رو بعد

 

 این که بدین بسته لباس یه اقا_

 

 گفت کردو اشاره بهم چشم با

 

 ...نده گیر  خانم  _

 

 ...شد بلند جیغش که کردم اتوسا بدبخت پایه نثار لگدی پا با که رفت خندیدو چندش با پسری

 

 گفتم حرص با

 

 ...ببر صداتو سلیطه_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 فهمیدی؟؟؟ ها میخری خوب لباس یه

 

 ...داد تکون سری کردو نگام مظلوم

 

 ...طرفمون اومد سفید بلنده پیراهن یه با پسره دقیقه چن از بعد

 

 ...میخورد زمین به که جوری بلند پیراهن یه

 

 ...کمر قسمت رو سفید هایه مروارید با

 

 ...میکرد خوشگلتر رو ساده پیراهن این که بود اومده براقی سفیدو حریر دامنه رویه از

 

 ...اومده خوشش اونم فهمیدم کردم نگا که اتوسا به

 

 ...پروو اتاق داخل رفت بدو قاپیدو مرده دسته از رو لباس سریع  اتو

 

 ... کرد صدا منو مین چن از بعد
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 ...شدم بلند جام از

 

 ...پروو اناق طرفه رفتم زنان غر پیرزنا اون مثل

 

 ...شدم خفه اتو دیدن با که کردم باز درو اتوسا جونه به میزدنم غر که همونطور

 

 ...بودددددد شده خوشگل چه ناکس

 ...میکشید رخ به زیباییشو خودش قوله به لباس این با

 

 گفتم نگیرتش جو زیاد اینکه برایه

 

 ... خوبه_

 ...بریم بخر بیرون بیا باش زود

 

 ...نشستم سرجام رفتم نذاشتمو محل بهش که کرد نگا منو آویزون لوچه لبو با

 

 ...ندیدم کسیو کردم نگا اونورو اینورو چقدر هر ولی میکنه نگام داره یکی میکردم حس بیاد اتو که زمانی تا
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 ....اومد بیرون پروو اتاق از اتوسا

 

 ...بیرون اومدیم کردو حساب لباسو

 

 گفتم اتو به رو میکرد اب رو همه دله که زاری حاله با

 

 ...بسه مامانت جون آتو_

 ...خستم

 ...میکنه درد پاهام

 ...جوونی تو

 ...نمیفهمی من روز و حال از

 ...پیرم من

 ...گوره تو پام یه

 ...م

 

 ...خفه_

 ...مونده کم

 باشه؟؟؟ خونه بریم بخریم مناسب کفش یه لباس این واس بریم
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 ��میشه؟؟ تموم زود_

 

 ...آره_

 

 ...بریم پس باشه_

 

 ...شه تموم زود بود قرار

 

 ...کفشیم دنباله که هست ثالثه 67 و ثانیه 31 و دقیقه پنج و چهل و ساعت یه االن

 

 ...بیشعوری که کنن جونت به جون اتوسا_

 کفشیم؟؟ دنباله کی از ما میدونی کثافط اخه

 

 ...میزنه زر اینجا داره یکی انگار نه انگار اتوسا ولی

 

 ...فروشی کفش مغازه یه طرفه رفت بدو من به توجه بی
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 ...میریم داریم که ایه مغازه چهاردهمین این

 

 ...برگردیم و کنه پسند یکیو اینبار که کردم دعا لب زیر

 

 ...رفتم مغازه طرفه به اروم

 

 ...بیرون اومد خندون اتو که داخل برم میخواستم تازه

 

 خریدی؟؟؟؟_

 

 ...کردم شکر خدارو که داد تکون سری

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

 ��مهمونی روزه فردا

 

 ...کردم نگا آینه تو خودم به

 

 ...من بودم شده جیگری چه
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 ....ها عروسی نمیریم رززززززززرز_

 ...منتظریم ساعته یه

 

 ...بابا اومدم_

 

 ...بیرون رفتم کردمو تنم مشکی مانتو یه سریع

 

 ... رفت فرستادو بهم ی ب*و*س دیدنم با مامان که پایین رفتم ها پله از

 

 ...دارم من مامانه خخخ

 

 ...شدم ماشین سوار رفتمو سرش پشت

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

 

 ...راهیم تو هس دقیقه 48 االن

 

 ..میگیره خوابم داره کم کم دیگه
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 ...میترکونن الو دارن  که بابامونن و مامان این

 

 ...نداره یکی داره یکی نمیگن

 

 ....واال  میخواد دلش

 

 ...دیگه میشه معتاد ادم میکنن کارو این

 ...پووووف

 

 ...بخوابم نتونستم ماشین خوردن تکون با که بخوابم خواستم و شیشه به دادم تکیه سرمو

 

 گفتم بابا به رو کردمو بلند سرمو

 

 میخوره؟؟؟ تکون اینطور ماشین پس چرا آسفالته که اینجا_

 

 ...شده پنچر ماشین الستیک کنم فک_

 

 ...نهههههههههه_
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 داد جواب حرص با مامانم

 

 ...آرهههههههههه_

 

 ...شدم پیاده دنبالش منم که شد پیاده و پارک ای گوشه یه ماشینو بابام

 

 ��دوتااااااش نه هم یکیش فقط شده پنچر الستیک بود گفته بابام که طور همون

 

 ...یکی به زد زنگ و اورد در جیبش از گوشیشو دادو تکون سری بابام

 

 ...مامانم طرفه رفتم

 گفتم کردمو باز ماشینو دره

 

 ��چیه؟ برایه مهمونی این بگو حاال نگفتی دیروز که تو مامان_

 

 ...یکی به فروخت کامل شرکتو بابات سابق رئیس خوب_

 ...میشم اخراج حتما من میگفت بابات
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 ...چیزا اینطور و شدیم ورشکست

 ...نمیگفت میپرسیدم علتشو چقدرم هر

 ...شد خفه یدفه بابات اومد جدید مدید این که بعد

 ...نمیداد جواب میپرسیدم بازم

 ...بیان خانواده با گفته کارکنان همه به و گرفته مهمونی یه رئیسه این امروزم

 

 ...بله اها_

 

 گفتم شیطنت با

 

 ؟؟.کنم تورش داره خوشگل مسر پسر مامان_

 

 گفت خندیدو مامان

 

 ...داره دختر یه پسر تا دو بابات گفته به_

 ...مجرد دخترش و کوچیکش پسر متاهله بزرگش پسر

 

 گفتم مامانو دسته به کوبیدم و باال بردم دستمو
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 ....ایوووووول_

 ...پس منه ماله

 

 ...چشمم تو خورد ماشین یه چراغ که رفته کجا بابام ببینم که کردم بلند سرمو

 

 گفتم بلند بستم چشامو سریع

 

 ...الهیییییی شی کور ای_

 ...داده گواهینامه بهت که اونی بمیره

 ...رانندگی به چه تورو یابو اخه

 ...کردی کور چشامو زدی

 ...ت

 

 ...اومد یکی پوزخند صدایه که باال پریدم و کشیدم جیغی گرفته پام رون از مامانم که نیشگونی با

 

 ..کردم نگا بود جلوم که کسی به کردمو باز چشامو تعجب با

 ...بگیره منو بیاد یکی وااااای



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 ...جیگرههههه چه

 

 میشم؟؟؟ مرگ جوون میکنم سکته یدفه من نمیگی طرفم میفرستی جیگر اینطور روزه چن خداوندا خدایا

 

 داره؟؟؟ نگا_

 

 ...دادم تیکشو جواب اومدمو خودم به سریع حرفش این با

 

  عزیزم اره_

 ...داره صفا خر دیدن

 

 ...بود معلوم کامال ابروهاش رفتنش هم تو با چندشش لبخنده اون شدنه جمع آشکارا رسما یعنی

 

 ...شد محو لبخندم زد بابا که حرفی با که دادم تحویلش ژکوند لبخنده یه که  بودم من اینبار

 

 ...جان رز_

 ...اینجایم هنو معلومه ماکه
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 ...میام من برین فرهنگی اقایه با مامانت و تو

 

 ....نگا فامیلیو ایشششش

 

 !!!!فرهنگی

 ...چندش

 

 ...فرهنگیه بی اخر خودش اینکه

 

 ...جلو داد هلم یکی که بودم غرق خودم افکاره در طور همین

 

 گفت میکنم نگا بهش دید وقتی میکنه نگام لبخند با داره مامانم دیدم که عقب به برگشتم

 

 ...رز_

 ...میمونم پیشش بذارم تنها باباتو نمیاد دلم من برو فرهنگی اقایه با تو عزیزم

 

 ...انداخت بهم چپی نگاهه مامان که کنم اعتراض خواستم
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 ...بکن گفتمو که کاری و شو خفه یعنی

 

 ...کرد باز برام رو ماشین( راننده کمک طرف) جلویی دره اومدو سری فرهنگ بی اقایه این که ماشین طرفه به رفتم دادمو تکون سری

 

 ...فرهنگه با هم واقعا که این مثله بابا نه

 

 ...بست اروم ماشینو دره که شدم ماشین سوار زدمو بهش لبخندی

 

 ...ها نشین منحرف

 

 ...لبخند اون با کنم تشکری خواستم فقط

 

 

 ...ماشین تو نشست اومد میکرد معاشرت و اداب گرامم جون ددی با داشت که دقیقه پنج بعد

 

 ...افتاد راه حرفی بدون

 

 ...نبود زیادی راهه
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 ...رسیدیم دقیقه پنج عرض در

 

 ...موند باز غار اندازه دهنم تو رفت ماشین و شد باز ویال درایه که همین

 

 ...کااااااخ کاخه که نیس ویال بابا

 

 ...ننداخته ای تیکه فرهنگ بی این تا بستم دهنمو سریع

 ...کرد پارک ماشینشو ماهان فرهنگ بی این ماشین سره پشت که شدم پیاده سریع کرد پارک ماشینو که همین

 

 ...میکردم نگاشون داشتم تعجب با

 

 شد؟؟؟؟ پیداشون کجا از اینا

 

 ...شد پیدا ماشین از سریع اتوسا که میکردم فکر شد پیداشون گورستونی کدوم از اینکه به داشتم

 

 گفتم اروم لب زیر
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 ...شد پیدا فساد عامل بیا_

 

 ...شنیده فهمیدم که خندید ریز فرهنگ بی اقای ولی نمیشنوه کسی صدامو میکردم فکر

 

 سریع که گفت  چیزی و نگهبانا از یکی طرفه رفت گویی ام خوش و سالم از بعد فرهنگ بی که شدن پیدا هم شوملش و نیاز سا اتو سره پشته

 ...رفت شدو ماشین سوار نگهبانه

 

 ...کردم تاشون سه هر به سالمی

 

 ...حرفم وسطه پرید فرهنگ بی که میکنه چیکار اینجا اون بپرسم نیاز از خواستم

 

 ...کاخشون طرفه به کرد راهنماییمون و طرفمون اومد فرهنگ بی این 

 

 ...رفتیم کاخ دره طرفه به هم با

 

 گفت گوشم کنار اتو شدیم کاخ وارده که همین

 

 ...واوووووو_
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 ...کنم تور اینجا از یکیو شد واجب

 

 ...میکردم نگا بودن غیبت مشغول گوشه یه همه که جمعیتی و ایستادم میزی کنار و رفتم خلوتی طرفه به دادمو تکون بهش سری

 

 ...نمیفهمی اومدی محله از سری تو خاک غیبنی چه)

 ...همشون میکنن سیاسی بحث دارن

 (برسم کارم به بذار شو خفه

 

 ...میگفتم داشتم

 

 ...دستش دادم دراوردمو تنم از سریع که کرد اشاره شالم و مانتو به اومدو طرفم به خدمتکاری یه که بدم ادامه زدن دید به خواستم

 

 ...شدیم زدن دیدن مشغوله انوسا با اینبار خدمتکار رفتنه از بعد

 

 ...نمیکرد توجی ما به بودو نشسته شوهرش بغل که ذلیل شوهر نیازه اون

 

 ...میخندیدیم و میکردیم مسخرشون و میکردیم نگا داشتیم طور همین
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 ...بودیم خوش خودمون برا

 

 میزدن( نوشتم؟ درست��) ویولون داشتن پسر تا  چهار سه اونجا که قسمتی رو رفت مردی که که میدادیم ادامه شریفمون کاره به که طور همین

 گفت همه به رو و گرفت یکیشون دسته از میکروفونو و

 

 ...عزیزمون مهمانان تمامی خدمت میکنم عرض سالم خوب_

 ...میدونین همه که جدیدمونه کاره و شرکت علته به جشن این امشب

 ....ولی

 

 ...دوختیم چشم بهش شدیمو ساکت همه گفت که ولی این با

 

 ...بفهمم بودم کنجکاو منم واقعا

 

 ...میکرد داغونم که بود دلم تو چی یه ولی

 

 ....میزد شور دلم

 

 ....چرا نمیدونستم
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 کردم جمع تمرکزمو اومدمو خودم به مرده پیره همونه صدایه با

 

 ...داره هم دیگی علته یه ولی_

 ...شده برگزار هم عزیزم دختره نامزدی اعالم برایه جشن این

 

 .... یوهووووو برقصیم قراره و عروسیه که شدم خوشحال حرفش این با

 

 

 ...کردم نگا سمت اون به و چرخوندم سرمو میومد ها پله از که کفشی پایه صدایه با

 

 ...شد وارد بهم بدی شوک بودن جلوم که کسایی دیدن با

 

 ...دوختم چشم دوتاشون به اشکی چشمایی با

 

 ...زدم لبخندی

 

 ...خوشبختیشون به



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 ...لباشونه رو که شادی لبخنده به

 

 ...میخندید که دوتاشون چشمایه به

 

 ...بود شده غم و اشک پر که خودم چشمایه به

 ...اومدم خودم به دستم شدن فشرده با

 

 ...داره منو وضع اونم دیدم کردم نگا که آتوسا به

 

 گفتم لرزونی صدایه با که بگه چیزی خواست کردو باز دهنشو

 

 نگو... نگ.. چیزی... چ_

 

 ...دوختم زوج  اون به نگامو دوباره که انداخت زیر سرشو

 

 ...میشدن سرازیر اشکام بهشون نگاه هر با
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 ...دوختم چشم میکرد نگا دختره به داشت لبخند با که ارسالن به

 

 بود؟؟؟ من ماله نگا اون میشد چی

 

 بود؟؟؟ من ماله لبخند اون میشد چی

 

 ...انداختم زیر سرمو

 

 ...رز نه

 

 ... کنی فکر بهش نباید

 

 ...هس دیگه یکی ماله االن اون

 

 ...شد قفل نگاهش تو نگام که کردم بلند سرمو

 

 ...کرد نابود شکستمو دله که انداخت بهم سردی نگاهه
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 ...نامزدش طرفه برگشت دادو تحویلم پوزخندی زارم حاله دیدن با

 

 ...شنیدم دلمو شکستنه صدایه

 

 ...نزدم دم ولی

 

 ...خوشبخته دختره اون با بودم خوشحال

 

 ...بیاره لباسامو که خواستم ازش  رفتمو  بود گرفته لباسامو که خدمتکاری همون طرفه به

 

 ...اورد لباسامو مین پنج از بعد

 

 ...میکردم حس کسیو نگاهه سنگینی

 

 ...ارسالنه میدونستم

 

 ...ببینه شکستنمو تا میکنه نگا داره میدونستم
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 ...بخنده حالم به و ببینه

 

 ...خفه برام محیط اون

 

 ...شد کشیده یکی توسطه دستم که بیرون برم خواستم

 

 ...بود تنش لباس اونم که دیدم اتوسارو برگشتم که عقب به

 

 گفت اروم

 

 ...میام باهات منم_

 

 گفتم زدمو روش به لبخندی کردمو پاک اشکامو

 

 ...دارم نیاز تنهایی به_

 

 ...رفتم بیرون خفه محیطه اون از کشیدمو بیرون دستش از بازوپو سریع
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 ...شدم دور لعنتی خونه اون از سریع

 

 ...کجا نمیدونم ولی میرفتم

 

 ...بگیرم اشکامو جلویه نمیتونستم

 

 ...شدم خورد که بودم من بازم

 

 گفتم داد با کردمو نگا سیاه اسمونه به

 

 خــــــــــــــــدااااااااااااااااااااااااا_

 

 دادم ادامه ارومی صدایه با

 

 ...خستم_

 ...بیزارمممممم دنیات این از

 ...بیزارم ادماش از

 ؟؟.شم خورد باید من همیشه چرا
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 بکشم؟؟ درد باید من چرا

 بود؟؟ ارسالن دسته تو دستام من دختره اون جای به امشب میشد چی

 بود؟؟؟ من برا عاشقونش لبخنده اون میشد چی

 

 گفت دلم تو حسی یه

 

 (نداشتی لیاقتشو تو)_

 ...افتادم زمین به زانوهام رو

 

 ...میسوختم داشتم

 

 ...عشق درده از

 

 ...بودم نیفتاده این به حاال تا من

 

 ...چشمم جلو اومد دختر اون و ارسالن تصویر که بستم چشامو

 

 ...بود خوشگلی دختره
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 ...میترکم حسودی از دارم اخ

 

 گفتم داد با سرمو تو کوبیدم

 

 ....بیااااا خودت به احمق رززززز_

 ...نمیخواد تورو اون احمق بیا خودت به

 ...نداری شانسی دختره اون توپیش

 

 ...شدم اتو چشم تو چشم که برگشتم عقب به نشست شونم رو که دستی با

 

 گفت کشیدو جیغی دیدنم با اتو

 

  چته؟؟ وااااای_

 !!!!نگا چشارو

 

 ...گریه زیر زدم ترکیدو بغضم اتو دیدن با
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 ...کرد گریه هم اتو من گریه با

 

 ...بغلش تو کشیدتم رومو به رو نشست

 

 گفتم گریه با اتو گوشه کناره

 

 دیدی؟؟_

 عشقشو؟؟ ارسالنو دیدی

 کرد؟؟ ولم چطور دیدی

 شکستم؟؟ همه جلو چطور دیدی

 زد؟؟ پوزخند دیدو شکستنمو دیدی

 هان؟؟

 دیدی؟؟؟

 بشکنم؟؟؟ همیشه باید چرا من اتو

 میشکنه؟؟؟ همیشه من دله چرا

 ...شکست ارمان یبار

 ...کرد جمع بود شده پال و پخش که تیکشو هر سختی به

 ...کردم زخمی دستامو کردمو جمع
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 ...ساختم جدید قلب یه چسبوندمو هم کنار هارو تیکه اون

 ...شکستن اونم ولی

 

 گفتم هق هق با

 

 کنم؟؟... چیکار... چی... حاال_

 کنم؟؟ ار..چیک... داغونم دله این با

 

 گفت گوشم کناره گریه با اتو

 

 ...عشقم برات بمیرم_

 ...دلت برا بمیرم

 ...اجی میکنم درستش خودم

 

 پرسیدم گریه میون لبخندی با و کردم نگا بهش جداشدمو ازش گریه با

 

 بود؟؟؟ خوشگلتر ازمن_
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 ...گرفت شدت اتو گریه

 

 گفتم داد با و کشیدم محکم گرفتمو موهامو

 

 ...بووود خوشگلتر من از_

 ...بود سرتر ازم نظر همه از

 

 ...کشیدم محکمتر موهامو که بگیره جلومو خواست گریه با اتو

 

 ...میکرد درد سرم

 

 ...نبود بیشتر که دلم درده از ولی

 

 ...کردم ول موهامو اتوسا زوره به

 

 ...کردم نگا بود مو پره کفشون که دستام به

 

 ...خنده زیر زدم موها اون دیدن با
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 ...میخندیدم ها دیوونه مثل

 ...چرخیدم خودم دوره دیوونه مثل شدمو بلند زمین از

 

 ...دنبالمون بیاد که گفت و زد و زنگ یکی به سریع اتو حین این تو

 

 ...میکردم گریه میزدمو هق خنده میون اینبار ولی دادم ادامه چرخیدنم به بهش توجه بی

 

 ...شد بلند جاش از اتو

 

 گفت گوشم زیر و کرد بغلم محکم طرفمو اومد

 

 ...نکن اینطور خودت با من مرگ اجی_

 ...نداشت لیاقتتو عشقم

 ...نکن کارارو این

 ...میشم دیوونه دارم

 ...کنم کاری نمیتونم که بمیرم دارم دوس میبینم وضع این تو تورو

 ...کنم ارومت نمیتونم
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 گفتم گریه میون

 

 کنی؟؟؟ ارومم میخوای_

 

 گفتم که داد تکون سری

 

 ...میخوام ارسالنمو_

 ...برگردون اونو

 

 ... فشردتم بیشتر بغلش تو و گریه زیره زد دوباره

 

 ...میکردم کارو این میتونستم اگه بخدا_

 ...نمیتونم ولی

 ...برنمیاد دستم از کاری

 

 ...شد خفه ماشینی ترمز صدایه با که بده ادامه خواست
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 ...برگشتم ماشین طرفه با

 

 ...طرفم اومد شدو پیاده ماشین از اشکی چشمایه با نیازم

 

 گفت کردو بغلم محکم

 

 ...میگذره خوشگلم خواهر میگذره_

 

 گفتم گرفته صدایه با

 

 ...نیستم خوشگل من_

 

 گفت تعجب با نیاز

 

 چی؟_

 

 ...زدم جونی بی لبخنده
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 گفتم انداختمو باال هامو شونه

 

 ...  اگه_

 ...بودم خوشگل

 ...نبود دختر اون با ارسالن

 

 ...ماشین طرفه کشیدتم گرفتو دستم از نیاز

 

 ...بست درو و ماشین پشتی هایه صندلی رو نشوندم

 

 ...میکرد نگام ترحم با ماهان

 

 ...نگاهارو این نمیخوام من

 

 ...میدن عذابم نگاها این نمیخوام

 

 ...شیشه به دادم تکیه سرمو بستمو چشامو
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 ...نکردم  باز چشامو من ولی شدن بسته بازو ماشین دراهایه

 

 ...شدم خیره اسمون به کردمو باز چشامو اروم ماشین حرکته با

 

 ...بیا خودت به رز گفتم خودم با

 

 ...خوشت روزایه اون به برگرد

 

 ...بود ارسالن با من خوشی ولی

 

 ...بگذرم ازش باید االن

 

 ...شد بدتر حالم شد پخش که اهنگی با

 

_ 

Koydum sevinçlerimi önüme ... 

 

 ...جلوم هامو خوشی گذاشتم
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Baktım hepsi sensin...! 

 

 ...تویی همش دیدم

 

Yazdığım şiirlerin her hecesi ... 

 

 ...هجاش هر نوشتم که هایی شعری

 

Üzüldüğüm tüm filmler... 

 

 ...شدم ناراحت که فیلمایی

 

Yıpranmamış hayatlar büyük hüzünler bekler... 

 

 ...نشده خراب که هایی زندگی تو 

 ...منتظرن بزرگ هایه غم
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Her işte bir hayır bu işte hepsi sensin...! 

 

 ...تویی همش کار این تو هس خیری کاری هر تو

 

Şimdi senden vazmıgeçmeli??.. 

 

 بگذرم؟؟ تو از باید االن

 

Masal olup yola devam mı etmeli??.. 

 

 بدم؟؟ ادامه راه به شده رویا

 

Ben kalpten sorumlu... 

 

 ...دارم قلبمو مسئولیته من

 

Aşka sorunluydum anladım herşey sensin...! 
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 ...تویی همش فهمیدم دادم اهمیت عشق به

 

 

 

 ...شدن سرازیر اشکام که دادم فشار هم رو محکم چشامو

 

 ...بگذرم ازش باید االن

 

 ...بیام خودم به باید

 میشه؟؟؟ مگه ولی

 

 ...کردم باز چشامو گوشیم زنگ صدای با

 

 ...گرفتم گوشیمو دستش از که گرفت طرفم به گوشیو اتوسا

 

 ...دوختم چشم میشد روشن خاموش که گوشی صفحه به

 

 ....کردم گم پامو دستو مامانم اسم دیدن با
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 ...بهش بگم چی االن من

 

 ...میکنه شک که ندم ج اگه

 

 ...میفهمه چیو همه افتضاحم صدایه این با بدم ج

 

 کنم؟؟؟؟ چیکار

 

 ...داد جواب و گرفت دستم از گوشیو دادو تکون سری میکنم نگا گوشی به سردرگم دارم دید که اتوسا

 

 ...خاله سالم_

_... 

 ...اتوسام بله_

_... 

 ...بدم توضیح بصبر خاله اروم_

_... 

 ...شد بد رز حاله خوب_
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_... 

 ...نیس مهمی چیزه نباشین نگران نه نه_

 ...میرفت گیج سرش و داشت تهوع حالت یکم فقط

 ...برگشتیم باهم همه کردیمو بهونه رزو حاله بود رفته سر حوصلمون ماهم

_... 

 ...نباشین نگران نه نه_

 ...خوابیده راحت االن

_... 

 ...میمونیم پیشش نیاز منو باشین راحت اره_

_... 

 ...خدافظ حتما_

 

 ...بستم چشامو دادمو تکیه صندلی پشتی با سرمو گرفتمو ازش چشم که انداخت من به نگاهی گوشی کردن قطع با

 

 گفت نیاز به رو اتوسا

 

 ...گرفتم تصمیم هم تو طرفه از نیاز_

 ...ببخشید
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 بمونی؟؟ شبو میتونی

 

 ...حرفیه چه این بابا اره_

 ...شدی ادب با چقدر راستی

 

 ...توش ریدی که بدم نشون ادب با خودمو شوهرت پیشه خواستم اره_

 

 ...کردم نگا بهشون کردمو ریزی ی خنده

 

 ...میمیرم من نباشن خنگول دوتا این

 

 گفت کردو بغلم محکم خنده با که دادم فشار سینش به سرمو انداختمو اتوسا بغله خودمو

 

 ...عسیسم اوخی_

 مامانی؟؟؟ میخوای شیر

 ...نشستم جام سر کردمو پرتش اونور خنده با

 

*************************** 
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 ��هفته یه از بعد

 

 ...گذشت بد هفته اینیه

 

 ...گذشت سخت خیلی

 

 ...کنم کاری نتونم و باهمن اونا بدونم اینکه

 

 ...سخته نریزم اشک و کنم نگا میفرسته رکسانا مامان که رکسانا و ارسالن دونفری عکسایه به مامانم گوشی تو دفه هر اینکه

 

 ...باهاش نرفته نامزدیش بخاطر ارسالن و ماموریته ساشا فهمیدیم روز چن این تو

 

 ...باشه عمرم روز بدترین امروز کنم فک

 

 ...شدن سرازیر اشکام دوباره

 

 ...اه
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 ...چشمم خط تو میرینه و میگیره گریم ولی میکشم چشم خطه من باره سومین این با

 

 ...ارایش به کنم شروع سر از بشورمو صورتمو تا رفتم شدمو بلند جام از دوباره و کشیدم پوووفی

 

 ...شم خوشگل امشب میخواست دلم چرا نمیدونم

 

 ...کردم نگا آیینه تو روحم بی صورته به نشستمو صندلی رو دوباره کردمو خشک صورتمو

 

 ...شدم الغر روز چن این تو چقدر

 

 چی؟؟ برا

 

 کی؟؟ برا

 

 ...نداشت ارزششو که کسی

 

 ...نداشتم اونو لیاقته من داشت ارزششو اون شادم یا
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 گفتم خودم به کوبیدمو کلم پسه یکی

 

 ...نیس مهم برات اون بفهمه که کنی کاری امشب دادی قول خودت به رز_

 

 

 ...مهمونیم اینا رکسانا خونه امشب اخه

 

 ...ارایش به کردم شروع کردمو بیرون کلم از چیو همه فکره

 

 ...کشیدم نازکی چشمه خط

 

 ...کردم تر کشیده و بزرگتر کشیدمو و بزرگ چشایه کشیدمو چشم خط هم چشام زیره

 

 ...زدم گونه رژ کمی

 ...مالیدم لبام به مایع رنگ کم صورتی لب رژ یه

 

 ...کردم درس هم هامو چتری گذاشتمو باز تمو*خ*ل موهایه
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 ...کردم گوشم بلندمو سیاهو هایه گوشواره

 

 ...گردنم انداختم هم گردن به میچسبید بودو انکبوت تاره شبیه که سیاه گردنبنده یه

 

 ...کردم تنم بند بدون و تنگ تاپه یه

 

 

 ...مشکی دمپایه شلوار با پوشیدم بلند سیاهه کوته یه روش

 

 ...انداختم خودم به ایینه تو نگاهی کردمو پاک سیاهمو بلنده پاشنه کفشایه

 

 ...بود شده قشنگ بازم ولی عزادارم که بودم شده اونایی مثله درسته

 

 ...انداختم هام شونه رو سیاه بلند رویه یه

 

 ...انداختم سرم آزاد همونطور هم سیاهمو شاله

 

 ...بیرون زدم اتاق از برداشتمو ارایشم میزه رو از سیاهمو دستی کیفخ
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 ...بیرون رفتن کردنو کجی دهن دیدنم با رمینا و مامان

 

 ...مهمن خیلی نکه ایششش

 

 گفت دادو تکون سری دیدنم با بابام

 

 داری؟؟؟ عزا_

 

 گفتم دلم تو

 

 ...اره

 ...هستم مردم دله داره عزا

 

 ...نگفتم اینو که البته ولی

 

 گفتم دادمو تکون نه نشونه به سری
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 ...زدم سیاه تیپ طوری همین_

 

 ...رفتم سرش پشته که بیرون رفت نیوردو روم به ولی خودتی خر یعنی که انداخت بهم چپی نگاهه بابا

 

 ...گرفتم استرس شدم ماشین سوار که همین

 

 ...بود پا به آشوبی دلم تو

 

 ...کنه آرومم که داشتم احتیاج یکی به

 

 ...کرد داغونم که کرد پخش اهنگی مامان افتاد راه بابام که همین

 

 خیابون های قدم اولین قشنگت های خاطره یاد _

 

 ...افتادم دیدارمون اولین یاده حرفش این با*

 ...کردم تصادف ماشینش با که روزی اون

 *نشست لبم رو لبخندی روز اون یاده با
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 بارون یر توز دستای لمس بودن تو پیش حس اولین

 

 ...افتادم ش ب*و*س اولین یاده*

 ...*داره دوسم کردم حس بار اولین برایه

 

 هامی یخاره تو هنوزم رسیدن دوباره حس مقل

 

 باهامی میکنم حس هنوزم قلبم نزدیکه تو به اونقدر

 

 ...بست نقش شیشه تو ارسالن تصویره کردم حس که کردم نگا بیرون به دادمو تکیه شیشه به سرمو*

 *شد ناپدید کشیدم که شیشه رو دستمو

 

 

 بکشونو خودت سمت منو دوباره چشمات با

 

 کن آروم منو برسونو خودت گرم آغوش به تو دستامو

 

 هستم عاشقت گذشته مثل هنوزم
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 *دارم دوسش هنوزم*

 

 بکشونو خودت سمت منو دوباره چشمات با

 

 *میکرد داغونم شبش رنگه به چشمایه یاده*

 

 کن آروم منو برسونو خودت گرم آغوش به تو دستامو

 

 هستم عاشقت گذشته مثل هنوزم

 

♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 میدم تو پای عمرو همه باشم تو کنار که این واسه

 

 *بدم زندگیمو کله بودن باهاش دقیقه یه برا حاضرم*

 

 بُردیم دنیا همه از که من کن خودت مال منو دوباره
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 هامون دلشوره سختیه واسه هامون ثانیه تک تک واسه

 

 هامون خاطره به تو هامون خاطره حرمت به تو نمیشه تو بی زندگی آخه

 

 بکشونو خودت سمت منو دوباره چشمات با

 

 کن آروم منو برسونو خودت گرم آغوش به تو دستامو

 

 هستم عاشقت گذشته مثل هنوزم

 

 بکشونو خودت سمت منو دوباره چشمات با

 

 کن آروم منو برسونو خودت گرم آغوش به تو دستامو

 

 ...هستم عاشقت گذشته مثل هنوزم

 

 ( یغمانی مهدی _کن آروم منو) 
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 ...شم اشکام ریزش مانع تا بستم چشامو گرفتمو باال سمت به سرمو

 ...بودیم رسیده که اومدم خودم به وقتی فقط موندم حالت همون تو  چقد نمیدونم

 

 ...حال بی

 

 ...حس بی

 

 ...شدم پیاده ماشین از اروم مرده یه مثل

 

 مرده با هس اینجا االن رزی این ولی میکرد وارسی رو خونه اخر تا اول از میشدو پیاده داد و جیغ و  هیجان با بود اول رزه اگه چون مرده میگم

 ...نداره فرقی

 

 ...گرفتم دستم کیفمو

 

 ...رفتم اینا مامان دنبال محکم هایه قدم با و انداختم هام شونه رو کامل رویمو

 

 ...داد فشار گرفتمو دستمو پیشم اومد رمینا
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 ...کنارمه بفهمونه میخواست

 

 ...ندارم نیاز اونا بودن به من ولی

 

 ...رفت کشید پر لبم از لبخندم که برگردوندم سرمو زدمو روش به لبخندی حال این با بازم

 

 ...شده خوشگل چه

 

 ...بود انداخته طرفه یه بودو کرده بلند جلورو موهایه

 

 ...میومد بهش خیلی

 

 ...گفتم دلم تو و بستم چشامو

 

 ....کن تحمل شبو یه این رز

 ...نکن نگا بهش
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 میشه؟؟؟ مگه لعنتی ولی

 

 ...باشه جلوت عشقت میشه مگه

 

 ...باشی چشاش حسرته تو روزی چن باشه جلوت عشقت

 

 ....نکنی نگاش و ببینیش االن

 

 ...نمیشه لعنتی

 

 ...کردم نگا بهش کردمو باز چشامو

 

 ...نبود حیاط تو کسی من و اون غیر به

 

 تو؟؟؟ رفتن همه کی

 

 ...کردم نگا بهش گنگ
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 ...طرفم اومد قدم یه که

 

 ...ایستاد روم جلوم رسوندو بهم خودشو نمیخورم تکون دید وقتی

 

 ...محکم

 

 ...مغرور

 

 ...نگاهش سردیه از میشد تیکه تیکه دلم میکردم نگاش وقتی که سرد نگاهی با

 

 ارسالنه؟ همون این

 

 ...میشد تنگ برام دلش نمیزدیم حرف ساعت یه که ارسالنی همون

 

 ...کشیدم هام ریه به وجودم تموم با تلخشو ادکلنه بویه

 

 ...دیداره اخرین میگفت بهم حسی یه
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 ...اومدم خودم به صداش با

 

 ...میکرد نگام مینداخت ها قبل یاده منو که نگاهی با ثانیه چن برعکس که کردم نگا بهش کردمو بلند سرمو

 

 پرسید اروم

 

 دختر؟؟؟ شدی الغر اینقدر چرا_

 ...وضعشه چه این

 ...اول رز اون کو

 پوشیدی؟ سیاه که داری عزا مگه

 ...میپوشیدی روشن رنگایه فقط میومد بدت سیاه از اول که تو

 

 گفتم اروم

 

 ...ندارم دلخوشی دیگه گرفتن ازم عشقمو چون شدم الغر_

 ...هستم مردم دله عزادار جون پوشیدم سیاه

 

 ...سرد ارسالن همون شد کشیدو عقب سریع دختری نازکه صدایه با که بگه چیزی خواست کرد نگام تعجب با
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 ...عشقم ارسالن_

 

 ...سرم تو خورد پتک مثل واقعیت دیگه یبار دختره دهن از عشقم شنیدن با

 

 گفت و دختره طرفه برگشت دادو تکون روم به سری ارسالن

 

 خوشگلم؟ جونم_

 

 ...نکردم باز چشامو

 

 ... نبینم رو بینشونه که عشقی تا

 

 ...رفت ارسالن فهمیدم قدمی صدایه با

 

 ...ولی کردم باز چشمامو راحت خیاله با

 

 ...مردم ارسالن بغل تو رکسانا دیدن با ولی
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 ...خونه پشتی حیاطه طرفه به رفتم کردمو گرد عقب اروم

 

 ...بریزن دادم اجازه اشکان به شدم دور دیدشون از که همین

 

 ...صورتم رو افتاد قطره چن یه کردم بلند اسمون طرفه به سرمو

 

 ...میگیرم اروم بارون زیر من

 

 ... گرفته دلش من مثل اسمونم

 

 ...اشکامو نبینه کسی تا ببار اسمون ببار

 

 ....ترسیدم کردم نگا که حیاط به

 

 ...جنگله بابا چیه حیاط

 

 ...بود شده ترسناک خیلی خداییش تاریکه هوا االنم
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 ...نکردم توجی ولی

 

 ...میگرفت شدت لحظه هر بارون

 

 ...خوندن به کردم شروع لب زیر خودم با میزدم قدم که همونطور

 

 ...بارونی روزه این تویه_

 ...نمیمونی پیشم وقتی

 ...خاطراتم میرم من

 ...میمونی اون با که توهم

 ...میمیرمو تنها من

 ...رگمو شاه قیر میزنم

 ...ارومی اون با تو ولی

 ...بارونی هوایه این تو

 ...میمیرم تو بی نکن ولم گفتم

 ...نمیگیرم اروم تو بی که من

 ...خاطراتم از میشی رد چطور

 ...ندارم کسیو تو جز منکه
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 ...اومدم خودم به تازه اهنگ شدن تموم از بعد

 

 کجام؟؟؟ من خدا وای

 

 ...چرخیدم خودم دوره

 

 ...میشد دیده ترسناک خیلی هاشون سایه و تاریکی بخاطر که بزرگ هایه درخت از پره جا همه

 

 ...کشیدم ترس روی از جیغی چیزی شدن خرد صدای با

 

 ...میشد بیشتر منم ترسه و میشد نزدیکتر لحظه هر صدا این

     

 ...گرفتم بغلم تو زانوهامو نشستمو زمین رو ترسم از

 

 ...نشد کم ترسم از ولی

 

 ...شد معلوم چیز یه سایه و شدن نزدیکتر صدا اون کم کم
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 ...دادم ادامه کشیدنم جیغ به اون به توجه بی من ولی اومد مردی یه صدایه که کشیدم جیغی دوباره سگی پارسه صدایه با

 

 ...شدم خفه دهنم رو دستی گرفتن قرار با اخرش که ببین و بیا دراوردم بازی غریبم من ننه که نیارم درد سرتونو خالصه

 

 ...کردم نگا میشد زدنم حرف مانع کسی به و کردم باز چشامو

 

 ...مینداخت رعشه تنم به که بود معلوم چشاش برق فقط سیاهی اون تو

 

 گفت اروم مرده همون

 

 ...ها نمیکشی جیغ ولی برمیدارم دهنت رو از دستمو من ببین_

 ...نبر این از بیشتر ابروتو دراوردی بازی غریبم من ننه کافی اندازه به

 

 ...اومد بدم زدنش حرف طرز از

 

 ...برداشت دهنم رو از دستشو که کردم بسته بازو چشامو

 

 گفتم مرده همون به رو چندشی حالت با کشیدمو راحتی نفسه برداشت دستشو همینکه
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 ....ایشششش_

 باشی؟؟ کی خره

 

 ...شد بلند جاش از زدو پوزخندی

 ...صورتش به خورد ماه نور شدنش بلند با

 

 ...خودمونه فرهنگ بی اینکه عهههه

 

 ...قشنگه صدات_

 ...بود قشنگ خیلی هم خوندی که اهنگی

 

 ...شدم بلند جام از

 

 گفتم نفس به اعتماد با

 

 ...میدونم_

 ...نوشتم خودم هم اهنگو
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 ....خوردی عشقی شکست پس_

 

 گفتم کردمو نگاش حرص با

 

 گفته؟؟؟ خری کدوم_

 

 گفت انداختو باال ابروهاشو از یکی

 

 ادبی؟؟ بی میدونستی_

 

 ...رفتم تو به_

 

 ...جوابی حاضر میاد خوشم_

 

 ...ندارم کاری نیومدنت اومدنو خوش به_

 خوردم؟؟ عشقی شکست گفته خری کدوم اصال
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 گفت خنده با

 

 ...بود معلوم خوندی که اهنگی از_

 

 ..شدم ضایع اینم جلو بیا

 

 ...بهشون گفته پرت و چرت  ارسالن این میکردم فکر منم هنو

 

 دادم ادامه حرفم کردن جمع برایه و گفتم اهانی

 

 ...نخوردم عشقی شکست هم اصال_

 

 ...کردم نگاش حرص با که خندید ریز

 

 ...نشم ضایع این از بیشتر تا کردم عوض حرفو سریع

 

  چی؟؟؟ تو_

 میخونی؟؟؟ توهم
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 داشت؟ ربطی چه_

 

 ...میدم ربطش یجوری من باش نداشته کاری اونش به تو_

 

 ..اها_

 

 ...خوندن به کرد شروع همونطور و رفت جنگل چپه سمته به گرفتو دستمو خنده با که برم تا چرخیدم عقب به دادمو تکون سری

 

 ...دنیا تو عشقی هیچ میگن_

 

 ...داد ادامه رفته باال ابرو یه با عقبو برگشت رسید جاش این به

 

 ...نیست اولی عشق مثل_

 

 گفتم خوندشو وسطه پریدم پا جفت سریع

 

 ...زده زر گفته اینو کی هر_
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 ... گفته چاخان

 ...طرفت میان خوباش بری جلوتر چی  هر برعکس

 

 ...خندیدم بلند صدایه با حرفم این بعد

 

 ...چسبیدم فرهنگو بی بازویه محکم سگی پارسه که بودم خوش خودم برا

 

 ...میخندید که بود اون اینبار

 

 گفت طرفمو برگشت خندید سیر دله یه اینکه از بعد

 

 ...میترسه سگ از من جوجه عههههه_

 

 گفتم کردمو چپ چشامو شدم جدا ازش

 

 ...نیستم تو جوجه من اوال_

 ...نمیترسم سگ از دوما

 ...میشه چندشم نمیاد خوشم بزرگا این از ولی هستم موچولو کوچولو سگایه اون عاشق برعکس
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 ...نداره ترس به ربطی

 

 اینطور؟؟ پس_

 

 ...اره_

 

 ...شدن نابود گوشام پرده که کشید سوتی  زدو لبخندی

 

 ...کردم سکته که طرفمون اومد سیاهی و بزرگ سگه نگذشته سوتش از دقیقه یه

 

 ...کرد بلندم زمین از کردو بغلم خواسته خدا از که انداختم فرهنگ بی بغل خودمو کشیدمو جیغی افتاد سگ به چشمم که همین

 

 ...بودم کرده حلقه گردنش دوره دستامو و بودم نشسته چپش دسته رو که کرد بلندم جوری

 

 ...میومد پامون به پا هم بیشعور سگه این ویال طرفه به میرفت راه بودتمو گرفته محکم هم فرهنگ بی

 

 گفتم لرزونی صدایه با
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 ...اونور گمشه بگو سگه این به_

 

 ...کرد دستم اون به دست این از خنده با

 

 ...هرکول میذاشتم بیشعورو این اسم باید

 

 گفت کردمو نگا بهم

 

 ...نمیترسیدی که تو_

 

 ...گفتم چی یه خر منه بابا_

 کردی؟؟؟ باور شدیو خر چرا تو

 ...کردم مشغول اطراف زدن دیدن با خودمو شدمو خفه که انداخت بهم بدی نگاهه

 

 ...افتاد میکرد نگا ما به عصبانیت با داشت بودو ابستاده حوض کناره که ارسالن به چشمم که میچرخوندم چشامو دوره همین

 

 ...گرفت شدت اخمش دید روش منو نگاهه وقتی
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 ... چلفتی پا و دست که منم

 

 ...زمین بیفتیم هم تامون دو باعث و بازوش به شد پیچیده پاهام از یکی که زمین بپرم خواستم شدم هل

 

 ...بکشم نفس نتونستم ثانیه چن حتی درد از زمین افتادیم که همین

 

 و روم افتاد که کرد ول دستاشو ترسیدو بود کرده خودش گاهه تکیه زمین رو دستاشو که فرهنگ بی که کشیدم جیغی شد کمتر کمرم درده وقتی

 ...بکشم نفس نتونستم بود روم که هرکول این سنگینیه بخاطره هم اینبار

 

 ...کشیدم راحتی نفس یه شدو باز نفسم راهه که کنار کشید سریع بکشم نفس نمیتونم دید فرهنگ بی وقتی

 

 ...کنه فرهنگ بی این اینده همسر سره تو خاک خدا وااااای

 

 ...میسوزه زنه برا دلم میکنم تصور که ازدواجشونو شب

 

 ...بیچاره

 

 ...بخونیم فاتحشو باید که روش بیفته یبار این
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 ...بوخودا واال

 

 ...میکنه نگامون حرص با داره و ایستاده اونجا هنوزم ارسالن دیدم که چرخیدم چپم سمته به زمین رو همونطور

 

 ...میرسه ذهنم به چی یه داره اها اها

 

 �💡�یافتم

 

 ... فرهنگ بی رو ارسالن این معلومه که اونجا از

 ...ببینم کن صبر اصال

 

 چیه؟؟؟ فرهنگ بی این اسم

 

  گفتم چرخیدمو فرهنگ بی طرفه به سریع

 

 چیه؟؟؟ اسمت_

 

 ...سامیار_
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 ...سرجام برگشتم دوباره

 ...میگفتم داشتم

 

 ...حساسه حسابی سامیار رو ارسالن این معلوم که اونجا از

 

 نکنم؟؟؟ استفاده حساسیتش این از چرا پس

 

 ...بکنم میخواستم چیکار اومد یادم تازه که زدم شیطانی لبخند

 

 گفت طرفمو اومد نگرانی و ترس با سامیار که کشیدم جیغی کردمو جمع لبخندمو

 

 شده؟؟؟ چی_

 

 گفتم بریده بریده گرفتمو کمرمو دست یه با

 

 ...شکست... شک... کمرم وای_

 ...کشیدم جیغی الکی که کشید کمرم به دستی نگرانی با سامیار
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 ...کمه چیزی یه وسط این

 

 ...اشکه اونم

 

 ...نیومد که نیومد ولی بیاد اشک قطره یه تا خودم به دادم زور بستمو چشامو

 

 ...بره ابروم ترسیدم ندادم زور این از بیشتر دیگه منم

 

 گفت نگرانی با سامیار

 

 داری؟؟؟ درد خیلی _

 

 ...میکرد نگامون پوزخند با بودو ایستاده همونجا که کردم نگا ارسالن به

 

 ...شد اشک پره چشام

 

 ...اومد چشمم از اشک قطره یه که سامیار طرفه برگشتم
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 ... ایووووووول

 

 ...بیاد باید کی فهمید که اشک این به ایول

 

 ...کرد بلندم زمین از کردو بغلم ناراحتی با حال اون تو دیدنم با سامیار

 

 ...بود راحت چه بغلش واااای

 

 ...کردم جا بغلش تو بیشتر خودمو گفتمو اخیشی یه لب زیر

 

 ....بکنه میخواد فکری هر ارسالن بذار درک به

 

 ...بسوزم من همیشه که نیس قرار

 

 ..بسوزه اون یبارم

 

 ...واال
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 ...تو رفت کردو باز پاش با درو رسیدیم در حلو که همین

 

 ....شدن ساکت همه تو رفتیم حال اون تو ما که همین

 

 ...کردم نگا مامانم و بابا با ترس با

 

 ...ترسیدم بازم ولی نبود معلوم نگاهشون از چیزی اینکه با

 

 ...ایستادم جام سر راست پایینو پریدم بغلش از سریع

 

 گفت گوشم کنار سامیار

 

 نمیکرد؟؟ درد کمرت مگه تو_

 

 گفتم کردمو نگاش تفاوت بی

 

 ...دیگه شدم خوب_
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 ...شد خفه خودش و من شونه رو دستی نشستن با که بگه چیزی خواست

 

 گفت سامیار منو گوشه کناره و جلو اورد سرشو ارسالن

 

 ...شمایین اینکه مثل دوم زوج_

 

 ...نشست رکسانا پیشه رفت زدو پوزخندی حرفش تموم از بعد

 

 ...ارسالن بغله انداخت خودشو خواسته خدا از هم رکسانا

 

 ...پوزخندش این از متنفرم اههههه

 ...متنفررررررر

 ...نشستم رمینا پیش رفتم حرص با

 

 ...نشست من کناری مبله امد هم سامیار نگذشته ثانیه یه

 

 ...ها بهش دادم رو کنه اه اه
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 ...کشید دستمو یکی که میخوردم ناخونامو حرصم از

 

 ...کردم نگا بود گرفته دستمو که سامیار به و برگشتم

 

 گفت اروم

 

 ...نخور_

 

 ...کرد ول که کردم اشاره دستم به چشم با

 

 گفتم تمسخری حالت با

 

 شمان؟؟؟ ماله ناخونا این_

 

 ...دادم ادامه لحن همون با وه داد تکون نه نشونه به سری

 

 ... نکن دخالت پس_
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 ...ناخونام جونه به افتادم دوباره و

 

 ...میدیدم بهم چسبیده اونطور ارسالنو و رکسانا اون میخورم حرص

 

 .کنم خفش برم داشتم دوست

 ...بجوم خرشو خر برم

 

 ...بود وضعی یه اصال

 

 گفت گوشم کناره میکرد درک حالمو گویا که رمینا

 

 ...نباش نگران میکشیم رو دختره باهم دوتامون_

 ...ناراحتی بودنشون هم کنار از نفهمن تا بده خوشحال خودتو االن فقط

 

 ...دادم تکون باشه نشونه به سری کردمو نگاش خنده با

 

 گفتم گوشش کنار و کردم نزدیک رمینا به خودمو
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 ...کنیم غیبت_

 

 گفت کردو اشاره رکسانا به چشم با

 

 ...هستم_

 

 ...شدیم خفه فرهنگی اقایه سامیار پدره صدایه با که رکسانا هایه ایراد گفتن به کردیم شروع دوتامون

 

 بود؟؟؟ چی رشتت شما رز دخترم_

 

 ...کامپیوتر_

 

 ...ای رشته هم سامیار با پس عههه_

 کنی؟؟ کار نداری دوس

 

 گفتم دادمو تکون سری
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 ...نمیده کار کسی گرفتم دیپلم تازه و ندارم کاری تجربه که منی به متاسفانه ولی کنم کار دارم دوس خیلی چرا_

 

 گفت بحثو وسطه پرید ور اون از سامیار

 

  چی؟؟؟ بدم کار من_

 میکنی؟؟؟ قبول

 

 ...شدم چشم تو چشم ارسالن با که سامیار طرفه چرخوندم سرمو

 

 ...نه بگم میکرد اشاره ابرو و چشم با نامحسوس ارسالن

 

 مرگشه؟ چه این

 

 ....نکنم قبول میکنه اشاره داره اره دیدم که کردم نگا بهش دوباره

 

 ...کنم گوش تو حرفه به من باش خیال همین به ارسالن اقا

 

 گفتم سامیار به رو زدمو لبخندی ارسالن حرص از
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 ...نه که چرا البته_

 گفت سامیار که دادم تکیه مبل پشتی به زدمو پوزخندی که چرخوند مخالف سمته به صورتشو کردو اخمی جوابم این با ارسالن

 

 ...منتظرتم فردا پس_

 

 گفتم تعجب با

 

 چییییی؟؟؟_

 فردا؟؟؟ از

 

 ...اره_

 ...باش شرکت 8 ساعت صب فردا میفرستم بهت ادرسو بده شمارتو

 

 ...کنم چیکار نمیدونستم خوشحالی از

 

 ...بعد میفرسته ادرسو گفت که دادم بهش رو شماره سریع
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 ...بود بدی خیلی شبه کل در شب اون

 ...ببین و بیا وااااااای که سفره سره بخصوص

 .میشد خراب همه حاله کا سفره سره میترکوندن الو یه حال این با میشم اذیت میدونست هم نامرد ارسالنه این

 

 ...اه اه رکسانا لبایه اون با

 .گذشت سختی به بگم میتونم فقط

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

 ...دینگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 ..توپیدم بهش گوشیو سره کوبیدم یکی حرص با

 

 ... بد گوشی_

 ...بد گوشی

 

 ...میکنم خاموشش من و میخوره زنگ باره سه این با

 ...گذاشتم ساعت چی برا نمیاد یادم میکنم هم کاری هر

 ...گرفتم هم الزایمر بیا
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 ...زد زنگ یکی که بخوابم خواستم بالشو به کوبیدم سرمو

 

 گفتم دادمو جواب سریع باشه اتوسا میتونه اینکه فکره با

 

 .هان؟_

 ؟ چیه

 میکنی؟ بیدارم صب وقت این داری مرض

 ...تو با میدونم من بزنی زنگ

 

 ...زد زنگ باز دختره این که بخوابم کردم سعی دوباره بالشمو زیره گذاشتم کردمو قطع گوشیو

 

 .اومد پسری صدایه طرفه اون از که کنم کشش فش خواستم دادمو جواب

 

 .سالم_

 

 ..شدم بیدار یالگوز یه توسط صب وقته این که شدم عصبانی بیشتر بکشم خجالت اینکه عوض

 

 شما؟_
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 ...هستم فرهنگی من_

 

 گفتم بشم حرفم متوجه اینکه بدون

 

 ...خودمون هرکوله فرهنگه بی همون اها_

 

 اومد سامیار خنده صدایه طرفه اون از که دهنم تو کوبیدم یکی سری

 گفتم معتلی بدون دوباره

 

 ...بخندی اب رو_

 بخندی؟؟ زدی زنگ صب وقته این

 ...مسخره بخند خودت به برو

 

 ...نه_

 ...گذشته  8 از دقیقه 10 که بدم تذکر زدم زنگ

 

 ...اومد هم سر پشت بوق صدایه که چی برا بگم خواستم
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 ...دیگه نمیکنین باور فرهنگ بی میگم

 ...کنم خدافظی نذاشت فرهنگه بی

 

 کشیدم جیغی نگذشته ثانیه یه که گذاشتم بالش رو سرمو دوباره کنارو گذاشتم گوشیو

 .مثال بود کاریم اوله روزه امروز مثال سرم تو خاک

 .کمدم طرفه رفتم بدو پریدمو جام از سریع

 .کردم تنم اومد دستم دمه چی هر

 .ارایشم میزه طرفه به رفتم شدم تموم که لباس از

 .کیفم تو انداختم اومد دستم دمه چی هر نداشتم ارایش وقته

 .بستم سرم باالیه بزنم شونه اینکه بدونه موهامو

 .رفتیم که بدو سرمو رو انداختم شالمو و گذاشتم خودشون حاله به چتریامو

 گفتم داد با میرفتم پایین ها پله از که همینطور

 ...مامانننننننن_

 .بدهههههه ماشینو سوئیچ

 

 گفت میزد مکزیکی موج توش عالقه که لحنی با من مثله هم گلم مامانه
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 ...نزن داد نفه_

 ...برو بردار اپنه رو سوئیچ بیا

 

 .برداشتم اپن رو از سوئچو کردمو بیشتر سرعتمو

 .رفت و دهنم تو چپوند لقمه یه و جلو اورد دستشو بود بهش پشتم که همونطور گرفتتمو پشت از مامانم که برم خواستم

 

 .دهنم میذاشتی کوچیک لقمه حداقل نکنه چیکارت بگم خدا من مادر ای

 

 .نداشتم هم پوشیدن کفش وقته بیرون رفتم بدو شدم هم لقمه بیخیال

 

 .ماشین طرفه به رفتم برهنه پایه با  همونطور برداشتمو کفشامو شدم خم

 

 .نشستم کردمو باز درو سریع

 

 .رفتیم که برو ده

 

 .میدادم انجام کاریو یه قرمز چراغ هر تو
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 . کردم شونه موهامو قرمز چراغ یه تو

 .برسم شرکت به که زمانی تا داشت ادامه اینطور و کشیدم چشممو خطه  تویکی

 

 وااای کردم نگا کفشام به کردم پارک ماشینو که همین

 

 .بودم اورده بلندمو پاشنه کفشایه اشتباهی

 

 .شدم پیاده ماشین از کردمو پام ناچار دادمو تکون سری

 

 .شدم زمین نقشه که کرد گیر کجا نمیدونم کفشم پاشنه که برم خواستم دو با

 

 نمیوردی؟؟ سرم بالیی میکردیو عفو منو امروز یه نمیشد خداوندا خدایا اخه

 

 ...بیفتم نذاره بگیره منو بیاد یکی که ندارم هم شانس

 .واال

 

 .تکوندم لباسامو شدمو بلند زمین از
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 .شد وارد بهم بدی شوک بود روم روبه که کسی دیدن با که کردم بلند سرمو

 .ببینم کن صب

 نیست؟؟( مهرداد) هرکول همون این

 

 میکنه؟؟؟ چیکار اینجا این

 

 .میکردم شک داشتم کم کم دیگه

 

 .طرفم برگشت که زدم شونش به بار چن رفتم طرفش به اروم

 

 .زد خشکش تعجب از دید منو که همین

 

 گفت زدو راه اون به خودشو چرا نمیدونم ولی فهمید میشد بودو چشاش تو که ترسی

 

 داشتین؟؟ کاری خانوم بفرمایین_

 

 گفتم کردمو ریز چشامو ایستادمو جلوش سینه به دست
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 ...خودتی خر_

 ..میزنم جار واقعیتو جا همه ندادی دادی دادی توضیح چیو همه اومدی میدم فرصت بهت 3 ساعت ظهر تا

 

 گفت شدو سینه به دست من مثل اونم

 

 واقعیتارو؟؟؟ کدوم_

 

 ..جمعش و بیا حاال خاااااک

 ... چیزو همه گفتم خودم از نمیدونم چیزی منکه

 گفتم نباختمو خودمو

 

 ...بپیچیونی منو نکن سعی_

 ... دارم خبر چیز همه از

 ...داری وقت کی تا دیگه گفتم

 ...بیا خودت بگم واقعیتارو همه به نمیخوای اگه

 

 ...شرکت ورودی دره طرفه به رفتم سریع نفهمه دروغمو اینکه برایه
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 ...شرکت این زیبایی از کرد کف دهنم تو رفتم که همین

 

 ...قشنگتره هم کاخشون اون از ماشااهلل

 

 ...دادم ادامه راهم به شدمو بیخیال ولی شد بد حالم کاخ اوری یاد با باز

 

 ...بود داییره اونم که بزرگ ستونه یه به بود چسبیده که بود دایره نیم میزه یه شرکت وسطه

 

 ...رفتم میز طرفه به

 

 ...میکرد بازی گوشیش با بودو انداخته زیر سرشو منشی

 

 ...نمیکردم اینکارو کاش ولی کرد بلند سرشو که کردم اهمی اهم یه

 

 گفتم خودم با

 

 ...برخورد کرد نگاهت با نگاهم_

 ...خورد بهم حالم دهد مرگت خدا
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 �� گفتم دلم تو اینو که البته

 

 گفت ناز با دختره

 

 جونم؟_

 

 ...ایکبیری الهی کنم جونت به جون ای

 

 !داشتم کار فرهنگی اقایه با_

 

 گفت زدو لبخندی دختره

 

 ..هستین بهرامی خانوم شما_

 درسته؟؟

 

 میشناسه؟؟ کجا از منو این  الخالق جلل
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 گفت که دادم تکون اره نشونه به سری

 

 ...چهارم طبقه برو_

 ..بزرگتره همشون از درها از یکی کنی دقت هم اول همون

 ...میکنه راهنماییت هستی بهرامی بگو هس اونجا که منشی به تو برو و کن باز درو

 

 ...حلقم تو دادنت آدرس

 ...رفتم اسانسور طرفه به دادمو تکون سری حال این با ولی نفهمیدم هیچی

 

 ...شد باز اسانسور دره تا شدم منتظر ای دقیقه پنج یه

 

 ...کردم درس شالمو کردمو نگا بود ایینه که اسانسور هایه دیواره از یکی به و تو رفتم

 

 ...خوبه

 

 ...کردم درس یکطرفه چتریمارو فقط

 

 ...بشه باز کامل اسانسور دره تا شدم منتظر و برگشتم اومد که تیکی صدایه با



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 ...خورد چشمم به داشت فرق بقیه با هم ظاهر نظر از که بزرگ دره یه همه از اول بیرون رفتم که همین

 

 ...میخورد چشم به دره اون همه از اول میگفت راس منشیه واقعا

 

 ...بایستم جام تو نتونستم داشتم که ذوقی از

 

 مایل جلو طرفه به منم و شد باز در که گرفتم درو دستگیره اخر ثانیه که خوردم سر نتونستمو بایستم خواستم وقتی که رفتم در طرفه به دو با

 .کردم برخورد سختی جسمه با که شدم

 

 ...شدم غرق بود جلوم که کسی نگاهی تو که کردم بلند سرمو

 .بودم ارسالن بغل دلتنگ

 

 .میدادم روز به احساسمو این نباید ولی

 

 .گرفت محکمتر کمرمو و نذاشت که بکشم عقب خودمو خواستم سریع

 

 :گفت محکم بود زده زل چشام به که همونطور
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 .شدی منصرف میگی سامیار پیشه میری_

 .نمیکنی کار پیشش

 

 :گفتم حرص با عقبو به دادم هلش

 

 بابا؟؟ نه_

 

 :گفت خنده با

 

 .بابا زن_

 

 .رفتم منشی طرفه به کردمو نثارش زیرلب ایشی

 

 .بیریختر یکی از یکی هم سامیار این هایه منشی اه اه

 

 .بیام ناز و عشوه اونا مثله منم بذار گفتم اینبار
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 .بیاد هام پاشنه صدایه تا زمین میکوبیدم محکم پاهامو

 .شم بده دختر رمانا مثله

 

 .اینکه مثل شه بده ادم مشتاقه خیلی خانوممون دختره این)

 (برسم کارم به بذار نزن حرف تو

 

 .موهام تا کردم نگا به کرد شروع کفشام از رمانا تو مثل منشی که ایستادم میزه رویه روبه

 

 .کرد نگام غرور با دادو تکیه صندلی پشتی به کرد وارسیم خوب وقتی

 

 امرتون؟_

 

 .اومد بدم این از اه اه

 .نمیشد حیف ولی نامزدشم بگم داشتم دوس خیلی

 

 :گفتم غرور با خودش مثل منم

 .هستم بهرامی_
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 :گفت و باال انداخت ابروهاش از یکی

 

 چی؟ که خوب_

 

 . پیچی پیچ_

 

 :گفت کردو اخمی

 بری؟؟ راه اعصابم رو تا اینجا اومدی_

 

 :گفت یکی من از زودتر که کنم نثارش فشی خواستم و کردم باز دهنمو

 

 زدنه؟ حرف طرزه چه این_

 .کنین برخورد باهاش نحو بهترین به اومدن بهرامی خانوم بودم نگفته مگه

 

 .کردم نگا بود دوخته چشم دختره به اخم با که سامیار با چرخیدمو پشت به

 

 :گفتم بهش رو

 .شو بیخیال نداره عیبی_
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 .دارم کار بعدن باهات یعنی که انداخت منشی به بدی نگاه ولی داد تکون باشه نشونه به سری

 

 :گفت جذابی لبخنده با کردو باز اتاقشو دره

 .بانو بفرمایین_

 

 .پسره این از نمیاد خوشم چرا نمیدونم ایشششش

 

 .شدم اتاق وارد

 

 .بزرگی اتاقه چه به به

 

 .نیومد خوشم نزئینش از ولی

 

 :گفتم سامیار به رو میزو به صندلی نزدیکترین رو نشستم... خالصه

 .میخواما زیاد حقوق بگم االن از ولی برات میکنم کار خوب_

 

 .داد تکون سری خنده با
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 .افتاد اتاق گوشه میز یه به چشمم که کردم نگا اتاقش به دوباره

 

 :گفت که کردم نگا بهش سوالی

 

 توئه میزه_

 . عههههه_

 اتاقم؟؟ تویه تو، با

 

 .آره_

 

 .موند دهنم تو حرف و شد بلند گوشیم اس ام اس صدایه که میخوام جدا اتاق من بگم خواستم

 

 .کشیدمش بیرون کردمو پیدا ارایش لوازم همه اون میون از سختی به کیفم از گوشیو

 

 .نشست جاش سر اومد سامیار

 

 .کردم باز اسو دادمو تکیه صندلی پشتی به
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 .بود ناشناس شماره یه از

 

 .میبارید ازش تعجب خوب ولی موند بود که همونقدر شد گرد بگم نمیتونم چشام خوندم متنشو وقتی

 

 میکنی؟؟ چیکار اتاق تو ساعته یه_

 .منتظرم پارکینگ تو بیرون میای سریع

 .میگم خودم رو بگه بهت بودی خواسته مهرداد از که حقایقی

 .اونجا میام من وگرنه پایینی ربع یه تا

 .ارسالن

 

 ...وااااااو

 

 نرم؟؟ یا برم االن

 

 ؟.نررررررم میشه مگه

 

 .اللیگا حد در کرده گل فضولیم حس
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 :گفتم که کرد نگام سوالی شدو بلند هم سامیار که شدم بلند جام از سریع

 

 .مهمونی بریم قراره داده اس مامانم_

 کنم؟ شروع کردن کار به فردا برم امروز من هست امکانش اگه

 

 :گفت لبخند با دادو تکون سری سامیار

 

 .میشه که البته_

 

 . ممنونم_

 .بای برم من

 

 .باش خودت مواظب_

 .بای

 

 .بیرون زدم اتاق از گفتمو ای باشه

 .پایین رفتم ها پله از دو با همونطور برسه اسانسور کنم صبر نتونستم حتی بیرون رفتم دو با منشی متعجب چشمایه مقابل در
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 .نبود جا هیچ ولی ببینم ارسالنو تا چرخوندم چشم کردمو تازه نفسی رسیدم که کف هم طبقه به

 

 .طرفم میاد دو با داره که دیدم مهردادو دور از که دادم ادامه زدنم دید به طور همین

 

 :گفت اروم رسید بهم همینکه

 

 .بیرون میرین پیاده پارکینگ از االن_

  میبره جلوتر کوچه دو شمارو که منتظرتونه تاکسی یه در جلو

 .منتظرتونن اونجا سرگرد میشین پیاده اونجا

 

 .بیرون رفتم دادمو تکون سری

 

 .میزنن مشکوک خیلی خیلی

 

 .کاسس نیم زیر ای کاسه یه

 

 .منتظرمه که دیدم تاکسیو بیرون رفتم در از که همین
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 .گاز رو گذاشت پاشو نبسته درو که شدم سوار سریع رفتمو طرفش به

 

 .بستم درو سریع کشیدمو جیغی

 

 .نشستم جام سر کردمو نثارش وحشی یه لب زیره

 

 .شم پیاده من موند منتظر و کرد پارک سیاهی بنزه کناره دقیقه پنج از بعد

 

 .رفتم سیاه بنزه طرفه به شدمو پیاده تاکسی از

 

 .شدم سوار کردمو باز رو راننده کمک طرفه دره

 

 .چرخیدم ارسالن طرفه به بستمو درو

 

 .کشید خودش طرفه به گرفتو دستمو سریع که کردم سالمی

 

 .افتادم بغلش شدمو کشیده طرفش به نداشتم حرکتو این انتظار منکه
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 .گرفتتم بغلم تو محکم

 

 :گفت گوشم کناره دادو فشارم خودش به محکمتر که عقب به بدم هلش خواستم اومدم خودم به وقتی

 

 .عصبیم هیسسسسس_

 .شم اروم بذار نکن حرکت

 .گرفتم آروم و نگفتم چیزی ولی کارش این از کردم تعجب

 

 .کشید عمیق نفس یه گردنمو گودی رو گذاشت سرشو

 

 .شد ویلی قیلی دلم که کاشت ریزی ه ب*و*س و گردنم به چسبوند لباشو کردو باز شالمو

 

 .کنه روی پیش نمیخواستم دیگه

 .افتاد لبم به چشمش که شدم جدا ازش کمی

 

 .کشیدم عقب خودمو من که جلو بیاره خواست سرشو
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 .شد خیره رو روبه به و نشست جاش سره کشیدو عمیقی نفسه بشه نزدیکم ندارم دوس دید وقتی ارسالن

 

 .کردم درس شالمو نشستمو جام سر منم

 

 :گفت ارسالن نکشیده ثانیه به که لبم رو اومد محوی لبخند که کشیدم دستی بود یده ب*و*س که همونجایی گردنم رو

 

 برسم؟ کارم به من نمیذاری چرا میاد خوشت خودتم که تو اخه_

 

 .شد خیره روش روبه به شدو خفه که رفتم بهش حسابی غره چش یه

 

 :گفتم طرفشو برگشتم کردم درس شالمو وقتی

 

 .میشنوم_

 

 :گفت و برگشت طرفم به کردو اخمی

 

 نمیکنی؟ کار باهاش که گفتی سامیار به_
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 .میکنم شروع فردا از فقط میکنم کار باهات گفتم آره_

 

 :گفت داد با کردو نگا بهم عصبانیت با

 

 هاااااااان؟ کنی کار نمیخوای بگو برو نگفتم بهت من مگه_

 

 

 :گفتم داد با اون مثل منم

 

 .من اشتباه ببین_

 .من انتخاب

 .من کار

 .نداره ربطی بشری بنی به

 

 :گفت کوبیدو سینش به عصبانیت با

 

 .داره ربط من به_

 فهمیدی؟؟؟
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 .کشیدم عمیقی نفس بستمو چشامو

 

 .برسیم جایی به نمیتونستیم داد با

 

 :گفتم آروم

 .میکنم کاریش یه من کن تعرف چیو همه تو_

 

 .کشید عمیقی نفس و بست چشاشو

 

 .کردن تعریف به کرد شروع و گذاشت فرمون رو سرشو

 

 .االن تا اشناییمون اول روز از

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

 

 .نداشت ای فایده ولی کردم پاک اشکامو

 

 .نداشت تمومی اشکام
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 .بود سخت برام چیز همه این درک

 

 .شدم کثیفی بازی چه وارد من

 

 .نداره برگشتی راهه که شدم ناکی خطر بازی یه وارد

 

 .میکرد نگام غم با داشت که کردم نگا ارسالن به

 

 .افتاد راه ماشین که کردم نگا بیرون به برگردوندمو ازش رومو

 

 .بود ذهنم تو جواب بی سوال تا صد

 

 کنم؟ چیکار باید االن

 

 .خطره در هممون زندگی که االن

 

 .فهمیدم چیزی میفهمن کنار بکشم
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 ...بدم ادامه هم اگه

 

 .نمیدونم هیچی نمیدونم

 

 .سواال همه این حجم از میکشید سووووت داشت مخم

 .راهیم تو ساعته نیم االن

 

 .نیست مهم واسم میریم کجا نمیدونم

 

 .بگیرم آروم یکم شاید تا بستم چشامو

 

 .نمیگیره آروم دلم این ولی

 

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

 :گفت ارسالن که کردم باز چشامو اروم ماشین ایستادن با

 

 .شو پیاده_
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 .شدم پیاده سرش پشته دادمو تکون سری

 

 .کردم نگا بود جلومون که بزرگی کوهه به

 

 .کشید کوه طرفه به خودش با سرش پشته منو  گرفتو دستمو

 

 .نمیگفتم چیزی ولی کوه از رفتن باال بود سخت کفشا اون با

 

 .بگم نمیتونستم نه بگم نخوام اینکه نه

 

 .بترکه بغضم و بگم چیزی میترسیدم

 

 .شدم راهی سرش پشته انداختمو زیر سرمو

 

 :گفت ایستادو دقیقه ده از بعد

 

 .بگیر باال سرتو_
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 .شدم رو روبه زیبایی صحنه با که گرفتم باال سرمو

 

 .کردم نگا بود پاهام زیر االن که تهرانی به رفتمو جلو قدم چند

 

 .میشد دیده انگشتام سر اندازه ها خونه

 

 .خاموش بعضیا بود روشن چراغاشون شون بعضیا

 

 .میکنن زندگی کیا خونه این تو میدونه خدا

 

 .دارن مشکالتی چه

 .میخندن االن

 .میکنن گریه

 .میکشن درد

 ... یا

 

 :گفت گوشم کنار کردو بغلم پشت از ارسالن که رفتم جلو دیگه قدم یه
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 .خطرناکه جلو نرو_

 

 .کن ولم_

 

 .کشید عقب خودشو کشیدو پوووفی

 

 :گفت اروم

 

 .بکش جیغ_

 .بزن داد

 .شی راحت بذار

 

 :گفتم داد با دادمو گوش حرفش به ولی چرا نمیدونم

 

 .خداااااااااااااااا_

 من؟ چرا

 من؟ چرا
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 چیه؟ من تقصیر

 ؟ شدم عاشق چون

 .شدم عاشقی و عشق بیخیال بابا

 .بیرون بیام منجالت این از نشون راهی یه

 

 .پرتگاهم لبه درست دیدم که انداختم زیر سرمو

 

 .قدم یه فقط

 

 .قدم یه فقط

 

 .کشیدتم خودش طرفه به گرفتتمو پشت از یکی که جلو رفتم قدم یه

 

 :گفت داد با و کرد ولم کشیدو عمیقی نفسه

 

 شی؟؟ آروم یا بکشی خودتو اینجا اوردم من_

 

 :گفتم داد با خودش مثله منم
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 .میشم آروم مرگ با_

 

 :گفت کشیدو موهاش به دستی کالفگی با ارسالن

 

 .که نشده چیزی میکنی بزرگش چرا اخه_

 

 :گفتم حرص با

 نشده؟ چیزی_

 چی؟ برا کشیدم درد همه اون

 .اصال شدم بیخیال اونو

 .تهرانه خالفکارایه بزرگترین از یکی که میکنم کار دارم مردی کناره االن

 .نشده چیزی اصال

 

 .داری دوسم نمیدونستم من اوال_

 .نمیکردم کارو این میدونستم اگه

 .میزدی پسم میشدم نزدیک بهت دفه هر توعه تقصیر همش

 .بیخیال اینو خودت قوله به حاال
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 .سامیار قضیه سره بریم

 .بیاد سرت بالیی نمیذارم پیشتم من

 

 . اینه مشکلم المصب ده_

 .اومده سرم بال همه این که پیشمی تو

 .نمیومد سرم بال همه این که نبودی تو اگه

 .میکردم زندگیمو بودم نشسته االن

 

 .کرد نگام میزد موج غم توش که نگاهی با

 

 .شکست کمرم غمش از المصب اینطور نکن نگا

 :گفتم کردنش مالی ماست برا

 

 .چیزه خوب_

 .شدی زندگیم وارده یعنی خوبه خو چیزه

 .زندگیم شدم هیجانی

 .ببینم کن صبر اصال
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 :دادم ادامه کشیدمو جیغی

 

 .میاددددد کنکورم جواب فردا_

 

 :گفت تعجب با

 داشت؟؟ ربطی چه_

 

 :کلموگفتم به زدم دستم با

 

 .بکش کار ازش_

 .نکنم کار سامیار پیشه کنمو بهونه دانشگاهو این میتونم بابا

 .شه مشکوک اینکه بدون

 :گفت متفکری حالت با کردو ریز چشاشو

 .خوبیه فکره_

 .شد بلند ارسالن گوشی زنگه صدایه بگم چیزی خواستم زدم لبخندی

 

 .داد جواب انداختو من به نگاهی ارسالن

 بله؟_
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_... 

 االن؟_

_... 

 چرا؟ اون_

_... 

 .میارم باشه_

_... 

 .خو باشه میگم_

_... 

 .خدافظ_

 

 :گفت من به رو گذاشتو جیبش گوشیو

 .بریم بیا_

 :گفتم تعجب با

 کجا؟؟؟_

 .اداره میریم_

 :گفت تعجب با که شدم بلند جام از خوشحالی با

 خوشحالی؟؟ چی برا_
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 .خو اداره میریم_

 .نداره خوشحالی اینکه_

 .داره من برا ولی نداره تو برا شاید_

 .نمیارم در سر تو از من بگم چی واال_

 .کشیدتم خودش طرفه به گرفتو دستمو که کردم ریزی ی خنده

 :گفت اروم بردو گوشم پشت موهامو دستش یکی اون با و کمرم دوره کرد حلقه دستاشو از یکی

 .خوردمت هاپولی دیدی نخندا اینطور دیگه_

 .دادم تکون باشه نشونه به سری زدمو لبخندی

 .میکردیم دعوا داشتیم پیش دقیقه پنج انگار نه انگار

 .میکرد اذیتم میشه رکسانا به مربوط که قسمت اون فقط نبود سخت قضیه این درک هم اونقدرا راستش

 :گفت تعجب با که گرفتم فاصله ارسالن از رکسانا آوری یاد با

 شد؟؟؟ چی_

 :گفتم اروم میرفتم پایین کوه از که طور همین

 .نکن خیانت بهش هستی رکسانا پیش که حاال_

 :گفت و اومد سرم پشت

 .دادم توضیح منکه ولی_

 .نمیکنه عوض رو هستین نامزد رکسانا با اینکه واقعیت تو توضیح ولی دادی توضیح درسته_

 :گفتم کشیدمو عقب خودمو که بگیره دستمو خواست دادو تکون سری ناراحتی با
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 .کردم اشتباهی کار بشی نزدیک بهم گذاشتم که هم حاال تا من. نکن_

 .شدم ماشین سوار نکردمو توجهی غمگینش چشمایه به

 .شد ماشین سوار اومد نمیکنم توجهی دید وقتی هم ارسالن

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

 .بود ارسالن حرفای درگیر فکرم راه تو

 

 مدرکی متاسفانه ولی کردیم پیداشون اخرش که بودیم قاچاق بزرگ باند یه دنبال پیش وقت خیلی از ما. پلیسم من میدونی که خودت ببین_

 .نداشتیم

 .میدن نشون اونارو شواهد تمام ولی هستن اونا نیستیم مطمعن االنم

 .کنن عوض شرکت کنی گم رد برای میخوان که فهمیدیم میگم خالصه

 .خریدن رو میکرد کار توش بابات که شرکتی همین واس

 .بود رئیسش و بابات اول دست اینجا

 .بگیریم کمک یکیشون از شده میخواستیم ما

 .بابات دنبال خونتون دره جلو بودم اومده رمینا دنبال بودی افتاده که روز اون من

 .بزنم حرف باهاش میخواستم

 .بیرون اومدی که خورد تو به چشمم بودم بابات منتظر که صب

 .بودی ایستاده من ماشین جلوی درست ولی نکردی دقت خودت تو

 .روز اون از گفتم کم بگم چی وای

 .میخندیدم قاه قاه دارمو نگه خودمو جلو نمیتونستم میدیدم تورو کارای وقتی
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 .بود معلوم اول از بودی شری دختره

 .تو دنبال افتادم کردمو ول باباتو روز اون

 .تو به خوردم و کنم ترمز نتونستم خیابون وسط اومدی یدفه وقتی

 .میاری در بازی کولی داری تو و بهت نخوردم محکم اونقدر میدونستم ولی

 .کردم خواستیو که کاری خوردمو قولتو بازم ولی

 .شدم بابات بیخیال کال شدی زندگیم وارد تو که بعد به روز اون از

 بگم چیو همه شدم مجبور نیاز تولد روزه ولی بیاد سرتون بالیی بوده دستمون هم ، هم بابات شد رو که بعد و کنم مسئله این وارد میترسیدم

 . بهش

 .برم خونتونو بیام میذاشت راحت همین واس

 .برم میخواستم تو حرفای و ماجرا همه اون از بعد خالصه

 .برم اینجا از

 .بود کشور خارج برا داشتم که ماموریتی

 .نشد بگم شاید بعدا  که دالیلی به بنا ولی برم خواستم

 .شدم رو روبه رکسانا با فرودگاه از برگشت راهه تو

 .بود ایستاده ای گوشه یه

 .بیاد باهام خواستم ازش شدن مزاحمش نفر چن دیدم وقتی

 .اومد باهام پلیسم فهمید وقتی ولی نمیکرد قبول اول

 .پلیسم گفتم که بود اونجا اشتباهم اولین
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 .توئه شبیه خصلتش یه فهمیدم زدیم حرف که ماشین تو

 .بود شیطون و شر تو عین

 .میکرد جذب خودش به منو این و

 .کجا اون و کجا تو ولی

 .نمیشه تو مثل برام هیچکی

 .خواست شمارمو ازم رسوندمش خونشون به وقتی

 .دادم رو شماره خورد خونشون به چشمم وقتی ولی نشه شر تا بدم نخواستم اول

 .بود ها فرهنگی خونه ، خونه این

 .باشه باند رئیس میکردیم شک بهش که همون

 .شد هم اینطور و بشم نزدیک خانواده به بتونم شاید رکسانا با کردم فک

 هنوز اونم ولی شده گروهشون وارد میدونم که جایی تا ساشا ولی بدم انجام زیادی کار نتونستم بود شده رو من بودن پلیس اینکه علت به ولی

 .ندیده کس هیچ یعنی ندیده رو بزرگ رئیس

 .نیستن باند  این داخل رکسانا خود نه و( رکسانا بابای) کامران آقای نه که فهمیدم شدم آشنا ها فرهنگی با که هفته چن این تو

 .کنه پیدا یقین ما شک که نذاشته جا به خودش از ردی حاال تا اونم که سامیار میمونه فقط صورت این در

 .کنی دوری ازش باید میگم همین واس

 . کنم تحمل این از بیشتر نتونستم ولی گفتم واقعیتو تو به که میکنم بزرگ اشتباه یه دارم االنم حتی من ببین

 خودت بعدا شاید. بگم نمیتونم اونم. نمیگم بهت رو چیز یه فقط من اینک و کن دوری میتونی که جایی تا ماجراها این از میکنم خواهش ازت

 .بفهمی

 بود؟؟؟؟ چی چیز یه اون و
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******************************* 

 

 .شو پیاده و بکش جلو یکم شالتو اون_

 .افتادم اینا بابام یاد تازه

 ...وقت این ارسالن_

 .گفتم بابات به زدم زنگ خودم_

 .عجب_

 .رجب_

 .شد پیاده ماشین از که کردم نگاش خنده با

 خورد زنگ صاحابش بی گوشی این باز که شدم پیاده سرش پشت

 .گرفت نگرانی رنگ نگاهش اینبار

 داد جواب گوشیو سریع

 جونم؟_

_... 

 .ادارم_

_... 

 منه؟ با رز گفته کی_

_... 
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 .کن صبر رکسانا_

_... 

 .نزن حرف لحظه یه میگم_

_... 

 .خدافظ میزنیم حرف بعدا_

 

 .بستم چشامو و گرفتم دندون به لبمو نشن سرازیر اشکام اینکه برای انداختمو زیر سرمو که کرد نگام ناراحتی با

 .دادم دلداری خودم به و کشیدم عمیقی نفس

 .باش آروم رز_

 .نامزدشه خوب

 .زدنا حرف این هس عادی

 .کردم نگا ارسالن به و کردم بلند سرمو زدمو لبخندی الکی

 :گفت بهم آروم

 .تو بذار موهاتو اون_

 .اداره طرف به افتاد راه ارسالن که کشیدم جلوتر شالمو دادمو تکون سری

 .ساختمان داخل رفتم و افتادم راه سرش پشت

 .میومدم جاها اینجور به که بود بارم اولین این و بودم نرفته اداره حاال تا داشتم هیجانی چه وای

 .میپاییدم اطرافو کنجکاوی با بودمو کرده فراموش چیو همه



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 .میذاشت نظامی احترامی میومد جلو کی هر

 .بودن اونجا جیگری سربازای چه واااای

 .گفتن کم سربازا اون از بگم چی هر

 .امد خوشمان بودن خوشمل ولی کچل کچل

 .اینجاها بیام زود زود بعد به این از

 :گفتم اروم دوختمو سقف به چشم کردمو بلند دستامو

 .بده نجاتم ترشیدگی از و بیاد بپسنده منو یکی االن همین یا کن باز جاها اینجور به راهمو بعد به این از یا خداوندا خدایا_

 .آمیننننن الهی

 .میکنم نگا لبخند به دارن نفر چن دیدم که کردم نگا اطرافم به و کشیدم صورتم به دستامو

 .رفتم بود شده دور ازم االن که ارسالن طرف به گفتمو ایشی

 .برداشتم قدم اون مثل اروم اروم گرفتمو قرار سرش پشت دوباره

 .ایستاد دری یه جلوی مین چن از بعد

 .اومد مردی محکم صدای نگذشته ثانیه یه که زد در به تقه چن کردو صاف لباسشو یقه

 .بفرمایین_

 .شد اتاق وارد من قبل کردو باز درو ارسالن

 .کرد سالمی گذاشتو پیرمرده به نظامی احترام

 .کنم سالم منم تا کرد اشاره بهم عقبو به برگشت

 .کنه سالم بزرگترش به میده یاد بچش به که پدری مثل
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 :گفتم بچگونه لبخند با

 .شالم_

 :گفت خندیدو من مثل اونم

 .عمو شالم_

 .نشستم میزش کنار های صندلی رو کردمو ریزی خنده

 .هاااا پایس هم مرده پیر این

 .هس هم جذاب

 .میرسه من به میراثش و ارث همه میدم دغش زودتر اینو هم میام در ترشیدگی از هم کنم تور اینو

 

 .کردم نگا پیرمرده به زدمو خبیثی لبخند خودم فکر به

 .پهلوم به کوبید ارنج با محکم یکی که میدادم قورت هاپولی رو مرده چشام با داشتم طور همین

 .کردم نگا بود کرده کارو این که کسی به رفته هم تو صورتی با گفتمو آخی

 .باشه نمیتونه کسی ارسالن غیر به که البته

 :گفتم لب زیر حرص با

 .دستت از شم راحت ارسالن بمیری ای_

 .زدن حرف به کرد شروع که  برگشتم مرد  طرف به ازش تقلید منم که کرد نگا بهش و شد خفه مرده اهم اهم با که بده جوابی خواست

 هااااااااان؟؟

 چی؟؟؟ چی
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 من؟؟ شنیدم درس

 :گفتم تعجب اب

 شنیدمممم؟؟ درس_

 کنم؟؟ کاری هم شما با قراره منم

 .درسته بله_

 :گفت عصبانیت با ارسالن

 ...خط ولی_

 .ساکت_

 .کردم ریزی برنامه قبل از چیزو همه من

 .پیشش میذارم مهردادو

 .میکنه مراقبت رز از اون

 ...ولی_

 ارسالن_

 .انداخت زیر سرشو و شد خفه ارسالن دیگه اینبار

 :گفتم بلندی صدای با دادمو دست از کنترلمو دفهی

 .بازی گانگستر یوهوووووو_

 .میکن نگا منو تعجب با دارن چشم چهار دیدم اومدم خودم به وقتی

 .نشستم جام سر و زدم نمایی دندون لبخند
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 .میکردم داشتم چیکار پیش دقیقه پنج انگار نه انگار

 .کردم نگا ساعتم به

 .حالله خونم اوه اوه

 .گذشته 9 از ساعت

 :گفتم ارسالن به رو

 .حالله خونم که بدو پاشو ارسالن_

 .کرد ای خنده که گذاشتم نظامی احترام هس باقری اقای فهمیدم که مرد پیر به رو شدمو بلند جام از خودم ارسالن قبل

 :گفتم زدمو چشمکی بهش رو

 .بای بای بعدی دیدار تا_

 :گفت ارسالن به که شنیدم صداشو لحظه اخرین ولی بیرون زدم اتاق از سریع

 .نده دستمون کار کنه خدا. شیطونیه و شر دختر_

 .رفتم ساختمان خروجی دره طرفه به کردمو ای خنده

 .بیاد تا شدم ارسالن منتظر ایستادمو کنارش. رفتم ماشین طرفه به بیرونو زدم ساختمان از

 .اومد اونم مین پنج از بعد

 .شدیم ماشین سوار باهم دوتایی

 .نمیزدیم حرفی کدممون هیچ راه تو

 .بودیم غرق خودمون افکاره تو دو هر

 .رسیدیم خونمون به که گذشت چقدر نمیدونم
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 :گفت که شم پیاده خواستم کردمو ازش تشکری

 .باش خودت مواظب بیشتر بعد به امروز از_

 .شدم پیاده گفتمو ای باشه زیرلب

 .داخل رفتم و کردم باز درو اوردمو در کیفم از کلیدو

 .رفتم خونه طرفه به اروم اروم

 .کردم باز درو دراوردمو پام از کفاشو

 .نبود هال تو که کسی

 .میخورن شام دارن نشستن هم کنار خانواده دیدم که  رفتم اشپزخونه طرف به

 .کردم نگاشون لبخند با دادمو تکیه اپن به دستامو

 بیخیالیشونم این اشقع

 :گفت مامانم که کردم نگاشون لبخند با

 هستی؟ چی منتظر دیگه بخور بیا_

 :گفتم تعجب با

  بودم؟؟؟ کجا االن تا من نیس مهم اصال یعنی_

 بودم؟؟؟ کی با

 .چی همه از داریم خبر_

 :گفت بابام که اتاقم برم تا برگشتم گفتمو اهانی

 .دارم کار باهات باش منتظرم ما اتاق برو_
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 .اه توروخدا نمیکشم خستم دیگه خدا وااااای

 .رفتم اینا مامانم اتاق طرفه به دادمو تکون سری بازم حال این با ولی

 .انداختم تخت رو خودمو

 ناراحتم؟ االن چرا نمیدونم

 چی؟ برا

 .نمیدونم خودمم

 .داره نیاز شدن خالی کردن گریه واسه شونه یه به بغل یه به میکنه حس آدم وقتا بعضی

 .این من حال االن

 .نیس کسی ولی دارم احتیاج شدن خالی برا کردن گریه برا شونه یه به

 .بستم چشامو و شدم جمع خودم تو

 .بشکنمش نمیتونستم که بود گلوم تو بغضی

 بریزم؟ اشک نمیتونم چرا ولی میخواد گریه دلم

 .کردم نگا بود شده خیره بهم که بابام به  و کردم باز چشامو شد باز که در

 .چشمه تو اشک داشتن نگه گلد تو بغض داشتن نگه از سختر فهمیدم تازه من

 .بهشون بدم ریزش اجازه نمیتونم ولی بود اشک از پر لبالب چشام

 بهش؟ میدادم جوابی چه اونوقت چته میگفت اگه بابام

 .بستم چشامو دوباره

 .میکنه ناز سرمو داره یکی کردم حس نگذشته ثانیه چن
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 .کردم نگا بود نشسته تخت رو کنارم که بابام به کردمو باز چشامو

 .پاش رو گذاشتم کردمو بلند سرمو

 

 :گفت اروم میکرد ناز سرمو که همونطور بابام

 گرفته؟؟؟ دخترکم دلم_

 .نمیباره ولی شده اشک پره چشاش

 :گفت اروم که کردم نگا بهش

 .رزم ببار_

 .خودتو کن خالی

 .گریه زیر زدم انداختمو بابام بغل خودمو شدمو بلند جام از

 .شد چی میکردم فکری چه من

 .شم اروم که زمانی تا میکرد نوازش اروم پشتمو فقط میکنی گریه چی برا نپرسید حتی بابام

 .دوختم چشم بهش شدمو جدا ازش شدم آروم دقیقه چن از بعد

 .بابا مرسی_

 :گفت زدو لبخندی

 گفت؟؟ چیو همه ارسالن بابا گل_

 :گفت که دادم تکون سری

 .کنی کار سامیار پیش نباید بگم نیس الزم پس میدونی چیو همه دیگه خوبه_
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 .هس پیچیده یکم اونش خوب_

 .دادن توضیح به کردم شروع که کرد نگام سوالی بابام

 .زده زل بهم عصبی چشمایی با دیدم که کردم نگا بابام به گفتم چیو همه وقتی

 .شود سگ بابا که روزی ان از بترس خدا یا

 .بیرون رفت برداشتو کتشو شدو بلند جاش از عصبانیت با

 راهه تو سوم جهانی جنگ اوه اوه

 .پووووف

 .دیگه نیس مهم

 .بکشن رو دیگه هم میخوان

 .کشیدم روخودم رو پتو و کشیدم دراز تخت رو همونجا

 .داشتم نیاز خواب به اخیشششش

 .کرد بیدارم زود فرهنگ بی اون هم صب

 .خوابیدم آروم بستمو چشامو

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

 .زمین افتادم کشیدمو جیغی خورد شکمم به که سفتی چیزه  با

 . ننهههههه آی_

 .شکستتتتتتت کمرم

 .ماماااااااان
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 .یامان_

 .بخواب خودت تخت رو برو گمشو

 .نشده پیدا هنوز که فرستادی کجا میدونه خدا هم باباتو

 :گفتم درد با شدمو بلند جام از

 بخوابم؟ میذاشتی و میکردی م ب*و*س و میکردی بغلم مامانا بقیه مثل هم تو میشد چی من مادر اخه_

 .دیگه همینه خو_

 همینه؟؟ چی_

 .دیگه میکنه خاصم نیستم مامانا بقیه مثل اینکه_

 .بخوابم میخوام بیرون برو االنم

 .بیرون زدم اتاق از کردمو نچی نچ

 .شدم بیهوش نرسیده بالش به سرم که تخت رو انداختن خودم کردمو عوض بباسامو معمول طبق رفتم خودم اتاقم هب

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

 .دینگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 .شه خاموش تا ساعت رو زدم سریع

 .دادم انجام رو مربوطه عملیات و رفتم دستشویی طرفه به آلود خواب همونطور شدمو بلند خابالو جام از

 .بیرون اومدم و شستم صورتمو

 .سامیار برا داشتن نقشه

 .سامیار از بکشم حرف و شم وارد دیگه راه یه از خودم میخواستم
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 .کردن ارایش به کردم شروع و نشستم صندلی رو رفتمو ارایشم میز طرفه به

 .گذاشتم برداشتمو خاکستریمو لنز

 .زدم خاکستری و سیاه سایه

 .نداشتم نیاز کننده سفید به پس بودم سفید خودم

 .کردم تموم کارو جیگری رز یه با آخر در و زدم گونه  رژگونه یکم

 .تمومه دیگه که ارایشم کاره

 .کردم درس چتریامو و بستم سرم باال موهامو

 .انداختم خودم به ایینه تو نگاهی و زدم سیاه تیپ دفه اون مثل بازم

 .مننننننن شدم جیگری چه

 .برات دارم خان سامیار کن صبر

 .رفتم شدمو ماشین سوار زدمو بیرون خونه از بقیه به توجه بدون سریع

 .شرکت برسم تا کشید ساعتی نیم

 .ندارم راهی ولی میکنه خراب حالمو بیام عشوه و ناز سامیار برا باید اینکه فکر وااااای

 .شدم پیاده و کردم پارک ای گوشه ماشینو

 .رفتم شرکت طرف به آروم هایی قدم با

 .نکرد نگام هم ای پشه شدم شرکت وارد که همین

 .نکرد نگا بهم هم احدی یه زکی ولی میشن زیباییم محو همه تو رفتم وقتی االن میگفتم خودم با

 .نداشتم شانس اول از
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 .اتاقم طرفه به شدمو چیز همه بیخیال

 .میگه سامیارو اتاق همون)

 .داریم فرقی چه سامیار ها من ها سعیده

 .گذاشت هم زنش جای خودشو کاری وسط بیا

 .خفه

 (شدی

 .افتاد منشی به چشمم( خنگول اتاق تو نبود کسی) همه از اول که شدم وارد کردمو باز اتاقو در

 .بود ننشسته دلم به اول از اه اه

 .زدم در به ای تقه و رفتم بهش کردن سالم بدون

 .روشدم روبه ناجوری صحنه با که شدم اتاق وارد کردمو باز درو جواب شنیدن بدون

 چیه؟؟؟ این اوهاااااا

 !!نگاااااااااااااااا بدنشو

 .ها بود ناجوری وضع یعنی

 .میپوشید پیراهنشو داشت و بود ایستاده بخت تنه نیم اتاق تو قدی آیینه جلو

 .بدنو اخ اخ

 :گفت خنده با دید منو و برگشت سامیار وقتی

 داره؟؟ نگا_

 :گفتم لبخند با پس میکردم خراب نقشمو کامال اینطور ولی داره صفا خر دیدن عزیزم اره بگم بود جاش که اخ
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 .عزیزم اره_

 .داره دیدن بدنی چنین

 :گفت زدو چندشی لبخند

 .عههههه_

 کنی؟ نگا جلو از بیام پس

 .میشه خطرناک داره اوه اوه

 :گفتم دادمو تحویلش مصنوعی لبخند

 .خوبم طوری همین من ممنون نه_

 .میزم طرفه رفتم زیرو انداختم سرمو شدمو بیخیال دیگه اینبار

 .بیرون بریم اتاق از نفری سه داشت امکان میرفتم پیش این از بیشتر اگه واال

 .بوخودااااا

 .کردم روشن کامپیوترو گذاشتمو میز روی کیفمو

 .کنم هک سامیارو کامپیوتر امروز میخواستم

 .بهش دوختم چشم و کردم بلند سرمو سامیار صدای با که دوختم چشم مانیتور به و نشستم صندلی رو

 بیرون؟؟؟ بریم نهار برا میگم_

 .نمیدونستیم ما بودو جنبه بی چه این بابا

 .شد خاله پسر زودم چه

 .بود خوب من برا این ولی
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 :گفتم دادمو تکون سری لبخند با

 .نه که چرا_

 .برگشت مانیتور طرفه به دادمو تحویلمو لبخندی دوباره

 .لبخندش این از خورد بهم حالم اه اه

 .بود من منتظر بودو نشسته صندلی رو میزم روی روبه سامیار که اومدم خودم به وقتی ولی گذشت چطور نمیدونم اصال روز اون

 .کنم هک سامیارو نتونستم کردم کاری هر

 .نذارم جا به خودم از پایی رر و کنم هکش بتونم که نبودم حدی اون در منم و بود باال خیلی امنیتیش سیستم

 .شد بلند جاش از من از تبعید هم سامیار که شدم بلند جام از کردمو خاموش کامپیوترو

 .میزد شور دلم

 .چرا نمیدونم

 .بودم مجبور ولی برم نمیخواستم

 .بیرون رفتم اتاق از سامیار دنبال برداشتمو کیفمو

 .میدادم جون اینکه مثل برمیداشتم که قدمی هر

 .بود مرگم چه نمیدونم ودممخ

 .میشد بدتر و بد لحظه هر حالم میدونم قطف

 .کشیدتم ماشینش طرفه به گرفتو دستمو سامیار سریع که بیرون رفتیم شرکت از

 .چیه سامیار ماشین ببینم نتونستم حتی بود بد حالم که انقدری

 .شد بلند گوشیم اس ام اس صدای شدم ماشین سوار که همین
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 .کردم نگا اوردمو در کیفم از گوشیو خراب حالی با

 .نشست پیشونیم رو سردی عرق اس ام اس متن خوندن با

 .هس تله یه این بیرون نرو سامیار با _ارسالن

 .گذاشت بینیم رو خیسی دستمال اومدو صورتم جلو دستی پشت از که سامیار طرف برگردم خواستم باوری نا اب

 .رفت سیاهی چشام کم کم و نتونستم ولی کنم باز تنفسمو راهه کردم سعی و دستش رو گذاشتم دستامو ترس با

 �🁇�ارسالن

 .شد خاموش گوشیش که اخرشم نداد جواب زدم زنگ  رز به چقدر هر

 .کنم چیکار نمیدونم اصال

 .شدم دیوونه بدزدن رو رز میخوان که فهمیده و شنیده زدن حرف حین در سامیارو که گفت بهم مهرداد وقتی

 .نداد جوابی ولی دادم اس رز به لحظه همون

 :گفتم مهرداد به رو عصبانیت با

 .بدووووو کن نگا دوربینا به بدو_

 .رفت بدو مهرداد

 .گرفتم دستام بین سرمو نشستمو صندلی رو

 .بشه گروهشون وارد بود تونسته دودندگی با که بود ساشا به امیدم تنها

 .میکنه قفل مغزم میشه رز قضیه وقتی چرا نمیدونم

 .نمیاد ذهنم به چیزی

 .شده اونطور االنم
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 .بدم نجات رزمو تا کنم چیکار نمیدونم.نمیاد ذهنم به چیزی 

 .نمیدونم

 .بودم منتظر بودمو نشسته همونطور که بود ربعی یه

 .کنه راحتم که خبری منتظر

 .دادن نجات رزو بگن بهم که ها بچه جانت از خبری منتظر

 .االن تا بود نشده کسی از خبری ولی

 .شد زده اتاق در که بیرون برم خواستم و برداشتم صندلی رو از کتمو شدمو بلند جام از عصبانیت با

 :گفتم محکم

 .بیا_

 .شد اتاق وارد بود فلش یه دستش تو که خندون صورتی با مهرداد شدو باز در

 .شد روشن دلم تو امیدی نور مهرداد خوشحالی دیدن با

 .کردیم پیداشون اینکه مثل داداش _مهرداد

 :گفتم مهرداد به رو دادمو سر شادی سر از ای خنده

 .بده خبر رز خانواده به هم تو کنم نگا من تا اینجا بذار اونارو_

 .شده داده خبر قبل از داداش_

 .اینجا میاد که گفت رز پدر

 .نشستم کامپیوتر پشت دادمو تکون باشه نشونه به سری

 .کردم روشن سیستمو و کیس به کردم وصلش گرفتمو مهرداد از فلشو
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 .بود فلش مخصوص که درایوی رو رفتم شد روشن کامپیوتر که همین

 .بود فیلم تا چن

 :گفت که کردم نگا مهرداد به سوالی

 .بزن رو 7 شماره فیلم_

 .کردم پخش فیلمو دادو تکون سری

 .کشید ماشین طرف به گرفتو رزو دست که دیدم سامیارو

 .شدن مشت عصبانیت رو از دستام

 .اینه سر زیر همش کثافط

 .بشینه ماشین تو رز کرد کمک کردو باز درو

 .نیس خوب حالش رز که معلومه هم اینجا از

 .چشه یعنی

 .دیوار به شد کوبیده شدو باز شدت به اتاق در که کنم نگا ادامش به خواستم

 .کردم نگا بود ایستاده نشسته خون به چشمایی و عصبانیت با روم روبه کسی به کردمو بلند سرمو

 .زد بهم مشتی طرفمو اومد حرص با دید خودش رو نگامو وقتی

 .ها سنگینه اینم دسته آخ آخ

 :گفت مرد به رو عصبانیت با مهرداد که گرفتم چونمو دست با

 کردین؟؟ بود کاری چه این بهرامی اقای_

 :گفت من به رو عصبانیت با  نداد اهمیت مهرداد حرفای به اصال اون ولی
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 .بدزدن دخترمو نبود قرار_

 .بخوابه ها بیمارستان تو بیحال و بیهوش من زن نبود قرار

 .مادرش خواهرو جون به کن دعا بشینه سجاده پای دخترم نبود قرار

 .بیفته نبود قرار اینا از کدوم هیچ

 .باشم آروم کردم سعی

 :گفتم آروم صدایی با

 .بدم تحویلتون سالم دخترتونو که میدم بهتون شرف قول میدم قول ولی اومد رز سر که بالهایی این بخاطر متاسفم واقعا من بهرامی اقای ببین_

 .نمیخوره من درده به تو بودن متاسف_

 نه؟؟؟؟ یا میفهمی میخوام سالم دخترمو  ارسالن ببین

 .بهم میدی تحویلش سالم

 .بیفتی خوردن گوه به که میارم سرت بالیی وگرنه

 .بیاد دخترم سر بالیی اگه مینشونم عزات به خانوادتو

 نه؟؟؟ یا فهمیدی

 .بیرون زد اتاق از که دادم تکون سری ناراحتی با

 .گرفتم دستام بین سرمو و نشستم صندلی رو

 .اوردم فشاری هام شقیقه به

 چی؟؟ بیاد رز سر بالیی اگه واقعا

 .بستم چشامو و گذاشتم میز رو سرمو
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 .بود دیگه یکی دست االن من ارامش ولی داشتم نیاز ارامش به

 .کردم بلند سرمو گوشی زنگ با

 :گفتم بود اتاق تو هنوز که مهرداد به رو

 .کنی پیدا ردشو کن سعی برو_

 .رفت دادو تکون باشه نشونه به سری

 .کردم نگا و دراوردم جیبم از گوشیو

 .شد بدتر حالم دیدم که رکاسانارو عکس

 :دادم جواب حالی بی با

 بله؟_

 .عشقم سالم_

 .علیک_

 خوبی؟.. خ_

 زدی؟ زنگ این برا. نیستم بد_

 چته؟؟ ارسالن_

 باهام؟؟؟ میزنی حرف اینطور چرا

 .نده گیر ندارم حوصلتو االن ببین_

 جونتی؟؟؟ رز فکر هنوز چیه؟؟_

 . آرههههه_
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 .فکرشم تو هنوز

 .دارم دوسش ها دیوونه مثل

 حرفیه؟؟؟

 :گفت گریه با رکسانا

 .میکنم پشیمونت ارسالن_

 .میخوری رزو با بودن روز یه حسرت

 .میذارم دلت به داغشو

 .کردم نگا میخورد هم سر پشت ها بوق االن که گوشی به تعجب با

 بود؟ چی منظورش

 .میذارم دلت به داغشو

 .شد اکو گوشم تو بار چن رکسانا حرف این

 .نداره امکان نهههههه

 .هس قضیه این تو هم رکسانا

 .همکاره سامیار با شایدم یا

 .من خدای وای

 .شدم خارج اتاق از پاشدمو جام از سریع

 .کشید دستمو پشت از یکی که میرفتم پایین دو با ها پله از

 میری؟؟ کجا هی هی_
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 .ارسالن داریم نیاز تو به االن ما

 .کردیم پیدا ماشینو اون رد

 .شهره خارج

 .کنم چیکار نمیدونستم

 .بشه دیر بود ممکن هم طرفی از ولی بیرون بکشم اون زبون از و کنم پیدا رو رکسانا برم میخواستم طرفی از

 .بود غنیمت ما برای هم ثانیه یه

 .رفتم سرش پشت و دادم تکون مهرداد برا سری پس

 .بود شده تسبیت که محلی به بریم میخواستیم نفر دوازده و ماشین سه جمعا

 .نشست راننده کمک طرف هم رادمهر و شدم ماشین سوار

 .رفتیم که برو ده گازو رو گذاشتم پامو بست ماشینو دره که همین

 .بده کی نده گاز االن

 

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

 �🔫�رز

 .ها میشه خراب اعصابم داره دیگه اقا پوووووووف

 .نشستم اینجا حاال تا صب از

 .بخدا شدم خسته

 .رفتم در طرف به شدمو بلند جام از
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 .بود قفل بازم ولی کنم باز درو کردم سعی دوباره

 .کردم فک و نشستم در کناره

 .میفتم روز این به دیگه نمیدونستم ولی بده انجام کاری چنین سامیار ممکنه میدونستم

 .نبود اتاق تو کس هیچ کردم باز چشم وقتی

 .شدم بیدار میشه ساعتی نیم یه که االن تا خوابیدم گرفتم شدمو چیز همه بیخیال پس شدیدا داشتم درد سر

 .گذشت ازش نمیشد بود نرم عجیب تختشون

 .شدم نزدیکتر در به و کردم تیز گوشامو اومد بیرون از که صدایی و سر با

 هاااااان؟؟؟ کردی بود کاری چه این سامیار_

 شدی؟؟؟؟ خودسر اینقدر کی از

 .نزن داد من رو ببین-

 .رئیستممممممم من_

 .باش آروم باشه_

 .شنیده مهرداد میزدم حرف تو با وقتی که داد خبر من به رشیدی ببین

 .میفهمن چیو همه و میگه ارسالن به میدونستم

 میفهمی؟ بدم دست از رو رز ترسیدم

 ...دوس من

 .اومد طرف نعره صدای سرش پشت و ای ضربه صدای نشده تموم حرفش

 .کثافط دهنشو ببیند-
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 .منه مال فقط و فقط دختر اون

 .منه حق

 بود؟؟؟ کی این

 .کیه بدم تشخیص نمیتونستم میکردم کاری هر ولی بود آشنا برام خیلی صداش

 .نه یا هس خبری ببینم تا در به چسبوندم گوشمو شدمو هم قضیه این بیخیال

 .کشیدم عقب سریع نفر یه پای صدای شنیدن با

 .کردم نگا در به منتظر و رفتم تخت طرف به بدو شدمو بلند جام از

 .دراومد حرکت  به دستیگره اخر در و رسید گوش به که بود تیکی و کلید چرخش صدایه اول

 .ترسیدم چرا نمیدونم

 .شد باز اخرش که زدم زل در به دقت با

 .خوردم جا بود در پشت که کسی دیدن با

 نداره... ند امکان... ام... این.. ای

 .خودمونه آرمان اینکه عههه

 .رفتم طرفش به کردمو ریز چشامو

 .ایستادم رسیدم قدمیش چن به که همین

 .واال کرد احتیاط باید

 :گفتم بهش رو

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 کو؟؟؟ زنت

 .شد اتاق وارد کامل زدو روم به لبخندی

 .جیبش تو گذاشت کلیدو و کرد قفل پشت از و بست و اتاق درو

 .میشه قرمز وضعیت داره اوه اوه

 :گفتم خودم به دلم تو

 ( واال میشه پروو بترسی... نترس)

 .خنده زیر زد ارمان که دادم تکون سری گفتم دلم تو که حرفی تایید برا

 :گفت خنده میون همونطور

 .رفت شدی دیوونه_

 .دارم دوست هم دیوونه همینطور تورو من ولی

 :دادم جواب حرفش به سریع

 .ندارم دوست تورو منم کرد میشه چیکار_

 .کرد نگا بهم عصبانیت با و کرد قطع خندشو حرفم این با

 :گفت آروم

 داری؟؟هاااان؟؟؟ دوس رو دماغو پسره اون_

 . منه عشق میگی که دماغو پسره اون_

 .تو به داره شرف

 .بزنتم تا شدم منتظر بستمو چشامو سری که کرد بلند دستشو
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 .نشد هیچی ولی

 .میزنه منو میکنه غلط ببینم کن صبر اصال

 .یالگوز پسره

 بزنه؟ منو میخواد اون

 بکنه؟؟؟ و غلط این میخواد میکنه غلط

 :گفتم کردمو باز چشامو عصبانیت با

 کنی؟؟؟ غلطی چه میخواستی مثال تو_

 .کشید عمیقی نفس و بست چشاشو

 :گفت میزد موج عصبانیت توش که آرومی صدای با اوردو پایین دستشو

 .رز نزن حرف_

 .نزن حرف

 .بشم عصبی این از بیشتر نذار

 .کنم بلند دست روت نمیخوام

 .طرفم اومد آروم و کرد نگا بهم نمیدم جوابی دید وقتی

 کنه؟؟ ناکارم بزنه بدم ج داشتین انتظار ترسیدم زهرمار خو

 .رفتم فرو نرمی جای تو که میزدم حرف خودم با داشتم طور همین

 .ها میخواست بغل یه دلم اخیشششش

 .میخوام ارسالنو نه آرمانو بغل ولی
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 .گرفت بغلش تو هم محکمتر هیچ نکرد ولم ولی کنم دورش خودم از کردم سعی کشیدمو پوووووفی

 .رفت عقب قدم چن کردو ولم سریع که کشیدم جیغی

 .آرمان زدی بهم حالمو ایشششش_

 .بیرون برو

 :گفت آروم حین همون در کرد نگا سقف به کردو بلند دستاشو

 .بده شفاشو خودت خدا_

 .آمیییییین

 .بیرون رفت که کردم نگا بهش عصبانیت با

 .شد کم شرش اینم خوب

 .ها قضیه این به کردم فکر و تخت رو نشستم

 . آرمانه باند رئیس میفهمیم اینجا

 .بانده رئیس میکردیم فکر که کسی یعنی سامیار دستشم زیر

 .نیست ای کاره اصال که سامیار بابای

 .باشه ماجرا این تو میتونه هم رکسانا

 .نشده پیداش که ارسالنم

 .نخورده چشمم به حاال تا شده گور به گور ولی بد گروه تو مثل هم ساشا

 .شد خری تو خر چه اوه اوه

 .ببینم کنین صبر اقا اصال
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 .رفتم دشویی نه خوردم چیزی نه صب از

 .که من میترکم دارم

 :گفتم داد با حال همون در رفتم بود اتاق گوشه که دشویی طرفه به دو با

 .میخواااااااااااام غذا دقیقه پنج تا گشنمه ایوهنااااااااس_

 .دشویی تو کردم پرت خودمو سریع

 .تخته رو بزرگ سینی یه دیدم که بیرون رفتم و شستم دستامو دادم انجام رو مربوطه عملیات اینکه از بعد

 نه؟؟ بهتون نگفتم اتاقو ببینم کنین صبر اصال

 . بزرگه اتاق یه خو

 .بود یاسمنی رنگ به هاش دیوار

 .اتاق وسط دونفره و بزرگ تخت یه

 .ارایش میز روش روبه

 .سیاه رنگ به بزرگگگ دیواری کمد یه اتاق گوشه

 .سیاه به چه رو یاسمنی بگو اخه

 .نبود هیچی دیگه

 .هستن که هم سلیقه بی اه اه

 .خوردن به کردم شروع و تخت رو پریدم شدم اتاق دیوار و در بیخیال شکمم قور و قار صدای با

 .چسبید بود چی هر ولی بود چی شام نمیدونم اصال

 .کشیدم دراز تخت رو و گذاشتم کناری رو سینی خوردم که غذارو
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 .برد خوابم که شد چی نمیدونم

 .ترکید زهرم بود جلوم که کسی دیدن با که کردم باز چشامو آروم شنیدم که ای زمزمه صدای با

 :گفت میزد برق شب تو که اشکی چشایی با آروم و دهنم رو گذاشت دستشو سریع رها که بکشم کنی کر گوش جیغ تا کردم باز دهنمو

 .نکش جیغ توروخدا_

 .پیشت اومدم بفهمه آرمان نباید

 .نشست تخت رو روم روبه و برداشت دستشو که دادم تکون سری سوخت حالش به دلم

 :گفت آروم

 بری؟؟؟ اینجا از میخوای_

 :گفتم خوشحالی با

 .میخوام که البته_

 :گفت دادو تکون سری

 .دارم خبر چیزا بیشتر از من ببین خوب_

 .دنبالته ارسالن میدونم

 .کنه پیدا تورو نمیتونه بگرده هم سیاه سال صد اون ولی

 .حرفاس این از زرنگتر ارمان

 .نمیرسه بهت دستش هم کسی میده ادامه زندگیش به انگار نه انگار بعدش کنه خارج کشور از تورو که زمانی تا میکنه مشغول ارسالنو

 .شه اینطور نمیخوام من ولی

 .نداره امکان این  تو   وجود با ولی بیارم دستش به میخوام شده طور هر دارم دوس آرمانو من
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 .شده باند وارد ساشا میدونم

 .کردمش خونه وارد بدبختی با و کردم پیدا ساشارو

 .زدم حرف اونم با تو قبل ولی میدونم واقعیتو نمیدونست حاال تا اونم نداره خبر ساشا وجود از کسی

 .فرارت برا میکنه کمک

 .چیو همه بدونی تا دادم توضیح هم اینارو شو حاضر پاشو غنیمته برامون هم ثانیه یه چون نپرس سوالی االن

 .نمونم زنده من حتی ممکنه

 .نمیذاره زندم بفهمه ارمان اگه چون

 .گریه زیر زد اروم ترکیدو بغضش حرفش این بعد

 :گفت کشیدو کنار خودشو که کنم بغلش خواستم

 .منتظرته ساشا شو حاضر پاشو داریم وقت این واس هم بعد_

 .دروک به ایششش

 .نمیکنم بغلت سیاه سال صد

 .شدم بلند جام از

 :گفتم رها به رو و انداختم سرم شالمو

 .حاضرم_

 .باش من اشاره منتظر ولی میای تو بعدش بیرون میرم من اول ببین باشه_

 .رفت در طرفه به شدو بلند جاش از که دادم تکون سری

 .رفتم دنبالش
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 .بیرون رفت پاش نوک رو اروم کردو باز درو

 .برم منم کرد اشاره امنه جا همه فهمید اینکه از بعد

 . ایستادم پشتش رفتم اروم

 خشک جام سر اومد که آژیری صدای با ولی زدم جلو ازش و رفتم اون از زودتر خودم و شد خراب اعصابم که جلو رفت پاش پنجه رو دوباره

 شدم

 .من خدای واااای

 .زده خشکش هم رها دیدم برگشتم که عقب به

 .طرفم اومد بدو کردو بسته و باز چشاشو

 .کشیدتم خودش دنبالش گرفتو دستمو

 .خونه گوشه که رنگی سیاه در طرف رفت رسیدیم که اول طبقه به

 :گفت و تو داد هل منو کردو باز درو سریع

 .باش زود برووو_

 .دنبالته ساشا طرف اون برو راست راهو همین

 .بیبند سرت پشت هم درو

 :گفت دادو هلم که کردم نگاش اشکی چشمایی با

 .بدو نیس کارا این وقت االن_

 ..تو ولی_

 .نبااااش من فکر_
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 .بستم درو دادمو تکون سری

 .شد تاریک جا همه بستم درو همینکو

 .کشیدم دیوار به دستمو ترس با

 .میکرد بیشتر ترسمو این که میومد نفر چن داد صدای در پشت از

 .خورد چیزی یه به که میکشیدم ها دیواره به دستمو

 .شدن روشن چراغا دادم که فشارش

 .اومد شلیکی صدای که رفتم جلو قدم چن خوشحالی با

 .نره بیرون گریم صدای تا گرفتم دهنمو دست با

 .رفتم تر جلو و کردم بیشتر سرعتمو

 .بود تونل یه مثل

 .نمیشد تموم

 .صندلی از بود پر دورش که بود ای داییره میز یه توش که رسیدم اتاقی یه به اخرش

 .خورد در یه به چشمم اتاق گوشه که کردم نگا اتاقو کله گریه با

 .رفتم در طرف به کشیدمو جیغی اومد سرم پشت که چیزی شکستن صدای با

 .شد کشیده کسی توسط دستم که بیرون رفتم کردمو بازش

 :گفت که بکشم جیغ خواستم

 .ساشا منم هیس_

 :گفتم گریه با
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 .میان دارن_

 .سیاهی ماشین طرف به رفت و کشید دستمو کردو نگا سرم پشت به حرفم این با

 .کرد روشن ماشینو و نشست اونم که نشستم سریع

 .گرفته نشونه ماشین طرف ارمان دیدم برگشتم عقب به که اومد شلیکی صدای دوباره

 :گفتم ساشا به رو

 .بروووو_

 .اومد هم شلیک صدای همزمان شد کنده جاش از ماشین که داد فشار گاز رو پاشو ساشا

 .کشیدم جیغی  چیزی ترکیدن صدای با یدفه که میشد بیشتر سرعتش لحظه هر ساشا

 .کن درستش و بیا حاال بود ترکیده ماشین الستیک

 .کنه چپ میتونست لحظه هر ماشین

 .داشت نگه ماشینو سختی به ساشا

 :گفت بهم رو

 .باش زود شو پیاده رز_

 .شدم پیاده سریع دادمو تکون سری

 .میشد نزدیکتر لحظه هر ماشینا صدای

 خودش سر پشت منم رفت بود ها نزدیکی اون که جنگلی سمت به و گرفت دستمو ساشا

 .کرد بیشتر سرعتشو شلیکی صدای با که میکشید

 .دویدن به کردم شروع خودم دراوردمو دستش تو از دستمو
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 .میدویدم جت مثل ترسم از

 .دویدن به کرد شروع خندیدو ساشا

 .نمیدونستم و بود دیوونه من مثل هم ساشا

 .میدویدیم میشه ختم کجا به نمیدونستیم اصال که طرفی به بودیم گذاشته مسابقه

 .ایستادیم که شدن کم صداها

 :گفتم زنان نفس نفس

 میشه؟؟ چی حاال_

 .کرد تازه نفسی دادو تکون سری

 :گفت آروم

 .بودم داده خبر ارسالن به قبال نمیدونم_

 .اینجا بیاد بود قرار

 .بمونیم منتظر باید نمیدونم االن ولی

 :گفت بدجنسی با که کشیدم دراز زمین رو دادمو تکون سری

 .داره عنکبوت_

 :گفتم و کردم نگا بهش عصبانیت با شدمو بلند جام از سریع

 بگی؟؟ بعدا نمیشد االغ_

 .بعد بخوابم یکم میذاشتی

 :گفت خنده با
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 .دیگه شرمنده_

 .کردم نگا اطرافم به کردمو نثارش ایشی

 .نداشتم ترسی چرا نمیدونم ولی بودیم تاریک جنگل یه داخل

 .مینویسه اس ام اس داری و دستشه گوشی یه دیدم که برگشتم ساشا طرف به

 :گفتم کردمو نثارش ای کله پس و جلو رفتم

 میکنی؟؟ بازی ام اس موقع این تو شب وقت این نمیکشی خجالت_

 تنهایی؟؟ اونم

 .خو میشدیم مزاحم باهم میزدی صدا منم باش ادم

 :گفت خندیدو اروم که نشستم کنارش زدمو لبخندی

 .مزاحمی چه دختر_

 .ها مملکتم پلیس مثال

 .طرف این بیاد میدادم اس ارسالن به داشتم

 :گفتم زدمو لبخندی

 .دیگه درمیاد پلیس از درمیاد چی هر_

 دادی؟؟ شماره آتوسا به نیستی پلیس همون تو

 .دیدم هم تاریکی اون تو صورتشو شدن قرمز

 :گفتم زدمو لبخندی

 .نکش خجالت حاال خوب_
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 .نیس جرم که عاشقی

 .نشی عاشق که نیس قرار پلیسی چون

 .شدن خورد همه فقراتم ستون که پشتم کوبید یکی زدو لبخندی جنبه بی

 .بامرامی خیلی_

 .شد بلند اخش صدای که کوبیدم کمرش به یکی مشت با منم

 :گفتم خنده با

 .داش مخلصتم_

 .شد خفه میشدن خورد که هایی شاخه و ها برگ و پا صدای با که بگه چیزی کرد باز دهنشو

 .نزنم حرف کرد اشاره که کردم نگا بهش ترس با

 .دراورد اسلحشو شدو بلند جاش از آروم

 .زد برق چشام اسلحش دیدن با

 .موخوااااااام منم

 .ازش بگیرم باشه یادم بعد نبود وقتش االن ولی

 .شدم قایم پشتش و ساشا طرف به رفتم پا پنجه رو

 .میشد بیشتر لحظه هر منم ترس و  میشدن نزدیکتر لحظه هر صداها

 .ها میشه خراب اعصابم داره دیگه اقا

 .اه دیگه بیاد زودتر کیه هر ناکس این

 :گفت بیرونو پرید ارسالن یدفه که گرفت نشانه مرده طرفه به سریع ساشا که شد دیده اسلحه نوک کم کم
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 .کنی ناکارم نزنی_

 :گفتم که کرده پاک بود نشسته پیشونیش رو که عرقی ساشا

 .چندش اه اه_

 .بغلش انداختم خودمو رفتمو ارسالن طرفه به خنده با

 خو؟؟؟ چیه

 .ها بغلم این دنبال صب از

 .نکرد حرکتی اصال چون بود شده زده شوک کنم فک

 :گفتم حرص با کردمو بلند سرمو

 .دیگه کن بغلم_

 .کرد بغلم محکم کردو ای خنده تک

 .اخیشششش

 :گفت خنده با

 ترسیده؟؟ من جوجوی_

 :گفتم و گرفتم پهلوش از نیشگونی حرص با

 .خودتی جوجو_

 .تو منی پیشی بابا باشه_

 :گفت کردو ولم سریع که حساس جای با بزنم پام با خواستم

 .نداشتیما نچ نچ_
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 :گفت بود ایستاده پکرر که ساشا روبه و گرفت دستمو کردو ای خنده

 چته؟ تو_

 :گفت آویزون لوچه و لب با

 .خواست آتوسارو دلم_

 :گفت هم ساشا به رو کشید دستمو خندیدو ارسالن

 .بریم زودتر چه هر باید بیفتین راه بسه_

 .بودی داده ادرسشو که ای خونه همون به فرستادم گروهو یه

 .بیان اینطرفا که زیاده امکان درگیریه االن

 .بهتره شیم دور محل این از زودتر هرچه

 .شدم قدم هم باهاش دادمو تکون سری

 .اومد سرمون پشت هم ساشا که

 .رسیدیم جیپ یه به مین چن از بعد

 .نشدم سوار تاحاال من وااای

 .ماشین طرف رفتم بدو کردمو ول دوتارو اون

 .شد ماشین سوار و اومد خنده با که کردم نگا ارسالن به ذوق با و شدم سوارش سریع

 .افتاد راه کردو روشن رو جیپ ارسالن که نشست جیپ پشت هم ساشا

 . میشد زیادتر هم پلیس ماشین و شلیک صدای میشدیم نزدیک چقدر هر اصلی خیابون به

 :گفتم ارسالن به رو
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 .ها شد بازی گانگستر عجب_

 .ها بود هیجانیی عجیب ولی

 .میشدم پلیس منم کاش

 .نشده هم دیر _ارسالن

 .بشی میتونی االنم

 واقعا؟ عه_

 !آره_

 :گفتم خنده با

 .کلفتا گردن اون از دارم که هم پارتی بابا ایووول_

 .داد ادامه راهشو کردو  ای خنده

 .برسیم شهر به تونستیم راحت اینقدر چرا نمیدونم

 .بشه راحت اینقدر نمیکردم فکر من

 .کالنتری رفتیم اول رسیدیم که شهر به

 .کردن آزادم کردن جوی باز اینکه از بعد

 .بودنش گرفته انگار کردن آزادم میگه جور یه)

 . چیو همه اول از کنم تعریف بارها شدم مجبور اینا بخاطر من دیگه میکنن تعریف چیزیو یه یبار بودن گرفته خو.  پارازیت زهرمار

 .(شدم قانع

 .خونه میرسونه منو که گفت ارسالن شد تموم باهام کارشون اینکه از بعد
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 .کردم قبول میل کمال با منم

 .نیا باشه میگه نمیام بگم نیومده تعارف اینم به بدم تاکسی به که ندارم پول چیه خو

 .که نمیدونین شما

 .بودیم کرده سکوت دو هر راه تو

 .نمیکرد پخش اهنگ هم ارسالن این

 :گفت دستمو رو زد بخونه چیزی یه بزنم جلو بردم دستمو هردفه

 .ها نزنی دست_

 .دارم نیاز سکوت به

 .میکنم فکر دارم

 .میخونم خودم کنم پخش اهنگ من نذار تو اقا نداره عیبی

 .ساده دل این از گذشتی_

 اراده؟ بی انقدر رفتی چرا

 خاطراتم؟ از گذشتی چطکر

 .پاتم به پا من نمیگفتی مگه

 .میسوزونه منو خالیت جای

 .خونه این سنگین هوای موندمو من رفتی تو

 .غمگینه چقدر روزام این حال نمیدونستی

 .غمگینه فقط روزام این فاز میدونستی کاش
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 .میدیدم دستات توی دستاشو وقتی شکست دلم

 .رفتی تفاوت بی خیلی

 .میکشیدم چی نمیدیدی

 .میدیدی حالمو که این با

 .نداشتم فرقی واست ولی

 .دارم دوست میدونستی کاش

 .عشقم تنها بودی اخه

 .دنده رو گذاشت گرفتو دستمو که کردم نگا ارسالن به اشکی چشمای با

 :گفت اروم اوردو فشاری دستمو رو گذاشت خودشم دسته

 .میکنم درستش_

 .میدم قول

 .خودمی مال تو

 .کردم نگا ستاره بدون آسمون به و برگردوندم سرمو زدمو حرفش این جواب در جونی بی لبخند

 :گفتم لب زیر

 .داره ستاره کس هر آسمون_

 .نداره هیچی آسمون رسید که ما به نوبت

 .نکنم فکر هیچی به کردم سعی بستمو چشامو

 .بیخیال رز همون بشم
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 .شدم بدتر هیچ نشدم آروم ولی

 .میکرد داغونم کردن چیکار رهارو اینکه فکر

 بکشنش؟؟ نکنه

 .باش مواظبش خدا نه

 .بیارن سرش بالیی نذار

 .که میمیرم وجدان عذاب از من  بیاد سرش بالیی اگه

 .بودم نکرده رها درباره که فکرایی چه  حاال تا

 .بده نجات جونمو روزی قراره بودم متنفر ازش که همونی رها که نمیرسید ذهنم به اصال

 .اومدم بیرون فکر از ماشین ایستادن با

 .بودم شدن غرق حال در  کردما پیدا نجات

 .رفتم خونه دره طرف به شدمو پیاده ماشین از سریع

 .کنن باز درو شدم منتظر زدمو آیفونو

 کیه؟؟_

 نمیبینن؟؟؟ منو اینا مگه وا

 مامان؟؟_

 :گفت میزد مکزیکی موج بغض توش که صدایی با مامانم

 تویی؟؟ رزم_

 .بیرون پریدن رمینا و بابام شدو باز در که مامان آره بگه خواستم
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 .طرفم کردن حمله اومدنو خودشون به ثانیه چن عرض در ولی شدن شوکه اول دیدنم با

 .اومد هم مامانم اخرش که میزد جیغ رمینا میخندیدو شادی با بابام

 .کشید آغوشش در محکم طرفمو اومد دو با که کردم نگاش لبخند با

 .میشد خوردتر فقراتم ستون و میشد بیشتر دستاش فشار لحظه هر ولی آغوشش برام بود خوشایند اول

 :گفتم اخرش

 .ماماااااااااان_

 .یامااااان_

 .کنم بغلت سیر دل یه بذار

 .عه

 .نزن حال ضد

 :گفت کشیدو جیغی که دادم فشارش محکم خودش مثل حرص از کردمو ای خنده

 .بده نجاتم بیا سدراااااااا_

 .کرده جونمو قصد دخترت

 .ها میمونی زن بی

 :گفت حین همون در طرفمون اومد خنده با بابام

 .که نیس سخت میگیرم دیگه زن یه_

 .اوه اوه

 .مامانمو حرفش این با زد آتیش بابام
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 :گفت شده ریز چشمای با بابام به رو کردو ولم مامان

 گفتی؟؟؟ چی نفهمیدم_

 :گفت میکرد عقبگرد که همونطور لکنت با بابام

 .هیچی...  هی_

 بابا که بابام طرف کرد پرت دراوردو پاش از کفششو شدو خم لبخندی نیمچه با مامانم

 .خونه رفت بدو دادو خالی جا سریع

 :گفت داد با همونطور رفتو سرش پشت دو با مامان

 .نکن فرار سدرااااااا برات دارم_

 .میرسیم بهم که اخرش

 .کردم نگا بهشون خنده با

 .من خانواده اینه

 .طرفش برگشتم رمینا صدای با

 .باشین داشته حرف شما شاید برم باید من اینکه مثل خوب_

 :گفت من از زودتر  ارسالن که نه بگم خواستم

 .ممنون_

 .میشیم مزاحم خیر امر برا دیگه روز دو بگو هم بابات و مامان به خونه رفتی

 :گفت خنده با رمینا که کردم نگا بهش اومده در حدقه از چشایی با

 .تو داری ای عجله چه_
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 .پس منتظرتونیم فردا پس

 .خونه تو رفت که کردم نگاش عصبانیت با

 :گفت و برگردوندم خودش طرفه به گرفتو دستمو ارسالن

 .خانوم خوب_

 برم؟؟؟ نداری کاری

 .نامزدی رکسانا با هنوز تو_

 :گفت و زد لبخندی

 گفته؟؟؟ کی_

 .میگم من_

 :گفت اوردو دستم به فشاری

 .میدم توضیح خودم چیو همه فردا وقته دیر خونه برو_

 .خونه رفتم گفتمو لب زیر آرومی بای یه دادمو تکون سری

 .لبم رو نشست لبخندی که بستم سرم پشت درو

 .خواستگاریم بیاد ارسالن کن فک وااااای

 .من بیارم سرش بالیی یه

 .خونه تو رفت بدو زدمو شیطونی لبخند

 :گفتم بلندی صدای با

 ...ش اهالیییییی_
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 .باش داشته حیا دختررر _سدرا

 .شوهر خونه بری قراره فردا پس فردا

 :گفت که کردم نگاش تعجب با

 .گفت رمینا_

 .بعله_

 .شده ذره یه براش دلم که اتاقم برم من خوب

 .بدین گوشیمو راستی

 .ارسالنه دست گوشیت_

 .کردم کپ مامانم حرف این با

 .تلگرامم تو بره نکنه خدااااااا یا

 .بکشه سرک چتم های برنامه به بره نکنه

 .افتاد فشارم وااااای

 .شد گرم چقدر خونه

 : میگم میزدمو باد خودمو دستام با

 .ننه واااااای_

 .افتاد فشارم

 .گرمه چقدر خونه وااای

 .میزدم باد خودمو هی
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 .میگرفت گریم داشت کم کم دیگه

 .خوبه چی همه که االن

 .میره پیش خوب داره چی همه

 .بریزه بهم کن فک چی همه گوشی یه بخاطر

 .نهههه

 .دادم فشار هامو شقیقه گرفتمو دستام بین سرمو

 .کردم بلند سرمو زنگ صدای با که بودم غرق خودم فکر تو

 .شدم خفه که کرد بغلم محکم طرفمو دوید و گریه زیر زد افتاد من به چشمش که همین خونه تو اومد دو با نیاز شد باز در که همین

 .مامانم شد اینم

 :گفتم زدمو پشتش به مشت با محکم

 .عهههه اونور گمشو_

 .شدم خفه

 .شد دور ازم یکم کردو ولم نیاز

 :گفت حرص با

 شده؟؟؟ چت_

 .اومد دنبالم که رفتم اتاق طرف به شدمو بلند جام از

 .نشستم زمین رو بستمو درو که شدیم اتاق وارد دوتایی

 :گفت کالفه نیاز
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 .شده چت ببینم بنال اخه_

 :گفتم زاری حالت با

 .ارسالنه دست گوشیم_

 .اتوساس دیدم که برگشتم عقب به در صدای با

 :گفت و داد تکون سری تاسف نشونه به اتو

 . خاااااااک_

 .خروار خروار اونم

 .خوندس فاتحت که دیوار به بکوب سرتو پاشو

 :گفتم حرص با

 .خفه یکی تو_

 بودی؟؟؟ کجا ببینم کن صبر اصال

 نیومدی؟؟؟ نیاز با چرا

 :گفت اون از زودتر نیاز که بگه چیزی تا کرد باز دهنشو

 .بگم خودم بذار خفه_

 .االااااان تا بود اقاشون پیش بودی کالنتری تو که وقتی از خانم

 :گفتم کردمو توفی لودگی با و اتوسا طرف برگشتم

 .بکش خجالتتتتت_

 دوستتت؟؟؟ میگن هم تو به
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 .نشناس نمک

 .باهاتم ساله چن

 ساشا؟؟؟ پیش میری من پیش بیای اینکه عوض

 :گفت بیخیالی با

 .باوا بمیر خفه_

 .بکنیم رز گوشی برا فکری یه بشینیم بیایین

 .شد خون دلم دوباره گوشی آوری یاد با

 فش به که کلم پس کوبید یکی حوصلگی بی با نیاز اخرش که میکردم گریه سینمو به میزدم بودن داده دست از بچشونو که مادرایی اون مثل

 .کشیدمش

 .فینگیل. گاگول.  مونگول. شاسگول_

  نمیکشی؟؟؟ خجالت

 .دیدم داغ من

 .بمیرم فردا قراره

 .دارم فکری یه من بمیر خفه_آتو

 .نقشه دادن توضیح به کرد شروع که دوختم چشم بهش طرفشو چرخیدم خوشحالی با

 .خطریه اینکه اوه اوه

 :گفتم نگرانی با داد توضیح اینکه از بعد

 نمیشه؟؟ چیزی مطمعنی_
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 :گفت خنده با

 !نههههه_

 .بشه که بهتر چه

 .بگیرتت میشه مجبور اونوقت

 .کرد نگا ای نقطه به حرفش این بعد

 .میشد عمیقتر لبخندش لحظه هر

 .شد منحرف این باز اوه اوه

 .کرد نگا بهم خنده با اینبار و نگفت هیچی که زدم کلش پس یکی

 .شد منحرف میگم من

 .کردن تمومم خوردن چشاشون با هم هیز دخترای دوتا این که کردم عوض لباسامو شدمو بلند حالی بی با

 :گفتم حرص با

 نمیشین؟؟؟ گم_

 :گفتن باهم

 .نههههه_

 :گفتم اویزون لوچه و لب با

 اینجاین؟ شب نگین_

 .اینجاییم شب تو مرگ به _نیاز

 .کردن جا کنارم خودشونو زور به اومدنو هم دخترا که کشیدم دراز رفتمو تخت طرف به حرص با
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 :گفتم حرص با اخرش که بخوابم نمیذاشتن و میکردن وز وز گوشم کنار هی

 .شیننن خفه_

 .بخوابم میخوام

 .دارما کار فردا مثال

 :گفت زدو خبیثی لبخند نیار

 .دارها کار فردا آتوسا_

 :گفتم سرشو تو کوبیدم یکی بود بغلم تو که بالشی با

 .نیاز شو خفه_

 .عوضی

 .پایین پریدم تخت از شدمو بلند جام از

 .کشیدم دراز اتاق کف رو برداشتمو بالشمو

 .خوابیدم سرخری و مزاحم هیچ بدون و انداختم روم رو مسافرتی پتو

 .شدم بلند جام از گفتمو آخی میکردم احساس کمرم ناحیه تو که درد با

 .آخ_

 .الهی بمیرین

 .افتادم روز این به که شماس بخاطر

 .کردم نگا بودن خوابیده تختم رو راحت االن که انگل تا دو اون به کردمو باز چشامو

 .بخوابن راحت اینا بعد دوتا این بخاطر بکشم درد صب تا شب از من
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 .براتون دارم کنین صبر

 .بیرون زدم اروم اتاق از شدمو بلند درد با جام از

 .زدم شیطانی لبخند برداشتمو یخو اب بطری یخجال از رفتمو اشپزخونه طرفه به

 .دیگه میکنین جام از منو

 .بستم درو خنده با برگشتمو اتاق به

 .دوختم چشم بهشون ایستادمو سرشون باال

 .شمردن به کردم شروع سرشونو باال بردم رو بطری

1-2-3 

 .رفت اونورتر کوچه 5 تا جیغشون صدای که روشون کردم خالی یخو اب کل

 .زیر زدم وضعشون دیدن با

 .شدم راحت خندیدم آی

 .میکنن نگام برزخی دارن دیدم اومدم خودم به وقتی

 .اوه اوه

 .ها خطریه

 :گفتم طور همون رفتمو عقب عقب

 .باشین آروم_

 .بکشین نفس

 .بازدم حاال دم افرین
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 .باریکال ا

 .انداختم خودم حمومو طرف رفتم بدو که پایین پریدن تخت از یدفه

 .شد بلند دوشون هر داد که کردم قفل درو

 .بیرون که میای االخخخخخ_ آتوسا

 .من میارم سرت بالیی چه ببین بیا_ نیاز

 .میکشمت_ آتوسا

 .باشین خیال همین به خخخ_

 .مثال دارما کار کنم حموم بذارین اونور برین گمشین

 (دیگه گرم استفاده سو خخخ.)میشن منحرف سریع حساسن کلمه این رو میدونستم دیگه

 .دوش زیر رفتم اوردمو در لباسامو سریع

 .بود غنیمت هم دقیقه یه

 .دستشه گوشیم االن کن فکر

 .وااااای

 .بیرون رفتم کشیدمو ربعی یه دوشه یه سریع

 .کردم تنم بیرونو کشیدم کمد از شلواری مانتو کردمو خشک خودمو تند تند

 .موهام کردن خشک به کردم شروع برقو به زدم سشوارو

 .ناکسا که نمیشن خشک بزنمشون ته از میگه شیطون ای

 .بستمشون سرم باال خیس همونطور کردمو ولشون
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 .کردم نگا آیینه تو خودم به

  کنم؟ ارایش

 نکنم؟؟

 .ارایشی چه ندارم وقت

 .بیرون رفتم کردمو سرم شال سریع

 .بده گوشیتو مامااااااان_

 :گفت کردو نگاه بهم بود نشسته مبل رو که مامانم

 کجا؟؟؟ اوال_

 بدم؟؟؟ چرا دوما

 .بیرون میرم اوال_

 . الزمه ارسالنه دست گوشیم دوما

 .بهم بده گوشیتو دوساعتی یه

 :گفت دادو تکون باشه نشونه به سری

 .بردارش بیا_

 .بیرون رفتم برداشتمو مامانمو گوشی سریع

 .ایستاد که  دادم تکون دست تاکسی برا رفتمو دو با خیابون سر تا

 .افتاد راه ماشین که شدم سوار سریع

 .داریم بزرگ مشکل یه االن عه
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 .که نمیدونم ارسالنو خونه ادرس من

 .اخه من کنم چیکار االن

 .بپرسم ادرسو بزنم زنگ باید االن

 نفهمه؟؟؟

 .نمیفهمه بابا نه

 .گرفتم ارسالنو شماره برداشتمو مامانمو گوشی سریع

 .اول بوق

 .شدم پشیمون اقا

 .بهش بگم چی

 .دوم بوق

 .برنمیداره چرا اهه

 .الو_

 .برداشت اها

 .سالم_

 خوبی؟ خودم خانوم به سالم به به_

 چطوری؟ تو مرسی_

 میدین؟؟ ادرسو خانم _تاکسی راننده

 بود؟؟؟ کی اون_
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 ...خوب_

 (بگم؟ چی)

 .نمیدونم خودنتو ادرس اومد یادم تازه شدم تاکسی سوار ببینمت بیام خواستم شد تنگ برات دلم خوب

 .خورد بهم حالم اوقققق)

 ( شو خفه

 .داد و ادرس و خندید ارسالن

 .کردم قطع تماسو کردمو تشکر

 .رسیدم آپارتمون به ساعت نیم عرض در

 .شدم پیاده کردمو حساب تاکسیو پول

 .اخه گرفتم استرس

 .زدم رو 5 زنگ رفتمو آپارتمون در طرف به

 .شد باز در نکشیده ثانیه به

 دارم؟؟ استرس انقدر من چرا اقا

 .شه بهتر حالم شایدم تا کشیدم عمیقی نفس

 .رفتم ها پله طرف به

 .نداشتم رو اسانسور حال

 .رفتن باال به کردم شروع اروم

 .افتادم خوردن گوه به نرسیده دوم طبقه به
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 . بود اسانسور وقتی کردم بود کاری چه این اقا

 داشتم،؟ مزض من ایا

 .ممکنه

 .کردم طی سرعت با هارو پله بقیه کردمو تازه نفسی

 .نداشتم جون دیگه رسیدم که پنجم طبقه به

 .شد باز ها خونه از یکی در که نشستم پله اولین رو

 .میکنه نگام تعجب با داره ارسالن دیدم که چرخوندم سرمو 

 :گفت طرفمو به اومد

 .اومدی باال ها پله از چرا دیوونه_

 :گفتم دادمو جلو ها نی نی مثل لبمو

 .خواس دلم_

 .کرد بلندم زمین از کردو بغلمو زدو لبخندی

 .نمیترسیدم که بود وقت خیلی دیگه

 .بستم چشامو گذاشتمو شونش رو سرمو

 (��خواااست دلم کثافط)

 .بست پاش با درو و رفتیم خونه داخل

 چیکار؟ میخوام رو خونه بودم کرده پیدا خوبی این به جایی نکردم نگا خونه به اصال

 .واال 
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 .نشست کنارم خودشم و کاناپه رو گذاشتم که کردم باز چشامو

 :گفت که شونش رو گذاشتم سرمو که کرد اشاره شونش به چشم با کردو نزدیک بهم خودشو

 شد؟؟؟ تنگ برام دلت که شد چی_

 :گفتم آروم

 شده؟؟؟ تنگ آقامون برا دلمون بده_

 .کرد نگام شدد جدا از تعجب با

 :گفت مشکوک

 اومدی؟ چی برا بگو_

 میخوای؟ چی بگم بهتره یا

 .کردم نگا بهش  نشستمو هام زانو رو

 .توهم کشیدم ابرو کردمو ریز چشامو

 :گفتم خودش مثل

 .بیاد کن رد گوشیمو_

 :گفت کردو اخمی

 .چیه دردت بگو پس_

 .نمیدم

 :گفتم و زدم پوزخندی انداختمو بال ابرو

 نمیدی؟؟؟؟ پس_
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 :گفت دادو تکون سری بدجنسی

 .نمیدم آره_

 .افتاد بود پذیرایی گوشه که میزی رو که گوشیم به چشمم که کردم نگا اطرافمو گفتمو که ای باشه

 :گفتم شدمو بلند جام از زدمو لبخند

 دیگه؟؟؟ نمیدی پس_

 .داشتم برش گوشیمو طرف رفتم دو با که دادو تکون سری

 .ایستاده جلوم و کرده باز هم از دستاشو دیدم که برم برگشتم

 :گفتم کردمو مخفی پشتم گوشیو

 .اونور برو_

 .ادب بی

 .تربیت بی

 .بهش زد دست نباید هس شخصی چیز گوشی نگرفتی یاد

 .پروو نمیدی هم پسش هنوز

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو از یکی

 کنه؟؟؟ چک گوشیتو ایندت شوهر داره اشکال_

 .خودت خدمت بدم دربست گوشیو اصال بیا شدی شوهرم وقتی نشدی من شوهر هنوز تو_

 کنم؟؟؟؟ چکش نمیدی چرا_

 .بگم چی االن
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 .نیستی باشی باید که االن سعیدهههه

 .بگم چی هووووی

 نداری؟ اعتماد بهم مگه بگو ایششش

 .افرین

 :گفتم بهش رو

 نداری؟؟ اعتماد بهم مگه_

 .بپرسم اینو نداشت انتظار کرد کپ بیچاره

 :گفت دادو قورت صدا با دهنشو آب

 .دارم_

 :گفتم و عقب به دادم هلش

 .نمیمونه کردنی چک و سوال هیچ جای پس_

 :گفتم بلندی صدای با رفتمو خونه خروجی دره طرف به بود مونده گوشه اون هنوز که بهش توجه بی

 .ایندم شوخر خدافط_

 .پایین رفتم بدو بستمو درو سریع

 .رفت شد تموم اینم اخیشششش

 .رفتم خیابون طرف به شدمو خارج آپارتمان سریع

 .داد جواب نخورده بوق یه که زدم زنگ آتوسا به دراوردمو جیبم از گوشیو

 .بنال_
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 .دنبالم بیا شو گم_

 .اونجاییم نیاز با دقیقه دو تا بده اس آدرسو_

 .دادم اس بهش ادرسو کردمو قطع تماسو حرفی بدون

 .شد پیدا کلشون سرو نرسیدم دقیقه پنج به هم واقعا

 .شدم سوار رفتمو بود کرده پارک خیابون کنار االن که آتوسا ماشین طرف به

 :پرسید نیار  که بستم چشامو کشیدمو دراز ماشین پشت بستم درو همین

 راحتی؟ اینطور که گرفتی گوشیو_

 .اهم_

 .نزد حرفی دیگه و گفت ای باشه

 : گفت اتوسا و ایستاد ماشین که میبرد خوابم داشت کم کم

 .بخریم لباس برات بریم شو بیدار اورانگوتان_

 . نموخوام_

 .میکنی غلط_

 .بیرون کشیدتم کردو باز منو طرف شدو پیاده سریع

 .نبینه بد روز چشتون اقا

 .برام گرفتن زانو تا سیاه پیراهن یه اخرشم کشیدن اونور اینورو منو شب تا

 :گفت داد با آتوسا که کردم نگا خونه دره به کردمو باز چشامو ایستاد که ماشین

 میکنی؟؟؟ نگا چرا_
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 .دارم کار صدتا پایین گمشو

 .اخالق بد ایششش_

 .رفتم خونه دره طرف به شدمو پیاده ماشین از سریع

 .میکنه نگام داره عصبی مامانم دیدم که داخل رفتم سریع کردمو بازش کلید با

 :گفتم بیحوصله

 چیه؟؟؟_

 .روز کل نه باشه دستت گوشیم ساعت دو بود قرار_

 .اتاقم رفتم کردمو سالمی اینا بابا به بغلشو انداختم گوشیو کشیدمو پوفی

 :گفتم داد با نبسته اتاقو دره

 .نزنین صدام نمیخورم شام_

 .کشیدم دراز تخت رو انداختمو اتاق گوشه وسایالرو بستمو درو سریع

 .بودم خسته اینقدر امروز چرا نمیدونم

 .نداشتم هم لباسامو کردن عوض حال حتی

 .خوابیدم گرفتم لباسا همون با

 .بشه عوض چی همه بود ممکن فردا

 ...چی همه

 .کردم نگا خودم به آیینه تو

 ...ولی بودم شده خوشگل
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 .کوبیدم کلم پس یکی وای

 شده؟ چم من

 ذهنمه؟ تو سوال اینقدر چرا

 *میرسم عشقم به دارم* بگم کنمو نگا آیینه تو خودم به خوشحالی با بقیه مثل نمیتونم چرا

 دارم؟ تردید چرا

 نبود؟ این من آرزوی مگه

 .بود چرا

 افتادم؟ روز این به من االن چرا پس

 .نیستم عاشق واقعا شاید

 .بود زودگذر عشق این شاید

 .بود وابستگی فقط نبود عشقی اصال شاید یا

 .باشه نمیتونه نه ولی

 .بشه نمیتونه

 .ارسالنم عاشق واقعا من

 چیه؟ برا سوال همه این ولی

 .بگه نمیتونه که هس هم دیگه چیز یه گفت بهم روز اون

 .ماموریته یه اینم شاید

 .نداره دوس منم شاید
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 بکنه؟ رو کرد رکسانا با که کاری منم با نکنه

 .بیرون برم ذهنم از چرندیات این که دادم تکون سری

 .اونور برین کیش کیش

 .نشستم روش رفتمو تخت طرف به

 .طرفم اومد که بود سواال حجوم باز وای

 .اتاق تو رفتن راه به کردم شروع شدمو بلند تخت رو از

 .بودن ارسالن خانواده منتظر پایین همه

 .نرفتم چرا نمیدونم ولی میبودم اونا پیش باید منم شاید

 .اتاق داخل اومدن نیاز و آتوسا دیدم که کردم بلند سرمو در صدای با

 .کردن بغلم اومدنو طرفم به دو هر

 .میزدن زر داشتن طرف یه از دوتاشونم

 .آجی بشی خوشبخت _آتوسا

 رسیدی؟ عشقت به آخرش دیدی _نیاز

 :گفت آتوسا که زدم روشون به لبخندی شدمو جدا ازشون

 .اومدن همه بریم بیا_

 :گفت نیاز که کردم نگاشون تعجب با

 .اومده هم ارسالن خانواده_

 .صدارو همه اون نشنیدی تو چرا نمیدونم
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 :گفتم اروم انداختمو زیر سرمو

 .مشغوله ذهنم_

 .دارم تردید چرا نمیدونم

 .میدم دست از دخترونمو زندگی این کنم ازدواج اگه

 .میدم دست از ازادیمو

 :گفت خنده با نیاز

 .میکنم پیدا بهتراشو ولی میدی دست از اینارو_

 :گفت کردو اشاره خودش به خنده با

 .کرده ثابت تجربه_

 .داخل اومد که بود رمینا اینبار شد باز اتاق دره که خندیدیم سه هر

 .کرد نگا بهم اشکی چشمای با

 .زدم کنار دخترارو و جلو اومد

 :گفت میکرد غوغا بغض توش که صدایی با گوشم کنار کشیدتم اغوش در محکم

 من؟ جوجوی شدی بزرگ اینقدر کی تو_

 :گفتم خنده با

 .ارسالنم جوجوی من_

 :گفت زدو پسم سریع

 .نیومده بهت محبت ایششششش_
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 :گفت و اتاق در طرف افتاد راه

 .بیایین زود منتظرن پایین همه_

 .پایین رفتیم رمینا سر پشت دادیمو تکون سری

 :گفتم آتوسا به کردمو بلند سرمو گفتمو اخی خورد پهلوم به که ای سلقمه با که پایین میرفتم داشتم بودمو انداختمو زیر سرمو

 داری؟؟؟ مرض قاقول_

 .بود گفته آتوسا که طرفی به چرخیدم که کرد اشاره جلو به چشم با

 نگااااا جیگرارو اووووف

 .بود وسطشون ارسالن و بودن نشسته مبل یه رو سه هر ساشا و ارسالن و مهرداد

 .کرد برندازم موهام تا کفشام از کردو ای خنده

 .شد بلند آخش که کلش پس کوبیدن باهم دوتایی ساشا مهردادو که

 .درنیاره بازی هیز باشه اون تا کردن خوب

 .چسبوند بهش خودشو و بودنشست نشسته دونفره مبل یه رو تنهایی که ماهان پیش رفت نیاز که رفتیم پایین چهارتا هر

 .وسط این میدونم من و نشستن گوشه یه رفتن هم آتوسا و رومینا

 االن؟؟ کنم چیکار

 .همه به کنم سالم برم

 .دادن سالم به کردم شروع رفتمو ارسالن بابای طرف به همه از اول

 .کنندس کسل چه وای

 :گفت گوشم کنار و کرد بغلم محکم شدو بلند جاش از که رفتم مامانش طرف به



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 .شده خوشگل چه عروسم به به_

 .کنم سالم بقیه به تا رفتم زدمو تعریفش به لبخندی

 :گفتم نشستمو اتوسا کنار رفتم

 کجاس؟؟؟ رمینا_

 .آشپزخونه رفت_

 .نخورم جم و بشینم سرجان کرد اشاره مامانم که اشپزخونه برم شدم بلند جام از دادمو تکون سری منم

 .شد شروع حرفاشون که نشستم جام سر کشیدمو پوفی

 .به به پسرش تعریف به کرد شروع ارسالن پدر

 .کرد خواستگاری بابام از منو رسیده وقتش فهمید اخرش که کرد تعریف پسرشو همینطور مین چن

 . لحظه اون کردم ذوقی چه

 .بودم کرده ذوق هم بودم کشیده خجالت عمرم تو بار اولین برای هم

 .بود انداخته گل لپام

 .میسوختم داشتم

 :گفت لبخند با بابام ارسالن بابای خواستگاری از بعد

 .دخترمه نظر مهم ولی هستم راضی منکه_

 .کردن نگا من به برگشتن همه بابام حرفه این با

 بگم؟ چی من االن وا

 .بله بگم
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 .بودها خداش از بله گفت هم زود چه نگا سفیدو چش دختره میگن

 .نه میگه خواستگاری اومدیم که االن منه مسر با ماهه چن نگا رو دختره میگن نه بگه

 .کنم چیکار االن

 کنم؟؟؟ فکر باید بگم

 .اومدم خودم به بابام صدای با

 بدی؟ جوابی یه نمیخوای دخترم_

 :گفت کا کردم نگا بابام به سوالی

 .باشه داشته حرفی ارسالن اقا شاید اتاق برین ارسالن اقا با پاشو گلم_

 .طرفم اومد شدو بلند هم ارسالن که شدم بلند جام از گفتمو لب زیر اخیشی

 .دنبالم افتاد هم ارسالنم که رفتم باال ها پله از سریع

 :گفت و تو اومد سریع هن ارسالن که ببیندم درو میخواستم تو رفتم کردمو باز درو

 .بودا رفته یادت منو_

 .کرد نگا بهم شیطون که بستم درو نگفتمو چیزی حرفش جواب در

 .ها میشه خطری داره باز

 :گفت آروم شونمو رو گذاشت سرشو کردو بغلم پشت از که کنم فرار خواستم

 میکنی؟ فرار من از_

 :گفت یدو ب*و*س گوشمو الله که نگفتم چیزی

 چی؟؟ بعدش کردی فرار دستم از االن بگیم_
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 کنی؟ فرار چطوری میخوای ازدواج بعد

 :گفتم خندیدمو

 .دنبالت میفتم خودم نمیکنم فرار اونموقع_

 .دوخت چشم بهم چرخوندتمو خنده با

 .کرد نگام عشق با

 .اورد پایینتر و پایین سرشو افتاد که لبم به نگاش

 .میخورد بینیم به بینیش کهنوک جوری

 :گفت آروم

 .من گل میکنم خوشبختت_

 .لبام رو گذاشت لباشو که کردم نگا بهش عشق با

 .شد بسته چشام خود به خود

 .کردم فراموش چیو همه

 .ارسالن بودمو من فقط

 .داغش های ه ب*و*س بودمو من

 .باز در که بودیم هم یدن ب*و*س مشغول همینطور

 .خنده از پوکید رمینا که زدم کنار ارسالنو سریع

 :گفت بریده بریده خنده میون

 .کنین روع... ص کارو بعد...  تون.. خود ه.. خون.. برین.. شتید... میذا... اقل.. حد.. وای_
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 .بیرون رفت دادو خالی جا که طرفش کردم پرت دراوردمو پام از کفشمو

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

 

 .دوختم چشم بود دستم که قرآنی به

 .گذاشتم کنار یدمو ب*و*س بستمشو کردم تموم خوندم که قرانو

 .شه درس چی همه زودی این به میکرد فکرشو کی

 .گذاشتم کناری کندمو سرم از چادرو

 .سختهههه چه گنده شکم این با خوندن نماز

 .شدم بلند سختی به زمین از

 .شد بلند اخم که کنم جمعش رو سجاده شدم خم

 .مردم وای

 .بخواد بچه دلم بخورم شکر دیگه من

 .کردم جمع رو سجاده سختی با

 .برداشتم عروسیمونو آلبوم و رفتم ارایشم میزه  طرف به

 .کردم باز آلبومو نشستمو تخت رو لبخند با

 .میشه تر عمیق لبخندم میکردم نگا عکسا به

 .روز اون بود روزی چه بخیر یادش
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*************************** 

 .اومد خودم به آرایشگر صدای با

 .شدی حوری ماشااهلل چشاتو کن باز_

 .تو دست از امشب بکشه چی شوهرت

 .منحرفه اینقدر اینکه از گرفت خندم

 ...اینکه به برسه چه بگذره هم متریم دو از نذارم امشب دارم قصد منکه

 .اله استغفر

 .شدم فکرا این بیخیال

 .کردم تعجب کردم نگا که خودم به آیینه تو

 .من شدم چی واو

 .چطوره نفهمیدم که بود دراورده عجیبی مدلی یه طالییمو موهای

 .بود شده خوشمل کل در

 .بود طالیی و سبز از ترکیبی آرایشم

 .بود کرده خوشگل کوچیکمو لبای که بود زده قرمزی لب رژ

 .بخورمت وااای

 .برگشتم طرفشون به دخترا جیغ صدای با

 .میکردن نگام تعجب با داشتن همشون

 .شدم مغرور که البته منم
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 .کردم نگا دخترا به دوباره و کشیدم موهام به دستی برگردوندمو رومو

 .نمیکنن نگا من به که اینا عه

 .که رفت شدیم ضایع هم عروسی روز بیا

 .میکن نگا مامانم به دارن دیدم که کردم دنبال نگاهشونو رد

 .خو داره نگا اوه اوه

 .شدههههههه خوشکل چه

 .بودن کرده جمع باال موهاشو

 .بود آبی و سیاه از ترکیبی ارایشش

 .میکرد خودنمایی بودو چشم تو آسمونش رنگ به چشمای

 .بود زده صورتی لب رژ

 .سخته بیچارم بابای کار ارسالن کار امشب

 :گفتم خنده با

 .امشب تو با کند چه بابام جیگرررررر_

 .خنده زیر زدن همه که کرد نگام حرص با مامان

 .کنم سرم کرد کمک طرفمو اومد هم نیاز که داشتم برش رفتمو شنلم طرف به خنده با

 .کنه سرش کردم کمک من که نیاز عروسی روز مثل درست

 :گفت یدو ب*و*س گونمو که زدم روز به لبخندی

 .گلم شی خوشبخت_
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 .نشستم ها صندلی روی و زدم لبخندی

 .افتادم نیاز عروسی روز یاد

 .ریخت ارایشش کل کرد گریه انقدر عروسی اخر زرو زر نیاز این ولی گذشت خوش خیلی وای

 .شد کوفتمون هم عروسی اینطوری

 .واال کنم اینطور ندارم قصد منکه

 .شدم بلند جام از اومدمو خودم به اومده داماد آقا میگفت بلند که ارایشگر صدای با 

 .افتاد ارسالن به چشمم که رفتم آرایشگاه خروجی دره طرفه به بود ذوقم از نشونه که لبخندی با

 .بود شده جیگر چه اووووووف

 .سیاه شلوار کت

 .سفید پیراهن با

 .میزد برق و بود شده درست براق فلزی های تیکه از نگاااا کراواتشو وای

 .بودن سفیده گالی گالش همه که بود گلی دسته دستش تو

 .ایستادم جلوش و رفتم طرفش به

 .کرد برندازم لبخند با

 :گفت خنده با که کشیدم عقب  خودمو سریع که پایین اورد سرشو گرفتو دستمو

 .االن ندارم کاریت بابا نباش نگران_

 ... من کار

 :گفتم اخم با
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 .منحرف عههه_

 .که بودم نکرده کامل جملمو  هنوز من عزیزم_

 .گرفتی نگفته حرفمو که منحرفتری من از تو میگیریم نتیجه پس

 .شد بلند آخش صدای که پاش رو کوبیدم کفشمو پاشنه کردو نگاش حرص با

 .مامان وااااای_

 .من برا گرفتی عروسی چه ببین بیا

 .ااااااخ کرد فلجم واری اول

 .کردم خوب_

 

 .عقب داد یکم شنلمو کاله کردو بغلم پشت از که اینا مامانم پیش باال برم خواستم بهشو کردمو پشتمو

 .کشید عمیقی نفس گردنمو گودی گذاشت سرشو

 .گفتم آخی که گرفت گازی بعد ید ب*و*س ریز گوشمو الله اول

 .که کرد شروع نکردیم عروسی هنوز این

 :گفت اورد صورتم جلو گلو دسته

 .گلم خانم تقدیم_

 .طرفش برگشتم گرفتمو ازش گلو خنده با

 :گفتم کردمو نگا چشماش به عشق با

 .دارم دوست_
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 :گفت لبخند با ارسالن

 .عاشقتم من ولی_

 .شد دور ازم سریع مردی یه صدای با یدفه که بخوره لبام به لباش بود مونده کم.. پایین اورد سرشو

 .بووود عالی_

 .عالی

 :گفتم حرص با برگشتمو مرده همون طرفه به

 .میشد بهتر این از بکنیم کارمونو میذاشتی اگه یابو_

 :گفتم برگشتمو ارسالن طرف به حرص با

 .دلم تو نمونه مت ب*و*س ب شو خم یکم_

 :گفت خنده با که جام سر برگشتم زدمو ای ه ب*و*س لباش رو فقط آروم و جلو رفتم رو منم که شد خم یکم خنده با

 .کنم چیکار میدونستم وگرنه اینجاس مزاحم مگس این حیف. چسبید چقدر که آخ_

 .ماشین طرف به کشید و گرفت دستمو خندیدو که سرش تو کوبیدم یکی گلم دسته با

 .گفتم کم بگم روز اون از چی هر

 .بود زندگیم روز بهترین واقعا

 .آتلیه تو خندیدم چقد که وای

 .میرفت ید ب*و*س می لبامو میومد بهونه یه به هی ارسالن

 .میگرفت عکس ازمون هی هم عکاس

 .میگیره خندم میفتم یادش هنوز وای
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 .اخر تا رقصیدیم شد شروع عروسی که وقتی از ما دامادا عروس بقیه برخالف

 .بود سرزنده هم هنوز ارسالن ولی بود نمونده برام جونی شب اخر دیگه

 .دراومد اشکم باهمه میکردم خدافظی داشتم که  شب آخر

 .میشم جدا خانوادم از دارم واقعا کردم حس اولین برای

 . بود سخت چقدر

 .نبردن خودشون با منو نامردا ولی ببرین خودتون با منو کردم اصرار چقدر هر شب اون

 .خخخخخ)

 .میگم چی میفهمی میکشی روزی یه خودتم سخته نخند

 ( بله بله

 .کردم نگا بهشون پشت از و کوچه تو موندم رفتن اینا بابام که زمانی تا شب اون

 .اومدم خودم به کرد بلندم زمینم از پیچیدو دورم که دستایی با

 .کردم حلقه گردنش دور دستامو نیفتم اینکه برای سریع

 :گفتم کردمو نازک صدامو 

 .لفتن_

 :گفت خنده با

 .هستم خدمت در من امشب ولی رفتن اونا_

 :گفتم پایینو پریدم بغلش از سریع

 .ندارید منو به شدن نزدیک حق امشب شرمنده_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 .رفتیم که برو ده و چاک به زدم حرفم این گفتن بعد

 .خونمون نه نه یا ارسالن خونه طرف به میرفتم دو با

 .دیگه نشد ولی

 .رسید خواستش به ارسالن شب اون

 .کرد خر حرفاش با منو

 .بوخودا واال

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

 .خنده زیر زدم بلند و اومدم خودم به زد بچم که لگدی با

 :گفتم کشیدمو شکمم رو دستمو آروم

 .نباش نگران نمیکنه شیطنت هوای دلم میارمشون یاد به دارم فقط مامانی نترس_

 .کشیدم دراز خندیدمو دوباره

 .بیارم یاد به رو شب اون تا بستم چشامو

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

 .ازش میکشیدم خجالت ولی بود شوهرم چن هر

 .کردم بهش پشتمو دادمو گوش حرفش به بازم ولی شدم آب کنه باز لباسمو زیپ تا کنم بهش پشتمو که خواست ازم وقتی

 

 .کمرم رو گذاشت دستشو کردو باز زیپو

 .نگفتم چیزی ولی گرفتم آتیش دستاش گرمای از
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 پشت از خندیدو ارسالن که پریدم جام از ها گرفته برق مثل گردنم با گرمش لبای تماس با که کنم چیکار باید که میکردم فکر خودم با داشتم

 .زمین افتاد خوردو سر لباس که کرد ول لباسمو

 .کشیدم خجالت چقدر من که وای

 .چرخوند خودش طرف به منو اروم ارسالن

 .انداخت بهم نگاهی

 .اورد پایین سرشو کردو حلقه کمرم دور دستاشو

 .بستم چشامو که لبام رو گذاشت آروم باشو*ل

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

 .بود شبی چه که وای

 .ما شدیم ارسالن و من شب اون

 .بود شده کامل عشقمون

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

 .میزنه حرف پسرش با لب زیر و میکنه ناز برامدمو شکم داره و نشسته تخت رو ارسالن دیدم که کردم باز آروم چشامو

 امروز؟ چطوره بابا امیر_

  پس؟ نمیای چرا بابایی وای

 .بیا دیگه منتظرتما وقته خیلی

 .شد منحرف فکرم دوباره حرفش این با

 بچه؟؟ برا یا اینو میخواد خودش برا

 :گفت برگشتو طرفم به حرص با ارسالن که کردم ای خنده
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 .دیگه میگم راس نخند_

 این؟ نمیاد چرا

 .شد بلند آخم که شدم بلند جام از خواستم دادمو تکون سری

 .خدا وای

 دردیه؟؟؟ چه این

 :گفت نگران ارسالن

 

 شددددددد؟؟؟ چی_

 میاد؟؟؟ داره نکنه

 کنم؟؟؟ چیکار واااای

 میاد؟؟؟ داره نکنه واقعا

 .اخه مونده کرده تعیین دکتر که وقتی به روز چهار  هنوز ولی

 .کشیدم جیغی شد شروع دوباره که دردی با

 .وااااای میمیرم دارم ارسالن واااااااااااااای_

 :گفت ای بامزه حالت با بود گرفته استرس من بدتر خودش ارسالن

 .بکش عمیق نفس_

 .بکش نفس

  بازدم... دممممم
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 .میکشید عمیق نفس من جای به ارسالن بده خیرش خدا ولی نداشتم کشیدن نفس نای

 :گفتم داد با شدو خراب اعصابم اخرش دیگه

 .میمیرم دارم ارسالااااااااااااااااااااااااااان_

 .نتونست ولی کنه بلند منم خواست شدو بلند سریع ارسالن

 :گفت کشیدو نفسی

 

 تو؟ شدی سنگین چقدر_

 .کنه بلندم تونست زور با اینبار و طرفم اومد دوباره که کردم نگاش حرص با

 .بردتم ماشین طرفه به سرعت با سریع

 .شد بلند دادم که ماشین طرف به برگشت دوباره ماشین تو گذاشتم کردو باز عقبو دره

 میری؟؟؟ داری گوری کدوم ناکککککس_

 .میمیرممممم دارم من

 .میزد لگد هی شکمم تو بچه

 :گفتم شکممو رو زدم یکی حرص با

 .اه دیگه جات سر بتمرگ توهم توله_

 .برگشت بچه ساک با دستش تو ارسالن مین دو از بعد

 .افتاد راه و ماشین سوار سریع

 .میشد بیشتر دردم لحظه هر
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 .نفهمیدم چیزی دیگه رفتو سیاهی چشام درد زور از کم کم که میکردم گریه درد زور از داشتم دیگه

 

 ارسالن

 

 .ببین و بیا بودم گرفته استرس

 :میگفتم بلند بلند هی

 .بیا گفتم خوردم شکر من من، پسر گل اخه_

 .اخه اومدی گرفتی جدی چرا تو کردم شوخی

 .شد قطع رز های داد و جیغ صدای یدقه که میگفتم هم سر پشت اینارو هی

 .رفته هوش از دیدم که کردم نگا برگشتمو عقب به میکردم رانندگی که طور همون ترس با

 . که شد سرم تو خاک

 .دادم فشار گاز رو بیشتر پامو

 .رفتم ربع یه تو رو ربعی یه راهه

 .ها تهرانه چیه خو

 .واال برسم دقیقه پنج تو که نداشتی انتظار ترافیکش به معروفه

 :میگفتم داد با میبردمو بیرون سرمو ترافیک تو هی

 .بدین راه خطره تو بچم جون میمیره داره زنم مردممممممم_

 .رسیدیم زودتر دقیقه دو یه اینطور و
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 .شدم پیاده کردمو پارک  بیمارستان حیاط وسط همون ماشینو سریع رسیدیم که همین

 .افتاد ماشین های روکش به چشام که گرفتم بغلم رزو کردمو باز عقبیو دره

 .شدن حیف نچ نچ

 (مرددددد بچه نیس اینا وقت ارسالااااان)

 .رفتیم که برو ده گرفتمو بغلم تو رزو سریع کشیدمو هینی یه

 .میده جون داره زنم مردم که هوار و داد با کردم شروع بیمارستان وارد که همین

 .ببین و بیا ها بودن گرفته دورمو پرستارایی یه یعنی

 .بردنش و روش گذاشتم رزو که اورد برانکارد هم یکی و اومدن دکتر تا چن سریع

 .کردم نگا رفتن که راهی به

 نیاد؟؟ سرشون بالیی

 .نمیشه هیچی بابا نه

 .نشستم دیوار کنار های صندلی رو رفتمو عمل اتاق طرفه به پول کردن حساب از بعد

 .بود نشده ازشون خبری هیچ ولی بودم نشسته اونجا که بود ساعت سه نزدیک

 همین واس کنه بیشتر استرسمو که میگن چیزی هم بدن نمیدن بهم جوابی میدونستم چون ولی تو رفتن دوباره و بیرون اومدن پرستار تا چن

 .ازشون چیزی نپرسیدم

 .زدن قدم به کردم شروع شدمو بلند جام از

 .بیرون اومد بغلش تو بچه یه با پرستار یه دیدم که چرخیدم در طرف به اومدمو خودمو به عمل اتاق در صدای با

 .رفت ضعف دلم دیدم رو بچه که وای

 .بود رفته من به چیش همه
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 .اصل برابر کپی

 .بود خودم عین

 .کردم بغلش گرفتمو پرستار از نازمو پسره سریع

 .نداشتم پول متاسفانه ولی بدم گونی مژده بهش داشتم دوس خیلی االن

 .هس خونه تو دارم هرچی هم بقیه عملش به دادم نداشتم و داشتم چی هر

 .رفت گرفتو بچه اخم با که زدم پرستار روی به لبخندی

 .اخالق بد عه

 .توبه توبه. استغفراله...  زنیکه بودا اورده رو بچه پول بخاطر فقط

 .بیرون اوردنش بیهوش برانکارد رو عنل اتاق از و رز که میکردم کشش فش دلم تو داشتم طور همین

 .عشقم کشیدم زجری چه برات بمیره ارسالن

 .رفتم دنبالشون منم که اتاق بردن رزو اخرش که رفتم برانکارد دنبال

 .بیمارستان ریختن همه ربع یه از بعد

 .مهرداد و رمینا تا بگیر ساشا و اتوسا از

 نه؟؟ نگفت رز راستی

 .رفته یادش حتما

 .کردن عروسی هم مهرداد و رمینا ، ساشا و اتوسا بعدش ماه سه تقریبا ما بعد

 .لس*م*ا*ح ماه 5 االن رمینا

 .نمیخوام میگه هم اتوسا
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 .نه که نه داره پا یه مرغش اتوسا ولی  میکنه اصرار همه این ساشا دیگه خره

 .دوقولو اونم شدن دار بچه هم ماهان نیازو راستی

 .کردم نگا بهش اومدو خودم به خورد رز که تکونی با

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

 

  رز

 

 .میکن نگا منو دارن ایستادنو  همه دیدم که کردم باز چشامو آروم

 .میکنم نگا سینمایی فیلم دارن اینکه مثل اینارو نگا عه عه

 .شد بلند آخم که کشیدم باال خودمو یکم

 .بشینم شمو بلند کرد کمک و رسید دادم به بودسریع نشسته کنارم که ارسالن

 .کشیدم باال خودمو یکم زدمو روش به لبخندی

 .میشن باز هام بخیه وگرنه نشینم باید میدونم نیستم که نفهم

 :گفتم اروم ارسالن به رو دادمو سالمی همه به سر با

 رفته؟ کی به ببینم بیار پسرمو بدو_

 :گفت کردو نگام شیطنت با

 .ببین پسرتو ببین منو_

 :گفتم چندش با کردمو نگا بهش
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 .افتاد چشمم از ندیده بچه ایشششش_

 :گفت کردو نگام خنده با

 .کنم چیکارت میدونستم من وگرنه وضعی این تو و بیمارستانیم حیف_

 شد بلند اتوسا داد که گفتم ایشی بیخیال بازم

 ؟؟ گوشی در جمع تو _

 .بکشین خجالت

 .داخل اومد بغلش تو بچه یه با پرستار شدو باز در که خندیدیم ارسالن منو

 منه؟؟؟ پسره این وااااای

 

 .بغلم گذاشت رو بچه طرفمو اومد خنده با پرستاره

 .الغره چه وااای

 .استخون فقط استخونه که نداره گوشت

 .ماااااه ماهه عینه شم فداش ولی

 .خوبیه چه شدن مادر حس

 .نیس توصیف قابل اصال

 .چیه بفهمی تا شی مادر خودت باید

 طرفش به رمینا صدای با که بگه چیزی خواست و ید ب*و*س پشیونیمو که کردم نگا ارسالن به بود شده جمع توش شادی اشک که چشایی با

 .چیییییک و برگشتم
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 .جدیدمون بهار شروع و عکسمون اولین شد این

 .ارسالن و من عشق بود این

 

 .پایان
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