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 بوررمضان ه.م

 باشیم خدمت در  بالا بیا.. لامصب تو خوشکلی چه جوون_

 

 انداختم چهرش به دقیقی نگاه

 

 جیب از خرجیش که گذرونه خوش  پسراي دسته اون از بود معلوم

 ..میاد باباش

 

 و دستاش براق و نرم پوست

 بود دخترا مثل  ك تمیز و بلند هاي  ناخن

 خوش دنبال فقط و نزده سفید و سیاه به دست حالا تا میداد نشون

 بوده گذرونی

 

 کردي پسند_گرفتم صافش و تیغ شش صورت از نگاه صداش با

 عزیزم؟؟
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 ..چجووورم..بله_زدم پوزخندي

 کردم خم پنجره سمت به کمی خودم

 کشید جلو به بیشتر منو و زد ام یقه به چنگی که

 شیشه تو نرم سر با تا کردم کنترل خودم سختی به

 کشید ام سینه روي لباس روي از دستش

  گفت داري کش اووم و

 ...عالیه سایزت_

 ..بانو باشیم خدمتتون در امشب بالا بپر پس_زد چندشی لبخند

 

  کشیدم عقب خودم

 شد باز یقم دور از دستش که

 نامحسوس
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 انداختم بود نشسته ماشین توي تر اونطرف مترچند که نیلا به نگاهی

 داد تکون سري که

 

 شدم ماشین سوار و زدم چشمکی

 

 افتاد شلوغ و تاریک شهر به نگاهم

 میدوید کاري واسه هرکس  ادمایی و

 

  ما ماشین به بود زده زل اخم با  کناري ماشین تو از دختري و

 

 پام ران روي دستی نشستن با

 پریدم بالا متر شش ترسیده

 ..هین_

 توفکري؟..عزیزم جوون_پسر
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 خدا)خوشکلی این به پسر میکنم فکر دارم_کردم نگاهش چپ چپ

 میاد؟؟ بهش اسمی چه(خوشکله کجاش نکنه نسیب

 

 بود اومده خوشش تعریفم از انگار

 چی تو.. رادمهر اسمم عزیزم جوون_فشرد بیشتر پام ران

 ؟..جیگرطلا

 

 ..نیلو_بود شده چندشم زدنش حرف لحن از

 زیباس و هات خودت مثل هم اسمت_اورد پام ران به فشاري باز

 خانومی

 

 زدم پس دستش عصبانیت با 

 کرد نگاهم متعجب  که
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 نمیمونه خونه واسه چیزي بکنی الان تو دستمالی_زدم لبخندي بزور

 ها

 

 خدمتتم در صبح تا من نباش نگران_خندید سرخوش

 

 باش عمت درخدمت_غریدم لب زیر

 

 با در داشت نگه زیبایی ویلایی ساختمون جلوي ساعت نیم از بعد

 کرد باز ریموت

 برد داخل ماشین

  داشت نگه کوچه  سر  ماشین که افتاد نیلا به آینه داخل از نگاهم

 

 شدم پیاده ماشین از

 ...بانو داخل بفرمایید_اومد سمتم به رادمهر
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 زدم اي عشوه از پر لبخند

 میشد شروع الان از کارم

 کردم حلقه بازوش دور دستم رفتم سمتش هب

 کنم پرت درحیاط از حواسش تا

 اینجا؟ میکنی زندگی تنها..خوشکله خونت خیلی واي_

 

 داخل به خودشو در شدن بسته قبل ك بود نیلا به حواسم پشت از

 رسوند حیاط

 داد اوکی شصتش با و

 ...قشنگه بیرونش مث هم خونت داخل حتما_ 

 

  بدي هدیه بهم رو خوبی ،شب امشب تو اگه.. اره_خندید سرخوش

 میشی زیبا خونه این سوگولی

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 8  

 

 عمت ارواح_غریدم لب زیر

 

 گفتی؟؟ چیزي_رادمهر

 

 میکنم راضیت باش مطمءن خوبه خیلی...نه نه_کردم هول

 

 شدیم خونه وارد باهم

 

 منم.. بیاري بیرون لباسات تو تا_کرد راهنماییم خواب اتاق سمت به

 کنه تر رویایی شبمون تا بیارم ناب بشرا جام چندتا

 

 برم اتاق داخل که کرد وارد پشتم به فشاري دست با

 

 رفت بیرون اتاق از زد لبخندي

 خاصیت بی ..زشت.. عنتر پسره_
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 ...افتاده سوسولا بچه شما دست که نیست ثروت و پول اینهمه حیف

 

 باز اتاق در که میکردم غر غر همیجور بودم ایستاده اتاق وسط

 نیاوردي بیرون لباست هنو که تو اء_شد

 

 _زدم اي عشوه پر لبخند

 ...عشقم هاشو دکمه  کنی باز برام تو میخوام

 

 بود شده کیف خر لحنم از که رادمهر

 اومد سمتم به گذاشت میز روي شراب شیشه

 

 میداد مشروب بوي دهنش

 کرده کوفت  الان همین بود معلوم
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 پیچید سرم يتو بیشتر دهنش بوي که زد آروغی

 بیارم بالا بود نزدیک

 

 کردم جور و جمع خودم سختی به که

  کرد باز یکی یکی رو مانتو هاي دکمه

 کشید لختم شونه سر روي دستی

 

 بودم شده عصبی

 میده لفتش انقد نیلا این چرا

 میکنه توخونه غلطی چه داره نیس معلوم

 

 افتاد خمارش چشماي توي چشمم که برد بالا سرم

 

  نده دستمون کار خدایا
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 ..شیم بدبخت

 میکنم رو اینکار هزارمه دفعه اینکه با

 توي کنیم پیدا نجات  مخمسه ازین نتونیم اینکه ترس هربار ولی

 ...بود فکرم

 

 باشه بارمون اخرین و بذاریم کنار رو کار این میخوردیم قسم هربار

 بود نتیجه بی  ولی

 انگار بودیم شده معتاد

 

 و گذرونی خوش دنبال همش که باز هوس سرايپ ازین انتقام به
 هستن رانی هوس

 بودیم اینکار به مجبور هم زندگیمون مخارج خرج و پول براي

 

 پرید بیرون گلوم از آخی شد وارد ام سینه به که فشاري با
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 ...عزیزم جوونم_پیچید گوشم توي مهرداد خمار صداي

 

 میکرد روي پیش داشت حد از بیش دیگه بزنم پسش میخواستم

 کشید کار از دست ظرفی شکستن صداي با که

 کشیدم اي آسوده نفس

 بود؟ چی صداي_مهرداد

 

 باشه دزد نکنه_گفتم ترسیده

 

 ..کنه دزدي من خونه از  کسی نشده زاییده_غرید عصبی رادمهر

 بلند هاي گام با

 رفت اتاق در سمت به

 زدم پوزخندي
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 افتادم راه  به سرش پشت یواشکی

 پریدم بیرون خونه از تیز آشپزخونه به دشورو محض به

 

 نبود در جلوي کفشام

 داشته بر  بیشعور نیلاي این باز حتما

 رفتم ساختمون پشت دیوار سمت به برهنه پاي

 کشیدم دیوار بالاي خودم حرکت یه  توي

 

 بودیم شده اي حرفه دیگه

 برامون بود ممکن کار ترین ساده ها دیوار از رفتن بالا و

 پریدم پایین دیوار روي از

 داد  چراغ بار چند برام ماشین توي نیلا که و

 

 شدن سوار محض به رفتم سمتش به دو با
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 فشرد گاز روي پاشو

 ... برمیداري کفشامو چرا بیشعور خر_

 

 فراموش خونشون تو کفشات سیندرلا مثل گفتم اخه واي_خندید

 بندازن گیرت و کردنت پیدا واس بگردن شهر کله نکنی

 

 خونه باغ خول و خار اینهمه تو من نمیگی.. هرهر_کردم کج مولب

 ؟؟ بیام چجوري

 

 !..پسره خونه از رفتم کش چی ببین نیلو نخور حرص_زد چشمکی

 

 تعجب با عقب صندلی روي سامسونت کیف دیدن با برگشتم

 اوردي؟؟ رفتی کیف_پرسیدم

 

 ببین داخلشو کن بازش خدا خنگ_کوبید گردنم پشت به دست با
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 ...دستت بشکنه_کردم اخمی

 

 کن صحبت درست بزرگترت با_خندید

 

 رفتن ور مشغول گذاشتم پام روي برداشتم عقب از کیف و شدم خم

 بزرگتر؟؟ کو_شدم قفلش با

 ..نشسته جلوت_نیلو

 

 ....نمیبینه چشام_شد باز تیکی صداي با قفل

 

 شدم  لال واقعی معناي به کیف داخل دیدن با

 

 کجا؟؟ از تراول نهمهای جوون_زدم سوتی
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 گذاشته کنار اي معامله انجام براي اینکه مثل_زد پوزخندي نیلو

 بودند

 شده ما مثل گل دسته دوتا نسیب که

 

  نباشه توکیف چیزي ردیابی_غریدم ترسیده

 نمیگذرن ازشون همینجوري مطمءنن.. پوله خیلی اینا

 نیلو نیافتیم گیر

 بوده کی کار فهمنب میخوان کجا از بابا بیخیال_کرد اخمی

 میکنیم زندگیمونو راحت و تعطیل دزدي سال یه تا پولا این با تازه

 نیلا_شد بلند نیلو جیغ صداي کوچه تو ماشین پیچیدن محض به

 شو قایم

 ایستاده ساختمون در جلو غلامی اقاي

 

 خیزیدم صندلی زیر سریع
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 ..من روي کرد پرت برداشت عقب صندلی از پالتوش  نیلو

 درنیاد اتصد_نیلو

 نمیدونم خودم انگار_غریدم

 ...میگم اینو میکنم حال کنم چیکار خب_خندید ریز

 

 بده شفات خدا_

 

  زد بوقی تک نیلو

 ساختمون پارکینگ تو برد ماشین و

 داخل بریم چجوري حالا ماشین به زده زل جغد مثل_گفت لب زیر

 

 اگه...هیز مردك بیارن خبرش_میدادم جون زیر اون داشتم ازگرما

 رفته ازینجا بار صد تاحالا نبود اجارش قیمت بودن مناسب بخاطر

 بودیم
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 بده رو اتاق بهمون تا هستیم نفر یه کنیم ادعا نبودیم مجبور اونوقت

 

 واحد تو تنها دختر یه میکنه فکر الانم.. صفت گرگ مردك آره_نیلو

 میکنه زندگی 4

  ..کرده تیز دندون برامون

 ...مبگیری حالشو بیا میگم_

 ماشین سمت میاد داره هیس.. هیس_نیلو

 

 سرجام شد باعث غلامی آقاي صداي که کردم جمع  بیشتر خودم

 بشم خشک

 خوبی..جان نیلو سلام_

 

 اینوقت اومده پیش مشکلی..بخیر شبتون غلامی آقاي سلام_نیلو

 ؟..ایستادین ساختمون بیرون شب
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 شما ماشین اب چشمم که در دم بذارم آشغالا اومدم...نه_غلامی

 ...افتاد

 

 خیابون تو تنها دختر یه شب وقت این تا نداره خوبیت دختر

 بیافته برات اتفاقی نکرده خداي ممکنه..بچرخه

 

 زندگی درهرصورت..داشتم کاري اضافه..میگید درست..بله بله_نیلو

 ...داره خرج

 

 بیا گفتم بهت که من_ترآورد پایین صداش ولوم  غلامی آقاي

 ...کنم نیازت بی چی همه از تا..شو من سوگولی

 

 دهنش توي دندوناش برم میخواست دلم..کردم مشت دستم عصبی

 ..هیز گنده شکم مردك کنم خورد
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 من پدر جاي به شما_کنه کنترلش میکرد سعی که صداي با نیلو

 ...اوره خجالت واقعا...هستید

 

  کرد باز ماشین در

 این بهتره شده که هم ونابروت حفظ براي_شد پیاده ماشین از انگار

 که نمیدم تضمینی وگرنه نکنید مطرح جاي دیگه رو پیشنهاد

 کنم رفتار الان مثل باهاتون

 

  ماشین ریموت صداي با

 کشیدم آهی

 کنه گم گورش گنده شکم این تا باشم زیر این ساعت سه تا باید حالا

 کنه باز ماشین در بیاد نیلو و

 

  میگرفت نفسم داشت کم کم دیگه

 کشیدم اي خفه جیغ باسنم زیر چیزي لرزش با که
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 دادم بیرون آسودمو نفس گوشی نور دیدن با

 موندي؟؟ کجا نیلا بیارن خبرت_

 

 ایستاده در دم خیکی این چه من به_کرد کر گوشمو نیلا جیغ صداي

 کنه گم گورش نمیره

 

 در هست زاپاس ریموت توش بردار عقب صندلی رو کیفم ببین

 ...یواشکی...بالا بیا کن باز ماشین

 

 ...اه تو دست از_غریدم

 

 بسنجم موقعیت تا بردم بالا سرم یواشکی

 نبود پارکینگ تو کسی
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 برداشتم رو نیلا کیف و عقب صندلی رو پریدم

 کشیدم بیرون ازش سوییچ و

 

 شدم پیاده ماشین از کردم باز در

 کردم حرکت آسانسور سمت به آروم

 

  نشده شپیدا خیکی این تا بود بهتر

 بالا برم سریع

 

 زدم آسانسور دکمه

 بالا؟؟ نرفتی مگه نیلو_زد خشکم صداش با که

 

 ایستادم سیخ جام سر
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 فراموش ماشین تو چیزي...آ_سمتش برگشتم مضحکی لبخند با و

 ...دارم برش اومدم..بودم کرده

 

 ..انداخت من و ماشین به باور نا نگاهی

 نشدم؟؟ متوجه رو اومدنت من چرا پس_

 

 ..  فعلا برم باید من...بود دیگ جاي حواستون حتما هه_خندیدم

 

 زدم رو دکمه سریع و توش پریدم آسانسور در شدن باز با

 

 میکرد نگاهم  همینجور غلامی آقاي

 

 راحت من بمیري_شد بسته آسانسور در که دادم تکون براش دستی

 من اشهب مونده باقی عمرم به روز ي..بشکه مردك اه اه..شرت از شم

 ...ببین حالا میکشم تورو
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 ندیدت؟؟ غلامی شد چی_جلوم پرید نیلا که شدم واحد وارد

 

  دونفریم نشد متوجه خنگ ولی دید_زدم کنارش

 

 گوشه یه کردم پرت اوردم بیرون تنم از مانتوم

 ..بگیرم دوش یه میرم بخوریم کن درست  چیزي یه _

 

 ..رفت آشپزخونه تسم به کرد قبول حرف بی داد تکون سري نیلا

  رفتم اتاق سمت به

 

 .. انداختم تخت روي اوردم بیرون  لباسام

 ...شدم حموم وارد
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 کردم باز گرم آب دوش

 میداد بهم خوبی حس آب گرم ذرات برخورد

 

 بودم گرم آب و حموم عاشق

 

 میگرفت دوش سرد اب با همیشه که نیلا برخلاف

 اومدم نبیرو حموم از و پیچیدم بدنم دور رو حوله

 

 رفتم آشپزخونه سمت به

 بود پیچیده خونه فضاي توي کشیده دم برنج بوي

 

 ...کوچیکه خواهر عالیه آشپزیت_کشیدم عمیقی نفس

 

 ..بزرگه خواهر عالی خوردنت تو من برخلاف_زد لبخندي نیلا
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 خنده زیر زدیم دوتاي

 

 نشستم میز پشت

 کشیدم برنج کمی

 

 ..ردک باز رو لوبیاي کنسرو قوطی نیلا

 برشته مرغ..سبزي قرمه کنی هنرنمایی نمیشد_شد جمع صورتم که

 کنی؟؟ درست چیزي اي

 

 پختن برنج سر زورم تمام دیگ نه_داد بالا ابروهاش شیطنت با نیلا

 ...کردم خرج

 

 گشادي کنن جونت ب جون_بردم فرو لوبیا ظرف توي قاشقم

 ... خواهري
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 ...بزن غر کمتر بخور_نیلا

 

 کردي؟؟؟ چیکار رو پولا_گذاشتم دهنم توي برنج قاشق

 

 امنه جاش نباش نگران_برداشت رو اش  نوشابه لیوان خونسردي با

 ..نمیرسه بهش هم جن عقل گذاشتم جاي یه..

 

 شدم غذام بقیه خوردن مشغول دادم تکون سري

 

 نیلا کمک به ظرفا شستن بعد

 

 شدیم خوابمون رخت کردن پهن مشغول

 داشتیم عادت

 بخوابیم سالن توي هم رکنا دوتایی
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 نمیبرد خوابمون صبح تا نمیخوابیدیم هم کنار شب اگه

 

 کردم پرت تشک روي خودم حوله با

 ...کن خاموش برق دستت قربون نیلا آخ_

 

 یه نکنی کاري ي خودت میدي کار ادم به همش_کرد نچ نچ نیلا

 !وقت؟؟

 

 میشم خسته من نه_دادم قوسی و کش بدنم

 

 دمکشی خودم روي پتو

 ...خوابید کنارم هم نیلا که

 

 شد بلند پفش و خر صداي سریع
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  نمیکرد پف و خر اگه یعنی

 نمیبردا خوابش شب

 بود نشده گرم کاملا چشمام هنوز

 آشغالا.. پاشو نیلو هووي_زد پهلوم به لگدي و پرید خواب از نیلا که

 گندش بوي صبح باز..بود تو نوبت امشب بیرون بذاري رفته یادت رو

 ..برمیداره رو خونه کل

 

 

 ... بابا کن ول_غریدم

 چرخید پهلو به

 اه.. پاشو_زد لگدي باز که

 

 ..خر_زدم شکمش به مشتی عصبی
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 ..شدم بلند جام از

 کردم روطی آشپزخونه مسیر بسته چشم

 

 ...کشیدم بیرون سطل از رو زباله پلاستیک

 

 فرضی گیري نشونه یه با

 

 ....خیابون کنار پایین هزبال سطل تو کردم پرتش پنجره از

 

 نه یا افتاد سطل تو اینکه به توجه بدون

 پتو زیر خزیدم برگشتم  دوباره

 

 برد خوابم نرسیده بالشت به سرم
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  در شدن کوبیده محکم صداي با صبح

 پریدم خواب از ترسیده

 

 ....زلزله..ننه واي_زد داد نیلا که

  نشستم تیز

 ترس با

 کردم نگاه اطراف

 

 نمیخورد تکون چیزي هیچ

 کو؟؟ زلزله پس

 شد بلند در کوبش صداي دوباره

 

 ...میزنن در بیشعور_زدم نیلا به گردنی پس
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 رفتم در سمت به شدم بلند

 ...بکنه ازجا در طرف ازینکه قبل تا

 

 ...شد قایم و آشپزخونه تو پرید فرز نیلا

 بازي مشک قایم این به بودیم کرده عادت دیگه

 

 کردم باز در

 افتاد خوشکلی رشته آش کاسه به اول ممچش  که

 

 ...شده چراغ چهل خوشحالی از چشمام بودم مطمءن

 

 ...مادر بخیر صبحت جان نیلو سلام+

 دوختم خانوم نرگس به و گرفتم آش کاسه از نگاهم

 میکرد زندگی ما روي به رو واحد تو که مهربونی و تنها پیرزن
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 رشته آش اسهک به اشاره... جون نرگس سلام_زدم لبخندي

 ...نکنه درد وبالت دست_کردم

 نشست چینش پر صورت روي عمیق لبخندي

 ...کردم درست آش...مادر میکنم خواهش+

 

 یه توام براي گفتم داري دوست خیلی رشته آش که افتادم تو یاد

 ...بیارم کاسه

 

 لحظشه یه واسه داشتن دوست_گرفتم دستش از رو کاسه

 ...عاشقشم

 ....مادر انج نوش بخور_خندید

 

 کرد نگاه سرم پشت به متعجب

 برگشتم عقب به که
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 ..کردم دنبال نگاهش رد و

 شده؟؟ چیزي_

 

 فقط...نه_زد اي شرمنده لبخند و گرفت خونه داخل از نگاهش

 بود؟؟؟ پیشت کسی دیشب

 

 چطور؟..نه_پرسیدم متعجب

 

 ...انداختی خواب رخت دونفر واس آخه_خندید

 

 میزنم غلت جام تو شبا دارم عادت من میدونید..نه آ_ کردم هل

 

 ...باشم راحت تا میندازم تشک دوتا همین واس

 

 ...نمیشم مزاحمت..مادر باشه_داد تکون سري
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 خدافظ فعلا

 

 ...خدانگهدار...ها رشته آش بخاطر ممنون_

 

  بستم خونه در

 ...رشته آش جوووون_پام جلوي پرید جن مثل نیلا که

 کن درویش چشات آ آ_مکرد قایم سرم پشت رو کاسه

 تونمیرسه به پس..اورده نفرمون یه واس فقط آش... 

 

 میخوام آش منم..چی یعنی_کرد آویزون لوچشو و لب نیلا

 

 ....بدن کاسه یه توام واس بگو برو_رفتم آشپزخونه سمت به
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 یه جا همه_نشست صندلی روي من روي به رو کرده بغ اومد دنبالم

 جون نرگس رشته آش این واس لیو...بودا خوب بودنمون نفر

 ...میکنم برملا خودمو حضور میرم من آخرش

 

 کردم نگااهش چپ چپ

 نخوردت اش سر بر خاك_کاسه به بود زده زل حسرت با که

 ...بخوریم باهم... بیار قاشق یه پاشو..کنن

 

 ...نیلو منی عشقه_خندید

 میدونم.. اوووم _گذاشتم دهنم توي آش قاشق

 نشستم زیونتلوی روي به  رو

 شدم ها شبکه کردن بالا و پایین مشغول و

  اومد بیرون اتاقش از غرغر با نیلا
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 ندارم هیچی...خرید بریم پاشو نیلو اه_کرد پرت مبل روي لباسی

 بپوشم

 

 لباس دست 5 کامل خودت واس نیست روز چند هنو_خندیدم

 خریدیا

 

 ...شدن خز همشون نمیخوام_نشست مبل روي اخم با

 

 ...داره پول چقد ببینیم بیار کیف برو پاشو_گذاشتم میز روي کنترل

 دوید آشپزخونه سمت به خوشحالی با

 

 ...میري کجا_زدم داد که

 

 ...دیگه بیارم کیف_داد جوابمو همونجا از
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 ...بود آشپزخونه تو مگه_رفت بالا ابروم تاي

 

 نیلو واي_رفتم آشپزخونه سمت به شدم بلند کرده هل صداش با

 ...نیست

 

 شدم آشپزخونه وارد

 نگا رو زباله سطل اطراف و شده کابینت وارد کمر تا دیدم رو نیلا که

 میکنه

 

 ....بودمش گذاشته اینجا مطمءنم_

 

 ...دیشب_دادم قورت دهنم آب

 ...آشغالا

 ....در دم
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 کوبیدم پیشونیم به محکم دست با

 

 ...نه واي_زد جیغ سریع زده جن نیلا

 

 دوید خونه بیرون سمت به دو با

 

 زباله سطل اطراف چیزي هیچ_کردم نگاه پایین آشپزخونه پنجره از

 ...نبود

 

 میرفت اونور اینور و میکرد نگاه اطراف تند تند نیلا

 

 نشست زمین روي غم با یهو

 شدیم بدبخت واي

 ...دزدي میرفتیم باید باز
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 لعنتی

 ...شدیم راحت شریف شغل این از سالی یه حداقل گفتم

 میشد پسرا از یکی خواب اتاق وارد من یا نیلا ك هربار

 

 بیایم بیرون خونه از سلامتی به تا میریخت تنم گوشت

 

 بذاریم کنار رو شغل این میتونستیم

 داشتم دوست رو مامانی تیش تی پسراي این به زدن نارو ولی

 رفته سرشون هوس بهونه به بزرگی کلاه چه میفهمیدن وقتی

  نیلا جیغ جیغ صداي با

 میخوام نه...خنگ چقد آدم آخ_گذاشتم گوشام روي دستام

 ...بیرون میکنی پرت داري چیو که بندازي نگاه یه نباید تو...بدونم
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 اونی  خوشبحال واقعا_اومد من سمت به بست سرش پشت خونه در

  میکنه پیدا کیف که

 میشه میلیونر مفت مفت

 و این خونه تو ازب باید خانوم کاري ندونم یه بخاطر دوتا ما اونوقت
  بزنیم دو سگ اون

 

 ...گرفتی که مونیم لال_شد تر عصبی که کردم نگاهش صدا بی

 

 چی واسه..شده گم کیف که حالا_رفتم یخچال سمت به خونسرد

 ..بخورم حرص

 

 گرفت باسنم از نیشگونی نیلا

 اي آي آیییی_سووخت سرم مغز تا که

 

  خونسرد بعد نزنی گند توباشی تا حقته_نیلا
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 خودت واسه بگردي 

 

 همیشه رو حرصا همه خب_بود گرفته خندم خوردنش حرص از

 ...نمیرسه من به چیزي تومیخوري

 

 بریم شو حاضر زودباش_رفت اتاقش سمت به کرد من به پشت نیلا

  بدي کیس سراغ

 میکنم دق لباس خرید برم نتونم فردا من

 

 دادم تکون تاسف نشونه به سرمو

 رفتم اتاق سمت به

 

 بپوشی؟؟ میخواي چی_بود رفته فرو کمد توي کمر تا یلان

 

 پسره با اتاق تو میرم من دفعه این_غرید عصبی
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 پول دنبال میري شما

  حال و عشق خوشکل پسرا با میره هی والا

  اون و این خونه تو من هی 

  باشم نون لقمه یه دنبال

 آشغال سطل تو بندازیش بیاي تو

 

 بابا باشه_خندیدم

 ....ها خونه تو میزنه بیل انگار نون لقمه یه گهمی همچین

 

 کشید بیرون کمد از سرش

 طلایی کمربند که مشکی مانتو اون برو_کرد نگاهم چپ چپ و

 بپوش براقت مشکی شلوار و شال با داشت

 ...نکن عصبی منو انقد
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 وقتا بعضی_کشیدم بیرون گفت که لباساس و رفتم کمدم سمت به

 ...میدي دستور انقد که..منی بزرگتر هرخوا تو شاید میکنم فکر

 

 ...میکنی خرابکاري همش تو چون دارم حس همین منم_نیلا

 

 کردم نگاه بهش

 چیه؟؟_گرفت خندش که

 

 ...نشده خشک شیرت تا بریم شو حاضر هیچی_خندیدم

 شدیم ماشین سوار

 رفتیم شهر بالا هاي خیابون سمت به

 

  کن برسی اول خب

  میکنی پیدا چی ببینیم
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 شد پیاده ماشین از

 

 رفت خیابون کنار سمت به

 نشستم سینه به دست

 

 نمیکشه نقشه واسش نکنه پیدا میلش بابا پسري تا میدونستم

 بودم علاف اینجا ساعت دو یکی قشنگ پس و

 

 بود شلوغ خیابون

 میرفتن اونور به ازینور مردم

 

 ها چهره به بود زده زل متفکر نیلا

 

 کرد نگاه سمتی به خوشحالی با یهو
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 کردم دنبال نگاهش رد

 افتاد  رسمی  العاده فوق تیپ با   عینکی پسر یه به چشمم که

 کنه؟؟ تور میخواد اینو_رفت بالا خود ب خود ابروم تاي

 

  بسیجیه بچه اینکه

 

 رفت پسره سمت به خوشحال نیلا

 

 نشست لبم روي لبخندي

 میگردهبر تر دراز پا از دست و نمیده نخ بهش پسره میدونستم

 

 میخندم بهش سیر دل یه منم

 

 میکردم نگاهشون دقت با
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 میزد دید اطراف و نشست پسر کنار تفاوت بی

 

 ...کشید بیرون جیبش از گوشیش

 شد باهاش رفتن ور مشغول

 

 پسره این مخ چجوري ببینم بودم منتظر و زدم چونم زیر دستم

  میزنه

 کرد تر نزدیک پسر به خودش کمی

 

 انداخت بهش يبد نگاهی پسر که

 به چیزي داد تحویلش ژکوندي لبخند حرفا ترازین سمج نیلا ولی

 گفت پسر

 بهش نگفته خوبی چیز بود معلوم پسره متعجب قیافه از
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 دور ازش و کرد نیلا بار بزرگ تیکه چند و شد بلند اخم با یهووپسره

 شد

 

 ترکیدم خنده از

 تنشس اومد ماشین سمت به اویزون لوچه و لب با نیلا

 نمیشد متوقف خندم

 ..میخندي چی به زهرمار_غرید که

 

 بود دیدنی خیلی قیافتون واي

 گرخید اینجوري گفتی بدبخت به چی

 خونه بریم میاي گفتم_گفت جدیت با رو به رو به زد زل اخم با

 ....خالی

 

 .. .باحالی خیلی تو نیلا واي_گرفت شدت خندم حرفش با
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 بریم نبز آره بگه هم پسره داشتی انتظار

 

 بدم افتخار بهش من باشه باید خداشم از اره_شد عصبی

 

 ...صد در  صد آره آره_

 اینکاره میفهمیدي میکردي پسره قیافه به نیگا یه من خواهر اخه

 ...نیست

 

 ازش اومد خوشم خب_گفت بغض با نیلا

 

 قربون_کشیدم بود ریخته بیرون شالش از که موهاش به دست

 ...میخرم خوشکلشو یه تبرا خودم...برم خواهریم

 

 شد شب.. دیگه جاي یه بریم بیافت راه..نکرده لازم_نیلا
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 زدم استارت

 

 داشتم نگه بدنسازي پاشگاه کنار اینبار

 چه ببینم برو منبعشه دیگه اینجا_کردم اشاره باشگاه به چشم با

 ...میکنی

 

 نکردم تور  تپلش یه اگ ببین حالا_زد اي عشوه از پر لبخند نیلا

 

 بري در زیرش از نتونی نباشه تپل خیلی باش مواظب فقط_

 

 خنده زیر زدم

 ...بدبخت منحرف هرهر_نیلا

 شد پیاده ماشین از

 ایستاد باشگاه روي به رو خیابون کنار
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 شدم موتوري بازي مشغول کشیدم بیرون گوشیم

  بودم کرده بازي چقد نمیدونم

 

 افتاد گوشیم روي کالی میس که

 بود نیلا

 انداختم اطراف به نگاهی

 بود ایستاده ماشینی کنار

 

 شد ماشین سوار هست بهش حواسم شد متوجه اینکه محض به

 افتادم راه به دنبالش و زدم استارت

 بود خیابونا روي نگاهم

 بودیم رسیده شهر  بالاي به تقریبا
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 کرد پارك بزرگی ویلایی خونه جلوي ماشینش

 

 گرفتم ننظرشو زیر...ایستادم ازشون فاصله با

 

 مطمءن من حضور از  چرخوند چشم اول و شد پیاده ماشین از نیلا

 بشه

 

  من دیدن با

 رفت پسر همراه راحت خیال با

 

 ....بشه وارد نیلا شد منتظر اول و کرد باز کلید با در پسر

 

 زد بهم در و رفت سرش پشت
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 روي از  باید حالا بذاري باز در میمردي هووف_دادم بیرون نفسمو

 .... بالا برم واردی

 

 انداختم خونه دیوار و در به نگاهی

 

 بود برق تیر نزدیک دیوار جا بهتر

 

 رسوندم دیوار روي به خودم و رفتم بالا برق تیر از سرعت با

 

  کردم نگاه رو ها دیوار و حیاط اطراف دقیق

 ...بستم صورتم جلوي و کشیدم بیرون جیبم از کوچیکی دستمال

 

 ...داختمان زمین روي خودم

 رسوندم در به خودم  سریع خم کمر با
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 بود نبسته سرش پشت در خوشبختانه

 

 شدم خونه وارد آروم

 ....باش راحت دربیار لباسات عزیزم_شنیدم صداشون که

 

  رفت آشپزخونه سمت به پسر

 زد چشمکی من دیدن با نیلا

 شدم قایم پرده پشت  و دارم نشون بهش حله معنی به انگشتم که

 

 برن اتاق سمت به تا

 کردم نگاه پرده لاي از

 ...شد پذیرایی وارد شربت لیوان دوتا با پسره

 اصلا که ماشین تو..بگو خودت از جان نیلا خب_نشست نیلا کنار

 ..نزدي حرفی
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 بگم؟ چی خب_زد زوري لبخند نیلا

 کجان؟؟؟ خانوادت_پسر

 

 ..میکنم زندگی تنها...شدن فوت_کشید آهی نیلا

 

 بعد به ازین... عزیزم متاسفم_کشید خودش سمت یه ور نیلا پسر

 نیستی تنها دیگه هستم من

 

 نشوند نیلا برهنه گردن روي اي بوسه

 

 خندیدم ریز

 ...متنفره بدنش بوسیدن از چقد نیلا میدونست خدا فقط

 نیاوردي؟؟ بیرون لباسات بقیه شالت جز چرا_پسر
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 ...عزیزم راحتم_نیلا

 فکر همش.. ناراحتم من_ برد انتوشم هاي دکمه سمت به دستاش

 ...معذبی من پیش میکنم

 

 ...اخه...نه_زد پس دستش نیلا

 

 از کدوم هر که کشید رو نیلا مانتو یقه طرف دو حرکت یه تو پسره

 شد پرت سمتی به ها دکمه

 میکرد نگاه پسر اون و مانتوش به باز دهن با نیلا

 

 ....داري سفیدي بدن چه جانم_پسره

 

  خون بجاي بیرون میزد پرتقال آب نیلا به  میزدي کارد لحظه اون

 بود انفجار حد در خنده از
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 جا همین لباسامو بقیه تا خواب اتاق بریم میخواي_غرید لب زیر نیلا

 نکردي؟؟؟ واجر و جر

 

 عزیزم اوه_خندید بود کرد برداشت شوخی رو نیلا حرف ك پسره

 دارم دوست خشن معاشقه من

 

 خونه؟؟؟ برگردم بتونم که بمونه لباسام زا چیزي باید خب_

 

 مهمون فعلا_ کشید   رو نیلا  دست و شد بلند مبل روي از پسر

 ...عزیزم میخرم برات رو اینا از بهتر نباش نگران...منی

 

 کشید ها پله  سمت به اونو و

 

 پریدم بیرون پرده پشت از رفتنشون از بعد

 بکنم کارم سریع بود بهتر
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  نکشته ور پسره نیلا تا

 

  شدم اتاقا گشتن مشغول

 گشتم کرد پیدا ارزشی با چیز میشه میرسید نظر به که جاهاي

  

 خورد  چشمم به اصل مردونه نقره دستبند و گردنبند چند

 چپوندمشون جیبم توي سریع که

 کشو توي از هم میشد تومن 500 نزدیک کنم فکر که پول مقداري و

 برداشتم میز هاي

 میکرد اذیتم مصورت روي دستمال

 بود شده تموم کار که حالا

  کردم باز صورتم روي از دستمال

 

 نیافتاده نیلا واس اتفاقی تا برم زودتر هرچه بود بهتر
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 علامت نیلا به چیزي شکستن با قرارمون طبق تا اومدم پایین سریع

 که بدم

 شد سبز راهم جلوي  پسره

 میکرد نگاهم تعجب با

 

 بودم افتاده گیر ريبدجو دادم قورت دهنم آب

 

 میکنی؟ چیکار دستشویی؟؟؟اینجا نرفتی مگه_پسره

 

  ...رو دستشویی نکردم پیدا ولی رفتم آره..آ_کنان من من

 ها بزرگه واقعاخونت...شدم گم کنم فک_زدم خندي نیش

 

 باور نا و بود نکرده درك راهش جلوي منو یهویی حضور هنوز انگار

 ....که گفتم رو راه ته_گفت
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 گرفتما پرتی حواس..ممنونم آها_زدم اي مسخره خندلب

 

 بالاي دکمه دوتا یادم من_زد خشکم صداش با که کردم گرد عقب

 !!!بود شده کنده مانتوت

 اش دکمه هاي سوراخ میدونی بود؟؟نه پاره...آ_کردم صاف صدام

 دراومد سوراخش از کشیدي وقتی..شد گشاد

 

 ...شدي متوجه بد که عزیزم نشده پاره

 

 ...شاید_کرد نگاهم متفکر کمی

 ...چشیدنتم منتظر صبرانه بی که اتاق تو بریم_اومد سمتم به

 

 ..میام دستشویی برم _رفتم عقب
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 منتظرتم اتاقم تو باش_داد تکون سري

 

 کردم فرار چشماش جلوي از سریع و گفتم اي باشه

 

  میکرد غلطی چه اتاق تو نیلا این نبود معلوم

 میزد پرسه اینجا پسره که

 

 میز روي اي شیشه گلدون که گذشت پسره رفتن از دقیقه چند

 شد تیکه هزار گلدون و زدم  زمین به محکم برداشتم

 

  زدم  بیرون خونه از سریع

 شدم نیلا درمنتظر جلوي  ماشین با

 

  کشید طول کمی اومدنش
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 بودم شده نگران

 ..افتاد براش اتفاقی نکنه

 

  یهو که کردم باز در

  پرید پایین دیوار روي از جن مثل نیلا

 بریم بدو_ماشین تو کرد پرت خودش

 

 کردم روشن ماشین

 فشردم گاز روي محکم پام

 

  بود شده تاریک هوا

 اومدي؟؟؟ دیر انقد چرا خبرت_ داشتم نگه خیابون وکنار

 

  اء اء اء.. بیشعور انتر پسره_شد منفجر بمب مثل نیلا
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 ...کرد چیکار باهام ببین

   بود شده کنده اش دکمه که شلوارش دیدن با زد بالا نتوشما لبه و

 داد؟؟؟ جر اینم نکنه_گرفت خندم

 

 گشاده؟؟؟ مانتوت سوراخ مثل اینم سوراخ میگه عوضی مردك_غرید

 

 خنده زیر زدم بلند حرفش با

 

 میخندي چی واس_گفت متعجب که

 

 دنبالت اومد پسره دستشویی رفتی و کردي ولش شما وقتی آخه_

 ...دید منو رو راه تو

 مگه؟؟ نشد کنده مانتوت هاي دکمه گفت
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 فقط شده باز بود گشاد سوراخش نه گفتم نشم ضایع  اینکه واس منم

 

 خندیدم دوباره

 ...زهرمار_نیلا

 میخندي؟؟ تو کرده جرواجر لباسام همه_

 

 ...سلامت تنت عشقم نداره اشکال_

 

 کرده جرواجر يمیداد علامت تر دیر ثانیه دو اگه اونم_کرد اخم

 ...یابو مردك..بود

 

  گرفت شدت خندم باحرفش

 ..آخ_ گرفت پام ران از نیشگونی که

 ...میریزه دندونات نخند انقد_نیلا
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 ...چشم_گرفتم خودم جلوي بزور

 ...یابو اون خونه از اوردي چی حالا_نیلا

 

  کردم جیبم توي دستم

 مریخت پاش روي بودم رفته کش خونه از که چیزاي همه

 ...یابو آقاي پولاي و ها گردنبند_

 

 ... منه سهم همش ایندفعه_نیلا

 

 چرا؟؟_

 

 ....بشه خسارتش جبران چون_نیلا
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 به بده همش..ننداز من دامن تو وحشیا ازین دیگه خدا_کشید آهی

 نشه واجر جر بگیره چجوري باید میدونه بهتر نیلو

 

 ...بدبخت منحرف_خندیدم

 ...جوونم نیلو_کرد   مظلوم  اش چهره یهو

 

 میخواي؟؟ چی باز_رفت بالا ابروم تاي

 

 خرید؟؟ بریم الان_نیلا

 ...برو فردا... نیلا وقته دیر_کردم اخم

 

 نشی اذیت بخرم کنم انتخاب زود میدم قول.. میکنم خواهش_نیلا

.... 

 

 میکشه طول ساعت سه خودش خریدنت زود_دادم بیرون نفسم
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 ...دیگه یمبر بیا_کرد آویزون اش لوچه و لب

 

 مردم پسراي سر به سر اونجا ولی...خب خیلی_دادم تکون سري

 بردي منو ابروي کارت با اوندفعه...نمیذاریا

 

 ..پسرا این میگیره حرصم آخه_خندید

 ...میافته زانوش وسط شلوارشون   خشتک

 

 ...میشه مالیده زمین رو برسه دیگه سانت دو

 بود افتادن مرز تو شلوارش هم پسره اون

  بیاره درش راحت  کردم کمک بهش منم

 

 خندید قش قش و
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 مردم؟؟؟ پسراي شلوار کشیدن با_کردم نگاهش چپ چپ

 

 پایین افتاد خودش شلوارش کن باور... که نکشیدم_نیلا

 

 بود؟؟ صورتی و گلی گل یادته شرتشو_ خنده زیر زد یهو بعد

 

 گرفت شدت ام خنده روز اون اوري یاد از

  نبود نکرد پارك واس جا

  پاساژ تو برو تو_گفتم نیلا به رو کلافه

 ..بیام کنم پارك ماشین من تا

 

 ...پس بیاي زود_نیلا

 شد پیاده ماشین از
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 ..کردم پیدا پارك جاي سختی به

 

  یکی که کردم باز ماشین در وسایلم برداشتن از بعد

 شد بسته در دوباره و داد هل در بیرون از

 

 ماشین تو شدم پرت

 

  نیلا که کردم نگاه بیرون شده گرد هاي مچش با

 نشست ماشین توي زده وحشت

 ...شدیم بدبخت نیلو واي_

 

 شده چی_رفت بالا تعجب شدت از ابروهام

 بگم؟؟ اول کدوم بد یکی خووب یکی دارم خبر دوتا
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 ...بگو رو خوبه_کشیدم پوفی

 عاشقش ببینی اگه دیدم خوشکل لباس یه_زد بزرگی لبخند

  پایینش و شده سنگدوزي اش سینه رو که براق کیمش....میشی

 کنی مخ که مختلط مهمونی براي میداد جون اصلا.. بود کلوش

 ... و پسرارو

 حرفش بین پریدم

  

 براي پولمون.. گرونه خیلی چیه؟؟حتما بد خبر ..بسه خب_ 

 ؟؟.نمیرسه خریدش

 

 ..مناسبه قیمتش اتفاقا نه_داد تکون سري

 شده؟؟ چی پس خب_

 

 پول شما که...دزدیدیم پول پر کیف خونشون از بود پسره اون_انیل

 برد آشغالی دادي
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 خب؟؟_خندیدم

 

 ...پاساژه تو دیگه قلدر مرد  چندتا با اونم_نیلا

 ...خب_

 گفتم ترسیده شدم متوجه حرفش یهو

 

 ...ندید که تورو اوه_

 ...دید_ زد پهنی لبخند

 ...شدیم بدبخت پس_کوبیدم پیشونیم به دست با

 

  و گذاشته تنهام... اونشب که خواست معذرت ازم اتفاقا نه_نیلا

 ...بیرون بره شده مجبور اومده پیش ضروري کار
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 نیستم؟؟ خواب اتاق توي نفهمیده چی؟؟یعنی_زدم داد

 

 ...نوچ_خندید

 ...رفته دزده اقا دنبال موقع همون چون

 خونتون رفتی و شدي امید نا توام کرد فکر

 

 ...باقیه شکرش جاي بازم_کشیدم اي آسوده نفس

 خرید بریم حالا خب_نیلا

 

 کردم نگاهش چپ چپ

  ببینه باهم دوتاییمون اگه بیام تو با چجوري من_

 کله اون از معلومه دیدم من که مردي اون...زدیم کلکش میفهمه

 ..هاست گنده
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 نمیفهمه بپوشی اینو اگه_ گذاشت پام روي پلاستیک

 

 چادر؟؟_کرد نگاه پلاستیک داخل

 خریدي؟؟ چادر رفتی

 

 اره_گذاشت نمایش به دندوناش تمام که زد لبخندي

 ...داره بندم رو تازه

 چی؟؟؟_ کشیدم جیغی

 

 فاتحه که باشه معلوم صورتت اینجوري خب_گرفت گوشاش نیلا

 مامانمی بگم میتونم بعدشم...خوندس مون

 

 رسید گوشش تا نیشش که زد لبخندي
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 چی با حالا.. چادر به دادي پولمون نصف رفتی تو_غریدم عصبی

 کنی؟؟ خرید میخواي

 

 ..میشد لازممون چادر خب_نیلا

 چی؟؟ یعنی_

 بیرون میاي وقتی تو لازم میشه زیاد پسرا دوست تعداد_خندید

 ...بزنی روبند و چادر

 

 ....بند رو با اونم بپوشم اینو من عمرا_کردم نگاهش چپ چپ

 .. بپوش خودت

 انتخاب و کنه پرو لباس کی بپوشم اگه من_کرد مظلوم چهرشو

 کنه؟؟؟

 

 ...برو خودت نمیام من پس_دادم بیرون کلافه نفسم
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 ...نمیخرم هیچی من میدونی تونباشی توروخدا نیلو_زد زار

 

 میکنم تاکید...میپوشم اینبار فقط_زدم چنگ دستش از پلاستیک

  اینبار فقط

 

 ...برام کنی جبران باید باش مطمءن اونم 

 

 برم قربونت....چشم_دیدخن

 

 کردم نگاه چادر به و شدم پیاده ماشین از

 بپوشمش چطوري دونستم نمی اصلا

 میپوشن چجوري این نیلا_

 

 :گرفت ازم رو چادر نیلا
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 داد یادم فروشنده بیا -

 :زد گره پشتم رو هاش بند و کرد سرم رو چادر

 مدلیه چه دیگه این -

 قجریه -

 

 زد گره رو بنداش و گذاشت صورتم وير و گرفت ازم هم رو روبند

 :نالیدم

 شم می خفه دارم -

 

 ..شدي خوشکل خیلی عشقم کردي غلط_نیلا

 عزیزم بمیر_غریدم لب زیر

 

 ...میشه دیر...بریم بیا_گرفت دستم

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 77  

 

 یه نمیشد_کشید خودش دنبال منو میکردم غر غر که همینجور

 يمیمیرد لباس این نمیخریدي اصلا..خرید بیاي دیگه وقت

 

 ...اینطرف میاد داره پسره هیس هیس_ نیلا

 

  افتاد رو ب رو به نگاهم

 شد نزدیک بهمون هیکل درشت مرد تا سه دو با رادمهر

 ..خانوم نیلو سلام_کرد نیلا به رو

 

  ..سلام_زد لوسی لبخند نیلا

  کرد مکث کمی

 ...رفت یادم اسمتون_

 

 ..کردي فراموش زود چقد..هستم رادمهر_
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 ...دیگه پرتیه حواس آره_نیلا

  دیگه بریم باید ما خب

 بزرگ؟؟ مادر بریم_ کرد من به رو

 

 کنم لهش میخواست دلم بود گرفته حرصم آخ

 پررو دختره

 

 نمیکنی؟؟ ؟؟معرفی کجا_رادمهر

 

 رفت یادم ببخشید بله... آ_نیلا

 ...هستند بزرگم مادر

 ...هست هم حرف کم طفلک و داره آلزایمر

 ...بشه عوض هواش و حال کمی دمشآور خودم با الانم
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 مسنه؟؟؟ انقد_کرد نگاهم مشکوك رادمهر

 ...سالشه 80_کشید آهی نیلا

 

 ....نشده خمیده کمرش خوب پس_رادمهر

 ...باشه مسن نمیاد نظر به اصلا

 

 ...گلوم تو پرید دهنم آب

 کردن سرفه به کردم شروع

 

 بود بین ریز چقد این واي

 ..که

 ....اومد بند نفسم که کوبید پشتم به محکم دست کف با نیلا
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 زودتر باید نیست خوب حالش بزرگم مادر شرمنده_گرفت دستم و

 ..خونه برگردیم

 ....هانی میبینمت بعدا

 

 ...کشید خودش دنبال منو و داد تکون رادمهر براي دستی و

  شدیم دور ازشون کامل وقتی

 بیشعور؟؟ بزرگم مادر من_غریدم

 ؟..یفهمهم نیست خر پسره نمیگی

 

 که تو بفهمه میخواد ازکجا_میرفت اي مغازه سمت به که همینجور

 ...ندید چهرتم حتی...بودي چادر زیر

 

 کردم نگاهش چپ چپ
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 بود بند رو اون زیر  صورتم ولی

  نشد برزخیم چشماي متوجه و

 گفت؟ چی ندیدي_

 

 ...نفهمن تا برو راه خم یکم لامصب خو_آورد فشار پشتم به دست با

 

 ...توماشینا برمیگردم نیلا_کشیدم یغج

 

 کردم غلط باشه باشه_نیلا

 نشو سگ

 ...مغازست این بریم بیا

 

  شد بزرگ مغازه وارد

 ...خانوم نیلا سلام_اومد سمتمون به سریع نیلا دیدن با پسره که
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 ...میاري برام گفتم که لباس اون..عشقم سلام_کرد باز نیشش نیلا

 

 بود شگرد در دو این بین نگاهم

 بخواه جون شما... آره_

 

 زد پسره مخ زودي این به یعنی

 داد نیلا دست به لباس پسره

 ...بکنم پرو لباس میرم من_کرد من به رو نیلا

 بیام تا باش بزرگم مادر مواظب جان مهران_گفت پسر به

 

 عزیزم چشم_مهران

 

 ...جان مادر بشینید اینجا_اورد برام صندلی و
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  بودم نفجارا درحال حرص شدت از

 

 زد صدام نیلا که

 ....میاد بهم ببین بیا جون مادر

 

 ...میزد موج خنده صداش تو

 میکرد نگاه بهمون باز دهن با پسره

 ...میخواد نظر پیرزن یه از جون دختر یه چرا میگفت خودش با حتما

 

  کردم باز پروو اتاق در

 نیلو؟؟ چطوره_زد چرخی نیلا

 نبود معلوم ام چهره حالت بند رو ناو زیر ولی کردم جمع صورتم 
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 و مینشست صورتم روي دوباره بند رو به برخورد با گرمم هاي نفس
 میکردم گرما احساس شدت به

 ...  زشته خیلی نیلا نمیاد بهت اصلا_

 

 ؟؟..جدي_وارفت خمیر مثل نیلا

  بگم چجوري.. یجوریه ببین آره_دادم تکون سري

 ..نمیاد بهت

 

 ...یخرمشنم پس باش_کشید آهی

 دیگه جاي یه بریم

 خیلی میفهمم میکنم نگات بهتر که حالا اصلا..نه نه_گفتم تند تند

 ...میاد بهت

 ...دوختنش خودت واس انگار تنت فیت فیت
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 ...میشه دیده زیبا چقد باریکت کمر  بخصوص واي

 

 ...نفس خواهر بکش نفس_خنده زیر زد بلند نیلا

 صبح از و پوشیدي چادر این هازینک میدونم بگی دروغ نیست لازم

 ..شدي خسته پایی سر هم

 

 خرید میام ها بچه  یکی با فردا میدم پس لباس

 

 جر داشتم...میکنی درك که مرسی_کشیدم اي آسوده نفس

 ..دیگه میخوردم

 

 دوقلو...خواهري دارم منم تورو هاي حس تمام_زد چشمکی

  هستیما

 ...بدن دو در روح یک
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 ...عشقه فلسفتو جون_

 

  داد پس لباس نیلا

 گرفت رو پسره شماره و

 ؟..شمارشو چیکار میخواي_

 ..دیگه کنیم حال بریم کنه پیدا خالی خونه_خندید

  که رفتم بهش اي غره چشم

 لباس هرروز کنم مخش دارم لباس بوتیک پسره آقا_کرد باز نیشش

 میشه حل مشکلم نصف دیگه...بهم میده مجانی

 نیلا  شلوارت تو خاااك_

 چسبیده و بود تنگ خیلیم که جینش شلوار پاچه سریع حرفم اب

 گرفت  سختی به پاش به بود

 

 داد تکون
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 میکنی؟؟ چیکار_گفتم متعجب

 ...میدم تکون رو شلوارمه تو که خاکاي دارم_خندید

 

 خنده زیر زدیم دوتایی بعدش_کردم مکث کمی_

 هخف داشتم وااي_ و کردم باز روبند و چادر سریع ماشین کنار
 ...میشدم

  زدم استارت

 گذاشت پلاستیکش توي چادر نیلا

 میشه لازم دوباره_خندید ریز

 ...بپوشی خودت اگه آره_

 

 رفتیم خونه سمت وبه

 کشیک در دم که موند غلامی آقاي روي نگاهم باز نشده کوچه وارد

 ....ایستاده
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 هواتاریک سرت روي بنداز چادرم این پایین برو_کردم نیلا به رو

 نداره دید  دزیا

 ...نشی دیده کن جمع خودت خوب فقط

 

 کرد جمع صندلی زیر خودش سریع نیلا

 

 بردم داخل ماشین و کردم باز پارکینگ درب

 

 بود من روي نگاهش غلامی آقاي مدت تمام

 میشدم راحت مرد این بازي هیز از کی نمیدونستم

 ..من آمد و رفت براي کشیدن کشیک بود شده کارش

 

 بالا بیا  رفت غلامی...صندلی روي زاپاس کلید این نیلا_کردم زمزمه

 میذارم باز در
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 ..نشم خفه زیر این ببرش زود فقط...باشه_ نیلا

 

 شدم پیاده ماشین از

 بهش توجه بی

 رفتم آسانسور سمت به

 ..جان نیلو نباشی خسته_شد بلند نحسش صداي که

 

 ممنونم_نشوندم لبم روي بزور لبخندي

 

  شد ستهب آسانسور ب در

 

 کشیدم راحتی نفس

 

 ...کردم پرت خونه توي خودم
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 بیاد نیلا تا گذاشتم  باز نیمه در

 

 شدم لباسا کردن عوض مشغول

  شدم آشپزخونه وارد

 شد بلند گوشیم زنگ صداي که

 نیلا شماره دیدن با

 کردم وصل تماس متعجب

 ؟؟ شده چی_

  ببر ازینجا مردك این بیا_پیچید گوشم توي نیلا  عصبی صداي

  نمیکنم تضمین بیرون بیام

 ..کنم لهش نزنم

 

 توماشینی؟؟ چی،؟توهنوز_
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 ...میزنه لاس زنه یه با داره هم غلامی...آره_نیلا

 کیه؟ میکنی؟؟زنه شوخی_

 

 میخوان ماشین کنار دقیقا اومد بیرون از الان نمیدونم_غرید نیلا

 ...کنن برسري خاك کاراي

 ..خوبه عاتتاطلا واس کن نگاه خب_خندیدم ریز

 

 .. نیلو_نالید عصبی

 

 ...اومدم الان باشه_بود گرفته خندم

 

 برداشتم شالم و مانتو

 رفتم آسانسور سمت به
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  رسید ذهنم به که شیطانی فکر با ولی

 ...کردم کج ها پله سمت به راهم

 

 رسیدم پارکینگ به تا رفتم پایین ها پله از تند

 خورد گوشم به زدن حرف ریز صداي

 

 زدم دید اطراف یواش

 شد گرد چشمام روم به برو صحنه دیدن با

 بوسیدن درحال  بود من به پشتش  نمیدیم چهرش که زنی با غلامی

 بودند

 

 کاراست؟؟ این جاي پارکینگ تو بگو اخه مردك

 میکشید کشیک چی براي هرشب شد معلوم

 میرسیدم نفر اخرین من همیشه
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 ...نمیاد ینپای کسی من رفتن از بعد بود راحت خیالش

 

 بود نکشیده باریک جاي به کار هنوز

 ...میبوسیدن همدیگرو و بهم بودند چسبیده چسب مثل فقط و

 

 

 میشد کشیده زن بدن رو غلامی آقاي هرزه هاي دست و

 میکرد باز لباسش هاي دکمه

 

 زد خشکم جام سر بعدیشون حرکت با

 تند تند دوتایی

 میاوردن در رو هاشون لباس داشتن

 

 بود غلامی دهن تو زنه صورت کل حال عین در و
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 بده قورتش بود مونده کم

 

  اگه و بود شده تف پر زن صورت کل کنم فکر

 چکید می ازش  آب دبه یه میچلوندیمش

 

 کردم می نگاهشون زده بهت

 تن به زیر لباس فقط  شد لخت و افتاد ماشین کاپوت رو که زن مانتو

 داشت

 

 کردم کج رو دهنم

 

 دادیم می غسل باید ماشینو اون

 

 بودم گرفته تهوع حال
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 بیارم بالا بود نزدیک

 ..افتاد دیوار کنار زباله سطل به نگاهم

 بود بهتر خب خب

  نشدن گرم خیلی تا

 بدم خاتمه کارشون

 

 خورد قل  افتاد زمین روي که زدم زباله سطل به لگدي

 رفت پارکینگ وسط به

 

 زد خشکشون دوتاییشون

 دناوم خودشون به یهو

 کردند جمع بود شده پلا و پخش اطراف  که هاشون لباس سریع و

 زد بیرون پارکینگ از تند زنه

  هم غلامی آقاي و
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 بست محکم در انداخت اش خونه توي   خودش لخت نیمه

 خندیدم ریز

 میچسبید خیلی ریختن کرم

 اومدم بیرون دیوار پشت از

 رفتم ماشین سمت به و

 ..بود صندلی زیر هنوز نیلا

 زدم ماشین به اي تقه

 خورد تکونی که

 نیاورد بالا سرش ولی

 

  زدم دیگه تقه چند

 کشید اي آسوده نفس من دیدن با کرد نگاه چادر زیر از قایمکی که

 بیرون بیا.. شد اوکی چی همه_
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 کمر من خداي واي_نشست صاف اومد بیرون صندلی زیر از سریع

 ...زیر این شد خشک

 میرم من.. نمیاد بیرون هم حالا حالا..شد رفع خطر_زدم چشمکی

 ..نبینتمون باهم کسی بیا سرم پشت دیگه چندمین

 

 گفت اي باشه

 ...رفتم آسانسور سمت به

 شدم خونه وارد

 رفتم آشپزخونه سمت به راست یه

 بود شده بلند  شکمم قور و قار

 کشیدم بیرون یخچال از مرغ تخم دوتا

  زدن بهم چشم یه تو و

 کردم درست خوشمزه و زیبا نیمرو یه

 ...شام بیا نیلا_اومد در صداي
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 شد اشپزخونه وارد لباسا همون با نیلا

 نمیکنی؟؟ عوض لباسات_

 

 ..شکم اول_نیلا

*** 

 بودم خسته انقد شام از بعد

 برد خوابم مبل روي که

 کردم باز چشمام لاي بزور در تق تق ریز صداي با صبح 

 

 رفتم در سمت به هتنم لباسی چه  اینکه به توجه بدون

 کردم باز در

 بود بسته همچنان چشمام

 ؟..بله_
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 نشد بلند مقابل طرف از صداي هیچ

 کنم باز چشمام نمیخواست دلم

 برسم خوابم ادامه به دوباره بعد تا

 اجبار به ولی

 کردم باز چشمام از یکی لاي 

 بود برده فرو لباسش یقه توي سرش که پسري دیدن با

 ..گفتم کشداري هووم

 انداخت پایین بیشتر سرش که

 

 شد گشاد حد آخرین تا چشمام

 م..لا...س_گفت لرزونی صداي با

 ..نبود معلوم چهرش اصلا و بود انداخته پایین سرش کامل

 

  میکشید سرش دیگه یکم اگه کنم فک
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 میافتاد زمین روي میشد کنده سرش

 

 اب که  شده سبز یهو ازکجا و کیه پسر این بودکه شوك توي هنوز
 ..... حرفش

 

 بپوشید؟؟ مناسب لباس یه میشه_

 باشی؟؟ کی اصلا شما_شد گرد حد اخرین تا چشمام

 

 واحد همسایه خانوم نرگس نوه  مرتضی من_ کرد صاف صداش

 ..کناریتون

 خب؟؟_

 

 میام شهرستان از من _مرتضی

 منتظرشون  اینجا میان که وقتی تا گفتند نیستند ،مادربزرگم

 ...بمونم
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 ...داره جون دختر یه واحد این نگفتند البته_کرد زمزمه تر آروم

 

 ...داخل بیا باشه_دادم تکون سري

 رفتم کنار در جلوي از

 شد خونه وارد بود پایین سرش همینجوري که

 رفت پذیرایی وسط مبل سمت به

 نیستند؟؟ مادرتون و پدر_

 

 میکنم زندگی تنها نه_حوصله بی

 که بودم نبسته کامل در هنوز

 

 

 ...نبندید در لطفا پس_گفت ترسیده و
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 چرا؟؟_رفت بالا ابروهام

 در اتاق توي جون پسر و دختر یه نیست صلاح آخه_گفت تر یواش

 ...باشند بسته

 

 بود گرفته خندم عجیبش رفتار از

 شد  پیداش کجا از دیگه این

 

 گذاشتم باز نیمه در بیخیال

 میخورید؟؟؟ چاي_

 

 ..ممنونم نه_یارهب بالا سرش اي ذره اینکه بدون

 

  انداختم بالا شونه
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 نشستم مبل روي

 جلوي زشته.. بپوشید مناسب لباس لطفا_کرد تکرار حرفش باز که

 ...نامحرم

 

 ..ببند چشمات خب_خندیدم

 

 صورتم توي شد خیره شده گرد چشماش با کرد صاف سرش 

 

 چشمام میتونم من_انداخت پایین سرش اومد خودش به سریع بعد

 .... ولی ببندم

 

 ...خب خیلی_کشیدم کلافه پوف

 شدم بلند مبل روي از

 رفتم اتاق سمت به
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 ...نیلا ریز آخ صداي شدن بلند شدبا همزمان در کردن باز

 

 بستم سرم پشت در و شدم اتاق وارد

 ...وایستادي گوش فال ناقلا آي_خندیدم

 

 بحرفم پسره این با برم من بذار نیلا جون_کوبید بهم دستاش

 ..خواهش.. خواهش

 

 کرد گل شیطنتت..دیدي مظلوم پسر یه تو باز_

 میده حال کردنشون اذیت چقد نمیدونی آخه_گفت زده ذوق

 

 میمونم اتاق تو من برو باش...تو دست از_دادم تکون سري

 نیلو عاشقتم_نیلا

 رفت در سمت به
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 کردم اشاره لباساش به

 تدرس لباس یه کجا آي_جذب شلوارك و آستین حلقه تاپ یا
 ...اش یقه تو نیافتاده سرش مردم بچه تا بپوش

 

 کرد خودش به نگاهی

 ...میده حال اینجوري اتفاقا_زد چشمکی

 برگشتی؟؟؟ بدتر لباس با رفتی چرا نمیگه خب_

 میکنم اوکیش خودم عشقم نخور حرص_نیلا

 زد بیرون اتاق از و

 

 بیاره پسر این سر میخواد بلایی چه نیلا ببینم میخواست دلم

 

 .... کردم نگاه  باز درنیمه لاي زا
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  داشتم دید پذیرایی و  سالن تمام به

 ببینم حالاتشون و کارا میتونستم راحت و

 

 نشست مبل روي کنارش و رفت مرتضی سمت به عشوه با نیلا

 شما؟؟ هستی خوب سلام_نیلا

 

 زدم پیشونیم به آروم دست کف با

 که زدي گند اول همین اه_

 

 نمیشد دیده بود پایین سرش بس از مرتضی چهره

 

 ...ممنونم_مرتضی

 گردن آرتروز کن صافش یکم.. میندازي پایین سرت انقد چرا_نیلا

 ...میگیریا
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 خندیدم ریز

 ...راحتم ممنون نه _مرتضی

 

 افتاد در به نگاهش نیلا

 بست در رفت خونه در سمت به لبخند با

 ...نبندید در_پرید ازجا ها زده جن مثل مرتضی که

 

 .. بهتره باشه بسته_یلان

 میکرد نگاه نیلا به متحیر مرتضی

 ...تریم راحت_زد چشمکی نیلا که

 

 بود معلوم هم همینجا از مرتضی گلوي سیبک رفتن پایین و بالا

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 108  

 

 ...افتاده اي اعجوبه چه گیر میگفت باخودش طفلک

 

 ..میکنم زحمت رفع دیگه من خب_گفت کنان من من

 ایستاد جلوش یعسر نیلا که رفت در سمت به

 

 بود انگشت یه فقط فاصلشون

 و کرد نشینی عقب مرتضی که

 ...کنم فکر دادم زحمت زیادي ممنون_اخم با

 

 ..کشید مرتضی صورت روي دستش هوا بی نیلا

 ..ماسید دهنش توي حرف که

 یهو که رسید گردنش روي و اورد پایین اروم انگشتش

 کردن سرفه به کرد شروع مرتضی
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 کامل و شد حلقه کمرش دور نیلا دستاي که نمیومد بالا نفسش دیگه

  کرد بغلش

 کوبید پشتش به محکم دست یک با

  نفس..که شدي خفه بکش نفس_نیلا

 ... نمیخورمت بابا باش اروم

 

 به که عقب به داد هلش  کرد باز کمرش دور از نیلا دستاي مرتضی

  خورد دیوار

  در توي رفت مخ با که بود هل انقد خودش

 شد بلند آخش صداي

 

 بگیرم گاز زمین میخواست دلم خنده شدت از

 کرده هل کرد باز در سریع 

 دوید بیرون خونه از 
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 بود زده خشکش جاش سر مجسمه مثل نیلا

 

 ...مردمو بچه دادي سکته_زدم بیرون اتاق از

 

 خنده زیر زدیم دوتایی

 

  بذار ناهار خواهري بدو بسه تفریح و خنده خب خب_نیلا

 

 میخواي؟؟؟ نهار که خوردي صبحونه هنوز_ریدمغ

 ، نمیخورم صبحونه_کرد پرت مبل روي خودش

 ..کن بیدارم ناهار واس میخوابم

 

 ..پررویی خیلی_
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 میدونم_نیلا

 ازکجا؟؟_

 پررویی توام و منی قل توام ازینکه_خندید

 دادم تکون تاسف از سري

 ..تره دراز من از تو زبون ولی_

 نداد جوابی نیلا

 رفتم آشپزخونه سمت به

 کشیدم بیرون یخچال از خامه و عسل کمی

 خوردم مختصري صبحونه و

 

  آشپزخونه کردن مرتب از بعد

 کشیدم بیرون فریزر از مرغ تیکه

 

 شدم آشپزي مشغول
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 ته از موادش همراه مرغ تا کردم کم گاز زیر کارم شدن تموم از بعد

 بپزه دل

  زدم بیرون آشپزخونه از

 بود 11 ساعت

 خواب غرق نیلا و

 کردم روشن تلویزیون

 ...شدم ها شبکه کردن پایین و بالا مشغول

 نمیخورد درد به هیچکدومش

 بود رفته سر ام حوصله

 

 ..بیدارشو گنده خرس هی_زدم نیلا پاي به لگدي

 

 .. نیلو جان کن ول_کرد غرغر

 ... پاشو تنهایی رفته سر حوصلم من_نشستم سرش بالاي
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 کن بازي.. ریختم جدید بازي بیا_کشید بیرون شتبال زیر از گوشیش

 شو من بیخیال فقط

 

 کشیدم دستش از گوشی زد برق چشمام بازي اسم  شنیدن با

 نشستم مبل روي و

 شدم بازي مشغول

 

 بود گذشته چقد نمیدونم

  بودن بازي محو

 گرفتم گوشی صفحه از نگاهم در تق تق صداي با که

 کیه؟؟_

 ...مادر منم_شد بلند رد پشت از جون نرگس صداي

 اوه

 ...خانوم نرگس کن جمع خودت بدو_ زدم نیلا ب لگدي
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 ...آشپزخونه تو پرید زده جن نیلا

 

 ...میکشید سرك خونه توي همیشه داشت عادت جون نرگس

 ...میشدیم قایم باید سوراخ یه حتما بود در پشت هرموقع من یا نیلا

 جون نرگس سلام_کردم باز در

 ..خوبی..دخترم ماهت روي به امسل_زد لبخندي

 

 ..ممنونم_دادم جوابش لبخند با

 داشتم دکتر وقت من_نرگس

 صداش زحمت بی...بیام من تا بمونه اینجا بیاد بود قرار من نوه این

 ..میزنی

 کاوي اطراف و انداخت خونه توي نگاهش
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 ..نیستن اینجا..آ_زدم لبخندي

 

 کجا یعنی اینجا جز نیست بلد جاي که نیست؟؟اون_گفت متعجب

 رفته؟؟

 

 ..نگم چیزي اورد سرش نیلا که بلاهاي از میدادم ترجیح

 

 زندگی تنها اینجا من فهمیدن وقتی نمیدونم_انداختم بالا شونه

 بمونن بیرون دادن ترجیح میکنم

 

 ..دیگه کرد عاصیم بچه این تعصب _داد تکون سري

 

  مرتضی دیدن با گرفتم جون نرگس از نگاه کسی سرفه صداي با

 افتادم پیش ساعت چند یاد
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 نشست لبم روي لبخندي خودآگاه نا و

 ..مادرجون سلام_انداخت پایین سرش مرتضی که

 

 ...صورتش مالی تف به کرد شروع بغلش پرید سریع خانوم نرگس

 پسرکم ماهت روي به سلام_

 

 کرد جدا خودش از اون بزور مرتضی که

 خندیدم ریز

 ... بگردم ؟؟دورت مادر بودي کجا_جون نرگس

 

 ..خورد دماغم به بدي بوي

 دادم چین مو بینی

 دستم پشت زدم  یهووو و

 سوخت غذام واااي_
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 ...آشپزخونه تو پریدم

 کردم خاموش گاز زیر سریع

 کردم باز آب شیر و انداختم سینک توي قابلمه و

 شد بلند ازش زیادي بخار که

  جون نرگس صداي با

 

 مادر؟؟ سوخت غذات_

 ترسیدم...واي_کشیدم  هینی

 

 خورد تکون کمی صندلی

 افتاد نیلا به نگاهم که

 ..بود کرده جمع میز زیر خودش موش مثل
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 فداي..آ_ایستادم جلوش سریع که اومد سمتم به جون نرگس

 ...نشید اذیت میده سوختگی بو اینجا بیرون بریم بیاین...سرتون

 برم من یدینم واحد کلید جان مادر_ایستاد در چارچوب تو مرتضی

 خستم؟؟ خونه

 

 اورد بیرون کلید و زد جیبش توي دستش جون نرگس

 ...افتاد میز کنار  و خورد سر دستش از کلید هوا بی که

 ..شد خشک میشد معلوم بدنش از کمی که نیلا و کلید روي نگاهم

  که برداره رو ها کلید تا شد خم جون نرگس

 نرگس دید جلوي و مبرداشت زمین روي از رو کلیدا  ازش زودتر

 نبینه میز زیر نیلا تا ایستادم خانوم

 

 میشید؟؟ خم دردتون کمر این با چرا شما وا_

 .. بود کلید دسته یه بکنم نیمخواستم که کوه دخترم_خندید
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 بیاد فشار کمرتون به ممکنه بازم_زدم زورکی لبخند

 

 بفرمایید_گرفتم سمتش به رو کلیدا

 

 ناهار بریم بیا توام سوخت غذات که انال خب_گرفت دستم از کلیدا

 ...ما خونه

  کردم درست زمینی سیب دیگ ته با ماکارونی

 ..هستید عاشقش جوونا شما که

 

 مرسی واي_ نشست صورتم روي عمیق لبخندي

 

 جون مادر درمنتظرتونم جلو من_ مرتضی

 اومدم منم برو_ نرگس
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  مرتضی رفتن بعد

 ...بریم_کرد من به رو جون نرگس

 

 ... آره_ دادم تکون سر تند ندت

  میز زیر از نیلا که برداشتم قدمی سرش پشت

 گرفت پام

 ایستادم سریع

 کردم فراموش نیلا از آخ

 کنم عوض لباسم..میام من برید شما جون نرگس_

 ...دخترم باشه_رفت درخونه سمت به

  بستم سریع در رفتنشون بعد

 این.. شد خشک کمرم آخ_اومد بیرون میز زیر از غرغر با نیلا که

 نیست بشو کمر من براي دیگه کمر

 ..شدم قایم زیر اون کی واس بگو من
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 دیگ ته میره خوشحال سرخوش خانوم بعد_کرد نگاهم چپ چپ

 بخوره ماکارونی

 

 خواست دلم نگو  واي_زدم لبخندي

 

 میخوام منم_کرد غمگین چهرش

 ...خونشون بریم چجوري دوتایی نمیشه_

 بیار من واس بگیر زاپاس بشقابم یه برو تو  نیلا

 نیلا زشته وا_گزیدم لبم

 

 ...بریم هردوتامون اصلا_ نیلا

 ...نیلو میمیرم نخورم دیگ ته اگه من_ گفت ناراحت
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 جون نرگس یا مرتضی ممکنه توخونه بریم دوتاییمون چجوري_

 بشن متوجه

 راحت خیلی_نیلا

 ...بیام منم تا بذار باز نیمه در توخونه رفتی وقتی

 خوردي ناهارت تو ازینکه بعد میشم قایم دستشویی تو من بعدشم

 شدي سیر

 میرم بجات من دستشویی بیا

 هوم؟؟.. 

 تو اومد و گرفت جیشش وسط این مرتضی و اومدیم_خندیدم

 ؟..چی اونوقت... دستشویی

 میکنیم جیش باهم میشینیم هیچی_نیلا

 

 باشه...تو دست از_خندیدم

 پوشیدم شال همراه و برداشتم لمب دسته روي از مانتومو
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  کرد ست من با لباساش سریع هم نیلا

 بریم؟؟ خب_

 ...دیگ ته سوي به پیش_داد تکون سري

 

  و زدم بیرون خونه از

 زدم در به اي تقه و ایستادم جون نرگس واحد جلوي

 کیه؟؟_اومد مرتضی صداي دقیقه چند از بعد

 ...مادرتون منم منم_خندیدم

 

 دکر باز واحد در

 بود پایین سرش معمول طبق

 ...تو بفرمایید_میخنده داره که میداد نشون صورتش چین ولی

 

 درمیبندم من برید...شما اول_زدم لبخندي
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 رفت آشپزخونه سمت به و گفت ببخشیدي مرتضی

 زد بیرون خونه از نیلا که کردم نگاه سرم پشت

 گذاشتم باز درنیمه

 

 رفتم آشپزخونه سمت به

 دادم زحمت ببخشید_بود غذا کشیدن لدرحا جون نرگس

 ..زحمتی چه..دخترم سلام_جون نرگس

 میخوره غذا چقد تنها نفر یه مگه

 

 میخورن غذا دونفر  نمیدونی گفتم دلم توي

 

 نشستم میز پشت

 بود گوشیش توي سرش مرتضی
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 ..ببینم چهرشو بودم نتونسته کامل هنوز

 بود پایین سرش بس از

 تهران؟ اومدین چی واسه شما مرتضی آقا_

 

 ...کار براي_ خورد جا یهویم سوال از

 خوندین؟؟ درس اي رشته چه_

 

 ... معماري_ مرتضی

 ..بدن کوتاه جواب بهم میکنم سوالی میومد بدم انقد

 

 نکنم سوالی ازش دیگه میدادم ترجیح همین واس

 ...خجالتی پسره

 

 گذاشت میز سر ماکارونی از پر دیس جون نرگس
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  کنارش زمینی سیب هاي دیگ ته و ها ونیماکار دیدن با

 ..افتاد راه دهنم آب

 ...دارید دوست ماکارونی خیلی انگار_مرتضی

 ...میزنه برق خوشحالی از چشماتون

 

 زیر پایین سرت اینکه با دادي نشون هم شما ولی آره_زدم لبخندي

 !!ها میپایی جارو همه زیرکی

 

 ببخشید_گزید لبش

 دهخن زیر زد بلند جون نرگس

 ...نیلو پس گرفتی مچش_

 

 میشد تر قرمز قرمز خجالت از رفته رفته مرتضی صورت رنگ
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 مشکلی من..خجالت از نشدین منفجر تا..بخورید ناهارتون_خندیدم

 ...ندارم شما زنی دید با

 

 نشست میز سر جون نرگس

 ... جونت نوش دخترم بخور_گذاشت من جلوي ماکارونی بشقاب و

 

 خوردن به کردم شروع تند ندت جمع به توجه بدون

 ...بود گرفته خندش رفتارم از جون نرگس

 بودم ترکیدن درمرز که خوردم انقد

 

 کردم نگاه خالیم بشقاب به

 ...کشیدم آهی

 عزیزم؟؟ برات بکشم_ جون نرگس
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 ...ببخشیدا اره_زدم اي شرمنده لبخند

 

 کرد ماکارونی پراز بشقاب دوباره جون نرگس

 میام بعد برم دستشویی تا من آ_

 زد پوزخندي مرتضی

 

 ...نداشت خوبی حرفاي لبخند این زیر که

 نداشتم رو باهاش کلکل وقت ولی

 میرفتم تر دیر دقیقه دو

 میکشت منو نیلا

 

 شدم وارد و زدم دستشویی در به اي تقه

 ...میومدي بعد  میخوردي  همش_توپید بهم نیلا که
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 ...چسبید خیلی_شتگذا نمایش به دندونام کل که زدم لبخندي

 

 ...معلومه چیلیت و چرب لوچه و لب از آره _زد کنار منو نیلا

 ...برسم عشقم به برم کنار برو

 منتظرمه

 

 خورد در به اي تقه

 هیس_  نیلا به رو داشتم نگه صورتم جلوي انگشتم که

 

 ..بله_گفتم تر بلند

 ...بد حالم برم من..بیرون بیارید تشریف تموم کارتون اگه_ مرتضی

 

 از  مسترخجالتی این.. زایید گاومون اوه_دستش پشت کوبید نیلا

 ...باز گرفت جیشش یهو کجا
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 میکردم پیدا شدن قایم واس جا یه باید کردم نگاه  اطراف تند تند

 

 قایم حموم تو میرم من نیلا_افتاد حموم در به چشمم که

 برم خونه از من تا بده علامت یه اشپزخونه تو اومد  وقتی..بشم

 بیرون

 

 ...باشه_ داد تکون سري

 

  خورد در به دیگه اي تقه

 فشار بهش  داره خیلی اینکه مثل.. داره عجله چقدم_خندیدم ریز

 ..میاره

 

 شو قایم بدو_گفت اروم رفت در سمت به نیلا
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 بستم درش و حموم تو پریدم که

 

 برید بفرمایید..شدینا منتظر ببخشید_خورد گوشم به نیلا صداي

 زیاده فشار انگار ...نشده کارخرابی تا لداخ

 

 گرفت خندم

 ما منحرف حرفاي از میکرد سکته  مرتضی آخرش

 

 اومد دستشویی در شدن بسته صداي

  کشیدم دیوار کنار خودم

 ...نشه دیده ام سایه تا

 

 شلوارش زیپ صداي شنیدن با

 ... گذاشتم دهنم روي دستم
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 گزیدم لب هنجاري ناب هاي صدا شنیدن با

 نرم لو و نشه بلند صدام خنده شدت از که

 

 ..زد بیرون دستشویی از شد تموم کارش که دقیقه چند از بعد

 شدم خارج حموم از یواش

 گذاشتم  دستشویی در روي گوشم

 ...مرتضی آقا شدین راحت_ گفت بلندي صداي با نیلا که

 

 نبود سالن توي کسی  کردم باز دستشویی در

 

 زدم بیرون نهخو از پاورچین پاورچین

 

  خودمون خونه تو پریدم

 دادم تکیه در پشت به و بستم در سریع
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 ...گذشتا بخیر آخیش_کشیدم عمیق نفس  چند

 

   دادم لم مبل روي

 کرد لرزیدن به شروع میز روي  نیلا گوشی که بزنم چرتی  تا

 انداختم  اش صفحه به نگاهی

 ...نشست لبم روي لبخندي شیدا اسم دیدن با

 با بفهمه و بگیره رو نیلا و من مچ بود تونسته که ختريد تنها

 دونفریم

 

 بود زیرك خیلی

 کرد شک بهمون داشت کمرش روي نیلا که گرفتگی ماه دیدن با و

 گرفت مچمون شده حساب نقشه با و

  کردیم پنهون رو بودنمون دونفره ما چرا نمیدونست هنوز ولی

  همیشه براي این
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 میموند راز یک 

 

 ...زرنگ بچه سلام_کردم لوص تماس

 ..نگیریا ما از خبر یه..خووبی نیلا سلام_کشید جیغ

 ..خوبی..هستم نیلو_خندیدم

 

 نمیفهمم رو تفاوتتون نکنم لخت شمارو تا من_داد بیرون نفسش

 

 بدي؟؟ تشخیص تا کنیم لخت همیشه قراره یعنی_خندیدم بلند

 

 ... فهمید نمیشه دیگه جور اره_گفت اوهومی

 ؟؟..تووپ مهمونی یه بریم امشب هستین پایه... کجایید بگو خب

 

 نیلا؟؟ یا بیام ؟؟من مهمونی چه_
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 بیاین میتونید هردوتون دفعه این_شیدا

 ...ها بچه گرفتن هالوین جشن

 

 ....بدبخت هاي زده غرب_زدم لب

 ..داري چیکارشون خوشه دلشون_خندید که

 میگفتی؟؟ خب_

 معلوم صورتاتون پوشیدنش با گرفتم مخصوص لباس براتون_شیدا

 ...نمیشه

 ...میزنید ماسک

 

 ..نمیاد خوشم بازیا مسخره ازین من شیدا بیخیال_

 ..نیلا به بده گوشی..نیست حالیت حساب توحرف_شیدا

 ..نیست نیلا_

 ...میام منم بیاد وقتی تا پس_شیدا
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 کجا؟؟؟_

 

 خدافظ..خونتون_شیدا

 کرد قط تماس و

 گذاشتم میز روي گوشی

 ...شد بلند در صداي که

 

 کردم نگاه در چشمی از

 نیلا دیدن با

 کردم باز در سریع

 

  ماکارانیه چقد اووف_شد خونه وارد راحت خیال با که

 دیگش ته بخصوص..چسبید
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 داد لم مبل روي

 وقتی مرتضی قیافه_خندید بلند اومده یادش چیزي انگار یهو

 ...بود دیدنی خوردم رو دوم بشقاب

 _ درآورد رو مرتضی اداي انداخت پایین سرش و کرد کلفت صداش

 به رفتن قبل هم دوتا میخوري؟؟ ،چقد میگه من به مرتضی

 اول از کردي  خالی خوردي هرچی رفتی.. نکنه خوردي دستشویی

 ؟؟...میخوري داري

 

 گفتی؟؟ تووچی خب_خندیدم

 

 کردم خالی آره گفتم نشنوه جون نرگس که جوري منم_خندید بلند

 عشقم...بخوري تو

 

 ...درنمیومد صداش آخر تا دیگه خجالتی که طفلیم اون
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 زدنا حرف اینجور زشته ..تربیت بی_کردم اخم

 میبینم خجالتی پسر اصلا..کنم چیکار_گذاشت میز روي پاهاشو نیلا

 ..یجوري بگیرم حالشو میره کرمم

 

 .... راستی_ دادم تکون تاسف روي از سري

 

 ..داوم خودش_شد بلند در  زنگ صداي

 ؟..کی_نیلا

 

 که بزرگی دوتاپلاستیک توخونه پرید شیدا و کردم  باز خونه در

 انداخت زمین روي بود دستش

 

 ...شدم خسته واي_کرد پرت مبل روي خودش

 ..هستم  دوتا شما فکر به چقد من..دوقلوها بمیرید_شیدا
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 کو؟؟ سلامت_خندیدم

 

 دم کنم فکر..بودا اطراف همین آ_کرد نگاه اطرافش تعجب با شیدا

 ... گذاشتمش جا در

 

 تو؟؟ بودي کی دیوانه_خندید غش غش نیلا

 ...میکنید حال چقد خدایی...دوتا شما دیوانه_زد چشمکی شیدا

 

 میخوري؟؟ چاي_ رفتم آشپزخونه سمت به

 اره_ شیدا

 

 میکنیم؟؟ حال چی واس_نیلا

 

 مختلف لباساي تو..میبینی همیشه خودتون مثل یکی آخه_شیدا

 داري دوست هرچی یا مو مدل یا تیپ دوتا مثلا..مختلف الاتح توي
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 ببینی ... کنی پیاده خودت  روي هردوش راحت میتونی رو میتونی

 میاد بهت بیشتر کدومش

 ...چشمی تو دوتایی خیلی جمع توي میپوشی ست لباس وقتی

 شده دوتا شدما نسیب حیف خوبه خیلی بودن دوقلو لامصب اصلا

 ...حیف

 کرد مکثی

 زده خشکم در چهارچوب توي منم و.میکرد نگاهش باز دهن با یلان

 یهوو که بود

 خنده زیر زد بلند

 دهن با یکی میبینی متعجب قیافه دوتا واحد عین الان نگاه_شیدا

 ...شده گرد چشماي با یکی باز

 

 گذاشتم  میز روي چاي سینی
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 چی لباس خب_دادم تکیه مبل به و برداشتم خوردم براي استکانی

 .. حالا آوردي

 شما که ازجاي_گذاشت میز روي. بزرگ هاي پلاستیک ذوق با شیدا

 آوردم براتون متضاد لباس دوتا هستین چشم توي زیادي دوتا

 

 طلایی و براق ماسکی و سفید بال دوتا با همراه بلند و سفید لباسی

 ..کشید بیرون پلاستیکا از یکی داخل از

 عنق بد بداخلاق، نیلوي به البته دص که... مهربونا فرشته لباس این_

 نمیاد

 ببینی خوبمو اخلاق نداري چشم_کردم اخمی

 

 میفرمایید صحیح بله بله_ شیدا

 

 ...تو لباس این..آخرم و اول عشقه بیا_داد نیلا به لباس

 شیدا ممنونم_گرفت ازش  لباس زده ذوق نیلا
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 کشید بیرون کوتاهی و سیاه لباس دومی پلاستیک داخل از و

 بزرگ قندي کله  کلاه و میرسید  زانو بالاي تا که بلند هاي چکمه اب

  ترسناك و سیاه ماسکی با همراه

 خانوم نیلو لباس اینم خب_

 سیاه جادوگر لباس_شد تبدیل اخم به حرفش با که زدم لبخندي

 ...ساختنش تو واس ،فقط

 خندید که کردم نثارش فحشی لب زیر

 

 میشه دیر که بشیم آماده تر سریع بریم خب -

 

 .رفتیم اتاق سمت به هم با همه

 .ایستادم هم کنار کردیم عوض که رو لباسامون
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 کردم نگاه خودم به ایینه تو

 بودیم شده خوب تامون سه هر...بودما نشده بدم

 کنم آرایشتو بشین بیا نیلا -شیدا

 نشست صندلی روي زده ذوق نیلا

 

 ایستادم نیلا سر بالا

  کشید چشمش تو مداد یکم نیلا کردن لیما کرم از بعد شیدا

 لباش به زد قرمز شدت به رژ یه جاش به ولی آرایشی هیچ بدون

 

 بود شده خوشگل و چشم تو حسابی

 بود کرده چندان دو جذابیتشو لباش

 گوش کنار از یکم و کرد جمع سرش بالاي ریخته بهم رو موهاش

 کرد آویزون رو هاش تار هاش

 گذاشت موهاش يتو رو زیباي طلایی تاج
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 نیلا شدي خوشگل خیلی -زد لبخند

 گذاشت نمایش به رو دندونش دوتا و سی که  خندید ذوق با نیلا

 بود گرفته ام خنده

 

 صندلی سمت به و گذاشت هام شونه روي رو دستاش و شد بلند نیلا

 داد هولم

 زود کنه ارایش خودشو شیدا کنم می درست رو تو من بشین بیا -

 شه تموم

 

 .نشستم صندلی روي و دادم تکون سر

 ...رو هات چشم ببند -

 کنم نگااه آینه توي نذاشت آخر تا.موندم منتظر و بستم رو هام چشم
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  و کنه نمی کاري خراب دونستم می

 .سوپرایزشم داشتم دوست

 

 :کشید عقب بعد ساعت نیم

 بودم ندیده خوشکلی این به جادوگر...ماه شدي ماه خانوم نیلو خب -

 یدمخند

 

 ایستادم آیینه جلوي و شدم بلند

 نبود جیغ خیلی که برام بود زده روشن قرمز رژ

 هاي مژه و چشم خط و مشکی چشم سایه با رو هام چشم جاش به

 بود کرده سیاه کاملا مصنوعی

 

 بودم شده هام چشم عاشق

 بودم زده زل خودم به باز دهن با
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 کنم آرایش غلیظ اینقدر بود نیومده پیش

 

 :کردم بغل رو نیلا محکم

 ..مرسیی دختررر کردي چه -

 

 خودش براي که ترسناکی قیافه دیدن با که برگشتم شیدا سمت به

 شدم شوکه بود کرده درست

 

 برش دامنش کل که بود مشکی حریر و بلند پیراهن یه لباسش

 رسید می نظر به پاره و بود خورده

 

 بود کشیده بیرون شموها بین از رو تارهایی اما بود بافته رو موهاش

 بودند ژولیده و ریخته بهم موهاش ،

 بود کرده آویزون دست اسکلت به شبیه هایی گوشواره
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 شکل بد زخم یه لبش گوشه و بود کرده کبود رو چپش چشم دور

 بود کرده درست

 بود شده خاص و قشنگ ولی بود ترسناك

 

 نمی رو بودي بلد هم کارا ازین...گریمی عجب مریزاد دست بابا -

 کردي؟

 

 :خندید و اومد قري

 ... هنو نشناختی خانوم شیدا به -

 :کشید جیغ یهو و انداخت ساعت به نگاهی

 شد دیر بریم واي -

 زدن بیرون خونه از شیدا و نیلا اول
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 تک گوشیم به وقتی کنه چک رو بیرون اوضاع نیلا تا کردم صبر یکم

 دویدم بیرون و کردم قفل رو در سریع زد

 

 .نشستم ماشین توي راحت لخیا با

 

 افتادیم راه و گذاشت آهنگی و کرد دراز دست شیدا

 

 :بست رو کمربندش نیلا

 ریم؟ می که اینجایی هست کجا -

 

 بچه از یکی باباي شهره بیرون باغه -کرد زیاد ضبط صداي شیدا

 کردن برگزارش باغ  توي بشه تر ترسناك خواستن...ها

 

 ...کشیدم هومی دو هر

 رسیدیم باغ در دم به بعد دقیقه پنج و لچه حدود
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 زد بوقی تک شیدا

 و برد داخل رو ماشین شیدا و کرد باز رو در کسی

 

 :کرد پارك بود شده پارك هم دیگه ماشین عالمه یه که جایی

 ...رسیدیم که پایین بریزید -

 

 شدیم پیاده ماشین از

 

 رو امونه ماسک سه هر بعد و کرد وصل براش رو نیلا هاي بال شیدا

 .گذاشتم سرم روي رو بزرگ کلاه منم و گذاشتیم

 

 بود زده بیرون کلا زیر از و بود باز موهام

  و جلوم کشیدم رو شنلم

 :گفتم نیلا به رو
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 شدم؟ خوب -

 

 :زد چشمکی

 خواهري شدي تر عالی بودي، عالی -

 

 ...بوسیدم رو اش گونه آروم

 مبری بیاین بسه دادن قلوه و دل دیگه، خب -شیدا

 .خندیدیم شیدا کردن حسودي به

 

 .رفتیم اومد می اونجا از آهنگ صداي که سمتی به دنبالش

 

 ...تر خوفناك شد می تر تاریک رفتیم می جلوتر چی هر

 ...ببینم رو قرمز هاي چشم تونستم می ها درخت لاب لابه و 
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 بودن کرده تزیین خوب واقعا

 

 بودن آویزون اه شاخه از که هایی عنکبوت و ها عنکبوت تار

 

 زمین از که هایی دست و بودن وصل ها درخت به که هایی اسکلت

 بودن زده بیرون

 ...خون هاي فواره و

 

 خودش براي بود شده ترسناکی فیلم لوکیشن

 رسیدیم جمعیت به کم کم

 بود کرده روشن رو فضا سفیدي و قرمز کمرنگ نور

 بودند پوشیده ترسناك هاي لباس همه

 

 داشتن اي مسخره هاي لباس اقعاو که سریا یه
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 رو خودشون بودن کرده اسکلت شبیه نفر دو یکی

 دراورده ها مرده عروس شبیه رو خودش که افتاد دختري به نگاهم

 بود

 اومد خوشم کارش از واقعا و بود شده شبیه خیلی

 

 کردن نگاهمون و برگشتن سمتمون به نفر چندین

 

 اومدیم می چشم به واقعا متضاد هاي لباس اون با  هم کنار نیلا و من

 

 :انداخت هردومون گردن دور رو دستش و ایستاد بینمون شیدا

 بگذرونیم خوش حسابی و بترکونیم قراره امشب ها، بچه خب -

 :زد نیشخند
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 کنید مخش..جونتون نوش کردین پیدا هم مناسب کیس اگه البته -

 

 پیدا خوشکل پسر اسکلتا و جنازه همین تو از_زدم نیشخندي

 کنیم؟؟

 

 ...نکن نیگا ظاهر...عشقم نیته مهم_خندید بلند شیدا

 

 ..شدیا منحرف نیلا مثل توام واقعا_بود گرفته خندم

 ....گشتم دوتا شما با_شیدا

 باشید خوش...میذارم تنهاتون کمی من_کرد نگاه سمتی به

 ...عشقام

 

 شد دور ما از و زد چشمکی

 

 ..کنم یپذیرای ازخودم برم میخوام من_نیلا



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 154  

 

 بریم؟؟ میاي نیلو

 

 ترسناك هاي خوراکی از پر که بزرگی میز سمت به دادم تکون سري

 رفتیم بود

 بودند کرده روشن شمع و چراغ توش که بزرگی هاي کدو

 

 ...و بود افتاده قرمز و یخی دستی داخلش که شربتی ظرف

 

 چندش کمی خوردن براي ولی بود قشنگ خیلی تزییناتشون واقعا

 و عنکبوت شبیه که کوچیکی هاي شیرینی اون بخصوص.دبو آور
 ...بودند بریده دست

 

 میخوري؟؟؟ اینارو تو_کردم نیلا به رو

 اووم_انداخت دهنش توي برداشت عنکبوتی هاي شیرینی از یکی

 ...عالیه
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 شد بد حالم آي_کردم جمع صورتم

 

 .. لاکچرین خیلی_خندید

 

  برداشتم بود خاکی کرم به شبیه تزییناتش که کیکی از اي تیکه

 

 بخور ببند چشماتو_خندید نیلا

 

 ....بخورم زهرمار میخواستم انگار بود گرفته خندم

 ...گذاشتم دهنم توي کیک 

 ..خوشمزس اووم_

 کرد دراز شربت لیوان برداشتن براي دستش نیلا

  شربت از پر ملاقه به دستش برخورد با که
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 ریخت پام و  لباس روي مقداریش

 که لباسم به زدي گند انیل اه_

 ...ریخت بدجا چقدم...ببخشید واي_نیلا

 ..انداختم لباس روي آب لکه به نگاهی

 

 کردم خرابی کار میکنه فکر ببینه هرکی آره هووف_

 .. نیست چشم تو خیلی مشکیه لباست_خندید نیلا

 عوضش ندارم لباسم..خواهري زدي گندو دیگه_دادم تکون سري

 ...بشه خشک تا بایستم جا همین مجبورم..کنم

  میکنه ناجوري فکراي ببینه هرکس وگرنه

 

 جشن ازین میاد خوشم کم کم داره...آره_زد چشمکی نیلا

 کن نگاه اینطرف...
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 کردم نگاه میکرد اشاره نیلا که طرفی به برگردوندم سرم

 

 ؟؟..میبینی هیکله خوش پسر اون_نیلا

 کردي؟؟ پیدا سوژتو_خندیدم ریز

 

 مخ کناریش اون بریم بیا توام...آري_کوبید شتمپ به دست با

 ...ها داره خوبی هیکل...کن

 

 اون زیر قیافشون نیست معلوم ولی... دارند هیکل همین خوبه_

 ....تحمله قابل چقد ها ماسک

 

 ..میکنم تور خوشکلشو دوتا الان کن صبر_نیلا

 

 رفت پسرا سمت به به

 ..دادم تکیه میز به
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 من به خاصی نگاه ازگاهی هر و شد ااون با زدن حرف مشغول

 میشدند صحبت مشغول دوباره و میکردند

 میکنه هم سر دروغی چه داره نیلا نبود معلوم

 

 اومد سمتم به مسخره لبخندي با پسرا از یکی دقیقه چند از بعد که

 سلام_

 رفت بالا ابروهام

 ...سلام_

 دارین؟؟ مشکلی گفتن دوستتون_کرد اشاره نیلا به

 

 مشکلی؟؟ چه_ گفتم متعجب

 آورد تر نزدیک سرش

 کرد اشاره لباسم روي آب لکه به چشماش با

 خب؟؟_پرسیدم گنگ
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 خودتو ترس از گفت دوستت هستم باغ صاحب من ببین _پسر

 ...کنی عوض لباست جاي داري نیاز ..کردي خیس

 

 شد گرد چشمام

 افتاد نیلا خندون چشماي به نگاهم که

 

 ..میشه خشک شخود.. ممنونم نه_کردم اخم

 

 ...میگیریا جیش بو_کرد جمع صورتش پسر

 

 ...راحتم نداره اشکال_بهش توپیدم

 ....شماس ادکلن بوي از بهتر بوش_کشیدم نفسی

 

 ادکلن این_کرد اخم سریع ولی شد گرد تعجب از چشماش آن یک

 ...قیمته گرون خیلی
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 ...گفتم آهانی و زدم زل جمع به ریلکس

  

 ...بود خورده توپرش بدجور

 رفت دوستاش سمت به

 .. که بودم عجیب لباساي و پسرا دختر زنی دید گرم

 

 کوبید پشتم به محکم یهو یکی 

 رفتم جلو قدم چند ضربه شدن از

 انداختم سرم پشت به نگاهی و

 ..توفکري_شیدا

 کو؟؟ شیطونت قل_کرد نگاه اطراف

 

 میکشم قتل نقشه دارم_زدم پوزخندي
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 کی؟؟؟ اسو کنه رحم خدا اوه_شیدا

 _دوختم بود پسرا با بش و خوش گرم که نیلا به کردم ریز چشمام

 ....نیلا

 

 ؟.کرده چیکار_خندید شیدا

 ...کردم جیش خودش به ترس از من گفته پسرا اون به رفته_

 خندید بلند شیدا

 ؟؟...بگیري توپ انتقام یه میخواي_

 ..اره اره_چرخیدم سمتش به خوشحال

 

 ....عشقم بیا_ برداشت قرمزي سس میز روي از

 

 انداختم سس به نگاهی

 ...نشست لبام روي شیطونی لبخند
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 ریختم دستم کف رو سس از مقداري

 

 وگرنه..نمیبینه هاتونو چهره کسی خوبه...دارم هواتو برو_شیدا

 ...بود رفته ابروتون

 

  رفتم نیلا سمت به

 چرخید من سمت به همشون نگاه که

 مبود کرده قایم سرم پشت دستم

 

 ..سلام_

 کردم نیلا به رو

 دادم قرار باسنش روي دستم محسوس نا و

 ؟؟ میاي دقیقه چند عزیزم_
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 داد تکون سري  نیلا

 ...آریا میبینمت_کرد پسرا از یکی  به رو

 کرد گرد عقب و داد تکون دستی

 

 شد باز نیشم  قرمز لکه دیدن با که

 

 بود دیدنی واقعا پسرا قیافه

 

 میکرد خودنمایی شدیدا لکه ونا و بود سفید لباسش

 نمیاي؟؟؟ چرا_برگشت من سمت به  نیلا

  خودش روي خیرشون نگاه و پسرا باز دهن دیدن با

 شده؟؟ چیزي_پرسید متعجب

 

 ..شدي پریود کنم فکر نیلا_کرد اشاره لباسش به آریا
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 شد گرد نیلا چشماي

  کشید گرفت دامنش سریع و

 ...قرمز لکه دیدن با

 ...موند باز تعجب از دهنش

 

 کرد مکث کمی

 ..زد زل من به مشکوکی نگاه با بعد

 

 ...داشت کار من با.. شیدا کنم فکر..آ_رفتم عقب قدم چند

 ....کردم فرار چشمم جلوي از بدو

 

 گرفتم شیدا دست

 ...خطریه اوضاع که بدو شیدا_
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  زدیم بیرون  خونه از

 شدم متوقف نیلا صداي با که

 

 ..ببینم کن صبر_نیلا

 

  ایستادم صاف

 بخون جفتمون فاتحه شیدا اوه_

 ..توکردي.. چه من به_شیدا

 ..آي_گرفت پشتم از نیشگونی که بود نیلا به پشتم

 

 ..بردي پسر همه اون جلو ابرومو..آي زهرمار_نیلا

 پسرا متعجب چهره اوري یاد با

 ..خندیدم بلند
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 ..کردي شروع تو اول_

 

 باشیم خوش...بخندیم یکم گفتم خب_کرد مکثی نیلا

 

 ...بشه تکمیل خوشیمون گفتم منم_خندیدم

 خنده زیر زدیم تایی سه

 

 ...بودما کرده مخ پسره بمیري_نیلا

 

 سمتش برم نمیشه روم دیگه الان

 

 ...چهرتوندیده که اون بیخیال_زدم اش شونه به دستی

 

 گند به که لباساي پول من ولی..ندیدن چهرتون درست_ شیدا

 ...یرممیگ ازتون کشیدین
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 ...موند جشن تو نمیشه دیگه وضع این با..خونه بریم بهتره_نیلا

 

 کسی که رفتیم خروجی سمت به

 زد صدا رو نیلا

 باغ صاحب خودش که پسري همون دیدن با که برگشتم عقب به

 بهش زدم زل تعحب با بود کرده معرفی

 ..رفت سمتش به نیلا

  خندون و خوشحال دقیقه ده از بعد

 برگشت

 

 بازه؟؟ نیشت چیه_اشید

 کرد دوستی درخواست از_داد تکون دستش توي کاغذي نیلا
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 ازت؟؟ اومده خوشش چجوري ندیده سرش بر خاك_

 

 ...هست بنده هاي شگرد از این دیگه_زد چشمکی نیلا

 ..جون نیلو نه مگه_ کرد من به رو

 

 کردم پیدا جدید سوژه که بریم بیاین

 کنم پیدا دوستی براي اسبمن کیس نیستم بلد من بگو هی نیلو

 

  رفت بالا ابروم تاي

 

 نکنید فکر خیلی بریم بیاین_ شد رد شیدا و من بین از  نیلاباخنده

 ..میگوزه مختون..

**** 
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 پایین بپرین عزیز خواهرن_کرد پارك پارکینگ کنار ماشین شیدا

 روي دستش ..باشم خونه 12 ساعت سیندرلا مثل باید..شد دیر

 پخ پخ نهوگر_ کشید گردنش

 

 ...خونه میري زود و..میترسی تو چقدم_

 

 ..شدیم پیاده ازماشین

 

 ..بیا توام میندازم تک بود امان و امن جا همه..میرم من_نیلا

 

  دادم تکون سري

 ..شد ساختمون وارد و انداخت کلید نیلا

 

 میدم تحویلت تمیز میشورم لباسا_کردم شیدا به رو
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 ...فهمیده ادم قربون_زد لبخندي

 

 ...نشه دیرت سیندرلا دیگه برو_خندیدم

 کرد روشن ماشین و زد بوقی تک

 

  گوشی صداي با

 رفتم ساختمون سمت به راحت خیال با

 نبود رو راه توي هیچکس

 زدم کنار صورتم روي از ماسک

  کشیدم عمیق نفس چند و

 ماسک این زیر گرفت نفسم آخیش_

 

  بودم گذاشته جا کلیدام
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  کنه باز در لانی تا زدم در زنگ

 

 شد خشک زنگ روي دستم خانوم نرگس خونه در شدن باز با که

 

 چرخید مرتضی روي نگاهم

 زنگ خودتون خونه برین میخواین همیشه شما_کرد نگاهم مشکوك

 میزنید؟؟؟

 

  دادم قورت دهنم آب

 ... نکنه باز در نیلا میکردم خدا خدا فقط

 

 باز در حرفام شنیدن با یلان تا بردم بالا معمول حد تراز بلند صدام

 ...نکنه

 چیکار کی که.. میکشید کشیک همیشه هم شما.. آ_خندیدم و

 میکنه؟؟
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 بپیچونمش نداشت انتظار که مرتضی

 خورد جا حرفم با

 که در دم بذارم رو آشغالا بیرون میرفتم داشتم من..خیر_کرد اخمی

 شد هماهنگ شما ورود با من خروج

 

 داد نشون بود زباله کیسه که  دستش و

 

 کار توي..برسید کارتون به پس.. بفرمایید_رفتم عقب و گفتم آهانی

 ...نکنید دخالت دیگران

 

 انداخت پایین سرش

 شد رد کنارم از عصبانیت با

 

 انداختم بالا شونه
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 ...فضول خجالتی پسره..بود حقش والا

 

 آورد بیرون سرش خندون نیلا شد باز خونه در

 

 بسته سرم پشت در و توخونه پریدم تیز

 پیچ.. پیچوندي یجوري اصلا...پیچوندنیا استاد.. افرین_نیلا

 ...نمیپیچونه اینجوري

 

  بودي کرده باز در آوردیم شانس ولی_خندیدم

 ...میرفت لو چی همه کلا

 

 انداخته سرت ،توي تو که صداي با ولی کنم باز در داشتم قصد اتفاقا

 ...بودي

 ..بشه راه به رو اوضاع موندم منتظر..خبریه فهمیدم
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 ...من زرنگ خواهري آفرین زدم چشمکی

 

 بودم لباسام کردن عوض مشغول اتاق توي

 زد داد آشپزخونه داخل از نیلو که

 گشنته؟؟_

 

 ...خبره چه نیلا هیس_بیرون اتاق  از پریدم سریع و گزیدم لب

 ... زندگی تنها نفر یه سرمون خیر

 

 بود نشده کامل حرفم هنوز

 شد بلند در يصدا که

 

 دراومد گندش_زدم پیشونیم به محکم

 ...بیرون میره صدات سریع در به نزدیک آشپزخونه نمیدونی
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 شو قایم جا یه بدو

 

 آشپزخونه تو پرید سریع نیلا

 میرفتم در سمت به که همینجور

 ... میز زیر نري باز_گفتم آروم

 

 کردم باز خونه در

 زد خشکم غلامی آقاي دیدن با که

 

 ...میکرد چیکار اینجا این

 ... اومدم خودم به صداش با

 

 ؟؟..شدم مزاحم موقع بد سلام_ غلامی

 انداختم دیوار روي ساعت به نگاهی
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 ..بود شب 22.30 ساعت

 

 ..شبه نصف ،آره باشه مهم براتون زمان اگه_زدم پوزخندي

 

 دسترس در روزها..ساختمان شارژ گرفتن براي اومدم_ غلامی

 بیام شب ممجبور... نیستید

 

 ..صحیح بله _زدم نیشخندي

 میارم پول براتون الان

 

 ...نداره شمارو قابل_زد چندشی لبخند

 

 بشم دهن به دهن باهاش نمیومد خوشم ازش اصلا

 باز هوس کثیف مردك
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 ...ایستادي جلوش لخت میکردي حس که میکرد نگاه ادم به جوري

 رفتم خواب اتاق سمت به ندادم جوابش

 

 بود گذاشته کجا هارو پول نیلا حالا

  و کمد

  بودم گشتن مشغول ها کشو توي

  کردم رو زیر وسایل تمام

 دادم بیرون کلافه رو نفسم نیلا بالشت زیر ها پول دیدن با

 

 ......زد خشکم چیزي شکستن صدایی با که

 

 نیلا

* 

 شدم قایم آشپزخانه کابینت توي
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  و شد ونهخ وارد که افتاد غلامی به نگاهم در کنار از و

 میگشت رو اطراف مشکوك

 

 نرسه سر نیلو که بود اتاق در به نگاهش یک بود چی دنبال نمیدونم

 میکاوید اطراف نگاهش یک و

 

 زدم لبخندي افتاد سرم توي که شیطانی فکر با

 

 کشیدم بیرون کابینت داخل از بیشتر سرم

 گفتم بمی صداي با

 غلامی؟؟ آقاي میگردین چیزي دنبال_

 

  خورد میز کنار گلدون به که برگشت عقب به ترسیده

 ...شد ایجاد بدي صداي زمین روي اي شیشه گلدون افتادن با
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 بود آمد و رفت در آشپزخونه و شکسته گلدون بین نگاهش

 

 میکرد بیداد ترس چهرش توي

 

  که اومد آشپزخونه سمت به

 کردم قایم خودم 

 

 ؟؟؟هستید اینجا خانوم نیلو_گفت لرزونی صداي با

 

 ...اومد میشد خارج خواب اتاق داخل از که  نیلو صداي همزمان ولی

* 

 نیلو

** 
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 نگاه غلامی آقاي ترسیده چهره و شکسته گلدون به تعجب با

 پریده؟؟ رنگتون ؟چرا.. شده چیزي_کردم

 ..نیست مهمی چیز که گلدون بخاطر اگه

 

 توي ینرفت..شما اونجا_کرد آشپزخونه به اي اشاره من من با غلامی

 ..اینجا..بعد.. ولی اتاق

 

 کرد نگاه خواب اتاق سمت به دوباره و

 

 نمیفهمیدم منظورش

 .. نمیشم حرفاتون متوجه_

 شدین؟؟ زده جن نکنه_ خندیدم

 

 داد قورت دهنش آب
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 میزد دو دو ترس از چشماش

 شما.. آخه.. آره..شاید_گفت کنان من من

 

 رفت بالا تعجب با ابروم تاي

 شد که نبود خل مردك

 

  گرفتم سمتش به هارو پول

 ..نباشه کسري و کم بشمرید لطفا بفرمایید_

 

 کرد دراز پولا گرفتن براي دستش

 شد خشک دستاش شدید لرزش روي نگاهم که

 

 ....دیده جن واقعا این نه
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  گرفت پولا

 انداخت آشپزخونه به اي دیگه نگاهی

 

 رفت در سمت به سریع و

 رو پولا  نمیشمرین_زدم داد که

 ؟؟؟

 

 ....درسته.. نه_  بود معلوم صداش لرزش هنوزم

 

 زد بیرون خونه از سریع

 

  بستم سرش پشت در

 انداختم بالا تفاوتی بی با هام شونه
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 شد بلند آشپزخونه از نیلا بلند خنده صداي 

 رفتم سمتش به

 ..ازخنده نخوري چیه؟؟جر قضیه_

 

  بیاد یرونب کابینت داخل از نمیتونست خنده شدت از نیلا

 

  نشستم صندلی روي

 نبود گلدون شکستن بخاطر غلامی آقاي ترس پس_

 

 ..نه_داد تکون سرش خنده با

 بود آورده کم نفس خنده شدت از

 گفت تیکه تیکه

 ..ترسوندمش یکمی..میکرد فضولی خونه توي داشت فضول مردك_
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 ...کردي چیکار_زدم چونم زیر دستم

 

 اطراف راحت خیال با..خواب اتاق توي رفتی تو  دید غلامی_نیلا

 بود کرده شک..بود شنیده منو صداي کنم فکر..میگشت رو خونه

 ..که بگیره مچتو میخواست..ست خونه تو دومی شخص که

 

 چی؟؟؟ که_ پرسیدم کنجکاو

 

 گفتم و کردم ترسناك صدام یکم که_پرید بیرون کابینت داخل از

 ؟..میگردین چیزي دنبال

 

 این به..هستی آشپزخونه توي کرد فکر همه شبیه صدامون چون

 ...که دراومدي اتاق داخل از تو اومد که سمت
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 ...داده بازیش روحی یا جن کرد فکر که_خندیدم بلند

 از بود نزدیک اي گنده اون به مرد...دقیقا _خندید و زد بشکنی

 ..کنه خیس خودشو ترس

 

 شد پخش صورتی پلنگ آهنگ صداي

 چیه؟؟ صداي دیگه این_گفتم متعجب

 

 ...جدیدمه دوست..اختصاصی آهنگ_رفت پذیرایی سمت به

 

 دوستت؟؟ کدوم_ پرسیدم تعجب با

 

 چرخوند سمتم به گوشیش صفحه که

 شد خشک  جذاب پسري چهره روي نگاهم

 کیه؟؟ دیگه این_زدم لب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 186  

 

 

 داشت نگه دهنش جلوي هیس معناي به اشارش انگشت

 ..جدید کیس_ زد چشمکی و

 

 کرد وصل تماس و 

 ...عزیزم سلام_

 

 ..بهش بودم زده زل باز دهن با

 

 من و بشه دوست کسی با نیلا نداشت سابقه.. بود عجیب

 ...نشناسمش

 

 شد تیز گوشام صداش با

 ..ام خونه..برم قربونت_

... 
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 .ببینمت دارم دوست خیلی منم اوهوم_

.... 

 ... کن اس ادرس حتما..آره_

... 

 ...خداحافظ قربونت_

 

 ؟؟..خب_بردم بالا مابرو تاي

 

 ...شدم آشنا باهاش جشن تو_خندید

 

 ؟؟..خب_ایستادم سینه به دست

 

 وقتی.بود پوشیده ترسناك لباس که پسرس همون.. خب_نیلا

 ...داد  شماره بهم میومدیم
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 دادي؟؟ نشون عکسش که همینی_

 

 .. ندیدم چهرشو هنوز براش گذاشتم فرضی عکس این نه_خندید

 

 ب؟؟خ..سرت بر خااك_

 

 لامصب پولداره خیلی_زد چشمکی

 فقط...برات نگم رو ماشینش واي... آیفون گوشی و دار مارك ساعت

 جیب به بزنیم میتونیم میلیون چند راحت خونشون بریم بگم

 اوردي؟؟ دست به دقیقه چند همون تو اطلاعات این همه_

 اره_ کرد باز نیشش

 

 چه میدونی نه..میشناسی نه..رو پسره دیدي نه_دادم تکون سري

 ...شکلیه
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 بري؟؟ میخواي هم اش خونه.. کردي انتخابش هم کیس واس بعد

 

 بود دستمون طرف شناسنامه قبلا که ن_کرد نگاهم چپ چپ

 دزدي میرفتیم

 

 به نمیخواست دلم چرا نمیدونم ولی...میگفت راست کردم فکر کمی

 ...برم خونه این

 

 ...گذاشتم قرار باهاش فردا...بخوابیم بریم بیا_نیلا

  نداد بهم زدن حرف فرصت

 

 ...رفت اتاق سمت به خودش

 

 ..کنم بیرون ذهنم از ناجور فکراي کردم سعی

 بود بقیه مثل اینم
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 ...خوابیدم تخت روي نیلا کنار

 

 شدم بیدار پیچید بدنم توي  که بدي درد با صبح

 ...آخ_

 ..شد دیر پاشو_نیلا

 

  بود نشسته سرم بالاي که نیلا دیدن با

 ؟؟..شدي بیدار زود صبح خبره چه_شد گرد چشمام

 

 ...دارم قرار عرفان با_رفت کمدش سمت به

 

 عرفان؟؟_پرسیدم گنگ
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 تخت روي و کشید بیرون کمد از برامون لباس دست دو نیلا

 ...گفتم دیشب که پسره همون دیگه آره_گذاشت

 

 کردم اخم دوباره  ناشناس این آوري یاد با

 ...ندارم قضیه این به خوبی حس من نیلا_

 داریم پول هنوز که ما

 ...شو این بیخیال

 

 به میده قلقلکم داره شدید حسی یه...نوچ_کرد غنچه لباش نیلا

 ...برم پسره این ملاقات

 

 باهاش؟؟ گذاشتی قرار کجا_شدم بلند تخت روي از کلافه

 

 شلوار پوشیدن مشغول کرد پرت تخت روي راحتیش شلوارك

 ...اش خونه تو_شد جینش
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 ...باشه نکرده قایم رفیق تا چهل سی تنهاست؟؟باز مطمءنی_

 

 خارج خانوادش و میکنه زندگی تنها گفت...نه_نیلا

 ....نداره اینجا دوستیم..هستند

 

 

 رفتم دستشویی سمت به

 ...دیگه بود بقیه مثل اینم..باداباد هرچه بیخیال

 

 

 شدم خارج دستشویی از

 بود نشسته تخت روي آماده و حاضر نیلا

 بود پوشیده دار زیپ مانتو

 نیاد پیش مشکلی پیش سري مثل تا
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 ..کردي جلوگیري احتمالی عمله گونه هر از که میبینم_خندیدم

 ...کردم اشاره مانتوش به چشمام با

 

 دراومد کار از وحشی یه اینم دیدي یهو ندارم که شانس آره_نیلا

 

 گرفت شدت خندم

 ...میشم اماده منم.. کنی حاضر صبحونه تا پاشو_

 

 زد بیرون اتاق از داد تکون سري

 

 ....  شدم بود گذاشته تختم رو که لباسام پوشیدم مشغول

 

 معمولی رژ یه و میکشیدین چشممون تو مداد یه فقط مواقع اینجور

 .میزدیم
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 ..بود سخت کردنش هماهنگ سنگین آرایش

 

 رو میبردم خودم با همیشه که رو کوچکم جیبی چاقوي کشو توي از

 گذاشتم شلوارم پشتی جیب توي و برداشتم

 

 زدم بیرون اتاق از

 بود اش آبمیوه خوردن مشغول نیلا

 خوردم پنیر و نون لقمه چند تند تند

 کشیدم سر رو ام آبمیوه و

 

 کردم جمع میز

 ..شد 11 ساعت بریم_نیلا
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  دادم تکون سري

 میرم من باشه_

 ...بیا میزنم زنگ بود امن جا همه

 

 گفت اي اشهب

 زدم بیرون خونه از که

 ...نبود رو راه توي کسی

 ...رفتم پارکینگ به آسانسور با

 

 زدم بیرون خونه از و شدم ماشین سوار

 

 بیاد تا..زدم تک نیلا به

 

  کوچه سر بیاد باید نباشه پارکینگ تو ماشین وقتی دونست می
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 بعد دقیقه چند که موندم نیلا منتظر

 بریم؟؟_نشست ماشین توي زنون نفس نیلا

 

 کردم روشن ماشین

 .افتادم راه به حرف بدون

 

 ..خوند گوشیش توي از رو آدرس نیلا

 

  اگر و بود خوبی جاي

 .زدیم می جیب به خوبی پول اوردیم می شانس

 

 داشتم نگه شیکی ساختمون جلوي
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 زدم سوتی

 ...جایی عجب ایول_

 

 اومدیم الان تا که هاي خونه تمام از لامصب اره_زد چشمکی نیلا

 ..تره باحال

 ... داخل میرم من

 

 :دادم قورت رو دهنم اب

 از کن باور...نبندي حیاط در کن سعی فقط میام تو بعد منم.. باشه_

 ...سخته خیلی تنگ شلوار و لباسا این با پریدن دیوار

 

 ..عشقم چشم_خندید

 

 شد پیاده ماشین از
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 .کردم پارك دسترسی در جاي رو ماشین و کردم تعقیبش نگاهم با

 زد رو خونه در زنگ

 شد باز در کوتاهی مکث از بعد

 رفت داخل

 

 

  نیلا ورود از بعد

 

 ..رفتم سرش پشت و شدم پیاده ماشین از

 بود باز نیمه حیاط در

 

 ...کشیدم سرك یواشکی

 و زرد و سبز درختاش پرگ..پاییزي هواي بخاطر که سرسبزي باغ
 بود شده قرمز
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 ...ترمیکرد اییروی رو باغ فضاي

  گرفتم درختا از نگاهم

 

 ..نبود خونه اطراف هیچکس

 

 رفتم اصلی ساختمان سمت به شدم  حیاط وارد پاورچین پاورچین

... 

 شد باز در که دادم هل کمی در

 ...بذاره باز در کشیر عقلش نیلا خوبه

 ...داخل میرفتم پنجره و در از باید وگرنه

 

 شدم خونه وارد آروم

 

 بود گرفته فرا جارو همه سکوت
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 ...برده کجا رو پسره نیلا نمیدونستم

 میشد باعث همین

 ...کنم بیشتر احتیاطمو

 

  رفتم بالا ها پله از

 

 ...داشت قرار در 6 تا 5 بالا طبقه

 

 کجاست نیلا میفهمیدم اول باید

 

 گذاشتم اولی در روي گوشم

 ...نمیومد صداي هیچ

 کردم باز در آروم

 شدم اتاق وارد و
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 پسرونه کاملا تم با اتاقی

 

 سفید و سیاه دیواري کاغذ

 سلطنتی و سفید تخت و کمد

 

 ...چیزا بقیه تور و توپ و ورزشی وسایل همراه

 

 شد بسته یهو در که رفتم کمد سمت به

 برگشتم عقب به ترسیده

 ...اومده خوشت اتاقم از میبینم...سلام_

 

 

  جذاب و هیکلی  پسري دیدن با



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 202  

 

 شیدمک هینی ترسیده

 بود ترسناك خیلی براقش سبز چشماي

 ..بودند چشم توي شدیدا مشکی موهاي اون با

 ..دادم قورت دهنم آب

 بود دلم توي عجیبی حس

 نداشت پی در جالبی چیزاي هیچوقت حس این و

 

 ..باشی اتاق تو نمیکردم فکر...بترسونمت نداشتم قصد_خندید

 

 

 دنبال...شدم اقتات وارد اجازه بی ببخشید_ زدم زورکی لبخند

 میگشتم دستشویی
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 !اونجاست_کرد اشاره دري به

 ممنون_زدم نیشخندي

 ..بیاي میکنم صبر_

 ..دستشویی تو پریدم و زدم محو لبخندي فقط جوابش در اجبار به

 

 ایستادم آینه جلوي

 ...کنم باز سرم از چجوري اینو حالا_پیشونیم به کوبیدم و

 

 ..رفته چوندهپی کجا نیس معلوم باز نیلا این

 ... بیافتم گیر باید من همش

 

 از یجوري نکنن روي پیش پیششون میریم که پسرایی اینکه بخاطر

 ...میزنه جیم اونجا

 میشه آوار بدبخت من سر روي  پسر اخر سر و
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 خورد در به اي تقه

 گزیدم لب که

 

 ..شستم دستام الکی کردم باز  آب شیر

 

 تو ولی میکنیم خلاف ه؛درست سپردم خودت به خودم خدایا_

 بده نجاتمون

 

 شدم خارج دستشویی از و کشیدم عمیقی نفس

 بود نشسته تخت روي

 پایین؟؟ بریم_ اومد سمتم به خنده با

 

 ؟ پایین_رفت بالا ابروم تاي
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 کشید خودش دنبال گرفت دستم

 

 برد بزرگی سالن سمت به

 

 در شدن باز با

 ...افتاد جمعیت سیل به نگاهم

  زدن دست به کردند شروع افتاد ما به شوننگاه تا که

 

 ....مبارك تولدت_

 

 پخش هوا توي که هاي رنگی کاغذ و ها بادکنک روي متحیرم نگاه

 ...شد خشک بود شده

 

 ؟؟..خبره چه اینجا_
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 ...گرفتین اشتباهی منو کنم فک

 

 من سمت به خنده با شده خارج جمعیت بین از که  شخصی دیدن با

 ...شد دانچن دو تعجبم اومد

 ... سالن  کف بیافته  فکم بود نزدیک که بود شده باز انقد دهنم

 

 

 ...عزیزم مبارك تولدت_شیدا

 من؟؟_ 

 این تمام.. اره_داد هل جمعیت سمت به منو بود کنارم که پسري

 نقشه واست داره اس هفته چند..چیده خانوم شیدا رو  ها برنامه

 ..میکشه

 

 زد چشمکی شیدا حرفش با

 ...اما_
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 ...کردي علاف ملت کل بریم بیا نداره اگر و اما_کشید دستم شیدا

 

 ...داشت قرار اي طبقه دو بزرگ کیک روش که برد میز سمت به منو

 واس یکیش..تویه مال اش طبقه یه_کرد زمزمه گوشم زیر اروم شیدا

 نیلاست

 

 

 ...زدم غمگینی لبخند

 لرزید دلم بودنم تنها از

 

  هم نیلا الان نبود من هاحمقان فکر بخاطر اگر

 میبرد لذت تولدش از من کنار

 

 ...پایان ولی داشت خوبی آغاز که تولدي
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 کشیدم آهی

 ...کن فوت هارو شمع بیا...شدي غمزده چته_شیدا

 

 ...بکنه اینکار نیلا  میشه_

 

 کنید فوت هردوتون میکنم کاري من_شیدا

 ..بشین تو اول

 

 کرد وشنر هارو شمع تک تک که دادم تکون سري

 ... شید جمع گلم خواهري و داداشام آقایون_شیدا

 

 انقد نمیدونستم..گرفتند دورمون وار دایره پسرا و دختر همه

 ....آورده کجا از شیدا جمعیت

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 209  

 

 ...نیلو کن آرزو _ شیدا

 

  بستم چشمام

 ...باشیم هم کنار  نیلا و من قدیم مثل باز خواستم خدا از

 پایان به کردیم درست خودمون يبرا چندساله که زندگی این و

 ...برسه

  

 ...کنیا آرزو خوابیدي؟؟قراربود_کشید بیرون فکر از منو شیدا صداي

 

 ...کردم فووت هارو شمع غمگینی لبخند با

 

 ...زدن دست همگی که

 

 ....بود زور کم فوتت خیلی...نیست قبوول این_زد داد شیدا
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 زد چشمکی و

 ..کن فوت میکنم روشن دوباره

 

 زدم بهش آمیزي تشکر خندلب

 

 بزنم کنار رو بود گلوم توي که عجیب بغضی کردم سعی

 

 شدم بلند سریع مانتوم جیب توي گوشی لرزیدن با

 دوختم چشم بهش متعجب شیدا اسم دیدن با و

 کرد اشاره بالا طبقه به و زد لبخندي که

 

  گفتم اي اجازه با

  تلفنم دادن جواب بهونه به

 .... رفتم الاب ها پله از دو با
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 ...کجایی نیلا...نیلا_ زدم صدا اروم

 

 خورد اتاقا از یکی در به اي تقه

 

 شدم اتاق وارد کردم باز در

 بود ایستاده اتاق وسط لبخند با نیلا

 ...خواهري مبارك تولدمون_

 

 چکید پایین چشمم از اشکی قطره

 

 این فقرمون بخاطر من اگه....نیلا ببخش منو_کردم بغلش سفت

 ...نمیدادم بودن نفر یه یشنهادپ

 ...بکشیم یدك رو بزرگ دروغ این زندگیمون کل نبودم مجبور
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 ...داره شرکت حق نفر یه فقط و تولدمونه وقتی حتی

 

 میخورد سر هام گونه روي از تند تند اشکام

 

 چه این ..شدي بچه نیلو آ_زد زل صورتم به و کشید عقب منو نیلا

 ...گرفتیم هردومون که بود  یمیتصم و زندگی این... حرفیه

 

 ...بیشتره هیجانش راضیم که من اتفاقا_زد چشمکی

 

 

 ....زدم زهرخندي

 خورد در به اي تقه که

 

 کن فوت هارو شمع برو تو.. میمونم اتاق تو من_کردم نیلا به رو
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 ...تویه حق کار این... گفتن ،کوچیکی گفتن بزرگی.. نه_کرد اخم

 

 ...برم نازم خواهري نقربو _کردم بغلش محکم

 منتظره شیدا برو..تویه نوبت حالا.. کردم آرزومو من

 

 خورده منو مخ دوهفتس نمیدونی..شیدا این دست از امان_خندید

 ...تولد این ریزي برنامه براي

 کنیم گیر غافل میتونیم یکیتونو حداقل دونفرید میگفت

 

 دادم تکون سري و خندیدم

 دیگه بیا..مردي نیلا_شد بلند رد پشت از شیدا عصبی صداي که

 ...منتظرن ملت

 

 ..برو_دادم هل در سمت به نیلا
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 رفت بیرون اتاق از و زد لبخندي

 

  نشستم زمین روي اتاق در پشت

 از جزوي شد بازي موشک قایم این که شد چی میکردم فکر این به

 ...زندگیمون

 

**** 

 جدا هم از زیادي هاي اختلاف دلیل به مادرم پدر که بودیم بچه

 ...شدند

 ..رفت ایران از پدرم

 ازدواج براي شرطش اول همون که..کرد ازدواج پولدار مردي با مادرم

 

 ..بود بچه نبودن

 نشست لبم روي پوزخندي
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 ول خونه یتیم کنار رو نیلا و من مادریش حق کردن کامل با مادرمم

 ...برسه عزیزش شوهر به رفت و...کرد

 

 ...بریم خونه یتیم به منداشتی دوست نیلا و من

 و کنیم کار موندن زنده براي بودیم مجبور و داشتیم سال 10 فقط
 ...دربیاریم پول

 

 

 ...کردم پیدا کار فروشی گل تویه سختی به

 

  میفروختم خیابون کنار هاشو گل هرروز و

 نمیداد مارو دونفره زندگی کفاف میداد که پولی ولی

 

   میداد اجازه  ونبهم که بود این بزرگش لطف تنها

 ...بخوابیم گلخونه نمور و سرد فضاي توي
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  ولی رفتیم بیرون نیلا با ناهار براي روز یه

 بخرم غذا دوتامون براي که نبود انقد پولمون

 

 ..کمه پولمون نیلا_نالیدم

 

 میکرد نگاهم فقط حرف بی نیلا

 

 ذهنم به فکري خنده با که بودیم نشسته خیابون کنار ساعتی

 ..رسید

 میرم من بعدش.. بخور غذا توبرو اول...هستیم هم شبیه تو و من_

 باشه ...میکنم بیشتر غذاي درخواست

 میدیم کمتریم پول میشیم سیر هردومون ابنجور

 

 ...چی بفهمن اگه_گفت نیلاترسیده
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 برو.. نمیفهمه کسی نترس_ کشیدم دستش

 افتاد راه به لرزون پاهاي با نیلا

 

 شدیم سیر کم پول با هردومون که بود يروز اولین روز اون

 نمیشدیم بند زمین روي که بودیم خوشحال انقد

 

 ...بودنمون دوقلو کردن پنهان بود شده کارمون روز اون از

  کند جون چندسال از بعد

 پولدار پسراي زدن تیغ با تا گرفتیم دزدي به تصمیم اتفاقی

 بگذره زندگیمون

  میومد گیرمون خوبیم پول

 رسیدیم اینجا به کم کم که  تا

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 218  

 

 بازهم اجاره دادن کمتر بخاطر  رفتیم خونه اجاره  براي وقتی حتی

 .... کردیم پنهون بودنمون دونفره

 

 ...بود چسبیده ما به عمر اخر تا انگار دروغ این

 ایستادم سیخ خورد در به که اي تقه با

 ..خورد گوشم به پسري صداي که

 

 

 چسبوندم دیوار به خودم

  داشتم قرار اتاق در پشت ادقیق

 ...مینا_ چرخید اطراف پسر سر

  کرد مکث کمی

 شد خارج اتاق از و
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 ...دادم بیرون آسودمو نفس

 

 میرفتیم لو حتما شلوغی این تو وگرنه.. میرفتم ازینجا باید

 

 ..انداختم بالکن پنجره به نگاهی

 

 رفتم سمتش به

 کردم بازش و

 بود زیاد کمی ارتفاعش

 بود رفتن براي راه تنها ولی

 

  نبود حیاط توي هیچکس..انداختم اطراف به نگاهی

  ولی

 برام میکرد سخت کار روز روشنی و
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 ..کردم آویزون بالکن دیواره از خودم

 

 ..کنم نگاه پایین به اینکه بدون و کشیدم عمیق نفس چند

 کردم رها خودم

 

 ...اومدم فرود نرم و گرم جایی توي انتظارم خلاف ولی

 

 کردم باز بودم بسته ترس بخاطر که شمامچ

 

 صورتم جلوي مرتضی چهره دیدن با

 کشیدم هینی

 کرد رها منو و ترسید اونم که
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 شد بلند آخم صداي خوردم زمین به محکم کمر با و

 ...شکست کمر_شد جمع ام چهر درد از

 

 کنارم کنان من من مرتضی

 از..یهوو..ببخشید..من..شد..چیزي_نشست

 ..نمیخواستم.. من..پایین..یناومد..بالا

 

 ...شی ساکت میشه_بود خورد اعصابم درد بخاطر

 

 ....شد ساکت و کرد اخمی خورد برجکش توي بدجور طفلک

 

 نیلا دیدن با داخل بره الان...میدید منو کسی نباید لعنتی

 

 ... جادوگر دختره این میگه حتما

 ...خونه ببرمش خودم با جوري یه باید
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 ..ماشین تو برم میکنید کمکم_نالیدم

 ؟..پس چی  نیست؟؟جشن شما تولد مگه امروز اخه_مرتضی

 

 

 این با من _نشوندم چشمام توي الکی  اشکی قطره بازیگرا مثل بزور

 بمونم؟؟؟ مهمونی توي میتونم درد کمر

 

 .... اما_کرد نگاهم کمی مرتضی

 

 ..بزنم دست بهتون نمیتونم نامحرمیم ما

  سمت به راهشو

 ...بزنم صدا رو خانوما از یکی میرم_کرد کج ساختمون يورود

 .... خدا یا_شد گرد چشمام
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 کمرم واي واااي_کشیدم جیغ

 

 کنارم و برگشت ترسیده ها زده جن مثل مرتضی که

 ..شده چی..چی_نشست

 

 نمیریخت اشکام میزدم زور هرچی ولی کنم گریه میخواست دلم

 ..دارم درد خیلی_

 

 ؟؟..ردکت ببرمتون_ مرتضی

 

 ...بشم بلند کنید کمک بهم_دادم تکون سري تند تند

 

 ...آخه_مرتضی

 

 ... همینجا نکن کاري.. که نمیخورمت..کوفت و آخه_شدم عصبی
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 ...گزیدم زبونم

 

 ...بود شده گرد ممکن حد اخرین تا چشمام مرتضی

 چی؟؟ اینجا_

 

 انداختم پایین سرم

 

 ...گرفتم دندون به لبم زد خجالت بود سرم توي که فکري از

 

 ...شید بلند_گرفت مانتوم گوشه اجبار به

 

 کمک بره نزده سرش به باز تا کنم همکاري باهاش کمی بهتربود

 ....بیاره
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 ...کشید تیر کمرم که شدم بلند زمین روي از

 

 ..بود دیده ضرب جدي جدي کنم فکر

 

  مرتضی کمک با

 میکرد نگاه فقط دور از البته

 

 ...نشستم ماشینم توي

 میکنید؟؟ رانندگی خودتون _ایستاد در کنار ماشین بیرون

 

 درد از دارم.. بد خیلی حالم من دکتر بریم نه_ نالیدم

 ..کنم رانندگی نمیتونم.....میمیرم

 

 ...باشه تنها من با نمیخواد دلش بود معلوم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 226  

 

 ...نداشتم دوست منم نیلا کارهاي با داشت حقم

 ...نشست فرمون پشت کلافه

 

 ...زدم زل بیرون به منم

 ..میکرد رانندگی آروم خیلی

 

 ...کشیدش و قوي دستاي به بودم زده زل

 ..بود زده بیرون سبزش هاي رگ که

 داشت خووبی هیکل

 

 میشد جذاب چهرش خیلی بود آروم و صدا بی وقتی

 

 ...بود عالی واقعا درکل

 دیدن با که افتاد لباش به نگاهم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 227  

 

  پریدش رنگ صورت و قرمز لپاي

 

 بود گرفته ندمخ

 اینجوري که میکشم نقشه براش دارم باز میکرد فکر حتما بدبخت

 ...بهش زدم زل

 نشست لبام روي خبیثی لبخند

 

 کشیدم مرتضی سمت به رو خودم کمی

 ..کشید تیر کمرم که  کنم اذیتش کمی تا

 

 ..داشتم کم همین هووف_

 

  شدم شیطنت بیخیال

 ...داشت نگه پارکینگ جلوي ماشین مرتضی
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 ..شد بلند گوشیم زنگ صداي

 ...بگیرم وقت براتون میرم من_مرتضی

 

 شد دور من از و

 بود خط پشت نیلا

 گوري کدوم_پیچید گوشم توي جیغش صداي که کردم وصل تماس

 رفتی؟؟

 

 ..بیمارستانم_

 چرا؟؟_نیلا

  نبینه منو کسی که بیرون بیام ساختمون از میخواستم_

  مرتضی بغل تو افتادم اد هک پایین پریدم بالکن روي از

 ...مهمونی تو میومد داشت تازه اینکه مثل
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 بگم دروغکی شدم مجبور

 

 ...نبینه تورو و کنم دورش اونجا از تا میکنه درد کمرم

 

 ..چی همه به میخورد گند داشت پس واي_نیلا

 برگشتی وقتی.. خونه میبرم شده هرجور رو مرتضی من.. اره_

 ...نبینتت باش مواظب

 ..خواهري.. باشه_لانی

 

 داد تکون برام دستی بیمارستان اي شیشه در پشت از مرتضی

 

 گرفته دکتر وقت برام..برم من نیلا_

 

 مثل اگه..بنویسه بیشتر دارو برات کن ناله و اه یکم..برو_خندید نیلا

 ...بماله برات مرتضی بده حتما توخونه..داد پماد بهت رمانا این
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 منم کوچیکه انگشت اینجا تا پسره نای_گرفت خندم تصورش از

 ...بزنه پماد کمرم روي میخواد حالا کنه کمکم که نگرفت

 

 ..خوبیه چیز.. بزن مخش_خندید بلند نیلا

 

 ..برس جشنت به برو.. بمیر_غریدم

 

 بودي اینجا توام کاش_گفت آرومی صداي با

 

 .. هستم بهتري جاي من_خندیدم

 ..خدافظ فعلا

 انداختم کیفم توي گوشی و کردم قط تماس

 شدم بیمارستان وارد و
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 ...بریم بیاین ماست نوبت_اومد سمتم به  ازپذیرش دیدنم با مرتضی

 ..شد نوبتمون زود چه_ دادم تکون سري

 ..رفت پزشک اتاق سمت به حرف بی مرتضی

 ..افتادم راه به سرش پشت

 ..شدم اتاق وارد و

 ..رفت بالا ابروم تاي جوانی دکتر دیدن با

 چیه؟؟ مشکلتون عزیزم خب_نشستم دکتر روي به رو صندلی يرو

 

 بود زده زل زمین به خونسرد که انداختم مرتضی به نگاهی

 ...دیده ضرب کمرم کنم فکر زمین خوردم_

 ...کنم ات معاینه.. بخوابی تخت رو میري_ داد تکون سري

 

  و رفتم تخت سمت به دادم تکون سري

 خوابیدم دمر
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 فشرد کمرم جاي چند و زد بالا لباسم دکتر

 ...نشم ضایع مرتضی جلوي اینکه بخاطر ولی نداشتم دردي هیچ

 

 کردم ام معاینه  چاشنی اوف و آخ کمی

 

 نیاورد بالا نگاهش هم لحظه یه حتی مرتضی مدت تمام

 

 میکردم فکر این به من و

 کمیابه واقعا پسر این نمونه  زمونه این تو

 استراحت روز یه با...شده فتهکو کمی..نداره مشکلی خب_دکتر

 ..میشه خوب

 اومدم پایین تخت روي از و زدم لبخندي
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 نکنم فکر البته..نوشتم براتون مسکن_نوشت برگه روي چیزي دکتر

 ..بشه لازم

 ..نیس اي دیگه مشکل..دارید لازم ناز خریدار بیشتر

 

 دارم؟؟؟ نیاز چی_گفتم متعجب

 

 نازتون همسرتون اینکه_کرد اشاره مرتضی به و خندید دکتر که

 پزشک پیش  مراجعه به نیاز و نبود جدي مشکل چون..بخره

 ...نداشتید

 

 گزیدم لبم

 ..نمیخواست دکتر نمیگفتی میمردي خب

 ..میفرمایید صحیح .بله_کرد  مکثی  متعجب مرتضی

 

 زدم شرمگینی لبخند
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 ..زدیم بیرون بیمارستان از تشکر از بعد

 

 .. ببرم خونه به رو مرتضی که نداشتم دلیلی دیگه حالا

 

  یهوو خوشکلم شانس از

  خورد پیچ پام

 ..شدم زمین پخش شلپ

 

 بود گرفته درد پام مچ

 ...برسید خونه به سالم شما نکنم فکر_نشست کنارم مرتضی که

 

 ..شدم بلند زمین روي از کردم نگاهش چپ چپ
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 ...شد شروع پام درد و بود شده خوب کمرم درد حالا

 

 رفتم ماشین سمت به لنگان لنگان

 دکتر؟؟ پیش برگردیم میخواید_شدم متوقف مرتضی صداي با که

 

 الکی و نباشه نیازي قبلیه مثل کنم فکر هرچند_زد پوزخندي بعد

 ...کنید شورش

 

 میکردم نگاهش باز دهن با

 ...میندازه متلک من به داره یخچال پسره

 

 ...پرید حرفم بین که کنم بارش بزرگ تیکه یه کردم باز دهن

  بدي جواب نمیخواد بیخیال_مرتضی

 میشه اضافه دردات وبه میگیري گاز زبونت باز
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 ..بدم بهش شکنی دندون جواب تا کردم بسته باز دهنم بار چند

 ...نرسید ذهنم به جوابی هیچ ولی

 

 نشستم فرمون پشت  ماشین  توي اخم با

 

 ...نشست کنارم مرتضی

 

 ...کنم یکارچ نمیدونستم زیاد حرص از

 ..میشد غمباد دلم توي وگرنه میدادم جوابشو باید ولی

 

 افتادم راه به خونه سمت به

  پارکینگ به ورودم محض به
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 ...شد پیاده ازماشین مرتضی

 ....باهم مارو ساختمون اهالی از کسی تا برم من بهتره_

 

 بود نشده تموم حرفش هنوز

  غلامی آقاي صداي با که

 ...ایستاد سیخ

 

 نشست لبم روي وزخنديپ

 ...خجالتی ترسوي پسره

 

 زود امروز میبینم خانوم نیلو سلام_کرد من به رو غلامی آقاي

 ...آوردین تشریف

 

   کمی..بله_نشوندم لبام روي زورکی لبخند
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 ...برگشتم زودتر..بودم ناخوش

 

 انداخت مرتضی به بعد و من به مشکوکی نگاه غلامی

 ؟هستید؟ خانوم نرگس نوه شما_

 

 سمت به دستش کرده هول بود کرده سکوت مدت تمام که مرتضی

 ...هستم محمدي مرتضی..بله_کرد دراز غلامی آقاي

 

  خوشبختم_فشرد دستش غلامی آقاي

 ..فعلا..برم باید دیگه من خب_زدم ماشین دزدگیر

  اومد سرم پشت سریع مرتضی که رفتم آسانسور سمت به

 شد واردآسانسور من با

 

 بود زده زل ما به مشکوکی نگاه با غلامی آقاي مدت تمام
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  آسانسور در شدن بسته با

 ..اومد یادم تازه_چرخید سمتم به مرتضی

 

 چی؟؟_پرسیدم متعجب

 

 پایین؟؟ بپري خونه بالکن از باید چرا اینکه_کرد ریز چشمام

 

 ..راستش..خب آ_گفتم کنان من من

 دمب دست از تمرکزم بود شده باعث مرتضی خیره نگاه

 کنم پیدا ذهنم توي اي کننده قانع جواب نتونم و

 

  آسانسور در شدن باز با

 کشید استینم مرتضی که پریدم بیرون سریع
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 ..برگشتم عقب سمت به کارش بودن یهویی بخاطر

 ایستادم بدنش سانتی چند

 

 ..زدم زل چشماش توي و

 ..میزد دو دو چشماش

 بخونه مچشما از حرفام دروغ و راست میخواست انگار

 

 !ندادي؟ کجا؟؟جوابم_ مرتضی

 

 شدم کلافه

 ..بود سمج چقد این

 شلوغی و جشن حوصله خب_دادم بیرون شدت به نفسم

 خوبه؟؟.. کردم فرار ازمهمونی..نداشتم
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 گرفتن؟؟ تولد جشن برات چرا پس_کرد ریز چشمام

 ...دیدي تدارك واسش و داري خبر جشن از خودت تو میگفت حامد 

 

 دادم رتقو دهنم آب

 رسید ذهنم به فکري یهو

 کشیدم آهی 

 با سابقم عشق دیدن با امروز ولی.. بود خوب حالم اونروز خب_

  مهمونا بین دخترش دوست

 ..گرفت دلم

 .. نداشتم محیط اون تحمل  داد دست بهم خفگی حس

 

 انداختم پایین سرم

 بود کرده سکوت مرتضی
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  بلرزه میکردم سعی که صداي با

 رفتم واحدم سمت به و تمگف ببخشیدي

 ..کنم ناراحتت نیمخواستم ببخشید_مرتضی

 

 بود بهش پشتم

 

 ...نشست لبام روي لبخندي کرد باور حرفم ازینکه

 کردم باز در و انداختم کلید

 مهم_گفتم غمگینی صداي با دوباره کنم نگاهی بهش اینکه بدون

 نیست

 

 بستم در انداختم خونه توي خودم سریع
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  داره باهم صفات تمام پسر این هووف_دادم بیرون آسوده نفسم

 ...بیخیال خجالتی،پرو،فضول،

 

 ..بره بیرون ذهنم از فکرش تا دادم تکون سري

 

 وصل تماس سریع نیلا اسم دیدن با شد بلند گوشیم زنگ صداي

 شده؟؟ چیزي نیلا الوو_کردم

 

 کجایی؟؟...نه..سلام_نیلا

 ..خونه رسیدم تازه_

 

 ..میام دیگه ساعت یمن منم خوبه_نیلا

 

 ساختمون تو غلامی آقاي و مرتضی باش مواظب فقط.. باشه_

 ..نبیننت
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 کرد قط تماس گفت اي باشه نیلا

 بعد رفتم خواب اتاق سمت به

 راحتی لباس با لباسام کردن عوض

  تخت روي خودم و 

 

 ..نشم بیدار هم بمب صداي با که میخواست سنگین  خوااب یه دلم

 

** 

 پریدم ازخواب گوشیم صداي با که بود نشده گرم کامل وزهن چشمام

 ..بله_

 کمد توي روبند با چادر نیلو_پیچید گوشم توي نیلا ترسیده صداي

 ..توکوچه پایین میندازیش پنجره از
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 ؟..چرا_پرسیدم متعجب

 

 در جلوي غلامی مردك این باز_غرید عصبانیت با نیلا

 ..بالا بیام نمیتونم..نشسته

 

 همش نداره زندگی و کار این نمیدونم من_کشیدم اي هکلاف پوف

 ....میکشه کشیک

 

 ...پایین بنداز چادر_نیلا

 شی رد رستم خان هفت ازین میخواي چجوري چادر با_

 

 ..برات میگم پایین بفرست تو_خندید

 ..باشه_

 کردم قط تماس
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 کشیدم بیرون بودیم خریده که روبند و چادر پلاستیک کمد داخل از

 

 ... رفتم آشپزخونه تسم به

 انداختم بیرون به نگاهی پنجره از

 

 ...بود داده تکیه دیوار به ساختمون پشت نیلا

  زدم سوتی

 ...شد من متوجه که

 ..براش کردم پرت پلاستیک

  و گرفتش هوا رو که

 ... داد تکون دستی

 شد چادر پوشیدن مشغول تند تند 

 

 *نیلا*
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   کردم مرتب سرم روي چادر

 کردم صاف صدام کمی

 

 رفتم ساختمان ورودي سمت به

 

 که  من دیدن با میپایید رو اطراف جغد مثل که افتاد غلامی به نگاهم

 میرفتم سمتش به

 

 شد گرد چشماش

 بود کرده شک نیلو نبودن خمیده به که افتادم رادمهر حرف یاد

 

 کردم خم پشتم نامحسوس

  و

 ..بودم رسیده  بهش  تقریبا دیگه
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 ...مادر سلام_گفتم بود پیرزنا شبیه که ونیلرز صداي با

 

 میکرد نیگاه من به  باز نیمه دهن با ایستاد صاف غلامی

 بود دیدنی واقعا قیافش

 میدید رو صحنه این بود  نیلو کاش

 

 دارین؟؟ کار کسی با..سلام_گفت کنان من من

 

  لرزون پاهاي با و گذاشتم کمرم روي دستم

 زندگی اینجا ام نوه..آره..ننه آي_نشستم ساختمان پله روي رفتم

 ..دیدنش اومدم میکنه

 ..بیام باید من..نمیاد بزن سر بهم بیا میگم هرچی
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 هستن تنبل و شق کله خیلی..زمونه دوره این جوناي

 

 کیه؟؟ تون نوه_غلامی

 ... میکنه زندگی تنها ،که سفید چشم دختره همین_

 

 ...نیلوخانوم منظورتون آها_غلامی

 

 ...آره آره_

 شدم بلند ها پله ازروي

 ...برگردم نشده شب باید که برم من مادر خب_

  که رفتم ساختمان در سمت به

 پس؟؟ پوشیدین دخترونه کفش چرا_شدم متوقف صداش با

 

 بدم جوابش چی حالا خدا یا شد گرد چشمام
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 چرخیدم سمتش به

 

 دادم قورت دهنم آب

 باش آروم نیلا

 ...عمیق نفس رومآ معروفی بودن خونسرد به تو

 گفتم نکنه تغییر ترس بخاطر میکردم سعی که صداي با

 ..سفیده چشم این کفشاي..مادر هی_

  برام نمونده کمر منم..راحتیه کفش میگه

 ..نشم اذیت که پوشیدم رو اینا

 

  گفت آهانی

 کردم گرد عقب سریع
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 عمیقی نفس ساختمون به ورودم با نرفتم لو و ندیده اي دیگه چیز تا

 شیدمک

 ...گذشتا بخیر آخیش

 

 زدم در زنگ و رفتم بالا طبقه به آسانسور با

  در جلوي  پرید نیلو که

 ..  میرفتا لو داشت واي_زدم بالا بندم رو

 

 ندیدتت کسی تا تو بیا بیا _نیلو

  مرتضی صداي با یهوو که

 ببینه؟؟ چیو کی،_زد خشکمون

 

 ودب ندیده منو چهره هنوز و بود مرتضی به پشتم من
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 کشیدم پایین بند رو سریع

 فضولی؟؟ بیرون بیاین میخوره ما خونه زنگ تا دارین عادت شما_نیلو

 

 بیرون میرفتم داشتم.. خیر_دوخت زمین به نگاهش مرتضی

 

 ..پس بفرمایید_داد جوابشو اخم باهمون نیلو

 و مهمه براتون بودن محرم و نامحرم و هستید خدا با انقد که شما
 ...نره هرز بگیرید گوشتونم جلوي بهتره..میرهن هرز نگاهتون

 

 ...شد خشک میشد قرمز رفته رفته که مرتضی چهره رو نگاهم

 

 نیلو صورت روي متحیرش نگاه  و آورد بالا نیلو حرف با سرش

 بود شده خشک
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 گوشام به بعد دفعه ببخشید_دوخت زمین به نگاهش سریع ولی

 ...نشنون اطراف صداهاي... میگم

 ...گذشت کنارمون از و زد بهم محکم خانوم نرگس واحد در

 

 ...کردي صحبت باهاش بد خیلی_کردم نیلو به رو

 

 پیچوندمش؟؟ قشنگ چقد دیدي ولی_زد چشمکی بیخیال

 

 ...میدیا درس شیطونم تو_خندیدم

 بست سرم پشت در و  خونه داخل کشید دستم

 تو میکنم خونش بزنه جیک...اومده دستم ضعفش نقطه..آره_نیلو

 ...شیشه

 

  کشیدم بیرون سرم از چادر
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 ..میاد خوشم اخلاقش از من ولی_

 .. میشه سفید و سرخ دخترا مثل میکنی نگاهش وقتی اونم

 ..بچلوونه بگیره لپش میخواد دلش آدم

 

 

  بودم نشسته وي تی جلوي

 میکردم بالا و پایین رو ها شبکه و

 

 کرد پرت مبل روي رو کاغذي تیکه نیلا که

 نشست کنارم شخود و

 ...براش بدیم نداریم پول هیچی ولی..اومده ساختمون برق قبض_

 

 ...شد تولد صرف پولا تمام
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 خب؟؟_کردم نگاهش چپ چپ

 

 ...دزدي بریم_داد تکیه مبل به نیلا

 

 مبل رو کوبیدم رو دستم و کشیدم آهی

 شدم خسته کار ازین من نیلا_

 

 کنیم؟ چیکار ولی ...منم_نیلا

 بیاد؟ بر ازمون کار همین فقط که نخوریم درد به دراونق یعنی -

 اضطراب و ترس و ریسک همه این

 نیست؟ بس خدایی

 

 :داد تکون سر آروم و کرد نگاهم یکم

 مند آبرو کار یه دنبال ریم می باره، آخرین اینبار -
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 نمیچرخیدم بازم هوس پسراي این بر دور دیگه

 

 کشیدم آهی

 

 بریم؟؟_نیلا

 

 ...بریم باشه_ ردمک اجبارقبول به

 

 ..تخت روي میذارم لباسات _رفت اتاق سمت به سریع

 

 افتادم راه به سرش پشت

 شدم اتاق وارد

 بود گشتن مشغول کمد توي نیلا

 چیه؟؟ شاد رنگ درمورد نظرت_کشید بیرون رنگی کرمی مانتو
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 دزدي؟؟ واس شاد رنگ_دادم چین صورتم

 

 مگه؟؟ چشه آره_خندید

 

 ..بیار مشکی مانتو نهمو نیلا بیخیال_

 

 انداخت تخت روي لباسا گفت  اي باشه

 

 ...شد لباساش آوردن بیرون مشغول خودش

 

  بستم محکم کش با کوتاهمو موهاي

 نگاه من به آینه داخل از ایستاد آینه روي به رو من جلوي لخت نیلا

 ..ندارم دوست من نمیدونی نبند موهات_کرد
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 ...دارم دوست من ولی_انداختم بالا شونه

 

 واس بذار داشتنت دوست_کشید بیرون موهام از  کش برد دست

 ...خونه اومدیم وقتی

 

  رفت لباسا سمت به

 ...پوشید تند تند

 

 بکنم کاري خودم دل واس تونستم نمی حتی_دادم تکون سري

 

 شک کسی وقت یه که..باشه هم مثل چیزامون تمام باید همیشه

 ..نکنه

 

**** 

 بودیم ایستاده آینه جلوي هم کنار آماده  حاضر
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 ..بود اندازه بی شباهتمون واقعا

 ..خوشحالم خیلی..هستیم دوقلو ازینکه_نیلا

 

 چرا؟؟_ کردم نگاه چشماش به آینه توي

 نیستیم تنها هم_کشید اهی

 ..چجوریه خودم مثل یکی میبینم هم_خندید

 

 ..تري زشت تو میکنم فکر هرچی البته

 ..مزه بی_زدم بهش گردنی پس

 ...نشه دیر...بریم_ترخندید بلند

  گفتم اي باشه

 

 زدم بیرون اتاق در از
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 ...میرم من اول_نیلا

 

  میومد بیرون دست به چادر که نیلا دیدن با

 چیکار؟؟ میخواي چادر_خندیدم

 

 میریم باهم دوتایی_انداخت سرش روي چادر نیلا

 ...مادر

 

 تو دست از_دادم تکون سري

  یدپوش بند رو و چادر که

 زدیم بیرون خونه از

 

 نبود ساختمان توي کسی خوشبختانه
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 عقب صندلی روي و کشید سرش از چادر سریع نیلا ماشین توي

 انداخت

 

 ...خوشکل پسر دنبال بگردم_کرد ریز چشماش

  دادم تکون تاسف روي از سري

 ..بودیم سرگردون ها خیابون توي ساعتی نیم

 شدم می کلافه داشتم دیگه

 

 ادامه کارمون به ما خواد نمی هم خدا ببین، بگم نیلا به مخواست می

 بدیم

 

 ..کن صبر کن، صبر نیلو_نیلا

 

 و اومدم بیرون فکر از
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 کردم پارك کنارخیابون رو ماشین

 ؟..شده چی_

 

  وایمیستم خیابون کنار میرم من... نمیشه اینجوري_نیلا

 ...بیا مدنبال سریع کردم پیدا کسی اگه..بپا منو چشمی چهار توام

 

 برو.. باشه_ دادم تکون سري

 

 شد پیاده ماشین از کیفش برداشتن بعد و کرد مرتب لباسش

 

 کرد زدن قدم به شروع خیابون کنار

 

 بالایی مدل ماشین دقیقه چند بعد که رفتم  دنبالش ماشین با آروم

 ایستاد کنارش
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 کردم فرمون رو گرفتن ضرب به شروع هام انگشت با

 

 

 ...کرد ماشین توي سرش نیلا

 شد ماشین سوار دقیقه چند از بعد

 

 ...خواهري عملت سرعت ایول_

 

 کردم تعقیبشون

 

  بزرگی ویلایی خونه  رسیدن با

 ..کرد پارك کوچه توي ماشین

 ...بودم ندیده رو پسره چهره هنوز
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 شدند خونه وارد نیلا با

 

  پیاده و گذاشتم کوچه سر ماشین

 ..رفتم در سمت به

 و بود بسته در گندم شانس

 ...بودند کشیده حصار دیوارها روي

 ؟...داخل برم چجوري حالا

 انداختم دیوار به نگاهی

 

 نبود سخت زیاد ها حصار از گذشتن

 برمیومدم پسش از من ولی بود سخت یعنی

  

 میکرد گیر جایی به تیز هاي نیزه اون اگه ولی

 ..بود حتمی دادنش جر
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 میشد تموم داشت وقتم

 

 کشیدم بالا دیوار از  خودم سختی به و زدم کنار مانتومو

 

 ..انداختم حیاط داخل به نگاهی

 زد خشکم چیزي شدن پاره صداي  با که گذشتم حصار روي از

 

 که مانتو لبه دیدن با که برگشتم صدا سمت به شده گرد چشماي با

  بود کرده گیر نیزه به

 

 دادم بیرون حرص با نفسم

 ..لعنتی_غریدم لب زیر

 

  به نگاهم یهو
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 بود خوابیده کوچیک اي کلبه کنار که افتاد بزرگی سگ 

 

 خودش براي شد رستمی خان هفت کشیدم آهی

 ...بگذرم چجوري سگ ازین

 شده تموم کارنیلا برسم تا کنم فکر

 

 ..کردم جدا نیزه روي از رو مانتوم گوشه

 ..نداشتم دوست رو مانتو این اصلا

 ..شد پاره که بهتر همون

 

 ...انداختم پایین دیوار از رو خودم آرومی به

 خونه در به نگاهم یه بود سگ به نگاهم یه

 

 .. رفتم خونه سمت به پاورچین پاورچین
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 ...زد خشکم جام سر سریع که خورد تکونی سگ

 

  خوابید دوباره

  دادم بیرون آسوده نفسم

 افتادم راه به

 

 ...کشیدم عمیق نفسی خونه در به رسیدن محض به

 شد باز در که کشیدم رو دستگیره ومآر

 

 ..بود بزرگی خیلی خوونه

 ..شدم خونه وارد احتیاط با

 

 ..نبود سالن توي هیچکس
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  افتاد بالا طبقه به نگاهم

 بودن دوم طبقه ها اتاق اصولا

 

 کردم قایم جاکفشی زیر اوردم  بیرون پام از کفشام

 ...رفتم بالا ها پله از و دویدم پا نوك روي

 

 پرت خودم بسنجم رو موقعیت اینکه بدون رسیدم که اتاق لیناو به

 سریع خیلی و اتاق توي کردم

 بستم رو در

 

 هستی؟؟؟ کی تو_زد خشکم سرجام کسی صداي با

 

  بود شده گرد ممکن حد آخرین تا چشمام
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 ...بود بهش پشتم هنوز

 کن فرار و برنگرد میگفت شیطونه

 

 کار از قلبم ببینتم اون و برگردم ممن و کنارشه نیلا الان اینکه فکر با

 ایستاد

 و دادم قورت دهنم آب

 چرخیدم سمتش به آرومی به

 

 اتاق راحتی مبل تک روي دست به کتاب و برهنه تنه نیم با پسري

 ... بود داده لم

 بعد و نیست نیلا گه کشیدم راحتی نفس اول ناخودآگاه

 رفت بند نفسم دوباره

 

 ..افتاد صورتش به نگاهم
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 داشت مظلومی خیلی هچهر

 

 ..میگرفتی ندید پیشونیش روي اخم اون اگه البته

 

 میکرد خودنمایی صورتش توي  خیلی ابروش و چشم

 

 ...میکردن تزریق بهم مظلومیت حس ناخواسته چشماش حالت

 

 کشیدم هینی ترسیده دادش صداي با

 ...نیستم تو با مگه_

 

 ...خب من_گفتم کنان من من

 

 ...نشناخت منو چرا پس...اومده نیلا با که بود پسري این اگه
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 ....نه واي...نبود این اگه و

 

 

  اومد سمتم به شد بلند مبل روي از عصبانیت با پسره

 

 کنار از گفتم عرفان به هزاربار_کشید خودش دنبال گرفت دستم

 نکن بلند دختر خیابون

 

 رفت اتاقی سمت به کشید می منو که همینجور

 

 داد بدي صداي و خورد دیوار به محکم که دکر باز شدت به در

 

 شد جمع صدا بلندي از ام چهره

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 272  

 

 من کناري پسر همین شبیه درست که پسري اون و نیلا روي نگاهم

 شد خشک بود

 

 بودیم زده زل همدیگر به گرد چشماي و باز دهن با نفرمون هرچهار

 

 خبره؟؟ چه اینجا_پسر

 ...داد هل اتاق داخل سمت به منو

 

  اومد سمتم به سریع نیلا

 گرفتم رو دستش که

 

 میبارید ترس چشماش از

 ...باشه آروم تا دادم دستش به فشاري

 میمردم ترس از داشتم خودم هرچند
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 میبرید تشریف دوتایی که میبینم_بودند ایستاده کنارهم پسرا

 گی**شه*اح*ف

 

 ...بفهم دهنتو حرف_زد داد نیلا

 

 میبینم که چیزیو من...نکن غدا.. کوچولو چیه_خندید بلند پسره

 ..میگم

 ..واسه اومدي داداشم با تو که ازینه غیر مگه

 

 ..بسه_پریدم حرفش بین

 

 آوردي؟؟ رو دوتا این تو عرفان_کرد داداشش به رو

 

 نه_زد پوزخندي عرفان
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 اي دیگه چیز واس دوم نفر انگاري ولی.. آوردم نفرشون یه من

 ..اومده

 

 شبیه دختر دوتا..نیست بد میبینم میکنم فکر هرچی_خندید پسر

 کردي جمعشون خیابون کنار از هرچند...هم به

 

 من واسه یکیش..داداشی تو واسه یکیش_شد تر غلیظ پوزخندش

 چیه؟؟ نظرت..

 

 داد تکون سري عرفان

 .اومد نیلا سمت به و

 ...باش نداشته کاري خواهرم به_

 

 نیلا دست گرفتن با
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  گرفتم موهاشو و زدم چنگ

 کوبیدم پاش بین به محکم پام با و

 و بده نشون العمل عکس نتونست کارم بودن یهویی بخاطر که
 شد قرمز درد از صورتش

 

 .سمتم برداشت خیز برادرش برگردم بتونم اینکه از قبل

 گرفت بغلش توي  منو و کشید رو دستم

 ...لعنتی کن ولم_

 غرید گوشم کنار عصبانی صداي با

 .. میدم نشونت -

 

 ...کشید رو موهاش و بهش پرید  انیل

 شد باز بدنم دور از دستاش که
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  کنم لهش بزنم کاري ضربه با تا کردم بلند مو پا

 جاي توي و شدم کنده زمین از یهوو که

 رفتم فرو نرم

 

 وحشی گربه..میدي پس کارت این تاوان_عرفان

 

 اومدیم_زد داد نیلا که رفت مانتوم هاي دکمه سمت به دستش

 ...دزدي

 

 شد خشک هوا روي دستش

 کردین فکر..احمق دختراي_بود گوشم توي دوم پسر پوزخند صداي

 ...راحتیه همین به دزدي

 ..  نیست اولمون دفعه_زد لب نیلا
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 داداشش به رو بود من صورت روي نگاهش که همینجور عرفان

 ...پلیس به بزن زنگ احسان_گفت

 

 چرا؟؟ پلیس_دادم قورت دهنم آب

 

 ...در در ببره کوچولو دزد دوتا بیاد اینکه هواس_خندید

 

 نشست صورتم روي اخمی

   هستند موقعیتی چه توي نمیدیدم رو نیلا و  احسان

 بهشون کوچولو کمک یه بیا عرفان دارن گناه_اومد احسان صداي

 و بکنیم

 هوم؟؟.. میذاریم براتون راه دوتا 

 

 و موافقم هک من..خوبیه خیلی راه که...زندان برید اینکه یک_
 ...البته
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 .. دو

 تا اینکه دو_توپید صورتم توي حرص با عرفان شد ساکت احسان

 کمال و تمام..باشید احسان و من با  صبح

 

 لرزید تنم دومیش فکر از

 

 ..قبلی بدتراز هم  زندان

 

  که بودم فکر توي همچنان

 

  صورتم به گرمی هاي نفس خوردن با

 شدم خارج فکر از

 دش گرد چشمام و
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 ...کرد انتخاب راهشو خواهرت..شد چی_عرفان

 چی؟؟؟_

 

 ؟..نیلاا_ زدم داد

 ...دوم راه_شد بلند نیلا گریه صداي که

 

 ...عوضی کن ولم_ بیام بیرون عرفان پاي و دست زیر از کردم تقلا

 

 کشید کنار خودش

 

 نداد رو تخت روي از شدن بلند اجازه بهم ولی 

 شدي؟؟ دیونه_تمگف نیلا به رو شده گرد چشماي با

 

 میخورد قل صورتش روي از هم سر پشت اشکاش
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 داد تکون نه نشونه به سري

 

 ..شد بلند حیاط در زنگ صداي

 ..کن باز در بدو سینانه،احسان_کوبید پیشونیش به محکم عرفان

 

 کنید فکر میدیم اجازه بهتون خب_گفت تند تند احسان

 انتخاب فرصت تونبه نمیکنم تضمین... بشه بلند صداتون اگه ولی

 ...و بدم

 

 خودش دنبال احسان و رفت بیرون اتاق از  عجله با  عرفان

 ..میرسیم حسابشون بعدا ... بریم بیا_کشید

 

 ..کردند قفل سرشون پشت اتاق در

 

 گرفتم آغوشم توي اونو و رفتم نیلا سمت به سریع
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 نشستیم اتاق وسط زمین روي

 

 

 میشیم خلاص موقعیت ازین  باش مطمءن..آروم..نیلا باش آروم_

 

 ..میکردم اصرار انقد اومدن واس نباید ..منه تقصیر همش_زد هق

 اگه حالا...میشدم ماشینش سوار میگرفت جلومو هرکی نباید

 ؟؟..چی زندان ببرنمون

 

 ...نکن گریه..هیس_

 

 کنیم انتخاب دوم راه بیا نیلو_کرد قایم بغلم توي سرش

 اونم..بکشه طول سال چند نهممک زندان ولی شبه یک فقط اون 

 بدتر اتفاق هزار اونجا ممکنه.. نداریم هیچکس که تو و من واس

 ... مثلا  بیافته
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 ..کنم فکر بذار.. نیلا نگو هیچی_ گذاشتم دهنش روي دستم

 

 داد تکون سري

 

 ...چرخوندم اتاق اطراف نگاهم

 ..پنجره نیلا_موند اتاق بزرگ پنجره روي نگاام

 

 ... تا ندیدي پنجره چیه_داد جواب گنگ نیلا

 

 ..کرد نگاه پنجره به کرد بلند سرش سریع و کرد مکثی

 کردیم؟؟ پیدا نجات یعنی  واي_

 

 زدم کنار رو بزرگ پرده و شدم بلند
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 کردم باز پنجره سریع

 

 ..کشیدم آهی زمین تا ..زیاد ارتفاع دیدن با ولی

 نه_

 

 فاصله و ساختمانه دوم طبقه اینجا نمیکنم فکر که خنگم انقد چرا

 ...بیشتره خیلی زمین تا اش

 

 نشستم زمین روي همونجا

 

 جاش سر برگشتم امید نا دید که نیلا

 گذاشت زانوهاش روي سرش و شد جمع
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 بشه تموم شبه به بدبختیم میدم ترجیح پس..شدیم بدبخت_نیلا

 برم عمرم کل نمیخواد دلم ..میکنم انتخاب دوم راه من...

 ...بدي گوش من حرف به شده بارم یه وريمجب توام..زندان

 

 میکنن؟؟؟ ولمون شب یه با میکنی فکر_غریدم

 

 

 رفتم سمتش به و شدم بلند زمین روي از

 

 گرفتم درآغوشم اونو و نشستم کنارش

 بیافته برات بدي اتفاق نذارم میدم قول..خواهري نکن گریه_

 

 بود گذشته چقد نمیدونم

 ..شد باز اتاق در که بودم فرار راه دنبال و بودم زده زل زمین به
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 چرخید در سمت به نگاهمون

 

 ..بدم تشخیصشون نمیتونستم..بود پسرا از یکی کدوم نمیدونم

 

 ...شید بلند_زد پوزخندي شد اتاق وارد

 

 فشرد دستم ترسیده نیلا

  شدم بلند جام از

 ...بشه بلند تا کشیدم روهم نیلا دست

 رفت بیرون اتاق از پسره

 ...رفتیم دنبالش هم یلان و من

 

   شد سالن وارد و رفت پایین ها پله از

 ...کنیم روشن تکلیفتون تا بشینید اونجا_ کرد اشاره مبل به
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 ...عرفان_زد داد

  

 ببینم تا کنم سکوت میدادم ترجیح..نشستیم  مبل روي صدا بی

 ...میاد پیش چی

 

 بود دستش پاکتی و شد خارج اتاقی از عرفان

 

 نشستن مبل روي ما يرو ب رو

 گذاشت میز روي پاکت

 

 ..کنید تعریف خب_عرفان

 

 چیو؟؟_..رفت بالا ابروهام
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 غلیظی اخم داشت تري تیز و تند رفتار برادرش به نسبت که احسان

 دوتا چرا..کجا خانوادتون..دزدي براي نقشتون_غرید حرص با کرد

 تصمیم ماعلا براي هستید حاضر کی...چیز همه میکنن اینکار دختر

 ..نهاییتون

 ...امشبیم منتظر صبرانه بی داداشم و من

 

  بود گردش در برادر دو این بین نگاهم

 ..کامل خونسردي با دیگري و میکرد نگاه ما به اخم با یکی

 

 کنم نگاه خونسرد چهره به حرفام توي میدادم ترجیح پس

 بزنم حرفم تر راحت تا

 ..اخمو آدم یه به تا

 

 دوختم عرفان به و گرفتم احسان از نگاهم
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 ...ما خب_

 

 به باید میکنن ازت سوالی یه وقتی_شد منفجر احسان  یهوو که

 ...کناریش نه کنی نگاه پرسیده که شخصی

 

 باشه زهرمار برج مثل شخص اون وقتی_دادم جوابش داد با متقابلا

 ...کنم نگاه کناریش به میدم ترجیح

 

 به جاشو اخماش لحظه یک در نداشت من تندي انتظار که احسان

 داد تعجب

 

 میکردند نگاه احسان و من جدال به باز دهن با عرفان و نیلا

 

 خنده زیر زد بلند عرفان یهوو که



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 289  

 

 شده آشنا باهات نیست ساعت یه هنو دختر این ببین احسان_

 شناختت  خووب چقد..

 

 ..اخموو میگن من به چرا میگی بعد

 

 خندید تر بلند

 

  میبارید ازش اتیش که نگاهی با احسان

 کرد نگاه برادرش به

 ..نخوري منو خب خیلی_عرفان

 

 میشن پررو..باش جدي_زد لب آروم

 که کردم نگاهش چپ چپ

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 290  

 

 کرد من به رو

 ...میشنویم بگو_نشست سینه به دست

 

 زدم زل عرفان به دوباره

 کردم می نگاه میشد بلند دود سرش از که احسان به چشمی زیر ولی

 میشه عصبی باشی توجه بی بهش ینکهاز بود معلوم

 

 بودیم اومده گفت خواهرم که همینجور خب_کردم صاف صدام

 ... دزدي

 

 نبود راحت موردش در زدن حرف

 اورد زبونش به راحت بشه که نبود افتخاري پر کار

 

 داد تکون سري عرفان
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 کشیدم عمیقی نفس

 

 یکی و کنه سرگرم رو خونه صاحب نفرمون یه که بود این کارمون _

 بشه ازخونه ارزشمند و جزیی اشیا برداشتن مشغول دیگه

 فرار بعدشم

 

 تا دو از نمیکرد شک هیچکسم اینجوري_زد پوزخندي احسان

 ..خورده دست رو دوقلو خواهر

 

 ..آره_کردم نگاهش چپ چپ

 

 باشه پسر دوتا خونه یه تو ممکنه نمیکردین فکر این به ولی_احسان

 بگیره؟؟؟ مچتون و
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 اشتباهی باهم مارو.. میافتادیم گیر همیشه..نه_شیدمک آهی

 ..باشیم نفر دو ممکنه نمیکردن فکر هیچوقت همین واس..میگرفتن

 

 ...کنم کاري حقتونه هستید بچه واقعا. احمق دختراي_احسان

 

 باش آروم احسان_حرفش وسط پرید عرفان

 

 ...تنبیه سر میریم.. خب_کرد ما به رو

 

 نشست قلبم تو ترسی

 

 کردین؟؟ رو فکراتون _داد تکیه مبل پشتی به 

 ..با خوابی هم یا زندان

 

 ...حرفش وسط پریدم که کنه کامل رو حرفش نذاشتم 
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 اون....بره خواهرم بذارید میکنم خواهش ولی میکنم بگید هرکاري_

 موشک قایم این ها سال این تمام کردم مجبورش من و تقصیره بی

 ..بدیم ادامه رو بازي

 

 سال؟؟_گفتن باهم شد گرد هردوشون چشماي

 

 ؟؟..میکنید کارو این وقت چند مگه_ عرفان

 

 موشک قایم این همیشه بچگی از_داد جواب من بجاي نیلا اینبار

 خرج نمیتونستیم که بودیم فقیر انقد چون..داشتیم رو بازي

 جاي هم داشتیم غذا هم نفر یه پول با اینجوري..دربیاریم هردومون

 ..و خواب

 

 نداره؟؟ خبر بودنتون دوقلو از هیچکس یعنی_حسانا
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 سال چند که مادري و پدر و شما جز_انداخت پایین سرش نیلا

 ..نه...ندیدیمشون

 

 بود شده سوال علامت شبیه هردوشون قیافه

 که بزنه حرفی میخواست احسان

 

 شد ساکت...موبایلی زنگ صداي شدن بلند با

 

 ...شد بلند  مبل روي از سریع  هم عرفان

 کرد خارج جیبش از گوشیش

 ...سینان الو_کرد وصل تماس

....... 

 ؟؟..کنم چیکار میگی_داد جواب مضطرب
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... 

 ...نداره امکان این شدي دیونه_

... 

 

 کرد مکثی نیلو و من دیدن با چرخید ما سمت به

 ...رسید ذهنم به فکري یه _

 

  .... 

 زنگ بهت...عالیه فکرم پسر نکن شک_زد خاصی برق چشماش

 میزنم

.... 

 ..خدافظ...میگم بهت بعدا _

 

 در نیلا و من بین خاصش نگاه همون هنوز ولی کرد قطع تماسش

 بود آمد و رفت
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 کشیده برامون اي نقشه چه باز نبود معلوم

 

 ..نشست مبل روي اومد و زد لبخندي

 

 بود نیلا و من روي هنوز نگاهش

 

 کلمه چند میاي لحظه هی احسان_بگیره ما از نگاهشو اینکه بدون

 ...بحرفیم

 

 باشه_کرد برادرش  به نگاهی متعجب احسان

 

 شدن زدن حرف مشغول رفتن سالن آخر سمت به دوتایی

 ؟؟...واسمون دارن اي نقشه چه یعنی_نیلا
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 ...نیست ما نفع به میدونم اینو ولی نمیدونم_بود پسرا روي نگاهم

 شده عوض عرفان نگاه کلا تلفن اون بعد

 

 .کرد نگاهم زده وحشت و داد قورت رو دهنش آب

 :گذاشت قلبش رو دستمو

 

 ...ترس از شم می خفه دارم.ببین، -

 

 ..ام سینه به رسید سرش و شد خم که کشیدم رو دستش

 

 :گفتم نداشتم حرفم به اطمینانی اینکه با

 

 بیاد سرت بلایی ذارم نمی -

 فتهنی برات اتفاقی تا بکنم بتونم کاري هر دم می قول
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 .مانتوم به زد چنگ

 بودم انفجار درحد عصبانیت از 

 

 .دوختم بهشون رو غضبناکم نگاه اي سرفه صداي با

 داد تشخصیشون راحت میشد دیگ لباسشون روي از

 

 و بود زده زل بهمون مسخره نگاه و رفته بالا ابروي یه با احسان
 عرفان

 شدم شوکه که بود هاش چشم توي هیجانی و شیطنت چنان

 

 :برسم نظر به قوي کردم سعی

 کنین؟ می نگاه اینجوري چرا شد؟ چی -

 نشست پامون جلوي میز روي و اومد سمتمون به عرفان
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 نخوره بهم زانوهامون تا کشیدم عقب رو خودم ناخودآگاه

 خبببب -عرفان

 تره بصرفه خیلی..داریم براتون سومی حل راه یه

 

 ترشون مشتاق قبلی يدوتا از که حلی راه این از داشت برم ترس

 بود کرده

 

 بودم زده زل بهش ترس از شده گشاد هاي چشم با

 :گفت که 

 دزدیده ازمون مدارك سري یه نفر یه -

 .برگردونین رو مدارك اون خوام می

 

 :گفتم ناگهانی
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 ..ماچه به خب -

 

 :انداخت بالا ابرو

 بگیرید پس اونارو باید-

 

 باهاش عمره یه...ونهروشت که همینطوري _اورد تر نزدیک سرش

 ..کردین زندگی

 ..نتونستین اگه و...میارین گیر رو مدارك و اش خونه تو رین می

 کرد مکثی

 

 زد می دهنم تو قلبم

 

 کنیم می اجرا رو دوم روش و نداریم اولی روش -داد ادامه
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 ..بودم ترسیده

 :گفتم نیلا با مشورت و فکر بدون

 کیه فطر بدین نشونمون فقط...قبوله باشه -

 :نشست مبل رو احسان

 .. .بود بهتر بقیه از دوم روش باش مطمءن....بودي هول خیلی -

 

 :گفت احسان به رو و کوبید دستش یکی اون کف دستشو عرفان

 ...شیر دهن تو برن خواستن خودشون -

 

 عرفان پاي به محکم پاش که کشید جلو رو خودش زده وحشت نیلا

 خورد

 

 :نالید بیتوجه

 کیه؟ ناو مگه -
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 :گفت خونسرد خیلی احسان

 ..تهران یک درجه خلافکاراي از یکی -

 ...خوردنه آب مثل براش ادما کشتن که

 

 ..زد خشکم درجا من و کشید هیع نیلا

 

 کرد می نگاهمون تفریحی از پر لبخند با عرفان

 

 ..کرد گشتن به شروع خودش دور و پرید جاش از نیلا

  ؟کجاس؟ کو_

 

 :دش بلند هم عرفان

 کوچولو؟ چیه -
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 کجاست؟ تلفن...ت -گفت کنان من من نیلا

 

 داشت نگهش و گرفت دستش و رسید بهش عرفان

 

 :پرسید مسخرگی با و کرد کج رو سرش

 

 بیبی؟ چیکار خواي می رو تلفن -

 

 :بشه پر هام چشم شد باعث نیلا درمونده نگاه

 کنم معرفی خودمونو..پلیس بزنم زنگ -

 

 .نکشید سنف کس هیچ لحظه یه

 ..که نیلا به بودیم زده زل ساکت همگی
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  مبل سمت داد هل رو نیلا عرفان

 

 کشید موهاش توي دستی 

 :گفت بعد لحظه چند

 که گفتم -

 پلیس بی پلیس دیگه .نداریم اولی راه

 

 

 :گفتم هیجان با و شد زده ذهنم تو اي جرقه

 گیره خودتونم پاي دیگه، آره -

 داره دركم ازتون کار خلاف یه وقتی

 خلافه تو دستتون صد در صد

 

 وسط بیاد پلیس پاي خواین نمی همین براي
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 ...نرین لو که

 

 :خندید احسان

 کرد استفاده ازش فجر فیلم براي میشه نوشتی خوبی سناریوي -

 :کرد اخم بلافاصله

 

 ..کنین فکراتونو برید -

 ..خوام می جواب دیگه  دقیقه ده تا

 کردم اماده بدجور امشب واس خودم من_  زد پوزخندي

 

 :کشیدم جیغ

 کنم می بدبختتون گم می پلیس به نداره، کردن فکر -

 ...ندارین حق شما
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 ایستاد سرم بالا سر دو اژدهاي مثل   و شد بلند جاش از کی نفهمیدم

 

 موند صورتش روي و رفت بالا سمت به پاهاش از نگاهم

 

 :زد می بیرون آتیش بینیش از و 

 

 .بشنوم صداتو کمتر نک سعی -غرید

 

 شدم خفه درجا ترسیده

 

  داد فشار بالا سمت به زد چونم زیر دستش با که بود مونده باز دهنم

 

 بیفت راه یالا...ببند دهنتم -

 

 ...کرد اي سکسه نیلا
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 .افتادیم راه دنبالش ترسون

 کردند قفل در و فرستادمون اتاق همون تو

 

 .نشستیم تخت رو دوتایی

 نه من از میومد در صدا در از و بود شکیدهخ نطقم که من

 

 بود چشمم جلو احسان قرمز صورت هنوز

 :کرد بغلم نیلا

 نیلو کنیم چیکار حالا -

 

 دادم بیرون بریده بریده رو نفسم

 بدیم انجام کارو این براشون مجبوریم -

 

 ..چی بندازه گیرمون.. کاره خلاف اگه_نیلا
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 و برمیداریم مدارك.. شههمی مثل میریم نترس_چرخیدم سمتش به
  که نداره ترس... نمیفهمه هم کسی میایم

 خلافکار چه معمولی ادم چه

 ...بدیم انجامش تونیم می ما

 

 هوم؟؟_ دادم تکون سر آروم

 

 

 ..نیلااا فهمیدم_ زدم هوا رو بشکنی

 

 ..بگو خب خب_گفت زده ذوق چرخید سمتم به

 

 تو و من از که ااون_گفتم گوشش نزدیک آوردم پایین صدام ولوم

 ..ندارن اي نشونه هیچ

 ..ندیم انجامش ولی کنیم قبول کار این میتونیم راحت
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 چجوري؟؟ یعنی_گفت متعجب نیلا

 

 ...میکنیم فرار.. بیرون رفتیم وقتی ،خب خنگی چقد نیلا اء_

 

 ..آرههه_کرد مکث کمی

 

 ...کاره خلاف اون خونه بریم نیست لازم دیگه اینجوري_خندیدم

 

 نشون غمگین خودتو..هیس_کردم نیلا به رو که خورد در به اي تقه

 ..بده

 

 داد تکون سري تند تند

 

 شد باز اتاق در
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 شدند وارد پسرا

 ایستادند در جلوي سینه به دست هردو

 شد؟؟ چی خب_عرفان

 

 باید.. مدارك دادن بعد ولی...کنیم قبول مجبوریم_کشیدم آهی

 بریم ما بذارید

 

 ...نداریم تحملتون به اي علاقه باش طمءنم_زد پوزخندي احسان

 

 ..نداشتم دعوا حوصله_کردم نگاهش چپ چپ

 بود بهتر سکوت پس

 

 ..بگیم بهتون  رفتن قبل رو چیزایی یه باید بیاین..خوبه_عرفان

 افتادیم راه به سرشون پشت نیلا با
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 ..رفتند رو راه ته اتاقی سمت به

 

 شد وارد کرد باز در عرفان

 بود ما ورود نتظرم احسان ولی

 

  بست در احسان نیلا و من ورود با

 

 داخل نیومد چرا این وا_کردم نگاه سرم پشت به متعجب

 

 ..کارداشت_حوصله بی عرفان

 کن نگاه اینجارو

 

 چرخیدم سمتش به
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 ..داد نشون رو بود دستش توي که  عکسی که

 

 موند باز تعجب از دهنم رادمهر دیدن با

 

 ؟؟...رادمهر..را_گفت کنان من من نیلا

 

 میشناسینش؟؟_رفت بالا ابروش تاي عرفان

 

 

 خلاف و دزد نمیخوره قیافش به ولی...خونشون رفتیم قبلا..آره_نیلا

 ... باشه کار

 

 تشخیص رو ادما ذات قیافه روي از تو_کرد بلندي خنده عرفان

 میدي؟؟
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 کرد سکوت نیلا

 چجوریه؟؟ من ذات_گفت عرفان که

 

 ...رو دو و پست ادم یه_زد خبیثی لبخند نیلا

 ... کار خلاف

 

 گرفت عرفان پیشونی روي غلیظ اخمی

 

 ...ایستادم راهش جلوي که اومد نیلا سمت به بلند قدم دو با

 ....میبینی بد..بخور بهش دستت_غریدم

 

 چیکار میخواد ببینم نیلا کن ولش_اومد بیرون سرم پشت از نیلا

 !...کنه
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 خونه امیدوارم...وحشی شیر ماده دوتا اوو_خندید بلند عرفان

 کنید حفظ وحشیتون خوي این بتونید رادمهرم

 

 ..میشه لازم_زد پوزخندي

 

 بزرگ معامله یه سر_کرد رها میز روي عکس.. برگشت سرجاش

 ...بده پول میلیارد یک یه ما به رادمهر بود قرار

 

  ..نکرد کار این ولی

 ...شده دزدیده کیف داخل مدارك و پول گفت دروغ به

 

 شد گشاد حد آخرین تا چشمام

  من مثل اونم قیافه چرخیدم نیلا سمت به

 ...بود ترسیده و زده حیرت
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 ..خب_ دادم قورت دهنم آب

 

 ...میخوایم کیفو اون ما_عرفان

 

 ...پس میگردي هیچی دنبال رسما_نیلا

 

 چیه؟؟ منظورت_چرخید سمتش به عرفان

 

 کرد پیدا بشه نکنم فکر سختیه کار که میگم...هیچی هیچی_نیلا

 ...پوولو همه اون

 

 گاو داخل مدارك نمیخوام پول اون دیگ من_غرید عصبی عرفان

 میخوام رو صندوقش
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 ممکن غیر چیز... خووبه بازم هووف_دادم بیرون آسوده نفسم

 ...نمیخواي

 

 خونشه؟؟ کجاي صندوقش گاو

 

  پرسیدم ربطی بی سوال انگار که عرفان

 به دست خودمون میدونستیم اگه_کرد همنگا خاصی نگاه با

 ..کارمیشدیم

 ...بچه دوتا دست بدیم مهمی این به کار که نه

 

 ...گیره بچه دوتا همین پیش کارت  فعلا_زد پوزخندي نیلا

 

 کنیم؟؟ بازش چجوري..کردیم پیدا صندوق گاو که گیریم_

 

 ...میده یاد بهتون احسان اونو_رفت در سمت به عرفان
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  در زنگ صداي با

 ...کنم آشناتون کسی با باید پایین بریم بیاین_کرد ما به رو عرفان

 

 صبر_گرفت راهمون جلوي عرفان یهوو که زدیم بیرون اتاق از

 ...کنید

 ..دارم اي نقشه یه

 

 کشیدي؟؟ نقشه الان از_گفت متعجب

 

 و باور دیر کمی بشیم رو به رو میخوایم که کسی با_زد پوزخندي
 ..پسند سخت

 ...نداره دست رو ام نقشه بدم نشون بهش باید

 

 کردیم نگاه همدیگه به متعجب نیلا و من

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 318  

 

  چرخید دوتا ما بین نگاهش عرفان

 زد عمیقی لبخند

 ...بگم بهتون نقشمو جلو بیاین

 

 ....که کردیم خم سمتش به سرمون

 

* 

 !..گرفتی اشتباه ترسناك فیلم یه با مارو وجود تو کنم فکر_خندیدم

 

 ...بزن حرف کمتر پایین بریم بیا_کرد نگاهم چپ چپ عرفان

 

  تربیت بی پسره...بود گرفته حرصم

 

 بره راه خمیده روز سه تا بزنم پاش وسط لگد یه باز میگفت شیطونه

 ...ها



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 319  

 

 

  برگشت اتاق توي نیلا

 رفتم پایین طبقه به عرفان همراه من

 

  ..بود نشسته مبل روي مردي

 یدچرخ ما سمت به که احسان نگاه

 کرد نگاه ما به و شده بلند خود به خود مرد

  بلند ریش و بلند موهاي با جوان نسبتا مردي دیدن با

 من به بود زده زل روشنش آبی باچشماي  که

 زد خشکم

 ...پشمه همش که این_غریدم لب زیر

 

 به من حرف باشنیدن که بزنه حرفی مرد اون به کرد باز دهن عرفان

 ...افتاد سرفه
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 میکرد سرفه تند تند گذاشت دهنش ويجل دستش

 

 بود شده قرمز صورتش

 

 ...بابا باش آروم_زدم پشتش به بار چند

 

  برد بالا کافیه معنی به دستش

 کشیدم عقب دستم که

 

 اومد یادم چیزي یهو..ببخشید_خندید

 

 ...خودت جون اره_زدم لب بشنوه خودش فقط که جوري اروم

 

 میکرد نگاه ما به متحیر مرد
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 ...جان نیلو بشین بیا_انعرف

 

 کرد راهنمایی مبل سمت به منو

 

 نشستم مبل روي

 خبر؟؟ چه جان سینان خب_کرد مرد به رو عرفان که

 

 ...نیست خبري_داد تکیه مبل به اخم با سینان

 نمیکنی؟؟ معرفی خانوم این

 دوستاي از یکی..هستن خانوم نیلو ایشون بله اوه_خندید عرفان

  احسان و من عزیز

 بود زده زل ما به سکوت توي ك افتاد احسان به گاهمن

 

 ..برگردم زودتر باید من _گفت آهانی سینان
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 ..اومدم  گفتی که اي نقشه براي فقط

 

 ..بالاس اون ام نقشه...درسته بله_ عرفان

 

 ..کرد اشاره بالا طبقه به دست با

 

 ..هچی ببینیم بریم...خب_انداخت بالا طبقه به نگاهی تعجب با سینان

 

 بریم_ شد بلند جاش از عرفان

 رفتند ها پله سمت به دوتایی

 

  اجبار به ولی بحرفم احسان با نمیخواست دلم هرچند

 عرفان نقشه از قسمتی بدم صحبت اجازه بهش اینکه بدون تند تند

 ...دادم توضیح براش
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 ..میکرد نگاهم اخم با مدت تمام

 شد تموم که حرفام

 ....شدم تظرمن و رفتم ها پله سمت به 

**** 

 نیلا

*** 

 میزدم قدم کلافه اتاق توي

  پایی صداي شنیدن با که

 ایستادم سرجام سریع

 

 اتاق وارد بلند خیلی موهاي با مردي بعد عرفان اول شد باز اتاق در

 شد

 

  رفت کمد سمت به توجه به عرفان نقشه طبق
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 زد خشکش من دیدن با مرد ولی

 کرد نگاه سرش پشت برگشت سریع

 اومدي؟؟ سرعت این با چجوري تو_چرخید من سمت به دوباره و

 

 بود شده نمک با خیلی تعجب از چهرش

 خنده زیر بزنم همونجا میخواست دلم

 

 بخاطر میکشتند منو احسان و  عرفان مطمءنن میخندیدم اگه ولی

 ...اشون نقشه رفتن لو

 

 خوبیه بازیگر واقعا فهمیدم عرفان خونسرد چهره دیدن با

 ..که اومدیم باهم سینان وا_

 

 ..میگم رو نیلو ، نمیگم تورو_بود من به هنوز نگاهش سینان



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 325  

 

 

 نیلو؟؟کجاس؟؟_برد بالا ابروش تاي عرفان

 

 نمیبینیش؟؟ اي گنده این به  دیگه ایناها_کرد اشاره من به

 

 ..  میگرفت خندم داشت

  کردم اخمی

 ..اومد بودم ایستاده اتاق گوشه که من سمت به سینان

 

 بابا شدي زده جو...بریم بیا_جلوش پرید سریع عرفان که

 

 ..خودشه شایدم...واقعیه خیلی_سینان

 

 ...بابا شدي خل بریم بیا_کشید دستش عرفان
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 بردش بیرون بزور اتاق از

 

 افتادم راه به صدا بی سرشون پشت

 

 رسیدیم رو راه انتهاي به

 ...دز خشکش  ها پله راه پایین نیلو دیدن با سینان که

 

   برگشت عقب به سریع

  خورد من به چشمش تا

 

 ...خبره چه اینجا خدا یا_کشید هینی

 بود شده گشاد ممکن حد اخرین تا چشماش

 شدي؟؟ دیونه سینان_داد نشون تفاوت بی خودش عرفان
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 !!شدن دوتا_داد نشون رو نیلو و من کنان من من سینان

 

 کی؟؟_ عرفان

 ..نیلو_ سینان

 

 ... کن نگاه نشسته احسان پیش که نیلو..خیالبی بابا_عرفان

 

 کرد اشاره احسان به حرفش با

 میزد حرف و بود زده زل مبل به که

 

 ...نشسته اونجا کی نمیشد معلوم مبل بلند پشتی بخاطر ولی

 ..خنده زیر بزنم بلند و بشینم میخواست دلم

 میومد خوشم بازي ازین داشت کم کم
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 ، امتم عصبانیت با سینان یهوو

  ایستاد نیلو جلوي رفت پایین یکی دوتا هارو پله

... 

 کرد فرو نیلو شکم توي محکم انگشتش

 ..گفت اخی که

 

 بیشعورا...انداختین دست منو_سینان

 

 ..بود دیدنی قیافت سینان واي_خنده زیر زد بلند عرفان

 

 خوبه؟؟ حالت_ایستادم نیلو کنار رفتم پایین ها پله از 

 

 ..آره_نیلو
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 فرو تر یواش رو نیزه اون_کردم نگاه سینان به پچ چپ

 شد سوراخ خوواهرم شکم..میکردي

 

 میخوان بچه دوتا.. بود لازم قضیه اصل فهمیدن واس_زد پوزخندي

 بندازن دست منو

 

 رو پیشتون لحظه چند قیافه اگه..بله_زدم پوزخند خودش مثل

 نترسیدین اصلا بگیریم نادیده

 

 حرفم به توجه بی

 رفت حسانا سمت به

 ...نبردن تربیت و ادب از بوي کارا خلاف این انگاري چلغوز مردك

 

 نداشتم انتظار تو از_انداخت احسان به بدي نگاه 
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 چند تو مثل منم_انداخت بالا ندونستن علامت به هاش شونه احسان

 ...فهمیدم پیش دقیقه

 

 نشست مبل روي  سینان

 

 مایستادی روشون به رو  رفتیم سرش پشت ماهم

 

 دووتا فرق که باشی خنگ انقدر نمیکردم فکر سینان ولی _احسان

 شدم امید نا ازت ...نفهمی ادم

 

 واقعا_انداخت بودیم ایستاده کنارهم که نیلو و من به نگاهی سینان

 ..هستند بهم شبیه اندازه بیش

 ..باشم طرف دوقلو خواهر  دوتا با نمیکردم فکر
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 بازیت دارن روح یا جن دوتا نمیکردی فکر بیشتر..بله بله_عرفان

  میدن

 

 خندید بلند

 

 زهرمار_سینان

 

 ..بود گرفته خندم

 درد از شد جمع لوچه و لب که گرفت ازم نیشگونی نیلو

  بود زده زل پسرا به خونسرد اون ولی کردم نگاهش چپ چپ

 

 دوتا شما همین..نیست عجیبی چیز بودن دوقلو.. درسته_سینان

 ..نیستین هم شبیه اصلا برسرتون خاك که هستین دوقلو هم

 ...هستن هم کپی خوواهر دو این ولی
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 چیه؟؟ فرقتون_کرد ما به رو

 

 هان؟؟_کردم نگاهش شده گرد چشماي با

 

 ...داد تشخیص هم از رو شما بشه که چیزي.. تفاوتتون_سینان

 

 ..که  بگم رو نیلو بدن روي گرفتی ماه جاي که کردم باز دهن

 ..هیچی_ گفت اخم با نیلو

 واقعا؟؟؟_سینان

 

 چیه؟؟ ام نقشه درمورد نظرت_عرفان

 نقشه چی یعنی_دوخت عرفان به گرفت ازما نگاهش سینان

 هستن؟؟ دوتا این میگفتی که ات؟؟نقشه

 بترسونی؟؟ هم رو رادمهر من مثل میخواي نکنه
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 ...دارم اي دیگه نقشه اون واس.. نه_خندید بلند عرفان

 

 ..میکنند کمک بهمون کار انجام اخر ات خواهر دوتا این_احسان

 دو ازین ترسم ولی..باش خیال همین به بگم بهش میخواست دلم

 نمیداد اینو  اجازه برادر

 

  ..معمولین ادم دوتا این شدین دیونه_سینان

 ..کوچولو بچه دوتا بگم بهتر_ زد پوزخندي

 

 !؟  عوضی و کار خلاف ادم یه خونه تو بفرستینشون میخوان چجوري

 خط؟؟ هفت

 

 

 * نیلو*
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 میدیم تعلیمشون نترس_عرفان

 رفت بالا ابروم تاي

 بود طرف نفهم خودمون جون از دور دوتا با انگار

 

 اش صفحه به نگاهی و کشید بیرون جیبش از گوشیش سینان

 من شده سپرده شما به کار این میدونید خودتون _انداخت

 ..برم باید دیگه

 کنید همراهیم بیرون تا میشه

 ...بزنیم حرف کمی یدبا

 

 بیرون خونه از تایی سه و شدند بلند مبل روي از عرفان و احسان

 زدند
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  رادمهر از خر مث خودشون اینا_کردم پرت مبل روي خودم کلافه

 بدزدیم مهمی اون به مدارك بریم توچجوري و من اونوقت.. میترسن

 ..بیاریم و

 ...میکردند اینکارو خودشون بود راحت اگه

 

 مغز  با خرما مراسمم واس میکنم وصیت من ابجی_کشید آهی نیلا

 ...بیارین فندوق مغز با شکلات و گردو

 

 خونه اون به ما گفتم که بهت.. نیلا نگو چرند_کلش پس زدم

 ...نمیریم

 

 ....کنیم فرار زیرش از بتونیم امیدوارم_نیلا

 

 ..شدیم ساکت پسرا ورود با 

 کنید ارفر ممکنه اینکه دلیل به خب_عرفان
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 میشید زندانی قبلی اتاق تو ماموریت انجام زمان تا

 

 ..میده یاد  جاسوسی وسایل با کار روش بهتون احسان هم فردا

 

 و کنید دفاع خودتون از بتونید که میدم یاد دفاعی فنون بهتون منم
 ...نمیرین

 

 ..شین مرگمون پیش_زد لب نیلا

 

 خودش سمت به  تگرف نیلارو  دست ناگهانی حرکت یه تو عرفان

 کشید

 کوتاه تورو زبون من هرکاري قبل_رفت فرو بغلش توي نیلا که

 ..میاد بکارت خیلی مطمءنم..میکنم

 میده باد به سرت زبونت همین

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 337  

 

 با باید...اتاق میبریش  احسان_کرد اشاره من به چشماش با

 ...بزنم حرف کلمه دو خوواهرش

 

 ...بیخود_دویدم سمتش به

 

 .. بریم بیا.. کوچولو کجا_شدم معلق هوا روي یهو  

 

 انداخت اش شونه روي گونی یه مثل منو

 کنی اذیت خواهرم..غول نره کن ولم_کوبیدم پشتش به مشت با

 میکشمت

 

  من هاي تقلا به توجه بدون احسان

 رفت بالا ها پله از

 

 دادم تکون خودم انقد
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 شد خسته دستاش که

 گذاشت زمین روي من

 گرفتن قرار با که کنم نثارش بلدم فحش رچیه تا کردم باز دهن

 زد دهنم به سکوت مهر لبام روي لباش

 

 بودم اتفاق این تحلیل درحال ذهنم توي

 ..که

 

 خورد بهم حالم بود مزه بد چقد اه اه_شد جدا ازم سریع

 

 کنم خفت اینجوري نشم مجبور تا دیگه شو خفه خودت خب

 

 کشید لباش به رو دستش پشت
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 میکردم نگاه حرکاتش به دگر چشماي با

 !کن خاکبرسري کار بیا بودم گفته من انگار

 

 و کشید رو دستم یهو

 برد اتاق سمت به

 

 بودم اومده خودم به تازه

 نشست پیشونیم روي غلیظ اخمی

 

 زد زانو زمین روي که کوبیدم  پاش به محکم پام با

 ...خاصیت بی زشته  پسره_

 

 بود شده عصبی احسان

 که برم برگشتم و رفتم عقب قدمی و دادم ورتق رو دهنم آب
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 شد بلند زمین روي از سریع

 شنیدم استخونام شدن خورد صداي که فشرد رو دستم مچ

 شکست دستم وحشی آي_نالیدم

 زد خشکم نیلا داد صداي با

 نهههه_نیلا

 

 میکرد نیلاچیکار با  داشت عوضی اون شد گرد چشمام

 

 شما با ما دردسراي انگار_مگرفت تر محکم احسان که کشیدم دستم

 رو شما هرکاري قبل باید.. باشه داشته نمیخوادتمومی خواهر دوتا

 کنیم رام

 

 

 زد بغلش زیر و کرد بلند کاه پر یه مثل منو
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 رام بدم نشونت تا کن ولم..چلغوز مردك کن ولم_کشیدم جیغ

 ...چیه کردن

 

  نمیخورید هم غذا معلومه_زد پوزخندي

 هستین میزه ریز انقد که

 میکنی نوازش پشتم داري انگاري که نگم هم زورت از

 

 غریدم دلم توي

 ..دیگه بغلشون زیر میزننمون هی که ایم میزه ریزه همون

 میکنن خاکبرسرمون

 کنیم دفاع ازخودمون نمیتونیم دوتا این دربرابر چرا دونم نمی

 

 نسرتو روي رو اینجا بشه کم خواهرم سر از مو تار به بخدا_زدم داد
 میکنم خراب
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 میاد خواهرتم  دیگه دقیقه  چند تا نترس_داد هل اتاق توي منو

 ..کوچولو پیشت

 نحو به نقشه دادن انجام یا پلیس یا..باشید اماده فردا واس بهتره

 ...احسنت

 ... همخوابی یا زد چشمکی

 هوم؟؟ کن فکر بهش

 

  زد بیرون اتاق از

 کرد قفلش و کوبید بهم محکم در

 

 صبرکن فقط..میگیرم حالتونو_زدم رد به لگدي

 

 میچرخیدم اتاق توي سرگردون
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 بود گرفته وجودم تمام استرس

 آوردن نیلا سر بلاي چه نمیدونستم

 

 آویزون قیافه با نیلا و شد باز اتاق در که میشدم کلافه داشتم دیگه

 شد  وارد

 

 میکردم  نگاه وضعش و سر  به گرد چشماي با

 

 خیسه؟؟ اتپ تا سر چرااا_ زدم داد

 

 حموم تو برد منو احمق پسره_گریه زیر زد بود تلنگري منتظر که نیلا

 

 ...زده تاول بدنم تمام کرد باز داغ آب

 

 شد تر بلند اش گریه صداي
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 کشیدم آغوش در اونو و رفتم سمتش به

 خب؟ میکنی گریه چرا...هیس_

 

 ..نیلووو متنفرم گرم آب از من_نالید

 

 ...بود گرفته خندم

 گریه حالا خب خیلی_ نخندم که بودم گرفته  خودم جلوي بزور

 ...نکن

 

 ...بشی خشک تا پتو زیر برو دربیار لباسات پاشو

 ..بریم ازینجا بیا نیلو...متنفرم دوتاشون از_ کوبید زمین به پاشو

 

 خواهري میریم_کردم بلندش جاش از
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 ...دربیاره لباساش تمام تا کردم کمک نیلا به

  ایستاد اتاق وسط لخت

 شدم اتاق خاموش شومینه روي لباساش کردن پهن مشغول

  کلید چرخش صداي با که

 شد بلند نیلا جیغ

 شد قایم در پشت خودش سریع

 

 تشخیص میتونستم راحتی به تفاوتشون دیگه شد اتاق وارد احسان

 بدم

 ...نیا تر جلو_زدم داد که

 

 ..چرا_ایستاد جاش سر متعجب

 زدم بلندي جیغ باراین که برداشت قدمی باز

  ایستاد سیخ 
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 نخور تکوون_

 

 ...چته بابا خب خیلی_ گذاشت گوشش روي دستش

 نیلا

 بود چسبونده دیوار به خودش کامل

  برمیگشت عقب به احسان اگه

 

 میدید کامل رو نیلا

 

 سینی و شد اتاق وارد کامل من هاي داد جیغ به توجه بدون احسان

  گذاشت میز روي رو

 

  گذاشتم چشمامش روي دستام و بهش پریدم ردهبرگ  خواست

 ...لختم لامصب نچرخ_زد داد نیلا همزمان که
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 من دستاي کردن جدا براي تلاشی اینکه بدون کرد مکثی احسان

 ندیدیم تاحالا لخت دختر انگار.. بابا باشه_خندید بکنه

 

 برداشت چشمش روي از من دستاي بود نیلا به پشتش که همینجور

 ...کردیما عوض شرط و شدیم هوایی شاید کنم هنگا بذار_

 ...  حیا بی پسره..خود بی_کردم اخم

 

  رفت عقب عقب

 ...نیستین هم اي تحفه همچین بابا باشه_

 

  داد تکونی خودش زد چشمکی

 ...نگردیا بر_زد داد خورد جا  نیلا که
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 در جلوي و رفت بیرون اتاق از عقب عقب همینطور

 ... ببرید لذت امشب امش از امیدوارم_ایستاد

 انداختم سینی داخل خشک نون و ماست ظرف به نگاهی

 

 شامه؟؟؟ این_شد گرد حد آخرین تا چشمام

 

 مجرد پسر دوتا خونه.. هست که همینه_برد بالا هاشو شونه احسان

 نمیشه پیدا اي دیکه چیز

 

 کل عمرا من ولی.. بره کنم ول احسان که میزد بال بالا در پشت نیلا

 کنم سر خالی ماست و نون با شب

 

 میکنیم درست شام خودمون بیرون بیایم بذارید_کردم اخم

 

 ..نیست بدي فکر_کرد ریز چشماش احسان
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 ..رو سینی من پس

 

 پایین میاریم سینی خودمون..نیا اتاق تو_زدم داد

 

 کل چون نزنه سرتون به فرار فکر فقط..حله_داد تکون سري

 شده بنص دزدگیر و دوربین ساختمون

 مدرك عنوان به.. داریم دزدیتونم فیلم_ زد پوزخندي

 

  زد بیرون اتاق از 

 

 ..بودا نزدیک هووف_داد بیرون آسوده نفسش نیلا

 

  اتاق کمد سر پرید سریع

 میشه پیدا پوشیدن واس چیزي اینجا ببینم_
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 یه با داشت سفید نوشته یه روش که مشکی سویشرت یه سریع

 کشید ونبیر پسرونه جین شلوارك

 

 کنم؟ چیکار زیر لباس -

 :کردم گرد براش چشامو

 ...فعلا رو همینا بپوش -

  بشه خشک لباسات تا

 .... ندارن دخترونه زیر لباس که پسر دوتا کنیم چیکار

 

 پوشید رو لباسا تند

 :ایستاد آیینه جلوي

  کلفته لباسش خوبه باز -

 

 نیست معلوم هام سینه 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 351  

 

 

 .... کههه شلوارم

 

 :داد صدا که پشتش دمز محکم

 جایی به نمیکنن نگاه بوقن دوتا اینا بابا...بریم بیا خوبه -

 

 ..خوابیه هم شرطشون یه همین واس بله_زد پوزخنوي نیلا

  ندادم بش جوابی

 .پایین رفتیم و برداشتم رو سینی

 

 .بودن نشسته مبل رو برادرا دوتا

 انداخت بالا ابروشو عرفان دیدنمون با

 کرد نیلا به رو
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 بپوشی؟ منو لباس داد اجازه کی -

 رفت آشپزخونه سمت و کرد بهش پشتشو نیلا

 

 کردم نازك براش چشمی پشت

 رفتم نیلا سر پشت بهش جواب بدون

 

 شدیم مشغول آشپزخونه توي

 

 کنیم؟ درست چی -

 :رفت یخچال سمت نیلا

 ببینمممم بذار -

 خوبه؟ کتلت

 

 :رفت مالش دلم
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 آره آخ -

 گذاشت آب تو و آورد بیرون فریزر از گوشت بسته یه سریع

 

 سمت به آهنگ صداي شدن پخش با که رفتم ها زمینی سیب سراغ

 چرخیدم اپن

 کرد انتخاب شاد آهنگ یه و رفت ور اپن روي ضبط با نیلا

 

 ..باشیم شاد بذار اینجاییم که حاالا -

 زمینیا سیب کردن رنده به کردم شروع

 میشد تر مزه خوش اینجوري

 

 خوردم می تکون آهنگ با ریز زری

 نرقصید؟ هست آهنگ وقتی میشد مگه لامصب د
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  رقصیدن به کردیم شروع شدیم بیخیال رو غذا کلا کم کم

 بود هماهنگ رقصمونم حتی

 

 

 میدادیم تکون هوا روي دستامونو

  میچرخیدم خودمون  دور

 زدم چرخی

  عصبانی چشم جفت دو دیدن با یهو که

 مایستاد سیخ جام سر

 

 میرقصید داشت هنوز نیلا

 گرفتم پهلوش از نیشگونی

 

 ...چیکار نیلو آخ_
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 بده در دم تو بفرمایید_زد لبخندي پسرا دیدن با

 

 کنید؟؟ آشپزي بود قرار همینجوري_کرد ریز چشماشو عرفان

 

 خیلی عشق با آشپزي میگن نشنیدي..آره_کردم صاف صدام

 تره خوشمزه

 ... غذا براتون دل ته از داشتیم

 

 ...عشقم نگو پرت و چرت_زد بهم محکمی گردنی پس نیلا

 

 ...آمادست غذا دیگه دقیقه چند تا_کرد  پسرا به رو

 

 رفتند بیرون آشپزخونه از و زدند پوزخندي پسرا

   نمیکنه بلند دست بزرگترش خواهر رو کسی_غریدم نیلا به رو
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 بکوب رو دقیقع یه همون عمرمون آخر تا حالا_کرد نگاهم چپ چپ

 .. .من سر تو

 

 بله_کردم قاطی کرده چرخ گوشت با رو شده رنده هاي زمینی سیب

 بزرگترم  من بفهمی باید میکوبم که

 بزرگ مادر فهمیدم باشه_خندید

 

  شد آماده که مواد

 ریخت روغن کمی   ماهیتابه  توي نیلا

 نیلا که کردم صاف دستم توي و برداشتم مواد از اي تیکه

 ..نیلوو_خندید

 

 کشیدم هومی بودم مشغول که همینجور

 نریختی؟؟؟ نمک کم بنظرت_نیلا
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 چطور؟؟ نه_ بردم بالا ابروم تاي

 

  بودا خووب نمکش اولش چندتا من نظر به_زد چشمکی

 

 ....آخریااا اون

 

 ...نمکه کم_گفتیم باهم نشست لبم روي خبیثی لبخند

 

  گذاشتم اي دیگه ظرف تو و کردم جدا مواد از نصف

 فک الان نیلا_کردم خالی رو ها فلفل و نمک تمام دیگه نصف تو و

 نه؟؟ مگه...شد اوکی نمکش کنم

 

 عشقم آره_خندید بلند
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 ها کتلت شدن آماده از بعد

 

 گذاشتیم پسرا مخصوص جدا بشقاب توي بود شور که اونایی

 شدیم خوردن مشغول تند تند دوتایی خودمون رو بقیه 

 

 

 شدند آشپزخونه وارد پسرا که

 ..میاد خوبی بوي چه اووم_

 باشن بلد کردنم آشپزي بچه دوتا نمیکردم فکر

 

 ،عمته بچه_زد پوزخندي نیلا

 

 ...هنوز میخواد تنی آب دلت انگار_کرد اخمی عرفان
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 و شاخ واسش بعد بخور غذاتو بشین_نشست میز پشت احسان
 ...بکش شونه

 

 شکم با یامیگ راست_نشست میز پشت پلید لبخندي با هم عرفان

 کرد پیدا دراز زبون بچه دختر یه تنبیه براي خوبی ایده نمیشه خالی

 

 کردم نگاهش چپ چپ

 زد دستش توي کتلت از گازي خونسرد نیلا

 میکنه فکر چی به بفهمم میتونستم راحت خیلی ولی

 جان نوش بخورید بفرمایید میکنیم خواهش_نیلا

 بود وظیفتون_ عرفان

 زدم نیشخندي

 ...چی یعنی وظیفه میفهمیدن   تند و شور هاي تلتک خوردن با
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 دهنش توي برداشت بشقاب داخل کتلت از اي تیکه احسان

 ...گذاشت

 

 کرد مکث

 

 

  چپوند دهنش توي کتلت کل  عرفان ولی

 

 داد قورت درسته

 شد جمع صورتم که

 ..عالیه پختتون دست نه_

 

 بهشون بودیم زده زل باز دهن با

 

 بود مونده داص بی همینطور احسان
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 مرد؟؟؟_کرد اشاره بهش نیلا

 

  گذاشت نون لاي رو اي دیگه کتلت تفاوت بی عرفان

 ...نمیاد خوشش باشه شور زیادي غذاش فقط نه_کرد دهنش توي

 

 میخوري؟؟ چرا تو پس_نیلا

 

 ...دارم دوست من_زد چشمکی و خندید

 

 شده بلند میز پشت از صدا بی احسان

 زد بیرون آشپزخونه از

 

 از  خوبه حداقل_گفت بشنوم من فقط که جوري لب زیر یلان

 گرفتیم انتقام یکیشون
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 نشد که بود یخچال انقد اونم فایده چه_دادم جواب خودش مثل

 کنیم مسخرش

 

 ...نقشمون تو ریدن حیف

 

 بهم بده آب  لیوان یه نیلا_عرفان

 

 ...چه من به_کرد ریز چشماش نیلا

 کشید من دست

 ....یابج بخوابیم بریم_

 

 کشید خودش دنبال منو

  ما خروج با

 شد آشپزخونه وارد احسان
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 کنیم مکث شد باعث پچشون پچ صداي که

 

 شدیم قایم اپن پشت پاورچین پاورچین

 میخوري،؟؟؟ چجوري اینارو شدي دیونه عرفان_احسان

 

 ....بود طعمی چه دیگه این..شد بد حالم واي

 

  شد بلند میز پشت از سریع عرفان

  گرفت آب زیر سرش کرد باز بآ شیر

 میخورد آب تند تند

 

 خندیدم ریز

 ...کشیدم جا یه رو جهنمم سال ده عذاب انگار نگو واي_عرفان
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 ..بخوري نبودي که مجبور_خندید بلند احسان

 فکر نمیخوردم_میزد باد رو دهنش دستش با که همینجور عرفان

 ....آخه آوردم کم بچه دوتا جلو میکردن

 

 ....ایول_ گفتیم آروم کوبیدیم بهم  دستامون وتایید نیلا با

 

 نکش آخ آي_شدیم بلند زمین روي از گوشمون شدن کشیده با یهو

 ....شد کنده بابا

 نیست؟؟؟ خوبی کار وایستادن گوش فال ندادن یاد بهتون_احسان

 

 ...شد کنده کن ول رو گوشم باشه_گرفتم دستش

 

 روي ماموریت به نفرستادنتو قبل باید_ کرد شل کمی دستش

 ..کنیم فکر تربیتتون
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 ..عمته تربیت بی_غرید نیلا

 

 ...کشید بیشتر گوشش عرفان که

 ...خودمه عمه باشه...آي_نیلا

 

 ؟..کنیم شروع امشب از چیه نظرت عرفان_احسان

 

 کنید؟ شروع چیو_شد گرد چشمام

 میتونیم..میبینیم همدیگرو تره باز فضا سالن تو بریم موافقم_عرفان

 بگیریم ایده هم حرکات از

 

  بود شده  توپ اندازه نیلا و من چشماي

 ...کنید ولمون_زدند بغلشون زیر بالشت مثل مارو پسرا یهوو که

 نمیکشید خجالت شما
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 ...مگه ندارید مادر و خواهر شما_نیلا

 پست هاي کار خلاف اوره خجالت واقعا

 

  ورهبخ بهمون انگشتتون بخدا_زدم احسان شکم به مشت با

 ...میشکنمش جا ده از

 بشکنی؟؟ میخواي رو کجا بغلمی تو که الان_خندید بلند احسان

 

 شدند بزرگی سالن وارد

 هستیم کجا ببینم نمیتونستم دقیق بود گرفته ته و سر منو چون ولی

 

 زدم شکمش زیر به مشتی

 

 افتادم زمین روي شد باز کمرم دور از دستش که
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 گفت چی شدمن متوجه که داد لب زیر فحشی

 

 گزیدم لب ورزشی لوازم از پر سالن دیدن با بردم بالا نگاهم

 نگذشت ذهنم از که فکرایی چه

 

 نچ نچ شدما منحرف خیلی واقعا

 

 کجاست؟؟ اینجا_نیلا

 

 ورزش سالن نمیبینی_عرفان

 

 گفتی شد خوب...اینارو خودم نمیدیدم جدي_کرد کج لبش نیلا

 

 نمیپرسیدي میدیدي اگه_عرفان
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 شدم بلند زمین روي از

 

 بود دوخته چشم بهم حرصی از پر نگاه با احسان

 

 شما؟؟ خوبی_زدم اي مسخره لبخند

 

 ، حمله بعد ، دفاعی فنون گرفتن یاد تمرینتون اول_زد لب عصبی
 هست  بعدفرار

 داره اثر دفاع نه دیگه که و شدین خسته که زمانی براي سوم گزینه

 ....حمله نه

 

 ..بیخی دارم دیا اخریو من _نیلا

 ...نبودي اینجا الان داشتی یاد اگه_زد پوزخندي احسان

 

  بده جوابشو کرد باز دهن نیلا
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 باشه ساکت کردم اشاره بهش ابرو و چشم با که

 میکرد خراب چیز همه  میزد حرفی اگه  بودم مطمءن

 

 ...بدوید سالن ،دور دور 100 خب_ عرفان

 گرفتت؟؟ جو شبی ها؟؟نصف_

 میکشه؟؟ طول ساعت چند دور100 میدونی بزرگی این به سالن

 

 ..زود زود_داد هل سالن سمت به من احسان

 

 کردین؟ مسخره_نیلا

 و دنگ انقد میکنیم اینکارو داریم سال چند ما..سادس دزدي یه بابا
 نداره فنگ

 

 ...نگرفتی قضیه لپ هنوز تو اینکه مثل نه_عرفان
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 !بگیریم؟ تا چیه بگید_

 

 ...نمیرید اونجا دختر دوست عنوان هب فقط شما_احسان

 

 بگذرونید  اونجا ماهی چند یه میرید_عرفان

 یه خونه تو رو ماه چند چجوري میکنی؟؟ما شوخی_کشیدم جیغی

 ؟؟؟ نفرمون دو کنیم؟؟اونم زندگی ادم

 

 ...شماست مشکل اون_عرفان

 ..باش خیال همین به هه_زدم پوزخندي

 زندان بندازیم رو دوتا ینا بگیرم پلیس شماره برم بذار_احسان

 شیم راحت

 

 شد بلند جاش از عرفان
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 ...میایم راه باهم برادر بیخیال_گرفت دستش نیلا که

 اوهوم؟؟ باشیم دوست بیاین

 

 کرد نگاه من به غیظ با عرفان

 گرفتم ازش رو که

 

 داشته بدنی امادگی باید نداریم وقت زیاد باشید زود_احسان

 ..باشین

 

 ...کنیم دفاع خودمون از میتونیم نیلو و نم نیست لازم_نیلا

 

 ...میکنم دعوت مبارزه یه به رو شما پس اء_احسان

  حتما آره_داد تکون شري نیلا

 حلاجی مرده چند بده نشونش نیلو برو_ کرد من به رو
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 ...برو خودت من چرا وا_کردم اشاره خودم به انگشت با

 

 ... بزرگترا اول_ نیلا

 میترسی؟؟ نکنه هدیگ بیا _غرید احسان

 

  رفتیم سالن وسط به هم با کردم نگاهش چپ چپ

  احسان

 میکنیم شروع  خب_

 ..میکنم عصبانیت اول پس باشی عصبانی باید دفاع براي چون

  بهش بودم زده زل تعجب با

  زد گونم روي بوس یه دفعه یه که

  کشیدم جیغی و خوردم جا

  زد سینه به دست مغرورانه
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 ... دفاعه گرفتن یاد مبارزه براي قدم اولین+

 

 خالی جا که کنم حمله بهش تا مشت دستامو و کردم ریز چشمامو

 سید بو راستم گونه روي و داد

 ..باشی تر فرز باید_

 که شدي هلاك اول ضربه همون اینجوري

 

 .. باشه پررو تو مثل طرفم اگه_غریدم

 

 انداخت بالا ابروییی برام  

 جاي.. میارم کم مغرور پسر این لويج دارم که بود گرفته حرصم 

 ...میبوسی منو باشه آخرت دفعه_ کردم پاك لپم روي بوسش

 کن لهش بزن داداش_زد داد عرفان

 شه سقط درجا تا پاش وسط بزن نیاریا کم نیلو_نیلا
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 بود گرفته خندم نیلا حرف از هم

 بودم شده کفري پسر دوتا این دست از هم

 و

  بکشم اشوموه ،که بهش  پریدم یهویی

 ...و داد جاخالی

 

 شدم زمین پخش مخ با

 میکنید؟؟ دفاع خودتون از همینجوري_احسان

 ...نباش نگران شما_شدم بلند زمین روي از

 

 مهربون داداشم مثل طرف تازه_اومد سمتمون به خنده با عرفان

 !ببوستت که نیست

 ..میده هدیه بهت لگد و مشت بوس بجاي
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 فرصتی هر از که دوتاست شما بازي کثیف از بهتر لگد و مشت_ نیلا

 میکنید استفاده درازي دست براي

 

 دادم تکون تایید نشونه به سرم

 

 بود انفجار درحد عصبانیت از پسرا قیافه

 ...نگیرن نشونه ما سمت به انگشتشونم حتی  دیگه کنم فکر

 

  زدم پوزخندي

 النس ،دور دور 100 سریع_پریدم ازجا ترسیده عرفان داد با که

 ...بدوید

 

 زد بیرون سالن از خودش
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 تو برمیداره صاحابش زمین بندازي فحش گفتن قدیم از... وا_

 ...گفتنا راست میذاره جیبش

 

 مفت زر و  حرف بدون بهتره..داره دوربین اینجا_غرید احسان

 کنید دویدن ب شروع

 میگیرم حالتون بدجور 99 بشه دور 100

 

 کوبید بهم محکم در شد خارج سالن از عرفان سر پشت

 

 کرد ولو خودش...روانیا_نیلا

 ...بدوم ندارم حال که من واي_نشست زمین روي

 

 ...منم_نشستم کنارش 

 کنیم؟؟ چیکار نیلو_نیلا
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 بعد..بیرون بریم ازینجا تا صبرمیکنیم فعلا هیچی_انداختم بالا شونه

 فرار

 

 چی؟؟ کنن پیدامون اگه_نیلا

 

 کنن پیدا خوانمی کجا از_کردم نگاهش چپ چپ

 ...نمیاد خوشم وضع ازین اصلا_کشید آهی

 

 شد باز شدت به سالن در یهو که بودین صحبت گرم نیلا با

 شدند وارد  گاو مثل پسرا

 

 بود فته گر خندم خودم تشبیه از

 نشستیم سیخ احسان داد با که

 ...شید بلند زود_
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 نیستم شما با مگه_زد داد دوباره که بهشون بودیم زده زل متعجب

 

 ایستادیم صاف  حرف بی نیلا و من

 ...بیاین ما دنبال_ عرفان

 

 چه باز نیست معلوم_گفت بشنوم من فقط که جوري لب زیر نیلا

 . .سرشونه تو فکري

 ..شدند بیخیال نمیدیم گوش حرفشون به دیدن حتما_خندیدم

 

 ..میدونم بعید_انداخت بالا هاش شونه نیلا

 

  یمافتاد راه به  پسرا دنبال

 رفتند در سمت به
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 گردش؟؟ ببرنمون میخوان نکنه_نیلا

 

 میدونم بعید_دادم جواب خودش مثل خندیدم

.. 

 ایستادیم حیاط توي

 رفت باغ ته سمت به شد جدا ازما احسان

 

 

 باشه؟؟ سرتون بالا باید زور  یا میدوید خوش زبون با خودتون_عرفان

 

 ...باشه سرمون بالا زور یا_نیلا

 

 خواستین خودتون_داد تکون سري عرفان

 چیو؟_
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 زد سوتی و گذاشت لباش روي انگشتاش

 

 پارس صداي شنیدن با یهو که میکردیم نگاه بهم متعجب نیلا و من

 سگی

  ایستادم صاف 

  سیاه و بزرگ العاده فوق سگ دوتا و سرم پشت دیدن با

 ....کشیدم دل ته از جیغی

 ...بدو کی ندو حالا

 

 ...میزد جیغ و دمیدوی سرم پشت هم نیلا

 

 شد پیداشون کجا از بیابونیا غول این وااییی_نیلا

 

 ..بهمون میرسه داره بدو نزن حرف بدو نیلا_



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 381  

 

  هست هم تاریک اینجا خدا واي

 ...بخورن مارو اینا زمین نخوریم یهو

 

 ... درخت ي بالا برو_ کرد اشاره درختی به نیلا

  کردم کج درخت سمت به راهمو

  حرکت یه تو

  و کشیدم بالا خودم و گرفتم درخت شاخه و پریدم  یعسر

  فتم گر نیلا دست

 ..بالا کشیدمش سگا رسیدن محض به

 بودم ندویده انقد ننم عمر تو واي_زنان نفس نفس نیلا

 

 ..منم آره_دادم بیرون نفسم

 

 بود برداشته رو باغ کل  پسرا خنده و ها سگ پارس صداي
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 ..نیستم نیلا.. منکن ادم دوتارو این اگه من_نیلا

 

 ...دارم هواتو برو_دادن تکون سري

 

  سوت صداي شنیدن با

 نشستند زمین روي آروم ها سگ

 میپیچید سرم توي صداشون...شدند ساکت هووف_

 

 ..میشین عالی دوندگان آفرین_زدند دست به کردند شروع پسرا

 

 بگیره؟؟ گازمون یهو سگه نمیگید..زهرمار_نیلا

 

 ...نمیخوره تلخ گوشت نترس_زد پوزخندي عرفان
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 ..خندیدم هه_نیلا

 

 ..گرفته بازیشون سگ هوس شبی نصف

 

 دلتون انگار خودتون ولی..بدوید سالن تو گفتیم که ما_احسان

 ...اینجا بیاین میخواس

 

 ...تا کنید دورشون ازدرخت_کردم اشاره سگا به

 شنیدن با

 

 ...نه_شدم ساکت چیزي کرچ کرچ صداي

 ...خهشا نیلا زدم داد

 یهوو
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 نیلا و من و شکست شاخه یهوو که

 

 ..هم روي شدیم پهن کتلت مثل

 

 خنده زیر زدن بلند پسرا که

 

 ...کمرم آخ_نشستم زمین روي ناله و آه با

 ...پام.. پام آخ_نیلا

 ....دستم آخ_

 

 .فقراتم ستون وااي_نیلا

 ... سرم اوووف_

  بسه بسه_یدپر حرفش بین عرفان که بزنه حرف کرد باز دهن نیلا

 ...کنن ناله و آخ میخوان صبح فردا تا..
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 پسرا کنار ما متري یک تو که بزرگی سگاي روي لغزید نگاهم

 بودند ایستاده

 

 دادم قورت دهنم آب

  بودن بزرگ زیادي بودن سگ براي

 ..سگ میومد،تا بهشون بیشتر غول لقب

 

 ..ما به بودند زده زل وحشیشون چشماش اون با

 

 داد نشون دندوناش..غرید که شدم خیز نیم جام از

 

 ...بود شده گچ مثل رنگم ترس از بودم مطمءن

 نشستم دوباره
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 بود من بدتراز وضعش که انداختم نیلا به نگاهی

 تاحالا؟؟؟ ندیدین سگ_زد پوزخندي احسان

 

 اینا ولی دیدیم_داد جواب بگیره سگا از نگاهش اینکه بدون نیلا

 ...اژدهان. . که نیستن سگ

 بدین گوش وکمال تمام ما حرفاي به بعد به ازین بهتره پس_عرفان

 ...وگرنه

 

 ...میشید کوچولو دوتا این خوراك_داد جواب بجاش احسان

 

 گذاشت نمایش به تیزش هاي دندون که کرد غرش سگ دوباره

 

 ...بگید شما هرچی قبول باشه باشه_نیلا

 

 ..خووب بچه دوتا شدین حالا آفرین_عرفان
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 رفتند باغ ته سمت به دو با ها سگ که دز سوتی

 

 ..دادم بیرون آسوده نفسمو

 کردند کم شرشون اخیش_

 

 بریم_احسان

 وسایل درمورد باید امشب ...شدیم الاف کافی اندازه به دیگه

 ..بدم توضیح براتون جاسوسی

 

 ...اتاق هاي در و صندوق گاو کردن باز چجوري و_عرفان

 

 دیگه؟؟ چیه دوقصن گاو کردن هاا؟؟؟باز_نیلا

 

 یالا...نداریم وقت زیاد میفهمید... شید بلند_عرفان
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 به اصلی ساختمان سمت به زدن جیبشون توي دستاشون دوتایی

 افتادن راه

 

 دادم تکون لباسم روي خاك و گرد

 شدم بلند جام از

 گفتم آروم

 نیستن؟؟ مشکوك اینا نیلا_

 

 چی؟؟ به_ایستاد صاف نیلا

 ...باشه کفششون وت ریگی یه اینکه به_

 و صندوق گاو کردن باز درمورد   معمولی ادم دوتا چجوري وگرنه
 دارن؟؟ اطلاعات جاسوسی وسایل انواع
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 یعنی...کنن خنگت سر بر خاك_زد بهم محکم گردنی پس نیلا

 کارن؟؟؟ خلاف خودشون اینا نفهمیدي

 

 بود؟؟ شده نوشته پیشونیشون کجا؟؟رو از_کردم نگاهش چپ چپ

 

 انقد میتونه من قل نمیکردم فکر_داد تکون تاسف روي از سري نیلا

 باشه خنگ

 بودي تر زرنگ قبلا

 کرد عیب مخت شاخه از افتادن بعد کنم فکر

 

 ...ادب بی عمته خنگ_زدم جیغ

 پول و مدارك ازش وقتی..کار خلاف مهرداد میگن وقتی خب_نیلا

  میخواستن

 ....کردن معامله باهاش و
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 ... است کاسه یه تو اونا با دستشون اینام یعنی

 

 

 ...میگیا راست اء_

 

 میگفتم راست همیشه من_کشید گرفت دستم نیلا

 

 ...بله بله_خندیدم

 ...شدیم خونه وارد

 واجور جور وسیله کلی بودند نشسته سالن وسط که پسرا دیدن با

 بود ریخته اطرافشون

 

 باید همش انگار..میدین طولش چقد_کرد اخمی ما دیدن با عرفان

 ...کنه دنبالتون سگ
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 نشستیم روشون به رو اخم با

 دهن دراز زبون پسر دو این با میدادیم ترجیح نیلا هم من هم انگاري

 نشیم دهن به

 

  بود شده خشک ها وسیله روي که رو  نگاهمم احسان صداي با

  گرفتم

 کجاست؟؟ حواست_

 

 ها؟؟_دادم تکون سري

 داد بیرون کلافه نفسش

 گذاشت پامون جلوي زمین وير ریزي وسایل

 میدم توضیح بار یه فقط که کنید گوش خوب_

  بده نجات شمارو جون میتونه ها وسیله این

 ...کنید زیاد باهاشون کارکردن گیري یاد تو دقتتون پس



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 392  

 

 

  که دادیم تکون سري

 کرد ردیف هم کنار پامون جلوي وسایل

 

 ، داردوربین ریزپ و عینک دکمه، مچی، ساعت دار،دوربین خودکار_

 پوشش در مختلف هايدوربین و شنود ، جاسوسی ابزارهاي و   

 برق، پریز سر، گیره جاسوئیچی، خودکار، آدامس، دکمه،  هاي

 ....هستند شوکر و مچی و دیواري ساعت

 

 شدین؟؟ متوجه شو اینجا تا کرد ما به نگاهی

 

  کردم نگاهش گنگ

 ...آره آره_گفتیم همزمان و زدیم اجباري لبخند و

 

 ...خوبه_ احسان
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 صدا سنسور به مجهز پریز _داد هواتکون رو برداشت رو شارژري

 برداريفیلم به شروع بشنوه صدایی اگر که صورت این به و ست

 داره هم رو دائم صورت به برداري فیلم قابلیت وسیله این میکنه،

 ...بزنیدش مهرداد اتاق توي  جاي یه باید

 

  ..مچی ساعت این خب

 تر راحت ارتباط  براي میدم یکی هرکدومتون به

 بسیار پیکسلی مگا 3 دروبین که هست دار دوربین مچی ساعت این

 و زمان نمایش - زمان بر نظارت - تصویر و صدا ضبط قابلیت با قوي
 داره فیلمبرداري تاریخ

  خودتون با یا ما با راحتی به میتونید خور کارت سیم تر مهم همه از

 ...گیریدب تماس

 

 ... کارتونی هاي فیلم این مثل ایول_کوبید بهم باذوق دستاش نیلا

 شدم همین عاشق فقط رسما من واي
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 وسایل بقیه توضیح به شروع داد تکون تاسف روي از سري احسان

 ....کرد

 

  زد حرف ریز یه فقط دوساعت حدود

  نفهمیدم حرفاش از کلمه یک حتی که من

 دمکشی اي  خمیازه خیال بی

 ...فردا براي باشه اش بقیه شدند خسته کنم فکر احسان_عرفان

 

 در کردن باز فردا تموم وسایل با آشنایی_داد تکون سري احسان

 ...میدیم یاد بهتون صندوق گاو و اتاق

 

 ..بخوابم رفتم که من باشه_شدم بلند زمین روي از بیحال

 ....ایستادم احسان حرف با
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 کرد صاف صداش

 کشیده کار مخش از خیلی کنم فکر..ببر خودت اب  خواهرتم_

 ..شده خاموش..

 

 بود خواب غرق و بود شده ولو زمین روي که چرخیدم نیلا سمت به

 

  گزیدم لب

 ...نیلا..نیلا_دادم بهش تکونی دست با و  شدم خم

 

  چرخید و کرد غري غر لب زیر

 نیست بشو بیدار راحتی این به دیگه این میدونستم

 

 ...پاشو نیلا هوي_

 ...بیا اه.. کن ولم_غرید
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  کشید پسرا سمت به خودش حرفش با

  نیلا که بود نشسته زمین روي زانو چهار عرفان

  گذاشت اش دیگه پاي روي سرش انداخت عرفان پاهاي روي دستش

 این چقد..ام خسته..نزن زر انقد بخواب توام بیا_خوابید  پاش روي

 ..گرمه بالشته

 

  گزیدم دتش به لبم خجالت از

 

 ...بودند شده قرمز خنده از پسرا

  میزد گاز زمین همونجا میکردي ولش اگه که عرفان

 ...بخوابه همینجا بذار...سنگینه خیلی خوابش انگاري_احسان

 شده نصیبش خوبی بالشت

 

 کرد نگاهش چپ چپ عرفان
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 گرد ممکن حد آخرین تا چشمام نیلا پوف و خر صداي شدن بلند با

 ...شد

 ...رفت هم نداشتمون ابروي ذره هی اون

 

  کردند جمع وسایلشون پسرا

 گذاشت  زمین روي رو نیلا  دست عرفان

  کشید سرش زیر از پاش کرد بلند رو سرش و

  شد بلند و

  رفتند اتاقشون سمت به

 

 شعور انقد که پسرا این برداشتم مبلا روي از کوچیک بالشت دوتا

 بیارن برامون بالشت و پتو دوتا که نداشتند داري مهمون

 بود هم خرس این تقصیر هرچند

 ...میخوابیدیم نرم تخت روي اتاق تو الان نمیخوابید زمین روي اگه
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 بذارم تنهاش اینجا نمیومد دلمم

 اینجا نیلا و بخوابم اتاق  تو تنها  من خونه این تو ازینکه شایدم

 ..میترسیدم

  کلافه

 نشستم زمین روي نیلا کنار

 دادم بیرون تشد به نفسم

 ...بود افتاده برامون اتفاق چقدر روز ي همین تو

 ...میشه چی این از بعد سرنوشتمون میدونست خدا 

 گذاشتم نیلا سر زیر رو ها بالشت از یکی

 رفتم بودیم اونجا قبلا که اتاقی سمت به

 کنم پیدا خودمون براي پتو دوتا تا

  پچ پچ صداي شنیدن با که

 ایستادم صاف



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 399  

 

 کردم یزت گوش و

 

 ..عرفان دارم ماجرا این به بدي حس_

 غیر واقعا تو نقشه ، برنمیان  کار این عهده از ان بچه خیلی دوتا این

 ...انجام قابل

 

 تهش تا مجبوریم گفتیم نقشه درمورد سینان به که حالا_عرفان

 ..بریم

 ؟؟..چی بیافته دوتا این واس اتفاقی اگه_احسان

 نفرشونم یک حتی قصه این تو..چیهی_شد بلند تخت قژ قژ صداي

 زندگی نفر یه عمرشون تمام گفتن ندیدي مگه.. کافیه بمونه زنده

  نداره مهمی نقش دوم نفر پس کردن

 بودنشون دونفره واس ندارن شاهدي چون کنن کاري نمیتونن
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 ندارن هیچکس چون نمیشه چیزي بازم بمیرن دوتاشون اگرم

 بگرده دنبالشون

 

  ذاشتمگ دهنم روي دستم

 ...باشن رحم بی میتونستن چقد آدم دوتا واقعا

 دادم تکیه در به و انداختم اتاق توي خودم و رفتم عقب عقب

 

 ...بیرون بزنه ام سینه از بود ممکن هرآن و میکوبید شدت به قلبم

 برگشتم نیلا پیش  و کشیدم بیرون پتو دوتا کمد داخل از تند تند

 

  خوابش غرق چهره دیدن با

 افتادم پسرا حرفاي یاد

 .. .بیافته نیلا براي اتفاقی نمیدادم اجازه میگذشتم جونمم از اگه من

 گذاشتم بالشت روي سرم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 401  

 

 

 چکید پایین چشمم گوشه از سمج اشکی قطره

 به دلم الان ولی نیست یادم رو بودم کرده گریه که باري آخرین

 میخواست دل ته از هقی هق شدت

 کنی خالی دلت و بزنی زجه بلند صداي با که هاي گریه اون از

 

 کشیدم اآهی

 ...باشم چاره راه دنبال باید نداشت اي فایده خوردن غصه

 زدم زل سقف به

 نتیجه به کمتر میگشتم حل راه دنبال هرچی بود خالی ذهنم

 میرسیدم

 رفتم فرو خبري بی عالم تو شد گرم چشمام کم کم
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 چشمم لاي بزور یشدم کوبیده زمین روي که پایی تلپ تلپ صداي با

 کردم باز

 

  ورزشی لباس با که افتاد پسرا  به نگاهم

 ...میزدند درجا سالن وسط

 

 نشستم سرجام کلافه

 کنن ورزش آزاد هواي تو برن صبح سر دیدیم_

 ...کنن بدو بدو خونه وسط بیان ندیدیم والا

 

 ما_میکرد پاك پیشونیش روي هاي عرق که همینطور احسان

 ورزشیم حال در جا همه و همیشه

 

 هستیم استایل خوش انقد همین واس آره_عرفان
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 انداختم هیکلشون به نگاهی رفت بالا ابروم تاي

 ...خاصی چیزه هیچ عادیه که هیکلتون خب_

 

  کشید پایین لباسش زیپ احسان یهوو

 داد نشون سفیدش و تکه شش شکم و

 

 ماسید دهنم دو حرف که

  بود شده گرد چشمام

 

 میگفتی؟؟ خب_ عرفان

 

 اومدم خودم به گوشم کنار سوتی صداي با

 

 ...کش دختر.. بابا ایول_ نیلا
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 .... خواب از صحنه این دیدن با صبحی سر میده حال عجیب

 

 شدي بیدار خواب از باز عزیزم نیلا_گذاشتم دهنش جلوي دستم

 ..میگی پرت و چرت

 

 رفتم نیلا به اي غره چشم  پسرا بلند خنده صداي با

 

 فرم رو هیکل فرق زود چه..تره فهمیده ازتو خواهرت دیدي_ناحسا

 ؟؟...فهمید رو خیکی هیکل و

 

 فرق باهم دو این  خیلیم..میفرماید صحیح بعله_زدم پوزخندي

 ...داشتن

 

 خوردن براي دارین وقت دقیقه ده_رفت آشپزخونه سمت به عرفان

 ... بیاین صبحونه
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 نیست خبري غذا از بعدش

 

 ...نظامیه حکومت گاران_کردم کج لبم

 ...سربازي اومدم میکنم احساس  دیشب از که من_ کشید آهی نیلا

 

 ...دقیقا_خندیدم

 

 ..داریم کار ك بیاین تر سریع شد تموم حرفاتون اگه_احسان

 ... رفت آشپزخونه سمت به افتادش بیرون شکم همون با

 

 ... گشنمه خیلی من که بریم شو بلند_نیلا

  شد بلند زمین روي از

 خوابیدیم؟؟؟ زمین رو ما چرا راستی_کرد  مکثی
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  دیشبش ریزي آبرو یاد با

 منو آبروي دیشب که جیبت تو خاك_رفتم بهش اي غره چشم

 ...بردي

 

 مگه؟؟ کردم چیکار_پرسید متعجب نیلا

 خوابیدي پاش رو عرفان بغل رفتس فقط هیچی_شدم بلند جام از

 ...گرمی و نرم بالشت عجب گفتی بعدم

 

 از شیرین حس این بودم بیدار کاش ایول ایول_خندید بلند یلان

 ...نمیدادم دست

 

 ...حیا بی_دادم هلش آشپزخونه سمت به

 

 صورتم و دست اول برم_ کرد کج دستشویی سمت به راهشو نیلا

 نمیاي؟؟؟ تو... بشورم
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 بریم_دادم تکون سري

 

 بودیم ایستاده پسرا روي به رو

 بدیم یاد کار دو هردوتون به شینیمب نیست وقت چون خب_احسان

 .. میشه تقسیم کارا

 کردن باز تو به من_کرد اشاره من به که میکردیم نگاهشون متعجب

 ...میدم یاد صندوق گاو

 

 ...رو اتاق در کردن باز هم خواهرت   به هم عرفان

 

 چی؟؟ نبود بلد میداد انجام باید کار دوتا یکیمون شاید اونوقت_نیلا

 

 ك مفید اطلاعات خودتون بعدا میتونید_کشید گرفت شدست عرفان
 ..یادبدید دیگه بهم گذاشتیم دراختیارتون ما
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 ...درس سر بریم باید الان

 کشید خواب اتاق سمت به اونو

 

 ... کار اتاق توي صندوق گاو بریم_ احسان

 

 ... بود دلیل بی ها یادگیري این_انداختم بالا اي شونه

 نمیرفتیم خونه اون به هیچی سر هیچوقت ما چون

 

 

  شدم اتاق وارد همراهش

 ...نبود صندوق گاو از خبري انداختم اطراف به نگاهی

 نیست؟؟ چیزي که اینجا_
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 بذارن،؟؟ اتاق وسط صندوق گاو داشتی انتظار نکنه_زد پوزخندي

 

 هان؟؟_پرسیدم گنگ

 

 پنهان اتاق توي صندوق گاو_چرخوند حدقه توي چشماش کلافه که

 ...کنی پیداش یدبا شده

 

 ...آهان_

 خب؟؟

 دیگه کن پیداش برو_کرد اشاره اتاق به

 میکردم نگاه اتاق اطراف و چرخوندم حدفه توي چشمام کلافه

 میشدم؟؟ قایم کجا بودم صندوق گاو یه اگه من خب

 بود گرفت خندم

 کرد پیدا چیزي میشد چطور شلوغی این به اتاق این تو ولی
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 دست روش کمی و رفتم سمتش به افتاد بزرگ کتابخونه به نگاهم

 کشیدم

 آوردم بیرون جاش از کتابش چند

  بشه نمایان صندوق گاو و بخوره تکون دیوارش فیلما این مثل شاید

 ...نداشت اي فایدا ولی

 

 صداي با که ببینم تخت زیر تا شدم خم و رفتم خواب تخت سمت به

 ؟؟که باشه تخت زیر نداري انتظار_ایستادم صاف احسان

 

 یه شاید_گذاشت نمایش به دندونام همه که زدم مضحکی لبخند

 کرد قایمش تخت زیر شد پیدا خنگ

 

 دراینجا خونه این به شما ورود قبل تا خنگی همچین نترس_احسان

 نداشته وجود
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 حرص از بیرون میزد  هویج اب  بهم میزدن کارد یعنی آخ

 کردم بهش پشت

 ازخود مغرور پسر این حال و کنم پیدا صندوق گاو شده هرجور تا

 ...که بگیرم راضی

 

 میکردم چک رو اتاق اطرفا دقیق و زدم چونم زیر دستم

 بودیم رفته زیاد دزدي تاحالا درسته

 نبودیم بزرگ و کلون هاي چیز دنبال  وقت هیچ ولی

 

 میگذروندم نظر از رو اتاق وسایل و بودم فکر توي همینجور

  افتاد دیوار روي بزرگ عکس قاب به چشمم که

  بود احسان و عرفان عکس

 بودند زده زل دوربین به خاصی ژست و مشکی تمام لباس با که

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 412  

 

 میکنند قایم عکسا قاب پشت صندوق گاو فیلما تو اومد یادم

 

 داد صداي که دادم تکونش کمی و رفتم قاب سمت به لبخند با

 ...میشکنه میافته نزن دست اون به_شد بلند احسان

 

 ...پشتش ببینم میخوام که نمیخورمش_کردم اهشنگ چپ چپ

 

 ...نیست اون پشت_پرید حرفم بین

 

 ما باشه هرچی بکن راهنمایی یه.. پس خب_انداختم بالا هام شونه

 ...نیستیم ماهري کار خلاف و دزد شما مثل

 از شما میدونم من_کرد زمزمه نشنوم من که جوري زدي پوزخندي

 دردسر توي ههمون اول ونهم برنمیاد بزرگ کار این عهده

 ....میندازین
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 گفتی؟؟ چیزي_زدم نشنیدن به خودم

 

 نه_داد تکون سري

  رفت پنجره سمت به

 بود شده کشیده زخیم پرده دیوار تمام

 زد کنار رو پرده ایستاد دیوار گوشه

 تعجب نکردم پیداش من بود چشمم جلوي که صندوق گاو دیدن با

 ؟؟..بود شده قایم اونجا آ_کردم

 

 پیش در ارزشمند وسایل کردن پیدا براي جا بهترین همیشه احسان

 ..جاست ترین افتاده پا

 ...نمیکنی فکرش هیچوقت چون

 

 میگفت راست_دادم تکون سري
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 غافل ولی شده کشی پرده و ست پنجره دیوار تمام میکردم فکر من

 شد پنهان مهمی این به چیز قسمتیش پشت ازینکه

 

  برداشت پزشکی گوشی یه و یمس تیکه یه میز روي از

 ...تر نزدیک بیا_

 

 ایستادم صندوق گاو کنار و رفتم سمتش به

 گوش وجودت تمام باید صندوق گاو کردن  باز براي کنم گوش خب_

  باشه

 میچرخه ها مهره این چجوري و کجاست بدونی..کنی حس صداشو و

 ...میخوره جا کی و

 

 گذاشت گوشش توي گوشی ك دادم تکون سري

 ..تر جلو بیار سرت_
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 هان؟؟_کردم نگاهش متعجی

 

 هامون لپ که جوري چسبوند صورتش به گرفت سرم دستش با

 گوش توي یکیش و گذاشت گوشم توي  گوشی میخورد بهم دقیقا

 خودش

 

 ..کن گوش فقط_

 

 میکرد عصبیم داشت صورتم پوست روي صورتش حرارت

  بگیرم فاصله ازش میخواست دلم

 نداشت  کشش ازین یشترب پزشکی گوشی ولی

 

 چیکار دارم ببین کن دقت نخور ول_شد بلند احسان عصبی صداي

 ...میکنم
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 روي برگشت خورد صندوق گاو دیواره به که دادم بیرون کلافه نفسم

 . . نشست احسان صورت

 

 ...بست چشماش عصبی

 شدم ساکت گوشم توي تیک تیک صداي شدن پیچیده با

 

 رو صندوق گاو در روي شکل اي ایرهد اهرم هم سر پشت بار چند

 پیچوند

 

 ...میشد زیاد و کم هاي تیک تیک صداي

  میدادم گوش ها صدا به دقت با

 

 پریدم جا از ترسیده  بلندي تیک صداي یهو که
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 گاو در گیره دست کشیدن با  چرخوند کامل  اهرم احسان که

 شد باز کامل صندوق

 

 شد باز صندوق گاو همراه منم دهن

 ...سرعتی عجب ایول_گفتم متعجب

 

 خنگم؟؟ من کردي فکر_کردم اخم یهو ولی

 

 نظر؟؟ چه از_برد بالا ابروش تاي

 میکنی فک کردي باز خودتونو صندوق گاو اومدي_زدم پوزخندي

 ...شاخیه کار

 

 خنده زیر زد یهوو کرد مکث کمی

 

 زهرمار_کردم زمزمه لب زیر
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 هم صندوق گاو و عرفان کار اتاق این_ شد تموم خندش وقتی

 ...اون ب متعلق

 

 .. نمیدونستم رمزش من پس

 

 معلوم؟؟ کجا از_

 

 ...کنم ثابت بهت نمیبینم لزومی_انداخت بالا اي شونه

 کن گوش خوب حرفام به فقط

  نیست هرکسی کار صندوق گاو کردن باز"

 میخواد اي حرفه ادم یه و

 رفتهپیش خیلی صندوقش گاو و باشه جور براش شرایط اگه اونم

 ..نباشه
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  که میگیریم برین رو فرض ما ولی

 ...میدونم بعید که...داره معمولی صندوقی گاو هم رادمهر

 

 بگذریم

 العاده فووق شنوایی حس و دست دوتا به صندوق گاو کردن باز براي

 ..داري نیاز قوي

 

   تماس تشخیص کار اولین

  ها دنده چرخ تعداد کشف دوم

 ... نتایج ترسیم سوم

 ، دنده  چرخ درایو که همم بدي تشخیص رو تماس نقاط باید اول
 .. داره خودش داخل دنده جعبه هدر دنده چرخ شکاف مثل شکافی

 تغییر که زمانی حفاظ و اهرم به تا میکنه پیدا شیب شکاف این اما

 .کنه کمک میدن مسیر
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 کلیک صداي کنه پیدا تماس شیب این با اهرم برجستگی وقتی

 ....بفهمه باید سارق که چیزیه اولین...میشه ایجاد

 یا چپ طرف به شماره کدوم بفهمی میتونی کلیک به دادن گوش با

 منطقه میگن منطقه این... داره تعلق دار شیب شیار اون راست

 رمز کشف براي گام  اولین تماس

  باشه شماره هشت تا یک بین میتونن ها دنده چرخ

 .....داره هدند چرخ یک ها شماره این کدوم هر که

 

 فهمیدي؟؟ رو اینجا تا_کرد من به نگاهی

 

 رو دنده دنده فقط حرفاش بین از میدونست خدا کردم نگاهش گنگ

 بس و بودم فهمیده

 

 ...بود آسون بابا آره_زدم لبخندي
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 که حرفاي عملی تا اینجا بیا پس خووبه انداخت بهم مشکوکی نگاه

 بدم نشونت گفتم

 

 گوشم روي پزشکی گوشی و رفتم جلو کامل نفس به اعتماد با

  گذاشتم

 ...شدم کلید چرخوندن مشغول

 

 میچرخوندم رو کلید هدف بی

 ...و گرفت دستام  چسبید بهم پشت از احسان یهو  که 

 

  داد قرار دستم روي دستش

 بیخیال اون ولی باشم نداشته تماس باهاش تا کردم صاف خودم

 ..رخوندمیچ شکل اي دایره کلید روي آروم دستمو

 

  میشد باعث که بود بدنش اندازه از بیش گرماي پی حواسم تمام
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 ..بشم عصبی

 

 نچسبی؟؟ بهم میشه_دادم تکون بغلش توي خودم

 

  رفت بالا ابروش تاي

 کن بازش باشه_شد جدا ازم

 

 بشنوم بهتر رو صداها تا بستم چشمام دادم بیرون کلافه نفسم

 

 دستگیرم ازشون یزيچ هیچ ولی شنیدم می رو تیک تیک صداي

 نمیشد

 

 ..نمیشه سخته_کردم احسان به رو بیخیال

 

 کنی تمرین بیشتر باید میافتی راه_زد لبخندي
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 خورد دیوار به بدي صداي با و شد باز شدت به اتاق در

 دقیقه یه حتی من داداش_ایستاد در چوب چهار توي عصبی عرفان

 ...کنم سر خنگ دختره این با نمیتونم هم

 

 کردي فکر توپید بهش غلیظی اخم با اومد بیرون سرش پشت از نیلا

 ...موندم باهات که ابروتم و چشم عاشق من

 

  که میکردیم نگاه دو اون دعواي به متعجب احسان و من

 ...کشید عرفان موهاي و انداخت چنگ حرکت یه تو نیلا

 

 بود گرفته خندم

 

 رفت سمتشون به سریع احسان

 کرد جدا  عرفان از اونو کرد حلقه نیلا کمر دور دستاش و
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 پریدن جنگیا خروس مثل خبره چه بسه_

 بهم؟؟

 

 ..کنم لهش رو دختره این بزنم کن ولش داداش_عرفان

 انگشتت_ کشید داد میکرد تقلا احسان بغل توي که همینجور نیلا

 شکستمش بخور من به

 

 .. . جوجه میبینمت ریز_زد پوزخندي عرفان

 

 ..کور شمو ضعیفه چشات_نیلا

 

 بود شده خسته بغلش توي نیلا حد از بیش هاي تقلا از  که احسان

 ...بگیر خواهرتو بیا_کرد من به رو
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 از... باش آروم نیلا_کردم نیلا به رو بخورم تکون جام از اینکه بدون

 حرص قشنگ و هدف به خورده تیرت معلومه عرفان اقا قرمز صورت

 ...میباره روش و سر از

 

 عرفان چهره به نگاهی و ایستاد حرکت بی حرفم یدنشن با نیلا

  انداخت

 بود انفجار درحد عصبانیت از که

 

  نیلا ناگهانی تغییر از که احسان دستاي و ایستاد صاف و زد لبخندي

  کرد باز کمرش دور از بود شده مبهوت

 ...میگی راست انگاري آره_

 

 تا میخورن ررادمه خونه به فرستادن درد ب فقط اینا_غرید عرفان

 ...بیاره جا حالشونو باز  س*و*ه مردك اون
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 بیام تا بمونید همینجا_داد هل اتاق داخل کامل رو نیلا عرفان

 ...کنم روشن تکلیفتون

 

 ...داداش بریم_کرد احسان به رو

 

 زدن بیرون اتاق از دوتایی

 ...خاصیت بی زشت پسراي_غرید نیلا

 

 نشستم میز کنار چوبی صندلی روي

 ..بود شده کفري انقد حالا کردي ارشچیک_

 

 فلان و سیم سنجاقو با ك داد توضیح کلی  اومده_نیلا

 

 حرفا این و بدي فشار بپیچونی این رو  در کنی باز باید اینجوري 
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 خب_

 فهمیدي؟؟ گفت بعدش دیگه هیچی_نیلا

  آره گفتم منم

 کن بازش گفت کرد قفل اتاق در

 .. گرفتم دستش از کلید منم

 کردم ازب در

 

 ....همین

 

 بمب مثل یهوو کنم مرور ذهنم توي حرفاش تا کردم مکث کمی

  خنده از شدم منفجر

 

 کلید با نه در کنی باز سیم با داده توضیح دوساعت بدبخت خب_
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 گفت چی نفهمیدم بود سخت خب_انداخت بالا هاش شونه نیلا

 سیم؟؟ چرا هست کلید تا بعدشم

 

 ... گفت چی پسره این نفهمیدم منم آره_کشیدم آهی

 

 ..میارن ناهار کی شد گشنم_نشست اتاق وسط نیلا

 

 باشه خبري ناهار از وضع این با نکنم فکر_خندیدم

 

 ...گشنمه من ولی_نالید

 

 ..دارم جیشم اوه_ شکمش به چسبید شد بلند یهو

 

 چته؟؟_پرید می اتاق اونور و اینور تند تند
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 ...کو دستشویی.. دستشویی_نیلا

 

 که داري جیش انقد یعنی_گفتم یهوییش رفتار تغییر از جبمتع

 کنی؟؟ تحمل نتونی

 

 من کرد زدن حرف به شروع عرفان این وقتی از بدتر ازاون_خندید

 گرفت جیشم

 

 ...میکرد ول مگه ولی

 

 خندیدم بلند

 آهاي..محل اهل آهاي_کوبید در به تند تند رفت در سمت به که

 ..کنید باز در این بیاین هویجا

 

 شد بلند در توي کلید چرخش صداي دقیقه چند از بعد
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 احسان دست زیر از جت مثل نیلا که بود نشده باز کامل در هنوز

 پرید بیرون

 

  کرد نگاهش ترسید احسان

  اومد خودش به یهو

 دوید دنبالش

 

 میکنه فرار داره نیلا میکرد فکر خودش با حتما بود گرفته خندم

 

 کن ولم بابا_شد بلند نیلا داد و جیغ دايص که زدم بیرون اتاق از

 ...ریخت

 

 کنی؟؟ فرار که  کنم ولت میخواي..عمرا_احسان

 ...بریم باهم بیا اصلا_نیلا
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 برین؟؟ کجا_ عرفان

 

 ...دستشویی بره میخواد پایین بذارش_رفتم سمتشون به

 

 کرد مکث کمی احسان

 نتونه یکی این.. بگیر یکی اون دست داداش_کرد اشاره عرفان به

 ...کنه فرار

 

 نبودیم اینجا الان..کنیم فرار  میخواستیم ما_کردم اخم

 

 داریم مدرك کلی ازتون چون کنید فرار نمیتونید_زد پوزخند عرفان

 

 10 نزدیک طرفی؟؟ما بچه با کردي فکر_ کردم نگاهش چپ چپ

 ...ردي هیچ بدون میکنیم دزدي داریم سال
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 میکنیم ککم بهتون میکنیم لطف داریم الانم

 

 ....گفت کشداري آهان_تمسخر با  عرفان

 

 فیلمی داشت نگه اینجا مارو که چیزي تنها میدونست خدا فقط ولی

 ...بودند گرفته ازمون دزدي هنگام دوربینا که بود

 

 

 رفت دستشویی سمت به سریع نیلا

 

 بودم ایستاده منتظرش در پشت

 ...شدما راحت آخیش_پرید بیرون شنگول یهو که

 

 . ناهار بیاین دخترا_شد بلند عرفان داد دايص
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 بزرگه روده که بریم بدو ایول_نیلا

 ...خورد رو کوچیکه  روده

 

  رفتیم پسرا سمت به نیلا با

 زد برق خوشحالی از چشمام پیتزا دیدن با

.. 

 

 ببخشید دیگه_گذاشت بشقاب توي رو پیتزا از اي تیکه عرفان

 ...بخریم پیتزا یه هرکدوممون واس نمیرسید پولمون

 

 موند بشقاب ته کوچیک تیکه روي نگاهم

 گذاشتی؟؟ غذا گنجشک واس مگه_نیلا

 

 که بود احسان دست توي پیتزا بزرگ هاي تیکه به نگاهم درمونده

 میخورد تند تند
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 ..بدن سفارش کامل پیتزا میتونن  خودشون واسه چطور

 شد تموم رسید که ما به

 

 رسید ذهنم به که فکري با

 نشست لبام روي شیطونی ندلبخ

 

 نشستم احسان کنار  خوشحالی با

 کرد نگاهم  متعجب که

 

  برد دهنش سمت به برداشت رو پیتزا از تیکه خیال بی ولی

 صورت و سر و پیتزا روي دهنم آب کل و کردم بلندي عطسه که

 ...ریخت احسان
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 شد خشک هوا رو دستش

 ي؟؟؟بگیر دهنت جلو میمردي_کرد جمع صورتش کم کم

 

 ...شد یهویی کنم چیکار خب_زدم نمایی دندون لبخند

 

 تا رفت دستشویی سمت به انداخت کارتونش توي رو پیتزا تیکه

 ..بشوره صورتش و دست

 

 میکرد نگاهم باز دهن با نیلا

 ..نشست عرفان کنار و زد لبخندي یهوو که

 

 برداشت شو پیتزا کارتون سریع بود حرفا ازین تر زرنگ عرفان ولی

 بکنید منم با کردین احسان با که کاري نکن فکرشم اصلا_شد بلند

 

 انداختم بالا تفاوتی بی با هامو شونه
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 بشیم سیر هردومون که بود انقدري احسان پیتزاي سهم

 

 شدم پیتزا خوردن مشغول لپی دو

 بود احسان سهم اون هی_عرفان

 

 باشه دهن آب پر که پیتزایی نکنم فکر_گفتم سختی به پر دهن با

 ... بخواد رو

 

 رو پیتزا کل ترتیب وقیقه چند از کمتر تو نشست کنارم هم نیلا

 دادیم

 دیدن با اومد بیرون دستشویی از احسان

  خالی کارتون

 چی؟؟ من پس_کشید هم توي اخماش
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 گفت داداشت_کردم اشاره میکرد نگاهمون حرکت بی  که عرفان به

 ..میکنه نصف تو با سهمشو

 

 ..شد بلند در زنگ صداي

 

  رفت آیفون سمت به بیخیال احسان

 ...دارن عجله خیلی انگاري عرفان_کرد زمزمه سینان چهره دیدن با

 

  گذاشت میز روي پیتزاشو کارتون عرفان

 رفت در سمت به

 

 بدیم هم رو یکی این ترتیب نرسیدن تا بیا_نیلا

 

 افتادیم پیتزا بجون  ها زده قحطی مثل  نیلا با
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  یممیخورد دولپی

 نشستم صاف کسی سرفه صداي با که 

  پسرا و سینان دیدن با

 سلام_دادم قورت بزور دهنم گنده لقمه

 

 ... بشید حاضر برید..سلام_سینان

 

 بسلامتی؟؟ کجا_نیلا

 

 ..نپرسید اضافه سوال_کرد اخم سینان

 .. نیست وقت بریم باید تر سریع

 

 ... بپوشید لباس دخترا برید_احسان
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 رفتیم اتاق سمت به نیلا با داختمان بالا شونه

 

 چیه؟؟ قضیه یعنی_گفت وار زمزمه نیلا

 

 استفاده فرار واس میشه فرصت این ولی نمیدونم_شدم اتاق وارد

 ..کرد

 

 ...شدم خسته پسرنچسب دوتا این وجود از واقعا...آره_نیلا

 

 زدیم بیرون اتاق از نیلا با و پوشیدم رو مانتوم

 بودیم ایستاده نسال در جلوي اماده حاضر

 

 ...بشین مشکیه ماشین اون سوار برید_ کرد اشاره ما به سینان که
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 کلفت گردن و پیکر غول بادیگارد دوتا که انداختم ماشین به نگاهی

 ...بودند ایستاده کنارش

 

 زد پهلوم به اي سقلمه نیلا

 نخوردنمون بادیگاردا تا...بریم بیا_

 

 نگاه اینجوري چرا_موند ها دبادیگار شده ریز چشماي روي نگاهم

 میکنن؟

 

 افتادم راه به نیلا دنبال 

 ..  دخترا_اومد سمتمون به احسان که

 

 که جاي کنید سعی ولی...کنم خالی دلتون ته نمیخوام_کرد مکثی

 برنگردین زنده ممکنه وگرنه نزنید حرف زیاد میرین
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 کردم نگاهش شده گرد چشماي با

 

 جدیه حرفاش میزد داد قیافش

 دادم قورت دهنم آب

 گذاشتیما شما خونه تو پا کردیم غلطی عجب_

 

 سینان برید...بعده به ازین کردنتون غلط_داد تکون سري احسان

 میاد داره

 

 کجا نمیگی_نیلا

 ببرنمون؟؟ میخوان

 

  کرد اشاره سرمون پشت به ابرو و چشم با احسان
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 ...شید سوار تر سریع_سینان

 

 نشستیم ینماش توي لرزون هاي قدم با

 

 بود گرفته وجودم تمام ترس

 ...کنی خالی دلمون ته بودي مجبور احسان کنه لعنتت خدا

 

  بودیم سرگردون خیابونا توي ساعت نیم حدود

  بود پیاده عابراي به ماشین دودي هاي شیشه از نگاهم مدت تمام

 

 توي تیزي جسم رفتن فرو با که بودم رفته فرو عمیق فکري توي

  شکمم

 ردمجاخو

 چته؟؟_انداختم نیلا به برنده نگاهی
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 کرد اشاره سینان به ابرو و چشم با نیلا

 هاي سرگرد از یکی خونه برید باید_کشیدم سینان سمت به نگاهم

 ...دختر قاچاقی پرونده  اي حرفه العاده فوق

 

 .... ازاي در گفتین شما ولی_شد گرد حد آخرین تا چشمام

 

 ...بدین انجام باید که کاره کی اینم_پرید حرفم بین سینان

 پلیس تحویل رو اونا اگه و داره ما از مهمی خیلی مدارك سرگرد این

 ..تمومه ما کاره بده

 

 خونش؟؟؟ میبره دختر سرگرد_ زدم پوزخندي

 

 ...نمیرید خونه اون به دختر عنوان به_
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 چی؟؟؟ یعنی_زدیم داد متعجب نیلا من

 

 شده هماهنگ_کرد اشاره نپامو جلوي مشکی  پلاستیک به سینان

 قبل مثل دیگري و میره خونه اون به خدمتکار عنوان به یکیتون..

 ...دزدي براي

 

 بدزدیم باید رو اي پرونده چه نمیدونیم که ما ولی_نیلا

 ...هست پرونده کلی حتما هم سرگرد یه خونه

 

  داد تکون سري سینان

 زرد پوشه با پرونده یه_

  شخصاتم با دختر کلی عکس داخلشم

 ....بهش مربوط مدارك و شواهد و
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 شماست؟؟ به مربوط پرونده این_دادم قورت دهنم آب زده بهت

 

 ..آره_زد ترسناکی پوزخند

 

 ......دختر قاچاق شما_نیلا

 

 ..آره_ داد جواب تفاوت بی کنه گوش رو نیلا سوال بقیه اینکه بدون

 .. کنید عوض لباستون تر سریع حالا

 

 مدت تمام که هیز هاي دیگارد با اون و سینان به ینگاه نیلا و من

  انداختیم ما به بودند زده زل چشمی چهار

 شما؟؟ جلوي_

 

 ... فاحـــ شما مگه  ببریم لذت بذارماهم اره_زد پوزخندي
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 جوري یه کنی کامل رو کلمه اون_توپید بهش عصبانیت با نیلا

 ..دربیاري هویج صدا میزنمت

 

 ریدپ بالا ابروهاش سینان

 ...کوچولوها وحشی_خنده زیر زد بلند یهوو

 

 بعد دفعه ولی.. میگذرم گستاخیت ازین اینبار_کرد اخم یهو ولی

 ...نشه باز هرجا که ببندي دهنت اون بهتره

 ...پایین برید_کرد ها بادیگارد به رو

 

 لباساتون دارید وقت دقیقه پنج_شد  پیاده ماشین از سرشون پشت

 کنید عوض

 

 کوبید بهم محکم نماشی در و
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 ...پشمالو مردك_نیلا

 برداشتم پام جلوي از رو پلاستیک و شدم خم

 

 فکر_انداختم سایزش به نگاهی و کشیدم بیرون مانتوهارو از یکی

 ..گرفته اشتباه فیل با مارو رسما کنم

 

 ...نمیپوشم گشاد مانتوهاي این من_نیلا

 

 ...نمیپوشم منم_ انداختم بالا هام شونه

 

  کنیم عوض لباس تا خونه ببرنمون بخواهیم ازشون میتونیم_نیلا

 

 میکنیم فرار پشتی در از اونوقت

 ؟؟..هان
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 میشیم راحت دیگه اونوقت..عالیه... آره_دادم تکون سرم لبخند با

 

 ... دادیم تکیه صندلی به دوتاي سینه به دست

 بی هنوز که ما به تعجب با سینان و شد باز در دقیقه چند از بعد

 نشیدین؟؟ حاضر چرا_زد داد کرد نگاه بودیم حرکت

 

 سایز لباسا این..کنیم عوض لباسامون تا  خونه ببرین مارو_نیلا

 ...ما نه.. هاتونه بادیگارد

 

 بود شده قرمز صورتش رنگ عصبانیت از سینان

 تا.. عربی هاي شیخ به بفروشمتون الان همین حقتونه_کرد زمزمه

 ...کنن آدمتون

 

 ...سوارشو رحید_زد داد
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  ..میترسونه شیخ از مارو_کرد زمزمه گوشم کنار نیلا

 

 ادرس تر سریع_کوبید بهم محکم در و نشست صندلی روي سینان

 ...   کردین علافمون کافی اندازه به..بده شدتون خراب اون

 

 داد بهشون ادرس تند تند نیلا

 

 اسو برو_کرد من به رو داشت نگه ساختمون جلوي ربع یک از بعد

  بیار لباس هردوتون

 . . بزنه سرت به فرار فکر حالت به واي

 

 ...میزنم رقم خواهرت براي رو بدي آینده وگرنه

 

  چرخید نیلا روي نگاهم

 ...برد بالا ابروهاش و زد چشمکی که
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 ..سرشه توي فکري چه نمیدونستم

 

 ..شدم پیاده ماشین از مردد

 ...که رفتم ساختمان  سمت به

 

 

 رفتم تمانساخ سمت به

 اومد بیرون آسانسور از که افتاد مرتضی به چشمم ورودم محض به

 

 .. سلام_انداخت پایین سرش کرد نگاهم متعجب من دیدن با

 

 صداش با  که رفتم آسانسور سمت به دادم تکون سري حوصله بی

 شب نداشته سابقه گفتن..بود نگرانتون خیلی مادربزرگم_ایستادم

 ..خونه برنگردین
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 کاري اضافه شدم مجبور کشید طول کارم_چرخیدم متشس به

 ...وایستم

 

 فضولی  ببخشید_انداخت تر پایین سرش  گفت آهانی

 میکنید؟؟؟ چکار بگید میشه..میکنم

 

 ...حمالی خر_غریدم حرصی

 

 چندبار دهنش کرد نگاهم شده گرد چشماي با اورد بالا سرش سریع

 بزنه حرفی تا کرد بسته باز

 

 شدم اسانسور وارد

 

 زدم رو دکمه

  انداخت پایین سرش دوباره و کرد سکوت مرتضی
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 ....فرستادم بیرون آسوده نفسم که شد بسته آسانسور در

 

 چیکارمیکردم؟ باید حالا

 

  شدم خونه وارد

 کردم مکث لحظه یه

 بود شده تنگ خونمون براي دلم گرفت، ام گریه

 اینجا برگردم نتونم دیگه اینکه از ترسیدم می

 

  رفتم خواب اتاق سمت به سریع و دادم فشار رو هام مچش

 و درآوردم لباسامو رفتن راه حال در همونجوري

 کشیدم بیرون کمد از رو مشکی جین شلوار و  مشکی مانتو تند تند 

 

 انداختم سرم مشکیمم شال
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  توش کردم فرو هم رو نیلا لباساي و برداشتم تخت روي از امو کوله

 زدم بیرون اتاق از

 

 شده پارك ساختمون پشت که ماشین به نگاهی آشپزخونه پنجره از

 ...انداختم بود

 نشد؟؟ پیاده نیلا چرا پس

 

  زدم پیشونیم به دست با

 واس راحت میکنه ول اونو کار خلاف یه میکردم فکر که احمقم چقد

 بچرخه خودش

 

 بدیم انجام براشون کار اون بودیم مجبور انگار

 

 ...کرد فرار بعدش میشد شاید
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  زدم بیرون خونه از کلافه

 ...ایستادم آسانسور جلوي

 

 میجوشید سرکه و سیر مثل دلم

 کنیم دزدي میخواستیم پلیس یه ازخونه بود باز اولین

 

 نباشه زیاد دردسرش که کنیم انتخاب کسی میکردیم سعی همیشه

 

 زدم حرفم به پوزخندي دلم توي

  کیف اون برداشتن و رادمهر جز به البته

 ...شد ما هاي بدبختی تمام شروع باعث که

 

 نمیکرد رو کیف اون طمع نیلا اگه شاید

 ....نمیکردند زندانی مارو داشتنش براي عرفان و احسان الان
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  انداختم دوشم روي رو کوله  کلافه

 

  برم ها پله از میدادم ترجیح

  رفتم پایین سریع

 

 انداختم اطراف به نگاهی پارکینگ توي

 نخورد چشمم به امروز غلامی بود عجیب

 

 !...بود پلاس اینجا همیشه که اون

 

 

 رفتم خروجی در سمت به

 دستم و دوید سمتم به عجله با و زده وحشت نیلا یهوو که

 ....کفرین بدجور که بدو  نیلو بدو_کشید
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  ش کشیده دنبالش اختیار بی

 

 زدیم بیرون ساختمان از و رفتیم پشتی در  سمت به

 

 میدویدیم ها کوچه توي سرعت تمام با

 

  نمیومد بالا دیگه نفسم

 

 کشیدم نیلا دست از دستم

 ..نمیتونم...دیگه... من..کن صبر ..نیلا واي_ بریده بریده شدم خم و

 

  بادیگارده اون ببینی نبودي واي_بود آورده کم نفس من مثل هم نیلا

  ندید منو و کرد نگاه دستشویی داخل وقتی

 میرفت اونور و اینور زخمی گرگ یک مثل
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 بود ترسناك خیلی قیافش

 

 کردي؟؟ فرار چجوري_ایستادم صاف

 

 سینان اون دستشویی برم که دراوردم بازي کولی_زد لبخندي نیلا

  نداد اجازه اول عوضی

  ماشین توي دلنشین بوي ایجاد  با من ولی

 دستشویی برم بذاره کردم مجبورش

 

 چی؟؟ بوي_گفتم متعجب

 

 گوز_دیدخن بلند که

 

 گوزیدي؟؟ گنده مرداي اون جلوي برسرت خاك_شد گرد چشمام
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 ...خب بودم مجبور_شد نمایان دندوناش کل که زد لبخندپهنی

 

 ...حیا بی..  رفتی دست از_دادم تکون سري

 

 ؟؟...بخوابیم کجا و امشب حالا_کشید آهی نیلا

 

 صلاح اصلا خونه به برگشتنمون..نمیدونم_نشستم دیوار گوشه

 ...یستن

 

 ...نداریم پولم_نیلا

 

 نشست کنارم اومد سمتم به

 مثل زندگی یه بشه که نیست اونقدر ولی داره پول کمی من کارت_

 ...بسازیم خودمون براي قبل
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 شهربریم؟؟ ازین_نیلا

 خونه دیگه جاي کردي فکر مگه بریم؟؟ کجا_کردم نگاهش چپ چپ

 میاد؟؟ گیرمون تري راحت زندگی و

 

 کنیم؟؟ ارچیک پس_نیلا

 با جور و جم و نقلی خونه یه دنبال میریم_شدم بلند زمین ازروي

 ... مناسب قیمت

 ...جدید کار یه دنبال میریم بعدش

 

 ...بریم پاشو

 ؟؟..بگیریم خونه چجوري کم پول این با_افتاد راه به سرم پشت نیلا

 

 بشه کوچیک اتاق یه که هست انقدري نباش نگران_کشیدم آهی

 ..کرد اجاره
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*** 

  دیگه نداشتم رفتن راه ناي  خستگی از

 

 بلاخره که بودیم سرگردون خیابونا توي ساعتی چند

 ایستادیم بنگاه روي به رو

 نفر یه واس دارن خونه ببینم برم من بمون تو نیلا_

 

  داد تکون سري نیلا

 افتادم راه به مغازه سمت به گفتم لب زیر اي الله بسم

 

  نشست لبم روي لبخندي گرم هواي ومهج و مغازه به ورودم با

 

  خیره و هیز نگاه دید از که

 نموند دور فروشنده
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  سلام_رفتم سمتش به و کردم اخمی

 ...میخواستم مناسب قیمت با کوچیک اتاق یه

 

 تنهایید؟؟..خانومم سلام_زد چندشی لبخند

 

  نمیومد خوشم اصلا نگاهش از

 کنه تیز برام ندوند و تنهام بفهمه غلامی مثل نمیخواست دلم

 

 ...هستم شوهرم با خیر_دادم جوابش اخم همون با

 

  شد جمع  لبخندش شوهرم کلمه شنیدن با

  هست یی صفا با خونه و کم خیلی قیمت با  هست کوچیک اتاق یه_

 شد شما شانس.. نمیدادن اجاره هم تنها دختر به خالیه مدت یه..

 ...هستین متاهل که
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 ...و کوچیکه خیلی...نمیخوره رهدونف زندگی درد به ولی

 

 ببینمش؟؟ میشه نداره اشکالی_ دادم تکون سري

 

 ... خونه دیدن براي بریم تا بیاین باهمسرتون... بله_خندید

 

 رفت بالا ابروهام

 میکردم پیدا گوري کدوم از شوهر حالا

 

 ...شد باز موقع بی که دهانی به لعنت

 خانوم؟؟ شد چی_ماومد بیرون زدم که گندي فکر از صداش با

 

 ... پس میرسیم خدمت... باشه_دادم تکون سري

 ...زدم بیرون مغازه از اخم با
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 داشت؟؟ مناسبی شد؟؟جاي چی_اومد سمتم به دو با نیلا

 

 ...داشت آره_کشیدم آهی

 

 ببینیش؟؟ میري کی ایول_زد بشکنی نیلا

 

 کردم شوهر وقتی_

 

 چی؟؟ هان؟؟یعنی_کرد مکثی نیلا

 

 .. نمیداد اجاره  مجرد دختر به یعنی_کردم گاهن چشماش توي

 ... دارم شوهر گفتم الکی الکی ترسیدم نگاهش از من بعدشم

 دیدن واس بریم بیا اومدي باشوهرت هرموقع گفت کرد قبول اونم

 ... خونه
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 شوهر؟؟_بود زده خشکش باز دهن با و زده بهت نیلا

 

 ...اره_ دادم تکون سري

 

 کنیم؟؟ پیدا کجا از شوهر حالا_شد ولو زمین روي نیلا

 

 کیس بازم شاید دیگه بنگاه یه سراغ میریم_انداختم بالا هام شونه

 ...شد پیدا مناسب

 

 اون تو فعلا بریم بیا_کردم بلندش زمین روي از کشیدم دستش

   بشینیم پارك

 ...رسید ذهنمون به درمون درست فکر یه شاید

 

**** 
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 بودیم نشسته نیمکت روي دوتایی

  شده غرق کشتیشون که اونایی لمث

 ...پیاده عابراي به بودیم زده زل کرده بغ ساکت

 

 بودیم شده والاخون الاخون راحتی همین به نمیشد باورم

 

 خونه برگردیم نمیشد هم ادماش و سینان ترس از

 بود گوشمون بزرگمون تیکه.. میکردن پیدامون اگه مطمءنن چون

 

  ببین رو زنه اون_خندید نیلا

 ...نشسته سیخ چقد داده قورت عصا نگارا

 

 انداختم میکرد اشاره نیلا که زنی به نگاهی

  بود اي ترکه و لاغر خیلی
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 شوهرش برعکس

 خپله و چاق انقد.. کردن بادش  انگار نگاه شوهرش اره_خندیدم

 

 ..دخترشون یا پسرشونه اون  واااي_ نیلا

 ....صاف و ردهک آرایش صورت با باشه پسر کنم فکر_خندیدم بلند

 

  کرد مکثی نیلا

 زده؟؟ خشکت چرا نیلا هوي_چرخید سمتش به نگاهم که

 

 بده بانکیت کارت_شد بلند نیمکت روي از ها زده جن مثل یهو

 ...نیلو

 

  کارت_شد گرد چشمام
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 میخواي؟؟ چی واس

 

 بخرم شوهر برات میخوام_زد چشمکی نیلا

 

 داري ؟چیسرت به زده_شد گشاد ممکن حد آخرین تا چشمام

 میگی؟؟

 

 ...میگم بهت من بده تو_غرید

 

 خواهشا نیلا_کشیدم بیرون کارت  پشتی کوله کنار کوچیک جیب از

 ...نداریم اتاق اجاره واس پول باز... نخریا نخور درد به میز چیز

 

 ...نباش نگران_خندید میرفت خیابون سمت به که همینجور

 ..سرشه توي فکري چه باز نیس معلوم_
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  بودند گرفته مت و پت دوتا اون هم موگوشی

 میشدم سرگرم بازي با حداقل بود اگه

 

 میکشیدم خط زمین روي و شدم خم  برداشتم چوبی تیکه

 

  میگذشت نیلا رفتن از ساعتی نیم

 

 بودم گرفته دلشوره

 میکاوید رو اطراف نگرانم نگاه

 

 شدم بلند نیمکت روي از

 بگردم نیلا دنبال تا

 برگشتم عقب به کسی عجیب و تکلف صداي با که
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  افتاد براق فوق ورنی کفش جفت یه به چشمم

 صاف اتوي خط با رفته رو و رنگ  اي پارچه شلوار اومد، بالاتر نگاهم

 میکرد قاچ وسط از رو هندونه نیلا قول به که

  بردم بالا کم کم نگاهم

  میرسید بهم بزور پیراهنش هاي دکمه که بزرگ العاده فوق شکم

 

 سیبیل و ریش ها خروار زیر که اي میزه و ریز صورت آخر در و 

 فقط و  داشت سر به اي مردونه گرد دور کلاه  بود شده پنهون

 .....چشماش

 

 

 زده بهت

 نیلا؟؟؟؟_ زدم داد

 

 !!نیلا جون_زد لبخندي
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 کردي؟؟ درست خودت واس اي قیافه چه این_

 آوردي کجا از لباسا این

 

 ..دیگه مآورد شوهر برات_خندید

 ...دختري میزنه داد قیافت...نکن شوخی_کردم نگاهش چپ چپ

 

 نمیفهمه هیچکس بدم نشون بهت میخواي_کشید بالا کمی شلوارش

 دخترم؟؟ من

 هستم قیافه و صدا تغییر استاد من میدونی که همینجور

 کنه شک کسی محاله

 

 ..بده نشون_انداختم بالا شونه
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 چرخوند پارك اطراف نگاهش

 لبخندي بودند نشسته نیمکت روي  که جونی  پسر و دختر  دندی با

 ...عشقم کن نیگا_زد

 

 داري؟؟ ساعت داداش سلام_پسر به رو کرد صاف صداش

 ...خیر_انداخت نیلا قیافه به نگاهی پسر

 

 من اقا آره_کشید بیرون جیبش  از گوشیش ذوق با دختره

 ...است دقیقه 15.53  ساعت..دارم

 

 ...ابجی ممنونم_ادد تکون سري نیلا

 

 ...نفهمیدن دیدي_زد چشمکی برگشت من سمت به

 

 بودم مونده مبهوت و مات
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 ...ببینه رو خونه شوهرت تا بریم_داد هلم جلو سمت به  نیلا که

 

 چی؟؟ دختري بفهمن اگه..ندارم خوبی حس من نیلا ولی_

 

  کن رفتار عادي تو فقط...نمیفهمن_کشید بالا شلوارش

 خوشبختیم و عاشق زوج یه تو و من انگار

 

 شوهر یه  نمیکردم فکر هیچوقت_کردم  نگاهش اي مسخره حالت با

 بیاد گیرم چاق و خیکی

 

  کن صحبت درست شوهرت با_زد بهم گردنی پس نیلا

 ام گوشتالو تو از بیشتر یکم فقط نیستم چاق من

 هیکلم شدن طبیعی واس.... لباسه و پارچه همش هم ها گوشت این
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 میفرمایید صحیح بله_کشیدم گردنم شتپ دستم

 

 

 شدیم بنگاه وارد نیلا با

  زد لبخندي من دیدن با فروشنده مرد

 شد؟؟ چی سلام_اومد سمتمون به

 

 ..اتاق دیدن براي ،بریم اومدم همسرم با _کردم اشاره نیلا به

 

 ...انداخت نیلا به نگاهی فروشنده

 کرد جور جمع خودش سریع ولی شد گرد کمی چشمام

 ...ولی بله_

  کرد صاف صداش نیلا

 چی؟؟ ولی_گفت باشه عادي و مردونه میکرد سعی که صداي با
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 دادم اجاره رو اتاق ولی ام شرمنده_فروشنده

 

  ..نمیگذره ساعتم یک هنوز من رفتن چی؟از_کشیدم دادي

 براي خوبی خیلی مشتري.. شما خروج محض به ولی بله_فروشنده

 ... و اومد اتاق

 

 مارو؟؟ کردین مسخره قاا_نیلا

 چون ولی هست دیگه نقلی خونه یه بخواین اگه..نه نه_ فروشنده

 تره بالا کمی قیمتش ساخت سال یک

 
  کردم نگااش چپ چپ

 ..مناسب قیمت با خونه زیاده که چیزي.. عزیزم بریم_نیلا به رو

 

 ...خانومی بریم_داد تکون سري نیلا
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 بود مونده لانی و من روي نگاهش زده بهت فروشنده

 

  زدیم بیرون بنگاه از

 ..باز حقه مردك لعنتی،،_ شد خالی بادم یهو که

 

 گفته دروغ بهت اولم از بود معلوم_نیلا

 .... برات کرده تیز دندون افتاده تنها جون دختر یه به چشمش

 

 ...شیاد مردك

 

  کشیدم آهی

 نای تو شب..میشه تاریک داره کم کم هوا_نشستیم خیابون گوشه و
 نیلا؟؟ بخوابیم کجا پرازگرگ شهر
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 ..ندارن شوهر که اونایی واس گرگ_نیلا

 ..سرته بالا مردت سایه توکه

 

 ..خنده زیر زدیم دوتایی

 چی این اه_رفت هم توي اخمام صورتم به چیزي چسبیدن با یهو که

 ..دیگه بود

 

 بجاي بگو فرهنگ بی ادم_افتاد شده مچاله روزنامه روي نگاهم

 دهن تو نره اینجور که...زباله سطل تو بندازش قشنگ نکرد مچاله

 ..کسی

 

 افتاد روزنامه به نگاهم

 ...بود ها نیازمندي بخش
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 خورد اعصابش کنه پیدا نتونسته بوده کار دنبال حتما طفلی_نیلا

  شده

 ...کرده خالی روزنامه سر

 

 ...دیدن با یهو

  استخدام آگهی

 لبخند خواب جاي و عالی وقحق ،با وقت تمام صورت به خدمتکار یه

 ..نشست لبام روي پهنی

 

 چیه؟؟ نظرت_کردم اشاره آگهی به زدم نیلا به اي سقلمه

 

 دوتایی چجوري خدمتکار یک نوشته_رفت بهم اي غره چشم

 بریم؟؟؟

 

 ..میرفتیم همیشه که همونجوري_شد تر پهن لبخندم
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 ...زرو کل این بود ساعت یه فوقش اونا جداس بحثش این اما_نیلا

 

 .... میتونیم ما_زدم چشمکی

 

 الان بودي چی همه تومخالف همیشه_کرد نگاهم مردد و کرد مکثی

 ...مخالفم من

 

 انجامش تونستیم اگه میپرسیم شرایطشو میریم نداره که ضرر بابا_

 ..هیچی که نشد اگرم...میدیم

 

 هوم؟؟؟ باشیم خونه دنبال نیست لازم دیگه بعدشم

 ..دیگه مجبوریم..باشه_کرد مکثی نیلا

 نمیکنم عوض رو لباسا این من پس

 ؟ کو شوهرت گفت طرف اگه
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 بیرونه بگو

 بریم؟؟ دیونه.. باشه_خندیدم

 

 شدم بلند زمین روي از

 

  و کردم حفظ رو  روزنامه داخل شماره و آدرس خوندن با

 انداختم آشغال سطل توي رو روزنامه

 

  داد تکون دست تاکسی جلوي نیلا

 کرد متوقفش

 شو سوار بیا ضعیفه_ من به رو

 

 بود گرفته خندم

 دادم راننده به رو آدرس و نشستم عقب صندلی روي
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  شهر بالاي آدرس و بودیم شهر پایین تقریبا ما

  برسیم تا  کشید طول ساعت نیم حدودي

 

 ایستادم سفیدي و بزرگ درب جلوي

 بیام من تا بمون منتظر تو نیلا_

 

 داد تکون سري

 مفشرد در زنگ

 کیه؟؟_پیچید گوشم توي زنی صداي که

 اومدم استخدامتون آگهی براي..سلام_کردم هل استرس بخاطر

 

 کرد باز در اضافی حرف بدون زن

 کردم نیلا به رو
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 داد تکون برام دستش که

  زدم بهش لبخندي

 شدم حیاط وارد گفتم لب زیر اي الله بسم

 باکلاس و شیک خونه یه وارد ترس و دردسر بی بود باري اولین

 ...میشدم

 

 براي فقط و کردیم زندگی کبریت قوطی توي نیلا و من بچگی از هه

 ...میومدیم ها خونه اینجور دزدي

 

 راه که اي شده تزیین و زیبا هاي درختچه و شده فرش سنگ حیاط

 میکردند جدا باغ از رو

 

 بزرگ استخر کنار که کوچکی سفید تاب و درخت از پر باغی

 دبو شده گذاشته
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 ایستادم خونه در پشت و کردم طی راه

 کشیدم رو دستگیره و زدم در به اي تقه

 سلام_زد خشکم بود من منتظر لبخند با که مسن زنی دیدن با که

 

 ...داخل بیا دخترم سلام_شد تر عمیق لبخندش

 

 مبل روي_کرد راهنمایی پذیرایی سمت به منو که شدم خونه وارد

 ..بیاد آقا تا بشین

 

 کردم لب زیر تشکري

 ..باشه شنیده میدونم بعید که

 میچرخید اطراف نگاهم و نشستم مبل روي

  میدیدم اي خونه همیچین نبود بار اولین درسته
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 و بزنم دید رو خونه این جاي جاي میخواست دلم چرا نمیدونم ولی
 کنم حفظ

 

 شد گرد چشمام جوانی پسر بزرگ عکس دیدن با

 میبارید نگاهش از تکبر و غرور

 بود زده زل دوربین به که غلیظی العاده فوق اخم با

 ...کنه نگاش میگرخه ادم..عکسیه چه دیگه این_

 

 برگشتم عقب به کرده هل مردي صداي با

 ...نکنی نگاهش میتونی_

 

 پرید رنگم عکس داخل پسر همون دیدین با

 

 ...پرید افتضاح سوتی این با کنن قبولم میدادم احتمال درصد یه اگه



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 484  

 

 

 

 گزیدم لب

 ... داشت سگ انگار لامصب چشماش

 بودند گیرا خیلی پر و مشکی ابروهاي اون حصار در

 

 بشین_کرد اشاره مبل به 

 

 نشستم مبل روي حرف بی

 ...هستم چی فرش آرین سرگرد من_

 

 نشست لبم روي لبخندي فامیلش شنیدن با

  آزار و اذیت واس میداد جوون

  فرووش قالی اقاي
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 ادامه  مانع نشست تنم به لرزي اسمش کنار دسرگر کلمه  ولی

 شد بازیم مسخره

 پریده رنگم بودم مطمءن

 عجب ...باشه مملکت این سرگرد نمیخورد خشنش قیافه به اصلا

 هست جیگریم سرگرد

 

 خندیدم حرفام به دلم توي

 

 اومدم بیرون فکر از صداش با

 

 که ارمد نیاز وقت تمام خدمتکار یه به داري اطلاع که همینجور_

 بده انجام رو خونه هاي کار تمام

 ...من شخصی کارهاي انجام تا  گرفته کاري تمیز و آشپزي از
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 دادم تکون سري

 

  میدم خوبیم حقوق_داد ادامه که

 ....ولی

 چی؟؟ ولی_پرسیدم متعجب

 

 باشی مناسب کار این براي تو نمیکنم فکر_زد پوزخندي

 

 شد گرد تعجب از چشمام

 

 ..خوش روز_شد دبلن مبل روي از

 

 میکردم نگاهش فقط زده بهت

 شد؟؟ چی
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 نیست؟؟ مناسب من واس اینکار چرا_ شدم بلند سریع

 

 بزرگه خیلی خونه این چون_برگرده من سمت به اینکه بدون ایستاد

 ..برنمیاي کارا عهده از تنهایی تو و

 میشه بلند غرغرات و ناله و آه صداي نکشیده روز یه به مطمءنم

 ...ندارم بازي بچه هحوصل من

 ....  بچه یک تا کنم استخدام رو تر پخته فردي میدم ترجیح

 

 ..کنه اخراج مارو میخواست بودنم بچه واس ؟فقط چیییی

 

 راحت و خوبه خیلی اینجا شرایط داریم نیاز کار این به ما ولی

 بشیم پنهان دوقلوها و سینان دست از مدت این میتونیم

 

 باشیم پلیس یه خونه تو ما نننمیک فکر هیچوقت اونا
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 هست ام عهده به که کاراي تمام میدم قول بهتون من_زدم صداش

 .... بدم انجام احسنت نحو به رو

 ...میرم ازینجا خودم  کردم کاري کم اگه بدین فرصت بهم هفته یه

 

 میکرد فکر داشت انگار کرد مکثی

  دقیقه چند از بعد

  نیست مشکلی_ترف ها پله سمت به و داد تکون سري

 ... داري پیش در رو سختی هفته...بگه بهت کارات بگو مریم به

 

 شدم استخدام اخجون زدم لبخند

 

 ؟؟..توخونه بیارم چجوري رو نیلا حالا وایی

 ..فروش قالی آقاي ببخشید_ زدم داد
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  زد خشکش سرجاش 

 ...بود فروش فرش منظورم ببخشید_دهنم توي زدم محکم دست با

 

 رفته یادم فامیلش سرم به خاك گزیدم لب

 

 ...هستم فرشچی_غرید شدش کلید هاي دندون لاي از

  بگیري یاد رو چیزا این خووب بهتره

 نکنم اخراجت نکرده استخدامت هنوز از تا

 

 چشم..بله بله_ گفتم سریع

 سوال؟؟ یه فقط

 کرد نگاهم سکوت توي

 میکنید؟؟ زندگی تنها شما_
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 فقط کارتو نیست مربوط تو به_داد ادامه راهش به کرد گرد عقب

 .. .خونس این به رسیدگی

 

 کردم نثارش خوشکلی فحش دلم توي

 ...راضی ازخود مردك

 بدي جوابمو ادم مثل میمردي

 

 نیلا با کنیم دقت خیلی باید میکنه زندگی کی با نشد معلوم که الان

 ...نشیم دیده خونه توي دوتایی که

 

 ومدما بیرون فکر از زن اون صداي با

 

 بدم نشون اتاقت بریم بیا عزیزم_
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 خانوم  ممنون_زدم بهش لبخندي

 

 عزیزم مریم اسمم_داد تکون سري

 

 هستم نیلو منم_کردم دراز سمتش به دستم

 

 دخترم خوشبختم_داد قرار دستم توي دستش

 

 رفتیم رو راه انتهاي سمت به همراهش

 بود گرفته قرار هم کنار در دوتا

 

 ازین یکیش میشه من اتاق یکیش رمانا و فیلم این مثل حتما هه

 مغرور شازده

 

 کشیدم دست پردازیم رویا از مریم صداي با که
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 ..دستشویی یکیش هست در دوتا اینجا_

 

 عزیزم تویه اتاق اینم_ کرد باز دومی در

 

 دستشویی؟؟_پرسیدم شده پنچر

 

 شد؟؟ چیزي آره_گفت متعجب زارم قیافه دیدن با طفلی که

 

 انقد خوبه چقد...نه نه_دادم تکون طرفین به تند تند سرم

 ... نزدیکه اتاقم به دستشویی

 

 زد لبخندي

 

 شدم اتاق وارد
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  بود کوچیک چهار در سه اتاق

 اتاق گوشه ساده کمد و نفره یک تخت با

 

 نمیشد پیدا خونه این تو تر ساده ازین اتاق یعنی

 اتاق گذاشتن اسمش بود انباري کنم فکر

 

  به بدي بزرگتر  اتاق یه میمردي بزرگی این به ونهخ بگو خب

 ...خدمتکارات

 

  ...فروش قالی اقاي

 

 کنی شروع کارت لباسات کردن عوض بعد میتونی_مریم

 

 بیام نمیتونم ماه یک تا برم باید من
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 باشم کنارش وباید ماهه به پا دخترم

 

 زندگی تنها اینجا سرگرد آ_نشوندم لبام روب زورکی لبخند

 ن؟؟میکن

 

 ... پیششون میان دوستانشون اوقات بیشتر ولی تنهاست اره_مریم

 

 ....پلیسا منبع تو افتادم پس اوه گزیدم لب

 

 بیارم؟؟ خونه از وسایلم برم من میشه _

 

 همه اینجا چون نداري وسایل به نیاز زیاد..عزیزم آره_زد لبخندي

 هست چیز

 

 ایناست و شخصی وسایل چندتا اره هه_
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  گفت اي باشه

 شد خارج اتاق از

 

 اینجا مریم وجود با توخونه بیارم نیلا چجوري کنم فکر باید حالا خب

 

 ...میشد سخت کار کمی 

 

 زدم بیرون اتاق از

 بود آشپزي مشغول آشپزخونه توي مریم

 ... داشت دید جا همه به کامل آشپزخونه بودن اپن بخاطر ولی

 

 

 زدم بیرون خونه از
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 نبود یلان از خبري کوچه توي

 .. بودم اطراف گشتن مشغول نگران

 زده غیبش کجا نیست معلوم

 

  شد باز ها خونه از یکی در

 خواهش_خورد گوشم به نیلا دار خنده و مردونه کلفت صداي  و

 ...مادر میکنم

 اومد بود  ایستاده در جلوي که  زنی پیر لرزون صداي 

 ببینی جوونت از خیر_بودم دوخته چشم بهشون باز دهن با 

 ..باشه بچت و زن سر رو سال 100 ات سایه ایشالا..مادر 

 

 اومد سمتم به خنده با کرد خداحافظی من دیدن با نیلا

 شد؟؟ چی_

 میکردي؟؟ چیکار پیرزنه اون خونه_غریدم
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 ببره کردم کمک داشت خرید یکم..هیچی_انداخت بالا  هاش شونه

 ...خونه

 شدي؟؟ استخدام شد چی نگفتی

 

 اگه گفت کار اول همین که عنقه بد ادم یه ولی..آره_کشیدم آهی

 اخراج کنی کاري کم

 

 ...بربیاي پسش از میتونی تو_نیلا

 

 ...ما عزیزم نخیر_

 ما؟؟_ گفت متعجب

 

 ...میکنیم رو خونه کاراي باهم تو و من.. بله_کشیدم گرفتم دستش

 

 ...ها ببینتمون دوتایی ممکنه ولی_بره در کار زیر از میخواست نیلا
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 الانم..نیار بهونه الکی_بردم خیابون کنار هاي درختچه سمت به اونو

 ...دربیار رو مردونه لباساي این

 ...داخل بریم بپوش هست لباس پشتی کوله تو

 

 ...شد لباساش دراوردن مشغول آویزون لوچه و لب با نیلا

 

 نبینه باهم رو ما کسی که میزدم دید اطراف

 ..شد تموم خب_

 خودم آیینه شدي حالا_برگشتم انیل سمت به

 داخل؟؟ بریم_زد لبخندي

 بیا تو بعد.. میرم من اول آره_دادم تکون سري

 

 صدا و سر بی میشی خونه وارد مستقیم
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 ها پله زیر هست رو راه یه میاي سالن انتهاي سمت به

 ...ماست اتاق چپ سمت در اتاق در دوتا

 

 داد تکون فهمیدن نشونه به سري

 

 ...نچرخیا اطراف اتاق تو میاي وقفه بی و سریع_نیلا

 

 ...بهونت اینم_زدم بهش چشمکی دادم دستش به پشتی کوله

 

 ...خواهري حله_خندید

 

 گذاشتم باز نیم در شدم حیاط وارد

 بشه تر راحت نیلا ورود تا
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 لو اینکا بدون خونه یک تو میخواستیم دوتایی چجوري نمیدونستم

  ولی کنیم زندگی دونفریم بریم

 نداشتیم اي دیگه چاره راه

 ...باز میکردیم فرار میفهمید اگر کلش

 

 شدم خونه وارد

 آشپزي مشغول بود من به پشتش مریم

 رفتم اتاق سمت به یواش یواش

 بود ایستاده اتاق وسط که افتاد آرین به چشمم در کرد باز محض به

 

 بهت باید چیز چند کارت شروع قبل _چرخید سمتم به من دیدن با

 ...مبگ

 

 ...بگی دیگه ساعت یه نمیشد_غریدم لب زیر
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 گفتی؟؟ چیزي_آرین

 

 ....میشنوم بگید...نه نه ها_

 به راست یه میشد خونه وارد الان که بود نیلا پی حواسم تمام ولی

 ...میومد اتاق این سمت

 ...میرفتیم لو داشتیم کاري اول همین

 

 

 پریدم بیرون فکر از کرده هل دادش صداي با

 منه؟؟ با تحواس_

 .. بله بله_دادم تکون سري تند تند

 

 گفتم؟؟ چی بگو_غرید شدش کلید هاي دندون لاي از
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 گفتین؟؟ چیزي اصلا مگه _شد گرد چشمام

 

 میکردي؟؟ گوش همینجوري _غرید عصبی

 انداختم پایین سرم و گزیدم لب

 

 بچگانه هاي ،شیطنت بودن هوا به ،سر نظمی بی از_ارین

 سنگین خانوم یک مثل هستی اینجا که مدتی کن سعی..متنفرم

 کنی رفتار

 باشه  چشم میشه خارج دهنت از که اي کلمه تنها باید  

 ؟؟...فهمیدي..

 

 از جوري یه سریع اومد نیلا پاي صداي اگه که بودم کرده تیز گوشام

 ..کنم باخبرش بیابونی گول این وجود

 

  پریدم جا از اش نکره صداي با
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 فهمیدي؟؟_زد داد

 

 شدم متوجه.. بله_ایستادم سیخ

 

 ... خوبه_آرین

 کن درست مفصل شام  امشب براي اداره برم میخوام من

 ...دارم مهمون

 

 ...چشم_

 

  اومد اتاق در سمت به

 

 سرگرد آ_گرفتم راهش جلوي   پایی خش خش صداي شنیدن با

 ؟؟ نرین میشه
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 شده؟؟ چی_شد عصبی شد گرد چشمام

 چندتا بگم میخواستم یعنی ببخشید_کوبیدم صورتم توي دست با

 داشتم سوال

 

 شد باز اتاق در

 بودم ایستاده در پشت دقیقا چون

 تا  دادم فشار در به رو  خودم  

 شدم نیلا ورود مانع

  کردم  تر بلند صدام

 ... سرگرد_بشنوه نیلا که جوري

 

 دیوانه_بود زده خشکش مبهوت و مات من هاي کار دیدن با آرین

 ي؟؟بود شدي؟؟یا

 ...دارم کار برم باید کنار برو
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 که بود نذاشته بیرون قدمی هنوز... کرد باز اتاق در زد کنار منو

 ...زد خشکش در جلوي 

 

 

 دادم قورت دهنم آب

 ...شدم بدبخت زودي همین به یعنی خدایا

 

 مثل میخوام کن تمیز رو خونه کل میام وقتی_ برگشت سمتم به

 بزنه برق آینه

 

 فهمیدي؟؟ نرو هم من اتاق سمت به

 

  میکردم نگاهش باز دهن با
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 ...رفت کجا یعنی  بود در پشت که نیلا

 

  دستم شدن کشیده با

 جلو شدم پرت

 دیگه جاي حواست میزنم حرف باهات وقتی باشه آخرت دفعه_آرین

 ...ست

 

 فهمیدم بله_دادم تکون سر تند تند

 

 شد خارج در از کرد ول دستم

 

 دمدا بیرون آسوده نفسم

 در پشت  پریدم سریع
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 رفت کجا نیلا من خداي واي

 

 اتاق توي کرد پرت خودش شتاب با نیلا شد باز دستشویی در یهو

 

  بستم در

 شدي؟؟ قایم دستشویی تو_

 

 شاش یهو گفتم..میشدما خفه داشتم اره_کشید عمیق نفس چند

 ...میشیم بدبخت میگیره

 

  لامصب اشتد ابهتی پر صداي عجب_کرد پرت تخت روي خودش

 بگیراست پاچه اون از معلومه

 

 میکنه هوار و داد چجوري نیومده هنوز نمیبینی آره_خندیدم
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 عشقم میکنم رامش خودم_زد چشمکی نیلا

 

 کردي؟؟ رم دیدي پسر تو باز_کردم نگاهش چپ چپ

 

 رو غار این ببند_گرفتم دهنش جلوي و پریدم سریع که خندید بلند

 ...توصدا میشنوه بیرونه مریم

 

 تویی میکنه فکر بشنوه_برداشت دهنش روي از دستم نیلا

 

  نمیفهمه خره هم انقدر اره_زدم بهش گردنی پس

 ...میکنم بخند بگو تو عمه با دارم من 

 

 ...نکن توهین عمت به هوي_خندید کرد اخم  الکی  نیلا
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  خورد در به اي تقه

  شدم بلند جام از سریع

 

 نمک قایم رو نیلا نبود فرصت

  تخت زیر پریدم خودم سریع

 

  شد باز اتاق در که

 شام براي..دخترم خونه میرم دارم من جان نیلو_اومد مریم صداي

 فقط کردم دم هم رو برنج...دارن دوست خیلی اقا گذاشتم بار قیمه

 نگیرن ته باش مواظب

 

 نیومد نیلا از صداي

 مگرفت بود آویزون تخت از که پاش پشت از نیشگونی یواشکی

 خورد جا که
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 ...چشم بله_نیلا

 کرد خداحافظی مریم

 

 بود زده خشکت چرا برسرت خاك_آوردم بیرون تخت زیر از سرم

 

  کردم فکر تخت زیر پریدي ها زده جن مثل یهویی آخه_خندید نیلا

 ...بخورتت اومده یارو این

 

 ... مزه بی هه_کردم کج لبم

 پاشو_نشستم زمین روي نیلا روي به رو اومدم بیرون تخت زیر از

 ...بشیم بکار دست کن عوض لباسات

 

 کاري؟؟ چه به دست_شد خالی بادکنک مثل
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 عشقم کاري تمیز_

 

 این  خونه تو همش نزدم سفید سیاه به دست عمرم تو من آخه_نیلا

 ... الان چجوري خودم براي میکردم خانومی پسرا

 

 الان پاشو کن وز وز کم_شد ساکت که زدم بهش محکمی گردنی پس

 ...کنم حمالی تنهایی باید بدبخت من باز میاد یخچال اقاي

 

  بودیم ایستاده هم روي به رو

 بودیم پوشیده مشکی پا تا سر  مشابه هاي لباس هردومون

 

 با خیلی سرمون به بودیم بسته که کوچیکی گوش سه دستمال با

 بودیم شده نمک
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 شدي گرجی خیلی_زد لبخند متقابل هم نیلا که زدم لبخندي

 خواهري

 

 خواهري شدي جیگر خیلی_ نیلا

 

 درنیار منو اداي_کردم اخم

 

 ...نیلو دارم دوست خیلی_نیلا

 

 ...که عاشقتم منم_کردم بغلش محکم

 

 سر بریم بدو نکن هندي رو صحنه الانم_زدم پشتش به ضربه چند

 کار
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 علاقه  ابراز لیاقت میکنم فکر وقتا بعضی _ کرد جدا خودش از منو

 ..نداري منو

 

 ...دیونه بریم گمشو_خندیدم

 

** 

 بودیم ایستاده سالن وسط

 کنیم؟؟ شروع کجا از خب_

 

 رو پایین توام.. میکنم تمیز بالا طبقه من_نیلا

 

 شدیم کار به دست دوتایی و گفتم اي باشه

 

 میکردم تمیز فقط بکووب ساعت چند حدود

 خورد دماغم به سوختگی بوي که
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 ...میسوزه داره بدبخت خودم غذاي نیست  معلوم_کشیدم بو کمی

 

 ...که کشیدم میز روي دستمال بیخیال

 

 ..سووخت غذا واي_

 

 کردم خاموش گاز زیر و کردم پرت  آشپزخونه توي خودم دو با

 

 خورد گندي عجب واي_پیشونیم به کوبیدم دست با

 ... سوختگیه بو_توآشپزخونه  پرید هوا بی نیلا

 

 ...تسوخ غذا آره_کشیدم آهی

 

 ریخت فرو قلبم حیاط در خوردن بهم صداي با
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 ارین جواب خودت بشم قایم میرم من نیلا_دادم قورت دهنم آب

 ...بده

 

  اتاق توي پریدم بدم بهش مخالفت اجازه اینکه بدون

 

  ایستادم گوش فال در پشت از

 خورد گوشم به مرد تا چند صداي که

 ...اورده دوستاشم واي_

 بربیاد پسش از نیلا امیدوارم

 

 نیلا

**** 

 بود زده خشکم سرجام
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  هیکلی و بلند قد پسري ورود با

 دادم قورت دهنم آب ترسیده

 

 ...انداختی دلم توي ترس اینجوري که نیلو نگذره ازت خدا

 

 خرابی کار معلومه پیچیده خونه تو که بویی از_زد لبخندي پسر

 ..دختر کردي

 

 هان؟؟_

 خندید آروم

 

 ... دبو مهربون اینکه

 میترسید؟؟ ازش انقد نیلو چرا پس
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  آوردي شانس ولی_آورد تر نزدیک رو سرش

 ..میکند پوستتو مطمءنم وگرنه گرفته غذا امشب براي آرین

 کردم می نگاهش زده بهت همچنان

 

 ..هستم مهبد من_کرد دراز سمتم به دستش و ایستاد صاف دوباره

 ؟؟...شما و

 

 ...نیلاوووو_ انداختم چهرش به نگاهی بعد و دستش به نگاهی

 

 نیلاو؟؟_پرسید متعجب

 

 ...نیلو اره.. نیلو یعنی نه _ گفتم کرده هول
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 خوشبتم_کشید عقب بود شده خشک هوا روي هدف بی که دستش

 ...نیلو

 

 همینطور منم_زدم زورکی لبخند

 

 پا و دست دختره_کشیدم هینی ترسیده کسی عصبی صداي با

  ... چلفتی

 .... نداري رو خونه این هاي کار انجام ضهعر تو میدونستم

 برو جا ازین کن جمع.. نیاورده وسایلت

 

 چیی؟؟_کشیدم جیغی

 

 و گذاشت  میز روي رو دستش توي پلاستیک بیخیال،

 زد بیرون خونه آشپزخونه از
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 و اومدم خودم به یهو

 رفتم دنبالش دو با

  کشیدم رو لباسش گوشه 

 ایستاد

 

 گفتم تمام پررویی با

 همه داري انتظار بعد تنها دختر یه به میسپاري رو کارها تمام وقتی_

 نیست،؟ روي زیاده کمی بده انجام احسنت نحو به رو

 

 ..اومدي اینجا به کار همین براي تو_زد پوزخندي

 

 یه هنوز میگه راست طفلیم این.. آرین نشده چیزي که حالا_مهبد

 ...دادي بهش کار کلی کردي استخدامش نیست روز
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  که دادم سرتکون مهبد حرف تایید به

 ..میاد بدم ها بچه از من_آرین

 

 عمته بچه_ غریدم

 

 شد گرد چشماش 

 

 خندید بلند مهبد

 

 و کن جمع وسایلتو گفتم که همین_رفت بهم اي غره چشم عصبانی
 ....برو ازینجا

 

 که بگم چیزي کردم باز دهن

 ...بیاد نکرد ولقب ،تمنا آرین_اومد داخل خونه در از بوري پسر
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 انداخت بالا رو ابروش یه و افتاد من به نگاهش

 داشت روشنی شدت به آبی هاي چشم

 

 ...آورد زور با باید همیشه رو دختره این_خندید مهبد

 

 میزنم زنگ بهش خودم_کرد زمزمه لب زیر آرین

 و کشید بلندش و خرمایی موهاي تو دستی مهبد

  واس دارم بهتري راه من_زد چشمکی 

 نمیشه گرم آبی تو از...اینجا به آوردنش

 

 عقب بود کرده دراز تلفن برداشتن براي که رو دستش آرین

 راهی؟؟ چه_کشید
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 وسط مجسمه  یک مثل که  من به ابرو و چشم با و خندید مهبد

 زنانه حسادت_ کرد اشاره بود زده خشکم سالن

 

 انداخت من به دقیقی نگاه آرین

 ترکید زهرم صورتش روي اخم اون با

 شده خبر چه نمیفهمیدم

 

 ...هستی زرنگی پلیس که الحق پسر خوبیه فکر_داد تکون سري

 

 ...صحبت باهاش بیا_گرفت من سمت به و برداشت رو گوشی

 

 تو ولی_خودش پیشونیه به کوبید دست با و پرید حرفش بین مهبد

 ..هستی خنگی سرگرد  بجاش

 ه؟؟کن صحبت باهاش دختره بدي گوشیو میخواي
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 کنم؟؟ چیکار پس_آرین

 

 دستش از تلفن گوشی و رفت آرین سمت به و کشید پوفی مهبد

 ...کشید

 

 بده خرج به انعطاف یکم  فقط تو جان آرین -

 ... بگو نیلو به حرفاعاشقونه   چندتا

 

 :گفتم کرده کپ

 چی؟؟؟؟ -

 

 اومدن شد فیلمی عجب واي_شد بلند موبور پسر بلند خنده صداي

 ...تمنا این

 دربیارین رو فیلما این نیست لازم آرین عاشق که اون بابا
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 ...اینجا بیا بگه آرین کافیه فقط

 

 گفتم بار یه ندارم کشیدن ناز حوصله_زد زل زمین به اخم با آرین

 ..نکرد قبول بهش

 

 ...پسر خشکی بس از_مهبد

 

  کرد من به رو

 داریم احتیاج کمکت به ببین -

 ...نیست بلد راهشو ولی  شده  یکی عاشق ما ارین آقا این

  میزنم حرف تلفن با دارم وقتی میخوام ازت

 و عاشقانه کلمه چند بشنوه رو صدات خط پشت شخص که جوري
 ... بگی ارین به احساسی

 باشه؟؟
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 ...نباشه_کردم اخم

 انداختم بالا رو ابروم یه و ایستادم سینه به دست

 کنم؟؟ب رو اینکارا باید چرا شدم اخراج که من -

 

 که زد زل آرین به اخم با مهبد

 گفت کلافه آرین

 بمونی اینجا میتونی بدي انجام خوب کارتو اگه باشه_

 

 دارم نگه ممکن حد ترین پایین در رو شدنم کیفور درجه کردم سعی

 ندم نشونش

 بودم شده مرگ ذوق واقع در ولی

 

 ...قبوله پس_ زدم شیطنتی از پر لبخند
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 شد وصل تماس لحظه چند بعد کرد شماره گرفتن به شروع مهبد

 ؟؟..خوبی.. خانوم تمنا سلام_

..... 

 ..خدا شکر_

  بیارید تشریف شام براي امشب کردن خواهش ازتون گفت آرین

 .. کردین رد ظاهر به ولی

 

.... 

 :گفتم آروم که کرد من به اي اشاره

 آرین هی و کنم ثابت خودمو که خوام می فرصت هفته یه تا -

 نکنه اخراجم نخانتو

 

 رفت بهش اي غره چشم مهبد که بگه چیزي اومد و شد قرمز آرین

 تایید معناي به داد تکون سر و 
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 دادم آرین نشون دندونامو بدجنسانه

 ..قبوله کرد  زمزمه عصبی  آرین 

 

 و زدم پهنی لبخند

  کردم صاف رو  صدام

 ادمی بهت خیلی جدیدت  پیراهن این جان آرین اوه_ گفتم بلند

 عزیزم میشی تر جذاب روز به روز...

 

 کردم کپ و گرفت ام خنده اومد زبونم به یهویی که چیزي از خودم

 

 دوستاي از یکی صداي_گفت تمنا به بود شده سرخ خنده از مهبد

 ... سهیل

 

  زد آرین پاي به لگدي
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 ..خوبیه دختر خیلی... اومد سهیل با آره_مهبد

 

 ...جان ونیل ممنونم_کرد صاف صداش آرین

 

 حرف احساسی مردشور_کردم زمزمه رفتم بهش اي غره چشم

 خب میکردي تعریف یکم...ببرن زدنتو

 

 شدي؟؟ منصرف آء_مهبد

.... 

 خدانگهدار.. منتطرتیم ما باشه_

 

 

 کرد قطع رو تماس

 ..کنید آماده وسایل سریع میاد داره شد حل_ زد بشکنی و
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 آوردي؟؟ رو ریزه سهیل_کرد بور  مو پسر به رو مهبد

 

  نشون چی همه بودن اوکی نشونه به شصتش انگشت سهیل

 ...آمادس چی همه...نباش نگران_داد

 

 چی منتظر_کرد من به رو آرین که میکردم نگاهشون متعجب

 ...کن آماده رو پذیرایی وسایل برو... هستی

 

 نیلو رفته یادت اینکه مثل..بره کجا_رفت بهش اي غره چشم مهبد

 ..همهمون اینجا

 

 بدي انجام پذیرایی امشب کاراي باید تو

 

 چی؟؟ واسه گرفتم خدمتکار چی؟؟پس_کرد اخم آرین
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 بعد..اینجاست مهمان عنوان به نیلو امشب_زد چشمکی مهبد

 .... بکش کار خدمتکارت از خواستی

 

 نشست لبام روي پهنی لبخند

 

 

 ...بیا بپوش مناسب لباس یه برو جان نیلو_مهبد

 

 دادم تکون سري تند تند

 حرص از میشد منفجر داشت که رو آرین عصبی چهره کردم سعی

 بگیرم نادیده

 

  رفتم اتاق سمت به لبخند با

 معلوم هیچ_شنیدم میکرد غرغر مهبد به رو که  آرین عصبی صداي 

 کنی؟؟ چیکار میخواي هست
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 ...نباش نگران_ مهبد

  نبود نیلو از خبري  شدم اتاق وارد

 

 ...بیرون بیا..نیلو_ زدم صداش یواش

 

  نیومد صداي هیچ ولی

 رفته؟؟ کجا یعنی

 

 زد خشکم آرین متعجب صداي که برم بیرون اتاق از میخواستم

 ...نگی ما شغل از چیزي بهتره بین.. اتاقت میومدم داشتم_

 ... باشه مخفی باید ماموریت یه این

 

 ها؟؟؟_نیلو



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 532  

 

 

 همینجور وت فقط هیچی_ ترمیشد عصبی رفته رفته آرین صداي

 ...بزن گیج

 

 ...شدم قایم در پشت سریع که اومد پایین در دستگیره 

 

 خدمتکار یک..کنم کمکت لباس انتخاب توي بیام بهتره_آرین

 بشه حاضر چجوري رسمی مهمونی یک توي نمیدونه

.. 

 چی؟؟ واس لباس انتخاب_ نیلو

 

 میداد لو چیزو همه داشت نیلو واي_ زدم پیشونیم به محکم

 

 طبیعی خیلی باید همین واسه.. بینه ریز خیلی تمنا ببین _نآری

 ...کنی رفتار
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 مناسب لباس... باشه.. آها_ بود افتاده دوهزاریش تازه انگار نیلو

 ...میپوشم

 

  خورد جا در پشت من دیدن با که شد اتاق وارد نیلو

  گرفت تعجب رنگ  چهرش

 آرین که ندهبب در تا رفت در سمت به دستش شد عادي  سریع ولی

 شد در بستن مانع

 میگم خودم پس... بده هدر بچه یه دوسالم زحمت... ندارم دوست_

  کرد باز کامل در و بپوشی چی

  بودم در  پشت اینکه بخاطر که

 خورد صورتم به محکم در

 شد جمع درد از چهرم

 نشده بلند ازم صداي که گزیدم لب 
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  در روي آرین دست نشستن با که

 

 رفت یادم دردم

 

 :گفت و در جلوي پرید زده وحشت نیلو

 ...بپوشم چی دونم ،می دونم می خودم -

 

 ..تو میزنی گند میدونم بیار لباساتو نمیخواد -آرین

 معلومه پختنت غذا از

 

 هست حواسم خودم برو نمیزنم گند -نیلو

 دیگه ساعت نیم_شد کم فشار و برداشت در روي از دستشو آرین

 ..کردي چ ببینم میام
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 :بست دو در نیلو که کشیدم راحتی نفس

 آخییش -

 بود سمج چقد

 

 گفت آروم و باشم ساکت کرد اشاره که بگم چیزي اومدم

 

 صداتو بشنوه شاید -

 :گفت که گذشت لحظه چند

 خبره؟ چه بگو حالا -

 

  دادم توضیح براش کامل

 داد تکون سر که

 بودیم والاخون الاخون امشب وگرنه بیامرزه تمنا این مادر پدر خدا-
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 بپوشم؟؟ چی حالا_

 .بپوشه که نداشتیم خاصی لباس

 

 کنیم؟ چیکار -انداختم بالا هام شونه

 

 _ رفت در سمت به عصبانی

 گم می پسره این به رم می -

 .زد بیرون اتاق از بگیرم جلوشو بتونم  اینکه از قبل

 

 قایم تخت زیر رفتم اتفاقی هر از جلوگیري براي و کشیدم پووفی

 ..شدم

 

 ریخت اعصابم باشم تخت زیر باید اش همه اینکه فکر با

 ..موشک قایم بود شده همش مون زندگی...بهم
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 شد باز در که بودم منتظر ربعی یه یه

 

  ریخت پایین هوري قلبم

 کردم جمع تخت زیر بیشتر خودم

 شنیدم رو نیلو صداي که

 نیلا بیا -

 نشستم و کشیدم بیرون تخت زیر از خودمو سختی به

 بود جین شلوار یه و مردونه پیرهن یه دستش تو

 

 چیه؟ اینا -

 :کرد پرت سمتم رو لباسا و انداخت بالا شونه

 بود بزرگ خیلی خواهرش لباساي -

 شد ام اندازه شلوارش یه فقط
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 خودشه پیرهن اینم

 پیشه سال شیش پنج مال

 داشته نگهش بوده کوچیک آبجیشه هدیه

 

 کجاس؟ آبجیش خود -

 انگار خارجن اینا مامانش با -ونیل

 چرا نفهمیدم

 

 رو لباسا بپوش زود بیا -

 برم؟؟ من_نیلو

 سوتی یهو من کنی بازي نقش میتونی بهتر تو آره_دادم تکون سري

 ..میدم
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 بیارم در مانتومو شدم بلند منم و شد لباسا پوشیدن مشغول سریع

 

 بود شده وصل در پشت جالباسی

 شد باز یهو در که کنم آویزون لباسو تا رفتم سمتش به

 

 بودم در پشت که بود این آوردم که شانسی تنها

 دونستم نمی و بود خوبی چیز عجب در این

 

 :کشید جیغ نیلو و کردم حبس رو نفسم

 خانوم؟ یه اتاق تو بیاي پایین بندازي سرتو نباید دونی نمی -

 

 اومد تمنا بیا -

 بود مهبد صداي
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 بست رو در و رفت اهشهمر و داد تکون سر نیلو

 

 در زیر از کلیدو بعد لحظه چند و شنیدم رو کلید چرخش صداي

 داخل فرستاد

 

 کشیده عقلش خداروشکر

 چی؟ میگرفت دستشوییم اگه مثلا وگرنه

 ...اتاق تو مینداخت خودش گاو مث باز پسرا ازین یکی یا

 

 راحت بود قفل در که حالا.. کردم پرت تخت روي خودم هووف

 ...بزنم چرت یه تممیتونس

 

 نیلو

**** 

 زد خشکم معمولی خیلی قیافه با دختري دیدن با
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 باشه جذاب خیلی رمانا این مثل خانوم تمنا  داشتم انتظار

 .. کنه متحیر همرو که گیرا چشماي با

 

  چادر اون قاب توي معمولی چهره با شخص این ولی

 ریخت بهم معادلاتم تمام

 

 زل و بودم ایستاده سالن وسط ساعت ود فهمیدم تازه مهبد باصداي

 تمنا چهره به بودم زده

 بشینی؟؟ نمیاي_مهبد

 

 گرفتم جاي دونفره مبل روي زدم  لبخندي

 

 درنمیومد ازش صداي هیچ و بود پایین سرش تمنا مدت تمام
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  نشستم سینه به دست

 میبرد سر حوصلمو داشت سکوت این

 

  بیاد میفرستادم نیلا کاش

 میرفتم فرو عمیق خواب توي الان  خودم

 

 کشیدم بلندي آه ناخواسته

 برداري؟؟ نمیخواي_جاخوردم آرین صداي با که

 

  کردم نگاه چاي سینی و آرین به متعجب

 

 میخواست دلش شدیدا که پهنی و پت لبخند اون میکردم سعی بزور

 کنم جمع رو بشینه ام چهره روي
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  برداشتم چاي استکان گزیدم لب

  شد بیدار وجودم توي شیطنت کرم

 

 میاد بهتون شغل این خیلی_ بشنویم آرین و من فقط که جوري آروم

 

 ...میارمش توام به برن مهمونا_داد جواب خودم مثل

 

 چیو؟؟_ گفتم متعجب

 

 رفت تمنا سمت به  حرف بی

 کردم نثارش خوشکلی فحش دلم توي

 

 نیاورد بالا سرش هم ثانیه یک حتی تمنا مدت تمام

 مینداخت مرتضی کارهاي یاد من عجیب
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 زدم لبخندي مرتضی اوري یاد با

 

 جان؟؟ نیلو میخندي چی به_مهبد

 

 ..هیچی_شد جمع سریع لبخندم

 

 هی هیچی واسه_خوردم جا گوشم کنار دقیقا آرین صداي با

 میخندي؟؟

 

 جرمه؟؟ خندیدن_کردم اخم

 

 آره.. دلیل بی_نشست سینه به دست

 

 گرفتم ازش رومو
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 ... ست خاموشی نچسبان وابج گفتن قدیم از

 

  افتاد تمنا خالی جاي روي نگاهم

 

 دستشویی رفت_گرفت نگاهم رد مهبد که

 

  گفتم آهانی

  بلندي جیغ صداي با یهو که

 خوردیم جا همگی

 

 ..میومد ما اتاق رو راه داخل از جیغ صداي

 

 دیده دستشویی توي رو نیلا نکنه

 پریدم مبل روي از عجله با
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 اومدن خودشون به هم بقیه که

 

  اطراف اون نیلا نبودن دستشویی در به رسیدن با

 کشیدم راحتی نفس

 

 آخیش_

 

 ...آخیش چی_مهبود

 

 خانوم تمنا میبینم الان افتاده بدي اتفاق کردم فکر..هیچی ها_

 ... کشیدم راحتی نفس هستن سالم

 

 سووسک_کشید جیغ دوباره تمنا

 

 میکردي؟؟ داد و جیغ انقد سوسک یه بخاطر_رفت بالا لبم گوشه
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  زد کنار دستشویی در جلو از من آرین

 سر توي شو دمپایی حرکت یه توي شد دستشویی وارد من بت مثل

 کوبید بدبخت سوسک

 

 ....رحم بی ، ظالم_نالیدم

 

 بود نشسته خودش براي گوشه یه داشتی بدبخت اون چکار

 

  رفت بهم اي غره چشم

 ..شد تموم_تمنا به رو

 

 توي خودش  گریه زیر زد بلند صداي با بود تلنگر یه نتظرم که تمنا

 انداخت آرین بغل

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 548  

 

  شد گرد حد اخرین تا چشمام

 

 الان بغل بغل به نه اولش خجالت به نه_گفتم ناخودآگاه

 

 شد بلند سهیل و مهبد خندا ریز صداي

 

 ...بخوریم شام... بریم_آرین

 

 ...میافتادي مشا فکر به بعد بیرون میومدي دستشویی از حداقل_

 

 میخندیدن بلند بلند و خنده از ترکیدن سهیل و مهبد اینبار

 

 دیده کجا باحالی این به دوست خدایی_کرد من به رو سهیل

 ...بودین
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 بریم_ کشید بیرون آغوشش از رو ،تمنا آرین

 

 به و گذشت ما کنار از بیاره بالا سرش اینکه بدون و حرف بی تمنا

 رفت سالن سمت

 ...خجالتیه بچم مچقد آخی_

 

 سر پشت از دستم که افتادم راه به   سهیل و مهبد سر پشت 

  نگاهم و شد کشیده

 شد قفل اي نشسته خون به قرمز چشماي توي

 

 

 ...که پس هوا اوه اوه

 

 توي آورد نزدیک سرش ...بود شده زخمی گاو یک مثل آرین قیافه

 داشت نگه صورتم سانتی یه
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 خیلی بود معلوم میخورد صورتم  وستپ به که داغش هاي نفس از

  عصبیه

 ...میشه بلند دود کلش از و

 

 شما؟؟ خوبی_زدم اي مسخره لبخند

 

 استخونام کرچ کرچ صداي که فشرد دستش توي بازوم

 ..نشدم عصبی ازین بیشتر تا... بگیري زبونت جلوي بهتره_شنیدم

 ..دستم آخ_

 

 داد هلم کرد ول دستم

 شدم پرت عقب به که 

 

 گذشت کنارم از
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 رو دو خانوم همین لیاقتت.. تلخ گوشت پسره_دادم ماساژ دستم

 نمیاد بالا هم اش یقه از سرش بعد.. بغلت میپره نفر ده جلو که هست

 ایشش

 

 .. بودند شده جمع میز دور ها بچه

 

  نشستم میز پشت

 بود اش یقه توي سرش تمنا مدت تمام

 

 ..باشه تلخ گوشت پسر چارتا باید میریم هرجا ببرن مردشورتونو

 

 ما نسیب اخلاق خوش و خوشکل پسراي ازین یکی میشد چی خدایا

 میکردي؟؟

 میرسید؟؟ ما به زندگیت خوشیاي از یکمم
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 شدم جویدن مشغول حرص با گذاشتم دهنم توي برنج قاشق

 

 بودند خوردن غذا مشغول سکوت توي همه

 فضا توي بشقاب و قاشق خوردن بهم صداي گاهی گه فقط

 ...میپیچید

 

  چیزي افتادن صداي شنیدن با یهو که گذاشتم دهنم توي اي لقمه

 نشستم سیخ ما اتاق توي از

 

   میشد شنیده واضح سکوت این توي ولی نبود زیاد صداش

 با ولی باشم شنیده صداشو من  فقط که  بودم امیدوارم همچنان

 .... بقیه متعجب قیافه دیدن

 

 دادم قورت دهنم آب ترسیده

 ..زده گندي چه اتاق توي نیلا نبود معلوم
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 بود؟؟ چی صداي_مهبد

 

 !! اومد نیلو اتاق سمت از_سهیل

 ...نیست ما جز کسی خونه توي_آرین

 

 بود زمین روي چیزي افتادن صداي ولی_تمنا

 !!نمیافتن زمین روي خود به خود که هم وسایل

 

 بود کرده عرق دستام کف...پریده رنگم بودم مطمءن

 

 بود چی صداي ببینم میرم_شد بلند میز پشت از نآری

 

 چیز..باشه دزد شاید..میام منم_افتادم راه به سرش پشت سریع

 ...باشه ندزدیده میزي
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 زدم حالم به پوزخندي دلم توي

 اتاق توي داشتم قیمتی چیزاي خیلی که نه

 

 افتادن راه به سرمون پشت و شدند بلند هم بقیه

 میکردم خدا خدا و میرفتیم اتاق سمت به اروم آروم

 

 رفتن براي نداره اي دیگه جاي میدونستم ولی ...نباشه اتاق توي نیلا

 داشت فاصله باهامون سانت یه بدبختی پس

 

 بدم چی رو ها پلیس این جواب نمیدونستم

 بود شاخش روي رفتنمون زندان

 

  نشست اتاق دستگیره روي ارین دست
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 ....که

 

 

 کرد باز در

 ...کردم قفل در بار خرینا مطمءنم من

 

 ..موند دستشویی روي نگاهم

 شده؟ قایم دستشویی تو  رفته یعنی

 

  خودم بشه اتاق وارد کامل آرین ازینکه قبل 

 ...نابکار دزد اي..کجایی کش نفس آي_انداختم اتاق توي

 

  چرخوندم چشم  اتاق اطراف

 نبود اتاق توي کسی
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 !نیست کسی که اینجا_ مهبد

 ..کرده فرار دزده شاید_ تمنا

 

 وسط ادم تا 4 وجود با چجوري دزد اونوقت_کردم نگاهش چپ چپ

 رفت؟؟ و خونه تو اومد سالن

 

 ...ها میگه راست_سهیل

 ...انداخته وسایل از یکی و اومده چیزي باد شاید

 

 ...نیست افتاده زمین روي که چیزي از اثر ولی_زد پوزخندي آرین

 

 

 اینم_کرد بلند زمین روي از پشتی کوله رفت تخت  سمت به مهبد

 بود افتاده زمین روي که چیزي اون
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 ...نیست خبري دزد از پس آخیش_کشیدم اي آسوده نفس

 

 نداره صدا که هم پارچه..است پارچه جنس از پشتی کوله ولی_تمنا

 

 بود گرفته حرصم

 لالی؟؟ میگه کسی نزنی حرف تو بگه نیست یکی خب

 

 ینهبب تخت زیر تا شد خم مهبد

 

 ...نکن نگاه_زدم داد باشه تخت زیر نیلا اینکه ترس از

 چرا؟؟_زد خشکش خمیده همینجور

 باشه افتاده تخت زیر خصوصی میز چیز شاید_رفتم تخت سمت به

...  
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 ...بگرده خانوم یه اتاق مرد یه زشته

 

 

 کردم چک تخت زیر اول و شدم خم

 ..کن اهنگ تمیزه_کشیدم اي آسوده نفس بود خالی تخت زیر 

 

 شیطونی لبخند ایستاد صاف کنه نگاه تخت زیر اینکه بدون

 باید ارین هاي خدمتکار وسایل..پس موندم نصیب بی...حیف_زد

 ... باشه دیدنی خیلی

 

  کرد کج کمد سمت به راهشو

 راهش جلوي پریدم یهو باز که

 

 داره؟؟ خصوصی چیز ام تو این حتما_مهبد
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 ...خصوصیه شجا همه خانوم یه اتاق.. بعله_

 

  نیلا دیدن با کردم باز آروم کمد در

 بود چسبیده کمد دیواره به گرد چشماي با و ترسیده که

 

 

 ...شدم ساکت

 شده؟؟ قایم تو اون شد؟؟دزد چی_ مهبد

 

 ...بستم کمد در سریع

 

 

 ...نه_

 روش.. بود پخش  کمد وسط خصوصی میزاي چیز حتما_ سهیل

 بگه نشده
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 خندید بلند

 

 زدم خنديلب بزور

 بود گرفته اوج ترس از قلبم ضربان

 

 بیینه کمد داخل بخواد مهبد میترسیدم

 

 بقیه به  بریم..نیست خبري که اینجا_رفت در سمت به بیخیال ولی

 ..گشنمه هنوز من بپردازیم شام

 

 ... کرد مکثی در نزدیک

 شده؟؟ چی_آرین

 بود؟؟ دستشویی داخل از صدا شایدم_مهبد
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 کرد باز دستشویی در

  مسواکیت جا آرین سرت بر خاك_خندید

 ...زمین کف شده پخش

 

 میکنند استفاده خدمتکارا بیشتر..نیست من از اونا_آرین

 

 ...صدا منبع از اینم خب_ سهیل

 

 کردم رها آسوده نفسم

 بودند شده بیخیال انگار

 

 زدم بیرون اتاق از

 

 ....گذشتا بخیر آخیش
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 بریم لو بود نزدیک

 ...کنه جمع بیشتر حواسش گمب نیلا به باید

 

  سوتی یه

 زندان سال ده با برابر کوچیک

 

 اوه اوه .... و دزدي و مملکت سرگرد زدن گول جرم به

 

  سابقه سو اعتیاد و  زندان بعد

  کار خلاف و بدکاره زناي..و ناجورش فضاي

 

  نرم جاي توي رفتن فرو با

 اومدم بیرون خیالی زندان  از

 دافتا مهبد به نگاهم
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 ...نفهمیدما نکن فکر_کرد اخمی

 

  شد تند قلبم ضربان یهو

  بیرون میزنه دهنم از ترس از آن هر میکردم  احساس

  و دادم قورت زور به دهنم اب

 چیو؟؟_پرسیدم شده گرد چشماي با

 

 

 ..هستی شلخته اینکه_برد بالا شیطون ابروهاش

  آورد نزدیک سرش

  نندازي تخت زیر میکنی عوض زیرات لباس که بعد دفعه بهتره_

 

 زد چشمکی که میکردم  نگاهش باز دهن با
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 ...گذشت کنارم از

 من؟؟ زیر لباس

  گزیدم لب

 ...گفت رو حرفا این نکشید خجالت حیا بی پسر واي

 شد داغ شرم از لپام

 ..میکشم خجالت من نمیگه سرش بر خاك

 تربیت بی

 

   شام از بعد

  مگذاشت  آشپزخونه سینک  توي رو ظرفا

 

  ولی مهمونی درسته_بود بدتر فحش صدتا از که زد پوزخندي آرین

 ..تویه با ظرفا شستن زحمت

  بشه من از جوابی منتظر اینکه بدون
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 زد بیرون آشپزخونه از

 

 دراوردم اداش کردم کج لبم

 ...یخچال پسره_

 

 انداختم ها ظرف به نگاهی

 ...کردند کثیف ظرف انقد و بودین نفر 4 خوبه اووووه_

 

 و کشیدم آهی

 کارا از نصف و کنم پیدا شوي ظرف ماشین شاید چرخوندم چشم

 گردنش بندازم

 

 ... نبود شویی ظرف از خبري ولی
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 که بود کثیف هاي ظرف به زدم غم نگاه آویزون لوچه و لب با

 کرد جلب توجهمو کسی پیس پیس صداي

 

  بود شده قایم کابینت و  یخچال بین  که نیلا دیدن با

 

 میکنی؟؟ چیکار اینجا تو_شد گرد مامچش

 

 ..گشنمه_کرد مظلوم چهرش

 

 ...میبیننت نمیگی شکمت اون به بخوره کارد_خندیدم

 

 رسید ذهنم به پلیدي فکر یهو

 نیلا گردن بندازم  ظرفا شستن  میتونستم
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 ...عشقم بکشم غذا برات خوواهري بیا_زدم لبخندي

 

 ...برم قربونت_ زد پهنی لبخند نیلا

 

 ظرف کنار کباب جوجه تیکه و کشیدم  برنج ظرف توي اشبر

  گذاشتم

 

 مگه؟؟ اي هنوزگرسنه_کشیدم هینی ترسیده مهبد صداي با یهو که

 

 ...آره_ زدم زورکی لبخند

 نشست میز پشت

 

 کشید سرك زاري نگاه با نیلا

 

 هستی؟؟ چی منتظر_مهبد
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 ...بخورم غذا اتاقم تو میرم من آ_

 برم؟؟ میکنه اراحتتن من حضور اگه_ مهبد

 

 ...آره_کردم مظلوم صورتم

 

  زد خشکش گوییم رك همه این از

 

 شکمو باش راحت..بیرون میرم..باشه_خندید بلند یهو

 

 رفت بیرون آشپزخونه از شد بلند میز پشت از

 دادم بیرون آسوده نفسم

 

  گرفت ازم ظرف اومد بیرون  سریع نیلا که
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 شد خوردن مشغول تند تند

 

 ...نشی خفه بابا یواش_

 

 که بده جوابم تا  باز  پرش دهن

 پشت پریدم سریع میومد آشپزخونه سمت به که اي سایه دیدن با

 ...شدم قایم و یخچال

 

 

 نشم دیده تا کردم جمع بیشتر خودم

 

 شد تر نزدیک زنانه کفش پاشنه تق تق صداي

 ؟!میخوري چقد جون نیلو وا_

 

 هان؟؟_نیلا
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 شماست؟؟ مال..آهان

 

 قیافه و ریخت از میشه باعث زیاد پرخوري ولی عزیزم نه_ناتم

 ..بیافتیا

 

 هیکلم؟؟ میشه شما مثل یعنی_گفت پر دهن با نیلا

 

 خندیدم ریز

 .. عالیه اندامم من_شد بلند تمنا حرصی صداي

 ..اومده قحطی خودتون خونه انگار..لاغري زیادي که تویی این

 

 قاشق نمیدونستم شام میز سر پیش دقیقه چند بودم من آره_ نیلا

 ؟؟! دهنم یا کنم دماغم توي  رو برنج
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 نشه بلند خندهام صداي تا بودم گذاشته دهنم روي دستم

 

 شده فرنگی  گرجه مثل الان تمنا قیافه مطمءنم

 

 دوست بعیده سهیل از_غرید شدش کلید هاي دندون لاي از تمنا

 باشه داشته ادب بی هاي

 

 و رفت باهاشون شما مثل شخصیتی یکردمنم فکر منم.. درسته_نیلا
 باشه داشته امد

 

 ...رفته در دستشون از کنم فکر

 

  بشوري رو ظرفا کنم کمکت اومدم_ تمنا

 بشور تنهایی خودت نداري لیاقت انگاري ولی
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 شد بلند میکوبید زمین به حرص با که کفشاش تق تق صداي

 

 نیلووو_غرید نیلا

 

 نیلو؟؟ جونه_آوردم بیرون یخچال پشت از سرم

 

 بشوري؟؟ رو ظرفا تو بود قرار_نیلا

 

 ....بشوري تو قراره الان ولی...آره_کردم مظلوم چهرم و خندیدم

 

 شدم قایم یخچال پشت سریع که کرد پرت سمتم به قاشقش

 

 داري؟؟ درگیري خود_آرین

 

 شد بلند نیلا شدید هاي سرفه صداي
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 بود خورده جا آرین یهویی حضور از کنم فکر

 

 بریزه رودش و دل بود ممکن آن هر که میکرد سرفه بلند نقدا

 ...بیرون

  کشیدم سرکی

 ...میزد نیلا پشت به محکم دست با آرین

 

 ...اومدنه طرز چه این..شدما خفه..اوه_نیلا

 

 جان نوش دومتم پرس واستادي اینجا...که نشستی رو ظرفا_آرین

 میکنی؟؟

 ..میشورم_کرده  بغ نیلا

 

 ...بریز چایی ها بچه براي شد متمو کارت_آرین
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 ...مهمونما اینجا من...چه من به_کرد اخم نیلا

 

 کنیم شروع نمیاي؟؟میخوایم آرین_مهبد

 

 بود ایستاده من به پشت و نمیدیم آرین قیافه

 شده حرصی چقد زد حدس میش هم همینجا از ولی

 

 ...نره یادت چاي_غرید عصبی

 

 زد بیرون آشپزخونه از بلند هاي گام با

 کشید بالا شلوارش گذاشت میز روي بشقاب نیلا

 اوردي؟؟ کجا از رو لباسا این نیلا_

 رفتم کش اتاق از_کرد نگاهم چپ چپ
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 بود زیاد ببینه منو کسی اینکه احتمال بیرون بیام میخواستم چون

 پیدا تو لباس به نزدیک لباس یه تونستم تا گشتم کلی همین واس

 کنم

 

 لباسا کوچیک فرق متوجه هستن زدن هطعن گرم انقد که اینام

 ...نشدن

 

 ...بشور ظرفات بیا الانم

 

 

 ؟؟!بشوریم باهم_کردم آویزون ام لوچه و لب

 

 فقط اونم میشورم رو سومش یک_چرخوند حدقه توي چشماش

 ...دارم دوست خیلی اینکه بخاطر
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  . . که عاشقتم منم_ زدم لبخندي

 

 زمزمه دقیقه چند از بعد هبش تموم نیلا کار تا موندم یخچال پشت

 ...خودت با باقیش رفتم من نیلو_کرد

 

 اومدم بیرون یخچال پشت از یواش

 بود شسته رو ظرفا بیشتر طفلی

 

 هنو_کشیدم هینی ترسیده مهبد صداي با که زدم بالا لباسم استین

 !!میشوري ظرف داري تو که

 

 نفر هی و کنند کثیف ظرف نفر پنجاه اندازه آدم نفر چهار وقتی_

 میشه همین... بشوره بشه مجبور تنهایی
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 هم رو اش بقیه بیا شستی که نصفش حالا نخور حرص_خندید بلند

 ...میکنم کمک بهت

 روي چشماش و کرد قط حرفش

 ...شد خشک بود گذاشته  سینک کنار که  من دستاي

 

 شستی؟ رو ظرفا چجوري...خشکه که دستات_ گرفت دستم

 

 نمیاد خوشم...کردم خشکش خب_کشیدم عقب دستام ترسیده

 باشه خیس دستام

 

  انداخت چشمام به نگاهی

 ...باشه_ داد تکون سري

 

  ظرفا شستن به شروع سریع
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 ...میندازي کسی یاد منو تو_نشست صورتم روي مهبد دست که

 کی؟؟_کشیدم عقب سرم

 

 ...نیست مهم_زد غمگینی لبخند

 

 ....شد ظرفا کشی آب  مشغول انداخت پایین سرش

*** 

  میدي؟؟؟ ما به چاي یه حالا..شد شسته که هم ظرفا.. خب_مهبد

 حتما_ زدم لبخندي

 

 رفت بیرون آشپزخونه از کرد تشکري

 

  انداختم آشپزخونه اطراف به نگاهی
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 ..نشست لبم روي لبخندي کابینت گوشه کتري دیدن با

 

 بیاد جوش آب گذاشتم و کردم آبش از پر

 

 رفتم پذیرایی سمت به

 نبود تمنا از يخبر

 

 ...بودند بحث مشغول اخم با پسرا

 ...کشید حرف ازش راحتی این به بشه نکنم فکر_سهیل

 

 وجودم تمام ، شوق و ذوق با بودم پلیسی بحثاي عاشق بچگی از

 میگن چی ببینم بود شده گوش

 ...پلیسیم نمیدونه که اینه خوبیش تنها_مهبد
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 کردم اخمی

 

 ...زرنگه خیلی تمنا اره_آرین

 

 گروهتون؟؟؟ تو اومده چجوري نمیدونه اگه_زدم لب ناخودآگاه

 

 ....شدند ساکت تایی سه

  اومده شانسی همینجوري...  ندین احتمال هم درصد یک حتی_

 ...داده جا گروهتون توي خودش

 

 

 ء نیلو با حق_مهبد

 

 ...منه با حق که چی پس_دادم تکون سري

 هستیم؟؟ نفوذي پلیس ما میدونه تمنا یعنی_ارین
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 ؟!نکرد هیچکاري چرا پس

 

 ...ما کردن گمراه براي_ سهیل

 

  مکانش و دقیق ساعت.دربیار رو محموله اطلاعات سهیل_آرین

 

 شد تاپش لپ با رفتن ور مشغول داد تکون سري سهیل

 

 !چیه؟ قضیه بگید منم به_زدم گشادي لبخند

 

 ..نیست نیازي بهت دیگه..بخواب اتاقت تو برو_کرد اخمی آرین

 

  نشست پیشونیم روي غلیظی اخم

 

 افتادم راه به اتاق سمت به کردم بهشون پشتم حرف بی
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 تربیت بی پسره..کنم کمک بهشون نداشتن لیاقت

 

 کردم قفل در و شدم اتاق وارد

 

 نیلا؟؟کجایی_چرخوندم اتاق اطراف نگاهی

 

 ...گرفت دهنم و چشم و چسبید بهم سر پشت از کسی یهو

 

 شدم روح قبض لحظه یک براي

 

 دادم بیرون رو شدم حبس نفس نیلا صداي با

 

 کردما سکته..واي_

 ؟..تو بودي کی ترسوي_خندید نیلا
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 ...شدي قایم چرا_کردم نگاهش چپ چپ

 

 انداختم تخت روي خودم 

 

 کنیم بازي موشک قایم مدت تمام مجبوریم_نیلا

  بشه وارد پسرا از یکی تو بجاي بود ممکن

   بودم اقات وسط من اونوقت

 ...میدیدن منو

 

 شدم خسته کاري اول همین از_کردم باز پیراهنم هاي دکمه

 

 نمیشه هم عسل من یه با افتاده فیل دماغ از انگار سرگرد این

 خوردش
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 ..لامصب جیگره خیلی مهبد بجاش ولی_خندید نیلا

 

 بدم مذکر جنس هرچی از کلا من_ کردم پرت اي گوشه رو پیراهنم

 ...میاد

  زیر باسل با

  کشیدم دراز تخت روي

 کشید دراز کنارم کرد عوض لباسش هم نیلا

 

 ...نفرستا یه تخت_

 

 ... نفریم یه تو و من_گذاشت ام شونه روي سرش

 

 ...بستم چشمام بیخیال
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 در کوبش صداي با بیداري خواب عالم تو

  نشستم سیخ

 

 کیم؟؟ ؟من کجاست اینجا_ بودم منگ

 

 

 درکوبید به کممح مشت با  کسی دوباره

 ...  ببینم کن باز در_شد بلند آرین عصبی صداي

 

 بود خواب هنوز نیلا

 ...کرد بیدارش نمیشه که سنگینه خوابش انقدر میدونستم

 میداد فجیعی سوتی حتما بود خواب منگ میشد بیدارم اگر تازه
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 پایین دادم هلش سریع

  ...     کردم قایمش تخت زیر کشوندمش  بسختی 

 

 شد خشک هوا روي آرین شده گره مشت که کردم باز تاقا در

 

 ....من به زده زل شده گرد چشماي با

 

 

 ...کردي شروع زود خیلی_نشست صورتش روي پلیدي لبخند یهو

 

 چیو؟؟_ پرسیدم متعجب

 

 کثیف ذات_کرد ام تنه بالا با اشاره چشماش با و زد پوزخندي

 ...برسی من به میتونه کارا این با نکن فکر...خودتو
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 شد گرد حد اخرین تا چشمام

 میکرد؟؟ بلغور خودش واس چی این

 

  زیر لباس فقط که ام برهنه تنه نیم دیدن با انداختم پایین سرم

  داشتیم

 

 ...نشست پیشونیم روي سردي عرق

 

 دادم تکیه در  پشت و بستم اتاق در سریع

 

 بود گرفته اووج قلبم ضربان

 ...بیرون بزنه دهنم از ام روده و دل بود نزدیک
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 ظاهر به اگه_خورد گوشم به در پشت از آرین طعنه پراز صداي

 وظیفتو بیا..اینجایی چی واس نره یاد...شد تموم کشیدنت خجالت

 ...تر سریع هرچه بده انجام

 

  کشیدم پیشونیم روي دستی

 

 بود شده عرق خیس

 

 ...زدم گندي عجب من خداي واي

 

 

 ..شو بیدار خرس هووي_ کشیدم دستش و رفتم نیلا سمت به

 

 این ببین برو پاشوو توام با نیلا_خوابید من به پشت و زد غلتی

 داره چیکار نکبت
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 میاد خوابم... برو خودت نیلا جون_نالید

 ..بکنم تنهایی کارا تمام بیام  دیگه ساعت یه  میدم قول  

 

 

 ...نمیشه روم_ کردم زمزمه

 ...نیلا زدم گند

 

 ...سرمون بالا میاد عزراییل مثل باز پاشو_دادم تکون رو نیلا دوباره

 

 ..بري خودت امروز میشه چی_نشست زمین روي غر غر با نیلا

 

 !!میکشم خجالت ازش_دادم قورت دهنم آب
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 چرا؟؟_برد بالا ابروش تاي نیلا

 

 ...دید لخت من آخه_انداختم پایین سرم

 

 ...حلاله نظر یه بابا نداره اشکال_خندید بلند

 

 

 پاشو..بکنن حیات بی سر بر خاك_زدم بهش محکمی گردنی پس

 ...تویه با کارا امروز برو

 

 تو داره زمینه پیش یه برهنت بدن از خوبه خیلی... جووون_نیلا

 زد مخش میشه راحت ذهنش

 

 خندید تر بلند
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 کبود نکن_شد بلند آخش صداي که گرفتم باسنش از نیشگونی

 میگه آرین بعد میشه

 شد؟؟؟ کبود بدنت نگاه یک با یعنی: کرد کلفت رینآ مثل صداش

 صبحی؟؟ سر نیلا شدي دیونه_شد گرد چشمام

 

 سر باحال خیلی آخه_شد بلند زمین روي از میخندید که همینجور

 ببینی لخت دختر یه صبحی

 

  برداشت زمین روي از بودم پوشیده دیشب که مردونه پیراهن

 لباسا این با نمیتونیم شهم...بریم لباس خرید براي باید_،پوشید

 بچرخیم خونه توي

 ...براش کنیم دلبري جوري یه باید دیگه

 ندي سوتی باش مواظب..نزن حرف انقد برو_ کردم نگاهش چپ چپ
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 کنم درستش برم باید من دادي شما سوتی_داد تکون سري

 

 ...شد خارج اتاق از

 

 

 نیلا

**** 

 

 رفتم آشپزخونه سمت به

 

  بود نشسته میز پشت آرین

 بود صبحانه خوردن مشغول

 زد پوزخندي من دیدن با

 ..تویه عهده به صبحانه میز چیدن_
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 گشتن لخت بجاي بعد دفعه پس

 

 ..بدي انجام درست رو مسئولیتت کن سعی

 

 ...چشم_زدم چشمکی

 

  میفهمید نیلو اگه بودم مطمئن

 میکرد خفم میکنم بدترش دارم گندش کردن درست بجاي

 

 بود گرفته خندم

 میخندي؟؟ چی به_آرین

 

 ..هیچی به_شد جمع خندم
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 به نه_شد بلند میز پشت از گذاشت دهنش توي آخري لقمه آرین

 دوباره کنن ولت اگه که الان به نه...قبلت دقیقه چند بودن خجالتی

 میشی لخت

 

  کردم اخمی

 میشد پررو داشت زیادي این دیگه نه

 

 ...بود یهویی و ناخواسته کاملا صبح اتفاق_

 

 ...میگی راست شما_زد غلیظی پوزخند

 

 ...کن جمعش_کرد اشاره میز به

 

 شد خارج آشپزخونه از بلند هاي گام با
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 ...زشت نکبت_

 

 شدم میز کردن تمیز مشغول

 کشیدم اي آسوده نفس آشپزخونه کامل سابیدن از بعد

 

  شدیم تنها خونه تو حالا اخیش

 کنیم بازي موشک قایم نیست لازم

 

 رفتم تاقا سمت به

 

 بود بسته چشماش بود خوابیده تخت روي نیلو

 

 نیلو؟؟؟_

 کرد زمزمه لب زیر هومی
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 خرید؟؟ بریم شد تموم کارا_

 

 ...شدم خسته خونه ازین منم.. آره_نشست و شد بلند تخت روي از

 ...کنه خوب حالمون خرید کمی شاید

 

 ...بریم بپوش لباست پاشو پس_ زدم لبخندي

 

 

 پوشیدم شتیمدا که لباس تنها

 

  کوچیک آینه جلوي دوتایی و

 ایستادیم  دیوار روي

 

 کنیم؟؟ زندگی اینجوري باید کی تا نیلا_نیلو
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 مجبوریم ما که بیماري یه بودن دوقلو میکنم حس دارم کم کم

 ....کنیم پنهانش

 

 بزرگترین میکنم فکر تو برعکس من ولی_چرخیدم سمتش به

 بده هاش ندهب از یکی به میتونه خدا که نعمتی

 ...باشه داشته خودش شبیه درست خوواهر یه که اینه

 

 نشست لبش روي لبخندي

 ؟؟ بریم_نشوندم لپش روي اي بوسه

 

 ...میام سرت پشت من برو تو..بریم_داد تکون سري

 

  کارش سر رفت آرین.. نیست لازم_

 ...بیرون بریم میتونیم راحت خیال با نیست خونه هم دیگه کسی
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 من منتظر  کوچه سر برو تو.. ببینه مارو کسی ممکنه_کرد اخمی

 ...بمون

 

 

 ..باشه_

 

 زدم بیرون اتاق از

 

 زدم بیرون خونه از برداشتم کفشی جا از کفشام

 

 ایستادم نیلو منتظر کوچه سر

 

 خوشحال بعضی بودند غمگین بعضی که  آدمایی چهره روي نگاهم

 بود آمد و رفت در
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  تداش زندگی خودش براي هرکسی

 ...شادي از پر یا غم از پر شاید

 ..زندگی این به بودیم محکوم ما

 میرفتیم راه اخر تا باید بد چه میگذشت خووب چه

 

  گوشم کنار دقیقا کسی پخ صداي با

  پریدم  بالا

  گذاشتم قلبم روي دستم

   مهبد خندون چهره دیدن با

  کردم نگاه سرش پشت به ترسیده

 نبود نیلو از خبري ولی

 

 ... وایستاد قلبم_دادم بیرون آسوده فسمن

 فکر؟؟ تو رفتی و کوچه سر اومدي شده چی_خندید
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 که مدت این براي لباس دست چند باید..خرید برم میخواستم آ_

  ...بخرم میکنم کار آرین خونه

 

 جا خونه تو آرین مدارك از چندتا برم باید منم..باشه آهان_ مهبد

 ..بردارم گذاشته

 

 خوش..میبینمت بعدا_داد تکون هوا توي دستش و ترف عقب عقب

 بگذره

 

 بود خونه تو هنوز نیلو واي

 

 

 افتادم راه به سرش پشت

  برگشت عقب به پام صداي شنیدن با که
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 شدي؟؟ پشیمون شد چی_

 

 .. گذاشتم جا خونه رو چیزي اومد یادم نه آ_زدم زورکی لبخند

 

 ..بردارمش میام

 

 داد هادام راهش به داد تکون سري

 

 شدم قدم هم باهاش

  کشید بیرون جیبش از کلید که

 

  کرد نگاهم متعجب که فشردم رو در زنگ بهش توجه بی

 ...نیست خونه کسی رفت یادم ببخشید آ_
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 ...شد وارد کرد باز حیاط در

  نیلو میکردم خدا خدا

  باشه شده متوجه

 

 ...بشه قایم

 

  بخونه ورود محض به

  خیال بی  مهبد

 ...رفت ها پله سمت هب سریع

 

 انداختم نگاهی اطراف

 

  نیلو دیدن با که

  آشپزخونه اپن پشت
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  بود شده قایم 

 شدي؟؟ قایم اینجا چرا_رفتم سمتش به سریع

 

 ..میرفتم کجا_غرید

 

 رو اینجا تونستم فقط ورودي در به رسیدین و زدي زنگ ك تایم تو

 ...کنم پیدا

 

 

 بریم بدو...میاد مهبد الان_کردم نگاه ها پله به ترسیده

 

 

  ایستادم صاف مهبد صداي با

 اونجا؟؟ میکنی چیکار_
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 پاکش میخواستم.. بود سرامیک روي بزرگ لکه یه هیچی_خندیدم

 ...کنم

 

 ...ببینم کو_ اومد پایین ها پله از

 

 ..میبینیش بعدا..میشه دیر بریم بیا_ایستادم راهش  جلوي سریع که

 

  خونه برمیگرده آرین الان  

 ..بذارم ناهار باید

 

 ...برس خریدت به راحت خیال با..نمیاد آرین شب تا_زد لبخندي

 

 ؟؟ هست چی لکه_ببینه سرم پشت که کرد کج سرش

 

  سمتش پریدم هوا بی
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      کرد بغلش

 

 کردم حلقه کمرش دور دستام

 گفتم ناراحتی با

  بگم بهت زودتر نتونستم_

 ...کنه اخراج نوم آرین نذاشتی که ممنونم ازت واقعا

 

 ..که نکردم کاري..میکنم خواهش_کرد جدا خودش از من بزور

 

  داشتم نیاز کار این به چقد نمیدونی_زدم لبخندي

 بعدا دیگه برم باید من... باشه باشه_کشید عقب که رفتم سمتش به

 ... میبینمت
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 ..رفت در سمت به سریع

 

 ... خندیدم ریز

 دفعه_زد بهم محکمی گردنی پس اومد بیرون دیوار پشت از نیلو

 ..مردم پسراي بغل میپري باشه آخرت

 

 ....بودي رفته لو الان که نمیپریدم اگه_گذاشتم گردنم پشت دستم

 

 میگردي؟؟؟ پسرا جلو زیر لباس با چرا خودت بعدشم

 

 نزن زر خیلی بریم بیا_افتاد راه به در سمت به رفت اي غره چشم

 

 افتادم راه به سرش پشت

 

 زدم بیرون خونه از نیلو خروج از بعد
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 رفتیم خرید مراکز ترین خلوت سمت به دوتایی

 بخریم داشتیم دوست هرچی  راحت خیال با تا

 

 ترکوندیم حسابی نکردن خرید ها مدت از بعد

 ...داشتیم که پولی حد در البته

 

  برداشتیم هم شبیه رو چیز همه معمول طبق

 

 هاي کار توي بود گیر پا و دست شال چون خریدیم روسري تا دو

 خونه

 هاي رنگ و بود آبرنگی که نخی روسري یه و مشکی ساتن روسري

 داشت مختلفی

 

  ساده ولی بود دوخت خوش هم خیلی که کاربنی آبی مانتوي
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 رو خونه کارهاي که وقتی براي برداشتیم هم ساده تونیک تا دو

 دیم می انجام

 بود خورده برش روش و بود زرشکی یکی

 .آبی یکی زرد یکی داشت رنگ دو هاي آستین یکی ناو

 

 مشکی اونم ورزشی شلوار یه و برداشتیم هم مشکی کشی شلوار یه

 بپوشیم بشه تونیکا هردو با تا گرفتیم

 

 ...بود نیلو شیطنت دار کاپ اسفنجی زیر لباس

 ..بیاد در چالشون و چشم جایی شدیم دیده لخت بعد دفعه گفت می

 

 بود گرفته خندم

 

 ...بود نچسبیده بهم خرید انقد عمرم تو آخیش_ نیلو
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 بهم ،خرید بخرم زیر لباس نمایی رو براي منم بله_خندیدم

 ..میچسبه

 

 ...بدتري آرین از که تو هیز_گرفت باسنم از نیشگونی

 

 خندیدیم بلند دوتایی

 ..برگردیم_

 

  داد تکون سري

 شدیم خارج پاساژ از دوتایی

 ایستادم بدلیجات مغازه یه کنار

 بود شده خشک   دخترونه  و شیک هاي دستبند روي چشمم

 

 میکنی؟؟ نگاه چی به_ایستاد کنارم نیلو
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 بخریم؟؟.. خوشکلن چه نگا_کردم اشاره ها دستبند به

 

 بپوشیم نمیتونیم..داره فرق باهم دستبنداش_کشید آهی

 

 باشه هم مثل چیزمون همه نباید که همیشه..میکنم خواهش_

 ....خوشکلن چقد ست ها دستبند این ببین

 

  پسراس و دختر دوست براي اینا نیلا_چرخوند حدقه توي چشماش

 تو و من نه

 

 هستیم هم عاشق توام و من.. نیته مهم_شد آویزون ام لوچه و لب

 نه؟؟ مگه..

 

 ..تو دست از_نداد تکون سري
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 بلاخره من زیاد اصرار با

 یکی و سیاه  ریز مروارید بنداش که  دستبند تا دو  کرد قبول نیلو

  داشت سفید

 بخریم  کلید یکی از و بود آویزون قفل یکی از

 

 داشتم ذوق خیلی

 ...دستم به ببندمش تر سریع هرچه میخواست دلم

 

 ایستادیم خیابون کنار

 

 ...افتادیم راه به خونه سمت به تاکسی گرفتن از بعد

 

 بود ها دستبند جعبه روي فقط نگاهم ماشین توي
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 ...خریدي دستبند اولته دفعه انگار میکنی نگاه ذوق با همچین_ونیل

 

 اینا به نسبت خووبی خیلی حس یه_نشست لبام روي پهنی لبخند

 دارم

 

 کشیدم بیرون اش جعبه داخل از دستبند

 ..بستم نیلو دست روي

 

 من مال هم مشکیه این تو مال سفید

 هستم گشا مشکل همیشه من و داره کلید این چون_ خندیدم بلند 

 

 ...اي دیونه تو_داد تکون تاسف روي از سري

 

  ببندش برام_دادم دستش به دستبند
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 کردم نگاهش لذت با بست دستم به رو دستبند

 دستبندا چون.. ندیدي سوتی پسرا جلوي باش مواظب فقط_نیلو

 ...چشمه تو خیلی

 

 

  نباش نگران_دادم تکیه صندلی پشتی به

 

 ..شدیم پیاده  کوچه سر

 رفت خونه سمت به من از زودتر نیلو

 

  چرخوندم چشم

 ...بود خلوت خیابون

 ...افتادم راه به خونه سمت به

  کردم باز در زنان سوت
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 داشتیم کامل آزادي شب تا نبود خونه کسی

 

 دادم قرار کفشی جا توي کفشام

 رفتی؟؟ کجا_زدم داد

 

 شد دگر چشمام  راهم جلو آرین عصبانی فوق چهره دیدن با یهو

 ...اینجام_آرین

 

 ..سلام..س_کنان من من

 

 اشتباه خالت خونه یا هتل با رو اینجا کنم فکر_داد تکون سري

 ...گرفتی

 

 ..چیزه خب..من نه_
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 ...بود کرده قفل ذهنم یهوییش حضور ترس از

 بود قرار تو چون...بیرون بره گفتم بهش من_شد بلند مهبد صداي

 ...بکنی شرکت کاراي روز کل

 

 ...تو کردي بیخود_انداخت مهبد به اي برنده نگاه ینآر

 

 ...بود مونده باز دهنم و شد گرد تعجب از چشمام

 

 همین وگرنه بمونی اینجا هفته یه دادم قول حیف_غرید لب زیر

 ...الان

 

 ...میشه دیر بریم آرین_پرید حرفش بین مهبد
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 مهبد میکنم رسیدگی توام حساب به ولی بریم_ کرد زمزمه لب زیر

 خان

 

 افتاد راه به در سمت به و زد لبخندي بیخیال مهبد

 

 بزنه برق تمیزي از خونه کل اومدم وقتی میخواد دلم_آرین

 فهمیدي؟؟..

 

 ...دیروز من اما_

 گفتی؟؟ چی نشنیدم_آرین

 

 ..چشم_انداختم پایین سرم

 

 ...خوبه_رفت در سمت به
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 شدند خارج خونه از دوتایی

 

 یخچال پسره ایش_

 

 افتادم راه به خواب اتاق سمت به

 کجایی...نیلو_

 

 نیومد ازش صداي

 ...شده قایم کجا یعنی

 

 

  کردم رها اتاق گوشه رو ها لباس کیسه

 برگشتم عقب به ترسیده در خوردن بهم با که
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 بودي؟؟ کجا_دادم بیرون آسوده رو  نفسم نیلو دیدن با

 

 ...شدم قایم بیرون توخونه بیام نتونستم_کرد اخمی

 

 اومدي زودتر من از که تو ولی_

 

 هستن خونه توي دوتا این دیدم وقتی ولی اره_داد تکون سري

 شدم قایم خودم همین واسه.. نیاي که بدم خبر بهت نمیتونستم..

 نبینن هردومون که..

 

 ...میدیا درس شیطونم تو_زدم چشمکی

 ...ایم پروده دست_خندید

 

 اشدم خسته اخیش_ کرد پرت تخت روي خودش
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 ...داریم کار کلی که بریم کن عوض لباسات بدو_

 کاري؟؟ چه_گفت متعجب

 

 ..کنیم تمیز رو خونه باید_کردم کج لبم

 

 برم میخوام امروز بیخیال....کردیم تمیز دیروز که ما ولی_نیلو

 ..خونه  توي فضولی

 

 چی؟؟_شد گرد چشمام

 

 چیزاي همیشه هم پلیسا..پلیسیم شغل عاشق من میدونی_خندید

 ..دارن جویی ماجرا براي جالبی

 

 !میکنه؟ پوستمون بفهمه ارین اگه میدونی نیلو_
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 از_شد مانتوش هاي دکمه کردن باز مشغول شد بلند تخت روي از

 ... بفهمه میخواد کجا

 

 بودم کرده شیطونی هوس منم

 

 انداخت تخت روي مانتوش نیلو

 یه که رگبز قلب یه با سفید تاپ یه دستش توي پلاستیک داخل از

 حرکت توي و کشید بیرون بود کشیده روش مخمل طلایی جوجه

 پوشیدش

 

 اوردي؟؟؟ کجا از این_

 

 ..خریدمش یواشکی_خندید

 

 چی؟؟ من پس_ شد آویزون لبم
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 کشید بیرون پلاستیک داخل از  خودش مثل تاپ یه و زد چشمکی

 بریم؟؟...شوما واس اینم_کرد پرت سمتم به

 

 ...بریم_پوشیدم ور تاپ زدم پهنی لبخند

 

  زدیم بیرون اتاق از دوتایی

 رفتیم بالا ها پله از

 کردم باز اتاق اولین در و

 

 داشت اي  ساده کاملا دکور

 اینجا_نداخت اتاق به گذرا نگاهی و کرد رد دستم زیر از سرش نیلو

 ...بعدي بریم..نداره هیچی
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 دادم تکون سري

  بستم در 

 یمرفت بعدي اتاق سمت به دوتایی

 

  کرد باز در نیلو

 ...خفنه چه...رو دکوراسیون ایول_زد بلندي سوتی

 

  شدم اتاق وارد

 موند باز دهنم سفید تمام اتاق دیدن با

  برفیه کاملا روز یه مثل...سفیدي همه این نمیکنه اذیت چشمش_

 

  بود سفید اتاق کل

  ها ملافه و خواب ،تخت ،میز دیوار

 ...ها تابلو قاب حتی و و کمد
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 جاش  بخوره چیزي به انگشتم اگه میکنم احساس_خندید نیلو

 ...میشه کثیف

 

 .....چرکالو که توام آره_

 

 ... تمیزي تو نیست_کرد چپ چشماش

 

 ...تمیز تو از_افتاد  راه به سرم پشت نیلو که شدم خارج اتاق از

 شدم ساکت و زد خشکم خونه در صداي با

 

 ...انداختم نیلو به نگاهی

 ...اتاق توي پرید اومد خودش به سریع که

 

 بود تر سریع من از العمل عکس دادن نشون توي همیشه
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 بشه کشیده سمت اون به نگاهم شد باعث ها پله از پایی صداي

 

 بیارم مدارك کیف تا بمون منتظر پایین مهبد_آرین

 

 به نمیذاري کاریت فراموش این با امروز تو_بلندشد مهبد داد صداي

 مبرسی کارمون

 

 ...غر خب خیلی_ ارین

 

 شد ساکت من دیدن با

 ...سلام_زدم اي مسخره لبخند

 

 نشست پیشونیش روي اخمی که
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 میکرد اخم راست و چپ زشت پسره

 ...تري خوشکل اخم با بود گفته بهش خري کدوم نمیدونم

 

 میکنی؟ چیکار اینجا_شدم خارج فکر از صداي با

 

 ...میکردم تمیز رو اتاقا داشتم_

 ..آهان_کرد ریز شچشما

 

 من جلوي بندي تاپ با حالا نکرد اثر زیر لباس_زد پوزخندي

 میچرخی؟؟

 

 ...من اما_ شد گرد چشمام

 

 دخترایی دسته اون از میزدم حدس باید اولشم از_پرید حرفم بین

 میذارن پسرا اختیار در خودشون راحتی به که
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 شد؟؟ چی ارین_مهبد

 میام الان_گفت مهبد به رو رهبگی من از نگاهش اینکه بدون ارین

 

 باید ازینا بیشتر کنی تحریک منو میخواي اگه_اومد من سمت به

 ...بچه کنی تلاش

 

 ....که گذاشت دستگیره روي دستش

 

 

 گذاشتم کار اتاق توي مدارك اه_کرد گرد عقب

 ..رفت رو راه ته  اتاق سمت به من به توجه بدون 

 

 انداختم بالا اي شونه

 شدم سرازیر ها پله از بیخیال و
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 بود گوشیش توي سرش و بود نشسته مبل روي  مهبد

 

  کرد بلند سر من پاي صداي شنیدن با

  برد بالا ابروش تاي و

 که اي خونه تو نیست بهتر_کرد فرو گوشیش توي سرش دوباره

 بپوشی؟؟  تري شیده پو ،لباس میکنند امد و رفت مجرد پسر چندتا

 

 نگاه من به و بیاره بالا سرش اي لحظه اینکه بدون رو حرفش تمام

 زد کنه

 

 کار اینجا که مدت این قرارنیست_نشست پیشونیم روي اخمی

 ...رو خودم بپیچم چادر توي میکنم

 ..برمیگردین زودي این به شما نمیکردم فکر من

 ...باشم راحت کمی میخواستم فقط
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 نشدم ازش جوابی منتظر

 

 افتادم راه به اتاق سمت به

 کنم عوض رو اسملب تا

 

 ..بدن دستور بلدن همش_

 

  دیوار گوشه از رو لباس پلاستیک اتاق به ورودم محض به

 کردم خالی تخت روي و برداشتم

**** 

 نیلو

**** 

 چسبوندم در روي رو گوشم
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 نمیومد بیرون از صداي

 

 بیرون بیام راحت میتونستم

 

 و کشیدم رو دستگیره آروم

  انداختم نگاهی در لاي از

 نبود رو راه توي یکس

 

 کردم باز کامل در آسود

 

 جا از  آرین داد صداي که بودم نگذاشته بیرون اتاق از قدم اولین

 . .که ایستادي اینجا توهنوز_پریدم

 

 چرخیدم سمتش به
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  بین که عصبیش چشماي دیدن با

 میچرخید لختم گردن و بازو و چشمام

 

 ...گرفت گر بدنم

 انداختم پایین سرم

 

 بیکار بجاي.. کن آماده ناهار ظهر براي آشپزخونه تو وبر_آرین

  ..خونه توي گشتن

 

 ....چشم_ دادم تکون سري

 

 شدم سرازیر ها پله از دو با

 نبود سالن توي کسی
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  تا افتادم راه به اتاق سمت به

  دیدن با که بپوشم تري پوشیده لباس

 شدم منصرف دستشویی کنار مهبد

 

 ...بود دیده رو نیلا مطمئنن

 دیگه نبود صلاح من دیدن و

 

 کردم گرد عقب

 بشم مشغول آشپزخونه ي تو میدادم ترجیح

 ...بگردم لخت مهبد و آرین  چشم جلوي اینکه تا

 

 ...زده غیبش کجا نیست معلوم نیلا این

 

 بپزم؟؟ چی ناهار خب_ ایستادم مردد آشپزخونه توي
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 شنیدم  میومد ها پله از که آرین محکم و بلند هاي قدم صداي

 رفت؟؟ کجا دختره این مهبد_آرین

 

 ...آشپزخونه تو میاد الان واي

 

 عوض لباسش اتاقش توي رفت_گفت مهبد تصورم برخلاف ولی

 ....کنه

 

 

**** 

 نیلا

**** 

 ... کشیدم بیرون تخت روي هاي لباس بین از تونیک
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 شد باز شدت به اتاق در یهو که

 

 اتاق توي پرید گاو مثل آرین

 ...سفید اتاق توي میذاري پاتو باشه آخرت فعهد_غرید و

 ...کرده کثیف اتاق کل پات جاي

 

  آورد اتاق داخل سرش پشت از مهبد

 

 ...بابا شده دیر بریم بیا بچه این با کردن دعوا بجاي آرین_

 

  شد گرد چشمام

 بچه؟؟ میگی من به_
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 از نبودي بچه اگه.. آره_انداخت تخت روي هاي لباس به نگاهی

 ...که نمیخریدي دوتا دوتا اومد خوشت که یهرچ

 

 افتاد تخت روي شده پخش هاي لباس به نگاهی

 

  نمیشد دیده زیرا لباس که بود جوري وضعیتشون شکر خدارو

 ...میرفت آبرومون وگرنه

 

 ..بدم مهبد به نداشتم جوابی

 

 بگم؟ میتونستم چی

   خریدنم دوتایی دلیل و نیست من از لباسا همه اینکه

 ....بودنمه وقلو،د

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 635  

 

 کشید آرین دست مهبد

 ...دیگه بریم.. منتظرن ها بچه_

 

 برد بیرون اتاق از اونو بزور

 

  تونیک  پوشیدن از بعد  و کشیدم عمیقی نفس

 شدم خارج اتاق از و برداشتم رو نیلو لباس

 ...بودیم هم آینه نیلو و من یادمه وقتی از

 ... بود هم مثل وسایلمون و ها لباس همیشه

  بود گرفته خندم

 . .باشه هم مثل شوهرامون باید هم ازدواج موقع حتی کنم فکر

 

 ...بزرگمون دروغ آوري یاد با ولی
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 و باشه داشته مستقل زندگی نتونه ما از یکی عمر آخر تا شاید
 ....شوهرمون با هم ازدواج از بعد حتی باشیم مجبور

 

 ..بشه پاك مذهن از مزخرف فکراي تا دادم تکون تند تند سرم

 

  رفتم ها پله سمت به

 ...پیس پیس_زد صدام کسی که

 

  کردم گرد عقب

 پایین؟؟ اومدي کی_رفتم آشپزخونه سمت به سریع نیلو دیدن با که

 

 

 .... اومدم تو رفتن بعد_ رفت یخچال سمت به

 

  کردم پرت سمتش به لباس
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 سرش تو خورد که

 کرد نگاهم چپ چپ

 

 معلق عجل مثل و کنن فراموش چیزي ازب نیست بعید ازینا..بپوش_

 ...بشه پیداشون سرمون بالاي

 

 گذاشت میز روي و کشید بیرون فریزر از مرغی 

 

 کنیم درست غذا ناهار واس باید_نیلو

 

 !..نمیاد شب تا گفت اینکه_

 

 زودترمیاد همین واسه.. میشه تنگ ما واس دلش_زد پوزخندي

 

 هستیم برو دل تو بس از..آهان_خندیدم
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 ..کن تیکه تیکه مرغ_خندید نیلو

 

 برداشتم میز روي از رو مرغ و دادم تکون سري

 

 اومد من کمک به لباس پوشیدن بعد نیلو

 

 ...بودیم آشپزي مشغول سخت دوتایی

 

 کنیم درست چین ته شد قرار

 

 ..قابلمه تو بچین رو مرغا..دستشویی میرم من_نیلو

 

 ..باشه_
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 شد خارج اشپزخونه از

 

 اضافه بهش ادویه و نمک مقداري و گذاشتم قابلمه توي رو ها مرغ

 ...کردم

 

 ..شدم برنج کردند اماده مشغول

 

  شدما راحت..اخیش_نیلو

 بودم ترکیدن درحال

 

 ..برم من باز تا بگیر تو رو  پست، بیا_خندیدم

 

 ...سلاحت اینم_دادم بهش قاشق

 گرفت ازم قاشق خنده با
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  شد مشغول

* 

 نیلو

* 

  بود شده هآماد برنج

 انداختم برشته مرغاي به نگاهی

 

 ...بزنه نمک بگم نیلا به رفت یادم آخ_

 

 ..بهش میزنم ادویه و نمک خودم بیخیال

 

 ..پاشیدم مرغا روي نمک قاشق یه

 

  رضایت با
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 ...بکشن دم تا بستم محکم درش ها برنج ریختن از بعد

 

 ...براش رفت ضعف دلم الان از...این بشه چینی ته چه

 

 موندگار شده که آشپزیمونم براي مطمئنم بخوره رو غذا این آرین

 ...میشیم

 

 

 نشست لبم روي لبخندي

 خوردم جا تلویزیون صداي شدن بلند با یهو که

 ...که برگشتن باز واي_

 

  زدم بیرون آشپزخونه از

 

 چیکارمیکنی؟؟_شد گرد چشمام تلویزیون جلوي نیلا دیدن با
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  بذارم گآهن میخوام_خندید نیلا

 

 ندارن؟؟ ماهواره اینا_کرد پایین بالا شبکه چند

 

 میکنه؟؟ نصب ماهواره جماعت پلیس_خنده زیر زدم بلند

 

 ...ندارن دل پلیسا ؟مگه چیه خب_شد آویزون اش لوچه و لب

 

 ..کنن استفاده ازش نمیتونن فقط..دارن چرا_

 

 کرد خاموش تلویزیون نیلا

 ...میخواست آهنگ دلم من یول_ انداخت مبل روي خودش کرد بغ

 

 میزنم آهنگ برات خودم_ رفتم میز سمت به
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 صدا به دادن ریتم و میز روي کوبیدن  به کردم شروع دستام با 

 

 ... میدادم تکون رو خودم هم همینجور

  کردم صاف صدام

 

  خودت و خودم فقط فقط"""

 واسم بمون تو

 

  خودت و خودم فقط فقط

 احساسم توي

 

 خودت و دمخو فقط فقط

 حساسم تو رو
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 منه به حواست  ام تو

 """" میشناسم تورو

 

 دن دن دیشتلنه...رن درن درن درن_

 

 خنده از بود کرده غش نیلا

 

 ... افتاد تخم از مرغمون صدات این با بسه بسه_آورد بالا دستش

 

 شنیدي؟؟ کی خوبی این به صدا_کردم اخم

 

 .... کدخدا الاغ کره  از_زد چشمکی

 

  سمتش کردم پرت برداشتم مبل روي کوچیک بالشت
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  خورد میز روي کوچیک گلدون به محکم که

 شد زمین پخش

 ...شکست بدي صداي با

 

 

 ...شدیم بدبخت_کوبیدم صورتم به دست با

 

 ...بیرون میندازتمون ایندفعه پا تیپ با_نیلا

 

 رفتم آشپزخونه سمت به به دو با

   برداشتم  جارو

 ...شدم ها شیشه خورد کردن جمع مشغول
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 گلدون خالی جاي متوجه نگیم چیزي اگه بنظرت_کردم نیلا به رو

 میشه؟؟؟

 

 ..آره... شناختم من که آدمی این_داد تکون سري زده بغ نیلا

 

 ریختم آشغال سطل توي رو شکسته هاي شیشه

 

 ...شدیم رفتنی کن جمع وسایلمون برو  نیلا_مبل روي شدم ولو

 ..رفت اقات سمت به حرف بی نیلا

 

 کشیدم آهی

 

 ...  نبود قسمت بودنمون اینجا انگار

 

 رفتم آشپزخونه سمت به
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 کردم خاموش رو غذا زیر و

 بشه جبران اینجا..زدیم گند اونجا حداقل

 

 نشستیم تخت روي نیلا با

 بریم؟؟ کجا حالا نیلو_نیلا

 

 ...دزدي میریم گذشته مثل_بردم بالا هام شونه

 اخراجمون و نشد عصبانی شاید_کوبید بهم دستاش زده ذوق نیلا

 هوم؟؟ نکرد

 

 نده احتمالش صد در به حتی_کشیدم آهی

 

 این با نیستم حاضر که من_شد بلند سریع نیلا حیاط در صداي با

 ..بشم رو به رو  زخمی گاو
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 ...میرم خودم..شکستمش خودم_شدم بلند تخت روي از

 

 .. تومیتونی...دارم هواتو دور از من برو_نیلا

 

  کردم باز اتاق در

 رفتم سالن سمت به و

 ...شدند خونه وارد سهیل و مهبد و آرین من ورود محض به

 

 پلاس اینجا همش نداشتن زندگی و خونه دوستاش این نمیدونم

 بودند

 

 ...گرسنمه خیلی بکش غذا_آرین

 کرد پرت مبل روي کتش

 شد ولو مبل روي خودش
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 نشستن کنارش هم سهیل و مهبد

 

 ..افتاد گلدون خالی جاي به مرددم نگاهم

 کرد حس  شو نبود نشه که نبود کوچیک انقدري

 

 ...خالی میز به رسید تا کرد دنبال من نگاه آرین

 

 کجاست؟؟ طلایی گلدون_کرد ریز چشماش

 

 شکست..شک... خب هان؟؟خب _گفتم کنان من من

  آرین بلند داد با

 راحتی؟ همین چی؟؟؟به_بستم چشمام

 بود؟؟ قیمتش چقد گلدون اون میدونی
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 ...من نبود قصد از کن باور..میخوام معذرت_

 

 بچه هرچی بسه...نمیکنه درست چیز هیچ تو معذرت_غرید عصبی

 ازینجا تر سریع هرچه کن جمع وسایلت..کردم تحمل بازیاتو

 ندارم نیازي هوا به سر خدمتکار به به من...برو

 بود اشتباه استخدامت اولم از

 

 ...چشم_دمز لب غمگین

 افتادم راه به اتاق سمت به صدا بی

 تو ولی بودیم اومده اینجا به خدمتکار یک عنوان به ما داشت حق

 ...وظیفه انجام جز زدیم گندي هر  روز دو این

 

 کردم باز  اتاق در و کشیدم آهی

 بریم؟؟_ انداخت بهم نگاهی نیلا
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 آره_دادم تکون سر

 

 بوررمضان ه.م دونـفره_دروغ#

 

 ریختم پشتی کوله توي رو ها لباس متما

 شو خارج خونه از تو اول میکنم سرگرمشون من_کردم نیلا به رو

 ..میام من بعدش

 

 داد تکون سري

 

 کرد جلب توجهمو کسی زدن حرف صداي که رفتم اتاق در سمت به

 ...بره نذار_

 نیست قرار...من زندگی به زده گند چقد روز دو میبینی داري_آرین

  الیناست شبیه چون بچه دختر این
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 دارم نگهش

 خونت ببرش خودت.. میسوزه براش دلت

 

 ...میبردمش نکن شک وگرنه نمیده اجازه مامان که میدونی_مهبد

 

 کنم تحمل رو  نابالغ و فضول بچه یه وجود نیستم حاضر منم_آرین

 

 ... تر یواش ها بچه_سهیل

 

 یگه؟؟م مارو_کشیدم هینی گوشم کنار دقیقا نیلا صداي با

 

 ...نیلا ترسوندیم واي_

 مهبد براي که هستیم کسی شبیه اینکه مثل..آره_دادم تکون سري

 ...مهمه
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 عاشقی و عشق داستان  آخجون_نیلا

 

 ..نمیکنه عوض رو چیزي این ولی_کردم نگاهش چپچپ

 ..مونده حرفش روي آرین که دیدي

 

 شونحواس که همین باشه یادت_کردم زمزمه آروم و کردم باز در

 بیرون بزن خونه از شد پرت

 

 داد تکون باشه نشونه به سرش نیلا

 شدم خارج اتاق از و کردم تنظیم پشتم روي پشتی کوله

 

 شدند ساکت من دیدن با پسرا

 من به بود زده زل غلیظی اخم با آرین

 بود پایین سرش هم مهبد و
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 میکرد نگاه بیخیال سهیل و

 

 ...میکنم زحمت رفع دیگه من خب_کردم صاف صدام

 ..میخوام معذرت گلدون شکستن بخاطر بازم_کردم آرین به رو

 

 و برمیگردم کنم پیدا کاري بتونم اگه

 ...میکنم پرداخت بهتون خسارتش

 

  کردم گرد عقب

 ...مهبد صداي با که

 

 ...بخشید تورو آرین_زد خشکم مهبد صداي با که

 

 شد گرد تعجب از چشمام
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 چرخیدم سمتشون به

 افتاد آرین غضبناك چهره هب نگاهم که

 !!بخشندس هاي ادم شبیه کجاش این

 

 بگه چیزي کرد اشاره بهش آبرو چشم با مهبد

 هفته این اخر تا قرارمون طبق_داد بیرون کلافه نفسش آرین

 ...بمونی میتونی

 ...میکنم کم نداشتت حقوق از رو گلدون پول ولی

 

 ...باشه_دادم تکون سرم خوشحال

 

 گرسنمه...بکش رو غذا روب هم حالا_آرین

 

 پشتی کوله گذاشتن بهونه به تا کردم گرد عقب
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  نشه خارج اتاق از بگم نیلا به

 

 شدم اتاق وارد دو با

 کجایی...نیلا_زدم صدا رو نیلا آروم

 ...نیلا

 

  نبود ازش خبري ولی

 بیرون رفته زودتر شاید

 کنم باخبرش باید

 

 نرسیده در دستگیره به دستم

 شد خشک هوا روي 

 

 میري؟؟؟ کجا_آرین
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 .. نشدم اخراج مگه_بود نیلا صداي

 

 میزد گند داشت نیلا واي

 

 کردم باز در لاي

 بشنوم بهتر صداشونو تا

 

 هم کاري ،فراموش بودنت بچه و بودن هوا به سر بر علاوه_آرین

 ...که داري

 

 آوردم بیرون در لاي از سرم

  بود دیدم توي نیلا فقط

 نبود من به حواسش اون ولی
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 ...شد متعجب نیلا چهره

 کجا حواسش باهاشون میکردم صحبت داشتم من وقتی نیس معلوم

 ..بود

 

 ...افتاده گیر الان که

 

 بکش غذارو برو_آرین

 

 ..نشدم اخراج یعنی_نیلا

 

 ،الان گیجی انقدر چرا نیلو_کوبید پیشونیش به محکم دست با مهبد

 ...بمونی هفته آخر تا میتونی گفت

 

 !دختر؟ کجاست حواست
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 نشدم؟؟ اخراج پس...همینجاست_زد بزرگی لبخند نیلا

 

 ...میچینم میز الان_ رفت آشپزخونه سمت به

 

 بستم اتاق در

 دیگه نده سوتی...کنه بخیر خدا هوووف_

 

* 

 نیلا

* 

 شدم غذا کشیدن مشغول لبخند با

 بود عالی که بوش

 ..عالیه طعمشم مطمئنم
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 ...میشه خوشحال نکرد اخراج مارو ازینکه آرین

 

 چیدم میز روي وسایل سلیقه با

 

 ...دختر  کردي چه..بویی عجب اووم_شد آشپزخونه وارد مهبد

 

 ...نشست صورتم روي لبخندي

 نیلو پیش کشید پر حواسم

 ...منه منتظر بیرون الان حتما

 نشدیم اخراج نمیدونه و

 

 بدم خبر بهش باید

 ...اشد خیر مسبب هم من موقع بی  دستشویی این
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 انداختم پسرا به نگاهی

 ..بودند غذا کشیدن مشغول که

 

 توي برد بالا رو قاشق اولین که آرین به بودم زده زل چشمی چهار

 گذاشت دهنش

 

 ...شد جمع صورتش

 

  قاشق اولین خوردن با مهبد

 کردن سرفه به کرد شروع

 

 کشید سر رو میز روي  آب لیوان  سریع

 

 دادم قورت دهنم آب ترسیدل
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 شده؟؟ چیزي_

 

 بود شده سرخ که آرین قیافه دیدن با مهبد

 ...فعلا اتاقت تو برو_کرد من به اي اشاره

 

 سردرنمیاوردم رفتارشون از چیزي

 

 رفتم اتاق سمت به و گفتم اي باشه

 سوتی انقد چرا پریده ور_پام جلوي پرید نیلو ورودم محض به

 ..میدي

 

 ؟؟ اومدي کی تو آ_

 

 ..یامب که نرفتم جاي_نیلو
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 ناهار؟؟ از اومد ؟؟خوششون شد چی_کرد بیرون به اي اشاره

 

 ...نکنم فکر_کردم اخم چهرشون آوري یاد با

 چرا؟؟_نیلو

 

 ...بود شده نمک بی کنم فکر نمیدونم_انداختم بالا هام شونه

 

 شایدم..  زدم نمک اندازه به من ولی_زد زل زمین به متفکر نیلو

 بیشتر

 

 زدي؟؟ نمک رو ذاغ تو_رفت بالا ابروهام

 

 ..چطور آره_داد تکون سري

 

 زدم نمک منم آخه_خندیدم
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 بود شده شور پس_ گفتیم همزمان دوتایی و

 یا میشه شور یا غذا شد دوتا که آشپز گفتن قدیم از_خنده زیر زدم

 نمک بی

 

   بوده شوور چقد بکن فکرش اوه_ نشستم تخت روي

 بود شده سرخ آرین که

 

 خندیدم ریز دوتایی

 

  کشیدم دراز تخت روي

 ؟..میشه چی قصه این آخر یعنی_کرد حلقه بدنم دور دستش نیلو که

 

 ..ابد حبس زندان و  میبرنمون بعدشم میریم لو_گفتم لودگی با
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 ...نخواستم نظر شو خفه_کوبید سرم توي دست با

 

 شد بلند در صداي

  پایین افتاد تخت بودن کوچک بخاطر که زدم پس رو نیلو

 زمین روي دش ولو 

 

  خزیدم تخت زیر سریع

 شدم قایم و

 که بودم نداده جا تخت زیر رو خودم کامل

 

 ...بود شده باز در

 

 خودش بود نتونسته هنوز نیلو کنم فکر که افتاد یهویی اتفاق انقد

 ...کنه جور و جمع رو
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 مالشش رو زمین با برخوردش جاي  بود باسنش روي دستش

 بشه کمتر دردش تا..میداد

 ....صداي اب

 

 

  مهبد صداي با

 کردم جمع تخت زیر رو خودم

 

 میپیچید سرم توي پاش صداي قدمش هر با

 

 نشست زمین روي نیلو کنار

 ...باشی ترسو انقد نمیکردم فکر_خندید

 

 میندازین سرتون کوتاه فرصت یه بدون وقتی_غرید عصبی نیلو

 ؟دارین؟ اي دیگه انتظار.. دختر یه اتاق توي میان پایین
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 رو اجازه این خودتون به نباید ولی هستم خونه این خدمتکار درسته

 ...کنید اشغال منو خصوصی حریم که بدین

 

 میبارید عصبانیت و حرص صداش از

 کنه ناکار رو مهبد نرنه گرفت خودش جلوي خیلی بودم مطمئن

 

 نمیگم هیچی کردین بهم که کمکی بخاطر فقط_نیلو

 

 ...نگفتی یهیچ هنوز خوبه_خندید مهبد

 

 داشتین؟؟ من با کاري_نیلو

 

 ..داره مهم خیلی مهمونی یه آرین هفته آخر.. آره..اوه_مهبد

 بدي نشون رو خودت اونجا باید تو



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 668  

 

 برنمیاد کاري منم دست از کنی خرابکاري دیگه بار یه

 

 ...زدي گند امروز کل

 شور العاده فوق غذاي اون با بخصوص

 

 ...دهنم توي شوریش هنوز اوه

 ...غذا تو ریختی  بوده دستت دم نمک هرچی دختر نکشتت خدا

 

 ...بشه شور نمیخواستم من ولی_کشید آهی نیلو

 

 ... نمونده چیزي هفته اخر تا_شد بلند زمین روي از مهبد

 جشن تدارکات تمام ولی بگه بهت نیومد بود عصبی دستت از آرین

 ... تویه عهده به
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 نمیاد هفته اخر تا و ماموریت رفت آرین

  آشپرخونه میز روي گذاشته بانکی کارت برات

 بخري  رو لازم وسایل تا

 

 رفت در سمت به

 نفرن؟؟ چند شده دعوت مهموناي_نیلو

 

 نفر 500_ مهبد

 

 شد گرد چشمام

 

  بیان؟؟ میخوان چی واس  ادم همه این

 

 آوردم بیرون تخت زیر از سرم در شدن کوبید صداي با
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 کنیم فرار بیا..دراومد کارمون_نیلو

 ...خودمون دزدي شغل سر بریم

 

 موشک قایم این از داره تازه من کجا_کشیدم بیرون کامل خودم

 ..میاد خوشم

 

 ..دارم عجیبی حس یه من ولی_انداخت پایین سرش نیلو

 شدي؟؟ عاشق_کوبیدم اش شونه به دست با

 

 چنده کیلو عشق.. بابا نزن زر_نیلو

 

 ...شدم هبدم عاشق من ولی_کردم مظلوم خودم

 

 ...شد گرد نیلو چشماي
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 نیلو

* 

 رسید میکردم فکرش که چیزي اون از زودتر خیلی هفته اخر

 

 و غذا مدل چند و دسر کرد اماده  و خرید درگیر نیلا و من مدت تمام

 بودیم خونه دکور و تزیین

 

 نزد سر خونه به مدت دراین  هم بار یک حتی آرین

 کنه چک رو  اوضاع تا

 

 ...بود مطمئن ما به زیادي کنم فکر

 

 اومدم بیرون فکر از نیلا صداي با

 ...تو با پذیرایی بقیه برو تویه شیفت... گرفت نفسم نیلو واي_
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 ..نباشی خسته_شدم بلند تخت روي از

 ..حرفه خیلی نشی خسته  جمعیت تعداد این با والا_نیلا

 

 میکنم من رو کارا بقیه کن استراحت_زدم لبخندي

 

 کرد پرت تخت روي خودش

 

 زدم بیرون اتاق از

  جمعیت سیل دیدن با

 زد خشکم

 

 افتادم راه به آشپزخونه سمت به
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  نشست تنم به لرزي رادمهر دیدن با که

 بود ارین با بش و خوش مشغول

 

 دادم قورت دهنم آب

 میکرد  چیکار اینجا این واي_ توآشپزخونه پریدم سریع

 

 شد؟؟ چی ها شربت... زده خشکت چرا_

 

  برگشتم عقب به ترسیده

 بود ایستاده سرم پشت اخم با آرین

 

 ...میارم الان_

 

 رفت بیرون آشپرخونه از حرف بدون
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  و گذاشتم سینی توي شربت لیوان چند سریع

 رفتم جمعیت سمت به

 

  من دیدن با آرین

 ...برم سمتشون به تا کرد اي اشاره

 

 بود ایستاده من به پشت رادمهر

  و بگه جایی به نا چیز من یدند با میترسیدم

 ...بشم بدبخت

 

 گفتم لب زیر الله بسم

 رفتم سمتشون به
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 ...بفرمایید_

 دیدنم با و چرخید من سمت به رادمهر

 ...بانو سلام_ رفت بالا ابروش تاي

 

 ...اومدین خوش خیلی سلام_نشست لبم روي زورکی لبخند

 

 ... ممنونم_گفت خاص لحنی با

 

  تبرداش شربتی لیوان

  رفتم مهمونا بقیه سمت به سریع

 نباشم رادمهر چشم  جلوي تا

 

 ...صداي با که
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  صداي با که

 برگشتم عقب به اشنایی

 همیچین آرین نمیکردم فکر_اومد نزدیکم گشادي لبخند  با رادمهر

 ...بیاره  خیابونی زن یه مهموناش براي که باشه آدمی

 

 خدمتکارشون نعنوا به من_نشست پیشونیم روي غلیظی اخم

 هستم اینجا

 

 نکرده؟؟ جمعت خیابون تو از یعنی_خندید

 

 ...که بود اي دیگه چیز کارت قبلا_آورد پایین صداش ولوم

 

 گذشتش واس اون_پریدم حرفش بین
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 بده ادامه رو بحث این نمیخواست دلم

 

  بگیرم بالا سرم شد باعث کسی نگاه سنگینی

 ما هب بود زده زل شده ریز چشماي با آرین

 

 دوست خیلی..بچشم رو طعمت نشد من قسمت ولی_رادمهر

 ... کنم امتحانت بار یه..  ات گذشته  از گذشتن از قبل...دارم

 

 ...نشست فقراتم ستون روي سردي عرق

 

 چیزي کنی تکرار گذشتت کار دیگه بار یه اگه بنظرم_رادمهر

 ...نمیشه

 

 نه؟؟؟ مگه نمیدي دست از جدیدتم کار اینجوري
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 گذشتت شریف شغل از نکنم فکر_انداخت آرین  سمت به اهینگ

 ...باشه داشته خبر

  باشه داشته دوست شاید

 ! بدونه بیشتر خدمتکارش  درمورد

 

 شد بسته دهنم مهبد صداي با که بزنم حرفی کردم باز دهن

 بدي؟؟ شربت لیوان یه من به میشه جان نیلو_

 

 ..حتما بله_زدم کوچیکی لبخند

 مگفت ببخشیدي

 

 رفتم آشپزخونه سمت به دو با

 ...داد نجات رادمهر شر از منو که میکردم دعا رو مهبد دلم توي
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 دادم بیرون آسوده نفسم

  آرین صداي با که

 میزنی لاس مهمونا با باشه اخرت دفعه_برگشتم عقب به سریع

 

 نزدم حرف هم کلمه یک من اما_ شد گرد حد اخرین تا چشمام

 

 ...بود معلوم رادمهر خندون چهره از بله_زد پوزخندي

 مردد براي اومدن عشوه و جلف و سبک رفتار از بگذرم هرچی از

  نمیگذرم

 میگیرم نظر در براش هم بدي تنبیه

 

 نشست پیشونیم روي اخمی

 ...که
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  آشپزخونه به تمنا ورود با که

  گرفتم خودم جلوي بزور

 ...کنم آسفالت  همینجا رو آرین نزنم

 

 رسیدند ویژه مهموناي... نمیاي جان آرین_کرد آرین به رو

 

 ...بریم_انداخت من به اي برنده نگاه آرین

 

 زدند بیرون آشپزخونه از دوتایی

 

 ریختم شربت لیوان چند

 افتادم راه به پذیرایی سمت به

 بدمانجام کارم بقیه تا
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 ندم گیر پاچه سرگرد این  دست آتو

 

 زد خشکم سینان دیدن با

 

 ..خیلیه نشم بدبخت امشب خدا یا

 

 کنم توجه جلب اینکه بدون کردم گرد عقب

 برگشتم  آشپزخونه به

 کردم فوت بیرون به رو نفسم

 کشیدم سرك آشپزخونه کنار از

 

 نبود حواسش کسی

 .کردم باز رو در و دویدم اتاقمون سمت به

 میچپوند تخت زیر خودشو داشت کرده هول نیلا 
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 :گفت میمالید رو کمرش که حالی در و کرد اخم دیدنم با

 زدم سکته بگو اوهنی هنی..نزنه کوفتت -

 

 دادم تکیه در به و بستم رو در

 کرد نگاام متعجب که

 پریده؟ رنگت چرا چته؟ -

 

 : گفتم وحشت با

 نیلا شدیم سر بر خاك -

 چیشده؟ -نیلا

 ...اینجاست سینان -
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 موند کمرش رو دستش کرده کپ

 :خوردم سر در پشت

 بریزیم؟ سرمون به خاکی چه حالا -

 ..گردنش بندازیم رو کارا نیست هیچکسم

 نبینه مارو

 

 ..فهمیدم_گفت نیلا که بودیم زده زل هم به زده ماتم دو هر

 برس کارت به برو تو

 ...بمون آشپزخونع تو

 

 میشه؟ چی پذیرایی -

 

 کنم می درستش من نباشه، کارت برو -نیلا

 نمیتونم تنها دست کمک بیاد مامانم زدم زنگ بگو اومد آرین اگه
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 مامان؟؟_بهش زدم زل گرد هاي چشم با

 بیرون داد هولم و کرد بلندم 

 

 ...آشپزخونه تو برگشتم لرز و ترس با دوباره

 

 نشست ام شونه رو دستی که میشستم ظرف داشتم در به پشت

 

 :کرد اخم ارین که پریدم جا از وحشت با

 نمیدي؟ جواب چرا مگه؟ کري -

 

 نبود حواسم..شیدببخ -

 

 است؟ آماده ها غذا -آرین
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 کنم می آماده الان -

 :گفتم که رفت در سمت به

 ...من -

 کرد نگاهم و برگشت

 

 کارا ي همه به تونستم نمی تنها دست کمک بیاد مامانم زدم زنگ -

 برسم

 رفت بیرون و نگفت چیزي ولی  شد تر غلیظ اخمش

 

 دادم بیرون رو نفسم

 نداد گیر شد خوب

 شد وارد پیرزنی که بودم نچرخیده هنوز

 

 کردم نگاهش تعجب با
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 اینم؟؟ بود مهمونشون

 

 زد اي گنده لبخند و اومد تر نزدیک

 نشناختی؟_-

 

 :گفتم شده گرد هاي چشم با

 ..نیلااا -

 :زد چشمک

 دم می انجام من رو پذیرایی آشپزخونه تو بمون -

 

 :دادم تکون سر خوشحالی با

 آوردي؟ کجا از رو لباسا این -

 

 گرفتم قرض کردم کمکش که پیرزنه همون از -نیلا
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 که ریشه عالمه یه با قرمز چارقد یه و بود تنش بلند گلگلی لباس یه

 سرش دور بود پیچیده رو روسري هم زیرش

 

 بود پاش پیرزنی تخت هاي کفش و کلفت مشکی هاي جوراب

 کمرش دور بود پیچیده چادرم یه

 بود گذاشته صورتش روي چروك و چین که اي ماهرانه گریم با

 

 بود شده نمک با حسابی

 

 برد می رو ها ظرف نیلا و شدم ها غذا کشیدن مشغول تند تند

 

 *نیلا

 

 بودم برده بالا کلی رو سنم آرایش با
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 کنه شک کسی که نبود جوري ولی

 اومد خودش به زود ولی شد متعجب کمی من دیدن با آرین

 

 گرفتم سینان جلوي رو شربت سینی آرین اشاره با

 

 خورد بهم نگاهش که کرد بلند رو سرش سینان

 زد می دهنم تو قلبم

 

 انداختم پایین رو سرم و گرفتم چشم ازش

 نده لو رو چیزي نگاهم تا

 

 کردم نگاهش دوباره موند سینی تو شربت همچنان وقتی

 کرد می نگاهم شک با
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 بودم داده چهره تغییر همه این

 هنشناسهههه خدایا

 می بودم بلد آیه چی هر و کردم می التماس خدا به دلم تو تند تند

 خوندم

 

 کرد خلاصم و برداشت رو لیوان بالاخره

 رفتم آشپزخونه سمت به تند

 

 دیدم نیلو کنار رو مهبد که شدم وارد

 :زد لبخند دیدنم با نیلو

 مامانم مهبد آقا -

 آرینه آقا دوست مهبد آقا ایشون مامان_نیلو

 

 :بدم تغییر رو صدام کردم سعی و دادم ونتک سر
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 پسرم سلام -

 هستین؟ خوب سلام -زد مهربونی لبخند مهبد

 

 ...پسرم ممنون -

 ...بزرگتره خودم از که پسري خندیدم دلم توي

 

 شده ام خیره دیدم که برگشتم و گذاشتم میز روي رو سینی

 

 :گفت باز نیش با که انداختم بالا رو ابروم

 چقدرم  خوشگلیناا خیلی دخترتون مثل هم شما اکبر و الله هزار -

 ...همین شبیه که

 

 

  کردم نگاهش چپ چپ
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 رفت بیرون آشپزخونه از و کرد خواهی معذرت که

 

 :ایستاد کنارم نیلو بلافاصله

 شد؟شناختت چی -

 

 :گفتم آروم و دادم بیرون رو نفسم

 .. نفهمید اما کرد شک -

 :گذاشت قلبش روي رو دستش

 

 ترس از شدم می خفه تمداش -

 ...شه می دیر بدیم انجام رو کارها بقیه باش زود -

 

 خوردن مشغول آشپزخونه تو هم نیلو و من و بود شده سرو شام

 بودیم شام
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 بود شده خوشمزه واقعا

 ....کردیم می غش خنده از هی و کردیم می نگاه هم به باز نیش با

 

 می جا از که حالی در ونیل و گلوم تو پرید غذا اي سرفه صداي با

 :رفت آرین به اي غره چشم پرید

 

 ....کشتین مامانمو -

 بخور آب مامان

 :گفت آرین که شدم بلند و کشیدم سر رو آب لیوان

 باشین راحت بفرمایید ببخشید -

 

 زدم زل بهش گرد هاي چشم با

 !کرد خرج ادب همه این
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 باشه؟؟ ادبم با بود بلد  مگه این

 

 

  نشستم میز پشت دوباره

 

 براي رفتن مهمونا وقتی دیگه بیاي نیس لازم_کرد نیلو به رو آرین

 میزنم صدات وسایل کردن جمع

 

 باشه_داد تکون سري نیلو

 

 زد بیرون آشپزخونه از و انداخت من به دقیقی نگاه آرین دوباره

 

 !بهمون نداد گیر بود تعجب_

 جان؟؟ مامان کرد خرج واست ادبی چه ندیدي_نیلو

 دیگه کشید خجالت تو از خو
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 ...خنده زیر زدیم دوتایی

 ..شدن مادر داره خوبی حس عجب_

 کردم مرتب کمی رو چادرم

 گفتم لودگی با

 ندارم جون میکنه درد کمرم من بشور رو ظرفا دخترم پاشو پاشو_

 

 برات نمونده کمر زاییدي بچه تا ده نیست_کرد نگاهم چپ چپ نیلو

 

 نگه دهنش جلوي رو انگشتش نیلو که خنده زیر زدم بلند

 ...تر یواش بابا هییس_داشت

 

 ..خیلیه زاییدم  پدر، بدون رو تو همین_اوردم پایین صدام
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 ..ادب بی آي_داد تکون سري نیلو

 خندیدم ریز

 شدم میز روي وسایل کردن جمع مشغول

 میشست رو ظرفا تند تند هم نیلو و

 

 بودند کرده رفتن عزم  کمکم مهمونا

 

 رو ها ظرف بقیه تا زدم بیرون ونهآشپزخ از

 کنم جمع

 

 بودند صحبت گرم سالن وسط دیگه نفر چند و آرین و سینان

 انداختم تمنا لباس به دقیقی نگاه

 بود رسمی و  پوشیده کاملا

 بود انداخته  دستش روي چادرش
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 شدم ها ظرف کردن جمع مشغول بیخیال

 ...بود خالی کاملا خونه و بودند رفته مهمونا تمام

 

  کردیم تمیز رو خونه تموم نیلو با

 

 ...خستگی از مردم واي_گذاشتم کمرم روي دستم

  کنید استراحت شما_برگشتم عقب به ترسیده آرین صداي با

 ...میدن انجام رو ها کار باقی دخترتون

 

 نده بهمون کار انقد دیگه تا میکردم کاري یه باید

 

 این..مادر نه_ گفتم بغض از پر صداي با  افتادم هندي هاي فیلم یاد

  داره مغزش توي بد خیلی تومر یه.. مریضه هم  معصوم طفل
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 ...میمونه سم مثل براش کنه خسته رو خودش زیاد نباید

 ...مریضیش از نداره خبر هنوز خودش

 

 رو دروغیم هاي اشک تا کشیدم چشمم روي رو چادرم گوشه الکی

 ...کنم پاك

 

 شد چی_اومد سمتمون به ما دیدن اب شد خارج آشپزخونه از نیلو

 مامان؟؟

 

 کرد نگاه آرین به چپ چپ

 ... شدم خسته مادر نیست چیزي_فشردم رو نیلو دست

 

 انجام رو کارا بقیه من بشینید_نشوند مبل روي و کشید دستم

 ..میدم
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 میان نفر چند فردا.. نیست لازم_زمین با بود زده زل اخم با آرین

 ..نمید انجام کارهارو بقیه

 کردین کار خیلی روز چند این..کنید استراحت برید میتونید

 

  نشست لبام روي خبیثی لبخند

 ببینی جوونیت از خیر_کردم جمعش سریع نرم لو اینکه براي ولی

 ...مادر

 پس..میکنم زحمت رفع دیگه من

 

 

 هستم خدمتکار دخترم مثل منم

 بدم انجام رو ام مونده عقب کاراي برم باید و

 

 بمونم دور عزیزم دختر از من شده باعث  پولی بی این_شیدمک آهی
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 ..دادن تکون سري حرف بی آرین

 بود شده باز متر شش دهنش...افتاد نیلو متعجب چهره به نگاهم

 

 ...دهنو اون ببند...نده سوتی_کردم زمزمه نیلو گوش کنار

 شدم بلند مبل روي از

 ...خدانگهدارت..دخترم_

 

 ...میام باهات در دم تا_ومدا خودش به سریع نیلو

 

 زدیم بیرون خونه از دوتایی

 بیام..بدم پس رو خدا بنده این لباساي برم من_ایستادم در جلوي

 

 ...میمونم منتظرت...باشه_نیلو
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 ****نیلو*

  نشستم ها پله جلوي نیلا رفتن از بعد

 ماه به دوختم چشم و

 

 کشیدم آهی

 !!میشه چی قصه اینه اخر_

 

 قصه؟؟ کدوم_برگشتم عقب به ترسیده نآری صداي با

 

 ...هییچی آ_

 ماه عاشق همیشه_انداخت ماه به نگاهی و نشست  پله روي کنارم

 بودم 14 شب

 

  بودم زده زل شده گرد چشماي با
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 ؟!شد؟ مهربون انقد کی این

 

 بود شده جذاب خیلی ماه نور زیر که صورتش به

 با و الان برسه هچ...کشه دختر اش قیافه همینجوریشم این لامصب

 ...رمانتیک صحنه این

 ؟!!میبري مارو دین و دل نمیگی

 

 اومدم بیرون فکرش از صداش با

 گفتم؟ چی فهمیدي_

 

 ..لحظه یک شد پرت حواسم ببخشید..نه_زدم خجلی لبخند

 

 کجاست؟؟ پدرت گفتم_آرین
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 ...مرد_نشست پیشونیم روي اخمی

 هستین؟؟ تنها مادرت و تو_آرین

 

 ...نه_

 آره ییعن

 

 شد ساکت و داد تکون سري

 کنم صحبت باهاش بیشتر میخواست دلم

 

 ...نمیگرفت پاچه و بود آروم روز چند دراین بود باري اولین

 کجان؟؟ ات خانواده_

 

 ..کردن ترکم_زد پوزخندي

 شد گرد چشمام
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 بودند مخالف شغلم با من خانواده_داد ادامه که

 ...پلیسی حرفه یا ما یا گفت پدرم

 

 به کارتو کردي؟؟یعنی انتخاب شغلت توام_پریدم حرفش بین

 میدادي؟؟ ترجیح خانوادت

 

 آره_آرین

 

 میگذشت دیوار کنار از که نیلا دیدن با

 رفت یادم بعدیم سوال

 

 شدي؟؟ خیره چی به_انداخت ام چهره به نگاهی آرین

 

  تا برگردوند رو سرش  
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  و اشتمگذ صورتش طرف دو دستام هوا بی که بگیره نگاهم رد

 ...بوسیدم لباشو

  بودم شده شوکه یهوییم و ناگهانی حرکت از خودم

 بود گرفته قرار هم روي حرکت بی لبامون

 

 که بودم ام احمقانه کار این براي جواب دنبال ذهنم توي انقد

 ....با و بود رفته یادم موقعیتم

  سر پشت از پاورچین پاورچین و خنده با نیلا

 شد نهخو وارد و گذشت آرین

 

 تو فهمیدم تازه آرین لباي حرکت حس با

 ...هستم آوري شرم موقعیت چه

 از دقیقه دو میذاشتی...بشی جوگیر زود انقد نمیکردم فکر_آرین

 ... بعد بگذره دوستانمون صحبت
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 گزیدم لب و شدم جدا ازش

 ... بگم چی نمیدونستم اصلا

 

 من... خب من_

 

 من به بود زده زل غلیظی اخم با آرین

 

 بودم کرده گیر گل توي خر مثل

 هم عاشق نفر دو وقتی معمولا  خب_زدم لب حواس بی و کلافه

 ...شدم عاشقت منم کن میبوسن،فکر رو دیگر هم میشن

 

  آرین شده گرد چشماي با

 ..گذاشتم دهنم روي دستم
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 ...میشید خیالاتی زود خیلی  دخترا شما_خنده زیر زد بلند آرین

 تمانداخ پایین رو سرم

  کنم سکوت بود بهتر

 نزدم گند این از بیشتر تا

 

 ...بودنت بچه پاي میذارم رو حرفات  اینبار_آرین

 

 .... میبینی بد بخوره من به انگشتت بعد دفعه ولی

 

  تو و...متنفرم زننده و سبک رفتار از گفتم بهت_شد بلند جاش از

 ...دادي نشون رفتارت این زود خیلی

 

 .. کن جمع رو وسایلت فردا

  بري ازینجا بهتره
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 ...نداشته برت هوا بیشتر تا_خندید بلند

 شکستی که گلدونی اون پاي به میزنم حقوقتم

 

 رفت خونه سمت به و

 خراب... نیلو برسرت خاك_ کوبیدم پیشونیم به محکم دست با

 چیزوو همه کردي

 

 شدم بلند جام از عصبی

 رفتم اتاق سمت به

  بود بوسی عجب ایول_پام جلوي پرید نیلا ورودم محض به

  ...دروازه توي مستقیم

 بکنه منم نصیب خدا_ کشید اهی

 

 بود گرفته خندم
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 ..کرد اخراجمون کنن حیات بی سر بر خاك_کردم تصنعی اخم

 

 میکنی؟؟ شوخی_زد خشکش سرجاش نیلا

 

 ..نه_ دادم تکون طرفین به سرم

 رفتم تخت سمت به کردم قفل اتاق در

 

 بوس؟؟ یه بخاطر فقط هجنب بی چقدر_نیلا

 

 بیاي؟؟ بعد بریم ما کنی صبر نمیتونستی تویه تقصیر_زدم پوزخندي

 ...داشتم جیش خب نه_کرد مظلوم چهرش نیلا

 

 کردم نگاهش چپ چپ

 !!دیگه یکی نشد این خواهري  نخور غصه_نشست کنارم اومد که
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 چی؟؟_ گفتم متعجب

 

 ...دیگه شوهر_شد بلند جاش از سریع

 خیلی_کردم پرت سمتش به و برداشتم تخت وير از بالشت

 بیشعوري

 

 ...تو اندازه به ن_خندید

 شدیم ساکت هردو که خورد در به اي تقه

 ....بهم بودیم زده زل دراومده حدقه از چشماي با

 

 

  تخت زیر پرید فشنگ مثل نیلا

 

 ...خورد  در به دیگه اي تقه
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 و گفتم لب زیر اي الله بسم

  و گذاشتم کلید  روي دستم لرز و ترس با

 کردم باز در آهسته

 ...بودم چیزي هر منتظر

 

 باشه شنیده صدامونو آرین بود ممکن

 باشه انتظارمون در بزرگی دردسر

 

 آرین خالی جاي دیدن با

 کشیدم اي آسوده نفس

 

 نیست؟؟ هیچکس چرا_کردم نگاه اطراف

 !زد؟ در بود کی پس
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 خورد پام به چیزي

 

 ... بود اي شیشه گوي توي که کوچکی همستر دیدن با

 

 زدم پهنی لبخند

 برداشتم رو گوي و شدم خم و

 !! دیگه اومدي کجا از تو کوچولو سلام_

 

 اونجا خبره چه هوي_شد بلند نیلا پیس پیس صداي

 

 بود شده قایم در پشت کوچولو این ببین_برگشتم اتاق داخل به

 

 کشید بیرون تخت زیر از خودش

 ...زشته چقد_
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 .. خوشکلی این به_کردم نگاهش چپ چپ

 

 و هاست موش خانواده از باشه هرچی_انداخت تخت روي خودش
 متنفرم موش از من

 

 و اینطرف گوي توي که کوچولو همستر به زدم زل ذوق با بیخیال
 میرفت اونطرف

 کیه؟؟ مال یعنی_

 

 !من عمه مال_زد پوزخندي نیلا

 دیگه آرین از معلومه خب

 ...نشده خراب روسرمون زلزله مثل شخود تا بده بهش برو

 

 میاد بدت آرین از چقد تو_خندیدم
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 ...عاشقشی تو من برعکس_زد چشمکی

 

 گیر تو تا بود اتفاق یه فقط اون...نکن غلط_زدم پاش به لگدي

 ...نیافتی

 

 ..عمته خر بعدشم...بکنم نیستم بلد من_دراورد زبونش

 

 بود فایده بی نیلا با کلکل

 بود دومتر شزبون خدا همیشه

 

 زدم بیرون اتاق از و برداشتم همستر

 

 رفتم آرین اتاق سمت به  و
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 زدم اتاق در به اي تقه

 !بله؟_شد بلند صداش که

 

 ...پشته این_ کردم باز در

 

  برهنه تنه نیم  با که آرین دیدن با

  بود شده بسته کمرش دور کوچیک حوله یه فقط و

 زد خشکم

 

 پاتون و دست پسرا هیکل دیدن با راچ  دخترا شما _زد پورخندي

 میکنید؟؟ گم

 

 

 

 شد بسته بازم نیمه دهن حرفش با
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 زمین به زدم زل و

 نمیفهمیدم واقعا

 جور پسراي میرفتیم دزدي وقتی عمرمون نصف شاید نیلا و من

 میدیدم توهرحالتی یا لباس با یا لخت واجور

  اي لحظه آرین دیدن با چرا نمیدونم ولی

 داد دست بهم عجیبی حس

 

 زدم دلم توي پورخندي

 بودم شده عاشقش شاید نیلا قول به

 مهم خانوادش از کارش که راضی خود از و مغرور آدم یه عاشق هه

 بود تر

 !عمرا

 پریدم بیرون فکر از صداش با

  بود من سانتی  چند توي که صورتش دیدن با و
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 کشیدم هینی

 داشتی؟؟ چیکار_

 

 کشیدم عمیق نفس چند و گذاشتم قلبم روي دستم

 زد داري صدا پوزخند که

 کردم نگاهش چپ چپ

 

 میشد پررو داشت خیلی دیگه

 کردم جور و جمع خودم

 ..بود من اتاق در جلوي این_

 گرفتم سمتش به همستر

 

  میافتاد موش بی و سفید بدن و پیچیده عضلات روي نگاهم هربار

 ...میکردم زنش سر رو خودم
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  ختماندا پایین رو سرم دوباره

 ندم  سوتی دیگه تا

 کشید عقب و گرفت ازم همستر

 بري میتونی_

 

 ...نبود بلند هم  خالی و خشک تشکر یه حتی خاصیت بی پسره

 ...کن صبر_زد صدام که کردم گرد عقب

 

 چرخیدم سمتش به

 بده ماساژم بیا_

 

 جااان؟؟_شد گرد چشمام
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 نشون سرد و خشک رو  خودش ولی  گرفته خندش بود معلوم

 گفتم؟؟ چی نشنیدي_یدادم

 

 ...شدم اخراج من ولی_زدم پوزخندي

 ...الان نه اخراجی فردا_برد بالا ابروش تاي

 

 ...کارشو به دست زودباش پس_خوابید دمر تخت روي

 

 و محرم ارتباط که هستین سرگردي چطور شما_کردم مشت دستام
 ...نداره اهمیت براتون نامحرم

 

 که مبغل بیا نگفتم_خوابید پهلو به

 انداخت ماساژور کوچک دستگاه به اي اشاره

 شرع خلاف که نمیخوره من به دستتم...بدي ماساژ میخواي اون با_

 باشه
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 !نامحرمه یه چشم جلوي برهنتون بدن درهرصورت_نرفتم رو از

 

 ؟...نداري اعتماد  خودت به نکنه_زد لب بیخیال

 

 دید رو من سکوت وقتی

 به راه از بشه باعث که نداره یزيچ پشتم نترس _کرد اي خنده تک

 ...بشی در

 ...خودت اینکه مگه

 

 شد گرد یهوییش پروویی و شیطنت همه این از چشمام

 !بود؟؟ شده شیطون انقد کی این

 ...حالا و بخوره بوسیدنش بخاطر منو میخواست پیش دقیقه دو
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 باش زود_

 برداشتم میز روي از رو دستگاه حرص با

 و تمنشس تخت روي کنارش و

 کشیدم پشتش روي ماساژور عصبانیت با

 ..نمیکنی لگد که گل تر آروم_زد لب خوابی از خمار صداي با که

 

  سرش تو بزنم کردم بلند دستگاه

 ..دستش از شم راحت بشه سقط تا

 

 ...پشتم فقط... نمیخواد ماساژ سرم_آرین

 

 

  ظرفی شکستن صداي با

 بود؟؟ چی صداي_نشست سریع آرین
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 ..نمیدونم_دادم بالا هام شونه

 ..زد بیرون اتاق از برهنه نیمه بدن همون با

 

 افتادم راه به سرش پشت

 ...شد گرد چشمام شدا خورد  بلوري مجسمه دیدن با سالن وسط

 !!...توخونس کسی_کرد اخم آرین

 اطراف گشتن به کرد شروع دقت با

 شد آشپزخونه وارد

 

 میشدیم بدبخت میدید  رو نیلا و من اتاق سراغ میرفت اگه واي

 

 اطراف به بود زده زل دقیق و شد خارج آشپزخونه از دقایقی از بعد
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 میکردم پرت حواسش باید

 ندارین قصد شما_نشست پیشونیم روي اخمی

 ؟...بپوشید چیزي لباسی یه

 

 من به نگاهی بعد خودش به نگاهی و برد بالا ابروش تاي

 ...باشم راحت دارم دوست.. خودمه خونه..نه_انداخت

 ناراحتی اگر ببند چشمات

 

 اینو چشمات بستن قبل _کرد شده شکسته مجسمه به اي اشاره

 ...کن جمعش

 

 ..دادم تکون سري

 ..کرد نگاه دقیق حیاط توي و رفت سالن وسط بزرگ پنجره سمت به
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 افتاد راه به اتاقش سمت به بیخیال ندید چیزي وقتی

 

 کردم جمع زمین روي از رو ها شیشه خورده

 این به مجسمه زده که میکرده غلطی چه اینجا نیلا نبود معلوم

 شکسته رو خوشکلی

 

 ...رفتم اتاق سمت به

 ..بود خالی

 !کجایی؟ نیلا..نیلا_زدم صدا وار زمزمه

 

 شد اتاق وارد سرم پشت از کسی

 رفتم عقب ترسیده که

 شده؟؟ چی_نیلا
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 شکستی رو مجسمه زدي چرا شده چی زهرمار_کردم اخمی

 

 دیر دیدم_گذاشت نمایش به دندونش سه و سی کل که زد لبخندي

 ..کردي

 میاورد سرت بلایی داشت آرین اگه که قدیم یاد به شکستم اون

 ... بشه منصرف

 

 شد گرد تعجب از چشمام

 تو لامصب داشت هیکلیم چه جوون_خندید بلند که

 میکنی؟؟ناقلا چیکار اتاق تو هیکل اون با ساعته دو

 

 

 :مزد چشمک

 ...بردم می فیض -
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 :گرفت اش خنده

 ...تو حیایی بی چقدر -

 

 :دادم نشونش رو دندونام

 دیدي؟ رو پکااااا سیکس -

 :داد تکون سر تند

 ...بازوهاش -

 خندیدیم ریز دو هر

 گفتم

 بهش گوشش بغل خودش خونه تو دختر دوتا بدونه آرین کن فکر -

 دارن چشم

 

 :خندید نیلا

 يدار تو که ندارم من -
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 :کردم نگاهش چپ چپ

 ات عمه جون آره -

 :انداخت بالا شونه

 ازش نمیاد خوشم...جدي نه -

 

 :کردم قفلش و رفتم اتاق در سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 

 خستم خیلی..بخوابیم آرامش با بیا -

 

 رو شب آخرین 

 کشیدیم دراز تخت رو هم کنار دو هر

 

 برد نخوابمو بستیم چشم تا که بودیم خسته اونقدر

** 
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 .بودیم کرده جمع رو وسایل ذره یه همون

 بیرون بیاد خونه از نیلا آرین رفتن از بعد و برم ساك با من بود قرار

 

 آرین پاي صداي بعدش و اومد در زنگ صداي

 کرد باز رو در خودش

 اومد می خونه سمت به که دیدم رو مهبد پنجره از

 

 تخت زیر رفت احتیاط براي نیلا

 اتاق تو بپره یهو پسره این بودن معلوم باز

 بره مهبد شدم منتظر و تخت رو نشستم

 

 داشتم عجیبی حس بودیم زده غم واقعا

 نداشتیم زدن حرف حوصله و 

 بریم کجا باید اینجا از بعد دونستیم نمی
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 میاد سرمون بلایی چه

 

 خورد در به اي تقه

 شد اتاق وارد لبخند با مهبد که دوختم در به رو نگاهم

 

 :گفت زده بهت و موند دهنش تو سلامش دستم کنار ساك دیدن با

 ري؟ می داري جدي -

 :دادم تکون سر

 اوهوم -

 

 :بیرون کرد فوت رو نفسش

 بزنم حرف باهاش رم می من -

 نمیشه راضی نیست لازم -
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 کوبید رو در و رفت بیرون اتاق از توجه بی

 

 :اومد آرین صداي اینکه تا نبود خبري دقیقه چند

 ..نه گفتم -

 کردم باز رو در لاي و شدم بلند کنجکاو

 

 :بود آروم مهبد صداي

 اومده خوشش نیلو از گفت رادمهر دیشب شدي؟همین دیوونه -

 اش خونه بره خدمتکاري براي

 جاسوسی براي اش خونه بفرستیمش تونیم می

 

 روي رو دستم زده بهت

 گذاشتم زد می تند تند قلبم 

 جدید دردسر یه باز
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 :گفت آرین

 یه به نمیتونیم..لوسه ي بچه دختر یه فقط هم نیلو...خطرناکه نه -

 کنیم اعتماد غریبه وارد تازه

 

 :گفت مهبد

 ..میزنیم حرف خودش با توچه به اصلا خره -

 

 :زد داد و نداد آرین به مخالفت فرصت بلافاصله

 ...نیلو -

 

 

 :کردم نگاهشون و رفتم بیرون اتاق از

 بله؟ -
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  نیارم خودم روي به مکرد می سعی

  شنیدم چی که

 

 کرد می ام خفه داشت استرس ولی

 

 :کرد کنارش مبل به اشاره

 بشین بیا -

 نشستم و رفتم سمتشون لرزون پاهاي با

 

 ..داد توضیح من براي دوباره رو چیز همه مهبد

 :دادم قورت رو دهنم آب

  نمیرم -

 

 :کرد کج رو سرش مهبد
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 ...مواظبتیم ما نترس -

 :کردم جمع نفرت با رو تمصور

 من واس امنیتی هیچ اون خونه... میاد بدم هیز مردك ازون من -

 نداره

 

 :کرد اخم مهبد

 ...من با اونش -

 چجوري؟ -

 :انداخت بالا شونه

 ..نمیزنه دست تو به گیره ما پیش کارش تا...عاشقتم گم می بهش -

 

 نمیري هم وقت تمام

 بیاري اطلاعات برامون بتونی که حدي در هفته در روز دو فقط
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 :گفت عصبی آرین

 ندیده آموزشی هیچ که نیلو به تونیم نمی ...مخالفم هنوز من -

 کنیم اعتماد

 ..محضه دیوونگیه اینکار

 ..بده نجات خودشو تونه نمی بیفته خطر به جونش

 داد لو رو نقشه کلا شایدم

 

 :کرد نگاهش چپ چپ مهبد

 بیاري؟ یرگ اطلاعات خواي می چطوري پس -

 شه؟ می دیر داره دونی می

 

 :داد ادامه مهبد و کرد مشت رو دستش آرین

 که تو برسونیم سرانجام به عملیاتو این تونیم می اینطوري فقط -

 دستت؟؟ رو بمونه ناتموم پرونده خواي نمی
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 :گفت دقیقه بعدچند و رفت فرو فکر به غلیظی اخم با آرین

 ..باشه باشه -

 

 :شدم دبلن عصبانیت با

 

 ...لرزید پاش و دست شد که موفقیتش و کار اسم باشه؟؟ چیو چی -

 به خانوادش که کسی از ...تره مهم براش آدم یه جون از کارش

 ...داشت نمیشه اي دیگه انتظار کنه رها کارش خاطر

 

 :چسبید رو ام یقه و شد بلند عصبی آرین

 ...شو خفه -

 

 شه؟ می چی نشم -غریدم سماجت با
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  دهنم توي بکوبه تا کرد بلند دست عصبانیت با...چشمم تو دز زل

 

  بستم رو چشمام

 :گفت تحکم با مهبد که

 ...آرین -

 کردم باز رو چشمم لاي اروم

 

 ...بود گرفته رو دستش مهبد

 

 آرین به زدم زل بغض و غم با

 شد خیره هام چشم به

 

 ..بود گردش در نگاهم توي مشکیش چشماي

  گرفتم دندون به رو لبم و ادمد قورت رو دهنم آب
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 شد کشیده پایین نگاهش که

 هام لب به بود زده زل

 

 گرفتم گر یهو و کرد تپیدن به شروع قلبم

  کرد جدا ام یقه از رو دستش مهبد

 ..عقب داد هولش و

 کرد رها مبل روي خودش شده مسخ و حرف بی آرین

 

 ...پسر بگیر آروم -

 

 

 نشستم مبل روي خورده سر

 ...کن کمکمون ماه یک فقط_کشید موهاش توي دستش لافهک آرین
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 بود نشسته وجودم کل توي ترس

  رادمهر خونه به رفتنم با میدونستم

 میکنم امضا رو ام دخترونه دنیاي نابودي حکم

 

 بود کرده تیز دندون من براي مهمونی شب از گرگ یه مثل رادمهر

 

 صدها نکنی کمکمون اگه_اومدم بیرون فکر از مهبد صداي با

  ات دیگه  همجنس

 ...میشن فروخته ران هوس هاي عرب و کشور خارج به کالا یک مثل

 

 چی؟؟_ شد گرد حد اخرین تا چشمام

 

 ..انسان قاچاقچیه یه رادمهر_انداخت پایین سرش آرین
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 توي از یا میخره  خانوادهاشون از رو فقیر یا پرست سر بی دختراي

 ...میفروشه گزافی قیمت به و میکنه جمع  خیابونا

 

 این قربانی  و شد عاشق ناخواسته هم من خواهر و_زد لب مهبد

 ...شده شیاد مردك

 

 زمین به زدم زل و نشست پیشونیم روي اخمی

 

 بگیرم تصمیم کار این انجام براي نمیتونستم تنهایی من

 

 بود من زندگی از جزوي هم نیلا

 بیافته طرخ در اون جون تصمیم این با ناخواسته بود ممکن

 .. میزدم حرف نیلا با باید اول
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 بدید وقت ساعت یه بهم_شدم بلند مبل روي از و دادم تکون سري

 کنم فکر

 

 ...نداره مشکلی_گفت سریع مهبد

 

 ماموریت این کردن قبول در اجباري _شد بلند جاش از آرین

 ...نداري

 میکنم پیدا اي دیگه راه خودم من

 خطر در دیگه نفر یک جون من لیاقتی بی بخاطر ندارم دوست

 ...بیافته

 

 هم درصد یه  باش مطمئن_گفتم بیخیال و رفتم اتاق سمت به

 مهبد بخاطر فقط کنم قبول بدم احتمال

 

 اتاق به ورودم محض به
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 !کنی؟ قبول پیشنهاد این نداري قصد که تو_راهم جلوي پرید نیلا

 

 نمیدونم_نشستم تخت روي و زدم کنارش

 بگیریم یمتصم باهم اومدم

 

 دوقلوها و سینان اون دست از_داد تکون هوا روي دستش کلافه نیلا

 بازي پلیس یه با حالا که نکردیم فرار

 ..شیر دهنش تو بریم هندي کلمه چندتا

 

 !میگفتن؟ رادمهر درمورد چی عرفان و احسان رفته یادت

 

  نرفته یادم_کشیدم آهی

 

 نمیکنیم اینکارو ما میگی بهشون میري الان همین پس خوبه_نیلا

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 741  

 

 ندیدم خوش روز یه ماه یه این تو_زد قدم اتاق توي عصبی

  میشد آروم چیز همه داشت تازه

 ...لعنتی

 ..دربیاریم بازي قهرمان الکی چراباید

 خودمون دزدي همون سر میریم

 تره دردسر بی

 

 !دردسر؟ بی_زدم پوزخندي

 

 دردسر کم خب_کرد مکثی

 

 

 ..دردسر پر بگو_دمفرستا بیرون شدت به نفسم
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 که میشدم عمر نصف پسرا از یکی خواب اتاق به رفتنمون هربار با

 ..و کنند درازي دست بهمون یا... بیافتیم گیر نکنه

 

 شد سیخ تنم موهاي کردم حس و لرزید تنم

  کدوممون هر بودیم افتاده گیر که  بود شده باري سه دو

 

 شد نمی بیخیال پسره

 بزنم عق خواست می دلم افتادم می ونهاش کردن لمس یاد وقتی

 

 ...نداره ازینا کم هم رادمهر خونه به رفتن_نیلا

 

 قبول کار این میگم بهشون میرم باشه_شدم بلند تخت روي از

 نمیکنم

 نمیریم هم دزدي دیگه ولی

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 743  

 

 باشه_نیلا

 شد خشک دستگیره روي دستم که کردم باز اتاق در

 بودم دل دو

 

 ؟!ایستادي شد چی_ نیلا

 !توبري؟ میشه_برگشتم سمتش به

 چرا؟_کرد ریز چشماش

 

 بشم چشم تو چشم آرین با نمیخوام_انداختم پایین سرم

 دزدیدم  نیلا از رو نگاهم و گرفتم گاز رو لبم

 

 !ازش اومده خوشت_زد لبخندي نیلا

 و کردم بلند رو سرم سریع
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 ..بابا نه_کردم نگاهش چپ چپ

 ..دارم عجیبی حس یه

 میشم عصبی یکنهم نگاهم وقتی

 

 عمت جون_خندید نیلا

 

 بیرون بیاي  رفتم وقتی بردار رو کوله_ کرد باز رو در

 

 برو باشه_ دادم تکون سري

 

  نشستم تخت روي

 میداد قلقلک رو دلم ته حسی

 کنم قبول کار این تا

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 745  

 

  میتونم کار این با میکردم حس

 نمک آروم رو بود شده ایجاد دلم توي که رو عجیبی سرکش  حس

 داشتم مرض

 ...باشم داشته دلهره اش همه اومد می خوشم انگار بودم دیوونه

 

 میگذشت ساعتی نیم نیلا رفتن از

 

  گذاشتم در روي رو گوشم

 نمیومد صدایی هیچ

 

 رفتن خونه از و شده تموم حرفاشون حتما

 ..که کشیدم رو در دستگیره
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 کرد برخورد صورتم تويمحکم شد باز ناگهانی در

 

 شد حس بی بدنم تمام درد از

  آخ_کردم اي ناله و گذاشتم دماغم روي دستم

 شده بسته درد از که چشمام سختی به شد باعث ریزي خنده صداي

 کنم باز بود

 

 میخوام معذرت_زد لبخندي نیلا

 

 زدي..سرت تو بخوره معذرتت_کشید تیر دماغم که کردم اخمی

 ..کردي ناکاردماغم

 

 بست سرش پشت رد و شد اتاق وارد کامل

 !ایستادي؟ در پشت چرا خب_نیلا
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  بیرون بیام میخواستم_غریدم میدادم مالش دماغم که همینجور

 

 !برگشتی؟ چرا_پرسیدم متعجب و کردم فراموش دردم یهو

 

 ...سوخت دلم_ریخت بیرون دندوناش کل که زد لبخندي

 

 انقد_شد چپ چشمام کنم فکر که رفتم بهش اي غره چشم چنان

 سوخت؟ دلم بگی حالا که من سر کردي غرغر

 

 وقتی میدونی_نشست تخت روي و کرد پرت کناري پشتی کوله 

 برم ازینجا میخوام و مخالفم گفتم بهشون بیرون رفتم

 

 خب؟؟_

 

  کردند قبول اوناهم_داد ادامه
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  رفت بیرون خونه از ناراحت مهبد من رفتن قبل

 خورد گوشم به اي مردونه هق هق صداي بیرون رفتم وقتی

 

 !فضول میشناسی ك منم

  خبره چه ببینم رفتم

 یکی صدقه قربون هی و گذاشته گوشش کنار گوشی مهبد دیدم که

 میده دلداریش و میره

  حرفا این کنه کمگ بهشون کردن پیدا یکی و برمیگرده که

 

 خط پشت بود مادرش کنم فکر

 

 میریخت اشک  مهبد

 !! کنه گریه مرد یه بکن فکرش
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 ...لرزید مردونش اشکاي براي دلم_شیدک آهی

 

 دست اسیر  خواهرم و بودم مهبد جاي من اگر میکردم فکر این به

 ...میشدم حالی چه باز هوس ادم عهده یه

 

  شد گرد چشمام که چکید پایین چشمش از اشکی قطره

 !دیونه؟ میکنی گریه چرا_رفتم سمتش به سریع

 

 ..نیلو بیاد سرت ییبلا نمیخواد دلم_انداخت بغلم توي خودش

 

 بشه کم حتی تارموت یه ندارم دوست منم_فشردمش خودم به

 ...بدن دو در روحیم یه تو و من

 

 خورد در به اي تقه
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 شد قایم اتاق در پشت و پرید بیرون بغلم از ها زده جن مثل نیلا که

 

  شد باز در

 زد خشکم مهبد سرخ چشماي دیدن با

 شد کباب جیگرم و

 ؟..تو بیام میشه_زد لب آرومی به

 

 میپرید پایین و بالا یویو مثل کهانداختم نیلا به نگاهی

 

 میدید رو نیلا میشد اتاق وارد اگه مهبد

 تو  بریم..نه_رفتم سمتش به و شدم بلند تخت روي از سریع

 باشه هم آرین باید دارم حرف کمی...سالن
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  کرد گرد عقب و داد تکون رو سرش حرف بی  مهبد

 

  داد بیرون آسوده سشنف نیلا

 

  خندیدم اش قیافه به

 

 شدم خارج اتاق از مهبد همراه و

 بستم فوري رو در و

 

 رفتیم سالن سمت به مهبد دوشادوش

 

 بود گوشیش توي سرش و بود نشسته مبل روي آرین

 

 گوشیش توي سرش دوباره و انداخت بهم گذرایی نگاه من دیدن با

 کرد فرو
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 میشنویم خب_کرد من به رو نشست کنارش مهبد

 

  کردم فکر کمی

 ؟!بگم چی الان من خب

 ..کردما غلطی عجب

 

 شد؟ چی_مهبد

 

 کنمکمک بهتون کردم قبول من درسته .. بگم چجوري  خب آ_

 بیافته خطر به امنیتم رادمهر خونه به  رفتنم با ممکنه ولی

 

  میذارم محافظ برات من_آرین



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 753  

 

 چجوري؟ -

 

 :کرد اخم

 نگیر کار اونش به تو -

 

 :بگم هم دیگه چیز یه خوام می کرد حس

 بعدي؟ -آرین

 

 !اونجا  من !خب !یعنی_ زدم لب

 

  بود گرفته گر بدنم خجالت از بزنم رو حرفم تا میومد بالا داشت جونم

 و  انداختم پایین سرم

 گفتم تند تند و بستم رو هام چشم
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 و کنه درازي دست ام دخترونه حریم به رادمهر ممکنه_
 ...نگیمدخترا

 

 من بخوره بهت هم انگشتش اگه_پرید حرفم بین سریع مهبد

 کنم عقد تورو شرطی و قید هیچ بی حاضرم

 

 ...بهش زدم زل شده گرد چشماي و باز دهن با

 ریخت پایین هري دلم لحظه یه

 

 بود شده شوکه هم ارین

 اخم با

 ..تو مهبد_چرخید مهبد سمت به

 

  آرین نگو هیچی_برد بالا سکوت علامت به دستش مهبد
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 قبال در میتونم که کاریه کمترین این و میکنه کمک من به داره نیلو

 ..بکنم کمکش

  مهمه خیلی پرونده یک این درسته

  هست پرونده ازین قسمتی منم خواهر ولی

 خونه برمیگرده هم مهسا پس بشیم موفق بتونیم اگه

 

 نبود این منظورم...نمیخوام اینو من ولی _ کردم اخمی

 

 که میکنم عقدت الان که نگفتیم دختر_کرد ریزي  خنده مهبد

 من کرد اگرم نمیکنه تهدیدت خطري باش مطمئن بود این منظورم

 هستم پشتت جوره همه

 

 ...و شد بلند جاش از آرین یهو
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  رفت اتاقش سمت به

 !کجا؟_شد متوقف مهبد صداي با که

 

 دیگه نکنم فکر دوختین و بریدن خودتون_غرید حرص با آرین

 ..باشه من به نیازي

 

 رفت بالا رو ها پله یکی تا دو و

 !یهو؟ شد چش_ پرسیدم متعجب

 

 اجازه غرورش آرین دست زیر پرونده چون_کرد محوي خنده مهبد

 کنه حلش اي دیگه کسی  نمیده

 شد ناراحت همین براي شاید

 

 ..دیوونه خله_انداختم بالا هام شونه
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  میارم نیازت مورد وسیله چند اتبر اداره از من.. خب_مهبد

 

 اونجا بري هفته در دوروز که میذارم قرار رادمهر با و

 

 ..باشه_دادم تکون سرمو

 توپ ناهار یه بهتره توام..میرم دیگه من_رفت خروجی در سمت به

 ..کنی درست آرین براي

 بشه آروم کمی تا

 شکمویه زیادي یکم آرین

 

 ..باشه_خندیدم

 

 ...خدانگهدار_داد تکون هوا روي دستش
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 ..بسلامت_

 

 کنم عوض لباسم تا رفتم اتاق سمت به مهبد رفتن از بعد

 

 خانوم تنبل هوي_کردم اخمی تخت روي بود داده لم که نیلا دیدن با

 ..کنیم درست ناهار بریم پاشو

 

 دیگه بره توماهیتابه  بریز براش چیزي املتی یه..نیلو بیخیال_نیلا

 

 صورت توي کردم وپرت کشیدم بیرون کوله توي از بلندي پیراهن

 ناهار نشد که املت..نزن حرف انقد بپوش_نیلا

 

 پوشیدم سریع برداشتم رو شبیهش پیراهن
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 کش با سختی به  میرسید ام شونه سر تا تقریبا که کوتاهم موهاي

 ...نریزه غذا توي آشپزي هین تا...بستم

 

  پوشید لباس میل بی نیلا

 میام سرت پشت منم آشپزخونه تو برو بدو_دادم هلش در سمت به

 

 درست نیلا اه_غریدم که کشید زمین روي پاهاش  کنان لخ لخ بزور

 برو راه

 

 حساس خانوم..باشه_خندید

 شد خارج اتاق از و کرد  صاف خودش

 

 کردم مکث کمی

 کردم باز اتاق در آرومی به بعد
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 نبود سالن توي کسی

 نمیومد ینپای زودي این به و بود قهر هم آرین

 آسوده خیال با پس

 

 ...افتادم راه به آشپزخونه سمت به پاورچین پاورچین

 قلبم روي دستم و کشیدم هینی ترسیده آرین صداي با یهو که

 گذاشتم

 

 !میاي؟ کجا از_

 اتاقم از خب_زدم لب بود رفت هزار روي ترس از قلبم ضربان

 

 ...آشپزخونه تو رفتی دیدمت الان من ولی_کرد اخمی
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 کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی

 بیرون اومدم اتاق از دیدین که الان_کردم اخمی

 !بشم ظاهر غیب یهو که نیستم هم روح یا جن مطمئنا

 

 شد تر غلیظ حرفم بخاطر پیشونیش روي اخم

 کرد مکثی

 میکرد فکر من حرفاي به داشت حتما

 کرده باور حرفم میداد نشون چهرش

 

 اتاقم به آشپزخونه از وقتی شاید_ادمد ادامه کاري محکم براي

 نشدید من متوجه شما برگشتم

 

 ..شاید_کرد زمزمه اروم

 کن درست ماکارونی من ناهار براي خب خیلی_گفت بلندتر و
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 ..بشه شور پیش دفعه مثل نمیخواد دلم کن جمع خووب حواستم

 

 چشم_گزیدم لب

 

 رفت بالا رو ها پله و کرد گرد عقب

 افتادم راه به آشپزخونه سمت به

 

 برداشتم ماکارونی بسته کابینت داخل از

 ؟!..کنم چیکار من_کشیدم خفیفی جیغ نیلا صداي با یهو که

 

 بود شده قایم میز زیر که انداختم بهش نگاهی

 

 ..ترکید زهرم هووف_دادم بیرون فشار با کردم باد لپم

 خندید
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 نه_دادم تکون نشونش به دستم که بشه خارج میز زیر از خواست

 .. نیا

 

 ؟!نمیخواي کمک چرا؟مگه_نیلا

 

  کشیدم بیرون گوجه و خیار و کلم و کاهو یخچال داخل از

 گرفتم سمتش به چاقو و ظرف با آبکشی بعد

 

 کن درست سالاد زیر همون بیا

 

 کرد نگاهم متعجب کمی

 کنیم درست غذا دونفري وقتی تو و من داده نشون تجربه_خندیدم

 نمک بی یا میشه شور یا

 کنیم تقسیم رو کارا بهتره پس



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 764  

 

 

 کرد قایم میز زیر بیشتر خودش و گرفت وسایل حرف بی نیلا

 

  بلند رومیزي بخاطر

 نمیشد دیده نیلا

 بود شدن پنهان واس خوب جاي یه

 

 زمینی سیب دیک ته با ماکاروي کردن اماده  مشغول تند تند خودم

 شدم

 

 میرفت ضعف دلم میومد  هم اسمش حتی

 مزس خوش ربش این چقد

 

  ماکارونی کردن دم از بعد
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 نشستم صندلی روي راحت خیال با

 شد؟؟؟ تموم کارت نیلا_

 زدم کنار رو پارچه و شدم خم

 

  بود خواب بیخیال و بود داده تکیه دیوار به سرش که نیلا دیدن با 

 شد گرد چشمام

 

 گنده خرس ببینم پاشو_زدم پاش به لکدي

 خوابیدنه وقت چه الان

 

 کجام؟؟ من!؟ شده چی_کرد باز چشماش هترسید

 

 خوابیدي؟؟ چی واس_
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 یهو ببخشید_زد لب زده خجالت و کشید گردنش پشت دستش

 برد خوابم

 

 

 و دستشویی برم من تا کن درست سالاد باش زود_کردم اخم کلافه
 بیام

 

 شدم خارج آشپزخونه از گفت اي باشه

 شد بلند تلفن زنگ صداي که

 

  رفتم تلفن سمت به

 ... آرین آقاي منزل_کردم وصل تماس

 

 !بود؟؟ چی فامیلیش سرم ب خاك کردم مکثی
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 ..اصل  باقرزاده فرشچی آرین آقاي_گزیدم لب مهبد خنده صداي با

 شد تر بلند خندش صداي

 

 ...اصل فرشچی بله_بود گرفته خندم منم خندش صداي شنیدن با

 ننداز جا زادشو باقر_خندید مهبد

 چشم_خندیدم ریز

 

  آرین خونه میام دیگه ساعت یه واس بگم زدم زنگ_مهبد

 آشنا داري نیاز ماموریت این توي که پلیسی وسیله  چند با  باید

 بشی

 

 ..نیست مشکلی باشه_

 خدانگهدار فعلا پس_مهبد
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 خداحافظ_

 گذاشتم سرجاش گوشی

 ..نیلوو_ زد داد اتاقش توي از آرین  که

 

 چیه_کردم باز در کرد هول و دویدم اتاق سمت به دو با ترسیده

 !شده؟ ؟چی

 

 اشاره  بود شده پخش زمین روي که هاي برگه به عصبانیت با

 کن جمعشون_کرد

 

 شدم ها برگه برداشتن مشغول نشستم زمین روي سریع

 

 میکرد طی رو اتاق عرض و طول کلافه آرین

 

 بود عجیب کمی رفتارش
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 برداشتم زمین روي از رو ها برگه بقیه بیخیال

 نشستم سیخ شکمم پیچش احساس با که

 

 ..دستشویی اوه

 رو ها برگه همه باش زود ایستادي چرا_کرد نگاهم مشکوك آرین

 کن جمع

 

 چشم_دادم تکون سري

 کردم دراز بعدي برگه برداشتن براي دستم و

 پیچید شکمم باره دو که

  گزیدم لب و

  برداشتم رو ها برگه تند تند و بودم گرفته سفت رو خودم

  

 نداشتم طاقت دیکه
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 نگاه عجیبم رفتار به متعجب که آرین بغل توي رو ها برگه سریع

 ..خداحافظ هاتون گه بر اینم_ کوبیدم میکرد

 

 ...کجا_زد داد که رفتم اتاق در سمت به دو با

 

   گرفتم گاز لبم

 برم باید..دارم کار کمی_کردم مشت دستام

 

 نشده تموم باهات من کار هنوز ولی_ارین

 

 چسبوندم بهم همپا

 دادم تکون رو خودم

 ..میام میرم دقیقه چند فقط_
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 میخوري؟ تکون انقدر چرا_بهم زد زل مشکوك

 

 

  گزیدم لب

 .. پایین برم باید_انداختم پایین سرم و

 

  صورتم جلوي کرد خم سرش

 خبره؟ چه پایین_گرفته خندش بود معلوم

 

  دارم نگه رو خودم نمیتونستم دیگه

 

 ریختت.. دارم دستشویی اباب_زدم داد

 

 شد گرد صدام بلندي بخاطر چشماش
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 اومدم پایین رو ها پله دو با و کردم گرد عقب

 دستشویی توي کردم پرت خودم و

 

 گرفت نفسم واي..شدما متولد دوباره انگار آخیش_

 

 شدم خارج دستشویی از کارم شدن تموم از بعد

 

  بود نشسته مبل روي آرین

 نشست لباش رو حويم لبخند من دیدن با

 

 .. خاصیت بی پسره_غریدم لب زیر

 

 خانوم شاشو بیار چاي برام_آرین
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 بزنه حدقه از تعجب شدت از بود نزدیک چشمام اش کلمه شنیدن با

  بیرون

 !بودي؟؟ من با_غریدم عصبی

 

 مگه_شد تلویزیون هاي شبکه کردن پایین و بالا مشغول خیال بی

 ت؟؟هس اینجا هم اي دیگه کسی تو جز

 

 کردم مشت عصبانیت از دستام

 کنم کتلتش نزنم که

 

 رفتم آشپزخونه سمت به

 !شاشو؟_آورد بیرون میز زیر از سرش نیلا که

 

 خندید ریز و
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 ..زهرمار_غریدم

 

 کنار و برداشتم کابینت توي از پاش شکر و ریختم استکان توي چاي

 گذاشتم سینی

 ..بگیریم انتقام بیا_خندید نیلا که

 

 چجوري؟_برگشتم سمتش به

 

 مگه  نمک شبیه چقد داخلش شکراي _کرد پاش شکر به اي اشاره

 !نه،؟

 

  کردم مکثی

 ..شبیه خیلی_نشست لبم روي شیطانی لبخند یهو

 

  و کردم خالی پاش نمک توي رو ها شکر تمام سریع
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 گذاشتم سینی کنار قاشق یه با و کردم  نمک از پر پاش شکر

 

 ندیا دست از دیدنیشو  قیافه بدو_زد چشمکی نیلا

 

 ..عمرا_خندیدم

 

 شدم خارج آشپزخونه از

  آرین دیدن با

 کنماخم دوباره کردم سعی

 

 گذاشتم میز روي سینی

 

 شدم منتظر

 انداخت بهم نگاهی که
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  برداشت رو چایی بیخیال

 کرد مزه مزه  نمک کمی  ریخت از بعد

 

 کرد مکثی

 نبود دلم توي دل

 

 دممچلون دستام زیاد استرس از

 

 زد هم و ریخت نمک بیشتري مقدار دوباره

 

 ...کشید سر سرعت به اینبار

 شد گرد چشماش که

 کردن سرفه به کرد شروع

 میسوخت گلوم راه اون بجاي من
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 انداختم پایین سرم و گزیدم لب

  ترسیده نعرش با که

 !بود؟ کوفتی چه دیگه این_پریدم جا از

 

 ..چاي_کردم صاف صدام

 شکر؟؟ بجاي آوردي نمک تیرف_پرید حرفم بین

 

 فرق که چه من به شماست خونه_زدم کمرم به دستم جانب به حق

 میریزید نمک شکر بجاي پاش شکر توي و نمیدونید رو نمک و شکر

... 

 

 من به زد زل متعجب

 

 ..که بچشم رو چیز همه قبلش نمیتونم من_دادم ادامه
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 بود شده قرمز حرص از آرین صورت

 و ایستاد من سانتی یک توي و سمتم برداشت خیز

 صورتم جلوي اشارش انگشت

 کرد باز دهن و گرفت

 شد بلند در زنگ صداي که بگه چیزي

 

 ناچار به انداخت در به نگاهی بعد و من به نگاهی آرین

 

 رفت در سمت به

 فرستادم بیرون نفسم

 ..میخوردا منو داشت هووف_
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  بگیرم حالش  بودم تونسته ازینکه

  شتمدا خوبی حس

 نبود رفتنی وجه هیچ به که نشست لبم روي لبخندي و

 

 

  شد خونه وارد که مهبد دیدن با

 شد تر پهن لبخندم 

 

 !خوبی؟؟ سلام_ مهبد

 

 ..ممنونم..سلام _دادم تکون سري

 

 نشست مبل روي
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 بیارم چایی براتون میرم_

 

 گند ازین بیشتر تا بشین تو میرم خودم.. نکرده لازم_غرید آرین

 ..بدنمون ایمنی سیستم به نزدي

 

 ..گزیدم لب

  انداختم پایین سرم

 

 چیه؟باز قضیه_گفت یواشکی مهبد آشپزخونه به آرین رفتن از بعد

 !بهم؟ پریدین

 

 ..نه_ خندیدم ریز

 شیرین چاي بجاي فقط_کردممظلوم چهرمو

 دادم بهش شور ،چاي
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  کرد مکثی مهبد

 ...تو دست از  واي_خنده زیر زد یهو و

 بود دیدنی یافشق پس

 

 گوجه رب مثل شد قرمز...خیلی_دادم تکون سري

 

 شدیم ساکت هردو آرین برگشت با

 

 میکرد نگاه منو غیض با مدت تمام آرین

 

 گذاشت میز روي کیفشو مهبد

 کرد باز زیپش

 

 کردم ذوق پلیسی وسایل دیدن با
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 واسمون احسان و عرفان ك بود وسایلی همون بیشترشون تقریبا

 بودند دهدا توضیح

 ایستادي؟؟ چرا..بشین_کرد من به  اي اشاره مهبد

 

 نشستم مبل روي و زدم لبخندي

 برداشت رو کوچیکی دستگاه

 

  بود شنود وسیله کنم فک

 

 ببین_مهبد

  شنود دستگاه یه این ببین

 پیشرفته کاملا و میکرو اندازه در

 

 ..سخت خیلی کردنش پیدا امکان 
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  بدي جا ونخونش اتاقاي کل اینوتو توباید

 باشه صفر رفتنش لو امکان که کنی قایم جاي

 

 دادم تکون سري

 _ برداشت ریز شکل اي دایره چیز یه که

 میدم قرار گوشت توي اینو هست تو و ما بین ارتباطی راه یه این و

 ..بپوشونه گوشت موهات یا کنی استفاده روسري از بیشتر کن سعی

 دادم تکون سري حوصله بی

 بودند داده توضیح تر کامل رو چیزا این عرفان و ناحسا هم قبلا

 

 بود تر اي حرفه خیلی ازینا وسایلشون حتی
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 سمتم به خودکاري مهبد که وسایل به بودم زده زل کرده بغ

 رفت خونش توي که اشخاصی از برداري فیلم دوربین یه اینم_گرفت

 بگیري عکس میتونی میکنن آمد و

 میگیره عکس خودکار بالاي چرخوندن با

 

 بلدم اینارو همه من_گفتم کلافه

 

 باشن دیده عجیبی چیز انگار و کردن نگاهم متعجب مهبد و آرین

 گفتن همزمان باهم هردو

 کجا؟؟ از_

 

 دادن یاد بهم کار خلاف دوتا بگم نمیتونستم

  میومد پیش چی نبود معلوم وگرنه

 زدم لب
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 ..توفیلما از خب_

 بدونی بهتره بازم ولی_گفت هانیآ و داد تکیه مبل به خونسرد آرین

.. 

 

 از اینا_داد قرار میز روي من جلوي رو یکی وسیله هر از مهبد

 آسونه کارشم طریقه..تو

  رادمهر خونه بري باید فردا

 میکنم وصلشون برات میام قبلش

 ..خودت از دفاع واس میدم بهت هم شوکر یه

 

 انداختم وسایل به نگاهی

 

 چی؟؟ نیلا پس

 ..ك کنیم تقسیم خودمون بین وسایل نمیشد
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  بود درخطر جونش اونم

 

 ؟..بدین بهم دوتا ازشون میشه.. میشه_گفتم کنان من من

 

 !دوتا؟؟ چرا_کرد ریز چشماش آرین

 

 بودم کرده هل

  بشن قانع تا بدم جوابشون چجوري نمیدونستم

 میخواد دوتا هرچیز از شده عاشقشون باز حتما_خندید بلند مهبد

 

 دارم دوست بازي پلیس هم میدونی_زدم يلبخند بزور

 بشه کاري محکم میخوام هم..هم

 کنم استفاده دومی از شد خراب وسایل از یکی اگه

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 787  

 

 که بازي اسباب.. قیمتشه چقدر وسایل این میدونی.. نمیشه_آرین

 نیست

 

 کنم استفاده دخترونه  هاي سلاح از باید

 و انداختم پایین سرم

 میکنم خواهش_ورچیدم لب 

 

 ..ارین بیخیال_کرد پادرمیونی مهبد

 از میدم قول بدي من به مزه خوش ناهار یه اگه_ گفت من به رو

 .. بدم بهت تا سه هرکدوم

 

 میچینم میز الان امادس ناهار..مرسی_زدم لبخندي

 کن امادا پذیرایی سالن توي میز_زد داد آرین
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 که من_شنیدم آرین  آهسته صداي که رفتم آشپزخونه سمت به

 ..نمیخورم بپزه دختر این که غذایی از دیگه

 بدم سفارش غذا خودم واس میرم

 

 شدم آشپزخونه وارد بیخیال

 نداره لیاقت بخوره کوفت اصن نخوره

 بوق پسره

 

  بود میز زیر هنوز نیلا

 خشکم  اشکیش چشماي دیدن با که زدم کنار رو پارچه و شدم خم

 !میکنی؟؟ گریه چرا_زد

 این واس_گرفت سمتم به بود دستش که رو اي گنده پیاز

 

 هنوز؟؟ نشده تموم سالادت_خندیدم
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 ..بگیر شد تموم چرا_گرفت سمتم به ظرف

 عشقم مرسی_گرفتم ازش ظرف

 بیام من تا بمون زیر توهمین

 

 بمونم اینجا چقد گرفتم کمر آرتروز_کرد اخمی

 

 بکش غذا کنیم؟توبرو عوض جامونو میخواي_کشیدم لپش

 

 ترم راحت همینجا میکنم فکر هرچی.. نخیر_کرد اخمی

 

 بفرست برام ماکارونی پر بشقاب یه فقط

 چشم _دادم تکون سري
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 کردم  خاموش گاز زیر

 بود کشیده دم خوبی به ها ماکارونی

 کردم درست رو مخصوصش سس سریع

 گشنگی از مردم دیگه باش زود_شنیدم نیلا آهسته صداي که

 

 الان_گفتم میریختم بشقاب توي ماکارونی تند تند که همینجور

 ...تمومه دیگه

 

 !میزنی؟؟ حرف کی با_خوردم جا آرین صداي با یهو

 

 ..خودم با_برگشتم عقب به ترسیده

 

  کرد ریز چشماشو

  کشید عقب صندلی
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 شد گردچشمام

 میکرد برخورد نیلا با پاهاش حتما مینشست صندلی روي اگر

 !ها؟ نشینی_زدم داد

 

 !چرا؟_ خورد جا

 ..دیگه میکشم ناهاردارم آخه_زدم اي مسخره دلبخن

 

 بچین مهبد واس میز... دادم سفارش خودم واس من_زد پوزخندي

 

  نشست صندلی روي بیخیال و

 شد جدا تنم از روح لحظه یک براي که

 

 بود آمد و رفت در میز و پارچه و آرین بین ام ترسیده نگاه
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 !شده؟ چیزي_پرسید مشکوك آرین

 

 ..نه نه_دماوم خودم به

 کنم حفظ خونسردیم میکردم سعی

 بود نیلا پیش حواسم تمام ولی

 

  کشیدم ظرفی توي ماکارونی

 کردم گرد عقب خرچ خرچ صداي شنیدن با که

 

  داشت کثیفش دستاي با آرین

 میخورد رو سالاد داخل هاي خیار

 

 که کرد دراز اي دیگه خیار برداشتن براي دستش
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 ناخونک غذا به ندادن یاد بهت_دستش روي کوبیدم محکم  قاشق با

 نزنی؟؟

 

  قهر با ها بچه مثل کرد اخمی

 ..خسیس_شد بلند صندلی روي از

 

 رفت سالن سمت به

 

 ..گنده خرس_

 

 زدم کنار پارچه و گذاشتم میز روي بشقاب

 بودا دراز پاهاش چقد واي_کرد رها رو خودش اسوده نیلا که

 حلقم تو بره بود نزدیک
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 میکردم  فکر همین به منم تفاقاا_خندیدم ریز

 

 نگاهش داره میز زیر دختر یه نمیدونست تازه _خندید ریز نیلا

 میکنه

 پاش بین خاروندن به کرد شروع لحظه یه واسه

 

 شد گرد تعجب از چشمام

 !!نیلا_غریدم

 

 ..بود گرفته خارشش چیزش اون خب چه من به_داد نشون دندوناش

 

  کوبیدم بغلش توي بشقاب

 شدي منحرف..سرت به زده گرسنگی از نزن حرف انقد بخور بگیر_

 نکرده باخودش فکرایی چه نیست معلوم
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 ..کردم خوووب خووب فکراي_نیلا

 

 بدم جواب بهش اینکه بدون

 

 کردم مرتب رو پارچه

 زمینی سیب دیگ ته اي تیکه و  ماکارونی پر بشقاب یه کشیدن بعد

  گذاشتم کنارش

 شدم خارج آشپزخونه از

 

 دیگ ته عاشق من واي_زد برق چشماش بشقاب دیدن با هبدم

 هستم زمینی سیب

 جان نوش_گذاشتم دستش جلوي بشقاب و زدم لبخندي

 !چی؟ خودت پس_پرسید متعجب مهبد
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 میخورم آشپزخونه توي من_

 بیار غذات برو نمیچسبه بهم تنهایی من..نکرده لازم_کرد اخم

 ..همینجا

 

 آخه_

 ...برو نداره ماخه هآخ_پرید حرفم بین مهبد

 

 دادم تکون سري ناچار به

 شد بلند در زنگ صداي که

 اوردن سفارش حتما میکنم باز خودم_ارین

 

  برگشتم آشپزخونه به و انداختم بالا ام شونه بیخیال

**** 
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  نشستم  مهبد روي به رو

 شدم لذیذم ماکارونی خوردن مشغول صدا بی

 

 ...میکردم سهو منم که میخورد ولع با انقد مهبد

 نگاه ما به میزد موج حسرت توش که چشماي با آرین مدت تمام

 ...میکرد

 

 

 میکرد بیشتر منو اشتهاي این و

 ...آرین آقا میکنی ناز من پخت دست براي حالا

 

  شستم رو ظرفا ناهار از بعد

 رفت اتاقش به اي دیگه وسایل آوردن براي آرین

 رفت دستشویی سمت به مهبد و
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 تا اتاق توي پرید جن مثل و کرد استفاده پسرا  نبودن فرصت از  نیلا

 بخوابه

 

 

 دوباره مهبد درخواست به

 شدیم جمع  پذیرایی توي و

 

 نصب طریقه میخوام_گرفت سمتم به رو گردي تقریبا و  ریز گیرنده

 بدم یاد بهت رو این

 انداختم بهش دقیقی نگاه

 

 داد قرار ششگو توي اونو و کرد کج سرش که دادم تکون سري

  گوشت توي میذاریش اینجوري ببین_

 هست هم پوست رنگ و میشه پنهان کامل طور به خودش
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 ..نشه دیده کن احتیاط بازم ولی

 ..بکنه کار به شروع تا بدي فشار رو  ریز دکمه این باید زدي جا وقتی

 بشی اذیت و کنه ایجاد اضافه صداي گوشت توي ممکنه اولش

 میشه صدا یب دقیقه چند بعد ولی

 

 فهمیدم_

 خودش بده دستگاه.. مهبد نفهمید ندارم شک_زد پوزخندي آرین

 بذاره کار

 

 کردم نگاهش چپ چپ

 گرفتم مهبد از دستگاه و

 کردم نگاهش کمی

 نبود پیچیده زیاد

 دادم قرار گوشم توي اونو
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 نبود سخت دیدي بفرما_ زدم لبخندي و

 

 خنگ زدي جاش برعکس_داد تکیه مبل به سینه به دست آرین

 

 زدم جاش دوباره و آوردم  بیرون گوشم از  دستگاه سریع

 دستت آرین..برعکسه الان_شد بلند مهبد خنده صداي اینبار که

 نه یا گرفتی یاد ببینه میخواست انداخت

 

 شد لوچ چشمام که رفتم آرین به اي غره چشم چنان

 

 کردم تنظیم گوشم توي رو گیرنده بیشتري دقت با اینبار

 !حله؟؟ خوب_

 

 !داري؟؟ صدام 3 2 1_ کرد روشن رو اي دیگه دستگاه مهبد
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 !میاد؟؟ صدام_خندید که کردم نگاهش متعجب

 

 !میاد؟؟ معلومه صداتو نشنوم که هستم کر مگه خب وا_

 

 نشست کنارم و شد بلند مبل روي از آرین

 !میخواي؟؟ چی_کشیدم عقب سرم که برد گوشم سمت به دستش و

 

  آورد جلو سرم و گذاشت گردنم پشت ستشد حوصله بی

 زد کنار موهام و

 رفت ور گوشم داخل گیرنده با کمی و  برد فرو گوشم توي انگشتش

 

 کشید اتیش رو  به گردنم پوست داغش هاي نفس که

 

 کردم حبسام سینه توي نفسم
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 شد درست حالا_کشید عقب

 

  3 2 1_خندید مهبد

 صدامو؟ داري

 

 پیچیدسرم توي یاديز خیلی ولوم با صداش 

 شدم کر بابا یواش_کردم اخمی

 

  کرد گوشم توي انگشتش آرین

 کن جمع انگشتت اون_دستش پشت زدم محکم که

 

 بود گرفته خندش

 کنم درست ولومشو میخواستم فقط خب خیلی_
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 تنظیم حالا بیا_گذاشتم دستش توي کشیدم بیرون  گوشم از گیرنده

 کن

 ...نکن انگشت منو انقدم

 

 فهمیدم تازه  مهبد شده سرخ صورت دیدن با که گرفتم ازش وروم

 زدم گندي چه

 ...که گزیدم لب

 

  انداختم پایین خجالت از سرم

 

 ..کرد درستش و گرفت رو گیرنده  ارین

 ..بگیر_

  ازش بگیرم کردم دراز رو دستم
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نکنم فکر_خودش سمت کشید رو سرم و چسبید رو گردنم یهو که
 بذارمش برات خودم بیا باشی داشته رو گذاشتنش عرضه تو

 

 تو اسبی دم شکل به حرص با بود ریخته دورم باز که رو موهام

 گوشم تو کرد فرو رو گیرنده و گرفت مشتش

 

 ...شد پاره میکنی چیکار_ کشیدم جیغ حرص با

 

  بزنه گاز زمین بود نزدیک  خنده از مهبد 

 

  میدادم که افتضاحی هاي سوتی به توجه بی

 کنم خلاص آرین چنگ از موهام تا کشیدم عقب رو سرم

 شد کشیده آرین دست تو موهام که

 

 :گفتم جیغویی جیغ صداي با
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 .. دیگه رو صاحابا بی اون کن ول -

 

  خندید ریز مهبد

 

 زشتی چه به دارن صاحاب نگووو _آرین

 .. 

 

 ها کارتون مثل که داشتم اینو قابلیت مطمئنا و شد گرد هام چشم

 ...بدم بیرون اغمدم از آتیش

 

 مشت با و روش انداختم رو خودم کشیدم می جیغ که حالی در

 :اش سینه تو کوبیدم

  خودتی زشت ....بیشعور -

 درختی میمون اورانگوتان...نفهم....الاغ خر  
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 مبل رو پشت به که آرین و بود شده بلند مهبد ي قهقهه صداي

 در پی هاي  ضربه تا...بگیره رو دستم مچ کرد می سعی بود افتاده

 کنه مهار منو پی

 

 بره شد مجبور کشیدم می جیغ بس از و خورد زنگ مهبد تلفن

 ...بیرون

 

 :کشیدم محکم و چسبیدم رو آرین گوش

 خودمم زشت بگو...بگوو کردم غلط بگو -

 

 ...خودتی زشت_داد هولم و ام سینه رو گذاشت رو دستش

 

 که بشم پهن مبل روي بود نزدیک یهویش دادن هل بخاطر  

 

 ...شد کشیده دستم تو گوشش همزمان و اش یقه به انداختم چنگ
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 و...کنه جلوگیري افتادنم از تا کمرم دور کرد حلقه رو پاش سریع
 بشه کشیده کمتر گوشش

 انداختم موقعیتمون به نگاهی شدیم ثابت وقتی

 

 ..زد خشکمون دو هر

 تکون بود یختهر صورتم تو که رو موهام ام بریده بریده هاي نفس

 خورد می آرین صورت به و داد می

 

 بودم شده قفل پاهاش بین من و ام سینه روي مونده دستش

 مشغول کرد می فکر دید می یکی و بود آوري خجالت وضعیت

 وضعی چه اونم..بودیم خاکبرسري کارهاي

 

 گذاشته اش سینه روي رو هام دست و هاش چشم به بودم زده زل

 خوردم زمین محکم و برداشت دورم از ور پاش یهو که بودم
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 پیچید باسنم توي بدي درد

 بی میکردم غرغر نیلا با که معمول طبق و گذاشتم باسنم روي دستم

 ..شد له شوهرم سهم آخ_گفتم حواس

 

 بشه کمتر دردش تامیدادم مالش رو باسنم حواس بی همینجور

 افتاد آرین به نگاهم اي مردونه  خنده صداي با که

 ...میخندید و بود گرفته دهنش جلوي  دستش که

 

 له شوهرت سهمیه همچینم_کرد زمزمه که شدم بلند زمین روي از

 نشده

 

 چی؟؟_پرسیدم حواس بی

 

  شد بحثمون ادامه مانع مهبد ورود
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 اداره بریم باید آرین_کرد جمع میز روي از وسایلش سریع مهبد

 

 خودش به  يجد  چهره لحظه یک در پیش دقیقه چند شوخ ارین

 !شده؟؟ چی_ گرفت

 

 باید.. آوردن دست به رو مدارکی ها بچه_بست رو کیفش زیپ مهبد

 ببینیشون بیاي

 

 کنم عوض لباسم کن صبر_داد تکون سرش ارین

 

 رفت اتاقش سمت به دو با

 بار چند کن سعی گذاشتم برات وسایل نیلو_کرد من به رو مهبد

 رينخو مشکل به اونجا که کنی کار باهاشون

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 810  

 

  گفتم اي باشه

 شدند خارج خونه از آرین با همراه مهبد

 رفتم اتاق سمت به برداشتم میز روي از وسایل.

 

 بود خوابیده تخت نیلا

 داده لم راحتم چه.. داخل بیاد یکی یهو نمیگه دختر_کردم اخمی

 

 گذاشتم اتاق کوچیک عسلی میز روي دستم توي وسایل

 

 نشستم تخت روي نیلا کنار

 !شد؟ چی_خوردم جا صداش با که

 

 !بودي؟؟ بیدار_پرسیدم ترسیده
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 ..آره_نشست تخت روي اخم با نیلا

 شد؟؟ چی

 

 بهم کارش طریقه و آورد وسایل دیگه هیچی_انداختم بالا ها شونه

 رادمهر خونه برم فردا شد قرار داد یاد

 

 میرم ؛من نه برم_نیلا

 میمونی اینجا تو

 

 ..خطرناکه اونجا شدي بچه_نشست پیشونیم روي اخمی

 

 نه؟؟ تو واسه خطرناکه من واسه_زد پوزخندي

 

 ..من اما_
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 بلایی ندارم دوست... نداره اگر و اما_گذاشت لبام روي دستش نیلا

 بیاد سرت

 

 بیاد سرت بلایی ندارم دوست منم_زدم پس دستش

 

 ...رادمهر خونه میرم ،من نکن بحث من با_نیلا

 

 میرم من نه_

 

 میرم من_نیلا

 میریم هردومون پس باشه_زدم ددا

 

 ...بهتره اینجوري_کرد مکثی نیلا

 

 ... کنی کار باهاشون بدم یاد بیابهت_ دادم تکون سرمو
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 ..بازي پلیس جوون_زد لبخندي

 دادن  توضیح به کردم شروع و کردم نگاهش چپ چپ

*** 

 فهمیدي؟؟_

 

 نه_خندید

 

 !تو؟ بودي کی خنگه_بود گرفته خندم

 

 اون یا بودي  بغلش تو وقتی ارین و تو عاشقانه صحنه نکن فکر_نیلا

 ...ندیدما رو نکنه انگشتت زدي داد بلند که موقع

 

 باحال خیلی واي_گرفت شدت خندش که کردم نگاهش تعجب با

 ...بودین
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 بدبخت منحرف_ زدم بهش محکمی گردنی پس

 

  میکنه بغل اینو دیگه یکی_داد ماساژ رو گردنش نیلا

 ...نحرفم میگه من به

 

 خواهر رسیده بجاي کارت بیشعور_زدم  کنارش تخت روي از

 میکنی؟ مسخره رو بزرگترت

 

 نیلو؟؟_کشید دراز کنارم و خندید نیلا

 !هوم؟_گذاشتم سرم زیر دستام و بستم چشمام

 

 ..چرا نمیدونم_

 !چی؟ چرا_پرسیدم متعجب
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 ..میرسه زود خیلی بازیم خواهرزن دوران میکنم حس چرا_خندید

 

 ببندي؟؟ پیشه_گرفتم پهلوش از محکمی نیشگون

 اره اره_ شد جمع درد از صورتش

 

 ..ببند پس خوبه_

 چشم_خندید

 

  کشیدم عمیقی نفس

 کنم استراحت کمی میکردم سعی

 بود درگیر زیادي ذهنمون مدت چند این

 ...ها دوقلو و سینان و ارین هاي کار تا گرفته بازي موشک قایم از

 

 کردم باز چشمام لاي  بزور در رومآ تق تق صداي با
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  بود گرفته خواب بخاطر صدام

 !بله؟_کردم صاف صدام کمی

 

 ..دیگه پاشو.. بلا و بله_نیلا

 

 ..خستم بیخیال _چرخیدم پهلو به

 

 مورد وسایل گفت ارین پاشو... شبه 12 ساعت_غرید نیلا که

  بذاریم کوله توي نیازمونو

 ...دنبالمون میاد مهبد 7 ساعت فردا کنیم وصل هارو گیرنده و

 

 !شب؟ 12 چی_نشستم سیخ یهو

 

 زد کمرش به دستش
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 ...خانوم بله_

 شد؟؟ چی عنق بد پسره این شام اوه_

 آوردم توام واس پختم شام براش من_نیلا

 کرد میز به اي اشاره

 

 !دادي؟ املت بهش_شد جمع صورتم  املت دیدن با

 

 ...نخورد ولی آره_خندید ریز

 

 !چرا؟_مپرسید متعجب

 

 قابلمه توي سرش بود یخچال توي کمر تا رفتم من وقتی_نیلا

 ... ماکارونی
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 میخورده قاچاقی پس_نشست لبم روي لبخندي

 

 ...لپی دو اونم آره_نیلا

 

 ..پرستشکم مرداي این دست از_دادم تکون سري

 

 گذاشتم داد مهبد که وسایلی_گذاشت تخت روي پشتی کوله نیلا

  تو این

  هست مه شوکر یه

 حملش خودت از دفاع براي بگی میتونی دیدش کسی اگه گفت

 میکنی

 

 اوهوم_ داد تکون سرم

 لباست به کنی وصل رو ها گیرنده باید هم خروج قبل

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 819  

 

 هست کوله کنار جیب تو هم جاسوسی هاي دوربین

 

 ...باید خونه به ورودت محض به

 

 ...میدونم اینارو همه نیلا_غریدم

 

 ندي سوتی کن مرور چندبار خودت واس برو تگف مهبد اخه_خندید

 

 من نه  بود تو با منظورش اون_کردم نگاهش چپچپ

 

 نیلو گفت آخه_داد بالا ابروهاش

 

 ..چشم بگو بود تو با میگم.. نکن بحث_زدم بهش گردنی پس
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 چون بوده تو با که درهرصورت چشم_زد من به گردنی پس متقابل

 ..منم نمیدونسته

 

 از من بگی صبح اینارو نمیتونستی حالا_کردم پرت تخت روي خودم

 !نکنی؟ بیدار خواب

 

 خواب  صبح چون  نه_کرد حلقه شکمم دور دستش و خزید کنارم

 ...میرفت یادم چی همه مطمئنا بودم الود

 

 گفتم اوهومی

 

 برگشتم خواب عالم به دوباره و

 شدم بیدار خواب از نیلا از زودتر صبح

 بود شده امروز  سحرخیزي باعث یشبد خوابیدن زود کنم فکر
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 با رو گیرنده و کردم عوض ساده مشکی  شلوار و  مانتو یه با لباسم

  و گذاشتم گوشم توي احتیاط

 کردم وصل  ام یقه ،کنار لباسم زیر کوچیکی میکروفن

 

 !چنده؟ ساعت_گفت خوابالودي صداي با نیلا

 

 دقیقه 6:45  _انداختم اتاق کوچیک و قدیمی ساعت به نگاهی

 

 نکردي بیدارم زودتر چرا_ شد بلند تخت روي از سریع

 کردن عوض مشغول تند تند و انداخت من هاي لباس به نگاهی

 شد هاش لباس

 

 ..که بریم دوتایی نمتونیم ما نیلا_
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 پشت من چون درسته_میکرد پرت اي گوشه شلوارش که همینجور

 ..میام سرت

 

 ...همینجا کاریه چه خب_

 زدیم حرفمون ما_ریدپ حرفم بین

 ..رادمهر خونه میام من

 

  بود فایده بی نیلا با بحث

**** 

 بودم ایستاده سالن توي 7 ساعت راس

 طبیعی کن سعی فقط.. بکنی خاصی کار نیست لازم نیلو خب_مهبد

 کنی رفتار

 

 ...باشه_دادم تکون سرم
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 مخود روي رو ارین خیره نگاه اخر تا و زدیم بیرون خونه از دوتایی
 میکردم حس

 

 داشت نگه رادمهر خونه جلوي مهبد ساعت نیم از بعد

 بودیم اومده دزدي براي نیلا و من قبلا که بود اي خونه همون

 

 بود کرده رخنه دلم توي بدي ترس

 داشتم استرس شدت به و

 

 ... نباش هیچی نگران_زد لبخندي پریدم رنگ دیدن با مهبد

 

 ..خدانگهدار_شدم هپیاد ماشین از و زدم کمرنگی لبخند

 

 کرد بسته و باز اروم چشماش
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  رفتم در سمت به

 ..بردم  بالا  زنگ فشردن براي رو لرزونم دست

 

 شد باز تیکی صداي با در نرسیده زنگ به دستم

 

 ..انداختم  مهبد به نگاهم اخرین

 سمت اون به نگاهم کوچه توي رنگی زرد تاکسی  پیچیدن با که

 شد کشیده

  نمیدیدم ور ماشین داخل

  اومد بیرون شیشه از که شخصی  دستی دیدن با ولی

 نشست لبم روي لبخندي

 بود نیلا
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 توي رو قدمم اولین و کشیدم عمیقی نفس و گفتم لب زیر الله بسم

 ...گذاشتم حیاط

 

 بود  ساکت روز اون مثل حیاط

 

 رسوندم اصلی ساختمان به رو خودم بلند هاي قدم با

  شد باز در که

 کرد بیشتر رو ترسم به  رادمهر خندون چهره

 خوش خودت خونه به بار دومین براي کوچولو خانوم سلام_رادمهر

 ..اومدي

 

 ممنونم.. سلام_ باشم خونسرد تا میکردم رو سعیم تمام

 

 داخل بیا_رفت کنار در جلوي از
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 شدم خونه وارد و فشردم دستم توي بیشتر پشتی کوله دسته

 بست سرم پشت در رادمهر

 خدمتکار یک عنوان به که فعلا خب_زد پوزخندي و

 کاري تمیز مشغول بري بالا هاي خواب  اتاق به میتونی..اینجایی

 ...بشی

 شکار.. هستم سیر فعلا چون_داد ادامه و  رفت اشپزخونه سمت به

 ...من کوچولوي

 

  میکوبیدام سینه توي محکم  قلبم 

 

 رفتم ها پله تسم به لرزون پاهاي با و گفتم اي اجازه با

 

 کردم باز رو اتاق اولین و

 شد گرد چشمام تخت روي خونی ملحفه دیدن با
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 بود چی بودنش سیر از منظور فهمیدم حالا

 ،عیاش باز هوس مردك

 

 خون _برگشتم عقب به ترسیده گوشم کنار دقیقا صداش شنیدن با

 ...هست تو خون ملحفه این روي میریزه که بعدي

 

 ...باشی دختر اگر لبتها_ کشید عقب صورتش

 بودن میکنم حس که منم مهم..بودنت دختر نیست مهم هرچند

 .... باشه بخش لذت خیلی میتونه باهات

 شد سیخ تنم به مو که کشید کمرم روي رو دستش

 نشست پیشونیم روي سردي عرق ترس از

 

 ..رفت ها پله سمت به و زد داري صدا پوزخند رادمهر
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 ..شدم اتاق وارد لرزون هاي قدم با

 گذاشتم اتاق گوشه رو کوله و

 

 بود رمق بی ترس از هنوز پام و دست

 میترسیدم رادمهر از انقد چرا نمیدونم

 بود خونه دراین تنهاییم بخاطر شاید

 نبودش الان بود گرم بهش پشتم و میکردیم دزدي نیلا با همیشه

 ... بگیره وجودم تمام ترس بود شده باعث

 

  ملحفه روي  نخو  قرمزي دیدن با

 بزنم عق میخواست دلم

 ..باشه پست میتونست چقد ادم یک

 کرده بدبخت رو دختر کدوم نبود معلوم
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 رفتم حموم در سمت به و کردم جمع تخت روي از رو ملحفه اجبار به

 

 زد خشکم در شدن باز با که

 من جلوي زیر لباس با فقط که افتاد دختري برهنه بدن روي نگاهم

 بود ایستاده

 

 دختره اونور برو_داد هلم دستش با که بود زده خشکم مجسمه مثل

 ...پاپتی

 شد خارج حموم از برهنه و

 رفت تخت گوشه هاي لباس سمت به و

 

 ..نبود بدبختم همچین دختره انگاري زدم پوزخندي

 بود تر بدبخت رادمهر شاید میکنم فکر که حالا

 بود معلوم
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 ..خودشون نابودي واس رنمیخا خودشون که دختراس دسته اون از

 هه

 

 و انداختم سبد توي رو ملحفه

 کشیدم بیرون کمد توي از تمیزي ملحفه

 کنم پهن تخت روي تا

 

 اینجایی؟؟ خدمتکار_کشیدم کار از دست دختره صداي با که

 

 بله_شدم کارم مشغول

 !اومدي؟ تازه_دختر

 

 بله_کردم مرتب رو تخت
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 قیافت به اصلا چون..کردي تیز دندون رادمهر واس نکنه_دختر

 ...باشی خدمتکار نمیخوره

  باشم گفته بهت

 نامش به سندمو تخت همین روي همینجا دیشب... منه از رادمهر

 ...زد

 

 باشه_زدم پوزخندي

 

  بود شده خسته من کوتاه هاي جواب از که دختر

  پوشید اي مردونه پیراهن

  کرد نازك چشمی پشت و

 

 شد ارجخ اتاق از برهنه پاهاي با و
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 بودم  متاسف براش دلم توي

 بذاره رادمهر دراختیار پول بخاطر خودشو تا بود حقیر انقد که

 

 زد خشکم ترسیده سرم توي صداي شنیند با

 !داري؟ صدامو نیلو.. نیلو_

 

 توي؟؟ مهبد..آره_گذاشتم گوشم روي دستم

 باشه؟؟ کی داشتی انتظار پس آره _مهبد

 کنی جاسازي اروه دوربین تر سریع هرچه بهتره

 نره لو  که کنی انتخاب جاي کن سعی فقط

 

 دادم تکون سرم

 ..باشه_میدید منو مهبد انگار
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 انداختم اتاق اطراف به گذرایی نگاه

 نداشت چیزي هیچ پسرا براي آموزي بد جز اینجا گذاشتن دوربین

 

  نداشتن نیازي مستهجن هاي فیلم به دیگه بود گرفته خندم  

 ... و بود راه ب بساطش رادمهر هرشب کنم فکر

 

 

 بودم ایستاده سرجام دقیقه چند

 کنم پیدا رو مناسبی جايبتونم تا

 شد باز در یهو که

 

 

 :جاخوردم  نیلو دیدن با

 داخل؟؟ اومدي کنی؟چجوري می چیکار اینجا هی -
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 ام تو کردن فکر..راحت خیلی_خندید

  میام دارم هدوبار و بیرون گذاشتم هارو آشغال اینکه بهونه به

 ...بالا اومدم

 

 :بیرون دادم رو نفسم

 بود خطرناك کارت چی؟واقعا میفهمیدن اگه -

 

 ..فهمن نمی نباش نگران -نیلا

 کردي؟ چیکار رو دوربینا

 

 بشیم باخبر ازهم تا...کرده فعال رو شنودش هم نیلا بود رفته یادم

 

 بذارمشون؟؟ کجا دونم نمی -دادم بیرون نفسم
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 دادم بهش و درآوردم زیرم لباس توي از رو ها دوربین

 

 :خندید ریز

 ..الان تا دیدن چیا دونه می خدا -

 

 بعدشم..شه نمی دیده چیزي تاریکه خنگ -کردم نگاهش چپ چپ

 هستن خاموش

 

  گرفت ازم رو دوربینا از یکی خندید ریز

 !چیزي؟ ساعتی یا تابلویی زیر بذاریمش فیلما مثل_

 

  آینه اون قاب تو_کردم ارهاش اتاق بزرگ آینه به

 ... ببین
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  چسبوند آینه کنار به رو دوربین چسب با داد تکون سري نیلا

 بود راحت جاسازیشون تقریبا بودنشون باریک و ریز بخاطر

 

 ذاشتیم می باید خونه دیگه جاهاي رو  دوربینا بقیه 

 اتاق  دستگیر چرخیدن با که کردیم گرد عقب

 ...زد مونخشک هردو رادمهر صداي و 

 

 اومده سراغم به چرا باز رادمهر نبود معلوم

 بخوره نیلا به کثیفش هاي دست نمیخواست دلم

 

  دادم هل اتاق در پشت سمت به رو نیلا ناگهانی حرکت توي

 میخورد دیوار به مخ با نمیکرد کنترل خودش اگه که

 

 گرفت نیلا از اعتراض هرگونه فرصت در شدن باز
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 بیا_انداخت بودم ایستاده اتاق در جلوي که من به نگاهی رادمهر

 کن حاضر صبحانه نانا براي

 

 !کیه؟؟ نانا_پرسیدم متعجب

 

 رفت کرد گرد عقب من به جواب بدون

 

 ..تو با اش بقیه_گفتم یواش و گذاشتم نیلا دست توي هارو دوربین

 کنم جبران کارت باشه یادم_کرد اخمی نیلا

 

 شدم خارج اتاق از و زدم لبخندي

 

 رادمهر پاي روي که دختره دیدن با آشپزخونه به ورودم محض به

 بود نشسته
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 بودنم دختر از حالم میپایید بدنش جاي جاي رادمهر هاي دست و

 خورد بهم

 

 باشم متفاوت رفتارشون این به میکردم سعی

 میدید دخترا ازین یکی منم رادمهر باشه هرچی

 

 اي زننده و زشت هاي تصف چه احمقانمون هاي کار با میفهمم حالا

 میچسبید بهمون

 بود نخورده بهمون هیچکدومشون دست اینکه با حتی

 

 تو دوساعته_برگشتم سمتشون به ترسیده رادمهر داد صداي با

 !میگردي؟ چی دنبال یخچال

 

 ..کنم حاضر براتون صبحونه خب خب_بستم یخچال در کرد هول
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 پیدا کجا از رو گیج خدمتکار این عزیزم_زد پوزخندي دختره

 کردي؟؟

 

 ...میافته راه_زد خبیثی لبخند رادمهر

 

 میز چیدن مشغول تند تند و دادم قورت سختی به دهنم آب

 شدم صبحانه

 

 شد  گرد چشمام چیزي ملوچ ملچ صداي با

 نباشه فکرمه توي که چیزي اون میکردم خدا خدا

 ...ریختن روم یخ آب سطل یه انگار روم به رو صحنه دیدن با ولی

 

 نمیشد بسته و بود شده باز متر شش دهنم
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 لیس   صورتش و سر  و بود رادمهر دهن توي دختر کامل صورت

 میزد

 

 زدم بیرون آشپزخونه از دو با و گذاشتم میز روي وسایل سریع

 

 کردم هول آینه توي پریدم رنگ دیدن با

 ها اینجا بیام کردم قبول کردم غلطی عجب خدایا

 

  کردیم فرار مختلف پسراي دست از لسا چند این تو اگه

 بدیم باید رو کارا تمام تقاص اینجا مطمئنم

 

 شدم اتاق وارد سریع و کردم تند پا

 ..نبود نیلا از خبري
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 گشتمهم رو بعدي اتاق

 ..رفته کجا یعنی

 

 بود هزار روي قلبم ضربان

 ...میکردم سر اینجا چجوري شب تا من

 

 شدم وابخ اتاق کردن مرتب مشغول تند تند

 ..بشم خلاص ازینجا میتونستم زودتر میشد تموم کارام زودتر هرچه

 

 .. بردارم رو زمین روي هاي لباس شدم خم

 شد باز آرومی  صداي با در که

 ...دیدن با و برگشتم عقب به سریع

 

 دادم بیرون آسوده نفسم نیلا دیدن با



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 842  

 

 !بودي؟ کجا_

 

 ..کنم جاسازي رو نادوربی رفتم_بست سرش پشت در و شد اتاق وارد

 

 کردي؟؟_زدم لب خوشحال

 

 ..نه_داد تکون طرفین به سرش

 

 چرا؟_پرسیدم متعجب

 

 درسته؟ کنی کار اینجا توقراره_نشست تخت روي

 

 اره_

 ...باشم اینجا تو با قرار منم_نیلا
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 خب؟؟_پرسیدم گنگ نمیشدم حرفاش متوجه

 

 داشته نظر تحت رو اینجا که بذاریم توخونه هارو دوربین ما اگه_نیلا

 باشن

 نیست جالب اصلا این و میبینن هم تورو و من قاعدتا

 

 میگفت راست کردم فکر کمی

 باهم دیگه نمیشد میپایید مارو که چشمایی و ها دوربین وجود با

 باشیم

 

 پیچید گوشم توي دینگی دینگ صداي

 ...مهبد حتما_زد لب نیلا که

 داشت نگه رتشصو جلوي سکوت علامت به رو اش اشاره انگشت
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 ..خوبی نیلو سلام_پیچید گوشی توي مهبد صداي

 

 که فعلا آره.. سلام_داد جواب من بجاي نیلا

 کردین جاسازي رو دوربینا_مهبد

 

 ... نه_ انداخت من به نگاهی نیلا

 

 !چرا؟_پرسید متعجب مهبد

 

 ...بذارمش چجوري نبودم بلد خب_نیلا

 

 گوشی توي طوفان یک مثل که داد بیرون شدت به نفسش مهبد

 بود؟؟ چی واسه توضیح انقدر پس_پیچید

 

 ..بود سخت خیلی...دیگه نتونستم خب_نیلا
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 میکنم امتحان دوباره حالا

 

 میگیرم تماس باهات دوباره... باشه_شده کلافه مهبد بود معلوم

 

  یافته پایان تماس شدیم مطمئن که دقیقه چند از بعد

 چی؟؟ دوربینا وصل براي شنب بکار دست خودشون اگه خب_زدم لب

 

 اینجا دوربین میتونستن اگه چون نمیشن_شد بلند تخت روي از نیلا

 ...نمیسپردن ما به بذارن

 

 ..شدیا کارآگاه پا یه_زدم لبخندي

 

 ..دیدي کجاشو_کرد صاف لباسش یقه نیلا

 خواب اتاق از رو دوربین یکی اون میرم_رفت اتاق در سمت به

 ...بردارم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 846  

 

 

 ...بشی خارج خونه از بعدش ترهبه.. باشه_

 ..بشیم دیده اینجا دوتایی نباید

 

 میمونم منتظرت توکوچه باشه_نیلا

 

 تو... بکشه طول چقد اینجا من کار نیست معلوم_

 

 پیش مشکلی اگه میمونم منتظرت_پرید حرفم بین  لجاجت با نیلا

 کن خبرم اومد

 

 ...تو دست از_دادم تکون سري

 

 کشید سرکی  و کرد زبا اتاق در لبخند با

 شد خارج اتاق از
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 شدم اتاق کردن مرتب مشغول دوباره

 

 در که بودم اتاق توي پاش و ریخت وسایل کردن جا به جا گرم سر

 شد باز یهو

 

 چهره دیدن با که برگشتم عقب به شده گرد چشماي با خوردم جا

 رادمهر عصبانی

 

 زد خشکم

 

 داد بیرون شدت به رو نفسش من دیدن با

 !شده؟ چیزي_پرسیدم تعجبم

 

 بست سرش پشت در و شد اتاق وارد
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 دوتا نداره خوبیت میگفت که افتادم مرتضی حرف یاد همزمان من و

 باشند بسته در اتاق و سقف یه زیر نامحرم

 

 بود چی از ترسش میفهمم حالا

 داشت هم ترس شدن اسیر اي گرسنه گرگ کنار بره یک مثل

 ..دیوار روي از رديک فرار گفتن نگهبانا_رادمهر

 

 !کنم؟؟ فرار باید چی واس!چی؟_پرسیدم متعجب

 

 ..شدند عرضه بی هم من هاي نگهبان_کرد نگاهم غلیظی اخم با

 ..نمیشد گم راحتی این به کیف اون داشتن نگهبانی عرضه اگر

 

  نمیفهمیدم رو حرفاش منظور
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 چشماش و  گذاشت سرش زیر دستش و کشید دراز تخت روي

 کن گرم رو حموم برام_بست

 

 !هان؟_

 

 !گفتم؟ چی نفهمیدي_غرید

 

 رفتم حموم سمت به و گذاشتم زمین روي رو دستم توي هاي لباس

 

 شد گرد تعجب از چشمام حموم در کردن باز با

 

 بود جدا خونه یه خودش اینجا

 

 میدرخشید سفید تماما اتاقم یه توي طلایی وان و  دوش
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 ..مختلف شامپوهاي از پر قفسه

 

 باش زوود_کشیدم فضولی از دست رادمهر عصبی صداي اب

 

 کردم بازش و رفتم دوش سمت به سریع و

  بودم امیدوارم فقط

 کنم حموم باهاش نخواد ازم

 بیارم سرش بلایی چه نمیکردم تضمینی وگرنه

 

 ریختم وان توي ولرم آب

 کشیدم بو یکی یکی و انداختم ها شامپو به نگاهی و

 ...بود بهتر یکی اون از بوش کدومش هر

 

  ریختم وان توي و کردم انتخاب یکی
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 برهنه تنه نیم دیدن با که برگشتم عقب به دیوار به در برخورد با

 کردم هنگ رادمهر

 

 گرفتم ازش نگاهم و دادم قورت دهنم آب

  خیابونی دختر یه نمیکردم فکر_زد پوزخندي که 

 ..بکشه خجالتم

 صورتش به اجبار به که داد قرار ام چونه زیر دستش و اومد سمتم به

 !کردي؟؟ توبه شدي خدمتکار وقتی از اینکه یا_ دوختم چشم

 

 ...رفت شلوارش سمت به دستش

 کشید پایین اونو

 اونور  اینور نگاهم متري میلی نداشتم جرات ترس از

 کنم
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 چشماش به بودم زده زل سکوت توس فقط و

 ادا داري شایدم ای_بود نشسته لباش روي که زشتی پوزخند اون و

 !میاري؟ در

 

 پسرا اتاق تو عمرش کله که کسی هرچند_رفت وان سمت به

 ...نیست بلد چیزي هیچ تمکین جز کذرونده

 

  نشسته وان توي میداد نشون  آب شلپ شلپ صداي

 

 ..اینجا بیاد بگو رو نانا برو_رادمهر

 

  برگردم عقب به اینکه بدون و گفتم چشمی

 شدم خارج حموم از
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  رفتم پایین ها پله از دو اب

 بود نشسته تلویزیون جلوي مبل روي دختره

 ..اتاقشون برید گفتن آقا_ایستادم جلوش

 

 رفت اتاق سمت به و شد بلند جاش از من حرف به توجه بدون

 

 ..بود چشم توي واقعا کشیدش و لخت پاهاي

 

  رفتم آشپزخونه سمت به کلافه

 کنم آماده  ناهار  تا

 ایستادم در جلوي  مسنی نسبتا زن دیدن با که

 !؟..باشی جدید خدمتکار توباید سلام_زد من به لبخندي

 

 ..بله_دادم تکون سرم
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 فکر_خندید بود دستش داخل ماهی کردن پاك مشغول که همنطور

 بیاد تر کشته کار زن یه میکردم

 برن فرستاد تو بخاطر رو خدمه همه اقا چون

 

 !من؟ بخاطر چرا_شد گرد چشمام

 

 ..نمیدونم_انداخت بالا هاش شونه

 ..هستم اینجا مادرشون اسرار بخاطر منم

 کنن میل ژاپنی غذاي هفته در روز یک دارن عادت آقا

 

 !ژاپنی؟_رفت بالا لبم گوشه

 

 ..آره_خندید بلند که میکرد درك رو حالم انگار
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 مختلف هاي کشور از غذا نوع یک رو هفته در هرروز دارن دوست

 بخورن

 

 ..نمیکنن که چکارا مردم توبه اخدای_

 

 تیکه تیکه رو دستش داخل مواد اي حرفه صورت به تند تند

 میریخت بزرگی ماهیتابه توي و   میکرد

 ..ست لقا مه من اسم راستی اها_

 میگن بهم هم خاله

 ...کنی صدا خاله منو میتونی توام

 

 هستم نیلو منم_کردم دراز سمتش به دستم و  دادم تکون سري

 

 ؟! بگیره ماهی بوي دستت باشی داشته دوست نکنم فکر_خندید که
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 اصلا نه_کشیدم عقب دستم سریع

 

 بود شده جالب برام رادمهر عجیب هاي عادت

 !دارن؟ عادت چی به دیگه_

 ...و کرد ریز نگاهش خاله

 

 دختر یه با روز هر اینکه به_کشید آهی و کرد ریز نگاهش خاله

 ..باشه

 آشغال تیکه یک مثل سر آخر و یکننم استفاده ازش شب چند

 ...عادتشونه بدترین این بیرون میکنن پرتش

 

 باز هوس مردك_کردم زمزمه

 ؟؟.گفتی چیزي_خاله

  نه نه_زدم لبخندي
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 معلومه خدمه و بزرگ خونه این از _پرسیدم بحث کردن عوض براي

 ؟..چیه شغلشون..هستن ثروتمند خیلی

 

 رسیده رثا به پدرشون از هنگفتی ثروت_خاله

 ..دارن هم آرایشی بهداشتی وسایل بزرگ کارخونه یه

 کیفیتشون میگیرم آقا از دخترم بهداشتی پد همیشه من_خندید

 عالیه

 

 !هان؟_ گفتم متعجب

 

 ..باهات کردم شوخی_خندید ریز

 

 داشت هم اي خسته دل چه کردم نگاهش غیض با
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 بیار مشروب شیشه زمین زیر از برو_ خاله

 کنن میل غذا بعد رندا عادت آقا

 

 ندارن که عادتا چه آقا این_کردم کج لبم

 ...که کردن عادت دیدي یهو

 

 شدم ساکت خاله گزیدن لب و شده گرد چشماي دیدن با

 

 میکرد اشاره سرم پشت به

 بودم زده گند انگاري

 

 چرخوندم سرم آروم و دادم قورت دهنم آب

 

 دادم بیرون آسوده نفسم خالی جاي دیدن با که



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 859  

 

 ..گرفتیا منو خاله_

 جلوت دیدي یهو میمونه جن مثل چون نگی بد آقا از بهتره_خندید

 شد ظاهر

 

 !کجاست؟ زمین زیر_

 

  چوبی در یه راهرو ته_کرد اشاره راهرو انتهاي به انگشت با

 اونجاست

 

 رفتم زمین زیر سمت به حرف بی

 .. بود مطلق سیاهی تهش که  داشت زیادي هاي پله  کردم باز در و

 از رادمهره شبیه خیلی که جن یه یهو ها ترسناك فیلم این عینهو

 هوو میخوره منو میاد راهرو ته
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 کنم پیدا رو برق پریز تا کشیدم دیوار روي دستمو

 باعث که کشیدم جیغی ترسیده گوشم توي صداي پیچیدن با که

 همینطور رو پله چند زمین بخورم باسن با و بخوره سر پام شد

 ..خورمب قل نشسته

 

 بخورم تکون نمیتونستم درد از

 چکید چشمم از اشکی قطره

 !شده؟ چیزي بود جیغ صداي نیلو نیلو_مهبد

 کنی؟ خبرم کنی وصل ارتباط  یهو اینکه قبل اگه میمیري_غریدم

 

 !خوبه؟؟ حالت..میخوام معذرت_شد آروم صداش

 

 هبش رو پله تا ده از خوردنم قل و بدنم شدن له اگه_کردم باد لپم
 ..خوبم گفت بشه  شاید گرفت نادیده
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 چلفتی پا و دست_کرد زمزمه همراهش که شنیدم آرین خنده صداي

 

 شدم بلند زمین روي از سختی به

 ..میشد کبود ها پله لبه و ضربه شدت بخاطر پام ران و باسن مطمئنا

 

 دادم بیرون شدت به و کردم باد لپام کلافه

 !داشتی؟؟ چیکار حالا_غریدم و

 

  خوردم جا خاله صداي با

 !دوساعته؟ میکنی چیکار داري جان نیلو_

 

 پرونده  بري رادمهر اتاق به میخوام_پیچید گوشم توي مهبد صداي

 کنی؟؟ پیدا ازش مدارکی یا

 کنم؟ چیکار_زدم داد تقریبا بودم کرده فراموش کلا رو خاله حضور
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 ..بیام خودم میترسی تاریکی از میشی؟اگه عصبی چرا نیلو وا_خاله

 

 میارم الان خودم جان خاله نه_بستم حرص از چشمام

 

 افتادم راه به ها پله پایین سمت به

 برم راه راحت ونمیتونستم میکرد درد پام

 خب؟ میزنی داد چرا_مهبد

 

  انداختم سرم پشت به نگاهی

 نبود خاله از خبري

 

 راحت همشون دست از تا بکشم همینجا خودم میخواست دلم

 انتظار اینجا اومدم نشده دوساعت هنو مهبد؟من شدي دیونه_بشم

 واست؟؟ بیارم مدرك بگردم اتاقش برم داري
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 ..نکردین اینکار چرا خودتون بود راحت اگه

 ؟!نکن کار اون بکن اینکار میگید هی نشستین دور اون

 

  کردم سکوت

 نشد بلند هم مهبد از صداي

 

 ...مشروب اینهمه اوواا_افتاد فکم مشروب از پر هاي قفسه دیدن با

 

  برداشتم قفسه از شیشه

 ..ندارن شراب به نیاز هم سال 100 تا که هست اینجا مشروب انقد_

 ...میکنه خالی بطري یه هرعیاشی واس معلومه مردك

 

 رفتم بالا ها پله از لنگان لنگان
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 کرده قط تماس میداد نشون مهبد سکوت

  پررو پسره والا

 ..دارن آدم از انتظارا چه

 

 ...خاله بفرماید_گذاشتم میز روي رو شیشه

 

 دخترم ممنونم_زد لبخندي خاله

 

 میکرد زق زق شدت به پام

 چشماش وضعم دیدن با خاله که نشستم صندلی روي لنگام لنگان

 !شده؟ چی_شد گرد

 

 افتادم ها پله از_رفت هم توي اخمام درد بخاطر
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 ... بده مرگم خدا واي_کوبید صورتش توي دست با خاله

 !شده؟؟ چی ببینم بذار _نشست پام جلوي سریع

 

 ..شده کوفته کمی کنم فکر نیست مهمی چیز_

 

 گفتم اخی درد از که فشرد پام ران کمی دستش با

 ..میکنهکم رو دردت..بیارم پماد برات بیار در شلوارت_خاله

 

 خاله نیست لازم_رفت کابینت سمت به شد بلند پام جلوي از سریع

 ...من

 

 تو.. هیس_ نشست پام جلوي کشید بیرون کابینت توي از پماد تند

 ..نبود وضعت این الان بود خودت به حواست اگه

 

  بیاري درش باید_انداخت تنگم شلوار به نگاهی
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 نمیاد بالا پات ران تا شلوارت پاچه

 

 !؟...اینجا خاله اما_

 

  آشپزخونه تو نمیاد  کسی نباش نگران_

  میبندم چشمام من یمیکش خجالت من از اگرم

 

 ...ولی نه_زدم لبخندي

 

 ..میکنی اگر و ولی و اما چقدر_گفت کلافه

 

 دراوردم شلوارم و کشیدم پام روي مانتوم اجبار به

 نشستم صندلی روي دوباره و

 شد گرد چشمام پام ران روي بزرك کبودي دیدن با
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 ...داشتی خودکشی قصد کنم فکر_خاله

 شاید_خندیدم

 

 پخش کبودي روي پماد انگشتش با آروم گذاشت پام يرو پماد کمی

 خبره؟؟ چه اینجا_زد خشکمون صداي با که کرد

 

 شده زوم چشماش که رادمهر دیدن با که چرخید صدا سمت به سرم

   من پاي ران روي بود

 شد سیخ تنم به مو

 کشیدم بالا شلوارم و شدم بلند صندلی روي از سریع

 بود من پاي روي هنوز چشماش  رادمهر ولی

 

 نشست دلم توي بدي استرس و ترس
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 ..براش داشتم زمین خورد نیلو... اقا سلام_خاله

 همه دیدم خودم.. بدي توضیح نیست لازم_آورد بالا دستش رادمهر

 چیزو

 

 ...نمیدیدي میشد کور چشمات کاش کردم زمزمه دلم توي

 

 ...بشه حاضر تا کن کمک نانا به برو لقا مه_رادمهر

 

 گذشت من کنار از سریع و گفت چشمی لقا مه

  نرو بگم بزنم داد میخواست دلم

 ...ولی نذار تنها خورد دماغش به خون بوي که آشام خون این با منو

 

 

 اومد سمتم به زد پوزخندي رادمهر
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 سفیدي بدن_کشیدم عقب خودم که آورد تر نزدیک سرش و

 ...واسه میده جون...داشتیا

 

 ؟؟ نداري کاري میرمدارم من ديرا_شد ساکت نانا صداي یا

 

 ... عزیزم نه_چرخید سمتش به رادمهر

  انداخت من به مشکوك نگاهی نانا

 

  رفت خروجی در سمت به

 

 ..موند کجا خاله ببینم برم من_زدم زورکی لبخند که

 کجا؟_گرفت رو دستم رادمهر که برم در سمت به خواستم

 کشیدم پس رو دستم
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 تر تشنه من کنی فرار هرچی_کرد نزدیک گوشم به رو سرش که

 ....میشم

 

 سر از دست میکنم خواهش.. گذاشتم کنار اینکار من_کردم اخمی

 بردارید من

 

 خواب هم پسر هزار  با ببندم شرط حاضرم.. بیخیال_خندید بلند

 ...نمیشکنه تورو توبه بیشتر یکی..شدي

 _خندید بلند

 نشدي من بیخیال تو اومد خوشت توام شایدبعدش

 میشه ام شیفته...کنه صبح من با رو شب دختري هر ونچ

 

 کردم نگاهش چپچپ

 بود راضی خود از چقدرم
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 بمونم اینجا بودم مجبور ماموریت بخاطر حیف

 ..الفرار و میزدم بهش درمون درست کتک یه الان وگرنه

 کمرم گودي روي دستی نشستن با

 

 پریدم جا از تیز

 ..باشی تر شجاع میکردم فکر_خندید رادمهر که

  بودي مطمئن خودت به خیلی که شب اون

 میکنی؟؟ داري خود انقدر الان شده چطور

 

 از بدم جواب بهش اینکه بدون میزد صدا رو من که خاله صداي با

 رفتم بیرون لنگان لنگان آشپزخونه

 

 میکرد درد پام هنوز

 بود میز چیدن مَشغول
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 ...جانم_رفتم خاله سمت به

 

 !ره؟؟بهت پات_زد لبخندي

 

 ..میشد بهتر شاید کنه اثر پماد میذاشتن اگه_

 

 وارد آقا نمیکردم فکر... دخترم شرمنده_انداخت پایین سرش

 ...و بشن آشپزخونه

 ...نداره اشکال_گذاشتم خاله شونه روي دستم

 

 با میترسم...هستن چران چشم و باز هوس خیلی آقا_کشید آهی

 ...بشه دردسر برات سفیدت بدن دیدن

 

  شد گرد تعجب از امچشم

 داشت شناختی عجب
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 بی همینجوري منم دختر_زد غمگینی لبخند من قیافه دیدن با

 ..شد عفت

 

 بود مونده باز غار اندازه تقریبا دهنم

 

 ..بچینیم میز کن کمک بیا_ شد خارج گلوش از سوزناك آهی

 ..میان هم خانوم الان

 

 !کیه؟؟ خانوم_گفتم متعجب

 

 ..آقا مادر_رفت آشپزخونه سمت به

 

 میکنن زندگی تنها اینجا آقا  میکردم فکر_افتادم راه به سرش پشت
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 ..بزرگه خیلی باغ این ولی آره اینجا_خاله

 زندگی اونجا تنها خانوم که هست دیگه ویلا یه ساختمون این پشت

 میکنن

 اینجا بیان زیاد ندارن دوست پسرشون هاي کاري کثافت بخاطر

 

 هفته در روز یک فقط

 

 کردیم آماده رو میز خاله همراه گفتم آهانی

 میکردم نگاه واجور جور چینی هاي غذا به متعجب

 ...عالیه طعمشون_خاله

 

 خاص هاي طعم عاشق من_نشست میز پشت خاصی ژست با رادمهر

 ..هستم

 ...که انداخت من به خاصی نگاه و
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 ...انداختم زمین روي نگاهم

 برگشتم آشپزخونه سمت به و

 باشم رادمهر چشم جلوي نمیخواست مدل اصلا

 

  کشیدم پام روي دستی و نشستم صندلی روي

 میکرد درد هنوز

 ... ببینه کسی که نبود جاي خوشبختانه

  چرخیدم سمتش به خاله ورود با

 دخترم بخور_گذاشت میز روي جلوم رو بشقابی که

 علاقه چینی غذاي به من_انداختم ظرف داخل ابکی مواد به نگاهی

 ..دارمن اي

 

 ..خوشمزس بخور_خندید
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 با..بود ماکارونی یا سوپ رشته شبیه انداختم بهشون دقیقی نگاه

 ... بینشون سبزیجات و گوشت هاي تیکه

 

 ...ندارم میل من خاله ممنونم_زدم پس بشقاب

 ...شد شده کثیف هاي ظرف شستن مشغول بیخیال خاله

 

 ولی..خونه بري رزودت میتونی پات بخاطر.. کردم صحبت باآقا_خاله

 ...بمونی باید گفتن شب اخر تا و بیاي زودتر باید شنبه پنج

 

 بزنم جیغ میخواست دلم خوشحالی از

 ...آخ آخ_گرفت درد پام که شدم بلند صندلی روي از یهو

 ...رو خودت نکشی دخترم خب خیلی_خاله

 

 !برم؟ الان میتونم پس_زدم لبخندي
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 هستم جات من برو دخترم آره_خاله

 

 ...میکنم جبران.. ممنونم_

 

  وسایلم برداشتن از بعد و شدم خارج آشپزخونه از تندي

 زدم بیرون خونه از

 

 کسی یهو که کردم حرکت خونه سمت به لنگان لنگان خیابون توي

 گرفت دست با دهنم و چشما جلوي

 

 ایستاد حرکت از قلبم لحظه یک

 آخ صداي که شکمش توي کوبیدم آرنج با سریع و  کردم مکثی

 پیچید گوشم توي آشنایی

 بود شده خم درد از که نیلا دیدن با
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 !میکنم؟؟ سکته نمیگی بمیري_کشیدم راحتی نفس

 

 من روده و دل نمیزدي اینجوري.. میمردي کنن برسرت خاك_غرید

 توحلقم بیاري

 

 من به چسبیدي تو اول چه من به_ایستادم سینه به دست

 

 ام ضربه انگاري بود شکمش روي هنوز دست ولی کرد صاف کمرش

 میکنی رم نمیدونستم_بود محکم خیلی

 

 کن صحبت درست بزرگترت خودهر با_گرفتم رو گوشش

 

 ..شد کنده کن ول..کردم غلط آي آي  نیلو آي_کشید جیغ

 

 !میکردي؟ چیکار اینجا بگو حالا..خوب دختر آفرین_زدم لبخندي
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 !پس؟ کنم چیکار کجا_شدیم قدم هم باهم

 

 کردم هشنگاچپ

 ..هو دیوث این شاید گفتم..بودم تو مواظب خب_داد ادامه که

 این  به کنی شایدهوس گفتم باشه_خندید که زدم بهش گردنی پس

 بگیرم جلوتو باشم.. کنی تعرض  پاك چشم خیلی آقاي

 

 ...من تا اهلشی بیشتر تو ولی مرسی_زدم اي قهقه

 

 میگه بعد بغل و بوس ، ارین  به میچسبه راست و چپ_کرد زمزمه

 

  گفت چی بودم شنیده اینکه با

 گفتی؟؟ چیزي_گفتم مشکوك
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 بگم چیزي کنم غلط من نه ولی شنیدي میدونم_خندید

 شد اروم گوشم درد تازه 

 

 خنده زیر زدیم دوتایی

 !شده؟ چی پات_کرد اشاره میزدم لنگ که پام به

 !رادمهر؟؟ حلق تو رفته

 

 هر قبل بگیره یاد که  هبدم حلق تو میرفت کاش ولی نه_خندیدم

 ...کنه حضور اعلام کاري

 

 آخت صداي که موقع اون اء_داد تکون تاکسی جلوي دستش نیلا

 !زمین؟؟ خوردي پیچید گوشی توي

 ...میگیري کشتی رادمهر با داري کردم فکر من

 نریز زبون انقد نیلا دیگه بسه_داشت نگه پامون جلوي تاکسی
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 یهویی نمیخواددلم اصلا_کشید ونبیر گوشش داخل از گوشی نیلا

 ...کنه صحبت گوشم تو کسی

 ..منم_آوردم بیرون گوشی منم

 ..رفتیم خونه سمت به گذاشتم کیفم توي رو هردوش

 

  داشت نگه کوچه شر تاکسی

 شدم پیاده ماشین از کرایه کردن حساب بعد

 ...میام من برو تو_ نیلا

 

 ندارم شدن پیچ سوال حوصله تو جون_غریدم

  بخوابم برم راست یه خواممی

 ...تو با مهبد و آرین به دادن پس جواب شیفت
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 بیا یواشکی تو.. میرم من پس.. باشه_خندید نیلا

 

 ....حله برو_دادم تکون سرم

 

 رفت خونه سمت به نیلا

 خونه وارد نیلا از بعد تا شدم قایم حیاط در روي به رو درخت پشت

 ...بشم

 

 شدم اطحی وارد یواشکی ربع یه بعد

   احتیاط با و رسوندم در به خودم دو با

  شدم وارد

 میشنیدم رو صحبتشون پچ پچ صداي

 میکرد سرگرمشون داشت نیلا حتما
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  افتادم راه به اتاقم سمت به پاورچین پاورچین

 !میري؟؟ راه دزدا مثل چرا_ایستادم سیخ آرین صداي با یهو که

 

 سمتش به و کشیدم عمیقی نفس دادم قورت دهنم آب

 ..سلام_چرخیدم

 

 و دستشویی بري کاشتی مارو دوساعته..سلام_داد تکون سرش
 !میکنی؟؟ فرار یواشکی حالا بیاي

 

 دستشوییی؟؟ آ_

 براتون بیام بعد بخوابم کمی گفتم.. بودم خسته چیزه خب آها

 ...شده چی که بدم توضیح

 

 ...میپیچونی منو حالا نرسه بهت دستم مگه نیلا

 .. کنیم کامل یقاتتحق باید_آرین



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 884  

 

 نکردي جاسازي که هم ها دوربین..داریم نیاز اطلاعاتت به الان

 ؟؟!چرا،

 

 ...کنم وصلشون باید چجوري رفت یادم اخه_زدم اي مسخره لبخند

 

 ....که چرخیدیم در سمت به هردو خونه در خوردن بهم صداي با

 

 ...سلام_زد لبخندي مهبد

 !بودي؟ کجا_آرین

 

 چندتا میرم گفتم نیلو به_داد قرار جاکفشی ارکن رو کفشاش مهبد

 ...بیارم شنود

 

 بهش بودم زده زل متعجب که کرد نگاه من به حرفش ادامه در

 ...میگه راست اره اره آ_
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 دیدي؟؟ مهبد نگفتی چرا پس_کرد اخمی آرین

 

 !پرسیدي؟ مگه_

 باز درحیاط_چرخید مهبد سمت به رفت من به اي غره چشم آرین

 !بود؟؟

 

  پشتی در از همین واس بود ساختمون پشت ماشینم  من_دمهب

 برگردم زودتر که گذاشتم درباز رفتن موقع ..رفتم

 

 !شد؟؟ چی بگو نیلو خب_گفت آهانی آرین

 

 همه در دم..میگم برات من کنه عوض لباسش بره نیلو بذار_مهبد

 ..برام داد توضیح چیز

   و زدم آموزي تشکر لبخند
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 ایجاد باعث تا برم راه عادي میکردم سعی ولی میکرد درد هنوز پام

  نشه نیلا و من بین تفاوت

 رفتم اتاقم سمت به

 

 اومد بیرون تخت زیر از پریده رنگی با نیلا ورودم محض به

 !پریده؟ رنگت انقد چرا..شده چی_رفتم سمتش به ترسیده

 

 درد و دارم تهوع حالت...شدم پریود_شد جمع صورتش درد از

 ..شدید

 پریود سرعت این به نمیکردم فکر ولی داشتم درد گاهی گه حصب از

 ...بشم

 

 ..بیارم داغ نبات برات میرم_کردم پرت اي گوشه رو کوله

 

 !میخوام نواربهداشتی_ نیلا
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 !نداریم؟؟_گفتم متعجب

 ...بود کمد تو دیدم  بالا طبقه ولی نه خودمون_نیلا

 

 میارم برات بکش دراز تخت روي_ دادم تکون سرم

 

 نبود سالن توي کسی کشیدم سرك در لاي از

 اتاق تو بودن رفته حتما

 

 رفتم ارین خواهر اتاق سمت به پاورچین پاورچین

 تو بهداشتی نوار هنوزم مدت یه بعد ممکنه چطور نمیدونستم

  باشن داشته اتاقشون

 

  رفتم اتاق  سمت به راست یه
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 شدم کمدا تو گشتن مشغول تند تند

  زد برق چشمام نوار املک بسته دیدن با 

 برداشتمش سریع

 

  انداختم بهش نگاهی

 نبیننش غول نره دوتا این کنم قایمش کجا حالا

 

  کشیدم سرکی در لاي از

 نبود رو راه توي کسی

 با که رفتم ها پله سمت به آروم آروم و کردم حرکت پا نوك روي

  آرین صداي

 ایستادم سریع

 میري دزدا مثل.. میاي دزدا مثل.. میزنیا مشکوك تو_آرین
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  سریع که اومد سمتم به

 

  کردم قایم سرم پشت رو بهداشتی نوار بسته

 !بود؟؟ چی اون_آرین

 

 ..هیچی_زدم لب کنان من من

 

 لباسم توي رو بسته هوا بی که آورد جلو دستم گرفتن براي دستش

 کوبیدم

 

 خنده زیر زد یهو شد گرد ارین چشماي که

 ...چیه فهمیدم_

 بودم شده سرخ لتخجا از

 آخه بود شدن پریود وقت الان نیلا بیارن خبرت
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 کنم درست برات نداري لازم چیزي نباتی چاي_خندید شیطون آرین

 

 نه_گفتم سریع گزیدم لب

 

 اومدم پایین رو ها پله دو با

 اتاق توي کردم پرت خودم 

 

 ...تو سر رفت نداشتم آبروي که بگیر_کردم پرت نیلا بغل توي بسته

 

  گرفت رو بسته خوشحال نیلا

 ...دستشویی سمت پرید تیز 

 

 ...کنم گوش هاشو  متلک باید هفته یه تا حالا نشستم تخت روي
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   کنه گوش متلک بره خودش نیلا چه من به اصلا

 اه اه..سوخته دهن و نخورده آش مثل شده

 

  غر غر خودم با همینجور

  شد وارد کمر به دست نیلا شد باز اتاق در که

 

 بود سفید گچ مثل و بود پریده رنگش  هنوز

 

 داشت درد اول روز چند پریودي موقع همیشه سوخت براش دلم

 

 !بیارم؟؟ قرص برات_رفتم سمتش به

 

 ..نیلو دارم تهوع حالت_نشست تخت روي
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 حالت.. کنم درست داغ نبات برات میرم_رفتم در سمت به کلافه

 ...میکنه بهتر

 

 آشپزخونه سمت به راست یه زدم بیرون اتاق از و خوابید تخت رو

  کابینت از نبات برداشتن بعد رفتم

 ...بشه باز توش نبات تا گذاشتم گاز روي ظرفی

 میکردم درست برات میومدم میگفتی_اومد آرین خنده صداي که

 ...خب

 

 ...شدم داغ نبات همزدن مشغول بهش توجه بی

 

 ..که هایی دردسر چه دخترا شما طفلی_آرین

 

 جمع آشپزخونه تو شده چی_شد ساکت مهبد صداي با هوی

 !شدین؟؟
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 اخمی آرین

 بخورم آب اومدم هیچی_کرد

 

 ...بخور برو خب_کرد نگاهش مشکوك مهبد

 

 شدم متعجب آرین یهویی رفتار تغییر از

 ...بدونه پریودي از چیزي مهبد نمیخواست بود معلوم

 

 !میکنی؟؟ درست چی_انداخت من به نگاهی مهبد

 

 بریم_رفت مهبد سمت به و برداشت یخچال از رو آب پارچ رینآ

 .... بیرون

  داد هل مهبد بزور
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 شدن خارج آشپزخونه از دوتایی

  ریختم لیوان توي داغ نبات  سریع

 برگشتم اتاق به

 بود شده جمع خودش توي جنین مثل تخت روي نیلا

 

 ...بشی بهتر بخور داغ نبات پاشو نیلا_دادم تکونش دست با

 

 ...شد بلند اجبار به

 خورد ازش کمی

 ...داغه هووف_نیلا

 ..نوشید ازش دوباره و کرد مکث کمی

 

  کشید دراز تخت روي داغ نبات خوردن بعد

 ...خوابیدم کنارش و کردم قفل اتاق در
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  اتاق در تق تق صداي با که بودیم خوابیده چقد نمیدونم

 ؟!.بله_مگفت کشداري  صداي با و کردم باز زور به چشمام

 

 !بیرون بیاي نمیخواي_آرین

 

 ..خوابیدم نیس دقیقه دو هنوز _غریدم

 ظهره 12 ساعت خوابی دیروز از بنداز ساعت به نگاهی_ آرین

 

 هان؟؟_نشستم تخت روي ها گرفته برق مثل

 

 ...گشنمه من کن درست ناهار بیا سریع_زد در به دیگه اي تقه آرین

 

 شد دور اتاق از و
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  لباسم روي خون لکه دیدن با که شدم لندب تخت روي از

 ...نیلا بزنن گندت_شد جمع ام چهره

 ..من لباساي و ملافه تو زدي گند  ببینم پاشو_زدم بهش لگدي

 

 ..بود برده خوابم تازه اه_نشست تخت روي کنان غرغر نیلا

 چکار تخت ببین پاشو_شد کج سرش که زدم بهش گردنی پس

 !کردي؟

 

 رنگی خوش قرمز چه به_انداخت ملافه روي خون  لکه به نگاهی

 ..پاشوو چندش اه_غریدم عصبی

  شد بلند تخت روي از خندید

 یه کنم عوض لباسام برم من تا بمون تواتاق تو_رفت کمد سمت به

 بیام بگیرم دوش
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 درست ناهار باید چون زودتر فقط باشه_دادم بیرون نفسم کلافه

 ...کنیم

 

 ...باشه_ اشتبرد کمد داخل از لباساش نیلا

 

  نشستم تخت روي

 !بالا؟؟ طبقه برم باید_صورتش تو کوبید محکم نیلا یهو

 

 ...نداره حموم پایین.. آره_گفتم متعجب

 !لکه؟ این با_کرد اشاره سرش پشت به

 

 تا کنی سفت رو پیچش میخواست_خندیدم انداختم بالا هام شونه

 نریزه انقد

 

 کوفت_نیلا
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 ترخندیدم بلند

 

 ..سالن تو نیست کسی انگاري_کشید سرکی در لاي از

 نرسیده معلق عجل مثل تا حموم برو بدو بهتر_

 

 3 2 1 باشه_خندید نیلا

 ...شد خارج اتاق از بدوو

 دادم تکون تاسف روي از سري

 کشیدم دراز تخت روي و

 

 ...سقف به زدم زل و

 قشنگ داشت مهبد و آرین حضور و بازي موشک قایم این با زندگیم

 ...بود اضافی وسط این رادمهر لیو میشد
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* 

 نیلا

* 

  رفتم بالا رو ها پله دو با

 بستم رو در... حموم تو پریدم و

 

 دادم بیرون اسوده نفسم

 .... تو نبود کسی شد خوب اخیش_

 بود زده خشکش دستشویی وسط دست به مسواك که آرین دیدن با

 ..کردم هنگ

 

  انداختم اطراف به نگاهی

 داشتم عجله بس از...بود کناریش در حموم کنم فکر
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 ....دستشویی تو بودم اومده حموم برم اینکه بجاي اشتباهی

 ؟؟..خوبی_زدم اي مسخره لبخند

 نشه دیده سرم پشت قرمز لکه تا چسبوندم دیوار به خودم

 

 !میري؟؟ جاي بزنی در ندادن یاد بهت_آرین

 خدارو بازم عشقم بیخیال_کردم باز دستشویی در دوباره همزمان

من چشماي تو میشد روت وگرنه..نبودي اي دیگه وضعیت تو شکر
 کنی؟؟ نگاه

 

 باید که اونی کنم فکر...بودا خدات از_برد بالا ابروش تاي آرین

 تویی بکشه خجالت

 

 خجالت اهل من...بدیدم ندید مگه بابا نه_گذاشتم عقب قدمی

 اصلا نیستم
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 ...شد گرد چشماش

 جالبی صحنه حیف_ گذاشت نمایش به دندونام کل که خندیدم

 ....بودي زدن زور حال در اگه میشد

 

  بستم در و حموم تو پریدم سریع بود زده خشکش باز دهن با آرین

 ام خفه زدم آرین به رو حرفا این میفهمید نیلو اگه بود گرفته خندم

 میکرد

  ختدیدم ریز

  دوش زیر پریدم و انداختم سبد توي کثیف لباساي سریع

 کردم باز رو سرد آب

 

 بود کرده گل شاعریم و شعر حس

 ..بود بهتر خیلی حالم

 ..نبود خبري دیروز تهوع حالت و درد از و
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  زدم موهام به شامپو کمی و

 ... میگرفتم تردوش سریع باید

 ...خوندن شعر به کردم شروع میشستم رو موهام که همینطور

 

 

 میافتم تو یاد وقتی*

 ..بگیره بغضم نفس هر تو بایدم*

 نمیرهههه...نمیره یادم رو خاطره همه اون یگیرم فراموشی من*

 

  عشقم توام با جا همه*

 ...همیشه واسه کنارمی جا همه*
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 نزدیک حموم اخر تا بود داده دست بهم بودن خواننده حس شدیدا

 ..کردم مرور رو آهنگ تا صد

 تند تند و پیچیدم تنم دور رو ام حوله حموم شدن تموم از بعد

 ..پوشیدم لباسام

 

 

 ...زدم بیرون حموم از

 میچکید آب ازش بود خیس خیس موهام

  به به_اومد بیرون آشپزخونه از آرین یهو که رفتم اتاق سمت به

 ..باشه عافیت

 

 موهاي به نگاهی و اومد تر نزدیک...باشید سلامت_زدم لبخندي

  انداخت خیسم

 چیکه آب انقد لهحو لاي میبستی و جنگل این حداقل_کرد اخمی

 ..کشیدي گند به رو خونه همه نکنه
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 عقب رو خودش و صورتش توي پاشید آبا کل که دادم تکون سرم

 کثیف اه_کشید

 

 نشی نزدیک خانوم دختر یه به انقد که بود این واس این_خندیدم

 

 ناهار باش زود_کشید صورتش روي لباس آستین و ایستاد صاف

 ...کن آماده

 

 ..مچشمم_زدم چشمکی

 

 رفتم اتاق سمت به و کرد گرد عقب

 

 ... بود خوابیده تخت که نیلو

 گذاشتم خاموش  شوفاژ روي رو حوله
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 نیلوو..نیلو_

 

 کشید هومی

 کن درست ناهار برو پاشو_

 ...برو خودت ندارم حال من امروز_غرید

 ... تو بجون خستم

 

 بود کرده نیلو هارو کار تمام روز چند این کل میگفت راست

 

  کردم خشک کمی هاممو

 ..رفتم آشپزخونه سمت به

 

 !بپزم؟؟ چی خب_ایستادم در جلوي

 ..نداشتم خوبی آشپزي اصلا نیلو برعکس
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 برداشتم مرغ تخم دوتا و رفتم یخچال سمت به بیخیال

 ..بود شاهانه و مفصل ناهار یک براي گزینه بهترین نیمرو

 

 روغن کمی و تمگذاش گاز اجاق  روي رو ماهیتابه گشادي لبخند با

 ریختم

 ...  شکوندم ظرف توي رو مرغا تخم

 کردم اونورشون اینور کمی قاشق با 

 ..بود داده دست بهم بودن آشپز سر حس

 

  شد عسلی که مرغا تخم

 ..چیدم بشقاب توي مخلفات و گوجه کمی با

 

 ...خان آرین آقاي_ کردم صاف صدام

 ...آمادس ناهار آهاي



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 907  

 

 

 مرغاتخم به بودم زده زل ذوق با

 

 سریع چقد_انداخت اطراف به نگاهی و شد آشپزخونه وارد آرین

 !کردي؟؟ درست چی.. شد آماده

 

 ..مرغ تخم_کردم اشاره بشقاب به ابرو و چشم با

 

 !!مرغ تخم! ناهار_شد جمع صورتش

 ..نمیدم جا غذاییم وعده توي رو مرغ تخم هم صبحونه واسه من

 ناهار برسه چه

 

 !؟؟نمیخوري_کردم اخمی

 

 ..نه_زد پس رو بشقاب
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  انداختم بالا هام شونه

  کنه اخراجمون نمیتونه بودم مطمئن که حالا

 بکنم میتونستم میخواست دلم کاري هر

 

 کشیدم خودم جلوي بشقاب و نشستم میز پشت

  دهنم توي چپوندم و گرفتم بزرگی لقمه و

 نمیشد جا دهنم توي کامل که بود بزرگ انقد

 

 میکرد نگاهم شده گرد چشماي با آرین

 

 بخورم چجوري رو لقمه نمیدونستم

 کنم هضمش میتونستم نه

 ..بیرون بیارمش میتونستم نه
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 ..زد پوزخندي آرین

 گلوم توي کرد گیر که دادم قورت رو لقمه سختی به

 ..گرفت نفسم و

  بیرون بود زده حدقه از چشمام

 ام سینه قفسه روي میکوبیدم محکم مشت با

 

  شد بلند میز پشت از سریع خرابم حال یدند با ارین

 به دستش با محکم و کرد خم منو و کرد رد شکمم زیر از دستش  و

 ...کوبید پشتم

 ...بگیري سرت اندازه لقمه یه مجبوري مگه_غرید

 

  برگرده نفسم اینکه بجاي که بود محکم ضرباتش انقد

 میشد حبس ام سینه توي بیشتر
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  دید وقتی

 رهندا اثر ضرباتش

  کرد خم پاش روي منو کامل و گذاشت شکمم زیر پاشو

 

  کوبید پشتم به که محکمی ضربه با

... 

 ...کشیدم عمیقی نفس

 

 ...شد سوراخ پشتم..وااي واي_

 

 بودم آویزون هوا روي یویو  مثل

 بود شکمم زیر آرین پاي و
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  کردم راست خودم

  حتمیه مرگت میکردم فکر... عجب چه_آرین

 ...نبود برو پایین هلقم اون چون

 

 به و کرد حلقه کمرم دور دستش که بکشم عقب رو خودم خواستم

 ؟؟..کجا_کشید خودش سمت

 

 اء...کنم چیز.. برم خب خب_بودم کرده هل

 

 تشکر...دادم نجاتهم جونتو درضمن...میخوام ناهار من_آرین

 !!نکردي

 

 ...ممنونم باشه ؟؟آها تشکر چی_کرد خم سمتم به سرش

 

 گرفت منو دیگرش دست با که کردم باز کمرم دور از شدستا
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 !!خالی؟؟ و خشک_آرین

 

 بود خطري اوضاع انگار اوه اوه

 ببوسه منو ارین اینکه فکر حتی

 ...بود آور چندش برام هم

 

 بود شده دردسري هم بودنمون دوقلو این

 

 ...و تخت رو ببرن ... بگیرن اشتباه مارو هی شوهرامونم کنم فکر

 

 کشیدم خجالت بود سرم توي که برسري خاك ايفکر از

 

 جیغی صورتم سانتی دو تو آرین لباس دیدن با که اومدم خودم به

 ...نبووسیا_کشیدم
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 ...زد خشکش راه وسط

 رفتم اتاق سمت به دو با و کردم فرار دستش زیر از سریع

 بستم در و اتاق تو پریدم و

 

 دادم بیرون آسوده نفسم و

  من چهره دیدن با نیلو

 !چته؟؟_پرسید متعجب

 

 ..ببوسه منو میخواست آقاتون_خندیدم

 آقامون بشه بدم افتخار اون به عمرا من... مرض آقاتون_کرد اخمی

 

 رفتم سمتش به 

 

 !گرسنمه؟؟ پختی چی ناهار_نیلو
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 ...نیمرو_کردم پرت تخت روي خودم

 ...که نداد افتخار آقاتون ولی_ خندیدم

 

 آقامونو همون آقاتون بگی دیگه با یه_زد بهم محکمی گردنی پسر

 ...حلقتا تو میکنم

 

  خوشکلی، اون به پسر..خدامه از که من جوون_شدم بلند کنارش از

 جیگري ، جذابی

 

 ببوستت؟؟ نذاشتی چرا پس_کرد نگاهم چپچپ

 

 یکی دهن آب شدن مالیده از..  چندشه..آي_بردم بالا لبم گوشه

 ...متنفرم  صورتم رو دیگه
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 ایستادم سیخ آرین داد دايص با

 نیلووو_آرین

 

 ..نیلا که زدي گند اوه اوه_نیلو

 

 رو در رو باهاش دیگه که یکی من_تخت زیر پریدم سریع

 ...چندش ببوسمتم میکنه هوس  باز..نمیشم

 ...بگیرن انتقام ازت همینجوري حقته_خندید نیلو

 

 ببین روب پاشو_زدم بود آویزون تخت از که پاش به اي ضربه دست با

 ...میکشه عربده داره چیکار

 

 زدي گند_پیچید سرم توي قژش قژ صداي که شد بلند تخت روي از

 ..کنم درستش برم باید من
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 تو که کردم خمارش باشه ازخداتم _آوردم بیرون تخت زیر از سرم

 ...بشه تو نسیب بوسه بري

 

 کردم قایم تخت زیر خودم سریع که سمتم برداشت خیز نیلو

 

  خورد در به اي تقه مانهمز

 ...شد باز اتاق در  و

 

 میدیدم رو آرین پاهاي تخت زیر از

 بغلش توي چیزي و رفت نیلو سمت به بلند هاي گام با که

 ...ناهارت اینم بگیر_کوبید

 ...عصبانی چرا خب_نیلو

 هیچی فقط_شد خفه واقعی معناي به نیلو زد  آرین که دادي با

 کردم تخداماس خدمتکار سرم خیر...نگو
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  نیست خبري حقوق از بعد به ازین

 خوابته جاي براي فقط و فقط میدي انجام که هم رو خونه این کاراي

 ماموریته توي کمکت بخاطر هم بیرون نمیندازمت پا تیپ با اگه

 

 ....مهمه خودت منفعت فقط کلا بگو_کرد حرصی خنده تک نیلو

 

 بود شده متورم شها رگ که میدیدم رو آرین شده مشت هاي دست

 

 و گذاشت میز روي رو نیمرو ظرف  برگشت عقب به خونسرد نیلو
 که ایستاد صاف

 شد کنده زمین از یهوو

 داشته بدي عاقبت ممکنه درازیت زبون این جون دختر ببین_آرین

 ...باشه
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 دل شما خودم پاي عاقبتش باشه_داد تکون رو خودش نیلو

 ...نسوزون

 

 منم گوش به بلندش هاي نفس صداي که بود عصبی انقد آرین

 میرسید

 پسره شده حرصی ببوسه منو نتونسته اینکه بخاطر کنم فکر

 ...زرشک

 

 ..پریدم جا از در خوردن بهم محکم صداي با

 

 انداختم اتاق به نگاهی

 نبود کسی نیلو جز

 خزیدم بیرون تخت زیر از

 

 ..میگرفت لقمه خودش براي داشت تند تند بیخیال نیلو
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 خودم الان ترس از بودم من_نشستم زمین روي و اومدم بیرون کامل

 میکردما خیس

 

 یه حرفش نداره جربزه ذره یه بابا صداس و سر همش_خندید نیلو

 بنشونه کرسی

 

 میکرد هوس آدم که میخورد ولع با انقد

 مرغتخم ببینه تا میخوردي غذا آرین جلوي اینجوري کاش_خندیدم

 دنیاس غذاي بهترین

 

 ...نیستا هم بدي فکر_ خندید پر نده با

 رفت در سمت به و برداشت رو ظرف

 کجا؟؟_ گفتم متعجب
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 ...کنم آب آرین دل میرم_زد چشمکی

 

 تري دیوونه منم از تو_دادم تکون سري

 

 ...شد خارج اتاق از  

 

* 

 نیلو

**** 

 بودم حرصی آرین دست از

 میکردم خالی جوري یه دلم باید

 

 ...بود نشسته تلویزیون روي به رو من به پشت آرین

 نشستم کنارش و گذاشتم میز روي رو ظرف
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 کرد نگاهم اخم با و متعجب که

 

  زدم لبخندي

 شدم خوردن مشغول ولع با و

 

 .. من به بود زده زل شده گرد چشماي و باز نیمه دهن با آرین

 

 !میخوري؟؟_زدم لب پر دهن همون با

 

 ..نه_کرد اخم دوباره و بست دهنش

 

 دهنم توي چپوندم و گرفتم بزرگتري لقمه و انداختم بالاهام هشون

 

 گلوي سیبک پی حواسم تمام ولی بود تلویزیون به چشمم ظاهر به

 میداد قورت دهنش آب دقیقه هر که بود آرین
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 ..و خوردم رو ها مرغ تخم تمام فراوان ملوچ و ملچ و  صدا با

 

 ...چسبید شآخی_کشیدم شکمم روي دستی و مبل به زدم تکیه

 

 ..میخوردي ظرفشم_انداخت  خالی ظرف به بدي نگاهی آرین

 ..تو واس داشتم نگه_تلویزیون به زدم زل بیخیال

 ...گرفته حرصش  بود معلوم ولی نداد جوابی

 

 ضعیفی قور و قار صداي یهو که کردم تلویزیون دیدن مشغول خودم

 رسید گوشم به

 

 ...نشه بلند ام خنده صداي تا گزیدم لب

 ...رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جاش از سریع آرین
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 افتادم راه به دنبالش پاورچین پاورچین و خندیدم ریز

 

 ...بود رفته فرو یخچال توي کمر تا

 

  کشیدم سرك دیوار پشت از

 نشست لبم روي گشادي لبخند دستش توي مرغ تخم دیدن با

 

 !کنی؟؟ تدس نمیرو میخواي_پریدم بیرون اپن پشت از سریع

 

 ...نه هان؟؟نه_برگشت عقب به ترسیده و خورد جا

 

 !کنی؟؟ درست نیمرو میخواي.. آره_کردم ریز چشمام شیطون

 

 ...نه گفتم_گذاشت یخچال توي رو مرغا تخم
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 کنی؟؟ دست نیمرو میخواستی ولی_دادم بالا ابروهام

 بده جوابم اینکه بدون و عصبی آرین

 .... زد بیرون آشپزخونه از بلند هاي قدم با  

 چیه بازیا جنگولک این دیگه کن درست بیا خب وضع خل پسره وا_

 !!!میکنی

 

 ...نشستم تلویزیون جلوي و برگشتم سالن توي

  بهش دوختم چشم ذوق  با.. میکرد پخش عاشقانه فیلم

 ...یهوو که بودم فیلم غرق

 

 زد بهم محکمی گردنی پس  کسی یهو که بودم فیلم غرق

 

 ...شین غرق_نیلا
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 رگ گردنم بمیري_چرخیدم سمتش به عصبانیت با شد گرد چشمام

 شد رگ به

 

 بعد دفعه بگیري یاد زدم این_مبل روي داد لم کنارم و خندید

 نبینی عاشقانه فیلم تنهایی

 

 میبینتمون میاد ارین الان اتاق تو برو پاشو_کشیدم دستش

 

 ..بیرون رفتن جان آرین_داد تکیه مبل به بیخیال

 

 !کی؟ آ_گفتم عجبمت

 

 ...پیش دقیقه چند_کرد زیاد تلویزیون صداي

 

  برو پاشو.. برگرده یهو ممکنه بره خب_
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  بیاد تا کردم قفل در_نیلا

 ..شدم غیب من کنه باز در

 

 مشغول گذاشت بشقاب توي و برداشت میز روي از میوه چندتا

 شد خوردن

 

 شد بلند تلفن زنگ صداي

 

 ازش گازي و رفتم کش هوا بی رو دبو نیلا دست تو که خیاري

 ...میگیري درد دل نخور تنهایی_زدم

 

 رفتم تلفن سمت به

 !بخوره؟؟ تنهایی چیزي کسی میذاري توهستی تا _نیلا
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 ...تنهاي میتونی شوهرت نمونش یه بابا اره_خندیدم

 

  بابا ببند_ کرد پرت سمتم به سیب نیلا

 

 دادم خالی جا سریع که

 ...فروش قالی آقاي منزل_برداشتم تلفن

 ...بفرمایید چی قالی یعنی نه

 

 ..خندید ریز نیلا

 

 پیچید گوشی توي کسی عصبانی صداي

 ..هستم فرشچی_

 

 بود ارین اوه
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 باف فرش بله بله_زدم اي شرمنده لبخند

 

 ...بگیري یاد منو فامیلی نخواستم_آرین

 

 ..چشم بله_

 

  هست برگه چند میز روي اتاقم توي برو_غرید آرین

 شده نوشته روش شماره یه که چسبیده سبزبرگ ریز یه یکیش روي

 ..بخون برام اونو

 

 ..باشه_کردم مکثی

 

 میزنمزنگ کد گرفتن براي دیگه دقیقه ده_آرین

 

 کرد قط بشه من جواب منتظر اینکه بدون
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 از ترکید نیلا یهو که گذاشتم جاش سر اون و انداختم تلفن به نگاهی

 ... باف فرش_خنده

 

 ،خنگ  فروشه فرش_کردم اخم اي مسخره حالت با

 

 .. کمه تختش یه  کلا هست فرشی هر_نیلا

 

 دقیقا_خندیدم بلند

 

 افتادم راه به آرین اتاق سمت به

 !میري؟ کجا_نیلا

 

 اتاق داخل از برگه چندتامیرم_میرفتم بالا رو ها پله  که همینطور

 ..بیارم فروش فرش اقاي
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 باشه_داد تکیه مبل به دوباره بیخیال نیلا

 

 انداختم اطراف به نگاهی و شدم آرین اتاق وارد

 رفتم سمتشون به میز روي برگه چند دیدن با

 روش اي دیگه چیز رقمی 16 کد یه جز انداختم سبز برگه نگاهی

 ..نبود نوشته

 

 رفتم در سمت به و برداشتم رو ها برگه

 کی...ینآر آقا سلام_کردم مکث نیلا بلند صداي شنیدم با که

 اومدین؟؟

 اومدین؟؟ اومدین؟؟چطوري اصلا؟؟چقدیهویی اومدین ازکجا

 

 

  بیار رو ها برگه برو گفتم بهت_ آرین
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 !میخوري؟؟ خیار و میکنی نگاه تلویزیون نشستی راحت تو

 

 !!بخورید شمام بفرماید_نیلا

 

 ...هستی هوایی به سر و بیخیال ادم واقعا_آرین

  میزدم زنگ نباید اولم از

 دیوانگیه سپردن بهدتو اريک

 

 خودم به شد باعث میومد اتاق سمت به که بلندش هاي گام صداي

 بیام

 

 پیدا شدن قایم واس جاي یه تا رفتم اونور و اینور اتاق توي تند تند

 کنم

 

  بود تخت زیر همون جا بهترین
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  تخت زیر خزیدم سریع

  شد باز همزمان اتاق در که

 رفت میزش سمت به راست یه ارین

 

 ..دارم عجله بده بیا!برداشتی؟؟ تو منو هاي برگه نیلو_زد داد و

 

  بود اتاق در پشت انگار نیلا

 !برگه؟ ؟؟کدوم چی_اتاق توي پرید دو با  سریع

 

 بود من دست هنوز ها برگه اوه

 

 بود من به پشتش آرین

 زیر من دیدن با نیلا که دادم سر زمین روي  رو ها برگه یواشکی

 ..دخور جا تخت
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 .. بود افتاده اینجا آ_اومد تخت سمت به نیلا که کشیدم پس خودم

 داد آرین دست به برداشت زمین روي از رو ها برگه

 کنم عوض لباسم تا بیرون برو.. ممنون _ ارین

 

 انداخت من به گنگی نگاهی نیلا

 شد خارج اتاق از و

 

 شد لباسش هاي دکمه کردن باز مشغول آرین

 کند شتن از رو پیراهنش

 ..شدم مسخ دوباره ایش عضله بدن دیدن با

 

 بغلش توي صب تا میخواست دلش ادم...بود عالی هیکلش واقعا

 ...بخوابه
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 دادم تکون سرم

 رفت شلوارش سمتش به دستش که

 .....نیاریا در اینو نه نه اوه

 ..که نشه خارج ازم صداي که گذاشتم دهنم روي دستم

 ممیداد فشار هم روي محکم چشمام

  خاصیت بی پسره کنن برسرت خاك

  بیاري در شلوارت باید هوا بی همینطور

 باشه قایم تختت زیر دختر یه شاید نمیگی

 اه اه

 

  در شدن بسته صداي با

 کردم باز چشمام

  نبود اتاق توي کسی
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 هنوز بود زمین روي آرین هاي لباس ولی

 

 ...دستشویی رفته کنم فکر

 شد باز کمی اتاق در لاي

 

 اورد داخل سرش انیل

 بیرون بیام تخت زیر از تا کرد اشاره من به دست با و

 

 کردم اشاره دستشویی به و دادم تکون نه نشونه به دستم

 

 انداخت دستشویی بسته در به نگاهی نیلا

 

 ...نیومده تا بیا_گفت یواش

 دادم تکون سرم
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 ...میشه شر میرسه سر یهو نه_

 

  بود آویزون در از که نجورهمی اتاق  توي کشید بیشتر  خودش

 !!بدتره که ببینتت تخت زیر یهو..بابا نمیاد _غرید دندوناش لاي از

 

  رفت پایین دستشویی دستگیره

  کرد فرار بست در تیز نیلا که

 کردم قایم تخت زیر دوباره خودم

 

 گرفت نفسم تخت رفتن پایین با که

 نداشت فاصله زمین از زیاد خوشخواب

  شد اعثب ارین نشستن با

 ..بشم له تخت زیر که
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 بودم چسبیده اتاق کف به آدامس مثل

 میشد پایین و بالا تخت روي هی بیخیال هم آرین و

 ..میکنه غلطی چه تخت بالاي نیست معلوم _غریدم

 

  شد برداشته تخت روي از وزنش یهو

 که بودم نداده بیرون آسوده نفسم هنوز

 

  برداشت زمین روي از رو جورابش 

 نشست تخت روي  بیشتري دتباش

 بیرون بزنه کاسه از چشمام بود  نزدیک که

 

 بودند شده قاطی کلا که رودم و دل

 

 بزنمش میخوره که جاي تا شم بلند میخواست دلم
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 تخت زیر من شدن له و تخت روي گرفتن کشتی کلی از بعد

 

 بشه بلند تخت روي از که داد رضایت آرین

 داشتبر میز روي از رو ها برگه و

  بود زده رسمی العاده فوق تیپ

 کراوات و خاکستري میراهن با مشکی شلوار و کت

 

 

  آینه جلوي و

 شد خارج اتاق از و کرد مرتب رو کرواتش

 

 اومدم بیرون تخت زیر از گذشت آرین رفتن از که کمی
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 شد کوفته بدنم آخ آخ..ارین بمیري اي_میکرد درد ام سینه قفسه

 ..زیر اون

 

 شدم خارج اتاق از خمیده قامت با

 نمیومد سالن داخل از صداي هیچ

 رفتم اتاق سمت به راست یه

 

 !ندیدت؟؟ خوبی واي_جلوم پرید دیدنم با نیلا که

 شدي؟؟ قایم بود جا هم اونجا برسرت خاك

 ... برداره بخواد باشه گذاشته تخت زیر میزي چیز یهو نمیگی

 

 بدنم اعضاي تمام که ونگو نیلا نگو واي_ رفتم خواب تخت سمت  به

 ..میکنه درد
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 کرده؟؟چکار تعرض دیدت؟؟بهت_صورتش توي کوبید دست با نیلا

 ..دربیارم کاسه از چشاش برم کرده؟؟بگو

 

 .....میگی ك میگن تا توام_رفتم بهش اي غره چشم

 

 ...بابا نیستم منحرف حد این در دیگه_خندید بلند نیلا

 

 تخت زیر من میدونست نگاريا_دادم ماساژام سینه قفسه دست با

 هستما

 دراورد من روي شدن پایین و بالا با دلیشو و دق تمام

 

 ...کرده تعرض نگفتم واي واي_ نیلا

 

 نیلااا_کشیدم جیغی
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 شده پایین و بالا روت میگی خودت خب_خندید

 

 خواهر با بفهمی میزدم کتکت دست یه وگرنه ندارم حال حیف_

 میکنن صحبت چجوري بزرگتر

 

 قربون جووون_کشید بغلش توي من و نشست کنارم و ومدا

 ....برم خودم از بزرگتر دقیقه یه خواهري

 ..مردم پسر زیر که

 

 یکم میشه_کلش پس کوبیدم محکم کشیدم بیرون بغلش از دستم

 باشی؟؟ راست راه تو

 

 ...میشه آره_زد لب کرده بغ و کشید گردنش پشت دستش

 خندیدم بلند ناخواسته که بود شده دار خنده اش چهره انقد
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 ؛انگاري کنیم درست مفصل شام دادن سفارش باف فرش آقاي_نیلا

 ندارن میل نیمرو دیگه

 

 ده اینجا ما حضور و استخدام بخاطر مطمئنم.. طفلی_گفتم باخنده

 ...داده فحش خودش بار

 

 ...بغلش ورگل ترگل دختر دوتا باشه ازخداشم..کرده غلط_نیلا

 انداخت من به مشکووکی نگاه

  پاشد جاش از آروم و

 ورگل و ترگل دختر یه باشه خداشت از.. نه که من البته_داد ادامه و

 ....زیرش تو مثل

 

 شد خفه رسما دهنش توي بالشت شدن کوبیده با

 ..کشتمت برسه بهت دستم_کشیدم جیغی
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 بیرون پرید اتاق از بدو

 ..دویدم دنبالش که

 

 گرفت پناه میز پشت

 رو قزمیت اون و کنی باز رو دهنت دیگه بار یه شیدم؛نیلاک جیغ بلند

  من به بچسبونی

 ..خودته پاي خونت

 

 دار طرف کلی قزمیت همین ولی_گفت جدي خیلی و ایستاد یهو

 ...ها داره

 

 ...میگیا راست اره_ایستادم منم

 ....متفکر و بودیم گذاشته مبل پشتی لبه رو دستامون دوتایی

 ...دیدي خودت دیگه برات نگم که شمبلنده،هیکل قد_نیلا
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 لامصب جذابه خیلی اما نه که خوشگل_ پریدم حرفش تو

 

 اگه کنن برسرمون خاك_زد لبش به ضربه چند اشارش انگشت با

 کنیم تورش همینو نتونیم

 

  نمیتونیم که دوتایی خنگ_خندیدم

 کنیم تور رو نفر یه

 

 بعدش توام کنیم تورش تو واس  میکنم کمک من دیگه چرا_نیلا

 کنیم تور من واس یکی میکنی کمک

 

 !..منا به چسبوندي اینو باز_رفتم بهش اي غره چشم

 

 چهاره ساعت_گفت ناگهانی خیلی
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 خب؟_دادم لم مبل روي نیلا دنبال دویدن از خسته و  بیخیال

 

 !ها؟؟ مونده خیلی شام تا_نشست مبل روي من مثل هم نیلا

 

 !بیرون؟؟ بریم_ شد باز نیشم

 

  دویدیم اتاق سمت  به ها زده قحطی مثل ودوتایی زد گشادي لبخند

 

  پوشیدم لباس هم شبیه معمول طبق

 

   پاساژ به رسیدن با

 شدیم پیاده تاکسی از

 

 بود مردونه لباس فروشگاه مغازه اولین
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 که شدم رد کنارش از بیخیال

 ایستاد  نیلا

 !میخواي؟؟ چیزي_کردم نگاهش متعجب

 

 میکنم نیگا دارم هیچی_گفت مشکوك و انداخت بالا هاش شونه

 

 داره کردن نگاه هم مردونه لباس اخه_

 

 داد تکون بابا برو معنی به دستشو

 شدم رد بعدي مغازه  سه دو کنار از و انداختم بالا هام شونه

 

 ایستادم آرایشی لوازم فروشگاه جلوي

  ویترین تو که رنگی خوش هاي لاك به

 زدم زل بود چیده
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 که برگشتم اخم با و پریدم جام تو خورد باسنم به که اي ربهض با

 

 زد خشکم بود پوشیده پسرونه لباس کلا که نیلا دیدن با

 

 !چطورم؟؟_گرفت ژست

 

 !ریختیه؟؟ چه این_زدم لب باز دهن همون با

 

 ..باشه سرت بالا مرد یه باید وقتا گاهی_اي مردونه صداي با و خندید

 

 مردي؟؟ کنم حس داري توقع الان اها_ تمانداخ بالا رو ابروم یه

 

 مرتب بود شده پنهان توش  موهاش تمام که رو سرش روي کلاه

 .اره  بقیه ولی نه  که تو_کرد



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 948  

 

 

 جونت بی کوتولوي ي قیافه و ریخت از میخواد کی اونوقت آهان_

 !ببره؟؟ حساب

 

 بسه نکنه نگاهت کسی که همین_کردنگاهم چپ چپ

  بود نشده تموم حرفش هنوز

 زد  من به چشمکی میگذشت مون رو به رو از که پسري به که

 

 ..ضعیفه بریم_کشید رو دستم و کرد غلیظی اخم نیلا

 

 کردم کنترل رو ام خنده سختی به

 

  برد آرایشی لوازم مغازه  سمت به منو

 

 :گفت مردونه صداي با و ایستاد ها لاك ي قفسه جلوي
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 نمک انتخاب خوشگلشو دونه یه بذار -

 دستم  و برداشت رو اکلیلی اي سورمه یه که کردم نگاهش لبخند با

 گرفت رو

 

 ..کردم می حس رو فروشنده خیره نگاه

  ولی نبود پسرا به شبیه درسته

 بودنش پسر و دختر تشخیص واقعا میزدن پسرا که امروزي تیپ با

 بود سخت

 

 میکرد نگاهمون متعجب فروشنده

 میشد حسودیش داشت احتمالا

 خندیدم زری
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 کرد امتحان روش رو لاك و گرفت رو ام اشاره انگشت نیلا

 :گفت شیطنت با

 سته بدجوري توریه که ایت سورمه ست اون با این -

 

 نخندم بلند گرفتم رو خودم جلوي سختی به

 شد متوجه هم فروشنده خانم که کوبیدم پهلوش به آرنج با

 

 :فتمگ لبخند با و گذاشت پیشخوان روي رو لاك نیلا

 !.خجالتیه خانومم -

 

 رفتم بهش اي غره چشم

 

 :داد جواب فروشنده

 هستین هم شبیه هم خیلی خیلی، بله -
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 :گفت لودگی با نیلا

 دوقلوییم -

 

 گذاشت پیشخوان روي رو پول نیلا که کرد نگاهمون شده شوکه زن

 کشید رو دستم و

 

 :گفتم رفتیم که بیرون

 گفتی؟؟ بود چی پرتا و چرت این -

 

 کیه؟ به کی بابا بیخیال -

 خوري؟ می بستنی

 

 تو؟ حساب به -زدم چشمکی

 :خندید
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 .که نداریم تو و من حساب دیگه -

 :گفتم غصه با

 بهمون نمیده پول گفت آرین نداریم هم پول دیگه -

 

 ..باش خوش بیخیال_نیلا

 

 بود پریده ام حس ولی دادم تکون سر

 :گرفت رو دستم محکم

 هست رفاط همین شاپ کافی یه -

 

 اومدیم بیرون پاساژ از

 :کرد اشاره راست سمت به

 بود؟ اینور -

 باشه شاپ کافی اینجا نیست یادم اصلا من -
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 وره همین بریم بیا -

 نبودم؟ من که دیدي کی تو -

 :انداخت بالا شونه

 نیست یادم -

 

 به بود گرفته رو من دست که حالی در نیلا شاپ کافی به رسیدن تا

 داد می نخ دخترا

 خنده از بودم کرده غش منم

 

 :گفت شاپ کافی به رسیدن با

 آرین نباشه شام اگه امشب که برگردیم کنیم قوا تجدید بریم -

 میکشتمون
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 دادم تکون سر

 نشستیم پلاستیکی هاي میز پشت

 بود شلوغ اما معمولی خیلی شاپ کافی یه

 

 موز شیر نیلا و دادم سفارش پک آیس

 خوردیم باهم رو دو هر واقع در ولی

 بپزیم چی شام -

 

 :کردم عوض باهاش رو لیوانم

 خوبه؟ کتلت -

 :خندید

 توش بریزه نمک فقط یکیمون که شرطی به -

 

 :شد باز نیشم
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 ..تو با نمکش باشه -

 

 .کنیم سرخ هم گوجه -نیلا

 نه یا داره دوست دونم نمی -

 

 :انداخت بالا شونه

 .کنیم می کارمونو ما..چه ما به -

 

 :داد نشونم رو یوانشل آخر

 بریم؟ تمومه -

 

 :شدم بلند

 .بریم -
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 که بودم گذاشته اش شونه روي رو سرم .گرفتیم تاکسی دوباره

 کرد غرغر به شروع اروم آروم بغلی پیرزن

 

 ...و هم حلق تو برن میخوان  ندارن حیا دخترا و شدن بد جوونا که

 

 :کرد سرفه یهو نیلا که کرد می تایید هی هم راننده

 .برادریم خواهر توجهتون قابل ببخشید -

 

 تایید دیگه راننده ولی کرد غرغر همچنان و نکرد توجهی پیرزنه

 کرد نمی

 شیم پیاده خیابون سر بودیم مجبور

  زد چشمش به دودي عینک و کرد درست سرش روي کلاهش نیلا

 

 :گفتم شدیم پیاده که ماشین از
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 نگرد اینجوري دیگه -

 چرا؟ -

 خونه تو باشی کنارم خودت بیرون میریم وقتی وادخ می دلم -

 بسه باشیم نفر یه مجبوریم

 

 :زد لبخند

 ..آبجی باشه -

 

 پیاده کلاسی با مشکی ماشین از آرین همزمان  خونه به رسیدن با

  شد

  گرد چشماش من دیدن با

  و شد

 نشست پیشونیش روي اخمی که لغزید نیلا روي اروم چشماش
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  اومد سمتمون به

 !باشن؟؟ کی ایشون_گفت اخم با و ایستاد من روي به رو دقیقا و

 

 نامزدشم_زد لب نیلا که بگم چیزي کردم باز دهن

 

 شد گرد چشمام حرفش با

 میخوره قیافت به_خوردم جا که بود بلند انقد آرین پوزخند صداي

 ... و خیابونی پسراي ازین

 

 

 ..دارید نگه رو خودتون احترام بهتره_پرید حرفش بین نیلا

 

 کرد سکوت و رفت بالا ابروش تاي آرین

 

 ..میبینمت بعدا عشقم خب_چرخید سمتم به نیلا
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 واسش بخوره حرص یکم_زد لب اروم و گذاشت لپم روي اي بوسه و

  خووبه

 قرمز رسما آرین که گذاشت ام دیگه لپ روي تري طولانی بوسه

 بود شده

 

 ...نترکیده تا برم_گفت گوشم کنار آروم نیلا

 

 نده لو رو چیزي  خندم تا گزیدم لب

 میبینمت بعدا.. باشه_

 

 رفت خیابون سمت به ظاهر به و کرد خداحافظی نیلا

 ...ك چرخیدم آرین سمت به

 

 !نداري رو کسی میکردم فکر_غرید عصبی
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 باشم؟؟ نداشته چرا_رفت بالا ابروم تاي

 

 چیزي چون_افتادم راه به سرش پشت که رفت حیاط در سمت به

 ..بودي گفتهن

 

 بودین نپرسیده_انداختم بالا هام شونه

 

  شدیم حیاط وارد

  ایستاد یهو که رفتم سرش پشت و انداختم پایینسرم

 بهش خودم محکم 

 !کجاست؟ حواست_برگشت عقب به

 

 ..همینجا!ها؟؟_گفتم متعجب
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 کرده هواییت نامزدتون بوسه کنم فکر_زد پوزخندي

 

   اوري یاد با ناخودآگاه

  نشست لبم روي لبخندي نیلا ايکار

 خیلیم انگاري بعله_غرید شدش کلید هاي دندون لاي از آرین که

 شدي هوایی

 

 برمیگردم  مغازه تا میرم_کرد اخم که خوردم خندم سریع

 

  دادم ادامه راهم به و دادم تکون سرم

 شدم خونه وارد

 انداختم مبل روي مانتوم سریع

 تا بشه هاماد شام تر سریع میدادم ترجیح

 نشنوم رو آرین هاي غر غر
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 رفتم آشپزخونه سمت به

 

 کردم رنده رو ها زمینی سیب تند تند

 

 بود شده  اماده  کتلت لازم مواد و

 

  پخ صداي با که بودم آشپزي گرم

 برگشتم عقب به ترسیده

 

 !زدي؟؟ نمک_خندید ریز نیلا که

 

 ..اره_کردم نگاهش چپ چپ

 کارا بقیه تو بذا پس_گذاشت یصندل روي و دراورد رو لباسش

 کنم کمکت
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 شدیم مشغول دوتایی و دادم تکون باشه نشونه به سرم

  ترسیده نیلا حیاط در صداي با  که بود شده تموم کارمون تقریبا

 ...شد قایم میز زیر سریع و برداشت ظرف توي از کتلت تا سه

 

 و پسچی و پفک از پر پلاستیک  آرین که بود ورودي در روي نگاهم
  و شد وارد  خوراکی

  گذاشت آشپزخونه اپن روي رو اونا

 

 

 ...گشنمه بکش شام_کشید عمیقی نفس و

 

  کشید جلو خودش و نشست  صندلی روي حرف بی

 ...زد بیرون میز اونطرف از نیلا تنه نیم  یهو که
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  ببینه رو نیلا آرین میترسیدم کردم هل

 

 کردم پرت میز روي و داشتمبر اجاق روي از رو داغ ماهیتابه سریع  

 سوخت دستم که

 سوختم اوه_ کشیدم جیغی و

 

 میز زیر دوباره خودش نیلا که اومد سمتم به شد بلند سریع  آرین

 کرد پنهان

 

 بود شده قرمز و میسوخت حسابی دستم

 

 هوایی واقعا_انداخت بهش نگاهی و گرفت دستش توي دستم آرین

 !..بوسه یه واسه نکشی رو خودت...شدي
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 بوس یه بخاطر ببین والا_زد لب ببخیال که انداختم بهش بدي نگاه

 ...میدي کشتن به خودت چجوري

 

 !کنی؟؟ کنترل خودت بتونی  کنم کمکت میخواي_خندید

 

 !چی؟؟ یعنی_شد گرد چشمام

 

 سوز که ریخت دستم روي و کشید بیرون کابینت کشو از رو پمادي

 ..اووووف_پیچید وجودم توي بدي

 

 یه با بدم تمرینت یعنی_کرد پخش دستم روي پماد گشتشان با

 هیکلش کجاي اخه..ریز سوسول بچه یه از اونم..نشی هوایی بوسه

 ...میخورد ادمیزاد ب

 ...دارید نگه خودتونو احترام بهتره_غریدم
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 به که دیدي چی اون تو نمیدونم_ریخت دستم روي پماد دیگه کمی

 ...کردي انتخابش نامزدت عنوان

 

 نشست میز پشت و گذاشت کشو توي پماد شد تموم که رشکا

 

 زد بیرون میز زیر از نیلا تنه نیم دوباره که

 

  پاهاي بلندي و میز بودن کوچک بخاطر کنم فکر

 نمیگرفت جا میز زیر کامل نیلا آرین

 

 ...نشه دیده نیلا که نشستم میز پشت سریع

 ...نیلا که ادمه یک رفتار و اخلاق مهم_زدم لب

 

 شدم افتصاحم سوتی متوجه که گرفت پام از نیشگونی میز زیر از یلان
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 ...داره رو اینا همه اون که.. بود نیما منظورم_خندیدم سریع

 

 داري هیکلش و قیافه فقط که تو برخلاف_زدم پورخندي

 

  گذاشت دهنش توي کتلت تیکه  آرین

  بود معلوم چهرش از ولی

  شده حرصی

  زدم پوزخندي

 

 چکید لبم روي روغنش از کمی که گذاشتم دهنم توي کتلت

 

  کردم پاكلبم کنار شستم انگشت با که

  کشیدم لبم دور زبونم و

 کشیدم دهنم توي لبام و
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 کشداري اووم و گذاشتم دهنم توي کتلت از دیگه اي تیکه و

 ..شدا مزه خوش_گفتم

 کشیدم لبم روي زبونم دوباره و و گزیدم لب و

 

 دکر پام به اي ضربه

 بود زده خشکش  من به بود زده زل گرد چشماي با آرین

 

 ..بخیر شب بخوابم میرم_شد بلند جاش از یهوو

 شد خارج اشپزخونه از سریع و

  

 !رفت؟؟_ اورد بیرون میز زیر از سرش نیلا

 

 کنم فک شد زده جن آره _گفتم ارین رفتار از متعجب
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  اخه حموم رفت کنم فک آره_اومد بیرون میز زیر از و خندید نیلا

 بود کرده باد شلوارش حسابی

 

 چی؟؟_شد گرد چشمام

 

 کنده تحریک ها کتلت کنم فک والا نمیدونم_انداخت بالا هاش شونه

 ....پسرمون که بود

 

 ..نیلا_کردم اخم

 .. زشته_گزیدم لب و

 

 هوا و مردم پسر که کردي چیکار نیس معلوم چه من به_نیلا

  کرده سیخ و برداشته

 

 زشته میگی من به بعد
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 ..کاري من_ شد گرد حد اخرین تا چشمام

 !؟؟..لبام خوردن بخاطر نکنه_کردم مکثی

 

 دیده هات صحنه بگو پس جوون_خندید نیلا

 

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 .بشور خودت رو ظرفا -

 :کرد کج رو دهنش

 نفهمم؟ میري در داري شدي تحریک هم تو نکنه -

 

 :شد دیکمنز و کرد گرد رو هاش چشم

 :کشیدم عقب رو خودم آره؟ هم تو بفهمیم کجا از ببینم بذار -

 ادبی بی خیلی کنن خاکبرسرت -
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 :انداخت بالا شونه

 .که نداره حرفا ازاین خواهرش با که آدم -

 :دادم تکون رو دستم و کردم نگاهش باغیض

 بشور رو ظرفا..باي باي -

 

 کردم باز رو در آروم و رفتم اتاق سمت به

 .بستم تر آروم خیلی و

 منو زود نتونه تو اومد آرین وقت یه که نکردم روشن هم رو لامپ

 و ببینه

 باشم داشته شدن قایم فرصت 

 

 .کشیدم دراز و انداختم تخت پایین رو پتو

 زدم زل سقف به بود اتاق تو پنجره از که کمی نور تو
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 آرین سمت رفت فکرم ناخودآگاه

 ؟گفت می جدي داشت نیلا یعنی

 بودم؟ کرده تحریکش من

 

 .میاورد در بازي مسخره داشت همیشه مثل نیلا بابا نه

 "اتاقش؟ تو رفت زده هول اونقدر آرین چرا پس "زد نهیب مغزم

 

 افتادم خودم یاد

 دوست پاي گذاشت میشد..بودم رفته ور ام لوچه و لب با حسابی

 ...دختر یه دیدن با اي دیگه پسر هر مثل یا داشتن

 

 .کنم فکر اینطوري خواست نمی دلم اصلا .ردمک مکث

 شد تداعی ذهنم تو هاش چشم
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 کرد می نگاهم که جوري

 بعد و خورد نمی تکون لقمه جویدن خاطر به دیگه که هاش لب و

 بود رفته و بود شده بلند میز پشت از ناگهانی

 

 کردم؟ می فکر بهش اینقدر چرا

 .بردم بالشت زیر رو سرم و چرخیدم پهلو به

 کنم فکر بهش نمیخواستم

 کردم می فکر بهش نباید

 

  و دادم فشار محکم رو هام چشم

 توپیدم خودم به

 نکن فکر بهش اینقدر احمق کن بس کن، بس
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 اینبار اینکه و کردم فکر فردا به .کنم منحرف رو فکرم کردم سعی

 کنیم فرار رادمهر دست از چطوري

 

 .ردب خوابم بالاخره و شد گرم هام چشم کم کم

** 

 کردم باز چشم گوشی خوردن زنگ صداي با

 .بود آویزون تخت از چشمم جلوي نیلا دست

 

 :گفت که زدم دستش به

 هومم -

 کن قطعش -

 

 .شد قطع زنگ صداي و چرخید

 :ام شونه رو زد میبرد خوابم داشت باز که بعد دقیقه دو
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 ..هی پاشو -

 

 هان؟ -

 کنه می ونبدبختم کنیم دیر رادمهر خونه بریم باید -

 

 .نشستم و و شدم بلند سختی به

 اومد می آرین با کردنش صحبت صداي و بیرون رفت اتاق از نیلا

 

 :تو اومد نیلا که بودم نشسته جام تو همونطوري دقیقه ده

 دستشویی برو رفت که آرین شو حاضر پاشو نیلو -

 

 .شدم حاضر رفت بیرون که دوباره و دادم تکون سر

 و بود کرده اتو رو لباسا نیلا ولی بخوابم رهدوبا میخواست دلم
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 میکشت منو کردم می چروکشون اگه

 بستم رو هام چشم و نشستم تخت رو همونجا پس

 

 :شد درباز که میخریدم جون به رو شدن کشته داشتم دیگه

 رفت برو بیا -

 نشه دیر باش زود فقط

 

 بهم رو بود کرده درست که اي لقمه اومدم بیرون که دستشویی از

 :داد

 بخور بیا -

 .بریم

 

 دادم و درآوردم جیبم توي از رو ها گوشی .بود نیلا نوبت امروز

 :دستش
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 ها نفهمه باش مواظب بیا -

 

 .گذاشت گوشش توي بود گرفته یاد که همونطور و داد تکون سر

 بودم گذاشته شدن حاضر موقع رو خودم گوشی

 

 :گفت نیلا که رسیدیم اش خونه در به

 .بازه در -

 :کردم اشاره در کنار بزرگ درخت به

 تو برو تو مونم می اینجا -

 

 :گفتم که کرد باز بیشتر رو در و داد تکون سر

 باش خودت مواظب -

 ..شد وارد و زد لبخند
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 **نیلا*

 

 شدم حیاط وارد

 بود؟ داغون و باز هوس آدم یه مال نبود خوشگلی این به حیاط حیف

 

 .رسیدم ونهخ به که کردم می غرغر خودم با

 .شدم وارد و کردم باز رو در

 .نبود خبري انگار

 

 از دختري که شدم حال وارد و رفتم پایین رو کوچیک ي پله دوتا

 کوبید رو در و رفت اتاق سمت به جت مثل و شد بلند مبل روي

 

 نبود عجیب بود خونه تو دختر یه اینکه

 ....بود مبل روي اونم لخت کاملا اینکه ولی
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 شد بد حالم لحظه یه

 نشستم نمی خونه این هاي مبل روي دیگه

 نشستم نمی جا هیچ اصلا

 

 اینکاراست؟ جاي مبل آخه

 زد خشکم شد بلند مبل پشت از که رادمهر دیدن با

 

 بود چشمم جلوي  برهنه تنه نیم و  شورت یه با فقط نداشت لباس

 هم گردنش حتی و بودن خورده پیچ هم توي شکمش عضلات

 بود يقو و عضلانی

 

 مردم می کرد می فوت منو این کردم فکر

 کنم فرار نمیتونستم کنه کاري میخواست اگه
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 :توپید اخم با

 بزنی؟ در نیستی بلد -

 

 گذاشت مبل پشتی روي رو هاش دست که زدم پلک فقط

 شدن برآمده بازوش عضلات

 کردم نگاه بهش سختی به و دادم قورت رو دهنم آب

 

 :گفت که 

 گذاشتی؟ جا در پشت یا ديخور رو زبونت -

  کنم می نگاهش بز مثل همچنان دید وقتی

 

 .رفت اتاقش سمت به و کشید پوفی

 زدم زل خالیش جاي به و دادم تکیه در به
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 نشست نمیشد دیگه هم مبل پشت حتی کنم فکر

 رفتیم می بود هرجوري خونه این از باید کلا

 

  گاو ي پسره

 خودش از دختراشم وستد اون و گشت می  لخت لخت همینجوري

 بدتر

 

 انگار نداشت لباس به اعتقادي کلا

 خونه این تو هم لحظه یه دیگه که وگرنه بود تنش شورت خوبه باز

 .موندم نمی

 

 رفتم اشپزخونه سمت به و اومدم خودم به

 و بندازه تیکه که همونجام هنوز من ببینه و بیاد بود مونده همین
 کنه اذیت
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 شدم آشپزخونه وارد

 نبود دادن انجام براي کاري هیچ و بود تمیز جا مهه

 

 بشورم من که لیوان یه از دریغ

 کردم نگاه حال به اپن روي از

 بود تمیز هم اونجا

 

 بود تمیز که جا همه کنم؟ چیکار که میخواست منو خب

 پرسیدم می خودش از باید

 

 .شدم پشیمون که برداشتم قدم یه

 اتاق توي بود رفته دختره

 همینطور هم رادمهر
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 اتاق توي لخت دختر یه و رادمهر

 بودن بدتر هم پنبه و آتیش از خب

 بود بسته که هم اتاق در

 

 بود اونجا هم شیطون صد در صد

 داد می درس شیطونو و بود شیطون اصلا رادمهر خود

 

 کنن می چیکار اارن نبود معلوم

 میشد واویلا رسیدم می بازیشون برسر خاك وسط

 

 آشپزخونه یزم پشت نشستم

 چونم زیر زدم رو دستم

 کردم نگاه دیوار و در به اي دقیقه ده
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 رفت می سر ام حوصله واقعا اما

 بشینم همینطوري رو امروز کل که نمیشد

 از ترخودمون سریع هرچه و میکردم پیدا رادمهر علیه مدارکی باید

 میکردم خلاص شرش

 

 سر معلق جلع مثل یهو بود ممکن بچرخم خونه تو پامیشدم اگه

 بفهمه و برسه

 شدم بلند جام از

 

 خونه برم میتونستیم زودتر دادم می انجام کارمو زودتر هرچی

 رفتم رادمهر اتاق سمت به لرزون پاهاي با و دادم قورت رو دهنم آب

 

 ایستادم در پشت

 چسبوندم در به رو گوشم و کردم حبس رو نفسم
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 ..اومد نمی صدایی اما بشنوم چیزي کردم سعی

  بودم هنجار نابه صداهاي شنیدن منتظر لحظه هر

 نبود صداي هیچ ولی

 کشیدم عمیقی نفس و گرفتم فاصله در از

 زدم می در باید چی که آخرش

 

 زدم در و کردم بلند رو دستم

 لرزید می وضوح به دستم

 :گفت که شد بلند رادمهر خشن صداي

 تو بیا -

 

 .کردم باز رو در آروم و دادم فشار هم روي رو هام لب

 کنم باز بیشتر رو در انگار ترسیدم می

 ...و لخت کاملا پسر یه یهو
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 :غرید رادمهر که بودم ایستاده در لاي

 ..دیگه تو بیا -

 شدم اتاق وارد بسته چشم با

 

 ...که کردم باز چشم آروم

 

 زد خشکم میلولیدن هم رو که دختره و رادمهر دیدن با

 باشن وضعیتی همچین تو کردم نمی فکر

 

 کردم می سکته که نبود روشون هم ملحفه همون اگه

 کرد نگاهم عصبی و چرخید رادمهر

 

 ..داخل برم بود گفته خودش
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 بود چی کردنش نگاه مدل این دیگه

 کردم نگاه اتاق سر اون به و دزدیدم رو نگاهم

 

 :غرید رادمهر

 داشتی چیکار -

 چرخوندم رو سرم سریع دوباره و سمتش برگشت نگاهم

 

 ؟.کنم چیکار بپرسم خواستم می -

 !کن نگاهمون واستا همونجا -

 

 به شروع و دختره روي شد خم که بهش زدم زل شده شوکه

 کرد بوسیدنش

 

 رفت بالا هم دختره ي ناله و آه صداي
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 لرزید می داشت تنم تموم

 که کنم چیکار باید دونستم نمی ترسیده

 

 :زد فریاد و چرخید ناگهانی خیلی رادمهر 

 خنگ کن جمع رو باغ برگاي برو -

 .کنه می نگاه واستاده

 

 

 بیرون دویدم و کردم قرض هم دیگه دوتا داشتم که دوپا

 کشیدم عمیق نفس تا چند رسیدم که خیاط توي

 

 نمیارم طاقت روزم دو اینجا من هوففف -

 کنیم کار براش رو هفته کل نبود قرار که خداروشکر
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 رفتم ها درخت سمت به

 بود پخش ور اون و اینور و بود ریخته برگ عالمه یه

 

 برداشتم زمین روي از رو جارو و شدم خم

 شدن تموم از بعد باید کردم فکر این به کردم می کار اینکه حین در

 میگشتیم خوب کار یه دنبال اینکار

 

 دیگه ي مغازه یا بوتیک یه توي کار شاید

 باشیم نفر یه نباشیم مجبور دیگه که جا یه

 و کنیم کار دوتایی که جا یه

 

 .بسازیم درمون درست زندگی یه بتونیم

 بودن شده بیخیالمون عرفانشونم دیگه حالا نظرم به
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 انداخت می دلم به شک چیزي یه فقط

 داره آرین به حسی یه واقعا نیلو کردم می حس

 ترسیدم می حس این از من و

 

 داشتیم فرق خیلی آرین با ما

 خیلی خیلی گذشته و نداشتن کاري و کس هیچ که یتیم دختر دوتا

 داشتن بدي

 

 گفتیم دروغ بهش مدت همه این میفهمید اگه

 میفهمید کارمون درمورد اگه

 

 راحت خیلی تونست می رادمهر حتی یا میشناخت رو ما یکی اگر

 .کردیم می چیکار بگه بهش
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 میزدم حرف نیلو با باید

 کنه اش خفه نطفه تو هست حسی اگه میگفتم بهش باید

 و شد می بیشتر حس این اگه

 

 میشدیم بدبخت میشد عاشقش واقعا نیلو

 کنارش منم و میشد نابود نیلو

 

 .ببینم رو غمش آوردم نمی طاقت

  نشستم و کشیدم آهی

  که پلاستیک توي ها برگ ریختن به کردم شروع

 

 پشتمه کسی کردم حس

 ادهافت سرم از شالم که گردنم پشت درست داغش و بلند هاي نفس

 خورد می بود
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 که برگشتم عصبانیت با و دادم قورت رو دهنم آب

 صورتم با سانت چهار سه درست که زشتی اي قهوه سگ دیدن با

 بود زده زل بهم درشتش هاي چشم با و داشت فاصله

 زد خشکم جام سر

 

 کردم نگاهش و کردم حبس رو نفسم

 داد می نشونم رو هاش دندون و بود تدافعی حالتش

 

 کنم چیکار ونستمنمید

 کنه حمله میخورم تکون میترسیدم

 

 کرد پارس ناگهانی خیلی که بودم زده زل بهش همونجوري

 پریدم جا از قرقی مثل و کشیدم بلندي جیغ
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 دوید دنبالم و شد بلند بود من حرکت منتظر که هم سگ

 کرد نمی ول هم دقیقه یه لامصب

 

 خواستم می کمک خدا از بلند بلند

 میسوخت ام سینه قفسه و اومد نمی در دیگه نفسم

 

 میدادم احتمال و بود روم روبه که درختی سمت به قدرت تمام با

 دویدم برم بالا ازش بتونم

 

 ساخته کارم وگرنه گرفتم می رو تنه روي فرورفتگی و میپریدم باید

 بود

 

 بند فرورفتگی به رو دستم و پریدم که کرد می پارس همچنان سگ

 کردم
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 کشیدم بالا رو خودم سختی به

 

 از تونستم کرد پارس چون که گرفت دهنش توي رو کفشم لحظه یه

 .بکشم بالا رو خودم و برم در دستش

 

 چسبیدم رو پهلوم محکم و نشستم بالاتري شاخه روي

 کرد می درد شدت به پهلوهام هم و ام سینه قفسه هم

 

 کشیدم می نفس بریده بریده و بلند

 کشید می پنجه درخت ي تنه به و میچرخید درخت دور سگه

 

 بود وحشی و عصبانی اش قیافه

 میکرد ام پاره تیکه میرسید بهم دستش اگر مطمئنا
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 بستم رو هام چشم شد آروم هام نفس که بالاخره

 کردم کم کیلو ده کردم می حس و بود عرق تنم تمام

 

 داشتن جنگ سر ما با همیشه ها سگ این

 خونه تو برم بتونم کرد نمی هم ول

 مینداخت بهم بدي نگاه گاهی هرز  و درخت زیر بود نشسته

 

 موندگارم ها حالا حالا اما رفیق شرمندتم بگه خواست می انگار

 بیارم در زبون براش کردم نمی جرات که بود جدي همچینم

 

 .بخورتم و بالا بیاد درخت از و کنه اراده بود ممکن انگار

 اومد در صداي
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 کفش با تر کوتاه شلوار و کوتاه مانتو یه با رهدخت دیدم که برگشتم

 کوبید رو حیاط در و زد بیرون خونه از بلند پاشنه هاي

 

 داره دعوا انگار که کوبید جوري یه

 بود نگذشته خوش بهش شاید

 

 میکنن؟ ناله و آه نگذره خوش مگه ولی

 در دم واستاده رادمهر دیدم که بودم کردن فکر مشغول همچنان

 کنه می اهمنگ و ورودي

 

 آروم آروم ریلکس خیلی و گذاشت جیبش توي رو هاش دست

 اومد سمتم

 :کشید سگش سر رو دستی و نشست درخت پایین
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 خانوم یه نیست دزد اینکه اما کردي؟ حس دزد بوي جاستین -

 است خوشمزه کوچولوي

 کردي حس رو خوشمزگیش بوي هم تو احتمالا

 

 :گفت تمسخر با و شد بلند که کردم نگاهش غیظ با

 میرسی نظر به تر وحشی که خودت ترسی؟ می سگ از -

 

 :گفتم اخم با

 ببرش اینجا از -

 

 :انداخت بالا شونه

 بپزي ناهار باید و گشنمه چون فقط -

 

 .رفت پاشد شیک خیلی که کرد اي اشاره سگش به
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 ...رفت راحت چه بود افتاده فکم

 ..و زد پوزخندي

 

 

 :کرد اشاره

 رفت...پایین بیا -

 :کرد باز هم از رو هاش دست

 .بپر نترس بازه برات من آغوش -

 :گفت که رفتم اي غره چشم

 

 رفتی؟ غره چشم -

 بله -

 کنم؟ تنبیهت -

 :گفتم لب زیر
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 بابا برو -

 

 :کرد نگاهم اخم با

 گفتی چی فهمیدم -

 :گفتم تر آروم دوباره

 !.خوب چه -

 

 :نفهمه که رفتمگ گاز رو لبم اما گرفت ام خنده .رفت غره چشم

 پایین بیام.عقب برین -

 

 چی؟ افتادي اگه-رادمهر

 .افتم نمی -

 :انداخت بالا رو هاش ابرو

 !.کنما نمی جمعت من افتادي اگه -
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 :گفتم محکم و دادم تکون هوا توي رو پاهام-

 .افتم نمی -

 

 رفت عقب قدم یه و انداخت بالا شونه

 نداشت تفاعار هم خیلی بودم نشسته روش من که اي شاخه

 

 بخورم زمین که نمیترسیدم این از

 خواست نمی دلم اصلا و بشم ضایع جلوش که ترسیدم می این از

 .بیفته اتفاق این

 

 خم جلو به رو خودم و گذاشتم طرفم دو شاخه روي رو هام دست

 کرد

 ایستادم صاف و پایین پریدم آروم
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 :گفتم تخسی با

  نیفتادم؟ دیدین -

 هست؟ باغ تو سگ که دادین می شداره نباید_ کردم اخم

 

 :شد نزدیکم قدم یه

 نیفتادي بله -

 دادي دست از رو حسابی و نرم و گرم جاي یه ولی

 

 داشتم کشمکش خودم با نرفتن عقب براي

 ترسم می ازش کنه فکر خواستم نمی

 که کردم نگاهش چندش حالت با

 

 .آورد گردنم سمت و کرد بلند رو دستش
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 دستش وقتی اما نخوردم تکون سختی به و ادمد قورت رو دهنم آب

 کشیدم عقب ناخوآگاه نشست گردنم روي

 

 دیگه قدم یه بود هوا رو دستش که همونطور و زد نیشخندي

 .برداشت

 افتادم گیر کنه فکر خواست نمی دلم

 .ترسوندم می چطوري دیگه ترسیدم میفهمید اگه نبود نعلوم

 

 :گفتم سریع خیلی و کشیدم عمیقی نفس

 .کنم جمع رو برگا رم می -

 

 .دویدم برگا سمت به و رفتم در دستش زیر از سرعت با و شدم خم

 :شد بلند اش خنده صداي 
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 کردنم فرار فرصت اس ثانیه یه کار بیارم سرت بلایی بخوام اگه من -

 .نداري

 

 .ها برگ کردن جمع به نشستم و دادم قورت رو دهنم آب

 بره ذارهب تا دادم نشون مشغول رو خودم

 بیفتم گیرش خواستم نمی

 

 قدم صداي که ریختم می پلاستیک توي رو همه لرزون دست با

 اومد هاش

 کردم نگاهش چشم گوشه از وحشت با

 

 رفت می خونه سمت به

 بیاد نبود قرار که شد راحت خیالم و دادم بیرون رو نفسم ناخودآگاه

 سراغم
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 .کرد فرار دستش از میشه دیگه بار چند دونستم نمی

 کردم جمع رو برگا بقیه اومد جا که حالم

 

 .بردم در سمت بود شده پر که رو پلاستیک و شدم بلند

 :پیچید گوشم تو مهبد صداي که گذاشتمشون در کنار همونجا

 

 نیلو -

 :گفتم و گذاشتم قلبم روي رو دستم

 بابا ترسیدم -

 

 نیلام من بگم کردم باز دهن

 شد جمع حواسم یهو که

 

 آدم براي موند می هم حواس رادمهر کاراي این اب مگه .
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 بود خیلی بودم نشده دیوونه که همین

 

 .توام با نیلو هست؟ حواست -

 بگو آره -

 کنی پیدا باید بود آرین اتاق تو که اي برگه اون مثل برگه یه -

 بیار برامون رو اون نوشته کد یه روش

 

 همین؟ باشه -

 آره -

 رفتم خونه سمت به

 نبود رادمهر از خبري

 

 ریختم خودم براي آب لیوان یه و شدم آشپزخونه وارد

 باشه اونجا و اتاق تو برم ترسیدم می
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 رفتم می کاري تمیز بهانه به

 بگه چیزي تونست نمی بود هم اونجا اگه اینجوري

 

 رفتم اتاق سمت به و گذاشتم میز روي رو لیوان

 ...که زدم در به اي تقه

 

 

 شدم منتظر کمی

 نیومد یصدای

  کنه باز رو در خواست نمی یا نبود اتاق توي شاید

 

 بود دستشویی یا حمام شایدم
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 زدم نیشخندي

 گوریه کدوم میفهمیدم در کردن باز با

 

 کردم باز رو در آروم

 .بستم سرم پشت رو در آروم شدم رو به رو خالیش جاي با وقتی

 

 ایستادم گوش و رفتم دستشویی در سمت به

 نبود آب صداي از خبري

 همینطور هم حمام

 

 کردم باز رو ها در استرس با و آروم

 نبود اتاق توي

 .شدم گشتن مشغول کرده ذوق

 کردم می پیداش زودتر باید
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  نیومده تا

 میشد واویلا دید می منو اتاقش گشتن حین اگر

 بود برگه از پر میز روي

 

 نبود نوت ي برگه از خبري ولی

 کردم باز رو ها کشو

  بستم رو درش سریع کشو توي کاندوم بسته دیدن با

 

 نچ نچ

 خونه این تو شد باز گوشم و چشم

 دادم بالا رو پتوش و شدم خم

 بود غریب عجیب کاراش همه که این
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 میذاره تختش زیر هاشو نوت شاید

  تخت زیر تاریکی اون تو

 دیدم نمی چیزي خیلی 

 دادم تکون تخت زیر و کردم دراز دست

 

 دستم زیر کرد شخ خش خشکی چیز

 آوردم درش سریع

 که ریخته روش چیزي یه بود مشخص که کاغذي دستمال دیدن با

 شده خشک اونطور

 

 ...زدم عق و شد کج کم کم دهنم

 خورد می بهم داشت حالم

 کنن کثیفش خاکبرسر
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 کردم نگاه اطراف به هول و شدم بلند سریع

 بودم گرفته استرس

 .ریخت می کمرم ي تیره از قعر و بود شده ها فیلم مثل دقیقا

 

 میز روي گلدون به دستم که چرخیدم و زدم گوشم پشت رو موهام

 .خورد

 .خورد تلو تلو گلدون

 

 نشست لبم رو لبخند زیرش برگه دیدن با که گرفتمش زده وحشت

 در سمت میرفتم داشتم برگه دیدن بدون ذوقم از

 

 .گرفت ام خنده خودم

 .گذاشتم جاش سر رو برگه و کردم حفظ رو برگه روي کد سریع
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 .کردم نگاه اطرافم به

 .بودم کرده کاري خراب خیلی نظر به

 .تخت زیر زدم دوباره رو ها دستمال بود میز روي که دفتري با

 

 مرتب رو بودم کرده جا جابه که هایی برگه و کردم صاف رو پتو

 .کردم

 .بود اولش مثل چی همه نظر به

 

 رفتم در سمت به

 دیدنم با رادمهر و شد باز ور اون از در بگیرم رو تگیرهدس رفتم تا

 انداخت بالا رو ابروش

 

 

 رفتم عقب قدم یه و دادم قورت رو دهنم آب
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  کرد نگاهم فقط

 

 :کردم من و من

 کنم تمیزش گفتم نامرتبه اتاق دیدم .. خب من-

 

 انداخت اطراف به گیجی نگاه

 

 بود عجیبی جور یه .کردم نگاهش متعجب

 :داد تکون تکون ور سرش

 !کنی تمییزز اومدي -

 

  کردم کپ

 

 بود، مست
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 بودم افتاده گیر اتاق یه توي باهاش من و بود مست 

 

 :گفتم زده وحشت

 آره -

 کنم درست ناهار برم باید الان کارم دیگه شد تموم

 

 که اومد جلو قدم یه

 .رفتم در سمت به سریع

 

 کوبید در روي رمس کنار محکم رو دستش که گرفتم رو دستگیره 

 

 کردم نگاهش و چرخیدم زده وحشت و پریدم جا از

 کنم باز رو در کردم سعی بود در رو دستش که همونجوري

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1014  

 

 باشه داشته زور همه این مستی همه این با اومد نمی بهش اینکه با

 بود گرفته محکم رو در اما

 

 :باشم آروم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 دارین؟ لازم چیزي -

 خورد تکون یکم و کرد کج رو رشس

 

 :گفتم آروم و شمرده

 چی؟ -

 

 کرد فوت صورتم توي رو نفسش و اومد جلو یکم

 

 بزنن گندش

 داد می بو هم اینقدر که بود خورده رو کوفتی کدوم نیست معلوم
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 :گفت که گرفتم رو زدنم عق جلوي

 .باشه تختم رو الان که یکی -

 

 تنم به بود ستهنش سرد عرق و میزد تند تند قلبم

 میفهمیدم خوب خیلی رو منظورش

 باشم من نفر ي اون نمیخواست دلم ولی

 

 براي بودم فرصت منتظر و بود مونده دستگیره روي لرزون دستم

 کردن فرار

 

 :کردم می سرش به دست جوري یه باید

 بیان؟ بزنم زنگ بدید رو یکی شماره میخواید -
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 :انداخت بالا رو سرش

 پره می حالم و حس میان دیر اونا نهههه -

 :زدم زل سرخش هاي چشم توي لحظه چند

 

 بیاد گم می رو نزدیکه که یکی خب -

 کرد قفلم در بدنش و بین و بهم چسبوند رو خودش سریع خیلی

 

 :گفت که خوردم تکون زده وحشت و ریخت پایین هري قلبم

 تر؟؟ نزدیک تو از -

 

 :کرد زمزمه کشیده و کرد کج رو سرش

 تر؟؟ کننده تحریک تر؟ بغلی تو تر؟ گرم تو از -

 

 :انداخت بالا رو ابروهاش
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 نداریم -

 زد قهقهه خودش بندش پشت

 

 کردم می سکته داشتم ترس از

 میگشتم بهونه دنبال خودم نجات براي زنان پا و دست

 

 کنم درست شام باید -

 میشه گشنتون بعد مونید می شام بدون

 دمب انجام درست رو کارم باید من

 

 

 کرد می بد رو حالم داشت بدنش گرماي

 خورد می تکون پام روي زیرکی زیر دستش یکی اون که خصوص به

 .بگیرم اش نادیده کردم می رو تلاشم تمام داشتم و
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 گم می من که کاریه برات درست کار -

 

 حلقه کمرم دور و آورد تر بالا رو دستش که کردم نگاهش ترسیده

 کرد

 

 نالیدم میشد تر بزرگ گلوم توي ظهلح هر که بغضی با

 برم؟ میشه -

 نههههه -زد لب

 

 گردنم کشیدن بو کرد شروع و کرد روخم سرش

 دادم فشار هم روي رو هام لب

 

 کرد می بدتر میاوردم در بازي چموش اگه
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 دهنم توي اومد می داشت قلبم

 بودم شده خنگ چرا خدایا

 

 کردم می چیکار تاموقعی این از فرار براي همیشه اومد نمی یادم

 و لرزید می استرس از هام دست

 

 بود زده یخ تنم تمام

 .گرفتم گاز رو لبم گردنم رو نشست که لبش

 عوضی ادم ي طرف از اونم متنفرم بوسیدن از چقد میدونست خدا

 

 رو ام چونه گردنم زیر از محکم و برداشت در روي از رو دستش

 .چسبید

 

.. 
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 بود گرفته درد دستم که بودم داده فشار رو دستگیره دستم با اونقدر

 

 چرخید و کرد جدام در از حرکت یه با

 

 کرد.پرتم تخت رو و دادم فشار رو ام چونه که کردم تقلا زده وحشت

 

 در سمت به خواستم و شدم بلند تخت به برسه خودش اینکه از قبل

 :غرید که بدوم

 جات سر بتمرگ -

 

 افتادم و خوردم تخت به ممحک که ام سینه تخت کوبید رو دستش

 تخت رو

 تخت رو اومد و گذاشت پام روي رو زانوش
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 اومد بند درد از نفسم

 :زدم جیغ گریه با و کرد باریدن به شروع هام اشک

 نیست حالیت هیچی الان تومستی..وحشی کن ولم -

 

 اتفاقا_کرد گردنم بوسیدن به شروع داشت نگه محکم رو هام دست

 ..میفهمم خوب خیلی

 

 اومد نمی در دیگه نفسم

 خورد می هم به داشت حالم

 

 میلرزید وحشت شدت از تنم شد که ام یقه وارد دستش

 کنی؟ نمی کمکم چرا خدایا

 

 که گذاشت لبم روي رو لبش
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 شد باز اتاق در

 

 فهمید نمی هیچی که بود لایعقل و مست اونقدر

 بده نجاتم وضع این از هست که کی هر کردم می خدا خدا

 

 .بکشم جیغ کردم می سعی کنان تقلا و میشنیدم رو پاهاش صداي

 شد کوبیده رادمهر سر توي محکم چیزي که بود گذشته لحظه چند

 افتاد کنارم حال بی و

 ..و  اومدم بیرون پاش و دست زیر از سریع

 

 کنه می نگاهم اشکی هاي چشم و بغض با که دیدم رو نیلو 

 

 کرد دنباری به شروع بیشتري شدت با هام اشک

 شدي قایم باید باش زود_شم بلند کرد کمک و گرفت رو دستم
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 کرد ناله رادمهر بخورم تکون کنم فرصت اینکه از قبل

 

 کرد نگاهش زده وحشت نیلو

 رفتم سمتش به سریع که کرد اشاره کمد به

 

 شدم کمد وارد

 بیرون بزنه دهنم از بود نزدیک قلبم

 نشه بلند دارم صدا هاي نفس که گذاشتم دهنم روي دستم

 میکنه چیکار داره نیلو نمیدونستم

  ساعت نیم از بعد

 خورد گوشم به اي مردونه ناله و آه  صداي

 که

 شد حبس نفسم
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 نیلو

 

 نمرده کردم می شکر خدارو و بودم خیره رادمهر به زده وحشت

 بود فکري بی روي از  و خطرناك خیلی کارم

 

 تمرکز این روي فقط ذهنم هافتاد نیلا جون به اونجوري دیدم وقتی

 بزنم کنارش جوري به که داشت

 

 .شدیم می بدبخت شد می چیزیش یه یا میشکست گلدون اگر

 

 میریخت بیرون دهنش آب و بود افتاده تخت روي باز دهن با

 

 .گذاشتم میز روي آروم بود دستم تو هنوز که رو گلدون
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 کردم نگاه اطرافم به

 

  کهمیکردم درست جوري صحنه باید

 همه و گرفته بود لباس از پر همیشه که صندلی به پاش بده احتمال

 کرده زمین پخش رو

 

 انداختم صندلب و زمین روي ها لباس

 

  کشیدم عمیقی نفس

  بشم آروم تا

 ناگهانی خیلی رادمهر که

 .کرد ناله یکم

 

 زد خشکم جام سر و کردم حبس رو نفسم
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 نگاهم گیج و کرد دبلن رو سرش که بودم طرفش از حرکتی منتظر

 کرد

 

 شد کشیده کمد سمت نگاهم

 کردم نگاه رادمهر به سریع دوباره

 کرد نگاهم اخم با و نشست تخت روي سختی به

 

 شده چی بیاد یادش ترسیدم می

 :گفت که کردم می نگاهش زده وحشت

 شده؟ چی -

 

 :گفتم هوا بی  که بودم کرده هول اونقدر

  هیچی -
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 :پرید بالا ابروهاش

 خوابیدم؟ چرا من -

 

 :گفتم کنان من من و دزدیدم رو نگاهم

 کنم فکر...بودید مست...چیزه -

 

 :حرفم تو پرید

 یکم -

 

 :دادم تکون سر تند تند

 بودید مست زیاد نه -

 برد خوابتون کنم فکر و اومدین که کردم می جمع اتاقو داشتم من

 

 :کشید سرش پشت به رو دستش
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 ..کنه می درد خیلی سرم -

 

 :گفتم آروم و گرفتم گاز رو بمل

 !لابد مشروبه تاثیر -

 

 داد تکون سر

 کردم نگاه کمد به

 بیرون میبردم رو نیلا باید

 بده حالش و است زده وحشت الان دونستم می

 

 بود مشترك حسامون همیشه ما

 داشتم دلهره و استرس

 

 کردم می آرومش و بیرون میبردمش باید
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 کردم نگاه رادمهر به دوباره

 بیرون بردم می خونه از رو رادمهر باید شایدم

 اي بهانه هر به

 

 :کردم من من و گرفتم گاز دوباره رو لبم

 کنم؟ درست چیزي شربتی یه براتون بریم خواید می -

 

 کرد نگاهم

 گم می چی فهمه نمی اصلا اومد می نظر به و بود خمار هاش چشم

 

 :دادم ادامه دلهره با

 رین؟خو نمی چیزي غذایی یا -

 :داد تکون رو سرش
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 ..نه -

 

 :کردم تلاش امیدم آخرین با

 بگیرید؟ سرد آب دوش یه کنم آماده حمامو -

 انداخت نگاهی اتاق به و کرد نگاهم اخم با

 

 ایستاد قلبم کردم حس شد رد کمد از که نگاهش

 :گفت دار خش صداي با

 بیرون برو -

 

 اخه ولی -

 رفتم در متس به اضطراب با که کرد نگاهم بدجوري

 کردم نگاه کمد به چشمی زیر بار چند
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 رفتم عقب کمی

 

 :توپید که کردم مکث در جلوي

 ایستادي؟ چرا -

 .رفتم بیرون اتاق از سریع

 

 کرد می ام خفه داشت استرس

 دهنم جلوي و کردم قفل هم توي رو ام زده یخ هاي دست

 گرفتمشون

 

 فکري تا...مچلوند می رو هام انگشت و زدم می قدم اتاق جلوي

 بکنم

 

 العمل عکس موقع به بتونم...بشنوم رو صدایی هر تا بود تیز گوشم

 بدم نشون
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 بودم کرده بغض عصبی

 

 ...رفت می لو بودنمون دوتا  و دید می رو نیلا اگر

 موهام به انداختم چنگ

 

 نمیشد اینطوري

 کرد می کاري یه و اتاق توي میگشتم بر باید

 .کنم قطع رو دارم صدا و بلند هاي نفس کردم سعی

 

 نیومد جوابی وقتی موندم منتظر و زدم در به اي تقه

 کردم باز آروم رو در

 بپرم جا از شد باعث آرومش قژ صداي
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 بیرون آروم رو نفسم بود خواب تخت رو دوباره که رادمهر دیدن با

 دادم

 داشتم نظر زیر رو حرکاتش تموم و زدم زل بهش

 

 وابهخ خواب میشدم مطمئن باید

 خوابه میداد نشون آرومش هاي نفس

 

 کردم نگاهش و ایستادم تر عقب قدم چند

 باشه داشته شدن بیدار قصد اومد نمی نظر به

 

 کرد نگاه رادمهر به دوباره و رفتم کمد سمت آروم

 نشه بیدار کردم می چک باید هی

 کردم باز رو در 
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 و زده ونبیر هاي چشم با و بود گذاشته دهنش روي رو دستش نیلا
 کرد می نگاهم اشک پر

 ...که بست رو هاش چشم دیدنم با

 

 :گفتم آروم گوشش ریز و کردم خم رو سرم

 رونیب رمیم من -

  ایب گهید قهیدق دو

  بشه داریب ممکنه یول خوابه

 نشه داریب وقت هی باش مواظب

 

 داد تکون سر

 رفتم رونیب آروم و بستم رو کمد در

 زدم رونیب خونه از عیسر گرفتم گاز رو لبم
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 **لاین*

 

 دادم قورت یسخت به رو دهنم آب

 دبو افتاده خس خس به ام نهیس و بود شده بسته تنفسم راه انگار

 

 و گذشت بود گفته لوین که يا قهیدق دو

 بخورم تکون تونستم ینم ادیز استرس از

 دیچک یم نییپا کمرم از عرق و بودم فلج کامل

 

 باشم آروم کردم یسع و بستم رو هام چشم

 دمیکش قیعم نفس تا چند

 بمونم کمد يتو تونستمینم که ابد تا

 زدم یم میج بشه داریب رادمهر نکهیا از قبل دیبا
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 شدم تر آروم که کمی

 دادم هول رو کمد در

 يصدا با یحت رادمهر که بودم کرده حبس ام نهیس يتو رو نفسم
 نشه بلند نفسام

 

 .دمیکش سرك در يلا از

 و دادم رونیب آروم رو نفسم بود دهیخواب تخت رو که مهرراد دنید با
 بستم لحظه هی يبرا رو هام چشم

 

 .اومدم رونیب کمد از صدا و سر نیکمتر با و یسخت به

 

 خورد یتکون رادمهر که بودم نبسته رو کمد در

 

 کردم نگاهش و دمیچرخ عیسر و زد خشکم جام سر
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 دیرس یم نظر به خواب همچنان

 و کردم فوت رو نفسم

 بستم رو کمد در آروم

 

 رفت یم رادمهر سمت به اش همه نگاهم

 رفتم در سمت به نیپاورچ نیپاورچ

 

 کامل سکته دور هی صداش دنیشن با که داشتم فاصله در با قدم دو
 کردم رد

 

 ؟يریم کجا -رادمهر

 

 نیزم به شدم رهیخ و زد خشکم جام سر

 موندم یم دینبا
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 و مبرداشت در سمت به بلند قدم دو کنم شنگاه و برگردم نکهیا بدون
 دمیدو اطیح سمت به و کردم بازش

 

 شدم کوچه وارد و دمیکوب رو خونه در

 :اومد سمتم به عیسر که دمید رو لوین

 شد؟ یچ -

 

 :گفتم هام زدن نفس نیب زده وحشت

 شد داریب رونیب اومدم یم داشتم -

 .شد پر ترس از هاش چشم

 .کردم فرار منم - زدم لب

 

 :گرفت رو دستم و داد تکون سر
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 ..ومدهین تا میبر ایب -

 یاصل ابونیخ هی به تا میکرد دنیدو به شروع توان تمام با ییدوتا
 میریبگ یتاکس میبتون و میبرس

 

 داد تکون هوا تو و کرد دراز رو دستش لوین یخال یتاکس دنید با

 عقب ي شهیش از ییدوتا و توش میدیپر عیسر ستادنشیا محض به
 میکرد نگاه پشت به

 

 :دیپرس یعصب یکم راننده

 شده؟ يزیچ -

 :گفت لوین که نشستم صاف و دادم قورت رو دهنم آب

 بود کرده دنبالمون سگ هی -

 

 انداخت بهم يا یمعن پر نگاه و
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 گفت یم راست

 نداشت سگ از کم رادمهر

 میگفت یم ينجوریا شدیم نیتوه سگ به

 

 بود شده تر راحت المیخ

 ندهران که دمیکش بلند و قیعم نفس تا چند و دادم هیتک یصندل به
 :گرفت عقب سمت به رو یآب يبطر

 

 نکردم بازش هنوز زهیتم -

 ادیب جا نفستون دیبخور

 کرد بازش و گرفت رو يبطر لوین

 

 :گفت دمیکشیم سر رو آب که ینیح

 میبد پولشو باشه ادتی -
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 دادم تکون سر

 

 ...دراومد یخشک اون از دهنم و اومد جا نفسم

 

 کردم سکته_ دادم لوین به به رو يبطر

 

 کردم زمزما يتر آروم لحن با

 کنم سیخ خودم بود کینزد -

 ذارم ینم رادمهر خونه يتو پامو گهید که من

 ..نرو هم تو

 

 يکرد قبول خودت -انداخت بهم ینگاه لوین
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 که راه سر از جونمونو مونمیپش سگ مثل الانم_انداختم بالا شونه
 میورداین

 

 م؟یکن کاریچ یگیم خب _گذاشت فشیک يتو رو شهیش

 

  دونم، ینم_دمیکش یقیعم نفس

  میمواظب و میمواظب گفتن یم مهبد و نیار نیا یوقت یول

 اونجا؟؟ کردمیم سکته داشتم یوقت شد یچ

 اومد یم سرم ییبلا چه نبود معلوم يبود اومده تر رید کمی

 

 ؟یچ کنه رونمونیب نیآر اگه یول_زد زل یصندل به و داد تکون سر

 

 میگرد یم گهید يجا هی دنبال درك به_گفتم یعصب

 ...کار ادهیز که يزیچ
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 ممنون آقا _ دمیکش راننده سمت به نگاهم میدیرس که ابونیخ سر

 

 کرد ینم قبول مرده هرچند کرد حساب رو آب پول و هیکرا لوین

 

 میشد اهیپ

 و بود کیتار هوا

 خونه باشه ومدها نیآر که بود احتمالش

 

 م؟یبزن حرف باهاشون امشب یگیم پس -

 

 ستادمیا خونه کنار درخت پشت

 

 امیم من گهید قهیدق چند برو تو_
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 داد تکون سر

 

 ....شدم منتظر و دادم هیتک درخت به

 

 **لوین*

 

 .گذاشتم باز مهین رو در و شدم اطیح وارد

 

  مهبد و نیآر کردم باز که رو خونه در

 دادم سلام عیسر که کردن نگاهم دو هر

 

 :شد بلند سرعت به مهبد

 ؟يکرد دایپ رو کد شد؟ یچ. سلام -
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 کردم کپ لحظه هی

 بودم خبر یب من و بودند گفته لاین به دیشا!؟؟یچ کد

 بودم خبر یب یچ همه از که من کردمیم فرار يجور هی دیبا

 

 _گذاشتم شکمم يرو دستم شدم خم هوی و زدم یینما دندون لبخند
 میبحرف امیم بعد ییدستشو برم من اوخ وخا

 

 بستم رو در عیسر و ییدستشو سمت دمیدو

 

  دمیکش يا آسوده نفس

 عیسر و

 دادم امیپ لاین به تند و درآوردم بمیج يتو از رو میگوش

 ان ییرایپذ تو دوتاشون هر -

 ...ایب یپشت در از
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 تیوقعم هی تو با تا گذاشتم در يرو سرم و چپوندم بمیج يتو یگوش
 بزنم میج خوب

 ..که

 

 ***لاین* 

 شدم اطیح وارد لوین امیپ دنید با

 

 شدیم باز اتاقا يراهرو به قایدق که یپشت در از و زدم دور رو خونه
 .شدم خونه وارد

 

 شد راهرو وارد مهبد که بودم اتاقمون در و ییدستشو در نیب

 ...دیپر رنگم و زد خشکم جام سر

 ...یچ همه به خورهیم گند الان
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 ...میشد بدبخت

 

 :گفت که کردم نگاهش دهیترس

 کجا؟ باز -

 

 ..گهیم یچ بفهمم تا کردم نگاهش متعجب کمی

  کردمیم فرار دیبا

 میافتیب ریگ هردومون و برسه سر الانا نیهم لوین بود ممکن

 

 :کردم اشاره ییدستشو به

 ...نجایا -

 

 :کرد اخم

 !!که يبود ییدستشو الان نیهم -
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 اسهالم_دمیغر یعصب

 

 دیکش خجالت

 ...شدم ییدستشو وارد که کرد گرد عقب و گفت یآهان

 :گفتم متعجب لوین دنید با که دمیچرخ و بستم رو در

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو -

 

 :کرد اخم

 اتاق؟ تو ینرفت چرا ؟یکنیم کاریچ نجایا خودت -

 

 :کردم اشاره رونیب به

 ! خب بود در دم مهبد -
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 خورد در به يا تقه که دیکش یهوف

 :گفت مهبد که میدیپر جا از دو هر

 هان؟ دکتر میبر حاده مشکلت اگه لوین -

 

 :گفت کنان پچ پچ و کرد نگاهم تعجب با

 شده؟یچ ؟یچ مشکل -

 

 :دمیخند زیر

 .دارم اسهال گفتم -

 

 :کرد نگاهم چپ چپ

 ؟يزد بود حرف نمیا -
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 :انداختم بالا شونه

 گفتم؟ یم یچ خب -

 

 دونم یم چه -داد هیتک اروید به

 

 نزن حرف پس خب -کردم نگاهش چپ چپ

 

 م؟یکن کاریچ حالا -لوین

 

 :دمیخند

 کن فرار فاضلاب راه از گم یم -

 

 :سرم تو دیکوب محکم

 ریبم خفه چندش اه -
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 :زد صدا مهبد و خورد در به يا تقه دوباره

 ؟يمرد لوین -

 

 :گفت يفور لوین

 نکبت ي پسره يریبم خودت-

 

 :دیخند بدمه

 میمنتظر..گهید ایب يا زنده خوبه -

 

 :گفت و دیچسب رو بازوم لوین

 بابا يا کرد امون وونهید بده رو کد برو ایب -

 اش ننه دتشییزا ماهه هفت
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  دادم تکون سر

  شد میقا در پشت لوین

 

 .اومدم رونیب ییدستشو از

  بودم دهیچسب هنوز رو در رهیدستگ

 داخل که..بودم مواظب ییدستشو در يوجل قایدق مهبد حضور بخاطر
 نشه دهید ییدستشو

 

 دیچیپ رو راه يتو نیآر همزمان

 بود ما سمت به

 

 ؟یخوب - زد لب مهبد

 

 :گفت نیآر که دادم تکون سر جواب در
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 هساعت دو ییدستشو برم من نطرفیا ایب يستادیا در جلو چرا حالا -
 ...ادیب خانوم منتظرم

 

 شد گرد چشمام

  و گذاشتم شکمم يرو مدست دهیترس

 

 ییدستشو يتو انداختم رو خودم غیج با

 دلمممم مامان ییییوا دلم یییوا -

 ...بد حالم هنو من گید يجا هی برو

 

 .مبست صورتش يتو رو در بهش بدم العمل عکس فرصت نکهیا بدون

 :در به دیکوب یعصب نیآر

 زهرمار -

 يکرد کوفت یچ شده خراب اون تو
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 دیدخن زیر زیر لوین

 :کردم بلند صدامو و زدم بهش یچشمک

 د؟ینستیوا ییدستشو در پشت نداده ادی بهتون یکس -

 

 :زدم غر

 

 بابا ستمین راحت -

 :دیخند بلند يصدا با مهبد

 نیآر میبر ایب -

 

 میستادیا گوش قهیدق چند

 اومد ینم ییصدا

 دمیکش سرك و کردم باز رو در آروم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1055  

 

 

 نبود ازشون يخبر

 اتاق سمت دیدو که کردم رهاشا لوین به يسر

 اومدم رونیب راهرو از و بستم رو ییدستشو در

 

 بود نشسته مبل يرو مهبد

 کو؟ یکی اون -

 :دیخند

 ينکرد شیخال که تو رونیب ییدستشو رفت -

 

 رو کد و برداشتم یکی زیم يرو کاغذ خروار هی نیب از و شدم خم
 :نوشتم روش

 کد نمیا ایب -
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 :گرفت دستم از رو کاغذ و دیپر جا از عیسر متعجب

 درسته؟ یمطمئن -

 :دادم تکون سر

 آره -

 

 :شد باز ششین

 يدار يا حافظه عجب واللهیا بابا -

 :اومدم یشیقم و غر و انداختم بالا رو ابروم هی

 

 ریبخ شب -

 يسکندر و فرش ي لبه به گرفت پام که اتاق سمت برم که دمیچرخ
 خوردم

 

 .شدم خشک هوا تو بعد و اومد سمتم به سرعت با لحظه هی نیزم
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 بود داشته نگهم و بود انداخته کمرم دور رو دستش مهبد

 

 بلندم و آورد شکمم به يفشار که دادم قورت ترس از رو دهنم آب
 کرد

 کردم نگاهش کرده هنگ

 

 ....بهم بود زده زل اونم

 داشت یخوشگل يچشما چه

 بودم نکرده دقت حالا تا چرا

 

 نبودم کشینزد نقدریا حالا تا دمیشا

 گذروندم نظر از رو مرتبش خوشگل يها ابرو

 روش یبکش دست داد یم جون که شینیب ي غهیت
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 دادم قورت رو دهنم آب ناخودآگاه افتاد هاش لب به که نگاهم

 دمید هم رو اون يگلو بکیس رفتن نییپا بالا

 

 اش برجسته و یگوشت هاش لب

 داشت کبود و یصورت کمرنگ هاله هی

 دیکش یم شعله وجودم تو یحس هی

 ... و بشه خم خواست یم دلم

 

 ... و ببوسمش تا بشم بلند پا يرو خواست یم دلم دمیشا

 

 عقب قدمم هی نخواد دلم شد یم باعث که بود شده چم دونم ینم
 ...برم
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 نیا يتو مارو هرکس هم به میبود زده زل حرکت یب ينجوریهم
 دیدیم طیشرا

 برسه شذهن به يفکر چه نبودمعلوم

 

 

 .میدیپر جا از يا سرفه يصدا با هوی

 .کرد یم نگاهمون یعصب و بود ستادهیا يورود در دم نیآر

 

 کردم پا اون و پا نیا زده خجالت و اومدم خودم به

 دیچیپ رگهام يتو خجالت حس تازه

 تند

 دمیدو اتاق سمت به

 

 ستادمیا در پشت راهرو يتو
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 کنم کاریچ دونستم ینم

 

 نکرده ما درمورد یخووب فکر بود معلوم نیار ياخمو افهیق دنید با

 

 گفتم یم لوین به دیبا

 دادم هیتک در به و شدم اتاق وارد

 بود دهیکش دراز تخت يرو لوین و بخوابم نیزم يرو بود من نوبت

 

 شد؟؟ یچ -دیهواپرس یب

 

 دادم رو کد یچیه_کردم صاف رو گلوم

 

 ه؟یچ کده نگفتن_دیپرس کنجکاو
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 بگن؟ يدار توقع_دادم تکون نه نشونه به رو سرم

 

 دیشا_ انداخت بالا شونه

 

 بخواب ایب کن خاموش لامپ الیخیب_ داد ادامه

 

 .کردم خاموش رو لامپ

 .بود کرده پهن برام رو جام

 :دمیکش قیعم نفس تا چند

 !!لوین -

 

 جانم؟_داد جواب یحرکت بدون

 

 !شد يزیچ هی _ کردم من و من
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 دمیشن رو تخت خش خش يصدا

 شد؟ یچ_دیچرخ من سمت به

 

 ...اتاق تو اومدم یم داشتم _دمیکش صورتم يرو یدست

 

 خببببب؟؟ _گفت که کردم مکث

 

 ...هک افتادم یم داشتم فرش، به گرفت پام _دادم رونیب کلافه نفسم

 

 گرفتت؟ نیآر _حرفم تو دیپر

 

 یعنی....نه نیآر نه نه_گفتم عیسر

 

 يشد نیزم پخش جلوشون نگو_دیخند
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 نه _دمیخند آروم

 ...مهبد راستش

 

 ؟؟یچ مهبد_نشست کنارم و دیپر نییپا تخت از عیسر

 گرفتم مهبد_بود گرفته خندم افشیق از

 ..پس بوده يا صحنه عجب اوووف_لوین

 د؟؟یبود هم بغل تو

 

 صورتش به رفت حواسم همه آره، -

 ..بغلشم تو رفت ادمی

 

 ..بود يا صحنه عجب اوووف_زد یبشکن

 نیشد سیف تو سیف پس
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 کردم نگاهش من یه...آره -

 زه؟یتم ابروهاش چقدر يبود کرده دقت حالا تا.... کرد نگاهم اون یه

 

 !!يشد عاشقش بغل هی با انگار میکن یم که دقت یول نه_دیخند

 

 کوفت_کردم اخم

 

 دیرس سر نیآر موقع همون_گفتم هوا یب که برگشت تختش سمت به
 ..دید مهبد بغل تو منو

 

 زد خشکش لوین

 ...کنهیم فکر یچ به دونستمیم

 بره نیب از خوواهرم عشق من بخاطر خواستمینم منم
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 ..دید که دید خب_دیکش يبلند و قیعم نفس

 ..توکه گهید بود یاتفاق

 

 بود دهید که صحنه و دیرس اون یوقت یول اره_دمیپر حرفش نیب
 .. یکم

 

 اببخو ریبگ بابا الیخیب_دیکش دراز تختش يرو لوین

 بهت گذشت سخت یلیخ امروز

 

 دمیکش آه

 سرم رو یدست و کرد مرتب روم رو پتوم و اومد تخت خش خش
 ..لوین یمرس_دیکش

 

 ...يخواهر ریبخ شب_بست چشماش
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 *لوین*

 

 شدم داریب کلاغ تا چند قار قار يصدا با

 کردم نگاه رو اطرافم و دمیکش يا ازهیخم

 بود مین و هفت ساعت

 

 بخوابم نداشت دهیفا گهید

 .شد یم داریب نیآر گهید ربع هی

 

 نشستم و شدم بلند

 روش معمول طبق و بود شده جمع خودش يتو که کردم نگاه لاین به
 ..مچاله رشیز پتوش و بود باز

 

 انداختم روش رو پتوم
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 ..کنم دارشیب خواستمینم

 براش بود يبد یلیخ روز روزید

 ردک یم الیخ و فکر کمتر لااقل بخوابه بود بهتر

 

 ي همه آوردم، ینم دووم اصلا میداشتن دوست يقلو دو نیا بدون
 .بود میزندگ

 

 اومدم رونیب فکر از

 کردم یم آماده صبحانه نیآر يبرا دیبا

 ات نمیبچ زیم تر عیسر بود بهتر...کار سر رفت ینم صبحانه بدون
 نشده شروع غرغرش

 

 ...بود گرفتن دوش مشغول هم الان احتمالا
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 رفتم ونریب اتاق از

 ادیب جوش گذاشتم رو يکتر صورتم و دست شستن از بعد

 

 عداب و رمیبگ رو رفتنم ضعف يجلو تا دهنم يتو چپوندم نون لقمه هی
 بخورم صبحونه لاین با

 

 کاسه تو ختنیر مشغول و آوردم رونیب خچالی از رو مربا و عسل
 شدم

 

 ...باشه زیم سر زیچ همه بود بهتر و خورد یم زیچ هی روز هر

 

 هیتک بازو با که نیآر دنید با ز،یم يرو بذارم رو ها کاسه برگشتم تا
 دمیترس وارید به بود داده

 

 ریبخ صبحتون...سلام _زدم لبخند
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 :نشست زیم پشت و انداخت بالا رو ابروش

 سلام -

 

 :گفتم و کردم دم يچا عیسر

 کشهیم دم گهید قهیدق دو -

 

 .نگفت يزیچ

 

 زمیبر يچا براش تا برداشتم یوانیل و شتمگذا زیم يرو رو ها گردو

 

 خشک رو موهاش باهاش بود مشخص و بود گردنش دور يا حوله
 کرده

 هیچ رفتنت حموم يسحر کله بگه نبود یکی
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 کن درستش ایب حالا يخوریم سرما رونیب يریم

 یهست اخلاق گند ينجوریهم

 یشیم لایواو لابد یبش که ضمیمر

 

 گذاشتم جلوش و ختمیر وانیل يتو رو دم تازه يچا

 _گفت هوا یب که اوردمیم در خچالی از رو ریپن داشتم

 چطوره؟؟ نامزدت -

 

 خوبه ممنون_کردم نگاهش

 

 چطور؟؟_دمیپرس کنجکاو

 ؟؟ينفر هی بغل تو روز هر دونهیم_زد پوزخند
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 داشتنت دوست سبک_داد قورت رو بود دهنش يتو که يا لقمه
 جالبه یلیخ

 

 _گفتم و نتیبکا سنگ به دادم هیتک

 بله؟؟ -

 

 :داد تکون هوا يتو رو دستش

 ؟یکن یم حال نفر چند با -

 

 گهیم یچ دمیفهم ینم اصلا

 

 :داد ادامه که بودم زده زل بهش جیگ

 ؟....!یزن یم کیت مهبد با ،يدار نامزد -
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 موند باز دهنم

 :نداد اجازه که بگم يزیچ اومدم شده شوکه

 سیه -

 

 ومدا سمتم و شد بلند جاش از

 ینذاشت روز اون نیهم يبرا_سمتم کرد خم رو سرش و ستادیا جلوم
 ببوسمت؟

 ؟یداف و شاخ يکرد فکر

 

 دبو گرفته که بود يا افهیق هاش حرف از بدتر. شدم شوکه حرفاش از

 شد یم چندشش دنمید از انگار

 

 :کرد یم نگاهم نفرت با

 نهیهم کارت اصلا دمیشا -



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1073  

 

 

 :کرد کج رو سرش

 هان؟ يبدزد پولشونو که یکن یم مخ روپولدا يپسرا -

 

 ختنیر روم خی آب کردم حس

 کرد سوراخ رو گلوم گلوله مثل بغض و زد خشکم جام سر

 بود کرده دنیلرز به شروع بدنم ي همه

 

 :صورتش يتو دمیکوب و کردم بلند دست یعصب

 ....شو خفه -

 

 دمیدو اتاقمون سمت به و نتیکاب يرو کردم پرت رو ریپن

 

 نشستم در پشت و بستم رو در
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 گرفت راه صورتم يرو دونه دونه هام اشک

 بود طرف هی حرفش درد

 

 خورد یم خوره مثل رو وجودم داشت بود درست حدسش نکهیا درد

 وجود واقعا که کنم دفاع يزیچ از تا گوشش يتو بودم زده ناحق به
 نداره

 

 مینداشت اصلا که يا یدرست و شرافت از

 بودم کرده خی

 بود دهینکوب صورتم يتو رو قتیحق ينجوریا یکس حالا تا

 

 بود زده حرف ازش ندونسته نیآر اما دونست ینم یکس

 اشقع تونمیم فمیکث گذشته نیا با کردمیم فکر که بودم احمق چقد
 باشم
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 گذاشتم هام دست يرو رو سرم و کردم بغل رو زانوهام

 

 شده؟یچ یه -نشست کنارم لاین

 

 زدم زل بود نشسته جاش سر جیگ که لاین به و کردم بلند رو سرم

 

 دیپرس زده وحشت میاشک يها چشم دنید با

 لو؟ین -

 

 :کردم بغلش نشست کنارم تا

 ادیم بدم خودمون از -

 متنفرم میکرد یم که ییکارها از
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  باش آروم_کرد بغض

 راست صورتم يتو دیکوب ندونسته گذشتمون تمام نیآر_زدم لب
 بود فیکث یلیخ مونیزندگ گفتیم

 میبود مجبور ما_لاین

 

 :گفتم هقم هق نیب

  مینکرد تلاش ادیز ما دیشا -

 

  داد فشارم خودش به محکم

 دیچیپ گوشم يتو هم لاین هق هق يصدا

 

 :خورد در به يا تقه که بگم يزیچ کردم باز دهن

 لو؟؟ین -

 بود نیآر
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 تخت ریز دیخز عیسر لاین

 

 لو؟ین _شد بلند در صداب دوباره که کردم پاك رو هام اشک

 

 بله؟؟_شم بلند نکهیا بدون و دمیکش یقیعم نفس

 

 تو؟ امیب شهیم_ بود آروم صداش

 

  بودم ناراحت یلیخ ازش

 چشم با ياونجور رو من خواست ینم دلمم نمش،یبب خواست ینم دلم
 ..یول بود من یزندگ محض قتیحق حرفاش هرچند...نهیبب قرمز يها

 

 ...شدم لندب جام از دیکوب در به دوباره
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 کردم باز در و دمیکش یقیعم نفس کردم مکث لحظه چند

 

 دیدزد رو نگاهش بعد و کرد نگاهم لحظه چند دنمید با

  کرد یم نگاه وارید و در و سقف به

 

 ن؟یدار کاریچ -

 

 ...رفت عقب یقدم و دیکش یقیعم نفس

 :داد هیتک در يجلو راهرو وارید به

 ...خوام یم...زهیچ...من....خب -

 

 دیکش موهاش تو دست حرص با و کرد مکث

 :گفت عیسر یلیخ و

  بود بد واقعا حرفام دونمیم..خوام یم معذرت -
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 به شیزندگ یحمال و گرانید خونه تو کار با که يدختر براب اونم
 بود یناحق حرفا اون گذرونده یسخت

 

 زدم پلک بار چند

 کردم نگاهش باز دهن و تعجب با

 منو الا کرد یم نگاه رو جا همه

 کرد؟؟ یخواه معذرت

 رفتیم فرو تنم يتو سوزن مثل حرفاش

 دمیدیم شویخواه معذرت فقط چرا دونمینم یول

 

 

 .کرد نگاهم گمینم يزیچ دید یوقت

 داد قورت رو دهنش آب

 گهید دیببخش_شد نییپا و بالا گلوش بکیس



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1080  

 

 

 گرفتن یم رو جونش داشتن انگار

 نیآر

 غرورش همه اون با

 دید ینم خودش اندازه و حسط در منو که

 

 کرد؟ یم یخواه معذرت داشت الان

 من؟ از

 :هام چشم تو زد زل یتخس با

 ؟یبخش یم -

 

  نه بگم خواستم یم

 نذاشت زیچ چندتا اما

 میشد یم آواره کرد یم رونمونیب اگه نکهیا اول
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 کنه یخواه معذرت بود اورده فشار خودش به همه نیا نکهیا دوم

 کنم تشیاذ و بشکنم ورشوغر نبود مرامم تو

  دبو یچ من گذشته دیفهمیم اخر و بود قتیحق حرفاش نکهیا سوم و

  داشت وجود واقعا که يزیچ يبرا کردن ناز و

 بود احمقانه

 

 :دادم تکون سر و دمیکش یقیعم نفس

 ...دمیبخش -

 واقعا؟ _کرد گرد رو هاش چشم

 

 دادم تکون نانیاطم با رو سرم

 ؟؟يدیبخش يجد يجد الان یعنی -
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 بودم نرنجونده رو یکس حرفام با تاحالا_دیکش یقیعم نفس

 .شمیم خفه دارم کردم حس من از تو یناراحت با

 

 کنون؟ یآشت يبرا م؟یبپز غذا هم با میبر يایم _کرد نگاهم دوباره

 

 ..بگم نه دومدین دلم که کرد یم نگاهم مظلوم نیهمچ

 و دادیم رخ بار کی سال صد هر کنم فکر نیآر خوب اخلاق بعدشم
 کردمینم قبول اگه الان

 کردمیم صبر دیبا ندهیآ سال تا

 

 میبر_دادم تکون يسر

 

 :زد چشمک
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 ام آشپزخونه تو من ایب زود -

 

 زد رونیب راهرو از

 

  و اومد رونیب تخت ریز از عیسر لاین

 گفت یبدجنس يصدا با و زد ام شونه به

 بشم مهع زودتر آرزودارم که برو زود بگذره، خوش_

 

 کردم نگاهش چپ چپ

 يدار ییآرزو نیهمچ يکرد غلط تو که اولا -

 . ..خاله و نه عمه که دوما

 

 :کرد کج رو دهنش

 دیبساز زود برو...دارم دوست عمه من -
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 بخور فحش اونقدر شو عمه خواهرم، درك به _انداختم بالا شونه
 ادیب در جونت

 

 منیبب برو ،یزنیم حرف ادیز -رونیب داد هولم

 ...بست رو در و

 

 .شد وونهید نمیا

 .بخورم رو ام خنده کردم یسع

 بخندم اصلا داشت یمعن چه

 

 دمیکش یقیعم نفس بشم آشپزخونه وارد نکهیا از قبل

 :کرد زدن حرف به شروع نیآر گذاشتم کایسرام يرو رو پام تا
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 اونو رسهیم نظرت به يا گهید زیچ تو اگه اما کردم کتلت هوس -
 میکن درست

 ....يبد ادمی تو اگه یول بپزم غذا ستمین بلد هم یلیخ راستش

 

 خوبه کتلت نیهم نه _حرفش تو دمیپر

  هست هم لشیوسا

 

 

  شهیم شیزیچ هی نیا گم یم من زد، یخاص برق هاش چشم

 یآشت بود اومد غذا يبرا بگو

 

 :دیپرس که کردم یم نگاهش شده زیر يها چشم با

 ؟یکن یم نگاهم ينجوریا چرا -
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 ؟یکن یآشت يومدین که ناهار واسه - زدم لب

 206_پارت#

  دونـفره_دروغ#

 ...بابا نه_شد گرد هاش چشم

 بود زشت یلیخ حرفم شدم متوجه من. آخه هیحرف چه نیا

 ..کردم یم یخواه معذرت دیبا یول بود سختم درسته

 

 

 :دیکش آه

 نبود تو شان در اصلا هام حرف -

 شمیم وونهید کنم یم فکر که بهشون

 

 بود قلبم تو خنجر هی انگار

 کشتیم منو حرفاش از شیمونیپش هربار
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 بدتر دمیشا..یگفت که ام ینیهم من که یدونیم چه تو نیآر

 کردم بغض

 

 

 :گفتم آروم و ختمیر نکیس يتو رو ها ینیزم بیس

 نده اش ادامه گهید دمیبخش منم -

 

 ... یگفت ياونجور اخه نه -نیآر

 دمیغر یعصب و سمتش برگشتم

 یکن بس شهیم کردم یشوخ -

 ..باشه_کرد نگاهم چپ چپ
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 الان؟ کنم کاریچ من_ گفت مظلوم

 جلوش چاقو و ینیس با و ختمیر سبد يتو رو ها ینیزم بیس
 :گذاشتم

 

 کن پوست رو نایا -

 از عالمه هی که کند رو ینیزم بیس پوست نیهمچ و گرفت رو چاقو
 شد جدا هم گوشتش

 

 :میشونیپ به دمیکوب

 ...وضعشه چه نیا -

 

 چشه؟؟_کرد نگاهم جیگ

 

 شارف کم نیبب_گرفتم رو چاقو بودم ستادهیا سرش بالا که يهمونجور
 بره پوستش ریز فقط غهیت بده
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 ينجوریا

 

 ینیزم بیس يرو گرفتم مشتم يتو چاقو با دستش و شدم خم کمی
 ...دمیکش

 

  گفت یآروم اهان

 کرد مکث و

 

 خورد جا که دمیکش پس دستم

 

 دیخند که

 کنم فک کردم هول -

 

 میشد چشم تو چشم که کرد بلند رو سرش
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 بود کم امون فاصله

 صورتش تو بودم شده خم سرپا من و بالا به رو سرش و نشسته اون

 

 مقلب کوبش يصدا کردم یم یسع که یحال در و دمیکش عقب عیسر
 :گفتم رمیبگ دهیناد رو

 .ارمیب در گوشت من کن پوست رو نایا -

 

 کردم میقا تو اون رو خودم و کردم باز رو زریریف در

 کردم بازش یچ يبرا اومد ینم ادمی اصلا

 

 چشمم يجلو اومد یم نیآر يها چشم یه

 :گفت نیآر که زدم یم خی داشتم بایتقر

 تو اون يخوا یم یچ ساعته دو ؟ينکرد دایپ -
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 .اومدم خودم به

 .درآوردم کرده چرخ بسته هی عیسر

 :شد اش خنده باعث هک گرفت لرزم

 مگه يمجبور -

 

 کردم چهارقاچ رو ها ینیزم بیس و ستادمیا زیم کنار

 :کرد یم نگاه بهم دقت با

 ؟یکن یم يآشپز یک از -

 

 :کردم اخم يادآوری يبرا کمی

 ساله یلیخ -

 ؟يبود کیکوچ -دیپرس اروم

 

 دادم تکون سر
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 یلیخ..آره -

 

 سوخت خودم يابر دلم که کرد نگاهم یناراحت با يجور هی

 

 :گرفت ام خنده

 نکن نگاه شرك گربه مثل حالا -

 ..ریبگ ادی اشو هیبق ایب

-  

 گفتم بهش رو زدم برق به رو گوشت چرخ

 کن چرخ رو اینیزم بیس -

 ؟؟يبلد که رو یکی نیا

 شد کار به دست و دیخند

 

 .بودم شده رهیخ دستش مچ عضلات به
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 بودن رنگ سبز و برجسته دستش يرو يها رگ

 داشت مو کمی انگشتاش آخر بند يرو

 

 برداشتم زیم يرو از رو ینیس و دمیدزد رو نگاهم

 يرو آب ب همه کردنش کج با و شده جمع آب توش نبود حواسم
 ختیر کایسرام

 

 دادم رونیب شدت به رو نفسم

 خاموش رو گوشت چرخ نیآر که ییشو ظرف تو کردم پرت رو ینیس
 کرد

 شد؟؟ یچ_نیآر

 :کردم نگاهش و برداشتم اپن يرو از رو دستمال

 ...آ کمی نجایا یچیه -
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 گذاشتم آبا يرو رو پام و بود شده کردنش نگاه پرت حواسم

  دمیکش يبلند غیج

 

 بلند قدم دو با نیآر که بشه پهن آشپزخونه کف مخم بود کینزد
 کرد حلقه بدنم دور دستاش و رسوند بهم رو خودش

 

 یمرس ایخدا وها_گفتم بلند و لباسش به زدم چنگ

 :دیخند

 ...یکن تشکر دیبا من از -

 

 :گفتم خنده با و کردم بلند رو سرم

 یمرس نیآر اوه خب -

  ستادمیا صاف

 بود کمرم دور نیآر يدستا هنوز یول
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 زد ینم پلک

 کرد یم نگاهم رهیخ و هام چشم به بود زده زل

 

 ..شد محو کم کم ام خنده

 بهش بودم زده زل و بود زده خشکم همونجا

 خورد یم صورتم يرو تندش يها نفس

 

 .هام لب سمت ن،ییپا دیکش رو نگاهش

 زد زل هام چشم به دوباره

 

  بزنه رونیب ام نهیس از خواستیم قلبم

 ...و کرد خم کمکم رو سرش

 بود کم یلیخ صورتمون فاصله

 بستم چشمام ناخودآگاه
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  لباش یگرم حس با که

  ستادیا تپش از قلبم لبام يرو

 دادیم حرکت لبام يرو لباش

 

 کردم؟؟یم کاریچ داشتم من

  دزد دختر هی دل اونم!سیپل هی به بستن دل

 ...نداشت امکان نیا

 کنه يرو شیپ عشق نیا ذاشتمیم دینبا

 دادم هولش عقب به و گذاشتم اش نهیس يرو دستم

 شد جدا ازم

  بود خمار چشماش

 

 من به بود زده زل حرکت یب و
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 انداختم نییپا سرم و دمیگز لب

 ....دینبا ببوسه منو ذاشتمیم دینبا

 

  بود زده خشکش مجسمه بک مثل و بود کرده سکوت

 

  گرفتم نگاهش رد

 کنهیم فکر یچ ب نبود معلوم و نیزم ب بود زده زل

 

 بودم یعصب خودم دست از

 شدم کارا هیبق انجام مشغول تیعصبان با

 

 داد ادامه کارش به حرف یب هم نیآر
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 ختمیر یظرف يوت رو مواد

 با جلسه هی يتو رادمهر شنبه پنج_زد خشکم نیآر يصدا با که
 کننیم نییتع رو مهم معامله کی زمان ها گنده کله از چندتا

 دایپ برام رو معامله اون مکان و زمان یرفت که دوباره خوامیم ازت
 ...یکن

  حساس یلیخ معامله نیا

 بشه انجام میبذار دینبا

 

 شد خیس تنم به مو رادمهر خونه به شتبرگ کلمه دنیشن با

 کرد خی بدنم تمام و

 

 بود وجودم يتو یبیعج ترس

  ام شونه يرو نیآر داغ دست گذاشتن با که بود زده خی بدنم انقد

 شده سرخ دستش يجا کردمیم احساس
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 شدم خارج بهت از که داد بهم یتکون

 !س؟؟ین خوب حالت!ده؟؟یپر رنگت چرا لوین_

 

 اومدم خودم به

 ...ستین يزیچ _دادم تکون یمنف نشونه به سرمو

 !کرده؟؟ يکار رادمهر_دیپرس مشکوك

 

 باشیز یمشک نگاه يتو زدم زل

 بگم بهش زیچ همه خواستیم دلم

 میشدیم بدبخت لاین و من فقط تیواقع گفتن با یول

 

 داشت مارو به يدراز دست قصد رادمهر گفتمیم اگه
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 به درخشانم گذشته از هم اون و کردیم ریدستگ اونو نیآر مطمئنا
 ... و گفتیم نیآر

 

 ....توام با لوین_خوردم جا نیآر بلند بایتقر يصدا با

 

 ؟؟یگفت يزیچ.. هان_

 

 !کرد؟؟ تتیاذ رادمهر_کرد اخم

 

 

 نه نه_دادم تکون سر تند تند

 د؟یپر رنگت هوی چرا!چته؟؟ پس_کرد زیر چشماش

 

 هست؟؟ یچ محموله_شدم کارم مشغول و گرفتم ازش رو
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 هکنیم يباز ایلیخ جون با داره که يزیچ هی_داد هیتک نتیکاب به

 

 مخدر؟؟ مواد_چشماش يتوزدم زل

 

 مونث جنس به مربوط فقط که هیزیچ نه_دیکش یآه

 

 ؟؟یچ یعنی گفتم متعجب

  

 

 داد حشیتوض شهینم_نیآر

 تهافین درخطر جونت که..يند یسوت اونجا کن جمع حواست لطفا فقط

 

 رفتم فرو فکر يتو

 بودم مجبور یول برگردم رادمهر خونه به خواستینم دلم هرچند



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1102  

 

 نشه ریدرگ اون حداقل تا نگم يزیچ لاین به بود بهتر

 

 ...باشه_دادم تکون سرمو

 

  غذا خوردن بعد میداد انجام سکوت يتو يآشپز هیبق

  کردم مرتب رو آشپزخونه

 

 برگشتم اتاق به

 

 نشستم تخت يرو و

 دیخز رونیب پام ریز از یکس هوی که

 نجایا من یگینم يدیم قلوه و دل اونجا یرفت یگشنگ از مردم يوا_
 خورد کیکوچ روده بزرگم روده
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 يشد خفه ریبگ نفس_دمیخند

 

  یرفت خودت_ رفت مغزم تا درد که گرفت بازوم از یشگونین

  یکنیم حال مردم پسر با

  اتاق تو شد هلاك یگرسنگ از میطفل خواهر یگینم

 

 تنمو گوشت يکند_ گذاشتم شگونشین يجا يرو تمدس

 

 ....کنم کوفت یچ هی رمیم_ رفت بهم يا غره چشم

 

 زی؟؟چ نشد يخبر_برگشت سمتم به موند رهیدستگ يرو دستش
 ندم یسوت بدونم بگو بود نتونیب اگه يزیم

 

  نشده یچیه رینخ_کردم نگاهش چپ چپ
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 خنده با و کنم حال من کممی برم_دیخند

 شد خارج اتاق از

 

 ...یداشتن دوست ونهید_کردم زمزمه و دادم تکون يسر

 

 سقف به زدم زل دمیکش دراز تخت يرو

 رفتم فرو فکر يتو و

 ....نشیریش بوسه و نیآر فکر

 

 **لاین****

 

 رفتم آشپزخونه سمت به الیخیب

 

 زدیم چشمک بهم خوشمزه کتلت از پر ظرف و کردم باز خچالی در
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 دمیشک رونیب خچالی از ظرف

 نشستم زیم پشت صدا یب و

  تا نکنم جادیا صدا و سر کردمیم یسع

 نشه متوجه نیآر

 

  یلپ دو و چپوندم دهنم يتو کامل رو کتلت

 خوردمیم ولع با و

 کردمیم نگاه اطراف به نطوریهم

 

  من به بود زد زل که براق یمشک چشم دوتا دنید با هوی که

 

 دیپر گلوم يتو لقمه ترس از

 

  سرفه به کردم شروع
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 اومد لابا نفسم که دیکوب پشتم به محکم و اومد سمتم به عیسر نیآر

 

 دمیکش یقیعم نفس

 کننیم یاوهوم یاهم هی هم رفتن ییدستشو قبل یحت _زدم لب و

 

 .. يبرگرد باز کردمینم فکر_گفت متعجب

 ایخوریم خرس مثل ماشالله

 

  يخورد کتلت یکل شیپ قهیدودق

 ... دوباره باز

 تو؟؟ یشینم اقچ چطور
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 داخ من_گذاشتم دهنم يتو کتلت از کهیت و رفتم بهش يا غره چشم
 زهیرینم بهم اندامم بخورم میهرچ هستم کلیه خوش يداد

 

 ...حیصح_ زد يخند شین

 

  رمیبگ مزه خوش يها کتلت از چشم شد باعث نگاهش ینیسنگ

  لبام به بود زده زل که چشماش دنید با

 

 دادم قورت دهنم آب

 

 !ببوسه؟؟ منو داره قصد باز کنهن

 ....که

 بود شده گرد ممکن حد نیاخر تا چشمام
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 دهز رونیب وزغ چشم مثل که يچشما دنید با دیکش بالا نگاهشو که
 خنده ریز زد بود

 ه؟؟یا افهیق چه نیا_

 

 دادم رونیب کلافه نفسم و بستم چشمام

 ..بودا يا گهید جور وضعت شیپ قهیدق دو_داد ادامه که

 ..یهست یتیشخص دو دچار کنمیم شک دارم کم کم

 

 ...دمیترس خب آدم ب یزنیم زل جن نیع_کردماخم

 تخوردن به رونیب رمیم باشه_رفت سالن سمت به و گرفتازم نگاهش
 ...یبرس

 

  بودم شده راحت شرش از نکهیاز خوشحال

 خوردم رو مونده یباق يها کتلت تمام تند تند
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 مگذاشت جاش سر و شستم ظرفشو

 دبو شده يکاغذ محو که نیآر دنید با که گشتمیبرم اتاق سمت به

 ...شد کیتحر میفضول حس

 

 گرفتم قرار سرش پشت و برداشتم قدم نیپاورچ نیپاورچ

 

 ك عکس از پر توش و بود باز زیم يرو جلوش سبز پرونده کی
 مختلف دختران مشخصات

 

 رو کاغذ يرو يها نوشته فاصله اون از بتونم تا کردم زیر چشمام
 بخونم

 

 بود شده نوشته برگه يرو يدختر کامل مشخصات

 کرد جلب توجمو که بود يزیچ نیاول دختر معصوم چهره
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 غم از پر ینگاه با روشن سبز يچشما

 

 رفت برگه نییپا سمت به نگاهم

 شده دهید بار نیاخر دختر که بود شده نوشته يجا ادرس

 

 بود رادمهر خونه کینزد بایتقر

 

 د؟؟یدزیم رو دخترا دمهررا یعنی

 

 گذاشتم قلبم يرو دستم دهیترس نیآر یعصب يصدا با

 ؟؟؟ینکن یفضول گرانید کار تو ندادن ادی بهت_

 

 هوی...ارمیب برات يخورینم يچا بگم اومدم آ_زدم يا مسخره لبخند
  شد یچ دونمینم
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 ها پرونده یپ رفت حواسم

 

 

 ه؟؟؟یفرار يدخترا پرونده_ نشستم کنارش عیسر

 

 اریب ییچا برو_کرد یاخم

 

 کردم یمکث

  شد تر ظیغل اخمش که

 

 شدم بلند مبل يرو از زونیآو لوچه و لب با

 

 رفتم آشپزخونه سمت به و

 

 ...بود پرونده اون شیپ دایشد فکرم
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  ختمیر استکان يتو يچا

 برداشتم ینیس

 رفتم نیآر سمت به دوباره

 نشستم کنارش

 

 اوردمیدرم سر وندهپر هیقض از بود شده هرجور دیبا

 

 ..بگو حالا خب_زدم يلبخند

 

 ستین زمانش فعلا_انداخت بهم یکوتاه نگاه

 ...گمیم بهت محموله اون اطلاعات آوردن از بعد

 

 محموله؟؟ کدوم_دمیپرس متعجب
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  بست رو پرونده من حرف به توجه یب

 محموله درمورد یتونینم نکارایا با_افتاد راه به اتاقش سمت به
 ياریب دست به یاطلاعات

  يبد انجام درست تیمامور کن جمع حواست

 ....داره محموله اون زمان به یبستگ زیچ همه چون

 

 داد ادامه راهش به و

 

 !!بحرفه گنگ خواستیم دیشا ای گهیم یچ دمیفهمینم

 

 برگشتم اتاق به الیخیب

 بود دهیخواب تخت يرو لوین
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 !؟؟یدونیم تو ور محموله هیقض_دمیپرس هوا یب و نشستم کنارش

 

 محموله؟؟ ؟؟کدومیچ_نشست خیس دهیترس لوین

 

 ؟؟یکنیم پنهون يدار يزیچ لوین_کردم زیر چشمام

 

 و؟؟یچ نه_ شد يعاد اش چهره حالت

 

 ..بود پرونده هی نیآر دست_زدم زل نیزم به

 نوشته مشخصاتشون و يفرار يدخترا از عکس یکل داخلش که
 ....شده

 

 ؟؟دختر_دیپرس زده بهت لوین
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 گفت نداد جواب بهم نیآر دمیپرس یهرچ یول آره_دادم تکون سرم
 بده انجام يکار بتونه تا بفهمه رو محموله زمان دیبا فقط

 

 رفت فرو فکر به و گفت یاهان لوین

 بود هم يتو شدت به اخماش

 

 داشتم يبد حس

 

 !دونم؟؟ینم من که گفته يزیچ نیآر ای يدیفهم يزیچ_ لوین

 

 !اخه؟؟ گهیم يزیچ یکس ب اون ؟!يزیچ چه بابا ن_دیخند کرده هل

 

 ...یگیم راست _انداختم بالا هام شونه

 رادمهر؟؟ خونه میرینم گهید یگفت نیآر به یراست
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  خورد جا حرفم از

  نه_انداخت ام چهره به یقیدق نگاه و

 ...بهش بعدا گمیم

 

 بار هی ندارم دوست چیه من چون...خوبه_دمیکش دراز تخت يرو
 نمیبب کهیمرت اون گهید

 

 ..بزنم کوچولو چرت هی من_ بستم چشمام

 

 نشد بلند لوین از يصدا

 شدمیم حساس داشتم يادیز من دیشا

 میباش درتماس رادمهر با نبود قرار گهید که ما

 نبود مربوط ما به کردیم یهرغلط پس
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 اون شیپ فکرم یول بخوابم بتونم تا کنم یخال ذهنم کردم یسع
 ..... داشتن یسرنوشت چه نبود علومم که بود دخترا

 

  بعد روز دو*لوین*

 ...چوندمیپیم رو لاین دیبا اول یول رادمهر خونه رفتمیم دیبا امروز

 

 از مدت نیا تمام...افتهیب سر درد به و ادیب دنبالم خواستینم دلم
 يزیچ رادمهر خونه به برگشتن هیقض از تا رفتمیم طفره بهش جواب
 نفهمه

 بود دخترا پرونده اون یپ ذهنش مدت امتم شکر خدارو

 

 نشستم تخت يرو کنارش

 بود خواب غرق

 دادم تکونش آروم
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 لاین يهو لاین_

 

 گفت يکشدار هوم

 

 بزنم يدور به رونیب برم خوامیم من_گفتم آروم

 داخل ادین یکس کنمیم قفل اتاق در

 

 باشه دهیفهم حرفام دونستمیم دیبع که بود خوابالود انقد

 داد تکون سرش فقط و

 

  خوشحال

 شدم خارج اتاق از فمیک برداشتن بعد و شدم بلند تخت يرو از

  کردم قفل در و
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 دمیکش یقیعم نفس

 گرگ کی مثل که رفتمیم یکس خونه لاین بدون که بود بار نیاول
 ..بود غذا نیکم در گرسنه

 

 

 !رادمهر؟؟ خونه يریم_خوردم جا نیآر يصدا با که رفتم در سمت به

 

 معلوم انداختم شیمجلس و کیش پیت به ینگاه و کردم ردگ عقب
  ينجوریا که داره یمهم يکار قرار ای جلسه بود

 کرده اتو خودشو

 

 آره_دادم تکون يسر و

 ...و برداشت سمتم به یقدم

 ...باش خودت مراقب_ستادیا پام يجلو و
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  هم رو وامونده یگوش اون_کرد یمکث

 برسونم بهت خودم عیسر ومدا شیپ یمشکل اگه تا گوشت تو بذار

 

 ..باشه_دادم تکون يسر

 ...برداشتم یکفش جا از کفشام

 دمیپوش و

 

 هممکن برسونمت تونمینم_برگشتم عقب به دوباره نیآر يصدا با
 رسوندمتیم نیماش با خودم وگرنه بشه حساس رادمهر

 

 خداحافظ..رمیم خودم ندارم یمشکل_دادم تکون سرم

 

 زدم رونیب خونه از
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 داشتم یبیعج شوره دل

 ...شمینم رو به رو یخووب زیچ با رادمهر خونه کردمیم حس

 

 کردیم دیتشد رو حس نیا هم لاین نبودن و

 

 گرفتم یتاکس

 کرد توقف رادمهر خونه يجلو ساعت مین از بعد و

 شدم ادهیپ و کردم حساب هیکرا

 

  انداختم خونه به ینگاه

 ...بودم مجبور فیح یول مبذار خونه نیا يتو پا خواستینم دلم اصلا

 

 زدم در زنگ

 شد باز کیت يصدا با در که
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 شدم اطیح وارد

 رفتم خونه سمت به

 

 قهیدق چند بد حس و نشست لبم يرو يلبخند خاله دنید با که
 رفت نیب از شمیپ

 ...دخترم سلام_اومد سمتم به

 

 دینباش خسته سلام _فشردم یگرم به رو دستش

 

 ...زمیعز ینباش درمونده_برد هخون داخل به و دیکش دستم

 میدار کار یکل آشپزخونه میبر ایب

 

 خشکم وهیم و یخوراک از پر زیم دنید با که میشد آشپزخونه وارد
 خبره؟؟ چه نجایا_زد
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 ..دارن مهمون اقا_دیخند

 

 نیدید تدارك انقدر که ادهیز یلیخ حتما تعدادشون_گفتم یاهان

 

 ..ستنین شتریب نفر دو اتفاقا دخترم نه_خاله

 ؟؟؟ینیریش و وهیم انقد دونفر واسه_گفتم متعجب

 

 زیم ندارن دوست آقا_دیکش يا خامه نون از پر ظرف يرو یسلفون
 ...باشه یخال

 ذارنیم تموم سنگ مهموناشون يبرا شهیهم

 

 ...کنه خرج پولاشو يچجور دونهینم بگو کهیمرت_دمیغر لب ریز

 

 ییجورا هی_دیخند بود دهیشن حرفم انگار که خاله
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  انداختم نییپا سرم زده خجالت

 جعبه هی کارگرا _گذاشت یصندل يرو و گرفت دستم از فیک که
  گذاشتن يانبار تو پرتقال

 ظرف يتو مشونینیبچ ارشیب برو

 

 

 باشه_

 

 رفتم انبار سمت به

 یولخرج انقد که هستن یمهم افراد یلیخ مهموناش بود معلوم
 ...کرده

 

 برداشتم انبار داخل از رو جعبه

 فتم ریم در سمت به
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 ....شد زیت هام گوش يا مردونه يصدا دنیشن با که

 

 برداشته وقت و دهیرس کاملا بارها رادمهرجان_

 

 ...محصولم برداشت عاشق من_رادمهر

  هستم ازت دیخر و تو با معامله عاشق منم_دیخند ناشناس مرد

 ....هست تو دست نایبهتر شهیهم چون

 

 ...زننیم حرف یچ رموردد دمیفهمینم واضح

 

 شد تر فیضع و تر دور کم کم صداشون

 

  ارمیدرب سر ازش دیبا

 ...بودم نجایا نیهم يبرا
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 ...که شدم خارج يانبار ا و کردم بلند رو جعبه

  رفتم آشپزخونه سمت به

  ینباش خسته_زد يلبخنددنمید با خاله

 ...زیم يرو يبذار

 يراب ببر نویا_گرفت سمتم به يچا ینیس که گذاشتم زیم يرو جعبه
 ...نمیبچ رو زیم تا آقا يمهمونا

 

 رفتم ییرایپذ سالن سمت به و گرفتم ینیس حرف یب

 

 دمیرس در پشت به آهسته يها قدم با

 ...ومدینم ازشون يصدا

 

 کردم باز در و زدم در به يا تقه کلافه
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 ...سلام_

 رودو محض به که بودند کرده فرو يا پرونده يتو سرشون همشون
 ،برو نجایا بذار ینیس_کرد اشاره بهم و بست رو پرونده رادمهر من

 

  دادم تکون يسر

 گذاشتم زیم يرو ینیس و

 کنم بلند سرم شد باعث ینگاه ینیسنگ

 من به بود زده زل روشن یآب يچشما با بور کاملا يمرد و

 زدیم يدیسف به هم هاش مژه یحت

 

 ...بود بیعج یلیخ نگاهش

 

 یچ معطل_ستادمیا صاف عیسر و خوردم جا ررادمه يصدا با
 ؟؟یهست
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 ..آقا دیببخش_زدم یمصنوع لبخند

 

 دادم رونیب شدت به نفسم در پشت و اومدم رونیب سالن از دو با

 

 بود گرفته اوج یبیعج شکل به قلبم ضربان

 

 همشون پس_دمیشن فیضع یلیخ صداشون که بودم در پشت هنوز
 هستن؟؟ خونه پشت نیزم ریز يتو

 

 شب تا....آخره روز امروز و بهشون شده قیتزر مواد... آره_رادمهر
  یینها يکارها يبرا فرستمیم رو ها بچه

 

 ....نشونیریش محصول برداشت و_زد يا قهقه و
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 يبرا یشگیهم پل ریز فرستمیم رو ها بچه 2 ساعت فردا خووبه_مرد
 ....لشونیتحو

 

 !بود،؟ یچ نیریش محصول از منظورش بود بیعج یلیخ حرفاشون

 

 بود؟؟ کجا یشگیهم پل ریز

 

 

 بود ستادهیا آشپزخونه در سر تو که دنید با

 رفتم سمتش به عیسر

 

 ...دخترم يکرد معطل چقد_خاله

 

 ...دیببخش_
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 برداشت وهیم ظرف

 مینیبچ رو ییرایپذ زیم کن کمک_

 

 چشم_دادم تکون تند تند سرم

 افتادم راه به دنبالش و

 

  رنگارنگ يها ینیریش و دسر و ژله و وهیم از بود شده پر زیم تمام

 

 ....بود ادیز یلیخ یلیخ تدارکات انقد نفر دو يبرا واقعا

 

  برگشت رادمهر مادر خونه به خاله زیم دنیچ از بعد

 يتنها

 هک یبیعج محصول سمت به دوباره فکرم و نشستم آشپزخونه يتو
 دیکش پر زدیم حرف ازش رادمهر
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 ه؟؟یچ دمیفهمیم دیبا

 شدم خارج خونه از صدا یب و شدم بلند یصندل يرو از

 زنهیم حرف ینیزم ریز چه از قایدق دونستمینم

 بود شده پنهان خونه پشت بود یهرچ یول

 

 زدم دور رو ساختمان نیپاورچ نیپاورچ

 

  انداختم اطراف به ینگاه

 و نیزم ریز هیشب يزیچ ای يا گهید ساختمان از يخبر چیه نجایا
 ..دنبو يانبار

 دمییپایم اطراف شده زیر يچشما با و گذاشتم ام چونه ریز دستم

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1132  

 

 تگذاش رو اسمش بشه که گشتمیم کیکوچ يا کلبه ای خونه دنبال
 نیزم ریز يورود

 

 نکردم دایپ یچیه یول

 

  افتادم راه به خونه سمت به دانهیام نا

 کردم مکث پام ریز یبیعج يصدا دنیشن با که

 

 بود یوبچ در هی به برخورد مثل

 گذاشتم نیزم يرو دوباره و کردم بلند رو پام

  بود یخال نیزم کف انگار

 

  و نشستم نیزم يرو عیسر

 زدم کنار نیزم يرو يها شاخه و خاك دست با
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 نشست لبم يرو يلبخند یچوب کیکوچ در دنید با

 

  زدم کنار هارو خاك تند تند

 شد بلند نهادم از اه در کنار قفل دنید با یول

 ...کنم بازش يچجور نویا حالا یلعنت اه_

 

  گذاشتم نیزم يرو سرم

 بشنوم نیزم ریز داخل از يصدا دیشا تا

 اونجاس؟؟ یکس_

 

 ...ومدین يصدا چیه

 شدیم کینزد اونجا به که یکس پا خش خش يصدا دنیشن با یول

 شدم بلند ازجام برق مثل
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  دمیدو ساختمون سمت به و

 شدم میقا و

 ستادنیا در کنار ردم اون همراه رادمهر

 کرد باز در ها نگهبان از یکی و

 

 شد نیزم ریز وارد و

 

 بودند ستادهیا همونجا هنوز مرد واون رادمهر

 

 لاغر و زرد يرو و رنگ با يدختر همراه قهیدق چند از بعد نگهبان
 شد خارج نیزم ریز از یمردن

 بود خون از پر نییپا به کمر از دخترك لباس تمام

 

 داد دست بهم يبد تهوع حالت
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 گذاشتمدهنم يرو دستم و دادم هیتک یپشت وارید به

 

 رونیب زهیبر دهنم از بود کینزد ام معده يمحتوا تمام

 

 برگشتم عیسر دختره غیج يصدا با

 

  بود گرفته مشتش يتو دخترك يموها نگهبان

 و نشست پاش يجلو بهیغر مرد و بود زده زانو نیزم يرو دختره و
 ...دز بالا لباسش

 

 نداشتم کردن نگاه توان گهید

 

 دمیدو یاصل ساختمان سمت به عیسر و

 کردم پرت خونه يتوخودم
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 رونیب ادیب دهنم از بود کینزد هرآن قلبم و

  دیکوبیم ام نهیس يتو محکم انقد

 دهیچیپ ساختمون کل تو صداش کردمیم احساس که

 

 شدم آشپزخونه وارد عیسر

 کردم روشن یمخف یگوش و

 ن؟؟یهست ،مهبد نیآر_

 

 صدات شده؟؟چرا يزیچ آره_دیچیپ گوشم يتو نیآر يصدا بلافاصله
 لرزهیم

 

 ستین یمهم زیچ_دادم قورت دهنم آب

 ؟؟یکن دایپ محموله يجا یتونست_نیآر



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1137  

 

 

 گفتم براش بودم دهید که يها زیچ تمام تند تند

 

 بود شده شتریب ترسم نیآر دار یمعن سکوت با

 ...افتادهین یاتفاق چیه کن تظاهر...یاشب آروم کن یسع_زد لب که

 

 ...من شیپ قهیدق چند نیهم اما_ دمیغر یعصب

 

 ..لوین کن حفظ خودت آرامش_دیپر حرفم نیب نیآر

 ...میزنیم حرف باهم دنبالت امیم تیکار ساعت شدن تموم بعد

 ..کهدادم رونیب کلافه نفسم

 باش خودت مواظب_گفت نیآر که

 

 ...شد حبس هنیس يتو نفسم حرفش با
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 بود شده قط تماس

 

 کردم جمع شکمم يتو پاهام و شدم ولو نیزم يرو

 

 ..بشه مهم برام يپسر کردمینم فکر چوقتیه

 رو وقت کردن تلف و عشق ارزش يپسر چیه کردمیم فکر شهیهم
 ندارن

 شهیم عوض نظرم نیآر دنید هربار با اما

 

 ستادمیا جام سر عیسر یکس یعصب يصدا با

 ؟؟ییکجا هست معلوم گردمیم دنبالت دارم اعتهدوس_رادمهر

 

 بودم...نجایا...هم_زدم لب دهیترس
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 ..بود شیشونیپ يرو یظیغل اخم

 ...کن زیتم ییرایپذ برو_

 

 شد خارج آشپزخونه از و کرد گرد عقب و

 

 و بودم دهید رو صحنه اون یوقت از

 ...بود شترشدهیب ازش ترسم دختر قاچاق کار تو رادمهر بودم دهیفهم

 

 رفتم ییرایپذ سمت به لرزون يها قدم با

 

 بود نخورده دست زیم تمام

 زدم يپوزخند

 بخورن وهیم انقد توننینم ادم دونفر معلومه_
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 برگشتم عقب به دهیترس و شد گرد چشمام یکس خنده يصدا با

 

  بور مرد اون دنید با

 ...من خوامیم معذرت_دادم قورت دهنم آب

 

 جون دختر ستین مهم_ دیپر حرفم نیب

 

 رفتم عقب که برداشت سمتم به یقدم

 کردیم دادیب ترس چشمام يتو

 دیفهم خندونش يچشما از شدیم نیا

  داشت

 بردیم لذت ترسم از

 گمینم رادمهر به يزییچ.. یبترس ستین لازم_دیخند
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 بگه؟؟ رادمهر به خواستیم ویچ خوردم جا

 مهراب من_ردک دراز سمتم به دستش و ستادیا میقدم کی تو قایدق
 ...هستم

 

 شرق نبود ادمی دیببخش_دیخند بلند که انداختم دستش به ینگاه
 هستن یتعصب يادیز ریفق

 

 ...ستین یغن و ریفق قشر به بسته ما تعصب_کردم اخم حرفش با

 

 نداشتم نیتوه قصد_خورد جا ام یتدافع حالت از

 

 که کردم دراز ظرفا برداشتن يبرا دستم

 پر ییچشما حال نیع در و معصوم..يدار ینمک با چهره_گفت هوا یب
 ...طنتیش از

 ...شد خشک هوا يرو دستم
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 که هیدختر تنها دختر نیا. درسته_اومد رادمهر يصدا همزمان و
 کنه جلب من نظر تونسته

 

 جلب خودش به یلیخ هم رو من نظر_دیچرخ رادمهر سمت به مهراب
 کرده

 

 زدنیم حرف کالا کی درمورد انگار

 داشتم يبد حس

 

 شدم رد کنارشون از يدیببخش گفتن با برداشتم ظرف عیسر

 

 گذاشتم آشپزخونه زیم يرو ظرف

 ..دیلرزیم ترس و استرس شدت از دستام
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 بودند نجایا لاین ای خاله کاش

 کردیم خفم داشت ییتنها حس نیا

 

 ..يصدا با که دمیکش قیعم نفس چند

  لاین يصدا با که

 ...باشم نجایا من خواستیم دلت ته الان دونمیم_خوردم جا

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو_ برگشتم سمتش به شده گرد يچشما با

 

 ییتنها و من زدن گول بخاطر مفصل کتک خونه میبرس_کرد یاخم
 ...يخورد رو نجایا اومدن

 

  منتظرم خونه رونیب وساعته من بعدشم_داد وادامه دیخند

 ...خلدا اومدم نیهم واس اوردین طاقت دلم یول
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 ...یهست که یمرس_ دمشیکش آغوشم يتو هوا یب

 

 ینکیم غلط یهست یاحساسات انقد که تو_گرفت بازوم از یشگونین
 يریم يجا ییتنها

 

 یباش خطر تو خواستینمدلم_شدم جدا ازش

 

 ،هستم باشه قلم هرجا من_کرد اخم

 جهنم يتو یحت

 

  ساختمون در خوردن بهم يصدا

 ...ادیم داره یکس ي،انگار شو میقا لاین_کنم هل شد باعث

 

 رفت اونطرف و نطرفیا تند تند لاین
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 بست در و داد جا توش رو خودش بزور و کرد باز نتیکاب در هوی و

 

 يلبخند خاله دنید با کهدادم رونیب آسوده نفسم
 چرا؟؟ نیبرگشت..سلام_زدم

 

 ...کنم کمکت اومدم_اومد سمتم به

 گذاشت نکیس يتو بود اشتهبرد ییرایپذ زیم يرو از که يظرفا

  بکش زحمتش رو ظرفا_

 ...کنم آماده رو آقا اتاق برم من

 ...دارن يا ژهیو مهمون امشب

 

 داره؟؟ مهمون اتاقش تو_رفت بالا ابروم يتا

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1146  

 

 یماه دختر نیا یول شبشه هر يها مهمون..مادر آره_داد تکون يسر
 خاصه آقا يبرا یلیخ و ادیم بار هی

 

 گفتم یآهان

 شد خارج آشپزخونه از خاله و

 

 خترد نیا نمیبب خوادیمدلم یلیخ_آورد رونیب نتیکاب از سرش لاین
 ... هیک خاص

 رادمهر به یخواب هم افتخار بار هی یماه فقط که_گفت و دیخند زیر
 دهیم

 

 یفضول نجایا یول شده کیتحر منم یفضول حس هرچند _دمیخند
 ....موقوف

 نداره یجان تیامن
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 ...شب تا شایم یچ خب میهست نجایا غروب تا که ما_لاین

 نزن حرفشم_دمیپر حرفش نیب و کردم اخم

 شد میقا نتیکاب يتو کرده بغ لاین

 

 ستون يرو یانگشت شدن دهیکش با که شدم ظرفا شستن مشغول
 ... افتاد دستم از ظرف فقراتم

 هک یهست یخواستن انقد ینیبیم_دیچیپ گوشم يتو رادمهر يصدا
 یکنیم جذب رو همه

 

 قلبم ضربان یول... باشم آروم کردمیم یسع و دادم قورت دهنم آب
 شدیم شتریب هرلحظه

 

  کردمیم سکته داشتم ترس از

 ....و برد فرو گردنم يتو سرش
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 کردم جدا ازش رو خودم

 ستادمیا روش به رو و

 يتو عمرش نصف که يدختر يبرا ترس همه نیا _زد يپوزخند که
 ...بهیعج یلیخ بوده مختلف يپسرا تخت

 

 ....توبه من_زدم لب

 

 نیا_چسبوند خودش به و گرفت آغوشش يتو منو حرکت هی با
 ...نده من لیتحو خزعبلات

 ...یباش من با بود قرار بار نیاول همون از

  شمینم التیخیب نچشم رو طعمت تا من و

 ...ایب راه پس

 واجور جور يدخترا انقد که تو_گذاشتم اش نهیس يرو دستام
 ....که هست فتاطرا
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 شدم خفه یواقع يمعنا به که گذاشت گردنم يرو لباش

 

 شد گشاد ممکن حد نیآخر تا چشمام

 ....مکهیم روحمو لباش قیطر از داره کردمیم حس

 

 زدم پسش قدرت تمام با

 شد جدا ازم که

 

 ...دیلرزیم پام و دست

 ...نشو کینزد من به گهید_دمیکش داد

 بود شده حس ی،ب حس یب بدنم

 

 من خراب حال دنید با انداخت آشپزخونه يتو خودش دهیترس خاله
 دخترم؟؟ شده یچ_اومد سمتم به
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 ...خوامینم فیضع خدمتکار من_زد يپوزخند رادمهر

 

 لازم ارمیم دست به خوامیم ازت که رو يزیچ کرد من به يا اشاره
 ...نجایا يایب گهید ستین

 

 دمیفهمینم کامل منظورش

 

 زد ونریب آشپزخونه از و

 زدم زانو نیزم يرو محکم و رفت پام از رمغ ذره هی همون که

 

 دیکش بغلش يتو منو خاله

 کردیم درك رو حالم انگار

 فشردیم آغوشش يتو صدا یب منو که
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  آوردم بالا سرم

 کردیم نگاهم نتیکاب در يلا از ینیغمگ نگاه با لاین

 

  نهیبب نگاهم يتو ترسم و ضعف خواستینم دلم

 تمبس چشمام

 يکار نجایا گهید...خونه يبر بهتره_بشم بلند کرد مجبورم خاله
 ...يندار

 

 ودب نتیکاب يتو لاین برم تنها تونستمینم یول دادم تکون يسر

 رمیم خودم من نیبر شما_

 

 ...کنم مرتب رو نجایا دیبا من دخترم نه_خاله

 

 ...افتادیم ریگ نجایا شب تا لاین موندیم آشپزخونه تو خاله اگه
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 آقا تا برو_برد یخروج در سمت به منو و چپوند بغلم يتو فمیک خاله
 ...برنگشته

 

 ....داد دست بهم انزجار حس باز رادمهر يآور ادی با

 

 شدم لاین منتظر در يجلو و زدم رونیب خونه از

 ....بشه خارج خونه از يجور هی بتونه بودم دواریام

 نبود لاین از يخبر هنوز و بود گذشته ساعت مین حدود

 گرفتمیم دلشوره داشتم کم کم

 

  که رفتم اطیح در سمت به

  یسوت يصدا با

 دمیچرخ سمت اون به وارید پشت از
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 لاین دنید با

 دوساعته؟؟ يبود کجا_رفتم سمتش به یخوشحال با

 

 داشت وسواس شما خانوم خاله نیا والا_دیخند

 رونیب امیب من تا کندینم دل آشپزخونه يکار زیتم از و

 

 ؟؟ينکرد برخورد رادمهر با _دادم رونیب آسوده نفسم

 

 ...نه_برد ابونیخ سمت به و دیکش دستم

 نجایاز میشد اخراج که هم حالا

 رادمهر یب رادمهر گهید

 

 زدم يلبخند

 ...میافتاد راه به خونه سمت به لاین با
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 معمول طبق هیکرا کردن حساب از بعد داشت نگه کوچه سر یتاکس

 رفتم خونه سمت به من و شد میقا کوچه يتو درخت پشت لاین

 ...بود باز مهین اطیح در

 

 شدم وارد و دادم هل یکم در

 باشه باز در نداشت سابقه

 بود نبسته در و بود شده وارد یکس حتما

 

 رفتم خونه سمت به

 کردم باز در و

 گذاشتم یجاکفش يتو کفشام

 که

 ...دیچیپ گوشم يتو ییآشنا يصدا
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 ...کنن کاریچ وانخیم ستین معلوم_

 

 کردم یمکث

 !!هیک يصدا که بدم صیتشخ تونستمینم یول بود آشنا یلیخ صدا

 

  رفتم تر جلو

 کننیم رد پل ریز رو محموله فردا يانگار_شد بلند نیآر يصدا که

 ...میریبگ جلوشونو دیبا

 شهر رونیب رو گهید محموله کی همزمان _شد بلند ناشناس يصدا
 کنن رد خوانیم

 

 هیک از آشنا يصدا نیا نمیبب که بودم شده کنجکاو یلیخ

 و احسان دنید با که ستادمیا ییرایپذ يورود در کنار و رفتم تر جلو
  عرفان
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 زد خشکم درجا

 

 بهشون بودم زده زل باز دهن با

  من دنید با هم اونا

  شدن بلند جا از متعجب

 

 بود شده سوال علامت هیشب هاشون افهیق

 

  من دنید با و دیچرخ عقب به دوقلوها هافیق دنید با نیآر

 ؟..زده خشکت چرا سلام_داد تکون يسر

 

 بود شده کند قلبم ضربان

  بود آمد و رفت در دوقلوها نیب نگاهم و

 کردند؟؟؟یم کاریچ نجایا دوتا نیا
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 ..بستم خی یواقع يمعنا به دوقلوها از یکی يصدا با

 ؟؟یگفتیم که هیدختر نیهم_کرد نیآر به رو

 

 یاطلاعات و بود خوب کارش که حالا تا.. آره_داد تکون يسر نیآر
 ...میهست دختر نیا ونیمد میدار زمانش و محموله درمورد

 

 ؟؟يکرد داشیپ ازکجا_زد يپوزخند عرفان

 

 ازش رادمهر یاتفاق صورت به هست من خونه خدمتکار_نیآر
 ... بره اش خونه به کار يبرا کرد درخواست

 

  شده زیر يچشما با و گفت یآهان احسان

 ؟؟ییتنها_ کرد نگاه من به
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 آره_زدم لب من من با و بود زده خی دستام ترس از

 

 ...و ریپ مادر جز_داد جواب نیآر که

 ...نداره یکس نامزدش_داد ادامه و کرد نگاهم زیر

 

  انداختم نییپا سرم و دمیگز لب

 زدن يپوزخند دوقلوها که

 

 ..نیبش نجایا ایب_کرد اشاره من به نیآر

 نکردم یمعرف یراست_کرد ها دوقلو به رو و

 یملک احسان و عرفان اقا بلدمون کار و يا حرفه يسرگردا نیبهتر
 ..هستن
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 سرگرد؟؟_شد باز متر شش دهنم سرگرد کلمه دنیشن با

 

  بودند دهید رو من تعجب که دوقلوها

  دادن لم مبل يرو الیخیب

 ؟؟يدیند سرگرد تاحالا نکنه هیچ_عرفان

 

 رهپس ارهیب بالا خون که دهنش تو بزنم دست پشت با خواستیمدلم
 .... کردن تیاذ رو لاین و من چقد الدنگ

 

 نشستم مبل يرو و رفتم سمتشون به

 بود نشسته مبل يرو من کنار قایدق عرفان

 

 کجاست؟؟ تیپنهان قل یکی اون_کرد زمزمه گوشم کنار

 ن؟؟یکرد یزندگ هنفر هی مدت تمام و نیزد گول نیآر نگو
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 يزیچ_کرد نگاهمون مشکوك نیآر که بدم جوابشو کردم باز دهن
 شده؟؟

 

 ازش اسمش فقط نه_داد هیتک یصندل یپشت به خونسرد عرفان
 دمیپرس

 

 ؟؟ياریم برامون ییچا چندتا_کرد اشاره من به داد تکون يسر نیآر

 

 زپروا آشپزخونه سمت به و شدم بلند مبل يرو از خواسته خدا از
 کردم

 

 زدم دید اطیح داخل آشپزخونه پنجره از

 ...نبود لاین از يخبر
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 ...هوا به سر دختره مونده کجا سین معلوم_دمیغر لب ریز

 ...يصدا با هوی که

 

 خوردم جا لاین يباصدا

 بود ستادهیا یپشت در پشت

 

 .داخل ادیب بود نتونسته بود قفل در چون فقط

 :کردم باز رو در

 باشه؟ گهید یکی یگ ینم ؟یکن یم صدا چرا -

 

 ستادیا روم به رو و کنار داد هولم

 گهید دمتید هیا شهیش در خنگ -

 گرفت ام خنده
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 :گفتم هوی

 میشد نجاست؟بدبختیا یک بزن حدس یییوا -

 :گفت یمعمول یلیخ

 دونم یم -

 تیخاص یب احسان اون و زشتو عرفان

 

 :گفتم متعجب

 ؟یدون یم کجا از تو -

 داخل اومدم یم داشتم -دز لب حوصله یب

 تحفه کرد یم شونیمعرف داشت دمیشن نویآر يصدا میآورد شانس
 رو ها

 ...نوریا اومدم ومدمین گهید

 دمیخند
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 شد بلند نیآر يصدا که

 ؟ییکجا لوین -

 راهرو يتو افتاد که دمید رو اش هیسا

 

 بودم تر کینزد در به من چون

 

 رونیب کردم پرت رو خودم عیسر

 دمیکش وارید تپش رو خودم

  ستادهیا اونجا یکس شدیم معلوم اما بود مشبک شهیش

 دمیچسب وارید به امکان حد تا نیهم واسه

 

 : دمیشن رو نیآر يصدا

 ...ایاریب ییچا ياومد -

 :گفت عیسر لاین
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 ..داشتم کار ارمیم الان -

 

 :گفت دوباره نیآر

 رادمهر خونه يبر یخواست که دوشنبه -

 :گفت حرص با و حرفش تو دیپر لاین

 رمینم گهید کرد اخراجم -

 

 :گفت يبلند بایتقر يصدا با نیآر

 چرا؟ کرد؟ اخراجت ؟یچ -

 :دیغر لاین

 عقله؟ يرو از مگه کاراش اسکل کهیمرت اون داره؟ چرا -

  اشیع باز هوس مردك_ کرد زمزمه

 

 ...شد ساکت هم لاین و دیخشک نطقش بدبخت نیآر
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 شد بلند ها استکان يصدا

 

 یم حیترج قرار به رو فرار شدیم یعصبان ينجوریا لاین یوقت منم
 دادم

 

 :گفت يا یبدبخت از پر و گرفته يصدا با نیآر بعد لحظه چند

 یزندگ نیا به لعنت بابا يا -

 ..که شد سخت یلیخ کارمون

 

 :دیکش آه

 سخته یلیخ خط هفت موزمار اون يکارا از سردرآوردن -

 :دیتوپ دوباره لاین

 کنم؟ یخواه معذرت من دیخوا یم الان -
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 ..دیفهم ینم که نیآر یول هیعصبان چرا دمیفهم یم من

 

 :شده شوکه بود معلوم صداش از

 ؟يریگ یم پاچه چرا تو؟ چته -

 

 :بگه يزیچ دوباره لاین نداد فرصت

 ...میکن کاریچ نمیبب کنم فکر برم من اریب ییچا تو -

 .يخوریم منو بمونم نجایا گهید قهیدق دو

 

 دمیکش سرك شهیش پشت از که شد سکوت لحظه چند

 نبود نیآر از يخبر

 

 :کرد باز رو در لاین

 ...رفت ایب -



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1167  

 

 يخورد رو بچه_دمیخند

 کرد نگاهم چپ چپ

 

 برمیم ییچا من نجایا بمون_لاین

 

 ببرم خودم بذار -

 

 :انداخت بالا سرشو

 نکرده لازم -

 مونیندازیم...سوزهیم براش دلت باز يریم

 تودردسر

 

 :گفتم يا باشه

 ..اتاق تو رم یم پس -
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 .رفتم اتاق سمت به و داد تکون سر

 

 **لاین*

 .ختمیر استرس با رو ها ییچا

 بود نکرده فروکش هنوز تمیعصبان

 

 چه و یچ و کن خورد یک هی سر يتو رو يزیچ هی خواست یم دلم
 کرد ینم یفرق یکس

 

 رفتم در سمت به محکم و برداشتم رو ینیس

  سمتم برگشت قلوها دو نگاه شدم که ییرایپذ وارد

 

 امیب نظر به يقو و توجه یب کردم یسع
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 کنن يهرکار تونستن یم میآورد کم کردن یم فکر اگر

 

 نداشتن يکار يزیچ به و کنن يکار هر تونستن یم که هرچند

 نه ای ستمین لوین من بدن صیتشخ تونن یم دونستم ینم

 

 :گفت نیآر که کردم تعارف رو ییچا

 نیبش -

 نشستم تاشون سه هر از يدورتر مبل يرو

 

 :دوتا اون سمت برگشت

 کرده اخراج رو لوین -

 مونده لنگ تیمامور يپا هی یعنی

 

 :گفت غصه با
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 میکن نفوذ گهید جور هی دیبا -

 سوختیم دلش آدم بود نیغمگ بس از

 نبود یشگیهم مغرور و نیخشمگ نیآر نیا

 

 بهم بود زده زل عرفان

 نشسته اونجا نیار انگار نه انگار

 کنم لهش بزنم بپرم خواست یم دلم که کرد یم نگاهم يجور هی

 

 :گفت و نیآر سمت برگشت

 میکن کاریچ دیبا دونم یم من -

 سخته طشیشرا خورده هی یول

 

 :گفت خوشحال نیآر

 کار؟یچ خب واقعا؟ -
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 گفت و زد من به رو يپوزخند عرفان

 

 ...نداشته خبر وجودش از الان تا چکسیه که میدار يپسر هی به ازین_

 

 ..رو مرد يهمکارا از یکی خب_گفت متعجب نیآر

 

 وس که خوامیم یکس زرنگه یلیخ رادمهر نه_دیپر حرفش نیب عرفان
 میکن میتنظ خودمون شنشویپ

 میسیبنو نو از زیچ همه... شده متولد تازه بچه هی مثل و

 

 ت؟؟کجاس یگیم که يپسر نیا خب_کرد زیر چشماش نیآر

 

 ..نشسته نجایهم_دیخند احسان

 کرد اشاره من به حرفش با
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 پسر من_کردم اشاره خودم به انگشت با بود شده باز غار اندازه دهنم
 بشم؟؟

 

 گرفته؟؟ تیشوخ عرفان_دیخند بلند نیآر

 

 که یکس همون قایدق لوین... نه_کرد اخم يجد یلیخ عرفان یول
 میدار ازین بهش

 احسان؟؟ نه مگه_کرد احسان به رو یمشکوک حالت با

 

 ...چجوورم_زد یطونیش لبخند احسانم

 

 دمیترسیم سرگرد دوتا نیاز من

 بودند تر ترسناك کارا خلاف از بیعج

 بودند؟؟ سیپل گروه يتو کارا خلاف ينفوذ ناهمیا نکنه
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 !!! سرگرد جز خوردیم يزیهرچ بهشون والا

 

 ...کنه قبول کار نیا ستین مجبور لوین یول_کرد من به رو نیآر

 

  انداختم بهش ینگاه

 کنم موافقت حرفش با تا

 

 ..کنهیم قبول یول ستین مجبور_گفت احسان که

 

  نکنم قبول اگه که کردیم دمیتهد داشت یزبون یب زبون با رسما

 

  دردسر پشت دردسر یلعنت...میافتیم يبد مخمسه تو

 میداشت کم رو دوقلوها وجود نیهم
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 زدم لب باراج به دمیکش یقیعم نفس

 ....ادیم خوشم یلیخ هم یسیپل شغل از اتفاقا ندارم یمشکل من نه_

 

 

 .. لوین اما_برد بالا ابروش يتا نیآر

 

 استراحت رمیم_رفتم اتاق سمت به حالیب و شدم بلند مبل يرو از
 کنم

 

 برگزار نانیس خونه بزرگ یمهمون هی هفته اخر_گفت عرفان که
 شهیم

 ...دتیجد چهره با البته..یباش توام بهتره

 

 ... اما_دمیچرخ سمتشون به زد خشکم نانیس اسم دنیشن با
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  بگم یچ خوامیم بود دهیفهم انگار که احسان

 ...ما با کارا همه.. نباش يزیچ نگران_دیپر حرفم نیب

 

  دادم تکون سرم

 ...میبرقص سازشون به میبود مجبور

 کرد گرد عقب حرف یب

 رفتم اتاق سمت به و

 

  ورودم محض به

 آره؟؟ رفت يزد گند_پام يجلو دیپر لوین

 

 دادم تکون سرم کرده بغ

 شده؟؟؟ یچ بگو حالا..معلومه زونتیاو افهیق از_لوین
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  که دمیکش یآه

  شد باز در خورد در به يا تقه

 ...کنه میقا در. پشت خودش کم فرصت نیا يتو تونست فقط لوین

 

 شد اتاق وارد احسان

 دیدینم اونو بود لوین به پشتش هنوز یول

... 

 کجاست؟؟؟ قولت یکی اون_زد يپوزخند

 

  داد هل در حرف بدون لوین

 ...نجامیا_اومد رونیب در پشت از و

 

  برگشت عقب به شده زیر يچشما با احسان

 ...و شد باز دوباره در بلافاصله که
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 شد اتاق وارد عرفان

 ...ماه پنهان مهین به به_زد یطونیش لبخند لوین و من دنید با

 دونفره که نیهست يا حرفه یلیخ ییخدا_انداخت بالا ابروش يتا
 ...دیکن یزندگ نفر هی يجای خونه هی يتو

 

 ...دارن يها تفاوت یکن دقت اگه_احسان

 ...نیب زیر يادما واس یول درسته_عرفان

 ...هستن کنارش هلو دوتا دهینفهم هنوز نیآر چطور عجبم در

 

 ه؟؟یچ حرفا نیاز ظورتونمن_نشست میشونیپ يرو یاخم

 

 فقط..یچیه_نشست روش رفت تخت سمت به و زد بهم در عرفان
 ...دیکن تموم رو تمومتون مهین کار میخوایم
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 گول رو مملکت سیپل میگینم یکس به ماهم عوضش در_احسان
 ...و نیزد

 

 

 !بشه؟؟ یچ دیباش نمونش دوتا شما که یسیپل_زدم يپوزخند

 

 لازمه جا همه تنوع..باشن جور هی سایپل همه ستین قرار_احسان

 عرفان؟؟ نه مگه

 

 میکنیم کمک بهتون میدار که ما_دیپر حرفمون نی لوین

 

 هیکی هدفمون اصل در نیآر و ما درسته_داد هیتک وارید به احسان
 یول

 

 ؟یچ یول_دمیپرس متعجب
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 دیتونیم دوتا شما فقط که میخوایم هم گهید زیچ هی کار اخر_احسان
 دیبد بهمون

 

 ؟؟یچ_لوین

 

 ..نیفهمیم بعدا_رفت در سمت به و شد بلند تخت يرو از عرفان

 ...دوتاتون میگر يبرا ادیم يا حرفه موریگر هی هفته اخ

 

  پسر کی یگفت تو یول_گفتم عیسر که کرد باز در

 

 يتو بتونه راحت و باشه داشته هم بدل که پسر هی درسته_عرفان
  بگرده خونه

 رد سین امکانش چون نکنه شک نبودنش هب چکسیه که یدرصورت
 ...باشه دومکان تو حال نیع



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1180  

 

 که؟؟ یفهمیم منظورم

 

 خورد در به يا تقه

 نیآر يصدا دنیشن با

  دمیپر در پشت عیسر

  دیدو تخت سمت به هم لوین

  بشه میقا تا

  نشست نیزم يرو شدم میقا زودتر من که

 

 خنده ریز زدن ندبل میبود کرده هل که ما دنید با احسان و عرفان

 ها؟؟ بچه_نیآر

 

 ...چسبوندم وارید به شتریب خودم که شد وارد و کرد باز اتاق در
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 رفتن سمتش به عیسر پسرا

 بود نشسته نیزم يرو واج و هاج نطوریهم لوین

 

 ...حاضره شام نیایب شد تموم حرفاتون اگه_نیآر

 ه؟؟یحاضر ای حاضره شام_دیخند عرفان

 

 دهید دیچرخ من سمت به نیآر اگه تا تادسیا من به پشت احسان
 نشم

 ....داداش میبر_کرد حلقه نیآر شونه دور دستاش عرفانم و

 

 ...شام ایب توام لوین_کرد کج لوین سمت سرش اخر لحظه نیآر

 

 رفتن رونیب ییتا سه و
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 دادم رونیب آسوده نفسم

 

 دنیکش ما يبرا که دوقلو پسر دوتا نیا يها نقشه از_گفت لوین که
 ..ترسمیم

 و دوقلوها ادتهی_نشستم نیزم يرو و خوردم سر در پشت همونجا
 ار؟؟خدمتک عنوان به سرگرد هی خونه بفرستن مارو خواستنیم نانیس

 

 گفتیاوهوم و نیزم ب بود زده زل لوین

 رادمهر؟؟ خونه میبر بود قرار بعد_دادم ادامه

 

 داد تکون يسر بازم

 ..میداد انجام رو خواستنیم هک ییکارا همه ناخواسته ما_گفتم که

 

 دوخت من به گرفت نیزم از نگاهش لوین
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  زمان توهمون درست_زدم لب

 خواستیم خدمتکار هم که میکرد برخورد سرگرد هی به

 يبرا ماهم و بود دستش ریز اش پرونده و شناختیم رو رادمهر هم
 میرفت رادمهر خونه به بهش کمک

 داره؟؟ جودو طیشرا نیا با سرگرد چندتا بنظرت

 

 !!نه؟؟؟_گفت متعجب لوین

 

 برامون دوقلوها که یسرنوشت میمجبور ما یعنی...آره_دمیکش یآه
 ...رسهیم کجا به مینیبب تا میبد ادامه رو زدن رقم

 

 خوردم جا دهیترس که خورد در به يا تقه

 شد باز در و

 ؟؟؟یزنیم حرف یک با_خورد گوشم به در پشت از نیآر يصدا
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 شد اتاق وارد برداشت یقدم

 وارید به دمیچسب و شدم بلند صدا یب که

 

 شیقدم کی يتو و برداشت زیخ سمتش به عیسر لوین
 زدمیم حرف خودم با..چکسیه_ستادیا

 با خوادیم دلش که هست روش فشار انقد آدم یگاه_ دیکش یآه
 ..بزنه حرف یکس

 ....مجبور نداشتم یکس که منم

 

  لوین يلبا يرو لباش رفتنگ قرار و نیآر سر شدن خم با هوی

 شد گرد چشمام

 

  بود شده خفه یواقع يمعنا به لوین
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 بود معلوم حرکتش یب و افتاده يدستا از

 

 خورده جا نیآر ییهوی کار از اونم

 دمیخند زیر.. دمیگز لب

 

 عاشقانه بوسه نیا از یچیه من حضور بخاطر لوین بودم مطمئن
 ...فهمهینم

 

 

 ..ذارمینم تنهات چوقتیه من_کرد مهزمز شد جدا لوین از نیآر

 

  نشست لبام يرو يگشاد و ثیخب لبخند

 نموند دور لوین يچشما از که

 ...بود شده قرمز خجالت از لپاش
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 نیزم ریز رفتیم شدیم آب الان تونستیم اگه

 

  بود يا بوسه نیاول نیا

 دشیدیم يگرید و کردیم لمسش یکی و میبود شاهدش هردومون که

 

 ...داد هلش عقب به یکم و داد قرار نیآر ستبر نهیس يرو دستش

 هستن منتظر مهمونات.. میبر بهتره_

 کنه فرار طیشرا نیا از خواستیم

 انداخت من به یمحسوس نا نگاه حال نیع در و

 کردم غنچه لبام و انداختم بالا ابروهام که

 

 شد قرمز لپاش دوباره که

 ...که انداخت نییپا سرش

 برد رونیب اتاق از و دیکش هوا یب رو دستش نیآر که
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 دمیخند زیر

 شد فیرد ماهم هی تیاذ سوژه

 نشه اتاق وارد ییهوی یکس که کردم قفل در

 

 ....انداختم تخت يرو خودم سرخوش

 ...بستم چشمام و

 

 *لوین*

 

 بود کرده خی خجالت از بدنم

 بودم خورده جا نیآر ییهوی رفتار از هم

 بود دهیبوس منو لاین يجلو نکهیاز هم

 ...دیکوبیم من سر يتو سال 10 تا رو صحنه نیا لاین مطمئنم
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 میشد آشپزخونه وارد

 شد خشک شدمون قفل يدستا يرو احسان و عرفان نگاه که

 

 دمیکش عقب دستم عیسر

 

 دیچیپ سرم يتو دوقلوها پوزخند يصدا که

 

 نشستم زیم پشت صدا یب

 بود داده سفارش غذا مدل چند نیآر

 

 ...دمیکش خودم يبرا برنج یکم

 ..شدم خوردن مشغول و

 

 کردم بلند سرم ینگاه ینیسنگ با
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 من به بود زده زل شده زیر يچشما با احسان

 ...لوین ای هستم لاین من که کردیم فکر نیا به داشت حتما

 

 انداختم عرفان و احسان چهره به ینگاه

 نداشتن يادیز شباهت یول بودن دوقلو نکهیا با

 دهید تر لاغر عرفان به نسبت و داشت يتر دهیکش صورت احسان
 شدیم

 

  که گشتمیم هاشون تفاوت دنبال و بودم فکر يتو

 به ینزن زل انقد شهیم_دیپر گلوم يتو غذا احسان ییهوی حرف با
 ما؟؟

 

 

 کردن سرفه به شروع هم سر پشت
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 ...گرفت صورتم يجلو یآب وانیل نیآر که

  دمیکش سر همش نفس هی

 

 خفه بود کینزد..ممنون_گفتم نیآر به رو دمیکش یقیعم نفس
 ...بشما

 

  نیآر یگوش زنگ يصدا

 شد بلند

 ...مهبد_نیآر

 

 کرد وصل عیسر تماس

 جانم؟؟_

.... 

 ؟؟یچ یعنی_
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... 

 مارستان؟؟یب کدوم_

.... 

 ...میایم الان دمیفهم خب یلیخ_

 

 بود نگران چهرش

 زد لب که بهش میبود زده زل منتظر

 ..یخون بدن و پاره شکم با کردن دایپ رشه رونیب از دختر هی_

 رادمهر محموله يتو که ییدخترا از یکی هیشب مشخصات گنیم
 ...بوده

 

 میبر تر عیسر دیبا_شدن بلند زیم پشت از عجله با دوقلوها
 ...پس مارستانیب
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  يخورد شامت_کرد من به رو نیآر و

  کن جمع زیم

 بمون نجایهم و بزن قفل رو خونه در و

 

 !چرا؟؟_رفت بالا بروما يتا

 

 

 ..کن عمل فقط نکن سوال_ برداشت مبل يرو از رو کتش عیسر

 ..ریبگ تماس عیسر اومد شیپ یمشکل

 

 زدن رونیب خونه از ییتا سه

 

 بودم نشسته سرجام هنوز
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 بود؟؟ پاره شکمش دختره گفت نیآر

 کننیم يجاساز دخترا بدن يتو مواد ممکنه یعنی

 ارن؟؟یم درش کارشون شدن تموم بعد

 

 ...شدیم دهیچیپ داشت هیقض واقعا

 بودم نخورده یچیه هنوز

  لیم یب... شدم ریس هوی انگار یول

 شدم زیم کردن جمع مشغول

 

 بود رادمهر يکارها و دختر اون شیپ ذهنم

 

 ها ظرف شستن و زیم کردن زیتم از بعد

 گذاشتم کنارش گوشه کهیت و کردم برنج از پر بشقاب

 فتمر اتاق سمت به و
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 دمیکش رو رهیدستگ

 بود قفل در

 ...منم کن باز لاین_زدم در به يا تقه

 

 ...دیکل دنیچرخ يصدا بعد و شد بلند تخت قژ قژ يصدا

 

 برده بالا يا مسخره حالت با ابروهاش که لاین طونیش چهره دنید با
 بود

 ...افتادم نیآر ییهوی بوسه ادی

 

 گرفت گر صورتم و

 

 ؟تو يبود یک یخجالت جووون_دیخند بلند من افهیق دنید با لاین
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 ...عمت یخجالت_زدم کنارش دست با

 گذاشتم زیم يرو بشقاب

 بود؟؟ يا مزه چه_زد یچشمک لاین که

 

 ... يا مزه چه نیبب بخور آوردم خب وا _بردم بالا ابروهام

 

 کجاس؟؟بده کو_چرخوند اتاق اطراف چشماش یطونیش حالت با لاین
 ..يا مزه چه نمیبب بخورم

 

 ؟يشد هم کور_ کرده اشاره بشقاب به

 

  که گمینم رو غذا خنگ_انداخت بشقاب به ینگاه

 ..گمیم رو بوسه_کرد غنچه لباش و زد یچشمک
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 شد گرد تعجب از چشمام

 ...ییایح یب یلیخ_دمیکش غیج

 

 من بعد گهیهمد لوچه و لب به نیچسبیم بچه جلو شما وا_دیلاخندین
 ام؟؟یح یب

 

 وارید به بکوبم سرش خواستیم دلم حرص از

 

 

 شد شام خوردن مشغول خوش سر لاین یول

 ..یشیم ریپ نخور حرص... بخور غذا ایب_

 

 چپوند دهنش يتو رو برنج پراز قاشق که کردم نگاهشچپ چپ

 کردم هوس منم که خوردیم ولع با انقد
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 ..ارمیب گهید قاشق هی نخور همش.. يبخور کوفت_دمیغر لب ریز

 

  و برداشتم قاشق و رفتم آشپزخونه متس به دو با

 ..نشستم کنارش و برگشتم

 

 ...میشد خوردن مشغول تند تند ییدوتا و

 

 و گذاشتم زیم يرو یخال ظرف

 میداد لم تخت يرو ییدوتا و

 

 ...ایتوخورد شترشیب یول..دیچسب شیاخ_لاین

 

 بخورم؟؟ من یگذاشت میزیچ_زدم پهلوش به يا سقلمه
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 میشد ساکت هردو خونه در خوردن بهم يصدا با

 

  شدم بلند تخت يرو از عیسر

 

 !!برگشتن زود چقد_

  دیخز تخت ریز لاین

 رفتم اتاق در سمت به و کردم مرتب لباسم

 

  دهینرس رهیدستگ به هنوز دستم

 شد خشک هوا يرو يا بهیغر يصدا دنیشن با

 ...اوردهین خونه مدارك نیآر گمیم که من_

 

 دیبا نزن حرف انقد بگرد_شد بلند گهید يا مردونه زمخت يصدا
 ...میبرگرد تر عیسر
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 ..رفتنیم بالا ها پله از که دمیشنیم رو پاشون يصدا

 

 رفتم تخت سمت به دهیترس

 لاین.. لاین_شدمخم و

 

 شده؟؟ یچ_آورد رونیب سرش تخت ریز از لاین

 

  دمیشن رو بهیغر مرد دوتا يصدا_گفتم وار زمزمه

 نیآر اتاق تو رفتن

 ...بودند يزیچ یمدرک دنبال يارانگ

 

 به؟؟یغر_گفت متعجب لاین

 

 آره_



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1200  

 

 

 از رو شالش و انداخت اطرف به ینگاه و آمد رونیب تخت ریز از عیسر
 بست صورتش دور برداشت نیزم يرو

 ؟؟یکنیم يدار کاریچ_گفتم متعجب

 

 کنم دفاع خودمون از خوامیم_دیچرخ اتاق دور دوباره لاین

 

 صورتم يرو خودش مثل و دیکش سرم از رو مشال اومد من سمت به
  بست

 زد یچشمک

 میکنیم لهشون میزنیم میریم_

 

 ای؟ اومدن کجا ؟؟از هستن یک سین ؟؟معلوميشد ونهید_کردم یاخم
 باشن دیشا مسلح اصلا
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 ن؟؟کن یخال رو خونه تا نجایا می؟؟بمونیچ که خب_دیکش دستم لاین

 

 کردم سکوت

 گفتیم راست

 ...بدزدن خونه از يزیچ میذاشتیم دینبا

 

 

  بالا رمیم من_لاین

 کن صدا سر نییپا تو

 ..میاریم دخلشون ییدوتا اومدن رونیب که اتاق از

 

 دادم تکون دنیفهم نشونه به سرم

 

 افتادم راه به سرش پشت منم و رفت در سمت به آهسته لاین
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 کردیم شتریب رو ترسم لحظه هر نیآر اتاق لیوسا خوردن بهم يصدا

 

 گرفت بالا سمت به رو انگشتش و کرد من به يا اشاره لاین

 

  دادم تکون يسر

 ...رفت بالا ها پله از عیسر و شد بلند پاش نوك يرو که

 

 بلم پشت و برداشتم رو یبزرگ ملاقه و دمیپر آشپزخونه يتو عیسر
 ... شدم میقا

 انداختم زیم يرو يا شهیش گلدون به ینگاه

 

  صدا و سر جادیا يبرا بود فیح

 کنم خورد نویا
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  دمیکش زیم سمت به نگاهم

  بود بهتر زیم

 بود کم شکستنش امکان حداقل

 

 دمیکوب یچوب زیم يرو محکم رو ملاقه

 کرد جادیا يبلند يصدا که

 

  شد دهیکوب بهم اتاق در بلافاصله

 اونجاس؟؟ یکس_شد بلند مرد يصدا و

 دمیکش مبل پشت خودم

 

 انداختم مرد تیموقع به ینگاه یواشکی و

  مردونش و يقو کلیه دنید با

  دادم قورت دهنم آب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1204  

 

  بود یمشک پا تا سر لباسش

  شیر از پر صورت و

 خلافکار ای دزد تا شتریب بود ایجیبس بچه هیشب

 

 ...شدمینم یابونیب غول نیا فیحر من ایخدا

 بود زیبرانگ خوف یلیخ درشتش کلیه

 

 رفت آشپزخونه سمت به مرد

 

 کردمیم حمله بهش سر پشت از دیبا

 

  و دمیکش یقیعم نفس

 شمردم لب ریز

1  
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 حملههههه_زدم داد

 

 دیچرخ سمتم به تعجب با مرد

 دمیکوب سرش يتو رو ملاقه قدرت تمام با حرکت يتو که

 

 

 بود زده خشکش سرجاش واج و هاج نجوریهم

 

 رفتم عقب یقدم

 ...نهک هوشش یب لمایف مثل که باشه يقو انقد ملاقه کردمیم فکر

 

 بود ومدهین در آب از درست فکرم يانگار یول
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 ؟؟یهست یک تو_کرد یاخم

 

 رفتم عقب عقب

 شد ور حمله سمتم به هوی که

 دمیدو ها پله سمت به زیت

 بخوووره منو خوادیم نیا کمک_زدم داد و

 

 گرفتم اتاق در رهیدستگ

 اومد بالا ها پله از مرد که

 

 ..کوچولو دزد کشمتیم_زد داد

 

 شد باز اتاق رد هوی

 شد خراب مرد سر يرو یبزرگ گلدون
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 ودب ستادهیا در کنار که لاین به ینگاه و من به ینگاه آخر لحظه مرد
  انداخت

 شد نیزم نقش و

 

 ها بکشه منو بود کینزد... دستت قربون_دمیکش یراحت نفس

 

 ومدنین هوش به تا تخت به مشونیببند دیبا بدو_ لاین

 

 برگشت اتاق سمت به

 شدم اتاق وارد سرش تپش

 اخم بود شده بسته یصندل به که يا زهیم و زیر پسر دنید با که
 یابونیب غول نیا خودت واس یبرداشت کشویکوچ نامرد_کردم

 من؟؟ واسه يفرستاد
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 ناکار خودم رو هردوش که فعلا_انداخت بغلم يتو رو یطناب لاین
 ...کردم

 

 میبست تخت به و میدیکش نیزم يرو یسخت به مرد لاین کمک با

 ..بود نیسنگ چقد ییخدا_کردم صاف کمرم

 

 .. بود سبک یلیخ یکی اون بجاش یول آره _لاین

 قربان گمیم کیتبر_زدم يلبخند کردم باز صورتم از رو شال
 دیرس انیپا به افتخار با تیمامور

 

 سرباز ممنونم _ لاین

 

 ..عمته سرباز شعوریب _کردم اخم

 

  بده جوابم کرد باز دهن دیخند
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 ... که

 

 شد بلند در يصدا که

 !.ه؟؟یک باز_زدم لب دهیترس

 

  لوین..لووین_ زدیم صدا منو که بود نیآر

 

 شد میقا نیآر کمد يتو دیپر دو با لاین

 انداختم سرم يرو و کردم باز گردنم دور از شال

 نجامیا من بله_

 

  رفتم رونیب اتاق از

 خونه؟؟ ومدین یکس... سلام_ بود ها پله يرو نیآر

 !؟یچ واسه_شد گرد چشمام
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 مدرك چندتا خونه انیب بود قرار ها بچه از دوتا_ دیغر یعصب نیآر
 .. ارنیب

 دیبا دونستنیم خوبه_زد غر لب ریز نطوریهم و رفت اتاقش سمت به
 ...رو مدارك تر عیسر

 

 تخت و یصندل به که مرد دوتا اون دنید و اتاق در شدن باز با حرفش
 دبودن شده بسته

 شد قط

 

 بوده؟؟ خبر چه نجایا_دیچرخ من سمت به متعجب

 

 انداختم نییپا سرم و دمیگز لب

 میبود زده گند بدجور يانگار
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 ؟تخت؟ به شونیبست یچ واس_انداخت ماموراش به یعصب نگاه نیآر

 

  بود نییپا سرم که نطوریهم

 خونه وارد ییهوی خب_دمیکش نیزم يرو یفرض يها خط پام با
 ... مدارك لدنبا و شدن

 

 یبزن دیتوبا.. باشه مدرك دنبال خونه ادیب یهرک_دیپر حرفم نیب
 ؟؟یکن شینجوریا

 

 شد بلند در زنگ يصدا

 باز ور بدبختا نیا من تا...مهبد کن باز در برو_دیکش کلافه پوف نیآر
 کنم

 

 رفتم در سمت به حرف یب
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 کردم باز در و

 بانو سلام_شد وارد خندون مهبد

 

 نیاومد خوش سلام_زدم يلبخند

 بالاس طبقه نیآر

 

 میشد خونه وارد باهم داد تکون سرشو

 

 ...نیآر_زد داد سالن وسط

 

 ...بالا ایب اتاقم تو من_داد جوابش اتاق داخل از نیآر

 

 رفت بالا ها پله از يا گهید حرف یب مهبد

 افتادم راه به دنبالش که
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 ..بود نیآر اتاق کمد داخل هنوز لاین

 بودمیم واظبم شتریب دیبا

 

 بودند هوش یب هنوز یول بود کرده باز رو مامورا يپا و دست نیآر

  انداخت من به یحرص نگاه من ورود با

 میکن داریب نارویا اریب آب کمی_کرد مهبد به رو

 

 شده؟؟ یچ_گفت متعجب مهبد

 

 کرده ناکارشون زده خانوم_کرد نگاه من به چپ چپ دوباره نیآر

 

 نشست لبم يرو استهناخو يلبخند حرفش با

 ؟؟کرده ينجوریا رو دوتا نیا ییتنها لوین_دیخند بلند مهبد بهو که
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 يمامورا ای آره_گفت خنده با بود گرفته خندش يانگار که هم نیآر
 ..يا حرفه یلیخ خانوم ای بودند عرضه یب یلیخ من

 

 گذاشت شینما به دندونام تمام که زدم يلبخند

 

 کلیه نیا با_دیچرخ نیآر سمت هدوبار و کرد من به رو مهبد
 ...زشیر

 

 بودن عرضه یب مامورات کنم فک

 

 :داد تکون تاسف يرو از يسر نیآر

 ..ماست يمامورا نیبهتر از آسف -

 ..کنه اش نفله ينجوریا بتونه تنها دختر هی کردمینم فکرش

 

 خورد یم افسوس و آه داشت گهید یلیخ
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 بازم خب یول میبود لوین با درسته

 بخورن شکست دختر دوتا از دینبا که ردم دوتا

 میبود کرده حمله بهشون ينامرد با هرچند

 ..میبود ما شدیم نفله که یکس مطمئنا بود رو به رو جنگ اگه و

 

 

  يا مردونه آه يصدا با

 میشد ساکت یهمگ

 کرد باز کم کم چشماش زهیم زهیر پسر

 کنهیم درد سرم اووف_

 

 :گفت جیگ و کرد اخم نیآر دنید با

  خونت يتو بود اومده دزد هی_

 ردک خورد سرم يتو گلدون یک دمینفهم که بود فرز انقد لامصب یول
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 محمد.. نبود دزد_دیخند نیآر

 

 :شد گرد چشماش محمد

 بود؟؟ یک پس_

 کرد اشاره من به خنده با نیآر

 

 کرد نگاهم و برگشت سمتم به محمد که

 بود مونده باز دهنش

 

 حرکت هی يتو و برداشت رو بود زیم يرو که يا نصفه آب وانیل مهبد
  عیسر

 کرد یخال مامور یکی اون يرو
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 کرد باز چشماش قیعم نفس کی با مامور

 میبود شده جمع دورش که ما دنید با

 

 :دیپرس متعجب

 خبره؟ چه نجایا_

 :دیخند مهبد

 

 مینشست ماهم...يخورد کتک دختر هی از فقط جان آسف یچیه_
 .میکنیم نگاهت

 ؟...نیشکل چه ها خورده کتک مینیبب

 

 دختر؟؟ هی_ آسف

 

 بود دهید باهم رو لاین و من شدنش هوش یب قبل آسف اومد ادمی تازه
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 ستادیا حرکت از لحظه هی قلبم

 دادم قورت ترس با دهنم آب

 

 :گفت نیآر

 لوین آره -

 

 دیچرخ من سمت به آسف نگاه

 

  و زد زل بهم مشکوك

 ...نبود دختر هی یول_زد لب

 

 هحرف مامور دوتا بتونه که یکس... اره_داد رونیب کلافه نفسش نیآر
 ...مرد صدتا از....که سین دختر کنه نفله ییهوی رو يا
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 :دیپر نیآر حرف نیب آسف

 ..بودن دوتا_

 

 زدن زل من به و شدن ساکت همه

 :گفتم و دمیخند کنان من من

 دهید دوتا منو ضربه بخاطر حتما...دهید اشتباه بابا_

 ...که نبوده نجایا یکس من جز وگرنه

 

 مردم یم ترس از داشتم و بود هزار رو قلبم ضربان

 

 ....کرد زیر چشماش آسف

 ...دیشا_داد رونیب کلافه نفسش

 !!هیچ به یچ دمینفهم بهم دیپر ییهوی انقد چون
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  دمیکش یراحت نفس

 ...گذشتا گوشمون خیب از خطر

 میبود داده یافتضاح یسوت واقعا

 

 

 ..مارستانیب میبرگرد دیبا دیپاش_داد تکون سرشو نیآر

 

 برداشت کاغذ چندتا رفت زشیم کشو سمت به

 

 شدن خارج اتاق از محمد و آسف

 بودم ستادهیا اتاق وسط واج و هاج هنوز

 

 ..شده خون پر لباست نیآر_مهبد
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 دیچرخ نیآر لباس سمت به نگاهم

 شد؟؟ پرخون لباسش یک نیا وا

 

 کردیم ییخودنما لباسش يرو نخو از یکوچک لکه

 

 مینشد لکه اون متوجه اصلا که میبود خورد و زد ریدرگ انقد

 

 اون یوقت حتما آره_کرد باز لباسش يها دکمه تند تند کلافه نیآر
  کردمیم آروم رو دختره

 ...شده یخون لباسم

 

 انداخت گوشه رو راهنشیپ حرکت يتو

 ...بشور بعدا نویا لوین_ ستادیا ما يجلو برهنه بدن با
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  برداره يا گهید لباس تا برداشت کمد سمت به یقدم و

  افتادم لاین ادی هوی که

 بود کمد داخل هنوز

 

 .کن صبر_دمیکش غیج

 زد خشکشون سرجاشون مهبد و نیآر

 !چته؟؟_نیآر

 

 

 ...کنم انتخاب لباس برات من بذار_کردم يا مسخره خنده

 

 برد بالا ابروش يتا متعجب مهبد

 

 بود شده طونیش چهرش نیرآ یول
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 !کنن؟؟یم کاریچ محمد و آسف ینیبب يریم_کرد مهبد به رو

 

 

 !اه،یس نخود دنبال یفرستیم يدار رسما_کرد یاخم مهبد

 

 ه؟؟یچ نخود بابا نه_کرد گرد چشماش نیآر

 

 نییپا ایب زودتر الیخیب_رفت در سمت به هم در يا چهره با مهبد
 منتظرم

 

 مهبد خروج با

 !؟؟یکن انتخاب لباس من واس يخوایم شده یچ_زد یکچشم نیآر

 

 ...ينطوریهم_رفتم کمد سمت به عیسر
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  بد لباس انتخاب يتو ات قهیسل تو دمید

 ..باشم کرده کمکت گفتم

 

 کرد حلقه کمرم دور دستاش سر پشت از نیآر

 شد خشک کمد رهیدستگ يرو دستم که

 کردمیم باز کمد در اگر

 دیدیم رو لاین نیآر مطمئنا

 

 بودم داشته نگه رهیدستگ رو محکم رو دستام

 کردم یم حس و بود شده حلقه کمرم دور محکم هم نیار يها دست
 سوزم یم دستش يگرما از دارم

 

 دیکوب یم بلند يصدا با قلبم

 لاین رفتن لو اضطراب از هم
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 کرد یم منتقل بهم بدنش با داشت نیآر که یحس از هم

 

 دیکش یم نفس قیعم و بود تهگذاش ام شونه يرو رو شیشونیپ

 کنم باز رو کمد در که بود منتظر

 

 کردم یم دورش کمد از دیبا

 کردم لمس رو گردنش و بردم بالا رو دستم و کردم ول رو رهیدستگ

 

 دیلرز بدن نامحسوس

 رفتم موهاش سمت به و دمیکش تر بالا رو دستم

 نشست گردنم يرو هاش لب و خورد یتکون

 

 نبود ودمخ دست کنترلم گهید

 کرد بغلش محکم و دیچرخ که بود درونم سرکش يلوین
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 رفت عقب یقدم و خورد يسکندر

 ریز از رفت یم عقب قدم به قدم که یحال در و دیخند مردونه و آروم
 دنیبوس به کرد شروع گردنم

 

 دمیکش یم قیعم يها نفس و بود موهاش تو دستم

 بشم غرق تنش يتو خواست یم دلم

 باشم اون وجود از يجزو که دهب فشارم اونقدر

 

 افتادم روش منم و کرد پرت تخت يرو رو خودش تخت به دنیرس با

 دمیبوس محکم و هام لب به دیرس

 

 کردم شیهمراه شده خود یب خود از

 که بردم یم لذت اش بوسه از داشتم و زد یم چنگ رو پهلوم دستش
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 :گفت یعصب مهبد و خورد در به يا تقه

 ..نیآر شد رید -

 

 دمیپر جا از یقرق مثل

 کردم؟ یم کاریچ داشتم ایخدا

 

 رهنیپ هی و کمد سمت دمیدو کنه جمع حواسشو نیار نکهیا از قبل
 ...دمیکش رونیب

 ...بودم کرده باز کم رو در يلا بس از نمیبب رو لاین نتونستم یحت

 ..و بود حس یب بدنم

 ...شد رتید_گرفتم نیار سمت به راهنیپ

 

 ...دیچیپیم گوشم يتو صداش که دیکوبیم کممح انقد قلبم
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 دادم قورت دهنم آب

 ...بله_گرفت راهنیپ و زد یچشمک نیآر که

 

 ردمگیبرم گهید ساعت مین_رفت در سمت به لباسش دنیپوش از بعد

 

 کن لهش نزن خونه فرستادم یکس اگه بعد دفعه لطفا

 

 ...باشه_دادم تکون تند تند سرم

 

 ؟؟يدینم رو یخداحافظ بوس_ زد يلبخند

 

  شد گرد شییپررو همه نیا از چشمام

 حساب به زنمیم رو یقبل همون بابا باشه_دیخند که
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 شد خارج اتاق از و

 

 دادم رونیب نفسمو

 شد بلند کمد در قژ قژ يصدا که

  بود آورده رونیب در يلا از سرش که دمیچرخ لاین سمت به

 ...نایکرد شرفتیپ طونیش...دمید رو همه_دیخند

 

 کردم نکاریا تو بخاطر دیسف چشم_کردم ماخ

  کردمینم پرت حواسش اگه

 کردیم باز کمد در

 

  اهااان_گفت يا مسخره حالت با لاین
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 یجاخال که سمتش کردم پرت برداشتم تخت يرو کوچک بالشت که
 گرفت پناه کمد يتو و داد

 

 انداختم تخت يرو خودم

 بشم نیآر وابسته خواستینم دلم

 کنارش شهینم یراض وجه چیه به میزندگ بزرگ وغدر با دونستمیم
 باشم

 ...دردسره فقط یدلبستگ نیا و

 

**** 

 بود نیآر يکارها یپ ذهنم هفته تمام

 دیرس هفته آخر زدن بهم چشم يتو

 عرفان بود قرار کهمیبود يموریگر منتظر اتاق توس لاین و من و
 ...بفرسته
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 داشتم یبیعج دلشوره

 نداشتم یخوب حس بشم پسرا هیشب نکهیاز اصلا

 

 و بودند یمهمون نیا يتو هم رادمهر و نانیس

 بود ادیز یلیخ میبر لو و بشناسنمون نکهیا احتمال

 

 بود شده میقا تخت ریز لاین

 

 نیا دوساعته گهید انینم چرا خبرشون_ دیکش رونیب خودش کلافه
 شمیم خفه دارم ریز

 

 برم من رونیب ایب_ نشستم نیزم يرو
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 تخت يرو اومد رونیب تخت ریز از عیسر خواسته داخ از لاین
 بده رتیخ خدا آخ_نشست

 شدم میقا بس از برام ماه چند نیا نمونده کمر

 

 ..بزن غر کمتر_دمیخند

 

 دمیکش تخت ریز خودم

 ..دارم يبد حس لوین_گفت ییهوی لاین

 

 نطوریهم منم_دادم تکون سرم

 

 ..بشم میقا عیسر شد باعث در رهیدستگ يصدا

 

  شد باز اتاق در
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 دمیدیم پاهاشون فقط

 بودند نفر سه

 

 بده انجام کارش تا یصندل يرو نیبش_عرفان

 

  نشست یصندل يرو حرف یب لاین

 رفت سمتش به یکس

 

 هستن یک گهید پا جفت دو نیا دونستمینم

 ...و اومدن تخت سمت به که

 کرد پرت تخت يرو خودش شدت به

  فشرد رو نمیس قفسه وزنش ینیسنگ که

 اومد بند نفسم و
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 ...هینرم تخت چقد شیآخ_عرفان

 

 انداخت تخت يرو يشتریب شدت با و کرد بلند رو خودش دوباره

 بشم له بود کینزد

 تخت ممکنه نکن جان عرفان_شد بلند احسان خندون يصدا که
  باز بشکنه قراضه

 

 ....مایبخر خانوم لوین واس دشیجد هی میبش مجبور

 

 !د؟؟یاریدرن يباز مسخره نقدا شهیم_دیغر یعصب لاین

 

 جات_گرفت قرار صورتم يرو به رو قایدق و شد خم عرفان سر هوی
 !خوبه؟؟

 

 بودم یعصب دستش از
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 دیپریم نییپا و بالا تخت يرو یه قصد از شعوریب

 ...شهیم خوب يریبگ آروم شما اگه_دمیغر

 

 !؟؟یینجایا تو اء_اومد نییپا ام احسان سر

 

 دمیکش رونیب تخت ریز از یسخت به خودم

 اجازتون با_

 

 نشستم نیزم يرو

  من دنید با بهیغر مرد که

 بود زده خشکش متعجب

 

 بهش بودم زده زل منم
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  بود همکارشون هم نیا

 میشدیم بدبخت میدونفر ما گفتیم نیآر به اگه

 

 ..نباش نگران_کرد دنبال نگاهم رد احسان

 ...گهینم يزیچ یکس به کوبیج

 

 !کوب؟یج_ردمب بالا ابروم يتا

 

 کرد نگاهم یسوال مرد که

 يا حرفه یلیخ موریگر هی...هیخارج_احسان

 ینیبیم حالا..نداره دست رو کارش تو...معروف و

 

  بود نشسته یصندل يرو لاین

 بود لاین صورت يرو قلموهاش دنیکش مشغول دقت با هم کوبیج
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 يرو ماهرانه که کوبیج يدستا به زدم زل و زدم ام چونه ریز دستم
 دیلغزیم هوا

 

  شد شیگوش با رفتن ور مشغول و داد لم تخت يرو احسان

 

 !کجاست؟؟ نیآر_کرد احسان به رو عرفان

 

 مردونه لباس رفت_رهیبگ شیگوش از نگاهش نکهیا بدون احسان
 ..بخره

 

  ما رهیگیم لباس دست هی اون خنگ_عرفان

 میدار لازم دوتا

 

 هم مثل رهیبگ دوتا گفتم اتفاقا_احسان
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  کرد يکار خراب لوین اگه که

 باشه داشته اضافه دست هی

 شناختشیم خووب یلیخ يانگار نمیار

 کرد قبول حرف بدون

 

 زد من به یچشمک و دیخند

 رفتم بهش يا غره چشم

 دیسف چشم پسره_دمیغر لب ریز

 

 نگاه وارید در به و میبود نشسته ينطوریهم ساعت پنج حدود
 میکردیم

 

  در يصدا دنیشن با که

 ستادمیا سرجام عیسر
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 ...برگشت نیآر حتما_عرفان

 

 کنم دایپ شدن میقا يبرا يجا تا کردم نگاه اطراف

 

 برداشتم زیخ سمتش به کمد دنید با

 ...نرو تو_گرفت دستم احسان که

 رهیم لاین

 

 

 !من؟؟ چرا_گفت متعجب لاین

 

 میاومد مقرر میتا از زودتر ما چون_عرفان

 میکن آماده زودتر رو شما از یکی میبتون تا
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  یبش میقا تو دیبا الانم

 نکنه شک نیآر که

 مینکرد شروع کارمون ماهنوز کنهیم فکر اون

 

  شد بلند یصندل يرو از عیسر داد تکون سرش لاین

 رفت کمد سمت به و

 افتاد راه به دنبالش احسان که

 

  داد جا کمد يتو خودش لاین

  رفت سرش پشت احسان که

 

 !؟؟يریم جاتوک_شد گرد چشمام
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 منم_ کردیم جا کمد يتو لاین کنار رو خودش که نطوریهم احسان
  بشم میقا دیبا

 ...موقعس یب نجایا فعلا من حضور چون

 

 ؟؟یچ یعنی_گفتم متعجب

 

 ...یفهمیم بعدا یصندل رو نیبش_ گرفت بازوم عرفان

 

 بست رو کمد در احسان

  بود کیتار و تنگ يفضا يتو لاین با نکهیاز

 ...نداشتم یخوب حس اصلا

  

  که بود کمد بسته در يرو هنوز نگاهم

 ...یصندل رو نیبش_دیکش بازوم عرفان
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  خورد در به يا تقه بلافاصله

 ن؟؟یاومد ها بچه_شد وارد نیآر

 

 !مایشد ات خونه وارد اجازت بدون شرمنده سلام_زد يلبخند عرفان

 

 خودته خونه بابا نه_بست در و شد اتاق وارد نیآر

 معروفه؟؟ موریگر همون_انداخت کوبیج به یگاهن

 

 ..آره_داد تکون مثبت نشونه به سرش عرفان

 

 !ه؟؟یچ اسمت پسر سلام_دیخند نیآر

 

 ..ستین بلد یفارس_خنده ریز زد عرفان
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 ؟؟ اء_گرفت خودش به یبانمک چهره نیآر

  گفت بهش يزیچ یخارج به بعد

 داد جوابش خنده با کوبیج که

 

 دمیکش یآه

 میبود بلد بزور یفارس زبان نیهم لوین و من

 کردنیم صحبت مختلف زبان چند هیبق اونوقت

 

 

 بود شده من متوجه تازه انگار نیآر

 ؟؟یخوب_زد يلبخند

 

 ممنون_دادم جوابشو شخندین با
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 شد ولو تخت يرو عرفان

  گفت يزیچ کوبیج به رو و

  که

 ...شد من میگر مشغول برداشت رو لشیوسا کوبمیج

 

 **لاین*

 

 

 .بست رو در احسان

 چرخوندم حدقه يتو چشمام یعصب

 دمشید یم یسخت به یکیتار اون تو

 

 انگشت و دهنم رو گذاشت رو دستش که کنم بارش يزیچ هی اومدم
 شینیب يجلو گرفت سکوت یمعن به رو اش اشاره
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 نیآر با که ها بچه يصدا بعد و دمیشن رو اتاق در شدن باز يصدا
 .دنکر یم کیعل سلام

 

 شد حبس نفسم

 یم و میشد ینم جا درست احسان با یکیکوچ اون به کمد اون تو
 میکن صدا و سر وقت هی دمیترس

 

 کنار رو احسان دست که دارم نگه اروم رو هام نفس کردم یم یسع
 کردم حس پهلوم

 شد گرد چشمام

 

 کرد قفلش شکمم دور و داد حرکت رو دستش آروم

 ... زد چنگ رو هلومپ که دادم تکون رو خودم کمی
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 ...خورد یتکون کمد

 موندم حرکت یب و زد خشکم زده وحشت

 ...کشهیم طول چقد_خورد گوشم به در پشت از درست نیآر يصدا

 

  ساعت 3 ای 2 حدود_عرفان

 

 

 بود داده هیتک کمد به نیآر

 

 بکشم دمیترسیمهم نفس یحت

 

 بود تنگ یلیخ کمد داخل يفضا

 بودم حسانا بغل يتو کامل بایتقر و
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 گهید يجا هی برو یبش میقا يخوایم اگه بگه سین یکی

 

 بودم معذب شدت به اومده وجود به طیشرا از

 بود گرفته بغلش يتو منو اون و بودم نشسته پاش نیب کامل

 

 کردیم نوازش موهامو نفسهاش

 بخورم تکون تونستمینم هم سانت کی یحت

 

 کردم جا به جا خودم یکم

 بلند اش ناله فیضع يصدا که خورد کجاش به دستم دونمینم
 ..يکرد لهش_شد

 

 و؟؟یچ_گفتم یآروم یلیخ يصدا با متعجب
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 خورد پاش نیب به دستم که دمیچرخ سمتش به یسخت به

 نمونده ازش گهید یچیه_دینال

 

 بود شده جمع درد از چهرش

 

 بود شده گرد چشمام

 دمیدینم صورتش کامل کمد داخل بودن کیتار بخاطر

 ؟؟یگیم یچ_

 شدم میعق_کرد اشاره اش تنه نییپا به اشاره

  بود خفه یلیخ کمد داخل يهوا

 يایب ينبود مجبور_دمیغر و کردم اخم و دمیکش قیعم نفس چند
 ..یبش میقا نجایا
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 از رو ناب تیموقع نیا خواستمینم_انداخت بالا ابروهاش احسان
 بدم دست

 کرد اشاره خودمون به چشماش با و

 

 دمبو شده یحرص

 شدیم صدا سر و بکنم يکار تونستمینم فیح

 ...ارهیدرب یکوه بز يصدا که زدمشیم يجوری وگرنه

 

  گرفتم ازش رومو

 

 کردمیم تحمل نویا گهید ساعت 3 دیبا

 ...تیموقع نیا تو اونم

 

 بود اعصابم يرو شدت به بدن ادیز يگرما
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  بکنم لباسام تمام خواستیمدلم

 دور بندازم

 يجا نبودن بخاطر دوباره یول کردمیم دور ازش رو خودم یهرچ
 دمیچسبیم بهش یکاف

 

 نخور ول انقد_دیخند زیر گذاشت ام شونه يرو سرش احسان

 

  دمیکوب شکمش يتو محکم آرنج با

 شد خفه گلوش يتو آخش يصدا که

 ...کنمیم خفت نجایهم یبچسب من به گهید بار هی_کردم زمزمه

 

 نشستم سرجام نهیس به دست و

 کنم فکر يا گهید يزایچ هی کردمیم یسع و

 شدم ریاس شعوریب پسر هی بغل تو بره ادمی تا
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 رمیبگ دهیناد وجودش تونستمینم احسان يها يباز مسخره با یول

 

 کرد رها گوشم کنار طنتیش با نفسش

 نشست تنم به يلرز که

 

 بستم حرص از چشمام

 نده دستمون کار تمیعصبان تا

 

 دیکش شکمم يرو اشارش انگشت و شدینم الیخیب احسان یول

 

  پاش نیب بزنم محکم تا کردم خم آرنجم

 رمیبگ اشیباز مسخره نیا تمام انتقام و

 کنم لهش بزنم بود قرار که يزیچ يآور ادی با که
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 ..شد چندشم

 ...که کنم ادمش فرصت سر تا باشم آروم بودم مجبور

 

 لوین غیج يصدا با که

 یبزن موهام هب دست يندار حق_ستادمیا حرکت یب

 

 گذاشتم کمد وارید يرو گوشم و کردم زیر چشمام

 

 هکوتا موهاتو باشه نقص یب و کامل متیگر نکهیا واس دیبا_عرفان
 میکن

 

 ...ستمین گهید رو یکی نیا.. عمرا_زد داد لوین

 دمینم اجازه هم سانت هی یحت...است بسته جونم به موهام
 دیکن کوتاهشون
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 ...دیبزن مردونه مدل برسه چه

 

 بکنه کارش بذار سرجات نیبش_دیغر یعصب عرفان

 

 بود لوین شیپ حواسم تمام

 بزنه موهاش به دست یکس ذارهینم و ادینم کوتاه دونستمیم

 

 بود متنفر کوتاه يمو از یبچگ از

 نداشتم دوست بلند يمو که من برعکس

 بود سخت ازشون يدار نگه چون

 

 نه که میزدیم يحد در موهامون میباش هم هیشب نکهیا بخاطر یول
 ...بلند يادیز نه باشه کوتاه
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 لوین*

 بود شده تموم صورتم میگر

 شده یشکل چه ام افهیق نمیبب بودم نکرده فرصت یحت یول

 

 و بزنم مردونه موهام بود داده ریگ عرفان

 

 یصندل يرو تا دادیم فشار بود گذاشته ام شونه يرو دستش کوبیج
 نمیبش حرکت یب

 

 کنم کوتاه رو نمینازن يموها نبودم حاضر وجه چیه به من یول

 

 ...خوش زبون با ای_اومد سمتم به یعصب عرفان

 ... کن بس عرفان_کرد یاخم و دیپر حرفش نیب نیآر

 ...بذاره سیگ کلاه براش بگو کوبیج
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 یعیطب يمو یچیه یول_عرفان_دادم تکون موافقت نشونه به سرم
 ...شهینم

 

 بود شده سیگ کلاه لمهک متوجه يانگار که کوبیج

  و داد تکون سرش

 گفت يزیچ

 

 زد زل من به ساکت عرفان

 ...کنه هیته ها بچه از یکی گمیم..باشه_گفت اجبار به

 

 داداش ممنون_زد يلبخند نیآر

 

 يجلو دیپر عیسر عرفان که رفتم کمد نهیآ سمت به خوشحال
 ؟؟ کجا_پام
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 ...نیزد صورتمون به يگند چه نمیبب خوامیم_زدم اش نهیس به دستم

 

 ه؟؟یچ صورتمون_دیخند نیآر

 

 کرد اخم عرفان که دمیگز لب

 يرو غواره بد ، لندهور پسره نیا بس از دیببخش_گفتم حواس یب
  رفته رژه اعصابم

 ...کردم یقاط

 

 ؟؟ ،بدغواره لندهور یگیم من به_عرفان

 

  بابا نه_زدم يپوزخند

 فتمگ زبون یب کوبیج به یکلیه خوش یلیخ که شما
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 رفتم نهیآ سمت به دوباره

 دیکش دستم عرفان که

 

  نیبش نکرده لازم_دیغر و

 ...ینیبب یتونیم شد که تموم

 

 نیزم کف زهیبر دندوناش تموم که دهنش تو نزن کردم مشت دستم

 

 نشستم نهیس به دست یصندل يرو یحرص

 دادمیم تکون پام و

 

 بودن شونها یگوش با رفتن ور مشغول گوشه هی هرکدوم هم پسرا

 

 ارمیب ییچا چندتا رمیم_شد بلند تخت يرو از نیآر
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 شد خارج اتاق از

 رفتنش محض به

  نیوضع چه در احسان و لاین نمیبب تا کردم ز با در و کمد سمت دمیپر

 

 دنید با

 و احسان يموها به بود زده چنگ یدست دو که لاین

 احسان شده قرمز صورت

 

 خنده ریز زدم بلند

 

 بود زده خشکشون حرکت یب نطوریهم احسان و لاین

 کن ول_دیخند دوتا اون افهیق دنید با اومد من سمت به عرفان
 رو همه يکند... موهاشو
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 .. الدنگ پسره حقشه_شد بلند یعصب لاین

  لوس و جنبه یب دختر_داد جواب لاین از تر یعصب احسان

 شده تو بینس که یبغل نیا فیح

 

 بود شده خراب صورتش يرو میگر تمام

 کمد تو کردنیم کاریچ مدت نیا تو نبود معلوم

 

 رفت تخت سمت به شد خارج کمد از لاین

 مونمیم تخت ریز من_

 

 دمیگز لب

 ...کنن لهت تا بمون همونجا درك به_احسان

 بشه بسته تا دیکش کمد در و
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 انداختم عرفان به ینگاه

 کمد هی تو مخالف جنس دوتا یوقت_انداخت بالا هاش شونه که
  یکنیامج

 جخار دامنشون يتو ین ین هی با سرانجام و تیمیصم و صلح با اغلب
 شنیم

 اومدن رونیب ایجنگل مثل چرا دوتا نیا دونمینم یول

 

 ...عمته یجنگل_زد داد تخت ریز از لاین

 

 ..خنده ریز زدم و رمیبگ مو خنده يجلو نتونستم

 گفت يزیچ کوبیج که

 

 گه؟؟یم یچ_کردم عرفان به رو
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 موافقه من با بدبختم کوبیج_ عرفان

 کردن خراب قهیدق دو تو رو زحمتش انقد گهیم

 ...کنه میگر اول از دیبا حالا

 

 رفتم بهش يا غره چشم

 نشستم یصندل يرو و

 شد اتاق وارد يچا ینیس ای نیآر قهیدق چند از بعد

 ..ایشد بانو کد_زدم يلبخند

 

 يچا دیبا من نهیبش خدمتکارم یوقت_داد تکون نیطرف به سرش
 ..زمیبر

 

 که ننشسته کاریب خدمتکارتون_کردم اخم

 شهیم آماده شما به کمک يبرا داره بازم
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 سمتم به برداشت ینیس داخل از رو يچا استکان هی عرفان
 فداکار دهقان بخور ریبگ_گرفت

 

 گرفتم ازش استکان

 

 شد بلند اطیح در زنگ يصدا که

 

 ... اورده سیگ لاهک حتما_رفت اتاق در سمت به عیسر عرفان

 

 زد رونیب اتاق از بده یحرف اجازه یکس به نکهیا بدون

 

 ... هول چقد_نیآر
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 زدم يپوزخند

 

 شد وارد يا جعبه با عرفان قهیدق چند از بعد

 سه؟؟یگ کلاه چندتا_ نیآر

 

 باشه؟؟ چندتا بود قرار مگه یکی خب_گفت متعجب عرفان

 

 ...ارهیب دوتا یگفت دمیشن کنم فکر_نیآر

 

  بابا نه_کرد هل عرفان

 یلو.. کنن استفاده یکی اون از شد خراب یکی که ارهیب دوتا بود قرار
 ارهیب یکی همون گفتم شهیم ادیز اش نهیهز دمید

 

 گفت یآهان نیآر

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1264  

 

 داد کوبیج به رو جعبه عرفان

 بود شده برجسته راهنشیپ

 بود لباسش ریز يزیچ يانگار شکمش به بودم زده زل قیدق

 

  دید منو رهیخ گاهن یوقت

 

 هگید ساعت چند زودتر کنه تموم کارش تا نیبش ایب_گفت عیسر
 یمهمون دیبا

 

 نشستم یصندل يرو حرف یب

  بست سرم يبالا موهام محکم یکش کوبیج که

 سرم يرو اونو کرد جمع موهام تمام پوست رنگ مانند تور يزیچ با و
 کرد میتنظ

 ...بپوشونه داره مو که ینقاط تمام که
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  ختیر سرم يرو یعیما

 سرم يرو برداشت جعبه داخل از رو سیگ کلا کامل دقت با بعد
  کرد میتنظ

 داد حالت بهشون یچیق و شونه با

 

 زد يلبخند و بهم دوخت چشم تیرضا با سر اخر

 رونیب يا پسرونه يها لباس کیپلاست داخل از رفت تخت سمت به
 داد دستم به و دیکش

 

 ؟؟بپوشم الان_گفتم متعجب

 

 یکن نگاهشون میاورد فقط الان..بپوش بعدا بذار پس نه_عرفان

 

 کنمیم نگاه پس باشه_رفتم بهش يا غره چشم
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 .. دیاریدرن يباز مسخره_گفت خنده با نیآر که لباسا به زدم زل

 یشیم یشکل چه اخرش مینیبب بپوش پاشو لوین

 شده عوض یلیخ که صورتت

 

 بپوشم؟؟ شما يجلو يندار انتظار_

 ...گهیم طونهیش_چرخوند حدقه يتو چشماش فانعر

 

 ...تو با کرد غلط گفت یهرچ طونهیش_رفتم بهش يا غره چشم

 برداشت زیخ سمتم به عرفان

 ..پسر ارین جوش.. خب یلیخ_شد راهش مانع عیسر نیآر که

 کرد کوبیج به يا اشاره

 بپوشه لباسش تا رونیب میبر_گفت عرفان به
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 شدند خارج اتاق از هرسه

 شدم لباسا دنیپوش مشغول حرف یب_

 مبپوش دنیخر برام که يا پسرونه نیج شلوار تا آوردم رونیب شلوارم

  بودم دهینکش بالا کامل هنوز رو شلوار

 ش بلند کمد در قژ قژ يصدا که

  دهیترس

 بردم بالا شلوار عیسر

 .. دمیرس رید اء_اومد رونیب خنده با احسان که

 

 ..ییایح یب واقعا_کردم اخم

 ...پسره..يدید کجاشو_دیغر تخت ریز از لاین

 !!لاین_شد ساکت احسان یعصب يصدا با که
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 ستادمیا نهیآ يجلو و کردم مرتب لباسم

  خودم دنید ای

 بود مونده باز متر شش دهنم

 

 ...شدم عاااشقت رسما اوووف_زد یسوت لاین

 

 ...يشد من مثل توام..نزن زر_دمیخند

  چلغوز پسره نیا اگه بودم_کرد اخم لاین

 کردینم خراب میگر همه

 

 يتو يبود کرده رو صورتت کل که تو ایکردم؟؟ خراب من_احسان
 من؟ دهن

 

 کردم نگاه لاین به متعجب شد گرد چشمام
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 شدن دهیبوس از چقد که یشناسینم تومنو مگه..گهیم دروغ_لاین
 متنفرم؟

 ببوسم؟؟ نویا امیب بعد

 

 ....گهیم سترا نویا خب_گرفت يعاد حالت چشمام

 خورد در به يا تقه

 ...شدند میقا عیسر لاین و احسان که

 

 ؟؟يدیپوش لوین_نیآر

 

 برگشتم عقب به

 شد اتاق وارد نیآر همزمان که

 ...يشد یعال واقعا_زد يلبخند و
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 ممنون_زدم يلبخند

 

 پنجه و دست_اورد داخل نیآر دست کنار از سرش عرفان

  طلا کوبیج

 ...هلو کرده رو لولو

 

 شد جمع لبخندم

  هم اول از دوقلو داداش دوتا نیا

 ....بودند حال ضد برج

 

 کرد لاین و من به يا اشاره ابرو چشم با عرفان

 شدمینم منظور متوجه کامل

 بگم بهت هست نکته چندتا تا اتاق از رونیب ایب جان لوین_
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 جان؟؟ لوین رفت بالا ابروم يتا

 

 کوبیج_زد داد بعد

 

 ..کنه جمع رو لشیوسا ادیب کرد نیآر به رو

 بود یچ منظورش دمیفهم تازه

 املک رو لاین میگر بتونه کوبیج تا میکن گرم رو نیآر سر خواستیم
 کنه

 

 ...اومدم باشه_داد تکون سرم

 

  رفتم اتاق در سمت به

 مینشست مبل يرو ییتا سه
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 میبود زده زل بهم سکوت يتو هرسه

 ...ایبگ يزیچ بود قرار عرفان_گفت نیآر که

 

 ..بله_کرد صاف صداش عرفان

 ...زهیچ.... خب

 239_پارت#

  دونـفره_دروغ#

 ..بله_کرد صاف صداش عرفان

 ...زهیچ...خب

 يدار عهده به رو من یمیصم دوست نقش تو یمهمون يتو نیبب

  گفتم من یهرچ و ياریدرن يباز عیضا کن یسع پس

 خبر با هم کیپ و کیج از که دوست دوتا مثل درست و کن دییتا
 ...و هستن
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  بود نشسته دلم يتو یترس

 شناسه؟؟ینم من رادمهر یمطمئن_دمیپر حرفش نیب

 

 درسته؟؟ يدید نهییآ يتو رو خودت تو_زد یمهربون لبخند نیآر

 

 نقطه_شد تر قیعم لبخندش که دادم تکون مثبت نشونه به يسر
 ؟؟يکرد دایپ لوین با یتشابه

 

 کردم فکر یکم

 يا حرفه شیر ته و میگر و کوتاه يمو با ام چهره انقد گفتیم راست
 بود کرده رییتغ بود گذاشته برام کوبیج که

 نشناسم رو خودم بود ممکن هم خودمم یحت که

 

 ..نداره وجود یمشکل یعنی یرفت فکر تو که نیهم_عرفان
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 دادم تکون دوباره سرم

 ...میافتیب راه دیبا کم کم خب_کرد ساعت به ینگاه عرفان که

 اومد من سمت به شد بلند جاش از

 عیسر که ستادیا سرم يبالا و

 شدم بلند

 

 آورد گردنم سمت به دستش

 دمیکش عقب رو خودم

 ...ما به بود زده زل اخم با که افتاد نیآر به نگاهم و

  ياج اگه ينجوریا..بنداز گردنت رو پسرونه گردنبند نیا ایب_ عرفان

  يافتاد ریگ

  هیکاف فقط

 ..یکن لمس رو گردنبند تپش رنگ اهیس نقطه
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 میکن دایپ جاتو میتونیم ما و شهیم فعال که وصله بهش سنسور هی

 

 بود گرفته صورتم يجلو رو گردنبند

 بود برجسته بیسل هی هیشب

 ... زیر يها نینگ با

 

  کرد حلقه گردنم دور دستش

 دمیپر جا از دهیترس که

 

 تدخترون لباس تو اگه ستمین پسرخور من بابا نترس_زد يپوزخند
 ...شیکار هی شدیم دیشا يبود

 

 خورد رو حرفش هیبق نیآر یعصب يصدا با

 !عرفان؟؟_
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 ..بشم آماده رمیم من_دیچرخ سمتش به خندون عرفان

 

 ..یبپوش بدم بهت هست لباست همراه کت هی ایب لوین

 ...بشه تر مردونه افتیق

 

 افتادم راه به دنبالش حرف بدون

  اتاق به ورودمون محض به

 شده؟؟ یچ_ دمیدو سمتش به لاین دهیپر رنگ چهره دنید با

 ..بود خون از پر دستش

 ...دیبر غیت با دستش_احسان

 

 بپوش شلوارت و کت نیماش داخل از برو تو_کرد اشاره بهش عرفان
 کنمیم درست یچ همه من ایب
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 نمیبب دستت_گفتم لاین به رو

 

 ..دهیشد شیزیر خون.. دهیبر یلیخ_شد جمع درد از لاین صورت

 

 اتاق؟؟ تو نیکردیم یغلط چه هست معلوم چیه_گفتم کلافه

 

 ازین مورد لیوسا تا کمد تو برو ستین حرفا نیا وقت الان_عرفان
 ببندم دستش و ارمیب

 ...برسه سر نیآر هرآن ممکنه

 

 رفتم بهش يا غره چشم

 زدیم حرف نوکرش با انگار

 

 رفتم کمد سمت به یعصب
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 نشستم کفش و

 

 ..دمیشن اتاق در خوردن مبه يصدا

 

 ..شد یخون لباسم_لاین

 ...لباست تا یباش خودت فکر به الان بهتره_دمیغر کمد داخل از

 

 *لاین*

 خوبه؟؟عرفان حالت لوین_شد اتاق وارد نگران نیآر قهیدق چند از بعد
 يشد یزخم گفت

 

 ..سین یمهم زیچ..خوبم_لاین

 ..دهیپر یلیخ رنگت_زد زانو پام يجلو

 دمیکش عقب خودم که بذاره صورتم يرو تا کرد لندب دستش
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 شد خشک هوا يرو دستش

 کرد نگاهم متعجب

 کردیم فکر باخودش حتما

 

 بودن هم حلق يتو همش که لوین رفتار با

  بزنه دست بهش دادینم اجازه چرا الان

 

 اتاق يتو دیپر زده شتاب عرفان

 جلو اریب دستت_گذاشت من يپا کنار جعبه و

 

 گرفتم شسمت دستم

 شد یچیباندپ و کرد یعفون ضد مشغول تند تند

  کارش اتمام بعد
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 ..کنم مرتب اتاق من تا رونیب ببر لوین_کرد نیآر به رو

 

  رفت در سمت به شد بلند حرف یب نیآر

  شعور یب پسره

 ... کنه کمکم که نکرد تعارف هی ها رفته ازم خون گالن هی الان نیهم

 

 جنبه یب

 

 شدم خارج اتاق از سرش پشت

 

 *لوین*

 

  شد باز کمد در که بودم فکر يتو

 بده رو دستت_نشست روم به رو عرفان و
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 چرا؟؟_گفتم متعجب

 

 ...و دیکش رو دستم و زد چنگ یعصب

 

 دیچیپدستم دور رو يدیسف باند

 ؟؟یکنیم يدار کاریچ_دمیپرس متعجب

 

 هم هیشب نکهیا بخلطر مجبورم_دیکش موهاش نیب یدست کلافه
 ...کنم پانسمان هم تورو دست دیباش

 

 شد بلند نیزم يرو از کارش شدن تموم از بعد

 رونیب میریم ما_

 ...میمنتظرت نیماش تو سرکوچه
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 مواظب لطفا_کرد یمکث و رفت اتاق در سمت به که دادم تکون يسر
 ..نشه فیکث و پوره پاره باش لباسات

 

 دز رونیب اتاق از بشه من جواب منتظر نکهیا بدون

 

 ...انداختم دستم به ینگاه

 بودند یبیعج يادما دوقلوها

 ..کردندیم جارو همه فکر

 

 امیب خودم به شد باعث نیماش يصدا

 شنیم خارج خونه از دارن بود معلوم

 

 درچسبوندم به گوشم و رفتم اتاق در سمت به

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1283  

 

 ومدینم يصدا

 شدم خارج اتاق از صدا و سر یب

  در يصدا دنیشن با که

 رفتم بالا ها پله از عیسر

 

 ...نیآر اتاق يتو دمیپر

  بود باز اتاق پنجره

 

 کردم زونیآو پنجره لبه از خودم

  1 شمردن با دمیکش یقیعم نفس

2 

3 

 دمیپر نییپا بالکن يرو از

 امیب فرود دوپا يرو که کردم حفظ تعادلم یسخت به



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1284  

 

 

 بود کیتار باغ

 رفتم اطیح وارید سمت به عیسر خم کمر با

 انداختم زمیتم و تر و یرسم لباس به ینگاه

 ...اطیح بلند وارید به ینگاه دوباره و

 ..برم رونیب خونه از شدینم ينجوریا

 شدیم نابود ها لباس کل

 

 دادم رونیب یحرص نفسم

 انداختم اطراف به ینگاه و

... 

 بود اطیدرح فقط خونه از دردسر بدون خروج راه تنها

 

 رفتم در سمت به ها بوته پشت از
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 بود اتاقش يتو حتما موقع نیا نیآر

 دمیترسیم

 نهیبب خونه از خروج هنگام من ادیب بالکن سمت به باز پنجره دنید با

 

 بمونم خونه تو تونستمینم... اخر تا. بود نیا بدترش

 

  زدم ایدر به دل

 رفتم رونیب خونه از و کردم بازش و دمیدو در سمت به فشنگ مثل

  در بستن بدون

 رسوندم کوچه سر به خودم دو با

 

 بود داده هیتک نیماش به احسان

 نیماش تو دمیپر بدم مهلت بهش نکهیا بدون عیسر
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 ...کلتیه به ينزد گند حداقل خوبه_کرد ام افهیق به ینگاه عرفان

 

 کردم نگاهش چپچپ

 شهیم رید میبر_لاین

 

 کرد روشن نیماش عرفان

 ما با يگرید و شهیم میقا نیماش يتو شما از یکی دمیرس یوقت_
 ...یمهمون ادیم

 

 سوم طبقه اتاق بره دیبا پنهان مهین

 ممنوعه اونجا به ورود

 

 اونجا؟؟ میبر يچجور ممنوعه اگه_دمیپر حرفش نیب
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 مشکل اون_زد يپوزخند بود کرده سکوت موقع اون تا که احسان
 شماست

 

 کردم مشت دستم

 ...کن لهش بزن نجایهم گفتیم طونهیش...شعوریب پسره

 

 ..کن فرار شیپ دفعه مثل ای

 "فرار" دیرس ذهنم به يفکر هوی

 فکر هم شیپ دفعه مثل_زد يپوزخند ام چهره دنید با عرفان که
 نزنه سرتون به فرار

 ...وصله بهتون ابیرد نکهیا به علاوه چون

  سیپل زدن گول و يدزد جرم به شما هیعل ما مدارك با

 ..شهیم دهیبر براتون ینیسنگ حکم
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 شدم خفه یواقع يامعن به

 ...نهییا داخل عرفان چهره به زدم زل حرکت یب و

 

 ...ستادیا يا کوچه سر ساعت مین از بعد

 ..خودت يرو بکش یمشک پارچه اون نییپا برو لوین_احسان

 

 دیکش من يرو يا پارچه لاین و نشستم یصندل نییپا عیسر

 ...کرد حرکت نیماش

 

 يآقا ژهیو يها مهمون_دزیم حرف یکس با که دمیشن عرفان يصدا
 میهست کیدر

 

 نشد بلند مقابل شخص از يصدا یول

 کرد حرکت نیماش و
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  بازه نیماش در_احسان

 ما رفتن از بعد

 رونیب ایب نیماش از

 برو سوم طبقه سمت به

 

  باماست لاین چون

 شهیم چک اش چهره و

 ..راحته خروجت و ورود اون بعد

 ..داره یخروج و يورود در دو نجایا

 ...یبرگشت یک و یرفت یک که دهینم ریگ بهت یکس پس

  بالا به دوم طبقه از فقط

 ..شهیم شتریب ها يریگ سخت و حفاظت
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 اون يها در هیبق به نسبت که هست دیسف در هی رو به رو راهرو داخل
 ... متفاوت طبقه

  کیکوچ یلیخ يممور فلش هی و یبش اتاق اون وارد دیبا

 ..یکن دایپ

 

 ونریب پارچه ریز از نکهیا بدون کنهیم صحبت داره من با بود معلوم
 و يچجور فلش اون بدونم دارم بیغ علم من اونوقت_دمیغر امیب

 کجاست؟؟

 

 ریز دستش احسان سرش پشت شد بلند یصندل ریج ریج يصدا
 ..هست من یتوگوش عکسش ریبگ_کرد پارچه

 

 گرفتم ازش یگوش

 بود رنگ یمشک کوچک فلش هی عکس
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 ادیپ یبزرگ اون ب اتاق تو..سخته کارم بازم_دادم پس شبه یگوش
 زیر فلش هی کردم

 !!کاهه انبار يتو سوزن کردن دایپ مثل

 

 ...یکن داشیپ یتونیم تو_عرفان

 کنن میقا سخت يجا فلش که ستنین زرنگ انقدر رادمهر و نانیس

  نهیا شعارشون و

 ...کردن میقا واس جا بهتر چشمه تو شتریب که يجا شهیهم

 

 ...باشه_دادم رونیب نفسم

 

 يتو ساعت هی..یباش یچ همه مواظب کن یسع پس خوبه_احسان
  بتهیج

  دستت به ببند



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1292  

 

 يریبگ تماس باهامون یتونیم کردنش روشن با

 ...میدار ساعت نیا نفرمون چهار هر

 

 حله _دمیکش رونیب ساعت و کردم کت بیج يتو دستم

 ...میبر لاین_عرفان

 هست وان یج هم اسمتون یراست_احسان

 

 گه؟؟ید هیاسم چه نیا_دیخند لاین

 

 خارج از میبگ دیبا ازتون یاطلاعات نداشتن و افهیق بخاطر_عرفان
 نیاومد

 نیند یسوت پس

 

 میفهمیم زور به یفارس ما یول_لاین
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 خارجه زبان برسه چه

 

 نیهست نفهم زبون دیدونیم خودتونم خوبه_دیخند عرفان

 

 گرفتم پاش از یشگونین و دراودم پارچه ریز از دستم

  نگفتم يزیچ که من بابا يآ_شد بلند احسان آخ يصدا که

 گفت عرفان

 که...يکند منو تن گوشت

 

 ..حقتونه_لاین

 

 مینشست نیتوماش يادیز نییپا میبر_عرفان

 

 رفتن بود معلوم نیماش در شدن بسته باز يصدا با
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 نشستم نیماش يتو یکم

 اومدم رونیب نیماش از یآروم به بعد و

 

 بود یبزرگ یلیخ باغ

 داشت قرار یاصل ساختمان يرو به رو قایدق که یآب از پر استخر با

 خوردنیم مشروب و بودند شده جمع دورش نفر چند

 

 کردم مرتب لباسم

 رفتم يورود در سمت به لکسیر یلیخ

 

 اومد سمتم به من دنید با يمرد

  بهش زدم زل و کردم مکث

 دبو گرفته اوج قلبم ضربان

 دادم قورت یسخت به دهنم آب
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  انداخت بهم یقیدق نگاه

 

 بود نشسته دلم يتو يبد ترس

  رفت عقب مرد که

 ..شدم ساختمان وارد و دمیکش یراحت نفس

 بود جور وا جور يها آدم از پر خونه داخل

 

 ...بود زده خشکم در يجلو تیجمع همه اون دنید با

 

 ..نیبد دعوتتون کارت_اومد سمتم به يمرد که

 

 کردم نگاهش متعجب

 ...شیپ دعوتم کارت آ_
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 .. هستن من همراه_شدم ساکت احسان يصدا با هوی

 

  انداخت احسان به ینگاه مرد

 شد دور ما از

 

 دادم رونیب راحت نفسم

 یکس باز تا بالا طبقه برو.. باش زود_زد بازوم به یچنگ احسان که
 ..دتیند

 میکن یمخف مکان هی تو رو هردوتون میتونینم

 

 داد هل رو راه سمت به منو

 

 نشست تنم به يلرز که گذاشتم پله يرو قدم نیاول
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 بدم انجام یقتل بود قرار انگار

 

  کردم مشت دستم

 رفتم بالا رو ها پله تند تند

 دوم طبقه از گذشتن از بعد

 ستادمیا ها پله يجلو

 

 افتاد وارید يرو يمرد هیسا

 

 کردم میقا خودم عیسر

 هیسا رفتن با

 رفتم بالا ها پله از نیپاورچ نیپاورچ

 

 ..بود ستادهیا یاتاق در يرو به رو يمرد
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 ..کردمیم پرت حواسش يجور هی دیبا

 

 ومدیم من سمت به که ییپا يصدا دنیشن با

 شد گرد چشمام

 

 نبود شدن میقا واس ییجا چیه

 

 بود راهرو کنار یکوچک زیم

 شدم میقا پشتش عیسر که

 بودم کرده عجم رو خودم یسخت به

 ..نشم دهید که

 

 بود کیتار بایتقر رو راه يفضا
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 شد تر کینزد پا يصدا

 مرتبه؟؟ یچ همه_خورد گوشم به یزن يصدا بعد

 

 ..خانوم بله_شد بلند مرد زمخت و خشن يصدا

 

 بود آشنا یلیخ زن يصدا

 

 اریب اتاقم از لباسم برو_زن

 

 ... در يجلو از گفتن اقا خانوم اما_مرد

 

 گفتم؟؟ یچ يدینشن_زد يداد زن

 

 رفت یاتاق سمت به گفت چشمس مرد
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 شد ییرو به رو اتاق وارد زن و

 

 بود شده یخال رو راه

 من يبرا بود تیموقع نیبهتر

 

 دمیکش یقیعم نفس

 رفتم رو راه اخر سمت به عیسر و

 زدم يلبخند دیسف در دنید با

 دمیکش رو رهیدستگ و

 

 نشد باز در یول

 دادم تکون رو رهیدستگ چندبار

 

 ؟؟یکنیم یغلط چه اونجا_زد خشکم سرجام مرد يصدا با که
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 شد متوقف يا هیثان يبرا قلبم ضربان

 

 شدیم تر کینزد بهم لحظه هر که پاش يصدا

 کردیم شتریب ترسم

 

 بودم ستادهیا بهش پشت هنوز

 ؟؟یهست یک_گفت که

 

 سمتش به و دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمام
 هستم ییستشود دنبال..سلام_دمیچرخ

 

 .. ممنوعه ها مهمان يبرا سوم طبقه به ورود_کرد زیر چشماش مرد

 

 نداشتم اطلاع من_دمیخند
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 ..شدم مجبور بود پر ییدستشو گهید يها طبقه

 

  پسرجان نییپا يبر بهتره الان نیهم_گرفت بازوم و زد چنگ

 شهیم بد برات یلیخ نتتیبب نجایا خانوم اگه

 

  دیکش ها پله سمت به منو

 میشدیم دهید یمهمون يتو زمانهم لاین و من دینبا

 

 ..دارم شیج يواا آخ_دلم به دمیچسب

 

 بکن کارتو نییپا برو_مرد

 

 کشهینم طول شتریب قهیدق دو..زهیریم تونمینم_دمیکش پس دستم
 ییدستشو برم بذا
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 ...بکنن پوستت ندادم تا نییپا برو_ها پله سمت داد هل منو

 ...برات کنهیم درست دردسر یکل خودش يبود نجایا که نیهم

 

 اومد ما سمت به خوران تلو تلو جوون دختر هی هوی

 خانوم؟؟ اومده شیپ یمشکل_ستادیا صاف عیسر مرد که

 

 ...اتاقم تو برم خوامیم ستین خوب حالم_دختر

 

 دییبفرما_رفت کنار مرد

 

 دیجد جوان پسر نیا_دیخند سرمست و انداخت من به ینگاه دختر
 ؟؟اومده

 

 ..نیا خانوم نه_مرد
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 تا من پسر الای_شد زونیاو من يبازو از و دیپر حرفش نیب دختره
 کن یهمراه اتاقم

 

 نخورم نیزم که کردم کنترل خودم یسخت به

 ..شونیا خانوم اما_ مرد

 

 ....روسیس ساکت_دختره

 

 میبر_ کرد من به رو

 

 ...دادیم يگند يبو دهنش

 

 کردمیم تحمل وزنش یسخت به

  بود من کلیه برابر دو بایتقر دختره لکیه
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 ..داشت يتوپر و یگوشت بدن و

 

 بود رنگ دیسف در کنار قایدق که شد یاتاق وارد

 

 کردمیم دایپ اتاق نیا دیکل يجوری دیبا

 

  و کرد پرت تخت يرو خودش

 

 بود تنش یکوتاه رنگ یاسی لباس

  تخت يرو دنیخواب با که

 ختیر رونیب ندارش و دار تمام

 

  که اتاق وارید و در به زدم زل لکسیر



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1306  

 

 زا نگاهت یراحت به که نمیبیم یهست يمرد نیاول_دیخند سرخوش
  هات اندام هی

 ..!!یگرفت

 زدم يپوزخند

 ...هستم دیبد دیند يپسرا نیاز کردیم فکر بدبخت

 

 يرو سر سنجاق دنید با که کردمیم نگاه اطراف نطوریهم الیخیب
 دیرس سرم به يفکر زیم

 گرمه اتاق يهوا چقد اوهه_ کند تنش از باسشل دختر

 

 شد گرد چشمام

  دونستینم که اون یول نبودم پسر من درست

 ..گذاشتیم دید معرض در خودش راحت انقد و
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  نبود پررو دختر نیا ب کردن فکر وقت الان

 کردمیم تموم زودترکارم دهرچهیبا شدیم رید داشت

 

 بمیج يتو و رداشتمب سر سنجاق نامحسوس و رفتم زیم سمت به
 گذاشتم

 دهینفهم یچیه دادنیم ادی بهمون در کردن باز دوقلوها یوقت هرچند
 میبود

 ...که نداشت ضرر امتحانش یول

 

 بود بسته چشمامش که دختر دنید با

 رفتم اتاق در سمت به و دادم رونیب نفسمو

 

 

 ...دهیخواب دادیم نشون شکمش و نهیس قفسه عضلات منظم حرکت
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 کردم بازش آروم دمیکش هریدستگ

 

 ...خوردیم مشروب و بود نشسته ها پله يرو نگهبان

 

  و شدم خارج اتاق از صدا سر یب

 ستادمیا دیسف در يجلو

 

 کردم قفل داخل و دمیکش رونیب بمیج از سنجاق و

 

 ...دادم تکونش هوا یب چندبار

 نداشت يا دهیفا یول

 

 دمیکش قیعم نفس چند

 گذاشتم در يرو شمگو و زدم زانو در يجلو
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 ...چرخوندم رو سنجاق آروم

  يزیچ به سنجاق کردن ریگ با

 کردم قفل داخل يا گهید سنجاق عیسر

 

 شد بلند یکیت يصدا که

 

 بزنم غیج خواستیمدلم یخوشحال از

 

  اتاق يتو دمیپر و کردم باز در و شدم بلند عیسر

 ..مدیپر نییپا و بالا چندبار صدا یب اتاق وسط یخوشحال با

 

  شدم هیتخل کامل یوقت

  آروم
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 بمیج از ساعت با همراه داد بهم احسان که یکوچک قوه چراغ
  برداشتم

 

  بستم دستم به رو ساعت و

 کردم روشن قوه چراغ و

 

 کاملا اتاق دکور بدم صیتشخ تونستمیم هم یکیتار همون يتو
 متهیق گرون و لوکس

 کردمیم دایپ دیبا که يزیر فلش يآور ادی با

 شد بلند نهادم از هآ

 ...شهیم شروع سختمون کار حالا

 

 بگردم کیکوچ فلش هی دنبال رو کجا_
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 رفتم زیم سمت به

 شدم ها کشو داخل گشتم مشغول

 

 بودم کرده رو ریز اتاق تمام بایتقر

 هی از غیدر یول نجامیا ساعته هی هووف_ستادمیا اتاق وسط کلافه
 ...سرنخ

 

 یمچ ساعت چراغ

 

 کرد زدن کچشم به شروع

 لاین دهیترس يصدا که زدم اتصالش دکمه و کردم نگاهش متعجب
 دیچیپ گوشم يتو

 ؟؟ییکجا لوین_
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 نکردم دایپ یچیه یول اتاقم تو_ کردمیم نگاه اطراف که نطوریهم

 

  شو میقا عیسر_لاین

 ...بالا اومدن رادمهر و نانیس

 

 ؟؟یگیم نویا الان_گفتم نره بالا کردمیم یسع که يصدا با

 

 رمیبگ تماس باهات زودتر يچجور دونستمینم بخدا_لاین

 

 پس؟؟ هستن يگورکدوم الاغ عرفان و احسان اون_دمیغر

 

 شدم ساکت در يتو دیکل چرخش يصدا با

 

 تخت ریز دمیخز و دونفره یسلطنت خواب تخت سمت دمیپر عیسر
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 شد باز در که

 

 نبود؟؟ قفل در مگه_رادمهر

 

 کردم قفلش مخود ادمهی بار نیاخر_نانیس

 

 دمیکش تخت ریز شتریب خودم

 نشست روش اومد تخت سمت به براق یورن کفش جفت هی که

 امنه؟؟ جاشون مدارك_شد بلند تخت فیضع قژ قژ يصدا که

 

 ..رسهینم بهش هم جن عقل که گذاشتم يجا_رادمهر

 

 میبد لیتحو رو دخترا زودتر هرچه دیبا_نانیس

 کنه درست دردسر ممکنه نیاز شتریب بودنشون
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 ..ستنین اماده هنوز یول_رادمهر

 

 چوندمیپ رو فضول سیپل بچه اون يدردسر چه با یدونینم_نانیس

 میکن ستشین به سر دیبا..سرشه تو يفکرا هی مطمئنم

 

 خورد اتاق در به يا تقه

 ..دنیرس امشب ژهیو مهمان قربان_شد وارد خدمتکار و

 

 ...میایم الان_رادمهر

 

  ارخدمتک خروج از بعد

 ؟؟یگذاشت کجا فلش_شد بلند تخت يرو از نانیس
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 ..نجاستیا_رادمهر

 خورد گوشم به ییکشو شدن دهیکش يصدا

 گشتم رو ها کشو همه بودم مطمئن من

 

 میقا فلش کجا نمیبب بتونم تا دمیکش تخت لبه سمت به یکم خودم
 ...کرده

 

 ...نمیبب کامل تونستمینم بشم دهید نکهیا ترس از یول

 .. ستادنیا کمد يجلو که نمیبب ونستمتیم فقط

 

  شد ثبت محموله اگه..باشه نجایهم بهتره_رادمهر

 میداریبرم فلش امیم

 ...امنه جاش نجایا بهتره مینکن جاش به جا الان
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 خورد در به گهید يا تقه

 شدن خارج اتاق از هردو که

 

 شدم بلند تخت ریز از بعد و کردم مکث یکم

 

 انداختم کمد به ینگاه

 ...نبود يا گهید يکشو در دوتا جز که نجایا

 

 دمیکش کمد يرو دستم

 

 شد باز آن کی اتاق در که

 

 زل بزنه رونیب حدقه از تعجب و ترس از بود کینزد که يچشما با
 در به زدم
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 اتاق تو دیپر احسان که

 دوساعته؟؟ یکنیم یغلط چه يدار_

 

 ..ستمین کردن اهل_ کردم اخم و رفت بالا ابروم يتا

 

 اهلش تو اگه_زد لباسم قهی به یچنگ اومد سمتم به بلند قدم دو با
 بدم؟؟ نشونت يخوایم اهلشم خوب یلیخ من یستین

 

 دیچکیم خون چشماش از

 دادم قورت دهنم يآ دهیترس

 

  برم دیبا_زد موهاش به یچنگ و کرد ول لباسم قهی که

 ..نشدن نبودنم متوجه تا
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 نیماش تو میادفرست رو لاین نییپا ایب تر عیسر

 

 نکردم داشیپ هنوز من یول_زدم لب

 

 کن داشیپ تر عیسر _ کرد نگاهم چپ چپ

 

 شد خارج اتاق از تند و

 

 بودمش دهیند یعصب انقد تاحالا

 

 خوردیم منو الان گرفتینم خودش يجلو اگه مطمئنا

 

 زدم زل کمد به دقت با

  کنارش يعمود خط دنید با که
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 شد زیر چشمام

 

 دمیکش يرو دستم

 بود کنارش کیکوچ یبرامدگ هی

 

 فلش دنید با و شد باز یکیکوچ کشو که رفتم ور باهاش یکم
  داخلش

 .....نهیا_کردم مشت دستم

 گذاشتم بمیج يتو عیسر فلش

 

 رفتم اتاق در سمت به و

 

 انداختم رو راه به ینگاه و

 نبود یکس
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  که دمیدو ها پله سمت به عیسر

 زد خشکم ومدیم بالا ها پله از ك نگهبان دنید با

 

 تو؟؟ بازم_کرد اخم من دنید با گرفت بالا سرش

 

 ..زهیچ خب_زدم يلبخند

 

 نپلک دختر اون بر دور نگفتم مگه

 

 

 ها؟؟_گفتم متعجب

 

 نجایا گهید بار ي_نییپا سمت به داد هلم و دیکش گرفت دستم
  نمتیبب
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 کنمیم حرومت گلوله هی

 

 اوردمیدرنم سر حرفاش از

 

 سمتم به دنمید با عرفان که و رفتم یاصل سالن به یخوشحال با
 شد؟؟ یچ_اومد

 

 کردم داشیپ_زدم یینما دندون لبخند

 

 ...نیافر_زد برق یخوشحال از چشماش

 

 ..نداشت یقابل کنمیم خواهش_کردم صاف لباسم قهی

 

 ممنونم باشه _برد بالا ابروهاش
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 انداختم اطراف به ینگاه

 بود شلوغ یلیخ

 

 هستن؟؟ یقاچاقچ همشون شلوغه نجایا چقد_زدم لب

 

 ...خنگول نه_دیخند بلند

 کننیم برگزار مهمشون يها قرار کردن پنهان يبرا هارو جشن نیا

 

 کرد اخم که دمیچرخ سمتش به

 دخترا فروش و دیخر يبرا اوقات یگاه یحت_

 

  ؟؟ شد یچ_گذاشت کمرم يرو دستش سر پشت از یکس

 ؟؟يخوایم کردن ای يکرد دایپ
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 شد گرد وقاحتش همه نیا از مچشما

 ...لامین ؟؟منیزنیم حرف یچ درمورد_کردم اخم

 ومدهین هنوز لوین

 

 ؟؟ ياومد يچجور نیماش تو بردمت الان نیهم من وا_زد خشکش

 

 ه؟؟یچ کردن هیقض_دیخند بلند عرفان

 

 داره فیتشر شعور یب يادیز داداشت یچیه_کردم نگاهش چپ چپ

 

 ...یخودت يدید هوو_احسان

 دمیکوب شکمش يتو مشت اب

 شد جمع درد از صورتش که

 ...یوحش_زد لب و
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 میدیچرخ یسمت به هرسه ییآشنا يصدا با

 !شده؟؟ اضافه هم گهید یکی دونفرتون جمع به که نمیبیم_

 

  نانیس دنید با

 نشست دلم يتو يا دلهره

 

 بود من يرو نگاهش

 

 لام...س_زدم يلبخند بزور

 

 داد تکون يسر

 از_کرد نانیس به رو لکسیر بودم کرده هل که من دنید با عرفان
 ...کنم آشنات وان یج با امیب نشد يبود یمهمون ریدرگ بس
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 وان؟؟ یج_دیپرس یسوال کرد زیر چشماش نانیس

 

 مهمونه روز چند هی و اومده خارج از تازه ماست يعمو پسر_احسان

 نهیبب رو یرانیا يها یمهمون مشیآورد نیهم واس

 

 ..اها_برد باالا ابروش يتا نانیس

 

 ..هستم نانیس من_کرد دراز سمتم به دستش

 ... احسان و عرفان دوست

 یباش داشته نجایا یخوب خاطرات دوارمیام

 

 عرفان و احسان افهیق به ینگاه بعد و انداختم دستش به ینگاه

 

 بدم دست بهش کرد اشاره چشم با عرفان که
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 نممنو_گذاشتم دستش يتو دستم انزجار با

 

 هستن؟؟ فیظر انقد همه ایخارج_کرد وارد بهش یفیخف فشار که

 

 ..شترشونیب_دمیخند

 

 گوشش يتو يزیچ و اومد نانیس سمت به هراسون نگهبانا از یکی
  گفت

 شد گچ مثل نانیس رنگ لحظه در که

 

 ..رفت در سمت به بگه يزیچ نکهیا بدون

 

 ؟؟یعنی بود یچ هیقض_عرفان
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 ..خبره چه رونیب نمیبب رمیم من _احسان

 

 ....شد دور ازما بلند يها قدم با

 *لاین*

 

  الان نبود موقع یب شیج نیا اگه یلعنت

 دیدینم منو احمق نگهبان اون

 

 شدینم معلوم یکیتار يتو صورتم بودم آورده شانس

 ادیب لوین يبرا يدردسر چه نبود معلوم وگرنه

 

 بودم نشسته درختا نیب

 دمییجویم باحرص انگشتم و
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 ..گشتنیم ساختمان اطراف ملخ و مور مثل گهبانان

 

 ...گذاشتم شکمم يرو دستم

 چه نبود معلوم رسوندمینم ییدستشو به خودم گهید قهیدق ده تا اگه
 ...هام لباس به بخوره يگند

 

 نبود امکانش نگهبان نهمهیا وجود با یول

 

  گذاشتم دهنم يرو دستم ییپا يصدا با

 !هشد گم که بوده مهمونا از یکی دیابود؟؟ش یمشکوک فرد یمطمئن_

 

 و دبو من به پشتش... اره_شد بلند بود دهید منو که ینگهبان يصدا
 زدیم پرسه يانبار اطراف

 ..کرد فرار یکنیکارمیچ اونجا گفتم بهش تا
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 !کنه؟؟یفرارم مهمون بنظرت

 

 دمیگز لب

  سرم ب خاك

 بودم نشون یالعمل عکس چه دیبا دونستمینم که بودم هول انقد

 

 ..میبگرد ساختمان پشت میبر ایب_

 

 رفتن ساختمان سمت به هردو

  دادم رونیب نفسم

 رفتمیم رونیب نجایاز دیبا

 

  بشم خارج خونه از تا رفتم اطیح در سمت به درختا پشت از و عیسر

  نمیبب پسرا بتونم و
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 یکس که

 کرد ریاس بدنش و وارید نیب و دیکش بغلش يتو منو

 

 و بود شده ردگ ترس از چشمام

 منظم نا نفسام

 

 شدیم شتریب بدنش فشار لحظه هر

 

 نمیبب رو صورتش تونستمینم و دادیم فشار اش نهیس يرو سرم

 

 ..و کرد برخورد گردنم به گرمش يها نفس هرم که

 ؟؟یکنیم یغلط چه نجایا هست معلوم_دیچیپ گوشم يتو صداش
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 دادم رونیب اسوده نفسم احسان يصدا دنیشن با

 داشتم ییدستشو فقط من_

 

 _دمیغر که فشرد من به شتریب خودش

 ..زهیریم بابا نده فشار

 

 یچ ننتیبب اگه یدونیم یچ همه به يزد گند_گرفت فاصله ازم
 شه؟؟یم

 

 ...بشه خوادیم یچ یچیه_گفتم الیخیب

 

 کرد پخش صورتم يرو رو داغش نفس

 دیکش رونیب بشیج از شیگوش و

 ...میمنتظرتون رونیب کار خراب نیا و من عرفان_ و
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 انداخت اطراف به ینگاه و دیکش دستم يا گهید حرف بدون و

 بودند ساختمان اطراف نگهبانا شتریب

 

 ..رونیب برو سرش پشت از کنمیم گرم نگهبان سر من_احسان

 

 رفت نگهبان سمت به که دادم تکون سرمو

 

 بود راحت ازش خروج ساختمان بزرگ در بودن باز بخاطر

 

  گذشتم نگهبان سر پشت از صدا یب

 مشد میقا ابونیخ کنار يها درختچه پشت عیسر و کوچه يتو دمیپر
... 

 شد خارج خونه از عرفان نیماش ساعت مین از بعد
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 ستادیا کوچه سر و

 

  رفتم سمتش به

 بمون نیماش تو نگفتم_ دیغر یعصب احسان شدنم سوار محض به و
 م؟؟یایب تا

 

 ...داشتم ییدستشو خب_انداختم نییپا سرم

 

 ...گهید رفتیم بجات لوین_دیغر حواس یب

 

 ..میکرد سکوت یهمگ

 

 ؟؟ییدستشو برم بجاش يچجور من_لوین

 

  خورد جا احسان
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 کرد فکر یکم

 سوا يبر شدینم لیدل نیا بره تونستینم لوین بازم خب_دیخند و
 يبگرد خودت

 

 یافتیب ریگ بود ممکن..میاورد شانس یلیخ یول_عرفان

 

  دادم هیتک یصندل به

 میافتادین ریگ که حالا_

 

  یخواه معذرت يجا ایب_گرفت من از روشو احسان

 

 هیباق هم مشین و قورت دو

 

 ...ابونایخ به زدم زل ندادم جوابش
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 ؟م؟یایب ای داخل دیبر دیتونیم_داشت نگه نیار خونه يجلو عرفان

 

 

 ..میریم خودمون_کردم باز در

 

  دیاریدرب سیگ کلاه و سلبا خواب از قبل لطفا_احسان

  براش خورده پول یکل

 نشه خراب

 

 کردم نگاهش چپ چپ

 

 شدم ادهیپ نیماش از و

 

 شد ادهیپ سرم پشت لوین و
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 .برو تو شمیم میقا من_گفتم بهش رو

 

 ندارم دادن پس جواب حوصله من نه يوا_لوین

 برو خودت

 

 

 مرفت ساختمان سمت به دوقلوها از تشکر بدون دادم تکونسرم

 و میانداخت خطر به جونمونو کردنیم هم تشکر ازمون دیبا تازه والا
 میکرد کمک بهشون

 

 ...زدم در زنگ

 شدم منتظر

 

 شد باز اطیح در قهیدق چند از بعد
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  بودم نشده وارد هنوز و

 !نشده؟؟ تیزیچ یسالم یخوب_پام يجلو دیپر نیآر که

 

 ... سلام_شد گرد چشمام

 

 ...نیکرد رید..سلام_دیکش موهاش يتو یدست

 

 میرفت ساختمان سمت به

 گرفت یکم وقتمون که اومد شیپ یکیکوچ مشکل_

 

 ؟؟یمشکل چه_ نیار

 

 ....بخوابم رمیم خستم من سین مهم_ کردم باز خونه در
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 زد درخشکش يجلو همونجا نیآر

 

  ينجوریا نداشت انتظار طفلک

 کنم صحبت باهاش

 

 رفتم اتاق سمت به الیخیب

 ...ومدهین هنوز لوین اومد ادمی تازه و

 دمیکوب میشونیپ به دست کف با

  لوین دنبال برم تا کردم گرد عقب و

 

  هراسون لوین که

 اومد سمتم به
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 گرم نیآر سر که ممنونم_ بست در و داد هل اتاق داخل کامل منو
 ...امیب تا يکرد

 

 کنمیم خواهش_زدم يلبخند

 

  اوردم نسشا_انداخت يا گوشه کتش و کرد نگاهم چپ چپ

 .. گرفت ششیج

 ریاس اطیح تو منم و بود پلاس ونیزیتلو يجلو ها حالا حالا وگرنه
 بودم

 

 ام خسته یلیخ يواا_دیکش دراز تخت يرو

 

 ؟يکرد دایپ فلش_رفتم سمتش به

 

 پسرا به دادمش.. آره_بست چشماش
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 هست؟؟ توش یچ نگفتن_ شدم لباسام دراوردن مشغول

 

 نه_لوین

 

 دمیپوش و برداشتم کمد از یکوتاه شلوارك

 

 با لباس بدون و

  نیسوت هی

 

 ؟؟یکنینم عوض لباسات_دمیکش دراز لوین کنار

 

 .. ندارم حال_کرد حلقه کمرم دور دستش الیخیب

 

  بستم چشمام
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 ...برد خوابم زدن بهم چشم يتو و

 

 ***لوین****

  شدم داریب نمیریش خواب از در يصدا با

 هوم؟؟_

 

 دیوبک در به یکس دوباره

 

 ه؟؟یک_زدم داد تر بلند

 

 تو؟؟ امیب تونمیم_نیآر

 

 بود آورده ریگ وقت نمیا دمیخواب پهلو به
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 بشم میقا نداشتم حال

  دادم تکون لاین دست با

 ...شو میقا برو پاشو لاین_کردم زمزمه آروم

 نخورد تکون

 بود نیسنگ خوابش شهیهم لاین

 

 ؟..!!لاین يهو_ دمیغر

 

 ...یباش شده اماده دوارمیام...ومدما_شد بلند نیآر يصدا

 

 تخت ریز دمیخز و دمیپر نییپا تخت از دهیترس

 شد باز در که

 

  فرهنگ یب پسره
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 ....لخت دیشا مردم دختر یگینم

 

 ..نداشت لباس لاین يوا

  شدیم تر کینزد تخت به که نیآر يپاها دنید با

 

 شد گرد چشمام

 ....کشتیم منو لاین

 ...و نشست تخت يرو نیآر

 *لاین*

  صورتم يرو یدست یداغ حس با که بود خواب گرم چشمام

 

 کن جمع دستت لوین_زدم يلبخند ناخوداگاه

 

 بود بسته چشمام و شد جمع لبخندم نیآر يصدا دنیشن با
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 ...يتر نیریش یخواب یوقت_

 

 میبود اتاقمون يتو ما

 باشه نجایا نیار نداشت امکان پس

 ..نمیبیم خواب دارم حتما

 ....خوابه هی نیا_فتمگ بلند

 

 باز رو پنجره حداقل..اه گرمه چقد_زدم کنار بدنم يرو از رو پتو
 لوین یذاشتیم

 

 ؟؟یکنیم صحبت خودت با ه؟؟یک لوین_نیآر

 

 پرحرف انقد خوابم تو کردمینم فکر..یپرسیم سوال چقدم_دمیغر
 یباش
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 ..لوین یستین خواب_شد بلند نیآر خنده يصدا

 

 بره ذهنم از نیآر مزخرف خواب تا دمکر باز چشمام کلافه

 ..شد گرد کاملا چشمام صورتم یدوسانت تو نیآر چهره دنید با که

 

 شدم بلند عیسر

 بلندشد آخش يصدا و نیآر صورت به خورد سرم که

 

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو_دمیکش عقب خودم

 

 بردینم خوابم_داد جواب دیمالیم رو دماغش دستش با که نطوریهم
 ...بزنم حرف باهات یمک اومدم

 

 بودم؟؟ اتاق وسط لخت من دی؟؟شا یبزن در هی دینبا_کردم اخم
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 تر؟؟ لخت نیاز_کرد اشاره من به چشماش با

 

 انداختم لباسام به ینگاه متعجب

 

 کو؟؟ لباسم خدا يوا_صورتم يتو دمیکوب محکم و

 

 ..لوین نرسه بهت دستم مگه_دمیغر و بدنم يرو دمیکش رو پتو

 

 ینداشت یلباس اومدم یوقت من _نیار

 

 نشست صورتم يرو یظیغل اخم

 بودم یعصب شدت به

 ؟؟يکردیم نگاه منو بر و بر ینشست نیهم واس _زدم داد سرش و

 ؟؟یکشینم خجالتم
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 ومدیم خوشش اومده شیپ طیشرا از داشت تازه انگار که نیآر
 ...حالا شهیم خراب پوستت نخور حرص_زد يلبخند

  سرش يتو بزنم ات کردم بلند بالشت

 دیکش دراز تخت يرو کنارم و گرفتش ازم عیسر که

 

 ..کن ولم_دمیکش غیج

 

 ...یولوم عجب اوه_گذاشت گوشش يرو دستش نیآر

 

 بلند تخت يرو از بود شده دهیچیپ دورم که پتو با و زدم پسش
 کنن اتیح یب سر بر خاك_شدم

 

 یوقت یندوینم_چسبوند وارید به منو و دیدو سمتم به حرکت يتو
 ...یشیم باحال چقد يخوریم حرص ينجوریا
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 آورد تر کینزد سرش

 !!اینبوس_زدم يتر بلند غیج که

 

 

 ؟؟ چرا_کرد اخم

 ...ینامحرم_

 

 هستن محرمت پسره اون و مهبد چطور_زد يپوزخند

 نامحرمم؟؟ من فقط

 

 کردمیم دورش خودم از دیبا

 

  تونستمینم یول

 کنم نشیب بد لوین عشق به
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 بشه بد لوین با من بخاطر خواستینم دلم

 

  دمید که اومدم خودم به

 ببوسه منو خوادیم و کردخم سرش باز نیآر

 

  زدم پسش توان تمام با

 رفتم اتاق در سمت به

 

 دیکش رو ملافه نیآر که

 

 بشه باز بدنم دور از هم پوشش ذره هی همون شد باعث

 

 بخوابم لخت دوباره بکنم غلط من_زدم غر لب ریز
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 طونیش کن صبر_دیدو سرم پشت نیرآ

 

  مهبد و شد باز سالن در هوی که دمیدو حال سمت به

 شد وارد

 زد خشکش همونجا وضع سر اون تو من دنید با

 

 بهش زدم زل و ستادمیا عیسر

 شده گرد يها چشم با

 نداشتن رفتن راه حس گهید که ییپاها

 

 کنه کاریچ بود مونده شده شوکه مهبد

 .شدم سرخ خجالت از و صورتم به اورد هجوم خون یآن به

 

 که دمیچرخ
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 مهبد به پشت و گرفت بغلش يتو منو بودمون دهید تازه که نیآر
 دیچرخ

 !!ببند چشات مهبد_

 چه نجایا هست معلوم چیه_کرد ما به پشتش عیسر کرده هل مهبد
 خبره؟؟

 

 دمیم حیتوض برات...یچیه_داد هل اتاق سمت به منو نیآر

 

  حرف بدون

 بستم در و اتاق يتو دمیپر دو با

 کرده خودش با يفکرا چه نبود معلوم مهبد

 

 دیچرخیم مجرد پسر هی خونه يتو ریز لباس با دختر هی منم اگر والا

 کردمینم براش یقشنگ يفکرا
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  کلافه

 لو؟؟ین_دمیغر یعصب و

 

 خواستمیم کن باور_اومد رونیب تخت ریز از مظلوم افهیق با لوین
 ينشد داریب.. کنم دارتیب

 

 

 دبلن اخش يصدا که گرفتم بازوش از یشگونین و رفتم سمتش به
 تیثیح یب ينجوریا من که یکن یسع شتریب کمی یتونستینم_شد

 نشم؟؟

 

 

 تواتاق دیپر معلق عجل مثل نیآر خب_اومد رونیب تخت ریز از کامل
 ...نداد فرصت
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 پسر، دوتا ساعت هی تو..رفت آبروم_نشستم تخت يرو

 دنید لخت منو

 بدتر؟؟ نیاز یبدشانس يواااا

 

 دمیکش ام کرده عرق یشونیپ به یدست

 ...بودم آب سیخ خجالت از

 

 من_دمیکش رونیب يدار نیآست لباس و رفتم کمد سمت به عیسر
 گردمینم لباس بدون هیثان هی نجایا گهید هم رمیبم

 

 .. بگو نویا حالا خو_دیخند لوین

 بود؟؟ يچجور نیآر افهیق
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 کرد حالشو قشنگ که اون_کردم گاهشن چپ چپ

 بود چشمش يجلو هات و قرمز ریز لباس با خوشکل دختر هی

 

 خودت از کن فیتعر شتریب کمی_دیبلندخند لوین

 

 ..کنن اتیح یب سر بر خاك_کردم اخم

 

 ..باش ناراحت کمی... ها رفته توام يابرو الان

 

 ...یحال نهیبب لخت منو نیآر ازخدامه که من_برد بالا آبروهاش لوین

 

 ندبب_صورتش يتو کردم پرت محکم و دمیکش رونیب کمد از یلباس
 ..ایح یب
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 دوقلوها.. پسر دوتا یگفت_برداشت صورتش يرو از لباس و دیخند
 هستن؟؟ نجایا

 

 رنیم انیم همه گاراژه مثل نیآر خونه نه_انداختم تخت يرو خودم

 .. بود مهبد

 

 د؟؟ید یوقت شد يچجور افشیق مهبد_زد یچشمک لوین

 

 شما شهیپ عاشق يآقا_زدم سرش يتو دست با

 ...نهیبب نتونه مهبد که کرد بغل منو و دراورد يباز جنتلمن

 

 ..گرم دمش_دیخند فیک خر لوین

 

 ...نکشتمت تا...فقط ببند_زدم داد بترکم حرص از بود کینزد
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 لو؟؟ین اومده شیپ یمشکل_شد بلند مهبد داد يصدا

 

  پارکت يرو یکس يپا يصدا دنیشن با هک..میشد ساکت هردو

 شد میقا تخت ریز عیسر لوین

 

 ... کنم نگا مهبد يچشا تو شهینم روم من.. رونیب ایب_دمیغر

  

 ..امینم_دیخند لوین

 و شد باز اتاق در که بگم يزیچ کردم با دهن

 شدم رو به رو مهبد متعجب چهره با

 ؟؟یزنیم حرف باخودت_کرد نگاه اتاق اطراف یکم

 

 انداختم نییپا سرم

 ...کنم نگاه چشماش يتو شدینم روم بودم زده که يگند بخاطر
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 ..هستما بالا نیا ن؟منیزم به يزد زل چرا_داد رونیب صدا با نفسش

 

 نشست روش اومد تخت سمت به و شد اتاق وارد

 

 ستادمیا کمد کنار ریز به سر نطوریهم

 بود؟؟ چطور تتونیمامور_مهبد

 

 ..بود خوب_زدم لب

 

 چهره نیا_دیغر که دمیکشیم نیزم يرو یفرض يخطا پام با
 ...ادینم بهت یخجالت

 

 ...اخه_ کردم بلند سرم

 ...دمید یچ شیپ ساعت مین ستین ادمی من_دیپر حرفم نیب
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 ...گهید يدیند يدید شتر_دیخند که موند باز تعجب از دهنم

 

 ..بود خوب بشر نیا چقد

  بودند مهبد يبجا دوقلوها اگه

 ....کردندیم ادم بار هیکنا و طعنه چقد نبود لوممع

 

 زده؟؟ خشکت چرا حالا_مهبد

 

 کجاست؟؟ نیآر_انداختم اتاق در به ینگاه

 

 ؟یناراحت نجایا من حضور از_ کرد اخم

  بهش بودم زده زل مجسمه مثل

 ..کردم داشیپ ایب مهبد_شد بلند نیآر يصدا که
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 ریبخ شب..یکن استراحت بهتره_زد یکمرنگ لبخند مهبد

 

 شد خارج اتاق از و

 ..کردم قفل اتاق در

 

 هووف_اومد رونیب تخت ریز از لوین که نشستم تخت يرو کرده بغ
 ..تخت نیا ریز شد حس یب پام و دست

 

 شده؟؟ يزیچ_شد ساکت من افهیق دنید با

 نه_دمیکش يآها

 

 نشناسم دوقلومو خواهر اگه من_نشست کنارم تخت يرو شد بلند
 ..رمیبم دیبا که
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 همزمان تو و من يکرد فکر نیا به_گذاشتم شونش يرو سرم
 م؟؟یبش مختلف فرد دوتا عاشق میتونینم

 

 

 ؟؟یچ یعنی _گفت متعجب

 

 کنم توجه مهبد به من اگه نکهیا یعنی_

 شهیم ناراحت نیآر

 

 شهیم ناراحت مهبد یکن توجه نیآر به تو

 میدیم شونیباز میدار و مینفر هی کننیم فکر چون

 

 

 هیسا که یبزرگ دروغ با..نداره یمعن عشق ما یزندگ يتو لاین_لوین
  سرنوشتمون رو انداخته
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 دادم تکون دنیفهم نشونه به سرم

 

 خودتو خودمو پس_زدم هوامون و حال رییتغ يبرا یکمرنگ لبخند و
 !!عشقه

 

 ؟!کردا شهیم هم گهید کار هی_زد لبخند

 

 ؟؟یچ_

 

 ... میبش عرفان و ناحسا زن میبر_شد بلند تخت يرو از

 

 شمینم دوتا اون زن بشم میقا تخت ریز عمرم اخر تا من_کردم اخم

 

 گهید نشو ،پررو شیکی_زد یچشمک
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 اصلا خودت مال هردوش_کردم پرت سمتش به بالشت

 

 من_بخوابم کنارش شدم مجبور که انداخت تخت يرو کنارم خودش
 ...يخواهر شمینم جدا ازت عمرم اخر تا

 ...اصلا کنم ازدواج دتخو با حاضرم

 

 نگو جفنگ بخواب ریبگ_سرش هیتو زدم دست با

 

 ...عشقم چشم_دیخند

 شدم داریب خواب از يادیز يصدا و سر با صبح

 نبود تخت يرو لوین

 

 و دمیکش سرم يرو پتو راحت الیخ با پس رونیب بود رفته حتما
 دمیخواب
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 ****لوین****

 ه؟؟یخال فلش یچ یعنی_

 

 ...کاهدون به میزد یعنی_نشست مبل يرو کلافه احسان

 

 ....حرفاست نیاز تر موزمار رادمهر نیا دونستمیم من_عرفان

 

 م؟؟یکن کاریچ دیبا حالا_نشست میشونیپ يرو یاخم

 

 ...میکن برملا رادمهر خلاف يکارا میتونستیم فلش اون با_نیآر

 خونش میبر دوباره دیبا کنم فکر
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 شکل دوباره نکن فکرش درصد هی یحت_کردم نگاهش چپ چپ
 ...بشم پسرا

 

 ..ارمیب ریگ اطلاعات گهید حور هی دیبا نه_احسان

 جخار فرستنیم رو دخترا برداشت بعد..میشیم کینزد آخرماه به داره
 ..نمونه ازشون يرد تا

 

 

 ؟؟یچ برداشت_گفتم متعجب

 

 تخمک_عرفان

 

 ؟؟یچ_زدم داد
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 قیتزر یخاص ونهورم بهشون و رنیگیم يفرار يدخترا اونا_احسان
 يها مارستانیب به و کنن برداشت تخمکاشون بتونن تا کننیم

 بفروشن یگزاف متیق به ينابارور

 

 خون دراثر دخترا اگه که هست آلوده و فیکث کارشون انقد بعدشم
 رنینم عفونت و يزیر

 ..که خارج فرستنشونیم فاحشه عنوان به

 

 نگو گهید بسه_گرفتم بالا دستم

 

  دیزلریم تنم تمام

 باشه پست انقد رادمهر کردمینم فکر

 

 ...میبکن يفکر هی زودتر هرچه دیبا_احسان
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 ..اتاقم رمیم من_ شدم بلند مبل يرو از

 

 بشم پسرا از یجواب منتظر نکهیا بدون و

 برگشتم اتاق سمت به

 

 کردم درباز و

 بود خواب هنوز لاین

 

 نشستم نهییآ يجلو یصندل يرو

 ...شد يا دهیچیپ یزندگ چقد هووف_

 

 افتاد ستمون دیکل و قفل يها بند دست به نگاهم

 

 نشست لبم يرو يلبخند



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1367  

 

 

 بود متفاوت..مینداشت هم مثل سال 10 از بعد که بود يزیچ تنها

 

 و بستم دستم به دستبند

  رو گهید دستبند و نشستم تخت يرو لاین کنار

 

 ..بله بزرگترا اجازه با_کرد باز چشماش که بستم لاین دست به

 

 کرد؟؟ گل تیلودگ يشد داریب باز_دمیخند

 

 دوست توکه يکرد رو دستبندا هوس..شد یچ_ مالوند چشماش
 میبخر متفاوت يزیچ ینداشت

 

 گهید..دونمینم_دمیکش دستبند يها دیمروار يرو وار نوازش انگشتم
 شدم خسته بودن هم هیشب و يکار پنهان نیاز
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 ...کنم یزندگ دمخو يبجا شده هم روز کی يبرا خوادیم دلم

 

 ...کنمیم یزندگ تو يبجا من که الان شعوریب_زد بهم يلگد

 

 کم کم داره دونفرمون وجود بازم یهرچ حالا_دمیکش دراز کنارش
 شهیم کمرنگ

 

 شده کمرنگ هم یلیخ..آره_گفت آروم لاین

 نداشته وجود انگار اصلا رهیبم مونیکی که يدرحد

 

 نداشتم حرفش يبرا یجواب

 

 يصدا که میبود فکر يتو ییدوتا سکوت يتو ساعت ندچ دونمینم
 شد بلند در
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 رتختیز دیخز نییپا کرد پرت تخت يرو از خودش شتابون لاین و

 

 شد بلند آخش يصدا که

 دمیخند

 کوفت_لاین

 ...تو ایب_بخورم تکون ازجام نکهیا بدون

 

 ام؟؟یب_اورد داخل در يلا از سرش نیآر

 

 ..يدید رو ینیبب یخواستینم که يزیچ اون گهید ایب_زدم يلبخند

 

 گرفت ازش یشگونین لاین که بود تخت لبه دستم

 

 نشستم صاف عیسر
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 شد؟ يزیچ_جاخورد ییهوی حرکت از نیآر

 ... بابا نه_دمیخند

 بشم بلند احترامت به اومد ادمی هوی_ گفتم یطونیش با

 

 ..يکرد شرمنده_دیخند مردونه

 

  نشست تخت يرو روم به رو

 ...هنیهم کارم_

 

 .بود فکر يتو

 ؟؟یبگ يخوایم يزیچ_کردم کج سرم

 

 نه هوم؟؟نه_نیآر

 کنم صحبت باهات کمی اومدم فقط
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 شد خشک دستم يرو نگاهش که زدم کنار صورتم از موهام از يا تره

 

 يدار یقشنگ دستبند_

 

 ممنون_گفتم کرده هل آوردم نییپا دستم

 

 هم دیکل ست هی قفل زیآو يها دستبند مدل نیا_نیآر
 !درسته؟؟..داره

 

 کنم رفتار يعاد کردم یسع

  نبود که جرم

 ...بخرم خودم يبرا دستبند هردو بود خواسته دلم دیشا

 ..زمهیم کشو تو..آره_دادم جواب لکسیر
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  شد بلند جاش از

 کجا؟؟_گرفتم رو دستش عیسر که

 

 ؟؟يدینخر من واس مگه_دیخند

 

 ..و؟؟یچ_دمیپرس گنگ

 

 رو بنددست گهید جفت_زد یچشمک

 

  دمیخر خودم واسه هردوش ؟؟نه ها_بودم کرده هل

 

  _شد جمع صورتش نیآر

 .؟؟يا گهید یکس يبرا دمیشا
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 ..ها داده يریگ عجب

 و دادن ریگ واس گهید زیچ به شدینم یکن صحبت ياومد بگو حالا
 ..اه یکن دایپ کردن صحبت

 

 ...خودم يبرا دمیخر هردوش اومد خوشم که گفتم_کردم اخم کلافه

 

  میتدافع حالت و من ياخما دنید با

 ..باشه_کرد مظلوم چهرشو

 

 از علاقشون مورد يباز اسباب که بود شده يها بچه هیشب افشیق
 ... دادن دست

 

 تو به دمیم شویکی.. حالا باشه_دادم رونیب قیعم نفسم

 

 گرفت شگونین بود تخت لبه به هنوز که رو دستم لاین هوی
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 بود لاین يها يباز یوحش به پشتش نیآر بودم اورده شانس

 شد خارج گلوم از ناخواسته یآخ

 شد؟؟ یچ_خورد جا نیآر که

 

 ...تو از دستبنده نیهم ایب_یچیه یچیه_دمیخند

 زهیبر کرم نتونه گهید لاین تا برداشتم تخت لبه از دستم

 کنده رو پوستم رونیب ادیب تخت ریز از دونستمیم یول

 

 ...قفله نیا_دیخند نیآر

 ..باشه مرد دست دیبا دشیکل

 

 داره؟؟ یفرق چه_گفتم متعجب

 دیکل داخل رهیم قفل خب _زد یچشمک
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 کردمیم نگاهش باز دهن و شده گرد چشماس با

 شد داغ شرم از صورتم منظورش دنیفهم با هوی که

 کشو؟؟ کدوم_رفت کمد سمت به و دیخند که دمیگز لب و

 

 

 ...پررو چقد ادم_دمیغر لب ریز

 

 ..دمیشن_دیخند

 یکس از تاحالا من_زد زل نیزم به و دیکش یآه و دیچرخ سمتم به
 ...نگرفتم يزیچ

 

 باشم داشته خودم شیپ رو تو از کهیت هی خوادیمدلم چرا دونمینم

 

 شد ها کشو يتو کردن نگاه مشغول که کردمیم نگاهش زده بهت
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 ...که ستین نجایا_

 

 ...بره دور همون يجا هی حتما آ_اومدم خودم به عیسر

 دمیم بهت کنمیم دایپ بعدا حالا

 

 ...ارشیب الان نیهم پس يدینم بعدا دونمیم..نوچ_نیآر

 

 شدمیم یحرص داشتم سماجتش نهمهیا از

 !کجاست؟؟ نمیبب کنم فکر دیبا خب_شدم بلند تخت يرو از

 

 بگرد مونمیم منتظر خب_نشست تخت يرو

 

 ؟؟يدش ها بچه هیشب یدونیم_دادم تکون تاسف يرو از يسر
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 ..آره_دیخند نیغمگ

 شدیم شاد هوی و کردیم بغ هوی..حالشو دمیفهمینم

 روش یول بگه خوادیم که هست دلش يتو يزیچ هی بودم مطمئن یول
 شدینم

 

 کردم سرگرم ها کشو و کمد اطراف خودم یالک

 

 مدیم بعدا خب_دمینال واخر رفتم اونطرف و نطرفیا ساعت مین حدود
 ..گهید بهت

 

 زمزمه بود بسته چشماش و بود دهیخواب تخت يرو الیخیب که نیآر
 نوچ_کرد

 

 ...باشه تخت دیز دیشا_دمیغر رفتم تخت سمت به یعصب
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 که بده بهم دستبند لاین تا بردم تخت ریز دستم

 دمیکش پسدستم و زد دستم به محکم

 خدا يآ_دمینال

 

 شده؟؟ یچ_دیخند نیآر

 

 اسباب داده ریگ لهسا 30 بچه هی فقط یچیه_کردم نگاهش چپ چپ
 بدم بهش يباز

 

 گهید اس بچه_دیخند

 بودم نشسته تخت کنار کلافه

 

 شدینم دستبند الیخیب جور چیه نیآر

 بده نیآر به نبود حاضر دستبندش هم لاین و
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  افتاد لاین ياخما با چشمم و کردم نگاه تخت ریز کردم خم سرم

  دادیم تکون رو انگشتش

 ...بهش دمینم ستبندمد هم رهیبم_زدیم لب اروم و

 

 

 دادم هل تخت ریز و دراوردم خودم دستبند

 

 دراز تخت يرو و بود بسته چشماش الیخیب نیار بودم اورده شانس
 بود دهیکش

 

  صدا یب و زدم صورتم به دست با و

 

 بشه الیخیب تا بده_زدم لب
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 گرفت من از روشو لاین

 

 گرفتیم میگر داشت

 

 خورد در به يا تقه که

 شستمن عیسر

 ؟؟ نیآر_احسان

 

 شد بلند تخت يرو از نیآر

 شدن اتاق وارد عرفان و احسان ك

 

 ..اداره میریم میدار ما_عرفان

 يزیچ_انداخت بهشون بودم زده زل اخم با که من به ینگاه احسان
 شده؟؟
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 ...نه نه_شد باز اخمام عیسر

 

 از چندتا از مهبد قراربود..امیم گهید ساعت مین منم باشه_نیآر
 کنه ییبازجو دخترا

 دهیرس کجا به کارش نمیبب امیب دیبا

 

 ..باشه_عرفان

 شدن خارج اتاق از ییدوتا و

 

 ..کنم عوض لباسم رمیم من_نیآر

 

  عیسر که بزنم یحرف کردم باز دهن شده الیخیب نکهیاز خوشحال

 ...رمیگیم امیم کن دایپ دستبند_زد یچشمک
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 شد یخال بادم بادکنک مثل

 رفت رونیب اتاق از و دیخند نیآر

 زا هردوتاش یبگ يمردیم_اومد رونیب تخت ریز از کنان غرغر لاین که
 خودمه؟؟

 

  برداره قفل زیآو دستبند نیهم یبگ ای

 

 .. گفت يدیند_ کردم نگاهش چپ چپ

 

 باشه من دست دیکل دیبا گهید مردم من_دراوردم نیآر يادا و

 .. قفل تو رهیم دیکل

 

 ...ایح یب هپسر_گرفتم گاز انگشتم
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 خود..دمینم نیار ب دستبندم من خلاصه_گرفت من از روشو لاین
 یدان

 

 اون واس يفکر هی ییدستشو رمیم من_رفت اتاق در سمت به لاین
 ...بکن سمج بچه پسر

 

 ...شد خارج اتاق از

 

 نشست لبم يرو یطونیش لبخند

 رمیبگ لاین از دستبند تونستمینم

  کنم يکار تونستمیم یول

 ...نیآر بده دستبند خودش

 

 رونیب اتاق از دمیپر جت مثل
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 بود آشپزخونه يتو نیآر

 

 بهت کردم دایپ دستبند ایب نیآر_ستادمیا در يجلو کنان هن هن
 ..بدم

 

  بود دهینچرخ سمتم به کامل نیآر

 و دمیدو اتاق سمت به عیسر که

 ...شدم میقا تخت ریز

  بودم نیآر و لاین منتظر

 ..شد بلند ییدستشو رد خوردن بهم يصدا که

 

 لاین

 

  اومدم رونیب ییدستشو از کنان غرغر
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 اروم درسته تونستیم که بود داده رو پسره نیا به انقد هم لوین اه_و
 ..خوردیم

 

 دوباره بودم آورده رونیب دستم از هام دست شستن بخاطر دستبند
  کردمیم دستم داشتم

 

 ..بده خب_زد خشکم نیآر يصدا با

 

 و؟؟یچ_برگشتم شسمت به متعجب

 

 ستبندد امیب ینگفت مگه_دیکش رونیب دستم از رو دستبند و دیخند
 !رم؟؟یبگ ازت

 

 ها تره خوشکل دشیکل_انداخت بهش ینگاه
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 بود زده خشکم ییدستشو در يجلو مبهوت و مات

 .. یمرس_دیکش لپم نیآر

  اداره برم دیبا من

 .. باش خودت مواظب..  امیم شب

 خودافظ فعلا

 رفت و کرد گرد عقب و

 

 

 ...شده یچ شدمیم متوجه داشتم کم کم

 کردم باز اتاق در یعصب

 ..رونیب ایب لوین_دمیغر و

 

 بودم کرده مشت دستم
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 مبود کرده زشت پسره اون میتقد یدست یدست خوشکلم دستبند

 

 ..خوامیم دستبندم من_دمینال و شدم ولو ها بچه مثل اتاق کف

 

 به خودش دستبند و اومد رونیب تخت ریز از شرك گربه مثل لوین
 ..تو مال نیا ایب_گرفت سمتم

 

 ..باشم داشته خودم واس يزیچ هی دینبا من چرا...خوامینم_زدم نق

 

 ...باز میخریم گهید یکی لاین نخور حرص_لوین

 

 ن؟؟یآر يبد یقبل نقشه با باز که_کردم نگاهش چپ چپ

 

 بود داده ریگ يدید بودم مجبور کن باور _دیخند
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 ؟؟يدیم بهش بده ریگ یهرچ به یهرک_کردم اخم

 

 يداد تو که ندادم من_برد بالا ابروهاش

 برم خودم يخواهر قربون_نشست کنارم

 

 !ا؟یخودت خر_کردم نگاهش زیر

 

 دیخند

 ..خودمونه اریاخت در خونه شب تا رونیب رفت نیآر_

 

 ؟؟ییم؟؟دوتاینیبب لمیف میبر.. ولیا_دیکش یغیج لوین

 

 میبر بزن_شدم بلند نیزم يرو از
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 میشد خارج اتاق از هردو

 کردم قفل رو خونه در اطیاحت محض

 میدیکش رو ها پرده و

 

 ؟؟يچطور ترسناك با_گذاشت دستگاه يتو رو یلمیف لوین

 

 چندشم رونیب زنیبر همو روده و دل نکهیاز یدونیم_کردم اخم
 ..شهیم

 اه

 

 دیکش رو دستم و نشست مبل يرو

 ببند چشات تو رونیب ختیر روده و دل هرجا.

 

 کرد روشن يو یت و نشستم کنارش اجبار به
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  الله بسم اول همون و

 خوردیم قل نیزم يرو دهیبر سر هی

 

 !!بهتره اخرش تا اول از بخوابم من ادیم بوش که ينجوریا_زدم اوق

 

 ننه يوا_خوردم جا ونیزیتلو داخل یزن غیج يصدا با

 

 ترك زهره تا باشم شام فکر به مدیم حیترج_ شدم بلند مبل يرو از
 ونیزیتلو يجلو شدن

 

 

 کردم تزایپ هوس من اخجون_دیخند لوین

 

 ..کن درست برو چه من به..باشه خوشم_ زدم کمرم به دستم
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 ..تره یعال یکنیم درست تو ك ییتزایپ_کرد مظلوم خودش

 

 درد به من يآشپز یدونیم خوب خودت ندونه یهرک_دمیخند
 ..خورهینم

 

 ..يآشپز میریم ییدوتا شد تموم لمیف نیبش خب_لوین

 

 هی تونمیم نمیبیم کنمیم فکر یهرچ نه_رفتم آشپزخونه سمت به
 ..ییتنها کنم درست خوشمزه يتزایپ

 شدم آشپزخونه وارد

 کنم؟؟ شروع کجا از خب_

 

 ..مرغ_زدم یبشکن
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 يتزایپ هی کردن درست يبرا یهرچ و رفتم خچالی سمت به عیسر
  بود لازم خوشمزه

 ..دمیچ زیم يرو

 

 شدم مشغول و زدم بالا نمیآست و

 

  فر داخل ظرف دادن قرار با که بود گذشته چقد دونمینم

 ..نیا از نمیا.. شیآخ_دمیکش يا آسوده نفس

 

 ؟؟يکرد چه به به_لوین

 

 اد؟؟ینم بوش چرا_دیکش یقیعم نفس

 

 فر تو گذاشتم تازه چون_دمیخند
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 ...منتظرم رانهصب یب من_نشست یصندل يرو لوین

 

 میبش ساکت هردو شد باعث در شدن دهیکوب يصدا

 

 ؟؟يکرد قفل در ؟؟چرايا خونه لوین_نیآر

 

 شد میقا زیم ریز عیسر لوین

  کردم باز در و رفتم در سمت به

 

 افتاد؟؟ ی؟اتفاقیخوب_انداخت من به ینگاه متعجب نیآر

 

 ..نه_دادم تکون يسر

 

 ؟؟يکرد قفل در چرا سپ_کرد نگاه اطراف و شد خونه وارد
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 ..ادیب یکس دمیترس بودم تنها خب_افتادم راه به دنبالش

 

 !!ينکرد درست شام نگو_دیکش بو و گذاشت اپن يرو فشیک

 

 ..گذاشتم تموم سنگ اتفاقا_بردم بالا ابروهام

 

  رفت آشپزخونه سمت به ذوق با

 کو؟؟_شد پنچر بود یخال که گاز يرو دنید با

 

 ..نمیچیم زیم من ایب کن عوض لباسات_دادم هلش رونیب سمت به

 

 

 ..بانو چشم_دیخند

 رفت اتاقش سمت به
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 ..ها نره ادتی منو يهو_آورد رونیب زیم ریز از سرش عیسر لوین

 بخوره نیآر اول ندارم صبر من

 زیم ریز بفرست من واس

 

 ؟؟يشد ونهید_دمیخند

 

 مخوریم نیآر مال ای يدیم منو سهم ای_برد بالا هاش شونه

 

 ...  میحسود ما مگه بخور آقاتونه مال که اولا _دمیخند طونیش

 

 ...افته؟؟یم کجاش قایدق نیآر مال_ زدم یچشمک دوما

  

 منحرف رو گاله اون ببند_گرفتپام از یشگونین
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 یگفت خودت_شدم زیم دنیچ مشغول و کردم فرار دستش ریز از
 ..يخوریم نیار مال

 

 خوره؟؟یم منو مال یک_زد خشکم نیآر يصدا با هوی

 

 کردم نگاهش شده گرد يچشما با و دمیگز لب

 ؟؟يدار یالیخ دوست ها بچه دختر نیا مثل_زد یچشمک که

 

 ها؟؟_گفتم متعجب

 

 ...یچیه_نشست زیم پشت

 بخوره؟؟ خوادیم منو مال یک حالا_ دیخند

 

 ..ایح یب پسره هست خداشم از چه _کردم زمرمه کردم بهش پشتم
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 یگفت یچ دمیشن_نیآر

 

 خان ایح یب..يبشنو گفتم بلند_دراوردم زبونم

 

 گذاشتم زیم يرو بشقاب

  اطیاحت با و

 دمیکش رونیب فر از خوشکلمو يتزایپ

 ...يکرد چه به به_نیآر

 

 

 نیار دست يجلو و کردم میتقس يمساو يها کهیت به تزایپ دقت با
  گذاشتم

 بودم گذاشته کنار لوین و خودم يبرا بزرگتر يتزایپ و.
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 نشستم زیم پشت

 

 ش؟؟یبخور یتونیم ییتنها_انداخت من يتزایپ به ینگاه نیآر

 

 ..آره_گذاشتم دهنم يتو تزایپ داغ کهیت الیخیب

 

  زد تزاشیپ از يگاز نیآر

 

  عیسر که بود غذاش یپ کامل حواسش

  بردم زیم ریز بزرگ کهیت هی

 

 دیکش دستم از ها زده یقحط مثل لوین و

 

 هشد کم لحظه کی در بزرگش کهیت دو که من ياتزیپ دنید با نیآر
  بود
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 ؟؟يکرد جاشون کجات_شد گرد چشماش

 

 

 ..لپمه تو_کردم باد لپام عیسر

 

 ..ینترک_دیخند

 

 دادم تکون نه نشونه به سرمو

 

 زد پام به يا ضربه لوین که

 ...ور بشقاب کردیم درو تراکتور مثل دیرسیم ك تزایپ به شعوریب

 

  کردم یمکث

 بود نییپا سرش نیار و
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  بردم زیم ریز گهید کهیت عیسر و

 بود شده تموم من بشقاب نصف

 بود خورده تزاشیپ از کهیت هی هنوز نیار یول

 

 دهن دو کنمیم شک دارم_انداخت بشقابم به ینگاه باز دهن با
 !!یباش داشته

 

 قایدق_کردم زمزمه

 

 ؟؟یچ_گفت متعجب

 

  دارم دوست یلیخ تزایپ من..یچیه_دمیخند

 رو همه خوردم تند نیهم واسه

  لوین
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  بودم زیم ریز مدت تمام

 

  دادیم تکون رو خودش و رفتیم پاش نیب زیم ریز یه که نیآر دست

 

  کنهیم ينجوریا چرا دمیفهمینم

 دو و گرفتم ازش رو تزایپ کهیت خوشحال زیم ریز لاین دست اومدن با
 دمیبلع یلپ

  شد گرد چشمام نیآر شلوار یبرامدگ دنید با که

  دادم قورت مهین و نصف رو لقمه و

 

 !!بود کرده خیس ایح یب پسره

 

 چسبه؟؟یم یچ یگفت اگه ناهار بعد.. شیآخ_شد بلند صداش
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 ؟؟يچا_گفت متعجب لاین

 

 ..نه_شد بلند نیآر طونیش يصدا

 

 وه؟یم_لاین

 

 نه_نیار

 

 کوفت؟؟_لاین

 

 ...هی و دونفره خواب هی یول شهیم اونم_نیآر

 

 کرد شروع شلوارش یبرامدگ که بود نشده تموم کامل رفشح هنوز
 ..هووی و خوردن تکون به

 ... شد بلند جاش از
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 *لاین*

 چشمام شلوارش بزرگ یبرامدگ دنید با که ستادیا صاف هوی نیار
 موند باز دهنم و شد گرد

 

 ...بابا شینخور_دیخند بلند من متعجب چهره دنید با نیآر

 

 گرفتم شلوارش از یختس به نگاهم و کردم اخم

 هک دیکش رونیب بشیج از یگوش و کرد فرو بشیج يتو دستش که
 ...دیخواب یبرامدگ

 ...داد باد ب منو تیثیح اخرش باشیج با يشلوار ریز نیا_دیخند

 

 هک دوختم چشماش به دمیکش بالا داشت یگوش که دستش از نگاهم
 دبو خوشمزه شام بخاطر ممنون..بخوابم رمیم من_زد چشمک
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 دوساعته پررو پسره اء اء_اومد رونیب زیم ریز از لوین نیار رفتن با
 روم به رنگ ریز اون شدم دیسف و سرخ بس از کرده خودش مچل منو

 نمونده

 

 رو همه و قد و قطر و زیسا حتما..ایکرد یچرون چشم خوب_دمیخند
 ؟؟یگرفت

 

 ...یگفت اخ_دیخند زیر و رهیبگ خندشو يجلو نتونست

 

 اون خوردم یچ دمینفهم_برداشت بشقاب داخل از تزایپ اخر کهیت
  ریز

 نده تو دست کار کرده خیس بود نیار شیپ حواسم همه

 

 شدیم اقامون زیچ پرت حواسم بودم منم_

 !ایشد شعوریب یلیخ_زد پام به يلگد
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 رفتم تو ب_دمیخند

 گذاشتم نکیس يتو رو ظرفا

 رونیب برم خوادیم دلم_زدم لب و

 

 ؟؟یشب نصف_لوین

 

 ییدوتا دوما سین شب نصف و شب سر تازه اولا_دمیکوب بهم دستام
 ...که خوبه یلیخ شدن دهید از ترس بدون میبر میتونیم

 

 ...که کنه مخالفت کرد باز دهن لوین

 ..!لاین جون_نشوندم لپش يرو يا گنده بوس و سمتش دمیپر

 

 نده قسم باشه_کرد نگاهم چپ چپ
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 ..ساعت هی فقط یول..

 

 ..چشم_زدم یچشمک

 

 ..بشم حاضر تواتاق رمیم_اومد رونیب زیم ریز از

 

  و دمیدو اتاق سمت به اون از تر جلو و شدم ظرفا شستن الیخیب

  شهیهم مثل

  لوین ورود محض به و برداشتم رو بهم هیشب يها لباس

 ..عشقم ایب_گرفتم سمتش به لباسشو

 

 یشیم مهربون چقد..باشه ریگ کارت تو شهیهم خداکنه_دیخند

 

 مهربونم شهیهم من شعوریب_رفتم بهش يا غره چشم
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 لعنت برمنکرش_گرفت ازم لباس

 

  يدود نکیع با همراه یبزرگ دار لبه کلاه لباسا دنیپوش از بعد

 ..میکن استتار شد لازم اگه تا..برداشتم کمد از

 

 رفتم در سمت به لوین از جلوتر

 برداشت يکاغذ کهیت و کرد کج زیم سمت به راهش لوین که

 

 کار؟یچ يخوایم کاغذ_گفتم متعجب

 

  نداد یجواب

 

 شد کاغذ يتو يزیچ نوشتن مشغول
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  رفتم سمتش به

  خچالی در به بچسبون نویا_گرفت سمتم به کاغذ

 نهیبب نییپا اومد اگه نیآر که

 

 به دیبا ستین خوب حالش مادرم_انداختم کاغذ داخل به ینگاه
 برم دنشید

 ...گردمیزودبرم

 

 ؟...مادر_دمیخند

 ...باشه رفتنمون رونیب واس لیدل هی دیبا_برد بالا هاش شونه

 

 امیم منم رونیب برو تو باشه_گرفتم ازش کاغذ

 

 شد خارج اتاق ا و داد تکون يسر
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 من خب_انداختم خچالی در به ینگاه و رفتم آشپزخونه سمت به
 !!بچسبونم يچجور نویا

 

  شد چندشم دمخو که کردم سیخ دهنم آب با کامل کاغذ

 گهید دوسال تا زدم یچسب هی جووون_ خچالی در به زدمش محکم و
 ...شهینم کنده هم

 

  زدم رونیب خونه از سرخوش

 بود داده هیتک وارید به درختا پشت لوین

 

 خانوم؟ بدم شماره_زدم یسوت

 

 .. يبد لشویموبا دیبا اول_اومد سمتم به
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 م؟؟یبخر یگوش میبر_دمیکوب بهم دستام زده ذوق

 

 ازیچ نیا خرج که میندار پول.. لاین الیخیب_انداخت بهم يبد نگاه
 میکن

 

 ...میندار دل ما مگه..چرا اخه_شد زونیآو ام لوچه و لب

 

  میفت نگر یپول چیه نیآر خونه میاومد یوقت از_دیکش یآه

 مونده انداز پس یکم فقط حسابمونم يتو و

 

 

 زدمیم قدم لوین ارکن صدا یب و دوختم نیزم به چشم کرده بغ

 

 ارمیدرب پول ازمونین شتریب میتونستیم نکهیا با
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 ندازها فقط دیبا پس اشتباهه کارمون هرچند گفتیم لوین شهیهم یول
 شتریب نه.. میبردار ازمونین

 

 میبر ایب_گفت لوین هوی که میکردیم رد رو ابونایخ ریز به سر نطوریهم
 نجایا

 

 ..دنید با که کردم بلند سر

 

 لوین عاااشقتم_دمیکش یغیج یفروش لیموبا دنید با و کردم ندسربل

 

 زینر زبون انقد میبر ایب_دیکشدستم

 

 میشد مغازه وارد ییدوتا

 اد؟؟یبرم ازم یکمک چه_اومد سمتمون به جوان نسبتا يپسر
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 میخواستیم مناسب متیق با خوب یگوش هی_لوین

 

 ه؟؟باش ست و دیریبگ ددوتایخوایم_انداخت لوین و من به ینگاه پسر

 

  هیکاف یکی..  نه_گفتم عیسر

 میکن استفاده زیچ هی از هردو میدار عادت

 

  گذاشت شخوانیپ يرو یگوش مدل چند و گفت یآهان پسر

  یگوش انتخاب از بعد

 رونیب مغازه از و میکرد پسر میتقد یدست دو پولمون مونده ته
 میاومد

  خوشحال

 دسته خوش هچ جوون_بودم یگوش با رفتن ور مشغول
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 لوین هک گرفتم ییهوی یسلف چندتا و کردم حلقه لوین شونه دور دستم
 ..يشد ونهید_دیغر

 نهیبب یگوش تو مونوییدوتا يعکسا یکس ممکنه

 

 فضولا که.. مواقع نیهم واس گذاشتن یگوش قفل_زدم یچشمک
 نزنن دست

 

 گرفتم دونفره يعکسا مختلف يژستا با دوباره و

 

 ...بود کرده ماخ لوین عکسا تمام

 

 يا بچه واقعا_دیغر سر اخر

 

 ... قهیدق هی اندازه_دمیخند
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 فرقشه یکل قهیدق هی همون_لوین

 

 صدا یب

  میزدیم قدم ابونایخ يتو نجوریهم

 

 بزنم زنگ دایش به گرفتم میتصم

  مینداشت ازش يخبر بود وقت یلیخ

 بودم حفظ شهیهم بودن رند بخاطر شمارش

 کنهیم مخالفتبگم لوین به اگه دونستمیم

 گرفتم شمارش تند تند حرف یب

 

  کرد وصل تماس بوق چند از بعد و

 

 عشقم سلام_ گذاشتم گوشم کنار لیموبا
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 الاب يگند چه باز_زد لب و دیچرخ سمتم به شده گرد يچشما با لوین
 !؟ياورد

 

 کردرم اوه_دمیکش غیج که برداشت زیخ سمتم به

 

  بمونه حرکت یب لوین شد باعث خط اونطرف دایش داد يصدا

 ؟؟يچطور_دمیخند

 

 رفتن؟؟ نیگذاشت کجا ییهوی شعورایب.. يتو خر لاین_دایش

 

 دادیم تکون صورتم يجلو دارم حسابت بعدا نشونه به انگشتش لوین

 

 بدم حیتوض فرصت سر دیبا مفصله اش هیقض_
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 الان؟؟ نییکجا_دایش

 

 ابونیتوخ_

 ..امیب بده ادرس_ دایش

 

 فردادمیم بهت میکنیم کار توش که يا خونه ادرس.. تهوق رید الان_
 ایب

 

 ؟؟يشد ونهید_کرد زمزمه لوین

 

 برام کن اس باشه_دایش

 رسونهیمسلام خوبههم لوین_

 

 کشهیم شونه و شاخ برات داره الان دونمیم_دیخند دایش
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 ..من يجلو الان اره_ دمیخند

 

  ندمو تموم مهین لوحرفمین زده بهت افهیق دنید با که

  بود زده زل سرم پشت به

 دیسف گچ مثل لحظه هی يتو رنگم بودم مطمئن و ختیر قلبم ترس از
 شده

 ..که

 یلرزون يصدا با دمیکش تر نییپا بود سرم يرو که یکلاه عیسر
  ؟ شده یچ.. یچ_گفتم

 

 بود زده خشکم زده خی مجسمه مثل و بودم کرده قط تماس

  بود من سر پشت به فقط لوین نگاه

 افتهیب دلم به ترس شتریب شدیم باعث نیا
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 !!لوین_دمیغر

 

 شده تیم هیشب رنگت_زد یچشمک و انداخت من به ینگاه

 

 دیخند بلند

 

 ؟؟ يدید رو یک..مرگ_

 

 !!رو یچ بگو نه رو یک_افتاد راه به الیخیب

 ...یبستن میبر ایب

  یفروش یبستن دنید با برگشتم عقب به

  افتاد هام شونه

 اون اب کنم سکته من یگینم شعوریب_گرفتم لوشپه از یشگونین
 نگاهات
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 به مگیم يزیچ یوقت یباش تو تا.. حقته_گذاشت پهلوش يرو دستش
 يبد گوش حرفم

 

 ...نکبت شیا_شدم نهیس به دست

 

  میشد یفروش یبستن وارد باهم

 نشستم زیم پشت و

 

 رفت یبستن گرفتن يبرا لوین

 

 کردمیم نگاه اطراف

 حرف باهم و بودند نشسته دونفره پسر و تردخ یتوک و تک فقط
 زدنیم
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  زدم ام چونه ریز دستم

 شد دهیکش من يکنار یصندل که

 !؟ییتنها سلام_نشست يپسر و

 

 ..رینخ_دمیچرخ سمتش به گرد يچشما با

 

 !پسره؟؟_دیخند

 

 !؟؟یک_گفتم متعجب

 

 !باشن؟ یک آقا_کرد اخم و نشست من يرو به رو لوین همزمان که

 

 ...دختره دمیفهم اها_پسر

 !!نییدوقلو...نیهست هم هیشب چقد لامصب
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 ...نهیبیم دوتا وبهیمع چشات میهست یکی پ ن پ_

 

  دیخند

 

 ؟؟يبذار تنهامون یتونیم_گفت بهش رو یعصب لوین که

 

 ینزن باشه_داد تکون يسر_بود دهیترس لوین چهره حالت از که پسر
 مارو

 

 رفت و شد بلند زیم پشت از

 اصلا یابهت کوه ، بابا جووون_زدم یچشمک

 

 داداش میچاکر_دیخند
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  یبستن خوردن از بعد

 ؟! لوین_ انداختم ابونایخ به ینگاه میزد رونیب مغازه از

 

 گفت يداریکش هوم

 !مونیقبل خونه میبر_

 

 ؟؟يشد ونهید یچ_دیکش عیج

 

 مامانمون یگفت نیار به چون گفتما خودت واس_بردم بالا هام شونه
  ضهیمر

  شد خوب ساعت مین تو يچجور گهینم بعد

 !؟يبذار تنهاش شب اومد دلت يچجو و

 

 باشن نانیس يادما خونه اطراف ممکنه یول_کرد مکث یکم
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 کیکش اونجا مدت همه نیا بعد کارنیب اونا مگه_دمیکش دستش
 !هنو؟؟ بدن

 

 

  نگفت یچیه لوین

 

 انپنه بدون یزندگ و راحت خواب هی واس بود زده لک دایشد دلم
 خودمون خونه تو يکار

 

 میرفت خونه سمت به و گرفتم یتاکس خوشحال

 انداختم ساختمان به ینگاه کوچه سر

 ..نبود منتظر در دم یغلام قبل مثل گهید

 

 يانگار ستین یغلام_زدم يپوزخند
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 يبرسر خاك يکارا داره نگیپارک تو باز حتما برسرش خاك_لوین
 کنهیم

 

 ؟؟!رمیبگ مچشو میبر_دمیخند

 

 بابا زشته_گفت خنده با

 

 نیج شلوار با رزنهیپ زشت_رفتم خونه سمت به دو با

 

 ستادمیا اطیح در کنار زنون نفس نفس

 مینداشت دیکل

 

 زدم جون نرگس واحد زنگ کلافه

 !ه؟؟یک_شد بلند فونیآ پشت از یمرتض يصدا قهیدق چند از بعد
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 نشست لبم يرو یطونیش لبخند

 ریز سرب و یخجالت پسر نیا دنکر تیاذ واس بود زده لک دلم

 

 ؟؟یخووب سلام_کردم صاف صدام

 شما؟؟_یمرتض

 دادم شماره بهت ابونیخ تو رو اون که میهمون من_

 

 ازکجا منو ادرس! خانوم؟؟ یگیم یچ_شد بلند یمرتض متعجب يصدا
 ؟؟ياورد

 

 تنهام یشب تو؟؟نصف امیب یکن تعارفم يخواینم_دمیخند زیر
 .توکوچه

 

 ستمین اهلش گفتم بهت که من.. نومخا برو_ یمرتض
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 زنمیم هارو هیهمسا همه زنگ ، شتیپ امیب ینکن باز در اگه_

 

 گذاشت فونیا و گفت لب ریز الله اله الا لا

 

 ترس از شده روح هیشب حتما الان بدبخت_دمیخند بلند

 

  شد باز یکیت يصدا با در

 ترسو پسره_نشست لبم يرو لبخند که

 

  پام يجلو دیپر جن مثل یکس هوی که دادم هل یکم در

 دمیکش ینیه دهیترس که

 ...خا يخوایم یچ_

 !لو؟؟ین_شد ساکت من دنید با
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 اعلام طرز چه نیا دیترک زهرم_کردم اخم و دمیکش یقیعم نفس
 !حضوره،؟

 

 رفت رونیب عیسر و زد پس منو

 

 ؟يگردیم یچ دنبال_زدم يلبخند

 

 ؟کو؟ بود نجایا که یزن_ برگرده نکهیا بدون

 

 گهید زمان هی رهیم گفت..اون آها_دادم نشون يجد چهرم حالت
 ..گردهیبرم

 

 بست در و شد ساختمان وارد و داد یفحش لب ریز

 ...کرد من به رو
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 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو_کرد من به رو

 

 !کنن؟؟یم کاریچ خونشون تو مردم_بردم بالا ابروم يتا

 

 هم زنه؟قبلشیم ونبشیغ ییهوی ماه هی که یمردم_زد يپوزخند
 !گردن؟یم دنبالش عکس با مرد چندتا

 

 بود بد یلیخ زدنش حرف طرز

 

 !بودن ما دنبال عکس با مرد چندتا کردم اخم

 

 دادم هلش عقب به و گذاشتم اش نهیس يرو دستم

  خورد جا که

 ..کنم فیتعر تو يبرا رو ماه کی نیا نمیبینم یلزوم_
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 رفتم آسانسور سمت به

 

 زده زل یظیغل اخم با که افتاد یمرتض به نگاهم شدن سوار موقع و
 من به بود

 

 دراورد دم هم یخجالت یمرتض مینبود روز دو

 ... کننیم رییتغ زود چقد مردم

 

 يجلد يدر دم ریز از رو زاپاس دیکل و ستادمیا واحدمون يجلو
 شدم وارد و کردم باز در و دربرداشتم

 

  شد بلند واحد زنگ يصدا که

 زدم دیکل حرف بدون بود لوین حتما

  گذاشتم باز مهین واحد در و
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 شدم لباسام دراوردن مشغول تند تند و

 

 ...يآزاد شیآخ_

 ...خونه جا چیه گنیم راست_دمیچرخ لوین سمت به در غز غژ يصدا

 

 زدم يپوزخند بود ستادهیا در يجلو ریز به سر که یمرتض دنید با

 خترونهد تنه مین هی با فقط و دمیکش رونیب تنم از تاپمو حرکت يتو و
 ستادمیا جلوش یصورت

 

 میدل و دق شده هرجور خواستمیم و بود گرفته حرصم حرفاش ا
 کنم یخال سرش
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 يتو سرش عیسر و شد گرد چشماش من دنید با لحظه کی یمرتض
 زمزمه کنان من من برد فرو لباسش قهی

 .... نا...نا... هی.. هی...دیبخش..بخ..ب...ب..ب_کرد

 

 بفهمم کن صحبت ؟؟درست کرده پاره تسمه چرا _دمیغر تر یصبع
 ؟یگیم یچ

  داد قورت دهنش آب

 شماست...ماله...نیا_ گرفت سمتم به رو يا نامه و

 

 ...بودم کرده تعجب شییهوی رفتار از

 !!ریز به سر آروم انقد حالا و بخوره منو بود کینزد در دم

 !بود؟؟ مهم براش انقد شدن لخت هی یعنی

 

 ..نه_خورد جا که رفتم سمتش هب
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 !نه؟؟ یچ_ستادمیا سرجام

 

 برم دیبا من..نجایا....ذارمیم_گذاشت ییرایپذ زیم يرو رو نامه

 

 شد بسته خونه در هوی که کرد گرد عقب

 

 دیچرخ من سمت به دهیترس یمرتض و

 خنده ریز بزنم همونجا خواستیم دلم که بود شده بانمک چهرش انقد

 

  کرد نییپا و بالا رو رهیدستگ بار چند

 بود قفل در

 

 .... لوین کار حتما

 دمیخند زیر
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 ...دیکن...باز در...در لطفا_گفت ریبز سر و دهیپر یرنگ با یمرتض که

 

 در نیا یول دیببخش_گرفتم خندم يجلو بزور و کردم صاف صدام
 .. شهیم قفل خود ب خود وقتا یبعض خرابه

 

 سبوندچ وارید به خودش که رفتم در سمت به

 شدم در با رفتن ور مشغول و کردم کینزد بهش خودم عمد از

 

 وارید به بود دهیچسب کتلت مثل من بخاطر یمرتض و

 

 خواستیم دلم که دادیم حال کردنش تیاذ انقد و بودم لذت غرق
  نشه باز در نیا چوقتیه

 

  کردم نییپا و بالا رو رهیدستگ بار چند
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 گرد چشماش و جاخورد ستر از که دمیچرخ سمتش به ییهوی و
 شهینم باز... نه_شد

 

  بود دار خنده انقد افشیق

 انقد چرا_ خنده ریز زدم بلند و رمیبگ خندم يجلو نتونستن که
 .. گهید در هی؟؟يدیگرخ

 نترس شهیم باز

 

 کنار دیبر در يجلو از لطفا_کرد اخم یمرتض

 

 رفت بالا ابروهام

 ..دییبفرما_ستادمیا يکنار و

 

 وت که يا پرنده مثل یمرتض و شد باز در دیکش رهیدستگ تا نباریا
  بود قفس
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 زد رونیب خونه از زیت

 

 واالا نوبره یخجالت انقد پسر_دادم تکون تاسف يرو از يسر

 

 توخونه کرد پرت خودش اومد بالا عیسر ها پله از لوین

 

 دمیکوب دستامون و خنده ریز میزد بلند بیدوتا و بستم در و
 لوین ودب یعال يوا_بهم

 دیسف و سرخ داره یمرتض دمید داخل ومدمیم داشتم_دیخند لوین
  میکن تشیاذ کمی گفتم شهیم

 بالا ادیب خونش تیاذ

 

 ... يدیدیم دیبا افشویق يوا_دمیخند

 گرم دمت کردم حال یلیخ
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 _کرد من ب اشاره

 !؟؟يشد لخت چرا حالا

 

 شهینم آدم خونه چجایه ییخدا_انداختم مبل يرو خودم

 

 اه اه کمد تو ای تخت ریز ای همش اونجا دمیسپو

 

 تو دست از_داد تکون يسر

 

  رفت خواب اتاق سمت به

 واببخ ایب_کرد پهن ییرایپذ وسط و اومد رونیب بالشت و تشک با و
 نیآر خونه میبر دیبا زود صبح فردا که

 

 ...حالا میریم الیخیب_ تشک رو کردم پرت خودم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1437  

 

 رهبهت میزودتربر..بشه نگران ممکنه_دیخواب کنارم و دراورد لباسش

 

 نیآر با یکشت منو توام_کردم نگاهش چپ چپ

 

 نیآر آقا بگو بعد به نیاز_دیخند

 

 فروش فرش خانوم ببند_شیشونیپ به زدم دست با

 

 کن تلفظ درست منو شوهر لیفام يهو_دیخند

 

 بابا برو_دراوردم اداش و دمیکش درار بهش پشت پهلو به

**** 

 کردم باز بزور چشمام در شدن دهیکوب يصدا با صبح

  کند جاش از در اه
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 کن باز در پاشو يهو_زدم لوین به يلگد

 

 مخواب هیبق به تا دمیکش دراز مبل پشت و برداشتم رو پتو خودم و
 برسم

 

 ؟؟یکن باز در تو بار هی يمردیم_شد بلند جاش از کنان غرغر لوین

 

 کردم مچاله مبل پشت خودم و نگفتم یچیه

 

 همه نیا يبود کجا..مادر سلام_خورد گوشم به جون نرگس يصدا که
 مدت

 

  کردم دایپ دیجد کار..جون نرگس سلام_لوین

 ادیز خونه برگردم تونمینم وقته تمام
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 دیبا یجون تو که برات رمیبم.. يشد استخون و پوست_جون نرگس
 ..یکن کار انقد

 يریبگ جون خورب گذاشتم بار پاچه کله صبحونه خونه میبر ایب ایب

 

 شد گرد چشمام پاچه کله اسم دنیشن با

 بود حساس باچه کله به شدت به لوین

 

  دهیم خوردش به بزور برشیم الان دمیخند زیر

 

 خندمیم بهش ریس شکم هی

 

 رمیس من ممنون نه نه_لوین

 

  دمیکش یسرک
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 هخون سمت دشیکشیم و لوین به بو دهیچسب یدست دو جون نرگس

  میبر ایب..که مینداشت تعارف_جون نرگس

 

 اصن بهش دارم تیحساس..بخدا خوامینم_لوین

 

 سمت به ينجوریهم و دادینم گوش لوین يحرفا اصلا جون نرگس یول
 ...دشیکش واحد

 

 **لوین*

 دیکش خونه سمت به منو حرفام به توجه یب جون نرگس

 

 میشد آشپزخونه وارد و

 بود پاچه کله خوردن مشغول الیخیب یمرتض
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  گذاشت دهنش يتو که یرابیس از کهیت دنید با

 شد خیس تنم به مو

 شد جمع ناخوداگاه صورتم و

 

 انداخت من به لکسیر ینگاه یمرتض

 شد خوردن مشغول دوباره و

 

 دستم يجلو گوسفند چال و چشم از پر یبشقاب جون نرگس
 مادر بخور_گذاشت

 

 لهک از دچق دونستیم خدا.بود بشقاب داخل یرابیس و پاچه به نگاهم
 بودم متنفر پاچه

 ...يبخور گوسفند يپا و دست و چال و چشم دهیم یمعن چه خو

 سوختیم بدبخت گوسفند واس دلم یبچگ از
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 بخورم بدنش ياجزا ومدینم دلم و

 مبخور شیرابیس و زبون و چشم نکهیاز یول خوردمایم گوشت البته
 ومدیم بدم

 

 هان؟؟_ اومدم خودم به جون نرگس يصدا با

 

 گهید بخور_جون سنرگ

 

 زدم یخجل يلبخند

 

 یترسیم نکنه_زد پوزخند یمرتض که

 

 دیکش هوف و گذاشت دهنش يتو گوسفند زبون ای بود چشم از کهیت

 

 خوردیم بهم داشت حالم
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  دمیدو رونیب خونه از و شدم بلند زیم پشت از عیسر

 انداختم خودمون خونه يتو خودم و

 

 بهت پاچه کله معلومه_خنده ریز دز من دهیپر رنگ دنید با لاین که
 دیچسب

 

 بد حالم...نگو يوا_شدم ولو مبل يرو

 دنبالت ادیم جون نرگس الان دیخند

 

 من يپاشوجا_ ستهیبا کردم مجبور دمیکش دستشو و شدم بلند هوی
 .. برو

 .. من به دهیم ریگ گردهیبرم الان

 

 بست در و انداختم رونشیب خونه از بزور
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 تنم به يلرز دوباره ها پاچه کله يادآوری با و ستادمیا در پشت و
 نشست

 

 *لاین

 دادم تکون تاسف يرو از يسر

 

 بود گرفته خندم

 بود متنفر پاچه کله از لوین یبچگ از

 و دکتر الان داشتیم معلما از داشت پاچه کله از که یترس یعنی
 بود مهندس

 

 يوجل یمرتض و شد باز هوی در که بود نرفته در رهیدستگ يرو دستم
 !يمرد گفتم_ستادیا در
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 هان؟؟_گفتم متعجب

 

 .. يشد يفرار تو که ياونجور_زد يپوزخند

 بشه فلج تییجا هی و یبش پا کله بود ممکن لحظه هر

 

 دادم هلش و گذاشتم اش نهیس قفسه يرو دستم

  بدنش با دستم تماس بخاطر الان داشتم انتظار

 ...یول بده نشون العمل عکس

 

 من به زد زل و تادسیا لکسیر یول

 که بودم مونده واج و هاج نجوریهم و بودم کرده تعجب رفتارش از
 شد بلند جون نرگس يصدا

 لو؟؟ین دنبال یرفت پسرم_

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1446  

 

 مادرجون نجاسیهم_زد داد رهیبگ من از نگاهش نکهیا بدون یمرتض

 کار سر رمیم من

 رفت رونیب خونه از و زد کنار منو و

 

 خودش با نبود معلوم چل و خل سرهپ_کردم نگاه شیخال يجا به
 کنه سکته خوادیم تعصب و ترس از بار هی چند چند

 ... خشک انقد بار هی

 

 سنرگ سلام_نشستم زیم پشت و رفتم آشپزخونه سمت به الیخیب
 جون

 

 ...افتاد دهن از بخور زمیعز سلام_دیخند نرگس

 برداشتم یقاشق

 ..يزد رونیب خونه از ياونجور دفعه هی چرا_جون نرگس
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 شده تیزیچ کردم فکر

 

 ...نبود یمهم زیچ...نه_کردم یتصنع خنده

 

 شدم خوردن مشغول

 ... بودم نوایب گوسفند یرابیس و زبون عاشق لوین برخلاف من

 ..نداشتم دوست رو کله ياجزا هیبق

 بخورم شدیم چندشم لوین قول به و

 

 نرویب خونه از لیوسا کردن جمع يبرا جون نرگس به کمک از بعد
 فشردم زنگ و ستادمیا واحد يجلو و زدم

 

 کرد باز در لوین و
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  بود دهیپر رنگش

 رفت خوردم پاچه کله شد تموم بابا_گفتم متعجب

 

 ستین پاچه کله بخاطر_گذاشت کمرش يرو دستش

 ..ختیر بهم ام انهیماه عادت خیتار ادیز استرس بخاطر کنم فکر

 

 ...شهیم رید... میبر شو حاضر ایب_ختیر مبل يرو هاشو لباس

 

 ارم؟؟یب نبات يچا برات_رفتم سمتش به

 

 سین لازم..نه_دیپوش مانتوش

 

 میرفت نیآر خونه سمت به و میشد خارج خونه از اماده حاضر ییدوتا
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 یواشکی من.. سین خوب حالت برو اول تو_ستادمیا اطیح در يجلو
 امیم

 

 رفت در سمت به کمر به دست نطوریهم لوین

  فشرد زنگ و

 

 ...شد اطیح وارد

 

 *لوین*

 

 کنم هی گر نمیبش خواستیمدلم درد از

 

 و دش باز ییهوی خونه در که بود دهینرس در رهیدستگ به دستم هنوز
 شد ظاهر جلوم نیآر یعصب چهره
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  بود شده قرمز تیعصبان از صورتش

 ...يزیچ_گفتم متعجب و

 

 شد خفه گلوم يتو صدام محکمش یلیس با که

 

 گذاشتم مصورت يرو دستم

 شد حس یب صورتم طرف هی ضربه شدت از

 بود شده جمع چشمام يتو اشک

 

 ؟؟یرفت يگور کدوم شبید از هست معلوم_دیکش داد

  گشتم دنبالت جارو همه

 ؟؟يبد خبر هی دینبا

 

 ... ادداشتی من اما_ زدم لب دیلرزیم ك يصدا
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 ..خچالی رو

 کنم کامل هام جمله تونستمینم

 اشکام به زد زل متعجب نیآر که دیچک نییاپ چشمم از یاشک قطره

 

 کنم هیگر دیبا چرا کردیم فکر دیشا هه

  رفتم اتاقم سمت به بلند يها قدم با و زدم پسش شدت به

 هیگر ریز زدم ورودم محض به و

 بود شده بلند هقم هق يصدا

 سپ یکی اشکام و بودم کرده بغل زانوهام و بودم نشسته نیزم يرو و
 ختیریم نیمز يرو يگرید از

 

 ..شد باز و خورد در به يا تقه

  شد باز در

  اوردمین بالا شده وارد که یشخص دنید يبرا سرم
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  بود شده باعث نیآر یلیس يجا درد و دلم درد

 کنم هیگر بلند يصدا با

 

 کرد بغلم یکس که بودم خودم توحال

  لاین دنید با که دمیکش عقب خودم دهیترس

 

 زد؟؟ منو اون يدید_بغلش يتو کردم پرت دوباره خودم

 

  کرد بلند من يرو دست یجرات چه به اصلا

 ه؟یک کرده فکر یعوض پسره

 ؟؟ هیخبر کرده فکر دمیخند بهش دوروز

 ..اصن
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 باش آروم سیه_فشرد بغلش يتو منو لاین

 يبهتر يجا رو ادداشتی کاغذ دیبا بود من ریتقص دمید زیچ همه
 زدمیم

 

 دهیند اونو نیآر و خچالی ریز افتاد شده کنده حتما

 ..بزنه منو نداشت حق اون یهرچ_دمیکش بالا دماغم آب

 

 ..رمیگیم حالشو نباش نگران..آره_شد یحرص صداش لاین

 

 میبود نشسته در پشت نیزم يرو

 ...دیکوب در به یکس که

 تخت ریز دیخز موش مثل و شد جدا ازم تند لاین
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 و کردم اخم نیآر دنید با شد باز اتاق در که رفتم کنار در پشت از
 گرفتم ازش نگاهم

 

 نشست پام يجلو و تراومد کینزد

 

 بزنم حرف باهاش خواستینم دلم اصلا

 

 ..خوامیم معذرت شمیپ قهیدق چند رفتار بخاطر.. من_کرد یمن من

 گشتم دنبالت خونه کل یستین دمید شبید یوقت

 نبود ازت ياثر یول

 بگردم دنبالت که نداشتم هم یادرس و وتلفن

 ...رفتم اونور و نوریا سرکنده مرغ مثل صب تا و

 ..یبرگشت که اداره برم شدنت گم واس خواستمیم گهید
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 ندادم بهش یجواب چیه

 ؟؟یبخشیم...لوین_کرد سکوت یکم که

 

 

 شد تر ظیغل اخمم

 

 لوین_گفت يتر اروم يصدا با که

 

 ..نمتیبب خوامینم..رونیب برو اتاق از... نه_زدم داد

 

  شد بسته و باز چندبار دهنش بهم زده زل بمتعج

 شد خارج اتاق از صدا یب که دید یچ میاشک نگاه يتو دونمینم یول

 

 ..هیگر ریز زدم دوباره و
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  گذاشتم شکمم يرو دستم و

 بود گذاشته اثر روانم و اعصاب يرو شدت به دردش

 

 برات؟؟ ارمیب داغ نبات یابج_ اومد رونیب تخت ریز از لاین

 

 ..نه_مزد هق

 قرص؟؟_لاین

 

 آره_کردم فکر یکم

 

 امیم الان بمون نجایهم_داد تکون سرش

 

  رفت رونیب اتاق از

 کردم جمع شکمم يتو پاهام و دادم هیتک تخت به
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 *لاین*

 دمبو گشتن مشغول ها کشو يتو و رفتم آشپزخونه سمت به یعصب
 ؟؟يگردیم یچ دنبال_دمیپر جا از دهیترس نیآر يصدا با هوی که

 

  بود زده لوین به که یلیس خاطرب

 بودم یعصب دستش از

 

 اکشوه و نتیکاب يتو گشتن مشغول دوباره و کردم نگاهش چپ چپ
 ...شدم

 نشست لبم يرو یکمرنگ لبخند قرص از پر کیکوچ جعبه دنید با

 

 گشتمیم مسکن دنبال ها بسته نیب تند تند و گذاشتم زیم يرو جعبه

 

 ؟؟یهست یچ دنبال قرصا تو_گرفت دستم مچ نیآر هوی که
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 سین مربوط تو به_ دمیکش پس دستم

 

 خوردن با يخوایم فهممینم یکنیم فکر_دیکش خودش سمت منو
 !؟؟یکن یکش خود یالک قرص

 

 يدار ارزش انقد یکنیم فکر_خنده ریز زدم بلند و شد گرد چشمام
 کنم؟؟ یخودکش یلیس هی بخاطر که

 

 خورد جا حرفم از

 ادمد هلش عقب به دست با

 رفتم اتاق سمت به برداشتم زیم يرو از رو جعبه و

 

 شد بلند خونه در شدن دهیکوب يصدا اتاق در بستن با همزمان
 الیخیب
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  رفتم بود دهیخواب تخت يرو که لوین سمت به

 

 لبش يرو قرص دونه هی و برداشتم مسکن قرص ها بسته نیب از و
 ..يخواهر بخور_گذاشتم

 

  دیبلع قرص حرف یب

 

 اب يا جرعه خوردن بعد و کردم کینزد لبش به زیم يرو آب انویل
 لا؟؟ین_ بست چشماش دوباره

 

 !لا؟ین جانه_گرفتم دستش

 

  میکرد خوش دل يزیچ به وقت هر چرا_دیکش یآه

 شد خراب یچ همه
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 نداشتم سوالش واس یجواب

 بستم چشمام و گذاشتم دستش يرو سرم

 

 باشه شنگول و شاد رهدوبا لوین شدم داریب یوقت خواستیمدلم

 ادم ذارنینم قهیدق هی اه_ کردم باز چشمام تلفن زنگ يصدا با
 بخوابه

 ...زنهیمزنگ فرت و فرت یه

 

 رفتم تلفن سمت به و شدم خارج اتاق از بلند يها قدم با و یعصب

 بله؟؟_

 

  کرد سکوت یکم خط پشت شخص

 الو؟؟_
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 ..سلام_کرد صاف صداش

 

 ؟؟ يزد زنگ شده یچ سلام_دمیغر دندونام نیب از بود نیآر

 

 تیمامور رمیم روز چند واسه من_کرد زمزمه اروم

 

 !خب؟؟_گفتم الیخیب

 

 ...خداحافظ نیهم_دیکش یآه

 

 دیچیپ گوشم يتو ممتد يها بوق يصدا و

 

 وضع خل پسره

 

 و گذاشتم سرجاش تلفن
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 برگشتم اتاق به

 

 بود نشسته تخت يرو لوین

 !بود؟؟ یک_دیپرس من دنید با

 

 نیآر_دمیکش دراز تخت يرو

 

 !گفت؟؟ یچ_دیچرخ سمتم به

 

 ..ستین خونه و تیمامور رهیم روز چند گفت..یچیه_

 

 !؟؟یتیمامور چه_لوین

 

 ...دمینپرس_انداختم بالا هام شونه
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 م؟؟یکن درست غذا میبر گشنمه_لوین

 

 به ارنیب رونیب از بزن زنگ ندارم حال من_کردم نگاهش چپ چپ
 خان نیآر حساب

 خورمیم تزایپ نم

 

 ... شکمت بخوره کارد_دیکوب شکمم به دست با لوین

 

 ...رفت رونیب اتاق از که دمیخند

 

**** 

 بود گذشته نیآر نبودن از يروز چند

 

 يوا_فت ریم انوطرف و نطرفیا خونه يتو کنده سر مرغ مثل لوین و
 دلشوره از رمیمیم دارم ستین ازش يخبر چیه روزه 5 لاین
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 یچ هواس.. سهیپل سرش ریخ بابا_کردم بالا و نییپا ونیزیتلو شبکه
 ؟؟ینگران یالک

 

 ..زنهیم شور دلم بیعج_کرد پرت مبل يرو خودش

 

  سمت دیپر فنر مثل لوین در زنگ يصدا با

 فونیآ

 !بله؟؟_

 

 کرد پرواز اطیح در سمت به دو با و فشرد رو دکمه

 

 بشم میقا تا رفتم اتاق سمت به عیسر بود نیآر حتما
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 انوز با لوین و شد باز اتاق در که کردمیم نگاه وارید و در به تخت ریز
 اومد فرود نیزم يرو

 زده خشکش مجسمه کی مثل نقطه هی به بود شده خشک نگاهش
  بود

 ...هوی که

 ؟.شده یچ لوین_رفتم سمتش به و دمیپر رونیب تخت ریز از عیسر

 

 نیآر_زد لب بود زده زل نیزم به که نطوریهم

 

 ؟؟یچ نیآر_گفتم طربمض

 

 ..مارستانهیب تو_افتاد نیزم يرو دستاش و شد شل بدنش

 

 ،؟چرا؟؟یچ_ زدم داد
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 تو رادمهر گروه تو رفت ينفوذ عنوان به_زد هق و شد خم سرش
  تیمامور

 یعیطب مرگش نکهیا واس و برهیم یپ تشیهو به کارا خلاف از یکی
 سرش يتو زننیم چوب با اول کنه جلوه

 نیماش يجلو دازنشنیم بعد و

 

 ...حالش الان_کردم زمزمه ناباور

 

 ...شده يمغز ضربه_دیپر حرفم نیب لوین

 

 شدم رهیخ لوین دهیپر رنگ چهره به باز مهین دهن با و زده بهت

 

  بار نیآخر يبرا...دنشید مارستانیب برم مهبد با خوامیم_لوین
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 کارت عشقم آخه_ هیگر ریز زد بلند و کرد پرت بغلم يتو خودش
 داشت عضو ياهدا

 کنن کهیت کهیت زشویعز بدن خوامیم حالا

 ...قلبش آخ

 کنم تحمل يچجور

 کردمینم يرفتار بد باهاش چندروز نیا کاش

  زد یلیس یوقت کاش

 کردمیم تشکر ،ازش یناراحت يبجا

 ...کاش

 حال نیا با سیه_کردم هیگر همراهش فشردم بغلم يتو سرش
 مارستان؟؟یب يبر يخوایم يچجور

 

 

 نمشیبب دیبا_شد خارج بغلم از
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 شد خارج اتاق از عیسر و دیپوش و برداشت کمد از مانتو فقط

 باشه تنها بذارم تونستمینم

 

  دمیپوش مانتومو سرش پشت عیسر

 

 شدم خارج خونه از

 

 ...امیم منم_سمتش دمیپر دو با که شد ینیماش سوار لوین

 

 نشستم نیماش يتو کنارش و

 بود ساکت راه طول تمام

 ..داره اجیاحت شتریب کردن فکر و سکوت به ناراحته یوقت دونستمیم
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 ادیب کنار باخودش دادمیم اجازه دیبا

 

 شد متوقف مارستانیب يجلو نیماش

 

 کردم حساب هیکرا شد ادهیپ حرف یب لوین

  نباشه معلوم ام چهره ادیز تا دمیکش تر جلو شالم و

 ..شدم مارستانیب وارد سرش پشت و

 283_پارت#

  دونفره_دروغ#

  سرش پشت منم و دیدویم مارستانیب يتو هراسون

 رفتمیم

 برخورد لوین با بود کینزد و اومد رونیب رو راه داخل از مهبد هوی که
  کنن

 دیکش عقب خودش عیسر که
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 کردم بهشون پشتم عیسر

 !؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو_مهبد

 

 نمیبب نیآر خوامیم_لوین

 

 شهینم_مهبد

 

 نمشیبب خوامیم_زد ددا لوین

 

 نشد بلند ازمهبد يصدا

 کنم درك خوااهرم حال تونستمیم من

 بود متقابل لوین و من يها حس
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 ياج لوین و ستهیبا حرکت از بود کینزد غصه شدت از من قلب الان و
 داشت خود

 دمیکش یآه

 

 انداختم سرم پشت به ینگاه یواشکی

 نبود ازشون يخبر

  نبود ياثر جیه یول رو راه يانتها سمت دمیدو

 

 یرگبز اون ب مارستانیب يتو گشتن مشغول و گفتم لب ریز یلعنت
 ...شدم

 

 لوین*

 نبود خودم دست اشکام اریاخت

 افتادم راه به مهبد دنبال ریز ب سر و آروم بچه هی مثل و
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 کرده سکوت مدت تمام من زده غم افهیق و تیعصبان دنید با مهبد
 بود

 

 شینیبب ادیز دنینم اجازه یول..نجاسیا_کردم بلند سر حرفش با
 کنن امادش عمل واس خوانیم

 

 ؟؟يزود نیا به_زدم لب باور نا

 

 ..اره_انداخت نییپا سرش

 

 گفت بهت یک_گرفت دستم که گذاشتم در رهیدستگ يرو دستم
 نجاس؟؟یا نیآر

 

  دمیکش رونیب دستش از دستم
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 تماس اب خواستینم دلم و نهیبیم منو نیآر روح کردمیم احساس
 ..بشه دلخور مهبد با من دست

 ..کیپ_کردم زمزمه اروم

 

 ک؟؟یپ_ گفت متعجب

 

 به داشت فهیوظ و اومده اداره طرف از گفت آره_کردم باز در
 بده خبر همسرش

 

 کردیم نگاه فقط زده بهت مهبد

 شدم اتاق وارد و

 وصل بهش دستگاه و دم و میس یکل که نیآر جون یب بدن دنید با
 بود
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 منو_هیگر ریز زدم بلند و زدم زانو نیزم يرو و شد کنده جا زا دلم
 نیار..ببخش

 .... ببخش منو

 

 ..کردمیم تکرار حرف نیهم مدام

 ...بود من ریتقص_گذاشتم نیزم يرو سرم

  من بد رفتار بخاطر دونمیم

 يشد يفرار خودت خونه از

 

 باهااات تیمامور نیا اخر تا و دمیکشینم پس پا کاش..ببخش منو
  بودم

 

 و بود افتادهین تخت يرو چشمم يجلو جونت یب جسم الان دیشا
 ...باهم
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 دستم شدن دمیکش با

 شد قط حرفم

 کردم بلند سرم و

 ...میببر عمل اتاق به ضیمر دیبا_زد ینیغمگ لبخند پرستار

 

 رفتم سمتش به شدم بلند نیزم يرو از

  بود دهیخشک لباش

 

 دمیبوس لباش یطولان و آروم و کردم خم سرم

 ...بود ما بوسه نیاخر نیا

 نشستم قبر کنار خورده سر نیآر دفن مراسم از بعد

 ؟؟یکن کاریچ يخوایم نیا بعد_

 

 یچیه_دوختم مهبد به سردم نگاه
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 نیا رفتن؟تو کجا دوقلوها_دمیپرس زده شتاب و اومد ادمی يزیچ هوی
 نبود؟؟ ازشون ياثر روز چند

 

  فرار_نیزم هی زد زل مهبد

 

 ؟یچ_گفتم يبلند ياصد با

 جاسوس اونا مدت تمام شهیم باورت_دوخت نگاهم يتو نگاهش
 !دن؟یکشیم خواستنیم که یطرف هر به مارو و بودن

 

 هی به بودن فروخته خودشون پول بخاطر که يا سابقه با يها سرگرد
 ...یقاچاقچ مشت

 

 مرگ یبان باعث_شد بلند جاش از که بهش بودم زده زل باز دهن با
 هستن دوتا همون هم نیآر
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 يریدستگ میتونست و نداشتن خبر تیمامور زمان از میاورد شانس
 ..کردن فرار و بودن زرنگ یلیخ دوتا اون یول میریبگ هیبق و رادمهر

 

 ...کنمیم داشونیپ یول_کرد مشت دستش

 

 رمیم گهید من_شدم بلند نیزم يرو از و دمیکش یآه

 

 ..متنیبب بازم دوارمیام_داد تکون سر مهبد

 

 رفتم ابونیخ سمت به و زدم ینیغمگ لبخند

 

 ؟يخواهر میبر_ اومد رونیب ها درخت پشت از لاین که

 

 و داشت نگه که دادم تکون دست نیماش يبرا و دادم تکون يسر
 ...میرفت خونه سمت به ییدوتا
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  داشت نگه کوچه سر نیماش

 میشد ادهیپ ییدوتا

 

 وت رمیم زودتر ترکمیم مدار من لوین_دیغر پاش نیب دیچسب لاین
 ..ایب سرم پشت

 

 ختیر یگفت بس از ها بچه نیع_دادم تکون تاسف يرو از يسر
 ...رو کوچه يدینکش گند به تا برو.. يخورد منو مخ ختیر

 

 ...افتادم راه به سرش پشت و دیدو خونه سمت به دو با

 

 * لاین*

 

 نداشتم تحمل هم گهید هیثان هی یحت
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  بود نیآر قبر نارک لوین که یمدت تمام

 

 میبرگرد بشه بلند عیسر کردمیم خدا خدا و بودم انفجار مرز در
 ...خونه

 

 به شهیم آزاد قفس از که پرنده مثل و کردم باز دیکل با اطیح در
 کردم پرواز آسانسور سمت

 افتاد یمرتض به نگاهم آسانسور در شدن باز با که

 

 يرو و نییپا ومدا خورد سر نگاهش شد گرد ش چشما من دنید با
 که دستم

 

 شد خشک بودم گذاشته پام نیب

 

 ...استغفرالله_دیگز لب
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 بود گرفته خندم

 ختیریم شمیج بودم مطمئن دمیخندیم اگه یول

 

 ...شد بسته در آسانسور تو دمیپر

  کردمیم اونور و نوریا خودم یه

 .. ریبگ آروم_دیغر لب ریز یمرتض که

 

 ...تونمینم_کردم نگاهش چپ چپ

 یتخواسینم مگه نییپا اومد آسانسور یوقت ينشد ادهیپ چرا تو اصلا
 ؟؟يبر

 

 کرد بشیج يتو دستش

 ؟؟یکن اوز*ت يخوایم_زدم داد یلودگ با که
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 و دیدزد نگاهش عیسر یول دیچرخ سمتم به شده گرد يچشما با
 ؟؟يندار ایح و شرم تو دختر_انداخت نیزم يرو

 

 ؟یچ_دمیخند زیر

 

 شد گفتن ذکر مشغول و دیکش رونیب بشیج از یحیتسب

 

 ولیا بابا_رفت بالا ابروم يتا

 

  شدم یمرتض الیخیب در شدن باز محض به

  و کردم باز در و واحد سمت دمیپر

 ...ییدستشو تو کردم پرت خودم

 

  لازم يکارها انجام از بعد
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 ...دوباره یزندگ.. شیآخ_ شدم خارج ییدستشو از سرخوش

 

  خوردم جا واحد در خورد بهم با

 ..که کردم گرد عقب

 جاخوردم لوین یعصب چهره دنید با

 باز؟؟ چته_

 

 با رمیبگ رو یمرتض نیا خوادیم دلم_کرد پرت مبل يرو شالش
 کنم خفش خودن يدستا

 

 ؟؟يدید کجا یمرتض_گفتم متعجب

 

 نگیپارک تو_افتادم راه به دنبالش که رفت آشپزخونه سمت به

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1483  

 

  عوض خل پسره_کردم زمزمه لب ریز

 داشت قرض راه ای گرفتیم يسوار آسانسور از ین معلوم

 

 ...گشنمه يوا_لوین

 

 ..کرده تزایپ هوس دلم چقد آخ_نشستم زیم يرو

 

 هب در و میشد کار یب باز_دیکش یآه انداخت بهم يبد ینگاه لوین
 ...در

 

 ؟؟يخوریم مروین_گفت هوا یب

 

 ... باشه یمرغ تخم اگه_انداختم بالا ها شونه

 

 ؟؟!لاین_ کرد باز خچالی در
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 دمیکش یهوم

 

 ..سین خچالی تو یچیه_لوین

 یحقوق میبود نیآر خونه که مدت نیا تو...دیخر میبر میندار هم یپول
  مینگرفت ازش

 

 

 !پخته؟؟ یچ شام جون نرگس نمیبب برم_

 

 ...زشته_دیگز لب

 _ دیکش شکمش به یدست

 ..گشنمه یلیخ که برو یول

 

 شدم بلند یصندل يرو از
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 رفتم جون نرگس واحد سمت به و

 زدم در به یآروم تقه و

 ه؟؟یک_شد بلند جون نرگس يصدا که

 

 نشست لبم يرو يلبخند

 زهبپ برامون خوشمزه زیچ هی تا کردمیم يدلبر براش کمی بود بهتر

 

  در شدن باز محض به

 

 ...من عشقه سلام يوااا_ بغلش يتو کردم پرت خودم هوا یب

 انداختم کردم بغل که یشخص کلیه به ینگاه

 خوردینم جون نرگس به کلیه نیا

  کردم جدا ازش خودم یکم
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 صاف شدم جدا ازش عیسر یمرتض شده گرد يچشما دنید با
 ستادمیا

 

 ..یعاشقم شدت نیا به دونستمینم_زد يپوزخند که

 

 ... یول آره که اون... آء_دمیخند بزور و دادم قورت دهنم آب

 

 ؟؟یهست مردمم کشته یول_دیپر حرفم نیب یمرتض

 

 ..جونه نرگس کردم فکر من رینخ_کردم اخم

 

 ؟؟يدیند یگندگ اون به رو من یعنی_یمرتض

 

 !پسرم؟؟ هیک_شد بلند یمرتض سر پشت از جون نرگس يصدا
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 ...عاشقتونه_رفت کنار یمرتض

 

 نکنم یتوج بهش کردم یسع

 یجون نرگس سلام_دمیخند و کردم جون نرگس به رو

 

 ...تو ایب يستادیا در دم چرا دخترم سلام_زد ینمهربو لبخند

 

 دهینم اجازه پسرتون_کردم یمرتض به اشاره

 

 ...یکن تیاذ دخترمو نمینب گهید_زد یمرتض گردن پشت به دست با

 

  گذاشت شینما به دندونام کل که زدم يگشاد لبخند

 ؟؟؟!!زیعز_دینال و کرد نگاا جون نرگس به متعجب یمرتض
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 دخترم تو ایب_دیکش گرفت دستم یمرتض الیخیب جون نرگس

 

 نرگس سر پشت و آوردم رونیب یمرتض يبرا زبونم و چرخوندم سرم
 رفتم جون

 

 دمیکش یقیعم نفس آشپزخونه به دهینرس

 نخورد مشامم به ییبو چیه یول

 

 ... که دمیکش يا گهید قیعم نفس

 

 خونه؟؟ دهیم يبد يبو_گفت مردد جون نرگس

 

 ..نه نه_کردم هل

 

 !؟؟یکشیم بو یه چرا پس_دیکش نفس چندبار
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 ن؟؟یدار یچ شام بزنم حدس خواستمیم_دمیخند بزور

 

 یچیه_کرد يبلند خنده جون نرگس

 

 ؟یچیه_شد یخال بادم بادکنک مثل

 

 شیمعاف کارت گرفتن بخاطر یمرتض امشب_رفت آشپزخونه سمت به
 ..کرده دعوت شام مارو

 

 قا؟؟یدق یچ یمعاف_گفتم متعجب

 

 گهید يسرباز_گذاشت ینیس يتو استکان چند جون نرگس

 

 نرفته؟؟ يسرباز یگندگ نیا به پسره...وا_
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 ... بود يفرار سرباز نه_دیخند جون نرگس

 

 ..کنن شیخجالت سر بر خاك_دیغر لب ریز

 

 ...میبخور یچ شام حالا دمیکش یآه

 بخور ییچا دخترم ایب_زد صدام جون نرگس

 

  میدیخوابیم رسنهگ دیبا امشب نکهیاز کرده بغ

 شدم ولو یصندل يرو

 

 شد؟؟ يزیچ_جون نرگس

 

 ...ها؟؟نه_



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1491  

 

 بشه؟؟ خوادیم يزیچ چه_دمیخند

 

 

 ...آماده زیعز_برگشتم عقب به یمرتض يصدا با

 

 ..سلام_نییپا انداخت عیسر سرش و زد خشکش من دنید با

 

 سلام _گفتم متعجب

 

 ..هشیم رید دیبش حاضر زودتر شد تموم کارتون یوقت زیعز_یمرتض

  گفت يا باشه جون نرگس

 کنمیم زحمت رفع گهید من_شدم بلند یصندل يرو از

 دخترم؟؟ کجا_نرگس

 شد بلند شکمم قور و قار يصدا که بدم جوابشو کردم باز دهن
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 بود ام گرسنه شدت به و بودم نخورده یچیه صبح از

 

  میبر ایب بگه و بسوزه برام دلش یمرتض کردمیم خدا خدا دلم يتو

 

  دمیگز لب

 ..میبر نیایب شمااهم دیندار يکار اگه_ یمرتض

 

 ؟؟يجد_دمیکش غیج و زد برق یخوشحال از چشمام

 

 نییپا سرش دوباره و انداخت من به ینگاه و خورد جا هوی یمرتض
 بله_انداخت

 

 پسرعاااشقتم ولیا_دمیکش لپش و رفتم سمتش به

 

 اممم_ کرد صاف گلوش هوی جون نرگس
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  دمیچرخ سمتش به ادمستیا خیس که

 بود شده قرمز صورتش

 خنده ریز نزنه من بچگانه رفتار از تا گرفتا خودش بزور بود معلوم

 گفت یاروم استغفرالله و گذاشت لپش يرو دستش یمرتض و.
 ...شدم مونیپش درخواستم از الان نیهم_

 

 

 بشم حاضر رمیم من_زدم يا گنده لبخند

 

 تعارفم_دینالیم که یرتضم غرغر نیب جون نرگس خنده يصدا
  پررو چقدادم.. شهینم شیحال

 بود شده گم

 

 ؟؟ چته_اومد رونیب اتاق از دهیترس لدین که خونه تو دمیپر
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 .. میدعوت شام که میبر_زدم یبشکن

 

 کجا؟؟_رفت بالا ابروهاش

 جووون یمرتض خدمت_دمیخند

 

  اتاق يتو بردم و دمیکش دستش

 یمشک مانتو من_کرد اخم که دمیکش رونیب کمد از یروشن يمانتو
 ..پوشمیم

 

  شد خشک هوا يرو دستم

 کردم یمکث

  بود دار داغ نیآر مرگ بخاطر هنوزم دونستمیم

 

 تره خوشکل یمشک منم نظر به... آره_زدم یکمرنگ لبخند
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 دمیپوش عیسر و برداشتم لوین مانتو هیشب يمانتو و

  مینبود شیآرا اهل

 

 کردم نگاه رونیب به پنجره از و و رفتم آشپزخونه سمت به

  بود ستادهیا نیماش کنار یمرتض

 م؟؟حالایبر ییدوتا يچجور_ برگشتم لوین شیپ

 

  شهیهم مثل_ انداخت بالا هاش شونه لوین

 ...امیم سرت پشت من يریم تو

 

 _زدم یثیخب لبخند

 دارم يا گهید فکر هی من

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1496  

 

 ؟؟يفکر چه_ لوین

 

 ...عقب صندوق_شد تر پررنگ ام لبخند

 

 کرد زیر چشماش لوین

 ؟؟یچ که خب_دیپرس یسوال ك دارم يقصد چه بود دهیفهم انگار

 

 گهید عقب صندوق تو يریم_زدم یچشمک

 

 ...عمرا_نشست مبل يرو نهیس به دست

 لاین جون_نشستم کنارش

 

 ...نداره راه_گرفت ازم روشو
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 ...رمیمخودم ضرر جهنم_دادم رونیب نفسم کردم باد لپام

 

 ...نهیهم_زد یبشکن و دیخند

  رفتم بهش يا غره چشم

 

  زدم رونیب خونه از لوین از زودتر

 

 شدم میقا اطیح در پشت

 کردیم نگاه ساعتش به مدام و بود داده هیتک نیماش به یمرتض

 

 کردمیم دورش نیماش از يجور هی دیبا

 ؟؟!يچجور یول

 

 اومد سمتم به زنان سوت لوین هوی که
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 ستادیا جلوش و رفت یمرتض سمت به که کردمیم نگاهش متعجب

 

 ..امشب واس ممنون یمرتض آقا سلام_لوین

 ..کنم بغل قهیدق دو شمارو تشکر يبرا خوامیم

 

 کرد باز هم از دستاش یلودگ با و

 داد و دیکش عقب یمرتض هوی که برداشت جلو سمت به یقدم
 ...دختر بکش خجالت_زد

 

 چرا؟؟_لوین

 

 ك اومد اطیح در سمت به و گفت ي الله استغف_کرده هل یمرتض
 شدم میقا در پشت عیسر

 ..موند کجا زیعز نمیبب برم_ زد لب
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 آسانسور سمت به دیدو و

 

 ..ایچوندیپ خوب رو بدبخت_اومدم رونیب در پشت از خنده با

 

 ..مینیا ما_زد یچشمک لوین

 ...کوچولو صندوقت تو برو بپر

 

 کرد باز عقب صندوق در که کردم اخم

 

  زونیآو لوچه و لب با

 دادم جا عقب صندوق يتو خودم بزود

 دلوم عشقه بگذره خوش_لوین

 * لوین*

  زدم کهیت نیماش به
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 اومدن رونیب ساختمان از جون نرگس همراه یمرتض یقیدقا از بعد

 

 انداخت نییپا سرش و کرد اخم من دنید محض به یمرتض

 

 انداختم بالا یتفاوت یب با ها شونه

 

 مردم يدخترا واس ادیم میناز چه

 

 ..دخترم میبر_جون نرگس

 

 ..میبر سلام_زدم يلبخند

 

  نشستم عقب یصندل يرو

 نشستن جلو یمرتض همراه جون نرگس و



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1501  

 

 پخش نیماش داخل آروم کیموز با که بودم یآهنگ محو ریمس تمام
 شدیم

 

 

 بده بام شهر هی شینجوریهم

 نده عذابم باش من سمت تو

 

 نره ساعت یکاشک تو یب

 کمه تو با بازم سال کل که

 

 کمه طاقت راه به چشم

 همه از دباختیترس تو یب اون

 

 وابستته ینیبینم
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 زده ماتم وونهید

 بده حالم ینیبینم

 نده عادت باز ییتنها به منو

 

 سرت از آب گذشته چرا

 ....خندته صدا تنگه دلم

 

 

 دیچک نییپا چشمم از ناخواسته یاشک قطره

 ...نداختیم نیآر ادی منو بیعج آهنگ نیا

 

  دوم اشک قطره افتادن با و

 کنم بلند سر شد باعث ینگاه ینیسنگ

 من به بود زده زل نهیآ داخل از که یمرتض دنید با که
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 کردم اخم کردم پاك اشکام

 خجالت هم زدن دید یواشکی واس یکاشک_دمیغر آروم و
 يدیکشیم

 

 که بود نگذشته نصفش هنوز آهنگ و گذاشت ضبط يرو دستش
 ودب قشنگ صداش نکهیا با گذاشت یترک آهنگ نباریا و کرد شعوض

 دمیفهمینم ازش یجیه یول

 

 بشه خلاص گذشته خاطرات و نیآر يریدرگ از ذهنم بود شده باعث و

 

 شهیم_کردم اخم و امیب رونیب حال و حس از خواستینم دلم یول
 ؟؟یبزن یقبل آهنگ

 

 شدم ساکت که گفت يا نه محکم یمرتض
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  رونیب به زدم لز اخم با و

 کرد کم ضبط يصدا و شد بلند لشیموبا یگوش يصدا

 !شده؟؟ یچ باز_

 ....میکنیم صبر گفتم بابا

 

 شد ساکت هوی

 

 ؟؟يکرد خودتو کار آخرشم_داد رونیب کلافه نفسش

 

.... 

 بشه کوفتت یول.. اومدم باشه_

 

 کرد قط تماس و
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 ارک سر رمب دیبا من_گفت بشنوه جون نرگس فقط که يجور لب ریز

 

 م؟؟یکن کاریچ ما پس وا_گفت زده بهت جون نرگس

 

 ...برتتونیم ادیم شازده زد لب هیعصب بود معلوم که یمرتض

 

 جوونا شما دست از_جون نرگس

 

 حرف یب و داشت نگه بزرگ پاساژ هی يجلو یمرتض ساعت مین بعد
 رفت پاساژ داخل به و شد ادهیپ

 

  دعا خوندن مشغول هم جون نرگس

 بود شیبیج کیکوچ تابچهک با

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1506  

 

 خندون و شاد که یجون پسرا و دخترا به زدم زل و در به دادم هیتک
 شدنیم پاساژ وارد

 

 عشقشون همراه ایدن از فارق خوشبحالشون

 گردش و حیتفر رونیب ومدنیم

 

 نافمون به رو یبدشانس و یبدبخت تولد زمان همون از دیبا ما چرا
 ببندن

 

 سلام _نشست یصندل يرو خوشحال یمرتض و شد باز نیماش در

 

 داد جوابشو لبخند با جون نرگس

 

 بود شده شاد بیعج

 ...چهب شده خوشحال کار سر یبمون سین لازم گفتن رفته یوقت حتما
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 سلام_ زد یچشمک و کرد من به ینگاه

 

 موند باز متر شش دهنم تعجب از

 

 افتاد راه به و کرد روشن نیماش

 

 دش بلند ییآشنا یگوش زنگ يصدا که دمبو یمرتض رفتار محو هنوز

 

  کردم زیت گوشام

 بود عقب صندوق از صدا يواا

 

 !ه؟؟یک لیموبا زنگ يصدا_کرد خاموش ضبط یمرتض

 

 ...ك بود زده خشکم
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 همزمان که شدم گشتن مشغول فیک داخل و برداشتم فمیک عیسر
 شد قط زنگ يصدا

 

 شد منصرف بود یهرک_زدم يا مسخره لبخند و

 

 دمیدزد ازش نگاهم عیسر که کرد نگاهم شده زیر يچشما با یمرتض

 

 بکنم رو لاین کله خواستیم دلم

  کاریچ يخوایم یگوش بگو اخه

 اه..شیبریم يریم هرجا ك

 

 مین هی از بعد بودم نشسته ساکت استرس شدت از ریمس طول تمام
 ساعت

  داشت نگه يا گوشه نیماش یمرتض



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1509  

 

 !!ستین رستوران که نجایا _انداختم اطراف به ینگاه

 

 رستوران؟؟ میبر میخوایم گفته یک_یمرتض

 

 ..خب_شد گرد تعجب از چشمام

 پخت دست به میخوریم رونیب امشب شام_دیخند جون نرگس
 پسرم شازده

 

  شد ادهیپ نیماش از یمرتض که کردمیم نگاهشون زده بهت

  جون نرگس سرش پشت و

 

 

 کردم باز نیماش در

 بود شلوغ و بزرگ پارك هی کینزد
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  نفره چند ای نفره دو ها خانواده همه

 ...بودن نشسته نیزم يرو بودن کرده پهن انداز ریز

 

 کمک هی_دیغر یمرتض که اطراف به بودم زده زل زده بهت نطوریهم
 !!سین بد یبکن

 

 بغلم يتو یبزرگ منقل که رفتم سمتش به و کردم نگاهشچپچپ
 گوشه اون بذارش_کرد پرت

 

 قربان؟؟ گهید امر_کردم اخم

 

 فعلا یمرخص..گمیم بهت بود_زد یطونیش لبخند

 

 گذاشتم نیزم يرو يا گوشه بردم منقل حرص با
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 بود انداز ریز کردن پهن مشغول جون نرگس

 

 گذاشت منقل کنار کباب خیس چندتا ای همراه ظرف یمرتض

 

 کنم آب يکتر و رمیبگ وضو برم دیبا من_جون نرگس

 ؟؟یکشیم لیوسا کردن مرتب زحمت جان لوین

 

 

 حتما بله_ دادم تکون سر تند تند

 

 ..امیم باهاتون منم زیعز_یمرتض

 

 رفتن يآبخور سمت به ییدوتا و

 

 خورد نیماش به يا تقه که بردارم هارو استکان شدم خم
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 لاین اوه

 

 رونیب صندوق از بدبخت يلاین ومدنین تا نیماش سمت دمیپر عیسر
 ارمیب

 

 فسن يآ_رونیب دیپر زنون نفس نفس لاین که مکرد باز صندوق در و
 ...شد له استخونام تمام ننه يوا... قلبم ننه يوا..شدم خفه کش

 يوا.. مردم ننه يوااا

 

 خبرته چه سیه_ گذاشتم دهنش يرو دستم

 

  که دمیکش یچ تو نیا ینیبب ينبود_زد پس دستم

  بود راحت جات

 دوقصن تو بدبختم یابج ینگفت يکردیم حال يدادیم گوش آهنگم و
 !کشه؟؟یم یچ
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 ییحرفا نیاز تر کلفت پوست تو_دمیخند

 

 دیسف چش شو ساکت_گرفت پهلوم از یشگونین

 

 مارو یکس صندوق در بودن باز بخاطر میبود ستادهیا نیماش پشت
 هوی که دیدینم

 

... 

  

 دیشک دراز و نیماش پشت دیپر دهیترس لاین یمرتض يصدا با هوی که

 

  گفت یواشی اخ و نیماش هب خورد سرش و

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1514  

 

  دمیگز لب

 صندوق؟؟ تو یکنیم کاریچ_اومد سمتم به یمرتض

 

 .... دنبال یچیه_بستم صندوق در

 

 

 ..کردم یمکث

 

 دنبال؟؟_دیپرس یسوال یمرتض

 

 

 نجایا نیایب ها بچه_جون نرگس

 

 گسنر اومدم_ رفتم سمتش به چونمیبپ یمرتض نکهیا يبرا عیسر و
 جون
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 بود کرده زیر چشماش یمرتض

 

 چوندمشیپ دهیفهم بود معلوم

 

  دمیدزدیم ازش نگاهم مدت تمام و

 

 گرفتمیم استرس کردیم نگاهم هربار

 و هبش گرفته حالش بدم خجالتش کمی بشم لخت گفتیم طونهیش
 نکنه نگاه منو گاه یب و گاه انقد

 

 ..میشد يچا کرد درست مشغول جون نرگس من

 کنه درست بابک جوجه تا کرد روشن شیآت یمرتض

 

 کردمیم نگاه اطراف
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  نبود لاین از يخبر

 

 میبخور شام تا میکرد پهن سفره

 شدیم دایپ لاین از ياثر کمتر کردمیم نگاه اطراف شتریب یهرچ یول

  نداشت امکان

  بشه دیناپد اون و میبر يجا

 دادیم نشون يجور هی خودش شهیهم

 بود وسط غذا حرف یوقت اونم

 بودم هگرفت یبیعج دلشوره

 

 ؟؟يخورینم چرا_یمرتض

 

 ها؟؟_اومدم رونیب فکر از
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 !؟ینگران انگار..مادر کجاس حواست_جون نرگس

 

 ..ییدستشو برم دیبا من..نه_زدم يلبخند

 

 و شدم بلند ازجام عیسر و

  کردنیم نگااهم متعجب و صدا یب جون نرگس و یمرتض

 

 رفتم پارك نییپا قسمت سمت به و

 ..لاین به زدمیم زنگ و کردمیم دایپ تلفن هی دیبا

 کردمیم رصد پارك تمام چشم با و دمیچرخیم اطراف به نطوریهم

 

  پارك کیتار و خلوت يها قسمت به بودم دهیرس کمکم که
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 وکوچول دختر_شد زیت گوشام پسر چندتا زدن حرف يصدا دنیشن با
 ؟؟ينر رونیب ییتنها ندادن ادی بهت

 

 ..خب خواستهیم یطونیش دلش_ دیخند يا گهید پسر

 

 افتاده شعوریب يپسرا اون ریگ لاین نکنه

 

  رفتم سمتشون به نیپاورچ نیپاورچ

 

 بودند کرده احاطه رو يدختر دخترا پشت پسر تا سه و

 

 بودند بسته دهنش و بود من به پشتش دختره

 

  کردم اخم

 خوردینم لاین به دختر يها لباس
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 کنم رها یعوض پسر چندتا با بدبخت دختر شدینم باعث نیا یول

 

 ات دادم گره و بردم بالا مو مانتو و بستم صورتم دور کردم شل شالم
 نباشه مزاحمم

 

 امیربب یکلیه و درشت پسر تا سه پس از ییتنها تونمینم دونستمیم
 بدم يفرار دختره تونستمیم حداقل یول

 

 سمتم به پسرا و شکست پام ریز شاخه که گذاشتم جلو یقدم
 جاس؟؟اون یک_دنیچرخ

 

 بره دیکن ول دختر اون_رفتم جلوتر

 

 تو؟؟ يبود یک هود نیراب جووون_زد قهقه پسرا از یکی
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 برداشتم نیزم يرو از يسبز و بلند شاخه

 شدیم راست و خم شلاق هی مثل بود تازه هنوز چون

 

  رفتم تر جلو و

 

 ...دختره هم یکی نیا ها بچه_پسر

 

 ...باهاشون میکنیم يترشیب حال ولیا_انداختن بهم یقیدق نگاه

 

 بره دیکن ولش_دمیغر بودم یعصب

 

 بود دهیچرخ سمتم به دهیترس نگااه با دختره

 

 هک دمیکوب پهلوش به محکم رو چوب که اومد سمتم به پسرا از یکی
 زه*هر دختره_شد بلند دادش يصدا
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 رسمیم حسابتو

 

  کرد حمله سمتم به

 

 شد نیزم نقش و سرش يتو دمیکوب محکم پام با که

 

 زورت؟؟ بود نیهم_زدم پوزخند

 

  شونش رو زدم محکم ترکه با که اومد سمتم به يا گهید پسر

 دمیکوب پشتش به محکم دوباره که شد خم و دیکش ي داد

 

  نزدن که مادرتون و پدر نکرده يها هیتنب يبجا زنمیم نارویا_

 ...دینکش زوزه تنها يدخترا يبرا شغال مثل حالا تا
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 دختره شو خفه_دیکش يادیفر بود تر درشت هیقب از که يپسر
 ...یطرف یک با دمیم نشونت الان نده*ج

 

 دستش يتو بار چند و دیکش رونیب بشیج از يچاقو و
 سه ممد واس يدراز زبون یفهمیم يشد واجر جر یوقت_چرخوند
 ؟؟یچ یعنی انگشت

 

 انداختم دستش به ینگاه

  بود شده قط شیکنار و کهیکوچ انگشت که دستش دنید با

 نشست تنم به يلرز

 

  بودند ستادهیا عقب گهید پسر دوتا

 

 نبود کردنیم تشیاذ که يدختر از ياثر

 کرده فرار يریدرگ نیح حتما
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 بود کرده عرق دستام کف

 

  کردم جا به جا دستم يتو ترکه

  دنیدو سمتم به ییتا سه و کرد دوستاش به اشاره پسره که

 

 نشن کینزد بهم تا دادمیم تکون هوا يرو ترکه تند تند

 

  شد گرد چشمام پام سوزش حس با که رفتم عقب قدم چند دهیترس

 

 يوت چاقوشو پسر و گرفت دستام و کرد استفاده غفلتم از شونیکی
 بود کرده فرو پام ران

 

 نییپا چشمم از یاشک قطره ادیز درد از شد باعث پام دیشد سوزش
 بچکه
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  بودم شده آروم

 

 ؟؟يشد ؟موش شد یچ_دیخند پسر

 

 ازجاتون....سیپل ستیا_شدن ساکت هرسه يمرد داد يصدا با هوی
 ...دینخور تکون

 

  زد خشکشون سیپل کلمه دنیشن با ییتا سه

 دیکن فرار الای_زد داد انگشت سه ممد

 

 کردن فرار برق مثل ییتا سه و

 

  دمیدینم رو بود ستادهیا یکیتار يتو درختا نیب که يمرد چهره

 ..بود آشنا یلیخ صداش یول
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 هیک يصدا که کنم جمع فکرم تونستمینم پام سوزش و درد بخاطر و
 !؟؟

 

  افتادم نیزم يرو

 .. بشه کم يزیر خون تا فشردم پام زخم يرو دستم..

 

 ..ك اومد تر کینزد مرد

 ؟؟یسیتوپل_کردم اخم یمرتض دنید با

 

 ...نه_زد زانو پام يجلو

 اومده سیپل یگفت چرا پس_

 

 ریدرگ قلدر تا سه اون با تو بخاطر ینداشت انتظار_زد يپوزخند
 بشم؟؟
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 ازت يانتظار پس...يندار هم نکارویا عرضه_گرفتم ازش نگاهم
 نداشتم

 

 و رمیگیم دهینشن حرفت_خودش سمت دیکش و گرفت لباسم قهی
 یلیخ پسر چندتا نذاشت که یکس از تشکر نبودن بلد يپا به زنمیم

 کنن پارت کهیت راحت

 

  که گذاشتم دستش يرو دستم

 ...خودتن يها جنس هم_کرد ول لباسم قهی

 

 مارستانیب برسونمت ينمرد تا پاشو_شد بلند نیزم يرو از

 

 خون يجلو تا پات ب ببند نمیا_دیکش رونیب بشیج از یدستمال
 رهیبگ يزیر
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 تادماف راه به سرش پشت لنگان لنگان و ستادمیا پا هی يرو یسخت به

 بود دهیبر امونم پام درد

 

 راه تر جلو بود زده شیجب يتو دستاش بز هی نیع یمرتض یول
  ستادیا ابونیخ کنار و رفتیم

 ؟؟یچ جون نرگس پس_

 

 دمنکر داتیپ گشتم دنبالت یکل _داد تکون یتاکس يبرا دستش
 ... امیب یعال جناب دنبال دوبارا نکهیا قبل بود نگران هم مادرجون

 بگردم دنبالت راحت منم نشه تیاذ تا خونه بره فرستادمش

 

 داشت نگه پاش يجلو یتاکس

 

 ..سوارشو_یمرتض
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 ؟؟يبد لتویموبا شهیم_زدم لب

 

 چرا؟؟_کرد زیر چشماش

 

 ..دارم لازم_شدم تر کینزد بهش قدم هی یسخت به

 

 سمتم به یگوش و کرد فرو بشیج يتو دستش يا گهید حرف یب
 ..سوارشو_گرفت

 ...شده دیدش شیزیخونر پات_کرد پام به اشاره

 

 

  نشستم عقب یصندل يرو حرف یب

 نهنک فیکث هارو یصندل روکش پام خون تا دمیکش جلو خودم یکم و

 

 شدیم شتریب هرلحظه دردش
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 گرفتم رو لاین شماره تند تند و دمیکش یقیعم نفس

 

 الو؟؟_دیچیپ گوشم يتو لاین يصدا بوق چند از بعد

 

 ؟؟ییکجا هست معلوم چیه الو زهرمار_دمیغر

 

 کرد نگاهم یسوال نهییآ داخل از یمرتض

 

 ..گهید نمیماش ریز خب_لاین

 

 ؟؟یکنیم کاریچ اونجا_گفتم نشه بلند کردمیم یسع ك يصدا با

 

 گوش فام حر به داشت عیضا یلیخ و بود من به فقط یمرتض نگاه
 دادیم
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 بفهمه حرفامون از يزیچ نتونه تا کنم صحبت مبهم کردمیم یسع

 

 کنم؟؟ ارکیچ کجا پس_لاین

 گشتم دنبالت یکل من_کردم فوت رونیب نفسم

 

 ؟؟يبگرد دنبالم بودم؟؟که کجا مگه وا_لاین

 

 امیم رید من..خونتون برو پاشو الانم کن ولش_گفتم کلافه

 

 ر؟؟ید چرا_دیپرس واشی لاین

 

 ..اومده شیپ یمشکل هی_

 ؟؟یمشکل چه_لاین
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 ..گمیم بهت بعدا حالا_

 !درسته؟؟ افتاده یاتفاق..شده یچ بگو لوین زنهیم شور دلم_لاین

 

 اره_ کنم پنهون ازش رو يزیچ تونستمینم

 

 شده؟؟ یچ_لاین

 

 گردش پارك میبود رفته_دمیکش یاه

  ییدستشو رفتم ییتنها من اونجا

 افتادم پسر رچندتایگ بعد

 

 ؟؟اون شتهیپ ی؟؟کسیکنیم صحبت ينجوریا چرا_گفت دهیترس لاین
 خوان؟؟یم رفتنت؟؟پولگ کردن؟؟گروگان تتیاذ پسرا
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 !!ایکنیم یباف الیخ صبح تا کنن ولت_دمیپر حرفش نیب

 

 ...پام ذره هی داشت چاقو شونیکی فقط نه

 

 مارستان؟؟یب کدوم يریم يدار_دیپرس باعجله لاین

 

 ...چون..اونجا يایب یتونینم_

 

 مارستان؟؟یب کدوم_دیپرس دوباره لالجوجانهین

 کرد قطع عیرس لاین مارستانیب اسم گفتن بعد

 

 مارستان؟؟یب ادیم داره_دیپرس یسوال یمرتض و

 

 ؟؟یک_گفتم متعجب
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 ..دوستت_کرد اشاره دستم داخل یگوش به چشم با

 

 نه آها_گفتم عیسر و بفهمم حرفش منظور تا کردم مکث یکم
 رمیم کجا بدونه خواستیم فضوله فقط..نه

 

 زد زل رونیب به الیخیب و گفت یاهان یمرتض

 

 بود شده خون پر دستم خلدا دستمال

 

 شد جمع صورتم درد از که فشردم زخم يرو شتریب اونو

 

 شدم ادهیپ نیماش از یسخت به مارستانیب به دنیرس محض به

 

 ؟؟ینکن کمک وقت هی_ دمیغر یمرتض به رو یعصب

 ینامحرم_انداخت بالا هاش شونه یمرتض
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 ترشیب یجیبس بچه هی ار_دمیغر لب ریز و کردم نگاهش چپ چپ
 رهینم انتظار نمیا

 

  شد مارستانیب وارد و کرد پاتند

  قهیدق چند بعد و

 اومد سمتم به لچریو با پرستار

 برد یاتاق داخل به منو عیسر و نشستم لچریو يرو و

 

 ..ادیم دکتر الان_شد اتاق وارد یمرتض

 

 شده کمتر پام يزیر خون ومدیم نظر به نشستم تخت يرو الیخیب

 

 شده؟؟ یچ_اومد سمتم هب زده شتاب دکتر

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1535  

 

 بهش ارازل نفر چند_گفت یمرتض که بدم جوابش کردم باز دهن
 خورده چاقو و کردن حمله

 

 بشم ترور بود قرار انگار کردن حمله گفتیم يجور هی

 

 کنم نهیمعا پاتو بردار دستت_ گفت یآهان دکتر

 

 رهپا کامل شلوارم یچیق با دکتر که برداشتم زخم يرو از دستم آروم
 بود رونیب پام ران کل که يطور ردک

 کردیم ییخودنما دمیسف پوست

 

  که شد دهیکش یمرتض سمت به نگاهم

 من به بود زده زل شده گرد يچشما با

 دیدزد نگاهش عیسر شد نگاهم متوجه تا
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 هیماهر شناگر وگرنه نهیبینم آب_زدم لب آروم زدم يپوزخند

 

 ؟؟يدار ؟؟دردیگفت يزیچ_دکتر

 

 ..ها؟؟نه_

  بشه هیبخ دیبا پات_ تردک

 ستین قیعم ادیز جراحت خوشبختانه

 

 دیاریب رو هیبخ لیوسا_کرد پرستار به رو دکتر

 

 شد خارج ازاتاق عیسر گفت یچشم پستار

  کرد یضدعفون رو يا پنبه دکتر و

 دیکش زخم يرو و

 ..سوزهیم اووف_دیچیپ وجودم يتو يبد سوزش
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 داره درد شتریب کردنش هیبخ_دکتر

 

 دکتر دییبفرما_شد وارد ظرف با يارپرست

 

 نجایا ایب پسرم_دکتر

 من؟_گفت متعجب یمرتض

  یباش کنارهمسرت بهتره آره_دکتر

 بکشه يکمتر درد تا

 

  شد گرد تعجب از چشمام

 ...که ستین همسرم_یمرتض

 

 ..خواهرتون پس آء_دکتر
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 نهنک_دیپر حرفش نیب پرستار که بگه يزیچ کرد باز دهن یمرتض
 ؟ن؟یدوست

 ن؟؟یکردیم کاریچ ابونیتوخ باهم یشب نصف

 

 ..می؟؟نامزد هیچ دوست خانوم وا_گفتم عیسر

 

 مینامزد آره آره_گفت کرده هل یمرتض

 

 هیبخ تا ریبگ نامزدتو ران يبالا قسمت ایب..دیمحرم پس خب_دکتر
 بزنم

 

 پاشو؟؟_گفت زده بهت یمرتض

 

 بود گرفته خندم
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  نشه بلند خندم يصدا که دمیگز لب

 انداختم نییپا سرم و

 

  و کرد دراز پام سمت به دستش مردد یمرتض

 دیکش پس دستش باز

 شده؟؟ یچ_دکتر

 

 .. یچیه_ یمرتض

  تا گذاشت بود شلوار که قسمتس يرو دستش

 باشه نداشته تماس بدنم پوست با

 

  بزنم دست بهش شهینم لباسم يرو از نگفت هیباق شکرش جا حالا

 

  بستم چشمام درد از
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  دمیکش قیعم فسچندن

 حس هم شلوار يرو از یمرتض دست يگرما که بود زده خی بدنم انقد
 شدیم

 

 

 شد خارج اتاق از زخم زدن هیبخ از بعد دکتر

 ببخشه خودش خدا_ زد لب یمرتض

 

 و؟؟یچ_گفتم متعجب

 

 ...وقته رید خونه میبر پاشک یچیه_انداخت بهم یچپ نگاه

 

 دست بهت یشب نصف یزخم دختر هی یترسیم نکنه_زدم پوزخند
 کنه؟؟ يدراز
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 ..ستین دیبع پررو دختر اون از_کرد زیر چشماش

 

 متعصب و یخجالت يپسرا از_شدم بلند تخت يرو از یسخت به
 نباش نگران پس.. ادینم خوشم

 

 م؟؟؟یخجالت من گفته یک_دیچرخ سمتم به یمرتض

 

 بود معلوم شیپ قهیدق دو ازرفتارت_بردم بالا ابروهام

 

 ..خجالت يپا نذا رفتار اون _کرد باز دراتاق

 تو ك بود اعتقاداتم بخاطر بزنم دست بهت خواستینم دلم اگه
 ...يندار

 

 زد رونیب در از و
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 ..تیترب یب پسره_کردم مشت دستم

 

  رفتم در سمت به لنگان لنگان

  کردم دراز در کردن باز يبرا دستم

  شد باز در هوی که

  خورد صورتم يتو شدت به

 ...که افتمیب بود کینزد

  اتاق يتو دیپر هویلاین

 ؟؟یخوب_خودش سمت دیکش گرفت منو و که افتمیب بود کینزد

 

 شدنه وارد طرز چه نیا_زدم سرش يتو آروم مشت با

 

 عیسر شدم مجبور...سیه _شد میقا در پشت و شد جدا من از هوی
  تواتاق بپرم
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 ستادهیا رشیپذ يجلو یمرتض

 

 این که تمگف بهت_دمیچرخ سمتش به

 

 شده؟؟ یچ پات_کرد یظیغل اخم

 

 ..پسر چندتا که گفتم_

 اومدن؟؟ کجا از پسرش چندتا.. یگفت نویا_دیپر حرفم نیب

 

 ریگ که گشتمیم یعال جناب دنبال داشتم_ستادمیا نهیس به دست
 افتادم اونا

 

 بودم؟؟ شده گم من مگه_لاین

 

 نبود ازت يخبر خب_
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 توبودم علامت نتظرم نیماش ریز مدت تمام من_لاین

 

 کردم نگاهش چپ چپ

 نشده يزیچ که حالا الیخیب خب یلیخ_

 

 گرفتم ازش رومو

 

 ارپ و لت پسرا دیپر لمایف داد؟؟مثل نجاتت یمرتض_یلودگ با لاین
 کرد؟؟

 

  بود زخم از پر صورتش يدیند.. چجورم بعله_زدم پوزخند

 بدوزن کجاشو دونستنینم من بخاطر شده جرواجر یکل بدبخت

 

 بخوره تکون نداشت نا خورد کتک انقدم
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 آورد کرد کول منوهم نجایا تا تازه

 

 کرده کمکت چقد معلومه تیحرص لحن از_دیخند زیر لاین

 

 دادم رونیب کلافه نفسم

 ام خسته..نزن حرف انقد خونه میبر ایب_

 رفتنمون رونیب شد کوفتم

 

 ؟؟یزنیم حرف یک با_خوردم جا یمرتض يصدا با هوی

 

 نشیبب تونستینم یمرتض دربود پشت لاین چون

 

 ..خودم با_گفتم کرده هل

 کمه؟ تختت هی_کرد زیر چشماش
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 ..تو لطف به_دمیغر شدم دیکل يدندونا يازلا

 

 به خود گند امشب تو بخاطر..میبر_زد يا کوله و کج لبخند
 حمونیتفر

 افتاد راه به تر جلو و کرد بشیج يتو دستاش و

 

 ..تیشخص یب شعوریب_

 رتیش شهیم خشک نخور حرص_دیخند زیر گوشم کنار لاین وهی

 

 انتر_زدم سرش يتو دست با و دمیکش ینیه دهیترس
 ..دمیترس..یبرق

 ..نشو رشیدرگ یلیخ_ دیخند

 کردم نگاهش چپ چپ
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 راه به یخروج سمت به لنگان لنگان بدم بهش یجواب نکهیا بدون
 افتادم

 کرد کل کل لاین با شدینم وااالا

 اوردینم کم زبون زا چوقتیه

 

 شدم خارج مارستانیب از

 انداختم سرم پشت به ینگاه و

 زد یچشمک لاین که

 

 دادم تکون تاسف يرو از يسر

 میبر ایب.. یهست یچ منتظر_خوردم جا یمرتض يصدا با که

 

  رفتم ابونیخ سمت به کنم نگاه بهش نکهیا بدون

 دادم تکون یتاکس نیاول يبرا دستم و
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 ستادیا کنارم بیج به دست یمرتض

 

  نشست جلو یصندل يرو یمرتض یتاکس توقف محض به

 

 

 انداختم مارستانیب يورود درب به دوباره ینگاه

 بشم سوار که کرد اشاره لاین

 

 دادم تکون براش نامحسوس يسر

 شدم سوار و

 

 **لاین****

 

 لوین رفتن از بعد
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 افتادم راه به خونه سمت به زنان قدم رو ادهیپ کنار

 

 کردم مکث پاساژ کیدنز

 دیخر برم خواستیم دلم

 مینداشت یپول چیه لوین و من يکاریب با یول

 

 افتادم راه به و زدم پام يجلو زهیر سنگ به يا ضربه و دمیکش یاه

  ییآشنا يصدا دنیشن با که

 شد زیت گوشام

 

  یمرتض دنید با که کردم گرد عقب

 زدیم حرف تلفنش با داشت که

 کنه؟یکارمیچ نجایا نیا وا_شد گرد چشمام

 نبود لوین از يخبر_انداختم ینگاه اطراف به
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 کجاس؟ لوین یعنی

 

 نهینب منو تا کردم بهش پشتم عیسر که دیچرخ من سمت به یمرتض
 ...و

  انداخت یزندگ کار از من_اومد صداش

 شد کوفتم یعوض اون بخاطر.. میگذروندیم خوش رونیب دیبا الان
 امشب

 

  شد گرد تعجب از چشمام

 بود؟؟ لوین با منظورش

 

 ؟ییکجا_یمرتض

... 

 امیم دارم منم باشه_کرد فوت نفسش
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... 

  اوردم دخلشو خونه برسم_یمرتض

 نگو که خستم انقد

.... 

 _یمرتض

 یدررفت رشیز از نکهیا بخاطر

 . یکن دجبرانیبا صبح تا امشب..

 خداحافظ... اونجام گهید قهیدق ده... 

 

 ستادمیا وارید کنار و دمیکش تر جلو شالم

 

 شد رد کنارم از که

 

 ..افتادم راه به سرش پشت
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 بود کرده کنجکاوم زدنش حرف

 اره؟؟یب خواستیم ویک دخل

 ستین معلوم الان کشهیم آب جانماز ما واس برسر خاك پسره
 بکنه قشیرف با یغلط چه خوادیم

 

 نبود لوین از يخبر

 ..خونه فرستادتش حتما

 

 

  داد تکون دست ینیماش يبرا ابونیخ کنار

 رفت و شد سوار و

 

 اون دنبال اقا_شدم سوار توقف محض به گرفتم نیماش يجلو عیسر
 نیبر یتاکس

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1553  

 

 کرده؟؟ يدزد_انداخت بهم یقیدق نگاه مرد

 

 نه_يرو به رو نیماش به بودم زده زل یچشم چهار

 

 ازش؟؟ يطلبکار_مرد

 

 ... اقا نه_کردم نگاهش چپ چپ

 

 ؟؟يریم دنبالش چرا پس_مرد

 

 .. فضول مردك کنم لهش بزنم خواستیم دلم

 عریم کجا نمیبب خوامیم فضولم_دمیغر شدم دیکل يدندونا يلا از
 نیبب تهش کن صبر یفضول شماهم اگه..

 

 مونده باز من جواب از دهنش مرد
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 نزد یحرف گهید و

 

  کرد توقف کوچمون رو به رو نیماش

 آورده دختر یعنی سرم به خاك_زدم ام گهید دست پشت دست با و
 خونه؟؟

 کرد؟؟ کاریچ رو جون نرگس

 

 ببره؟؟ ادیب رو ادیش س؟مردكیپل بزنم زنگ_مرد

 ..ممنون رینخ_رفتم بهش يا غره چشم

 

 شدم ادهیپ نیازماش و کردم حساب شویکرا

 

 ..و انداختم در يتو دیکل عیسر ساختمان به یمرتض ورود محض به

 کردم باز در
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 سرجام خیس یغلام يصدا با که بودم برنداشته اول قدم هنوز
 ستادمیا

 ..خانوم لوین سلام_

 

 م...سلاا_دمیچرخ سمتش به دهیترس

 

  بستم در آروم

 چاقو مگه پات_زد خشکم حرفش با که رفتمیم آسانسور سمت به
 بود؟؟ نخورده

 

 ..آره آره آخ_پام به دمیچسب کرده هل

 کنهیم درد میلیخ

 

 !!که بود چپت يپا_کرد کج سرش
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  انداختم بود حلقه راستم يپا ران دور که دستم به ینگاه

 

 درد ادیز الان زدن یحس یب سین..آره آ_کردم یفیضع خنده
 پامه نیا کردم فکر..کنهینم

 

 ؟؟يبود کجا_گفت یآهان

 

 ستین ماهم کن ول حال_دمیغر لب ریز

 

 ..بذارم آشغالا بودم رفته_گفتم تر بلند و

 خداحافظ..گردهیبرم دردش هدار کم کم پام که خونه برم گهید من

 

 تو دمیپر بدم بهش يا گهید سوال فرصت نکایا بدون عیسر و
 آسانسور
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 ..فضول مردك اه اه_ستادمیا صاف و

 

 زدم در زنگ و رفتم واحدمون سمت به شد باز آسانسور در

 

  شده زیر يچشما با بودم در شدن باز منتظر که نطوریهم

 جون نرگس واحد به بودم زده زل

 

  کردم زیت گوشام و

 شد بلند واحد از يصدا نیتر کیکوچ تا

 ببرن کنن جمع مفسد پسر نیا انیب سیپل بزنم زنگ

 

 جون دایش يواا_شلوارم پاچه تو افتاد قلبم لوین غیج يصدا با که
 ؟..یخووب
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 دا؟؟یش کو کردم نگاه اطراف

 

 برام که کردمیم نگاهش شده گرد يچشما با دمیچرخ سمتش به
 اومد آبرو چشم

 

 حال تو الانم..خوابهیم ما واحد امشب جون نرگس_گفت وآروم
  نشسته

 ..خونه يایب یتونینم

 برات رو ها برگه کردم فراموش جون دایش ام شرمنده_زد داد بعد
 ارمیب

 

 ؟؟یچ یعنی؟؟یچ_گفتم نره بالا کردمیم یسع که يصدا با

  برم کجا امشب من

 ؟؟ یشب نصف اونم
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 خداحافظ فعلا.. جون دایش ارمیم ها برگه بعدا برات_ لوین

 

 خونه ایب بعد بخوابه تا شو میقا يجا هی فعلا_گفت تر آروم

 

 !؟؟...کجا آخه_زدم زار و دمیکوب نیزم يرو پامو

 

 بست خونه در لوین

 

 گرفتیم میگر داشت

 

 بودم ستادهیا در وپشت

 یمرتض يصدا دنیشن با که

 شدم میقا و ها پله راه تو دمیپر عیسر
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 ذارنینم.. ببرم رو آشغالا دیبا من همش_زدیم حرف خودش با تداش
 اه اه میباش خوش کمی

 کنان غرغر

 رفت نییپا ها پله از

 بود باز واحدشون در

 

 نداشتم رفتن يبرا رو يجا منم

 بشم میقا جون نرگس خونه يتو بود بهتر پس

 ..نهک حال خونشون اورده ویک امشب یجیبس بچه نیا نمیبب نطوریهم

 

 روح هی نیع_ نشست لبام يرو یطونیش خندلب

  کنمیم امد و رفت خونشون تو

 ترسونمیم دختره و
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 انداختم اطراف به ینگاه

  نبود یکس

 

  خونه تو دمیپر عیسر

 

 ومدیم آشپزخونه داخل از ظرف برخورد يصدا

 ..خونه آورده دختر يجد يجد... ایح یب پسره_

 

 

 انداختم رافاط به ینگاه بودم ستادهیا رو راه يتو

 

 نبود یکس

 

 ..شدمیم میقا اتاقا از یکی يتو دیبا
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 ؟؟ یکی کدوم یول

 

 رفتم اتاقا سمت به نیپاورچ نیپاورچ

 

 داشت اتاق دوتا واحد

 ستادمیا درها يرو به رو

 

 انداختم بهشون ینگاه

 سر امشب هیخال تو ای حالا..هیخال امشب که شیکی ضرر جهنم_
 کنمیم

 صداشون و کننیم يبرسر خاك يکارا دارن هک عشق مرِغ دوتا با ای
 ..صبح تا

 

 

 شد جمع یچندش حالت به صورتم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1563  

 

 افتهیب من از هیخال اتاق دوارمیام_

 

 کردم باز اتاقا از یکی در و

 

 داشت پسرونه تم

 يدخترا ای نیماش و اهیگ و گل از يهنر يها عکس از پر وارید و در با
 مختلف يژستا در بود نیدورب به پشتشون که

 ..هست هم هنرمند بچمون_زدم يشخندین

 

 زد برق چشمام وارید کنار یخوشکل تاریگ دنید با

 بودم یخوانندگ و تاریگ عاشق یبچگ از

 

 شدیم غاز يصدا مثل خوندن آواز موقع صدام فیح
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 دمیکش اش بدنه يرو آروم انگشتم و رفتم تاریگ سمت به

 

 ...مخوایم منم اینخور همش_خورد گوشم به یمرتض يصدا

 

 شد بلند شکمم غرغر يصدا همزمان

 

 ..يبخور کوفت يآ_دمیغر لب ریز

 

 ..گشنمه آخ_دمیکش شکمم يرو یدست و نشستم تخت يرو

 

  بود تخت کنار یعسل زیم يرو یشکلات کیکوچ ظرف

  خوردم تند تند و برداشتم شکلات چندتا

 

 کردم رها تخت کنار پوستاش و
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  شد کم میگرسنگ از ذره هی حداقل_

 

 شدم بااااهاش يباز مشغول و دمیکش رونیب بمیج از یگوش

 

 اه پارکت يرو يپا يصدا دنیشن با که بود نگذشته قهیدق چند هنوز
 تخت ریز دمیپر برق مثل

 

 شد باز دراتاق همزمان و

 

 کردم حبس ام نهیس يتو نفسم

 

  و بود لباسش يها دکمه کردن باز مشغول یمرتض

 دیکوب بهم اتاق در پاش با

 

 دختره واس شهیم لخت داره ایح یب پسره آخ_
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 رو نایا ناله و آه و تخت ریرجیج يصدا دیبا صبح تا ساختس کارم
 کنم گوش

 

  کرد پرت زیم يرو راهنشیپ

 خودم و بستم چشمام عیسر که شد کمربندش کردن باز مشغول و
 دمیکش عقب

 

  هوی که دمیجنگیم یمرتض لخت بدن تصور با ذهنم يتو داشتم

 تخت يرو کرد پرت خودش گاو مثل یضمرت

  نیزم و تخت ارتفاع بودن کم بخاطر

 حلقم از بودم نخورده و خورده یهرچ و کرد سقوط من يرو قایدق
 زد رونیب

 

 ..شهینم ادم خواب تخت جا چیه شیآخ_یمرتض



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1567  

 

 کم وزنش ینیسنگ از یکم که زدیم رونیب حدقه از داشت چشمام
 شد

 

  دمیکش یقیعم نفس

  بمیج يتو میگوش برهیو از دهیترس که

 ..ختیر يهر دلم

 دمیکش رونیب بمیج از یگوش عیسر

 بود خونه شماره

 

  دادم تماس رد

 

 دیخواب زود چه وا_ شد بلند یمرتض پف خرو يصدا که

 

  شد بلند یگوش برهیو يصدا دوباره
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  کردم وصل تماس حرص با

 ؟؟یهست يگور کدوم_دیچیپ گوشم يتو لوین یعصب يصدا که

 

 یمرتض ریز_زدم لب آروم

 

 کرد یمکث لوین

  کردیم لیتحل و هیتجز حرفمو داشت انگار

 

 ؟؟یچ_زد داد هوی و

 

 خبرته؟؟ چه سیه_

 

 دیخواب جون نرگس خونه ایب پاشو_لوین
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 تونمینم_گفتم کلافه

 

 چرا،؟_لوین

 

 کردم ریگ یمرتض ریز چون_

 

 ایموند رونیب شب هی.. گذاشتما تنهات شب هی.. سرم به خاك_لوین
 ؟؟.کنم جمعت اون و نیا ریز از امیب دیبا

 

 هستم یمرتض تخت ریز بابا نزن زر_دمیغر یعصب

 

 0اونجا؟ یرفت يچجور ؟؟اصلایکنیم کاریچ اون تخت ریز ها_لوین

 

  کنم گرم بغلش حضورم با اومدم_دمیخند زیر

 کردم گرم رشویز
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 ..کشتمت ینباش خونه گهید قهیدودق لاین_لوین

 

 مایبکن حالمونو يذارینم یه بابا یه_

 

 !!لاین_زد داد

 

 شهیم پا به شر باز شهیم داریب یمرتض باش ساکت خب یلیخ سیه_

 

 کردم قط تماس

  رونیب دمیخز تخت ریز از آروم و

 بودم ومدهین رونیب کامل هنوز

 قایدق من قشنگ شانس از و شد زونیآو تخت از یمرتض دست که
 ... ام تنه بالا يرو افتاد
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 که دادم تکون خودم یکم

 

 و فشرد نمو*ي*س

 ..نرمه چقد_گفت لب ریز و دیکش بدنم يرو دستش

 ..و بود شده گرد تعجب از چشمام

 گذاشتم تختش يرو و کردم بلند بدنم يرو از دستش یحرص

 

 دادم رونیب کلافه نفسم و

 

 يرو دستش نباریا که بودم ومدهین رونیب تخت ریز از کامل هنوز
 افتاد صورتم

 

 بشم منفجر بود کینزد تیعصبان زا
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 اومدم رونیب پاش و دست ریز از بود یسخت هر به

 دوختم بهش مویعصب نگاه و

 بود خواب غرق

 

 رفتم اتاق در سمت به نیپاورچ نیپاورچ و رفتم بهش يا غره چشم

 

 شد بلند یفیضع ریج ریج يصدا که کردم باز در آروم

 

 زد خشکم سرجام

 

 دیچرخ پهلو به یمرتض

 

 بستم در و زدم رونیب اتاق از عیسر
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 کردم فرار گور از انگار هووف_ستادمیا در پشت و

 اه اه خوابهیم بد چقدم شعوریب پسره

 

 رفتمیم یخروج در سمت به

 خورد گوشم به اتاقا از یکی در خوردن بهم يصدا که

 

 ستادمیا خیس

 انداختم اطراف به ینگاه

 نبود یکس

 

 واحد در سمت دمیپر جت مثل

 

  دمیکش نییپا صدا یب روآروم در رهیدستگ

 ..نشد باز در یول
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 ... افتادم ریگ نجایا خدا ای_شد گرد تعجب از چشمام

  زدم زار و دمیکش نییپا رهیدستگ دوباره

 ... قفله يجد يجد در يوا_

 

 بکنم سرم يموها خواستیم دلم

 بودم مونیپش یمرتض خونه به اومدن از شدت به

 

  کردم نگاه اطراف و

 مچشما بود زونیآو وارید گوشه يدیکل جا به که يدیکل دنید با که
 زد برق

 

 نبودم بند نیزم يرو یخوشحال از
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 دبلن اتاق از یکی در برخورد يصدا دوباره که برداشتم دیکل عیسر
 شد

 

 دمیچسب وارید به عیسر

 بود رفته بالا قلبم ضربان

 

 کنم سکته بود کینزد نهیبب منو نکهیا ترس از

 

 دادم جا قفل يتو دیکل واشی لرزون يدستا اب

 

  شدیم تر کینزد لحظه هر که یکس يپا يصدا

 ختیریم بهم تمرکزم

 

 ... بچرخونم در يتو دیکل تونستمینم و
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  يرو به رو از باز مهین يچشما با خوابالود یمرتض

 رفت ییدستشو سمت به و شد رد يورود رو راه

 

 ومدینم بالا ترس از نفسم

 

 شدم خارج خونه از و کردم باز در و چرخوندم در يتو دیکل تند

 

  هبش راست نفسم تا زدم ام نهیس قفسه يرو آروم ضربه چند مشت با

 

  خونه بسته در به زدم زل قیعم نفس چند از بعد

 !!کنه باز خونه در ادیب کنم باخبر لوین يچجور حالا و

 

 شد يگند شب عجب اه

 شدم خونه شماره گرفتن مشغول دمیکش رونیب بمیج از میگوش
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 و زد چنگ لوین و شد باز واحدمون در که بود نخورده بوق کی هنوز
  بست در و خونه يتو دیکش و گرفت دستم

 

 چته؟؟_گفتم متعجب

 

 ؟يکرد کاریچ رو یمرتض_کرد نگاه اطراف

 

 گید اومدم خوابوندمش_انداختم بالا هام شونه

 جون؟ کونرگس

 

 شیراض بزور_نشست روش و رفت مبل سمت به لنگان لنگان لوین
 خونه يایب یبتون تا بخوابه اتاق يتو کردم

 

 ...گذشت بهم یچ یدونینم يوا_کندم تنم از لباسام
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 خوش یمرتض ریز_دیخند که بود شده راحت من از الشیخ انگار
 گذشت؟؟

 

 ..یخال جات آره_کردم نگاهش ضیغ با

 

 ..ما يبجا يخواهر_زد یچشمک

 رفتم سمتش به

 ..اریدرن منو يادا_زدم بهش ینگرد پس

 

 نیهم ادب یب يخواهرا با گشتن جهینت کرد شهیم چه گهید_لوین
 شهیم

 

 مردم يوا_گذاشتم شکمم يرو دستم و شد بلند شکمم غرغر يصدا
 ..یگشنگ از
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 رو یمرتض خود ای!!ينخورد یکباب مرغ یمرتض خونه چرا_دیخند
 !!يخوردیم

 

 ...بخورم ادند آخه_کردم زونیآو مو لوچه و لب

 

 !!يارینکم_داد تکون تاسف يرو از يسر

 

 !ضم؟یمر مگه نه_بردم بالا ابروهام

 

 لیم بخورمن آشپزخونه برو آورد کباب من واسه جون نرگس_دیخند
 ندارم

 

 بخورمت..یمن عشقه جوون_دمیکش لپش

 دیسف چشم..ایح یب دستت بکش_زد پس دستم
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  و رفتم آشپزخونه سمت به خنده با

 هب ییطلا رنگ بود شده کباب شیآت يرو که يها مرغ بال از پر ظرف
 زدیم چشمک بهم شدت به بود گرفته خودش

 

 زیم پشت و دمیکش رونیب خچالی از ظرف صانهیحر يلبخند با
 نشستم

 

 .. خب_دادم بالا لباسم نیآست

 حملههه....دو... کی

 

  ظرف به دمیپر ها زده یقحط مثل

  که بودم گرسنه انقد

 

  دادمیم قورت دهیینجو رو هلقم هر
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  يصدا

 دادم ادامه خوردنم به الیخیب شد بلند در

 بخوابه رفته که بود لوین حتما

 

 

 جون نرگس يصدا با هوی

 سرفه به کردم شروع گلوم يتو دیپر لقمه

 !؟؟یینجایا تو مادر وا_

 

 

 ادیب بالا نفسم تا ام نهیس قفسه يرو دمیکوب بار چند مشت با

 

 وانیل جون نرگس که

 گرفت روم ب رو یآب
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 دمیکش سر نفس هی

 

 اومدنه طرز چه نیا جون نرگس يوا_دمیکش یآه و

 برد گور يپا تا منو لیعزرائ

 

 ..مادر خدانکنه_نشست زیم پشت جون نرگس

 شدم نگرانت ينداد جواب زدم صدات چندبار

 !بهتره؟؟ پات

 

 آره_شدم خوردن مشغول دوباره

 

 بندازم بهش نگاه هی بذار_شد بلند یصندل يرو از
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 گهید ؟؟خوبه.. یچ نگاه.. بابا نه_ گلوم يتو دیپر لقمه باره دو

 

 هنکن يزیر خون نکرده ییخدا وقت هی نمیبب_کرد مکث جون نرگس
 باشه شده باز هاش هیبخ ستین دیبع یرفت راه تو انقد!!دوباره

 

 خووبه دیکن باور نه.. نه_کردم هل

 

 ردک بند شلوارم به دستش و اومد پام سمت به سماجت با جون نرگس
 ...که

 

 شد بلند در زنگ يصدا که

 بشم خلاص جون نرگس دست از نکهیا يبرا کرده هل

 در سمت دمیپر

 مخشک بستیم رو راهنشیپ قهی که یمرتض دهیژول چهره دنید با که
 دییبفرما_زد
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  من يصدا دنیشن با بود خواب منگ

 

 ..سلاام_انداخت نییپا سرش و ستادیا صاف و شد باز چشماش

 !داره؟؟یب زجونیعز

 

 ..آره_بهش بودم زده زل یچشم چهار

 

 شده یچ_شد بلند سرم پشت از جون نرگس يصدا همزمان
 !پسرم؟؟

 

 نیاومد شما سلام_کند نیزم از نگاهش جون نرگس دنید با یمرتض
 !!خونه

 

 ..مادر نه_جون نرگس
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 اومدم یوقت دمبو کرده قفل در بار نیاخر..بود باز واحد در_یمرتض
 ..اومده دزد کنمیم احساس..باز واحد در دمید ییدستشو برم

 بود خونه تو يصداها سر اخه

 

 یچ!!بده مرگم خدا وا_صورتش يرو دیکوب دست با جون نرگس
 ده؟؟یدزد

 

 اهو يرو و آورد بالا بود دستش يتو که رو ییآشنا دستبند یمرتض
  گذاشته میزیچ تازه نبرده يزیچ_داد تکون

 ..افتاده حتما دزده دست از نیا

 

 میخال مچ دور دستم ناخودآگاه و شد گرد چشمام دستبند دنید با
 شد حلقه

 ..بدم گزارش سیپل برم دیبا فردا_یمرتض

  شده ادیز ریاخ يها يدزد
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 برگرده باز ترسمیم

 

 بود زده خشکم مجسمه مثل

 

  اومدم خودم به تا

 نبود یمرتض زا يخبر چیه و بود بسته واحد در جون نرگس

 

 بخوابم رمیم من دخترم_دمیچرخ سمتش به جون نرگس يصدا با

 

 یمرتض از يجور هی دستبند دیبا_نیزم به زدم زل دادم تکون يسر
 بود ارزش با برام یلیخ دستبند اون...گرفتمیم پس

 

 خونشون؟ برم يا بهونه چه به یول

 

 پخ_دمیپر جا از دهیترس لوین يصدا با هوی
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 مار زهر_گذاشتم بمقل يرو دستم

 

 !داشت کاریچ ی؟؟مرتضيبود فکر تو هیچ_دیخند

 

 ؟؟يبود يگور کدوم تو_کردم نگاهش چپچپ

 

 شدم میقا مبل پشت_داد بالا ابروهاش

 ..نتتیبب ممکنه جون نرگس و ستین توحواست دونستمیم چون

 

 ..لوین زدم گند_دمیکش یآه

 

 شده؟؟ یچ نباریا یزنیم گند شهیهم_دیخند رفتم وا چهره دنید با

 گذاشتم جا جون نرگس خونه رو دستبندم_گفتم هوا یب
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 خب؟_گفت الیخیب لوین

 خوامیم دستبندمو من..زهرمارخب_دمیغر

 

 خب؟؟_داد جواب يخونسرد با دوباره لوین

 

 .... بزن گهیم طونهیش_کردم بلند مبل يرو بالشت

 

 ..پام پام يآ_دادزد هوی لوین

 

 شده؟؟ یچ_دمیدو سمتش به و کردم رها بالشت دهیترس

 

 بود يسرکار...یچیه_دیخند

 

 ؟؟يشعوریب یلیخ یدونستیم_شدم بلند پاش يجلو از
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 تو اندازه به نه_ داد تکون يسر

 

 ..اشب شدت گم دستبند فکر به توام بخوابم رمیم من_کرد گرد عقب

 

 یبتون هک یبخواب یمرتض ریز دیبا گهید دور هی کنم فکر_دیخند بلند
 ..يریبگ پسش

 

 

 بود مونده باز حرفاش تعجب از دهنم

 !من؟؟ دست رو زده که بود شده طونیش انقد یک نیا

 

 لوین رفتن با

 

 رفتم یمرتض واحد سمت به

  یشب نصف
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 خونشون برم يا بهونه چه به دونستمینم

 برم دستبند گرفتن پس يبرا فردا بذارم اوردینم طاقت دلم و

 

 نشست لبم يرو يدیپل لبخند و دیرس ذهنم به يفکر هوی که

 

 بود شده باز گوش بنا تا شمین

 

 برگشتم خونه به عیسر

  ختمیر شلوارم يرو نیبتاد یکم و شدم آشپزخونه وارد

 

 کنه جلوه تر یعیطب و بشه قرمز تا گذاشتم نیبتاد يرو دستم

 صبح رمیبگ حالت يچجور نیبب یکنینم کمک من به حالا خانوم لوین
 ... یکن هنگا یمرتض چشم تو ینتون
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 نفس ستادمیا جون نرگس خونه در پشت و زدم رونیب واحدمون از
 ..دمیکش یقیعم

 زدم در به يا تقه و

 

 شدم منتظر

 ومدین يصدا

 بله؟؟_شد بلند یمرتض خمار يصدا که زدم در به يا گهید آروم تقه

 

  شدم خم و دمیکش درهم چهرمو عیسر

  شد باز در

 

 زد خشکش من دنید با یمرتض

 ..کنهیم درد یلیخ پام يآ يآ يآ_
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 !کرده؟؟ يزیشده؟؟خونر یچ_اومد خودش به هوی یمرتض

 

 جون نرگس خواستمینم.. کنهیم درد یلیخ آره_دادم تکون يسر
 کنم داریب

 

 ...داخل ایب_ رفت کنار در يجلو از

 

  شدم خونه وارد لنگان لنگان

 گرفت شکل لبم يرو یثیخب لبخند

 

 ارمیب مسکن اتبر تا مبل رو نیبش_ یمرتض

 

 باشه_کردم جمع لبخندم عیسر

 

 شد آشپزخونه وارد من از تر جلو
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 بود اتاقش يتو ادیز احتمال به یول گذاشته کجا دستبند دونستمینم

 رفتمیم اتاق به گشتن يبرا دیبا

 

 انداختم آشپزخونه به ینگاه

 نبود ازش يخبر

 

  صداش با که برم اتاق سمت به کردم گرد عقب

 دادم رونیب یعصب نفسم

 

 آوردم مسکن ایب_ یمرتض

 

 دیبا.. کنهیم يزیر خون داره پام_گفتم مظلوم و دمیچرخ سمتش به
 دهید بیآس هاش هیبخ چقد نمیبب
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 ؟؟یکنیم کاریچ_خورد جا یمرتض که کردم بند شلوارم کمر به دستم

 

 هدید بیآس چقد پام ران نمیبب خب وا_ نزنم لبخند کردمیم یسع

 

 !؟؟ياریدرب شلوارت يخوایم نجایا_یمرتص

 

 !ارم؟؟یدرب کجا_کردم مکث

 

  گفت يزیچ لب ریز و انداخت نییپا سرش

 ارمیب باند برات تا..اتاق تو برو_نشدم متوجه که

 

 

 زد برق یخوشحال از چشمام

 ..باشه اره آها_گفتم عیسر و
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 بستم در و داخل دمیپر و رفتم اتاق سمت به سرعت تمام با و

 

 بودم هداد هیتک در پشت

 

 گذروندم نظر از اتاق اطراف و

 خوردینم چشمم به يزیچ

 

 رفتم ها کشو سمت به

 شدم گشتن مشغول تند تند و

 تخت کنار

 کمد يبالا

 مطالعه زیم يرو

 گشتم جارو همه

 نبود دستبندم از يخبر یول
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 افتادم یمرتض شلوار ادی هوی

 دمیکوب میشونیپ به محکم دست با

 

 بیج يتو دستبند مطمئنم یول نبود جمع سمحوا نکهیا با بار نیآخر
 بود گذاشته شلوارش

 ...بود دهیپوش الان نیهم قایدق هم شلوار اون

 بله؟؟_دمیپر هوا به دهیترس که خورد اتاق در به يا ضربه

 

 تو؟؟ امیب تونمیم_نشد اتاق وارد یول کرد باز در یمرتض

 

 ..آره_

 

  و شد اتاق وارد
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 اشتگذ اتاق کیکوچ زیم يرو ینیس

 ؟؟يایب بر اش عهده از ییتنها یتونیم.. رونیب رمیم من_

 

 ..نه_کردم اخم

 ..یول کنمیم کمکت خودم بگه داشتم انتظار

 زنمیم صدا زیعز الان باشه_ یمرتض

 

 ..دمیم انجامش خودم..سین لازم..نه_خوردم جا

 

 بره رونیب اتاق از خواستیم داد تکون سرش

 دمیدو سمتش به عیسر که

 بغلش يوت دمیپر و

 

  نکهیا بخاطر
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  بود ییهوی کارم

 روش افتادم منم و تخت يرو شد ولو

 

 افتاد شدش گرد يچشما و دهیترس چهره به نگاهم

 

 چشماش يتو بودم زده زل اراده یب و بود زده خشکمون نجوریهم

 

 بودم نکرده توجه تاحالا چرا

 !؟..خوشکله انقد یمشک يچشما

 ..کش دختر و جذابه یرنگ چشم فقط کردمیم احساس شهیهم

 

 کردمیم حس یخوب به رو یمرتض قلب ضربان

 ...دیکوبیم اش نهیس قفسه به قدرت تمام با که
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  خوشحال دستم ریز يزیر یبرامدگ حس با و دمیکش پاش يرو دستم

 دمیکش رونیب دستبند و بردم بشیج يتو دستم عیسر

 

  بود من محو انقد یمرتض

 ...نشد یچیه متوجه اصلا که

 

  دادینم نشون یالعمل عکس چیه و بود زده خشکش چرا دونمیمن

 !!ترس از کرد سکته نکنه

 

 داد شد بلند تخت يرو کرد پرت منو ها زده جن نیع یمرتض هوی
 ؟؟یکنیم کاریچ هست معلوم چیه_زد

 

 کردم بغلت خب_کردم مظلوم چهرمو حالت
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 ..يکرد خودیب_کرد اخم

 غمبریپ خدا و شهینم سرت حروم و حلال تو دیسف چشم دختره
 یشناسینم

 ..یبکن من قالب خودت يخوایم بزور دونمیم که من

 

 کردیم خیتوب منو تند تند که بهش بودم زده زل باز دهن با

  بشه یعصبان انقد یمرتض کردمینم فکر

 

 بود شده قرمز تیعصبان از صورتش

 

 دارم دوستت_زدم لب ناخودآگاه هوی

 

  شد ساکت که بزنه یحرف بود کرده باز دهنش

 من به بود زده زل باز دهن با
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 گذاشتم دهنم يرو دستم

 اومد من زبون به کجا از و يچجور کلمه ك نیا دمینفهم اصلا

 

 زدم رونیب اتاق از و کردم گرد عقب صدا یب و دمیگز لب

 

 بود گرفته گر خجالت و گرما از صورتم

  شده گوجه رب هیشب قایدق افمیق الان کردمیم احساس

 

 ...خودمون واحد تو دمیپر و زدم رونیب خونه از يچجور دمیفهمن

 شدم داریب خواب از یکس يصدا و سر با صبح

 بود شده خشک کمرم

  شدن دهید ترس از شب طول تمام

  نشسته زیم ریز
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 بود برده خوابم

 

 دادم ماساژ گردنم آروم

 کرده نگاه يزیروم پارچه ریز از و

 

 بود تنها لوین

 اومدم رونیب زیم ریز از عیسر

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو..نیه_دیپر جا از دهیترس من دنید با که

 

 ..کمرم..آخ_کردم راست شدمو خشک کمر یسخت ب

 

 ؟؟يبود ریز نیا شب کل نگو_لوین

 

 دادم تکون آره نشونه به سرمو
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 گرفتن؟ ازت رو اتاقا مگه.. سرت تو خااك_لوین

 

 ...نهیبب منو جون نرگس دمیترس_نشستم یصندل يرو

 

 عذاب خودتو شهینم لیدل بازم_گذاشت دستم يجلو يچا استکان
 ..يبد

 

 جا؟؟ک_گرفت دستم لوین که زیم ریز برم دوباره تا برداشتم استکان

 

 ..گهید شم میقا_کردم اشاره زیم به

 

 رفت زود صبح جون نرگس خوادینم_لوین

 

 هیخوب حس چه...يآزاد شیآخ_شدم ولو یصندل يرو آسوده
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  خوردم يچا از یقلپ

 

 خونشون کرد دعوتمون ناهار_گذاشت دهنش يتو يا لقمه لوین

 خورمیم يزیچ هی خونه من..برو من يجا تو

 

  لوین صورت و سر رو ختیر دهنم يمحتوا تمام افتادم سرفه به هوی

 ...که کلمیه به يزد گند اه_دیکش غیج که

 

 ..برو خودت برم تونمینم من؟؟من_گفتم عیسر

 

 چرا؟؟_کرد زیر چشماش

 

 با اونم بشم رو در رو یمرتض با يزود نیا به خواستینم دلم اصلا
  زدم شبید که يگند



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1605  

 

  میکاریب وقته یلیخ کار دنبال برم خوامیم.. آخه_

 يزیچ هی رونیب امینم هم ظهر...کشهیم ته کم کم داره پولامونم
 ...خورمیم

 

 دمیم لو زیچ همه بمونم اونجا گهید قهیچنددق دونستمیم

 برم من_شدم بلند زیم پشت از نکنه سوال شتریب لوین نکهیا بخاطر و
 ..خدافظ...شهیم رمید بشم حاضر

 

  و رفتم خوابم اتاق سمت به تند

 دمیکش يا آسوده نفس در پشت

 

 ؟یچ بگه شبمید يگندکار درمورد لوین به یمرتض اگه

 

 زدم رونیب خونه از بشم رو به رو لوین با نکهیا بدون کلافه
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 دمیرس پارك هی به تا زدمیم قدم ها کوچه يتو گردون سر و

 

 عابرا به زدم زل و نشستم مکتین يرو

 

 ..بود شبمید يگندکار شیپفکرم تمام یول

 ییور چه با خر دختره بگه سین یکی اخه_زدم میشونیپ به محکم هوی
 دارم؟؟ دوستت یگفت پسر به یرفت

 

 پخمه و یالتخج پسر..هیداشتن دوست اخه کجاش_کردم اخم

 

 اون با.. جذابه افشیق هم مینگذر حق از یول_کردم فکر یکم
 ...کش دختر کلشیه هم و چشماش

 

 ونهید یهرکس اشیح و حجب و خجالت اون با گهید که اخلاقشم
 ...کنهیم
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 يانگار شدم ونهید هووف_دمیکش یآه

 

 فکر نیهم به داشتم منم آره_دمیپر جا از یکس يصدا با هوی
 ...کردمیم

 

 کاریچ نجایا تو_خوردم جا لوین دنید با که دمیکش غیج دهیترس
 ؟؟یکنیم

 

 شکمو لاین ممکنه چطور کردمیم فکر داشتم_مکتین يرو داد لم
 هب دمیرس که کار دنبال ادیب و بده دست از جون نرگس خوشمزه ناهار

 ...نجایا

 

 شاهزاده به ما قصه دختر شد معلوم که_گفت زیر و دیچرخ سمتم به
 کرده علاقه ابراز براسبمون ارسو
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 ؟؟يدیفهم ازکجا_دمیپرس شده گرد يچشما با

 

 ياوردیم زبون به افکارتو بلند بلند یداشت_دیخند

 

 مبکوب سرم خوامیم افتمیم ادشی نگو يوا_شدم پنچر بادکنک مثل
 وارید به

 

 !!شده عاشق کوچولوم خواهر_ختیر بهم موهام دستش با

 

 ...فقط من بابا بود کجا عشق_زدم پس دستش

 

 لد فقط تو_گفت گوشم کنار اروم که نیزم به زدم زل و کردم یمکث
 ..یکن باور يخواینم و يداد
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 اقتچل يپا نیا با يچجور تو اصلا..نده جو_گرفتم بازوش از یشگونین
 ؟؟ياومد نجایا تا

 

 ناهار ظهر که میبر پاشو ستین يخبر اگه یول دمینم باشه_دیخند
 ...یدعوت اری خونه

 

 .. امیب تونمینم من_شدم بلند مکتین يرو از

 

 ازن یکاف اندازه به گهید_دیکشدستم که بود نشده کاملحرفم هنوز
 یستیوا پاش دیبا يزد گند..يکرد

 

 ...برد نیماش سمت به کشون کشون منو

 میفروشیم نیماش میاریب کم هم پول_نیماش سمت داد هل

 ...یکن کار سین لازم پس
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 شدم وارس اجبار به

 

 میکرد سکوت خونه تا

 بده کردن فکر فرصت بهم سکوتش با خواستیم لوین انگار

 

 بودم یعصب رفتارم از شتریب کردمیم فکر شتریب یهرچ من یول

 

 پس قدرت تمام با هم لوین دست کوچه يتو نیماش شدن دهیچیپ با
 عاشق زیسیم نتتینب یکس بخواب_اومد فرود من ينوایب کله

 

 سالمش يپا از یگشونین نشستمیم نیماش کف که نجوریهم
 ..يشعوریب یلیخ_گرفتم

 

  گذشتت يشعوریب جبران_زد یآروم لبخند

 يکردیم تیاذ نیآر من که
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  داد قورت بغضش آروم و

 

  نیماش توقف از بعد و دیدزد ازم نگاهش لوین یول بهش بودم زده زل

 

 کنم استراحت خونهرمیم من_گفتاروم

 ..جون نرگس کمک برو تو

 

 شد ادهیپ نیماش از عیسر و بزنم یحرف نذاشت

 

 ..سوخت خواهرم يبرا دلم

 ..بود داده دست از اونو دهینچش رو عشق طعم هنوز

  

 دمیکش یقیعم نفس
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 شدم ادهیپ نیماش از کامل نفس به اعتماد با و

 

 ..که بودم نکرده ییخطا کار

 رهیگب دهیناد حرفم و دیببخش بگم تونمیم خب..بود اشتباه هی همش

 هیخوب فکر آره

 ....يا علاقه چیه من و بود تفاهم سوء همش گمیم یمرتض به

 

 داشتم علاقه بهش دلم ته یول

 غلب بخاطر دخترا مثل که یخجالت پسر نیا از یول شد چطور دونمینم
 ومدیم خوشم شدیم دیسف و سرخ دنیبوس و کردن

 

 نشست لبم يرو يلبخند ناخواسته

 

 اومدم رونیب فکر از دهیترس یکس يصدا ای هوی که
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 !!یهست که هم ونهید.. ا الحمد_

 

 برگشتم صدا سمت به

 من به بود زده زل يمغرور ژست و اخم با یمرتض

 

 ام..سلا_گفتم کنان من من

 

  داد تکون يسر

 شد منتظر و

 

  بهش بودم زده زل حواس یب منم

 ...بزنه یحرف بودم منتظر و

 

 !!بهیعج_برد الاب ابروش يتا قهیدق چند از بعد
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 به؟یعج یچ_

 

 ..يبد جوابمو ينکرد یسع نکهیا_زد يپوزخند

 

 !؟یچ جواب_گفتم متعجب

 

 بود شده بودنم جیگ متوجه که یمرتض

 ..یچیه_گفت الیخیب

 رفت آسانسور سمت به

 

 بود زده خشکم مجسمه مثل

 !!! بود شده خشک و مغرور انقد دارم دوستت هی بخاطر یعنی
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 ... تیخاص یب پسره_دمیکوب نیشما به یمشت یعصب

 

 رفتم آسانسور سمت به یعصب و بلند يها قدم با

 شدم در شدن باز منتظر و

 

  که افتاد یغلام به چشمم در شدن باز محض به

 ..خانوم لوین سلام به به_زد یچندش لبخند من دنید با

 

 شدم آسانسور وارد حرف یب

 نداشتم زدن حرف حوصله

 باشه چرون چشم و زیه يمرد مخاطبم اگر اونم

 

  دستم يرو یدست یگرم حس با

 خوردم جا
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 برگشتم یغلام يآقا سمت به شده گرد يچشما با

 !جان؟؟ لوین یهست خوب_داد لمیتحو یچندش لبخند که

 

 ارمین فرود دهنش يتو محکم که کردم مشت دستم

 

 دمیپر رونیب عیسر آسانسور در شدن باز با

 اومد دنبالم که

 

 میبود ستادهیا جون گسنر واحد يجلو

 

 گهید تا..کنم بارش بودم بلد خوشکل حرف یهرچ کردم باز دهن و
 .. افتهین راه مردم يدخترا دنبال

 

 يراب یغلام يآقا سلام_شد بسته بازم مهین دهن یمرتض يصدا با که
 ن؟؟یاومد ماه نیا شارژ گرفتن
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 پسرم..آره_گرفت من از زشیه نگاه یغلام

 

 ارمیم نبراتو الان_ یمرتض

 برگشت خونه داخل به و

 

 ولین کجا_شد دهیکش پشت از دستم که افتادم راه به سرش پشت
 ؟؟يبد شارژتو يخواینم شما..خانوم

 

 ..کنمیم پرداخت گهید روز چند_کردم اخم

 

 پول اگه..شهیم تموم زود یلیخ شارژم من یول_برد بالا ابروهاش
 ... یتونیم يندار
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 دکر نوازش انگشتش با دستم

 دمیکش پس دستم عیسر که

 

 ...روز چند که گفتم_دمیغر و

 

 ماه نیا شارژ نمیا دییبفرما_شدم ساکت یمرتض يصدا با

  کنمیم حساب من هم رو لوین شارژ پول

 

  که دمیچرخ سمتش به واج و هاج

 ..نیداد بهم کتابا بخاطر شیپ ماه هی که هیقرض_زد یمهربون لبخند

 تهرف ادتونی نیهم واس داشتم ریتاخ برگشتش تو يادیز کنم فکر

 

 یمرتض به بودم زده زل مجسمه مثل

 رفت و گرفت رو پولا حرص با یغلام که
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 ..طلبم یکی_زد یچشمک مرتضس

 

 شد خونه وارد و

 

 ..رو هیقض کردمینم درك اصلا

 بودم شده خل من ای بود خل پاك پسره

 

 گهید کنه کمک خواسته دلش.. الیخیب_بردم بالا هام شونه

 

 جون؟؟ نرگس_بستم سرم پشت در و رفتم خونه داخل

 

 زمیعز نجامیا_شد بلند آشپزخونه سمت از جون نرگس يصدا

 

 رفتم آشپزخونه سمت به و آوردم رونیب در يجلو کفشام
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 بود يآشپز مشغول جون نرگس

 کردیم خورد هارو کاهو تند تند یمرتض و

 سلام_

 

 دیپر رنگش و شد گرد چشماش من دنید با و اومد بالا یمرتض نگاه

 

 !شده؟ يزیچ_دمیپرس چهرش حالت رییتغ از متعجب

 

  

 ..نه_داد قورت دهنش آب

 

 کردم دراز کاهو کهیت برداشتن يبرا دستم و نشستم یصندل يرو

 دیکوب دستم پشت قاشق با یمرتض که
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 اخ_دمیکش پس عیسر دستم

 

 ...یزنب ناخونک ادینم خوشم_گفت من به کردن نگاه بدون و کرد اخم

 

 داره وسواس کمی_دیخند جون نرگس که کردمیم نگاهش متعجب
 ..بچم

 

 رفتم یمرتض به يا غره چشم

 !ن؟؟یخوایم کمک جون نرگس_شدم بلند یصندل يرو از و

 

 خوب پات زخم هنوز کن استراحت تو مادر نه_زد یمهربون لبخند
 نشده

 

  دمیگز لب

  و ارمیدرب لوین يادا دیبا که بودم کرده فراموش کلا
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 ..برم راه لنگان لنگان

 

 کنهیم درد پام یلیخ.. آره_کردم صاف صدام

 

  نمیبش یصندل يرو دوباره تا کردم گرد عقب

 زد خشکم در چوب چار يتو یمرتض دنید با که

 

 .کردم نگاهش دهیپر بالا يابروها با و زدم پلک بار چند

 .دکر یم نگاهم رهیخ نهیس به دست در چهارچوب به داده هیتک

 

 نشسته قبلا که یصندل سمت به مکث با و دادم قورت رو دهنم آب
 .دمیچرخ بود

 

 رو سرم عیسر اونقدر بود یصندل رو سرجاش که یمرتض دنید با
 .گرفت درد گردنم که چرخوندم
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 در بودن هم یکپ قایدق که يپسر دوتا نیب نگاهم ها دیبد دیند مثل
 بود آمد و رفت

 

 ؟؟يدیند دوقلو تاحالا مگه چته_دز يپوزخند وارد تازه پسر

 

 به لمهک کی یحت تونستمینم اصلا که بود نیسنگ برام شوك نیا انقد
 ارمیب زبون

 

 ده؟؟یپر رنگت چرا مادر وا_جون نرگس

 

 دهید جن_دیخند وارد تازه دوباره و

 

 گرسنمه یلیخ مادرجون_نشست یمرتض يرو به رو یصندل يرو و
 شه؟؟یم حاضر یک ناهار
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 با محکم یمرتض که کرد دراز کاهو کهیت برداشتن يبرا دستش و
 یمصطف نزن ناخونک گفتم بار هزار_دیکوب دستش پشت قاشق

 

 نیا مثل شهیهم توام اه_کرد نوازش اروم رو دستش پشت یمصطف
 بزن غر زنا

 

 هیشب شدت به که بودم يپسر دو کردن نگاه مشغول واج و هاج هنوز
 بودن هم

 

 خونشونم يتو يها لباس یحت و زنندینم مو باهم گفت شدیم یحت
 بود هم یکپ

 

 بودند بسته پشت از شباهت يتو هم رو لوین و من دست دوتا نیا
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 ..يصدا با

  

  دخترم نیبش_اومد رونیب فکر از جون نرگس يصدا با

 ..رهیگیم درد پات نستایوا سرپا

 

 چشم_زدم یکمرنگ لبخند

 

 نشستم یمصطف و یمرتض نیب یصندل يرو و

 بود امد رفت در نشونیب نگاهم نطوریهم

 دارم؟؟ دوستت گفتم کدومشون هی من یعنی

 

  میبود احمق چقد يوا

 میشدینم یمرتض ییهوی رفتار رییتغ متوجه چرا
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  دیلغز یمرتض يرو نگاهم

 !ه؟؟یخجالت شونیکی کدوم یعنی

 

 ارهیدرم شاخ تعجب از بشنوه خبر نیا اگه لوین يوا

 

 دراورده؟؟ شاخ_

 

 ها؟؟_برگشتم یمصطف سمت به متعجب

 

 هیدراورده؟؟ شاخ گمیم_کرد اشاره یمرتض به و برد بالا ابروهاش
  بهش يزد زل ساعته

 شده قرمز ینیبینم رو بچه شیخورد

 

  ریز به سر که دمیچرخ یمرتض سمت به متعجب
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 بود شده قرمز لبو مثل صورتش رنگ و بود کاهو کردن خورد مشغول

 

 

 نشست بمل يرو يلبخند حواس یب

 

 شما دست از_کردم جور و جمع خودم عیسر جون نرگس يصدا با که
 جوونا

 

 

 رسوندمیم لوین به خبر زودتر هرچه دیبا نداشتم تحمل گهید

 

 و رمیم قهیدق دو من جون نرگس_شدم بلند زیم پشت از عیسر و
 گردمیبرم

 

 شدم خارج آشپزخونه از عجله با
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 زد در به یآروم تقه واحد در يجلو و

 

  کنه باز در لوین شدم منتظر

 

  شد خارج واحد از یمصطف که

 که کردمیم نگاهش منتظر

 

 داد هیتک واحد در به نهیس به دست

 شدیم نیزم پخش کردیم درباز لوین اگه

 

 کرد زیر چشماش

 

 شده؟؟ يزیچ_
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 !شده؟؟ خوب پات زود چقد_نشست پام يرو و خورد سر نگاهش

 

 ادستیا تپش از قلبم لحظه کی يبرا

  بود رفته ادمی باز يوا

 

 برم راه لنگان لنگان

 ..اومدم رونیب خونه از اسب مثل و

 

 زهیچ..یدونیم...نشده خووب نه نه_دادم قورت دهنم آب

 کینزد خودش به منو و زد لباسم قهی به یچنگ و کرد زیر چشماش
 !!بگو راستش_کرد تر

 

 و؟؟یچ راست.. راست_گفتم کنانمن من ودادم قورت دهنم آب

 کنم حفظ باهم فاصلمون کردمیم یسع
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 شد باز واحد در هوی که

 

  کردم نگاه سرش پشت به وحشت با

 

  داد دست از خودش تعادل یمصطف

 

  شد گم نیزم به یمصطف محکم برخورد يصدا تو غمیج يصدا

 

  دیکش خودش با هم رو منو

  یول کنم يریجلوگ افتادنم از کردمیم یسع توان تمام با

 ..افتادم اش نهیس يور محکم

 شد بلند آخش يصدا که
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 برداره خودش يرو از وزنم ینیسنگ تا نشست کمرم يرو دستاش

 شد قفل هم يتو نگاهمون که

 

 هم يچشما تو میبود زده زل رمانا نیا مثل

 

 داشت کم عاشقانه بوسه هی فقط

 

 داد هل عقب به منو توان تمام با هوی که دیچرخ لباش يرو نگاهم

 

 افتادم نیزم يرو که

  نشست ك شد بلند سرعت به و

 

 کرد؟؟ باز ییهوی در يخر کدوم_کرداخم
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 ..شد باز خود به خود مدت هی شده خراب در.. نبود یکس_دمیگز لب

 بسته بدبخت در يدار توقع روش یانداخت وزنت ینیسنگ تمام
 !بمونه؟؟

 

 کرد نگاه رو خونه اطراف و کرد یمکث

 

 !؟؟يگردیم یچ دنبال_

 

 !!یمشکوک تو_دمیکش عقب خودم که آورد کینزد رشس

 

 ....مشکوکه لاتیبیس_زدم پسش دست با

 

 فهممیم آخرش که من_خنده ریز زد هوی شد گرد حرفم از چشماش
 ..کاسته مین ریز يا کاسه چه
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 شد بلند نیزم يرو از

 بکن تویسع تمام_زد پوزخند

 

 رفت رونیب واحد از

  بستم در عیسر که

 

 !؟؟ییکجا لوین_ زدم لب آروم

 

 ..ستادمیا خیس خورد در به يا تقه که

 

  کردم باز در دهیترس

 !!بود دهیشن حرفم نکنه
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 شد تموم کارتون_زد يپوزخند که دمیکش سرك در کنار از آروم
 ناهار دیاریب فیتشر

 گشنمونه

 

 بستم در و گفتم يا باشه تند

 کردم رها آسوده نفسم و

 

 سمج پسره هووف_

 .دمیپر جا از اولم دست برخ يادآوری با

  اتاق سمت دمیدو

 :گفتم قبل بلندتراز

 لو؟ین -

 .کردم باز رو اتاق در
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 ازب شمین بود انداخته پا رو پا و بود داده لم تخت يرو که دنشید با
 :شد

 ...دمیفهم یچ یدون ینم -

 

 :کرد نگاهم يعاد یلیخ

 ؟یچ -

 

 کپ یبفهم اگه ذوق یب -سالمش يپا رو دمیکوب و نشستم کنارش
 یکن یم

 

 نهیبش کردم مجبور دمویکش رو دستش که نخورد تکون

 .نمیبب پاشو -

 

 زد شخندین
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 ...که ده یم مزه چقدر ات افهیق نیا دنید یدون ینم -

 

 :کردم نگاهش چپ چپ

 .گم ینم بهت اصلا دمیخند هه هه -

 

 :دیکش دراز دوباره و انداخت بالا شونه

 ...نگو خب -

 کنه خواهش ازم تا کردم نگاهش منتظر و منشست نهیس به دست
 .بگم بهش

 

 .خورد هم به نگاهمون که کردم یم نگاهش یچشم ریز یه

  خنده ریز میزد دومون هر

 

 :شد بلند عیسر
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 ...يدینترک تا بگو خب -

 

 خوردم یتکون زده جانیه

 ...شد یچ که یدون ینم يوا -

 ...کرد یم درست غذا داشت یمرتض بودم آشپزخونه تو

 

 :داد نشونم رو دندوناش

 خب؟ -

 

 :گفتم يشتریب جانیه با

 پشتمه گهید یمرتض هی دمید برگشتم بعد -

 

  شد زیر چشماش و کرد کج رو دهنش
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 :گفتم يزیر يصدا با

 ...ست یمصطف اسمش داره قل هی..دوقلوئه یمرتض -

 

 دیپر بالا ابروهاش

 ؟!یکنیم یشوخ..نههه -

 

 :دادم تکون سر تند تند

 شد ینم باورم منم اول... تو بجون -

 هخورد يزیچ هی ای...نمیب یم اشتباه کردم فکر شدم شوکه لحظه هی
 زنمیم توهم دارم و سرم تو

 

 :دیخند آروم

 ...میا هیبق انداختن دست اهل ما فقط کردم یم فکر بگو منو -
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 :دادم تکون سر

 مشکل بدبخت نگو هیجور هی هربار نیا چرا گم یم من يوا -
 کنهیم فرق باهم اخلاقشون...هنداشت

 

 میگزد لب افتضاحم یسوت يآور ادی ای هوی

 بود شده تر سخت کارم

 ..کردم علاقه ابراز کدومشون به دونستمینم حالا

 

 لوین

 ه؟یک به یک میبفهم کجا از حالا -

 

 :کردم نگاهش

 .است یمرتض هیخجالت که یاون معلومه خو-
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 :دمیخند

 .میبش کینزد بهشون اندازه از شیب کمی که نهیا شناختنشونم راه -

 ست یمرتض شد قرمز هرکدوم

 

 یم بالا یبدجنس با رو ابروم هی تند تند که ام افهیق دنید با لوین
 :دیخند انداختم

 ایشد ایح یب یلیخ -

 

 .اومد در صدا به خونه زنگ که دمیخند

 :دمیپر جا از عیسر

 بگم بهت خبر ودمب اومده فقط..کردم رید...دنبالم اومد اوخ اوخ -

 

 يمردیم موندیم دلت تو قهیدق دو شناسمتیم_ لوین

 رفتم بهش يا غره چشم
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 ییماجراجو واس اومده دستمون یعال سوژه هی که..برو بدو -

 

 

 

 .میرفت رونیب اتاق از و دادم تکون سر

 .کردم باز رو در

 

 ؟؟! هیک نمیبب تا بودم حرکت هی منتظر

 

 :گفت من من با و نییپا انداخت رو سرش من دنید با بلافاصله

 .دنبالتون امیب که گفت زیعز -

 

 .نشست لبم يرو يشخندین

 .بود یمرتض
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 :دادم تکون يسر

 .میبر بله بله -

 شدم خونه وارد همراهش و بستم رو در

 

 پشت به ینگاه شدم آشپزخونه وارد اول که من دنید با یمصطف
 .انداخت سرم

 

 .رفت گاز سمت صدا یب یمرتض

 

 .ردک یم نگاهم رفته بالا يابرو با ها نتیکاب به داده هیتک یصطفم

 :گفتم جون نرگس به رو و نکردم بهش یتوجه

 کنم؟ کمک -
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 :زیم پشت نشست جون نرگس

 ...بدن ناهار ما به قراره دوتا دشون خو امروز مادر نه -

 

 :نشستم زیم پشت و شد باز شمین

 ...کد يها نوه چه ماشالله -

 .رفت بهم يا غره چشم یمصطف که بودم نکرده کامل رو ام جمله

 بتونم که نکردم دایپ يا کلمه کردم فکر یهرچ و خوردم رو ام خنده
 .کنم کامل رو حرفم دادن یسوت بدون

 

 و انداختم برداره رو قابلمه در خواست یم که یمرتض به یعیسر نگاه
 .کردم دایپ رو بهانه

 :دمیپر جا از

 ...نه ياونجور -
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 .زد خشکش شده شوکه یمرتض من غیج با

 یم نگاهم گرد يها چشم با که جون نرگس به و زدم یحیمل خندیل
 :گفتم کرد

 ...داشت یبرم رو قابلمه در رهیدستگ بدون داشت آخه -

 

 :شد رد پشتم از یمصطف

 تو؟ يبود یک مادر از تر مهربان هیدا -

 قرمز هدوبار که یمرتض لیتحو يلبخند و رفتم بهش يا غره چشم
 .دادم بود شده

 

 :گفت بهش رو جون نرگس

 باش مادر؟مواظب کجاست حواست -

 

 .دیپر بالا ابروم که کرد نگاهم یچشم ریز یمرتض
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 یمصطف رهیخ نگاه دنید با که نشست لبم يرو یبدجنس لبخند
 .خوردمش

 

 وسط رو برنج سید یمرتض و نشستن زیم پشت هم دوتا اون
 .گذاشت

 :شدم رهیخ یمرتض به خرشرنگ و اقبر يها زرشک دنید با

 

 .است خوشمزه یلیخ که مشخصه به به -

 یجون نوش لب ریز یمرتض رفت غره چشم هزارم باز يبرا یمصطف
 .گفت

 

 کنم یم فیک چقدر داداشش کردن تیاذ با دیفهم یم یمصطف اگه
 ...کند یم رو ام کله

 کنه صحبت باهاش دیترسیم ادم که خودش برعکس
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 .ختمیر غذا دمخو يبرا عیسر

 ...بردم یم غذا هم لوین يبرا شد یم کاش

 بخوره تا نبود خونه يتو یچیه حتما

 .زد يپوزخند یمصطف که بودم خوردن مشغول صدا یب

 .کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

 .زدم توهم کردم فکر لحظه هی که بود زده پوزخند آروم اونقدر

 

 .بود روش به رو جون نرگس و بود نشسته راستم سمت

 حوصله با و آروم یلیخ و ریز به سر و بود نشسته من يجلو یمرتض
 .خورد یم غذا

 

 .خوردنشه غذا به فقط حواسش دیرس یم نظر به

 که شدم مشغول دوباره دهینشن يزیچ یکس انگار دمید یوقت
 :گفت آروم یمصطف
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 ...یکن ینم تشیاذ گهید شد پر دهنت -

 

 .کرد اشاره یمرتض به ابرو با که مکرد نگاهش شده گرد يها چشم با

 

 :فتگ که بگم يزیچ اومدم و گذاشتم نییپا رو چنگالم قاشق متعجب

 .شده خوشمزه یلیخ داداش یمرتض -

 

 :زد بهش يلبخند و کرد بلند رو سرش یمرتض

 .جونت نوش -

 :گفت کنه نگاهم نکهیا بدون یمصطف

 یخال بشبشقا آخه. اومده خوشش یلیخ هم خانوم لوین معلومه -
 .شده
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 :گفت جون نرگس که کردم گرد رو چشمهام

 .ادیم خوشت دستپختش از دونستم یم مادر؟ اره -

 .دارن قبول رو یمرتض دستپخت همه

 

 اج جابه جام تو و انداختم ینگاه کرد یم نگاهم بز مثل که یمرتض به
 :شدم

 .نکنه درد دستش است خوشمزه بله -

 

 .نکن غالب پسرشونو خوان یم انگار

 .نگفتم يزیچ یول بود گرفته ام خنده

 

 تموم رو غذامون سکوت يتو و نگفت يزیچ گهید هم یمصطف
 .میکرد
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 يشخندین با یمصطف که کنم کمک ها ظرف شستن يتو خواستم یم
 :گفت

 .بخواد کمک نکنم فکر هست ییشو ظرف نیماش -

 

  ییشو ظرف نیماش دنید با و کردم دنبال رو اش اشاره

 :انداختم لابا يا شونه

  باشه -

 :گفتم جون نرگس به رو

 ...جون نرگس یمرس-

 

 :کردم نگاه یمرتض به طنتیش با

 بود خوشمزه یلیخ ازت ممنون یمرتض آقا -

 ندتونیآ خانوم خوشبحال

 شد سرخ عیسر و دیگز لب یمرتض حرفم با
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  دمیخند زیر

 ...بگه يزیچ نتونه یمصطف تا رفتم در سمت به و دمیچرخ عیسر

 

 .کردم باز رو در بودم گرفته که يدیکل اب

 اهمنگ که بستم رو در عیسر بود نشسته مبل يرو که لوین دنید با
 :کرد

 

 گذشت؟ خوش -

 :دمیکش سرم از رو شالم کلافه

 گذشتیم شترخوشیب نبود یمصطف اگه یخال جات -

 

 ها خورهینم اش افهیق به اصلا..یمرتض نیا داره یدستپخت چه
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 :کردم جمع رو ام چهره

 داره یزبون چه یمصطف نیا جاش به -

 شیا..بخوره رو آدم خواد یم یمصطف نداره رو یمرتض یهرچ

 

 :دیخند

 کرد؟ کاریچ -

 :گفتم حرص با

 

 ...فقط ندازهیم کهیت -

 

 :نشستم کنارش

 ؟یستین گشنه -

 

 .خوردم کالباس -
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 :دمیکش آه

 غذا باهم و ییجا هی میبش دعوت گهید هم با بشه یک -
 کامل خانواده هی مثل کنارهم...میوربخ

 

 :ام شونه دور انداخت رو دستش

 ...شه یم درست يخواهر نخور غصه -

 نشده درست سال ده کینزد

 ؟؟یک گهید

 

 .گذاشتم اش شونه يرو رو سرم

 

 ...کار دنبال رم یم فردا -
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 :داد رونیب رو نفسش

 امیم منم -

 

 خونه بمون تو..رم یم تنها خودم. نشده خوب پات -کردم اخم
 کن استراحت

 

 .میشد رهیخ ونیزیتلو به دو هر و نگفت يزیچ

 برد خوابم یک دمینفهم

 

*** 

  لوین شدن داریب از قبل زود صبح

 شدم آماده عیسر

 

 .بستم رو در و کردم پام رو هام کفش
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 زدم رو اش دکمه و رفتم آسانسور سمت به

 

 .برگشتم یمرتض يصدا دنیشن با

 .دبو ستادهیا ها پله به رو من به پشت و زد یم فحر لیموبا به داشت

 

 هاش حرف و کردنش صحبت آروم لحن و اش افتاده نییپا سر اون با
 :است یمرتض بود مشخص

 

 ..باشه باشه خب ن،یبب نه -

 :کرد مکث

 ..بهتره باشه مجرد دختر-

 

 . شد گرد هام چشم
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 خدمات يمشتر به خوب ستین جمع حواسش تونه ینم نه متاهل -
 داره شوهرش استرس همش...بده

 

 خدمات خواستیم یک به مجرد دختر بودم رهیخ بهش کرده کپ
 !بده؟؟

 خدا ای

 

 

 : داد ادامه حرفش

 یتوافق بزن حقوقم بده یآگه تو آره -

  باشه راحت الشونیخ ننیبب انیب بده هم رو مغازه آدرس

 

 :انداخت نییپا رو سرش دنمید با و سمتم برگشت

 ...گهید بده رو رگهبز آدرس نه -
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 خداحافظ فعلا.. امیم دارم منم..باشه_

 

 سلام_کرد قط تماس

 

 مداد تکون سر رمیبگ اش چهره از رمویخ نگاه نکهیا بدون شده مسخ
 ..سلام_

 

 رفت آسانسور سمت به

 ورآسانس تو دمیپر سرش پشت عیسر و رمیبگ خودم يجلو نتونستم
 ن؟؟یخوایم یچ واسه مجرد دختر_

 

 

 ؟؟یچ_آسانسور وارهید به دیچسب دهیترس

 

 مجرد؟؟خدمات؟؟ دختر_کردم زیر چشمام
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 ..کارمون واسه_ستادیا صاف

 

 اهشنگ همچنان و دیچسب آسانسور وارهید به شتریب که رفتم تر جلو
 ..من تا دوختیم وارید و در به

 

 ن؟؟یکشیم فساد به مردم يد؟؟دخترایکشینم خجالت_

 يدخترا دنید با ينجوریا و دیاریدرم رو ها مانیا با يادا اونوقت
 ن؟؟ییپا يندازیم سرتو مردم

 ....شبا سین معلوم بعد

 

 

 خودت؟؟ واس یگیم يدار یچ_دیپر حرفم نیب عیسر

 

 شدم کینزد بهش بازم و زدم کمرم به دستم
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 بود متر یسانت کی فقط هامون بدن فاصله

 

 دمیشن حرفاتون همه من_

 

 

 داد قورت دهنش آب

 

 خدمات واس مجرد دختر ما_بود نشسته عرق طراتق شیشونیپ يرو
 خوامیم زنونه کیبوت يتو

 

 کردم باور منم و یگفت شما_زدم پوزخند

 

 د؟؟یکن تیرعا فاصلتون شهیم_بست چشماش

 

 ...شهینم نوچ_بردم بالا ابروهام
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 دش باز آسانسور در هوی که چسبوند وارهید به شتریب خودش کلافه

 

  میدیچرخ در سمت به هردو

  کردیم نگاه مارو باز دهن با که یمصطف دنید اب

 

 دمیکش عقب خودم یکم

 

 يبرا دختر چندتا گفت احسان_کرد یمرتض به رو زد يپوزخند
  اومدن استخدام

 ...هیچ طتشونیشرا مینیبب میبر ایب

 

 داد تکون يسر تند تند یمرتض

 

 شماهم دیدار دوست اگه_گفت ریز به سر و دیچرخ من سمت به
 ادین شیپ تفاهم سوء تا دینیبب کار لمح دیایب
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 !هووم؟؟_گفتم متعجب

 

 دارم عجله من تر عیسر_دیغر یمصطف که

 

 شد خارج آسانسور از یمرتض که کردمیم نگاهشون منتظر

 

 رفتم دنبالش دو با

 !نرم من چرا گردنیم گریج و خوشکل دختر فروشنده دنبال که حالا

 

 ..کنم تشیاذ و باشم یمرتض با هرروز تونمیم ينجوریا

 

 ..و کردم برخورد يزیچ به محکم هوی که نشست لبم يرو يلبخند

 دیچیپ صورتم يتو يبد درد
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 شده پارك در يرو به رو قایدق که یمصطف نیماش به يا غره چشم
  رفتم بود

 

 ...يکار اول خوردم چش_گذاشتم دماغم يرو دستم

 

 شدن نیماش سوار الیخیب یمصطف و یمرتض

 

  و انداخت بهم يبد نگاه یمصطف که شدم وارس دمیپر عیسر

  کردم باز شمین

 

 ...زهرمار برج_دمیغر لب ریز

 

  زدم یکمرنگ لبخند رونیب به بود زده زل آروم که یمرتض دنید با

  بود یحس چه دونمینم
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 ...بودم شده یخجالت پسر نیا دلبسته دایشد یول

 

 دمیگز لب عجولانم احساسات ابراز ياور ادی با

 !کردم علاقه ابراز کدومشون به سین وممعل_

 ؟؟یچ باشه یمصطف اگه يوا

 !!رهیگیم من واسه خودش انقد نیهم واسه دیشا

 

 کردم وصل تماس و اومدم رونیب فکر از میگوش زنگ يصدا با

 ؟؟ییتنها یرفت يگور کدوم_دیچیپ گوشم يتو لوین غیج يصدا که

 

 ..که بهت گفتم ارک دنبال رمیم دارم_دادم فاصله گوشم از لیموبا

 

 م؟؟یبر باهم ينموند منتظر چرا_دیغر حرص با
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 رو امروز.. کن استراحت تو_گفتم آروم

 

 اخه ییتنها_دیچیپ گوشم يتو قشیعم نفس يصدا

 

 !اولمه؟؟ دفعه مگه_دمیخند

 

 گرم پختن ناهار با سرم.. يخوریم یچ ناهار بگو حداقل باشه_لوین
 ..يایب تا بشه

 

 دارم؟؟ دوست همه از شتریب رو یچ بنظرت_زدم يلبخند

 

 ماست و نون_دیخند لوین

 

  مشنینب روز هی اصن شیخواستگار برم خوامیم قایدق_دمیخند بلند

 شهینم روز شبم بخدا
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 ..قایدق_دیخند لوین

 

 کنم بلند سرم شد باعث ینگاه ینیسنگ

 رفت بالا ابروم يتا یمصطف درهم يها اخم دنید با

 

 نمیبب عشقمو امیب من کن رستد مدار قرار پس زمیعز_

 

 منتظرته صبرانه یب ایب..چشم_لوین

 

 عشقم خداحافظ_زدم يلبخند

 

 عیسر که یمصطف به زدم زل شده زیر يچشما با و کردم قط تماس و
 !!دیندار رو یکس کردمیم فکر_دیدزد نگاهش
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 !ن؟؟یکرد رو يفکر نیهمچ چرا_کردم نگاهش چپچپ

 االیخیب_ انداخت بالا یتفاوت یب با هاشو شونه

 هست؟؟ یک يخواستگار حالا

 

 ؟؟یک يخواستگار_دمیپرس گنگ

 

 يخواستگار نیبر نیخوایم دیگفت خودتون_دوخت جاده به نگاهش
 ..پسره هی

 

 کردم فکر یکم

 یلیخ ست پسره هی..اره اره آها_نشست لبم يرو یطونیش لبخند
 دیبا شده تموم صبرم منم و شهینم گرم یآب اون از یول دارم دوسش

 بشم قدم شیپ خودم

 

 حرفم با
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 ودب نییپا سرش و بود دهیگز لب که انداختم یمرتض چهره به ینگاه

 

 شده عوض هم زمونه دوره_زد لب بشنوم من که يجور یمصطف

 شنیم دایپ ییدخترا عجب

 رفتم بهش يا غره چشم حرف یب

  پررو پسره

 

 نزد یحرف چکدوممونیه گهید مقصد تا

 

 نم داخل دیبر شما تا یمرتض_کرد پارك یبزرگ پاساژ يجلو یمصطف
 امیب و نگیپارک بزنم نیماش

 

  گفت يا باشه آروم یمرتض

 شد ادهیپ
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 رفتم پاساژ سمت به همراهش و شدم ادهیپ سرش پشت عیسر

 برگشت سمتم به عیسر که دمیکش رو دستش

 شد توپ اندازه چشماش

 

 د؟؟یدار ياررفت تفاوت انقد داداشتون و شما چرا_دمیپرس هوا یب

 

 من به گهید شهیم_دیکش پس رو دستش و داد قورت دهنش آب
 د؟؟ینزن دست

 

 نه_بردم بالا یطونیش با ابروهام

 

 همراه باهاش دوباره بلند قدم دو با که داد ادامه راهش به
 د؟؟ینداد جوابمو_شدم
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 داره یاخلاق هی هرکس_برگرده سمتم به نکهیا بدون

 

 ..دیباش هم مثل دیبا دیهست دوقلو شما یول درسته_

 

 د؟؟یدینشن ناهمسان يدوقلوها درمورد يزیچ_داد رونیب نفسش

 

  دیستین ناهمسان شما اخه نوچ_بردم بالا ابروهام

 همه یکپ قایدق شکلتون

 انداخت بهم یکوتاه نگاه

 بده جواب خوادینم دلش بود معلوم

 رنظ از ستین افهیق و شکل تفاوت به فقط که یناهمسان _یمرتض
 .. میناهمسان یاخلاق

 

 میدیرس_ستادیا یبزرگ مغازه يرو به رو
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 ... دنید با و انداختم مغازه به ینگاه

 شد گرد چشمام مغازه داخل دنید با

 بود بزرگ پاساژ هی خودش يبرا که نبود مغازه

 ...ریز لباس یحت و کفش و فیک و خواب لباس از پر

 

  بود زده خشکم در يجلو

 بودا یخفن يجا عجب گرم دمشون

 

 چته؟؟_گرفتم مغاژه از واجم و هاج نگاه یمرتض يصدا با

 

  برگشتم سمتش به

 ..یچیه_بسته بازم مین دهن یمصطف دنید با
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 ..داخل برو_کرد يورود در به اشاره

 

 شدم وارد و دادم تکون يسر

 اومدن سرم پشت یمرتض و یمصطف

 

 سلام_ پسرا يپا يجلو دیپر جن مثل زهیم زیر دختر هی هوی که
 ..یمصطف اقا..نیخوب

 

 هستم یمرتض من _کرد اخم و انداخت نییپا سرش یمرتض

 

 یمصطف سمت دیچرخ عیسر دختز

  که

 کارت با ایب_کرد من به يا اشاره و شد رد جلوش از الیخیب یمصطف
 کنم آشنات
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 نشست لبم يرو يلبخند

 خوادیم منو یعنی نیا

 

 

 رسوندم بهش خودم دو با خوشحال

 مسئول هستن يموسو خانوم شونیا_ستادیا یزن يرو به رو که
  کفش و فیک بخش

 

 زمیعز سلام_دیخند که دادم تکون يسر لبخند با

 

 راسیز لباس قسمت نجایا_افتاد راه به یمصطف

 

 يها قسمت از تر کیتار یکم و داشت فرق جاها هیبق با قسمت نیا
 بود مغازه گهید
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 بود شده نیزاید بایز و کیش یلیخ درکل یول

 

 ..یکنیکارم نجایا بعد به نیازا تو_شد گرد چشمام یمصطف حرف با

 

 ریز لباس فروش درضمن_برد بالا ابروهاش که دمیچرخ سمتش به
  شهیم انجام نجایا هم مردونه يها

 یکن رفتار یخوب به مردمون ایمشتر با بهتره

 

 

 ها؟؟_گفتم متفجب

 

 بهتزه یشیم ناآش کمکم خودت هم هارو قسمت هیبق_کرد گرد عقب
  کارت سر يبر الان

 بلنگه کار يجا ندارم دوست اصلا امروز میدار ژهیو يمشتر هی
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 شد دور ازم

 

 _بودم ستادهیا واج و هاج

 مزخرف.. نچسب پسره

 

 یصندل يرو ریز به سر که رفت یمرتض سمت به ناخودآگاه نگاهم
 نوشتیم رو ییزایچ و بود نشسته زیم پشت

 

 ..يدار جا هی تو سین داداشت تو نجابت یهرچ که برم قربونت_

 

 يمرد ورود با که یمرتض يکارا به زدم زل و نشستم یصندل يرو
 رفت بالا ابروم يتا پیخوشت العاده فوق

 

  زد بهش يلبخند و شد وارد پوش کیش و بایز یزن سرش پشت
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 کج من سمت به سرش هوی که کرد حس نگاهم ینیسنگ مرد انگار
  کرد

 

 گفت زن به يزیچ و کرد یمکث

 

 و بشه دهیکش من سمت به نگاهش هم زن شد باعث که

  

 اومدن من سمت به هردو

 لباس نیبهتر شهیم_زد لبخند زنه که بهشون بودم زده زل متعجب
 مینیبب هاتون خواب

 

 ظرمنت_ گفت کهیمصطف داد يصدا با که بود زده خشکم مجسمه مثل
 ؟؟یهست یچ

 

 ..بله بله_اومدم خودم به
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 و برداشتم دیرسیم دستم دم یهرچ و رفتم ها قفسه سمت به دتن
 گذاشتم زنه دست يجلو زیم يرو

 

 اسلب ها خواب لباس نیب از و لباسا به بود زده زل یصیحر نگاه با مرد
 هتب یلیخ یمشک_ دیکش رونیب یکوتاه و یلخت العاده فوق یمشک

 ادیم

 

  بپوشم رمیم_ زد يلبخند زن

 

 رفت پروو اتاق به

 

 بود جوان يها زن و مرد پراز غازهم

  کنن پرو خواب لباس خواستنیم يدیام چه به دوتا نیا

 بود شده احاطه دیناد يها شهیش با ریز لباس فروش قسمت درسته
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 نداشت يادیز دید رونیب از و

 ...بود نجایا که یمصطف بازم یول

 

 

 ؟؟چطوره زمیعز_ آورد رونیب اتاق از سرش اول زن قهیدق ازچند بعد

 

 اومد رونیب اتاق از خواب لباس با کامل

 

 رمیبم بود کینزد خجالت از اون يبجا من

 

 

 کرد ما به پشتش و دیچرخ يا گهید سمت به یمصطف

 

 رنگ چندتا هیعال_کردیم قیتشو زن یخوشحال با زد يلبخند مرد
 بردار هم گهید
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 یبپوش واسم همشو امشب دارم دوست_گفت آروم

 زد یچشمک و دیخند و

 

 برگشت اتاق به و دیگز لب زن

 

 بود گرفته گر بدنم تمام

 

 ..توبه ایخدا

 جلو اونم بودم متنفر يشوهر زنو يها يباز جنگولک نیا از شهیهم
  گرانید چشم

 

 رفتن رونیب فروشگاه از دیخر از بعد مرد و زن

 

  انداخته گل يلپا با همچنان من یول
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 بودم ستادهیا همونجا

 

 يجوانا دیکنیم کارا نیهم...برسرا خاك_دمدا رونیب کلافه نفسم
 تف تف گهید ندارن ازدواج به لیم مردم

 

 بودم مرد و زن دوتا اون فکر يتو

 

 ام..سلاا_دمیجاپر از یمصطف يصدا با

 

 !؟؟یمرتض_انداختم بهش ینگاه

 

 از اگه بگم اومدم..بله_داد تکون سر کنه بلند سرش نکهیا بدون
 ..یمصطف شیپ دیبر داماستخ يبرا نیهست یراض کارتون

 

 لباسا يرو جز نشستیم هرجا که کردمیم دنبال نگاهش حرف یب
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 !د؟؟یکشیم خجالت هم ریز لباس از یحت بدبخت

 

 ...و زدم یثیخب اومدلبخند ذهنم به که یطانیش فکر با

  

 شهیهم.. خوشکله چقد ریز لباس نیا يوااا_دمیکش غیج ذوق با هوی
  خواستیم دلم

 باشم تهداش نایاز یکی

 

  دیگز لب و دوخت ریز لباس و گرفت من از نگاهش زده بهت یمرتض

 

 برم گهید من_

 کجا؟؟_ترشد پررنگ لبخندم اش چهره دنید با

 

 کرد مکث
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 ..ادیم بهم نمیبب بپوشم نویا يوااا_

 

 و کرد یفیخف لرزش یمرتض که کردم بند مانتوم دکمه به دستم
 خداحافظ رفتم من_کرد گرد عقب عیسر

 

 

 اكپ عنوان چیه هی بود گرفته نقش صورتم يرو که یپهن و پت لبخند
 نبود یشدن

 

 کردمیم نگاه رو یمرتض رفتن چشم با

 

 ..کن رفتارت ونهید منو یه_

 

 انداختم دستم يتو يخوا لباس به ینگاه
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 شدم لباس بودن باز متوجه تازه

  قرمز رنگ به...یسسک و نازك العاده فوق يتور خواب لباس هی

 داشت یفیلط و نرم یلیخ سجن

 

 يرو که یمرتض سمت به يدلبر با که کردم تصور لباس يتو خودم
 ...و رهیم بود نشسته تخت

 

 خانوم؟؟_برگشتم دهیترس یکس داد يصدا با

 

 

 لباس دنید با اومد نییپا نگاهش و من به بود زده زل اخم با یمصطف
 رفت بالا ابروش يتا دستم يتو

 

 مرتب رو لباسا..داشتم_کردم میقا مسر پشت لباس عیسر که
 ..کردمیم
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 اسالب کردن مرتب انایاح_ستادیا من يرو به رو و برداشت يبلند قدم
 ...که نداشت یمرتض شده سرخ افهیق به یربط

 

 

 !!اصلا نه اوه_کردم یمصنوع دیخند

 

 یخجالت بخاطر من برادر گهید بار هی_دیغر و کرد زیر چشماش
 ..رمیگیم حالتو جورنا.. يبنداز دست بودنش

 

 ؟؟يدیفهم_زد داد که کردم نگاهش واج و هاج

 

 ..حالا یزنیم داد چرا بابا آره_دادم تکون سرم دهیترس

 کشهیم ادم رخ به صداش ولوم
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 استخدامت از تا کن پراستخدام فرم ایب_گرفت ازم نگاهش ضیغ با
 نشدم منصرف

 

 کرد گرد عقب

 

 افتادم راه به سرش پشت دو با که

 

  رفت یمرتض سمت به نگاهم دوباره اخودآگاهن

 ...انداخت نییپا سرش من دنید با که

 

 ..به خوردم محکم که بود یمرتض شیپ حواسم تمام

 

 فروشگاه وسط ستون

 

 کنم باز چشمامتونستمینم درد از
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 شد بلند هیبق زیر خنده يصدا

 

 گوشم يتو یمرتض نیدلنش و آروم يصدا که دمیگز لب
 خوبه؟؟ حالتون_دیچیپ

 

 ..آره_دادم تکون سر آروم رهینگ میگر کردمیم یسع

 

 د؟؟یکنینم باز چشماتون چرا حالا_دیخند مردونه

 

 انداخت نییپا سرش که کردم باز چشمم يلا

 

 ندازهیم سرش حالا من به زده زل ساعته هی.. داشتا يریدرگ خود
 نییپا
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 تیعصبان با و ما به بود زده زل آهو نیکم تو که يریش مثل یمصطف
 يابر دیاریب فیتشر سرجاش اومد سرتون اگه هوا به سر خانوم_گفت

 ..فرم کردن پر

 

 

  بردم بالا ابروم يتا

 ؟؟ هوا به سر گفت من به نیا

 

 خچالی پسره

 

  رفتم بهش يا غره چشم

 

 ..خوبه حالم.. یمرس_دادم یمرتض لیتحو ینیدلنش لبخند

 

 کنمیم خواهش_داد تکون يسر یمرتض
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 رفت زشیم تسم به و

 

 نشستم یمصطف يرو به رو و کرد اخم

 

 ما يبرا اخماش و گرانید واس اش خنده_زد پوزخند که

 

 

 ن؟؟یگفت يزیچ_زدم دنینشن به خودم

 

 ..نه_گرفت سمتم به رو برگه

 

 انداختم دستم داخل برگه سوالات به يسرسر ینگاه
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 لسوا زادیآدم جون تا رمرغیش از فرم کردن پر به کردم شروع و
 اش برگه يتو بود کرده

 

 چندفرزند/فرزند تک کلمه به دنیرس با

 کردم مکث

 

 دمیکش يچندفرزند کلمه يرو یخط

  میشدینم ما چوقتیه و میبود یکی لوین و من هم اخرعمرمون تا

 بود يتر يکاربرد واژه يفرزند تک پس

 

 شد؟؟ تموم_

 

 ؟؟یچ_جاخوردم
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  کاغذ به يزد زل دوساعته_کرد اشاره کاغذ به چشم با

 

 شد تموم اره_گرفتم سمتش برگه

 

 ت؟یشنهادیپ حقوق_انداخت برگه به گذاره ینگاه

 

 ..ندارم یمشکل من دیدیم هیبق به یهرچ_انداختم بالا هام شونه

 ..يبر یتونیم_داد تکون يسر

 

  شدم بلند یصندل يرو از

  رفتم خودم قسمت سمت به

 هک یمختلف خاصاش به زدم زل نهیس به دست و نشستم زیم پشت و
 بودن امد و رفت در

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1689  

 

 شد گرد تعجب از چشمام ییآشنا چهره دنید با هوی

 !!کننیم کاریچ نجایا دوتا نیا_

 

 و عرفان به دوختم چشم یواشکی و شدم میقا زیم پشت عیسر
 احسان

 با یمیصم و گرم یپرس احوال از بعد شدن مغازه وارد لکسیر که
 رفتن مردونه قسمت سمت به یمصطف

 

 !شناختن؟یم رو دوتا نیا یمرتض و یمصطف یعنی

 ! بودن یقاچاقچ نامیا نکنه

 

 بود يمرد با کردن صحبت درحال عرفان

 

 زدیم دید رو اطراف یچشم چهار هم احسان
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 بودن مشکوك یلیخ نایا

 

 مارهش و دمیکش رونیب یسخت به شلوارم تنگ بیج از میگوش عیسر
  گرفتم خونه

 

 زا يزد زنگ شده یچ_دیچیپ گوشم يتو لوین يصدا بوق چند بعداز
 ...عشقت

 

 !؟؟يدار رو مهبد شماره لوین_دمیپر حرفش نیب

 

 !؟؟يکرد اون ادی شده یمهبد؟چ_دیخند

 ...دلت نکنه

 

 

 نجانیا احسان و عرفان_گفتم عجله با
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 ؟؟یچ_زد داد کوتاه یزمکث ا بعد شد ساکت

 

 ..نجانیا دوقلوها گمیم..سیه_

 

 ؟!مگه ییکجا_لوین

 

 شمارشو اگه فقط دمیم حیتوض برات امیم مفصله اش هیقض_دمیغر
 ... خونه ادیب ادشبیب بگو بهش بزن زنگ يدار

 ...نجایا انیم دوتا نیا سین اولشون دفعه مطمئنا..برسم تا

 

 گفت يا باشه آروم لوین

 

 ؟؟يندار يکار فعلا_
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 ..نکن درست دردسرم..ننتینب شو میقا ایاریدرن يباز نجاین لاین_لوین

 

 نگرانتم..باش خودت مواظب یلیخ_دینال و

 

 ..خدافظ فعلا باشه_ داشتم نظر ریز دوقلوها حرکات که نجوریهم

 

 کردم قط تماس

 ونخودش کار مشغول الیخیب که انداختم یمصطف و یمرتض به ینگاه
 بودن

 

 از یخداحافظ از بعد و گرفتن فروشنده مرد از يا بسته هم دوقلوها
 شدن خارج فروشگاه

 

 نشستم نیزم يرو زیم پشت و برگشتم
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 دموا فروشگاه نیا لمایف مثل نکنه يوا_بردم فرو موهام نیب دستم
 کننیم جا به جا یقاچاق و مخدر

 

 دسته؟؟ هم باهاشون هم یمرتض یعنی_دمیگز لب

 _ زارزدم

 اخه میاریم یبدشانس انقد چرا

 ..دنید با و دمیپر ازجا جت مثل کنارم یکس نشستن با هوی

 شد گردچشمام يا زهیم زیر دختر دنید با

 

 !؟؟يشد میقا نجایا چرا_دیخند

 

 يزیچ دنبال یچیه_تکوندم لباسام و شدم بلند نیزم يرو از عیسر
 گشتمیم
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 ..اها_دیخند زیر

 هستم ییآ من_کرد دراز سمتم به دستش

 

 !هان؟؟_گفتم متعجب

 

 صدام ییآ ها بچه یول هستم نازیآ_دیخند بلند افمیق دنید با که
 زننیم

 

 ..یزشت مخفف چه_دمیغر لب ریز

 

 ..یگفت یچ دمیشن_

 

  و خوردم جا

 جان ییآ..يبشنو کهگفتم اصلا_دمیغر عیسر
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 ه؟؟یتوچ اسمت_انداخت بالا يا شونه

 

 هستم ین_دمیخند

 

 !؟یچ_کرد یمکث

 

 ء لوین اسمم یعنی زیچ... لاین_

 

  لوین خوشبختم_داد تکون يسر

 

 نیچنهم_فشردم یگرم به دستش

 

 دیرسیم یگرم خون دختر نظر به

 ؟يدب نشونم خفنتونو يرایلباساز يخواینم_ستادیا نهیس به دست
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 ؟؟يدار لازم یچ..اره اره...ها_

 

 دهید زتیچ همه که اوناش از..  يتور نیسوت_ ترآورد کینزد سرش
 ..باشه هات یلیخ..شهیم

 

 کردم سرفه چندبار دیپر گلوم يتو دهنم آب

 دیخند بلند که

 

  نشیب از که گذاشتم زیم يرو نیسوت مدل چند

 زا البته صد و_ زد یچشمک.. قشنگه نیا_برداشت رو يقرمز نیسوت
 ..اوناش

 

 یلیخ..ازاوناشه یلیخ..اره_دادم تکون سر

 

 شد خارج مغازه از ییآ خانوم حساب هیتسو از بعد
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 بودم ستادهیا سرپا مغازه يتو روز تمام

 نداشتم ستادنیا ينا گهید

 

 افتادم راه به خونه سمت به ادهیپ کنان لخ لخ

 

  بکنه تعارف هی حداقل نداشت شعور انقد پسره_دمیغر

 

 ..برسونه خونه تا منو

 ..تیخاص یب دراز

 بندازه متلک بلد فقط

 ...شده شعوریب ادم هی داداش یمرتض فیح

 

 که کردمیم غرغر نطوریهم
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  نیزم خوردم سر با

 

 ..یهست یوپاچلفت دست واقعا_دیچیپ سرم يتو ییآشنا يصدا

 

 ..رهینم رونیب سرم از هم اش نکره يصدا یحت اه_دمینال یعصب

 

 ..بود شده جمع چشام يتو اشک

 ..باز کهبشم بلند نیزم يرو از نداشتم نا یحت ادیز یازخستگ

  

 ..خودتو کن جمع پاشو_دیچیپ گوشم يتو یمصطف يصدا باز که

 

 بود تصور هی تراز یواقع یلیخ صدا يانگار نه

 رمس يبالا که یمرتض و یمصطف دنید با که انداختم اطراف به ینگاه
 بودند ستادهیا
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 سلام.. آ_شدم بلند عیسر

 

 ودنب معرفت یب ینگ..متیرسونیم میبر ایب_کرد گرد عقب یمصطف

 

 رفت نشیماش سمت به

 ..دییبفرما_زد يلبخند یمرتض کهکردمیم نگاهشون واج و هاج

 

 ..متانتت قربون اخ_زدم لب

 

 ..شدم قدم هم باهاش

 

  خونه به دنیرس محض به

  بشم پسرا منتظر نکهیا بدون

 رفتم واحد سمت به دو با
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 ..دمیرس رید اه_دمیکش ي اه در يجلو مردونه کفش دوجفت دنید با

 

 اومده؟؟ شیپ یمشکل_یمرتض

 

 دمیچرخ سمتشون به

 موند کفشا يرو یمرتض نگاه که

 یستین خونه یوقت که یمهمون اونم...دیدار مهمون يانگار_یمصطف
 خونه ادیم

 

 

 ..زهیچ آ_ کردم هول

 

 ..میشینم مزاحم_زد يپوزخند

 منتظرن وقته یلیخ يانگار
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 رفتن واحدخودشون سمت به و

 

 داخل برم يچجور حالا اه_دمیکوب دستم کف مشتم الیخیب

 

 زدم در به آروم يا تقه

 در هک بودم انگشتم قلنج شکستن مشغول تند تند ادیز استرس از
 شد باز واحد

 

 واحد داخل منو و لباسم به زد چنگ عیسر من دنید با لوین و
 ؟!دوساعته یهست يگور کدوم_دیکش

 

 !شده؟؟ یچ_
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 سوال ازت یگفت که دوقلوها درمورد..اومده مهبد_زد لب آروم لوین
 يچجور دمینفهم..کرد چیپ سوال رو من انقد..داره هم عجله...کنه

 ..شچوندمیپ

 

 !نشستن؟ کجا_

 

 وارید پشت کنم شونیراض تونستم ادیز شفقت با_رفت عقب لوین
 نخوره مشکل به اومدنت که ننیبش ییرایپذ

 

 ششیپ برو کن عوض لباسات بدو

 

 شد فیکث من قرمز رهنیپ اما_انداختم لباساش به يسر سر ینگاه
 ییشو لباس تو انداختم

 

 کنن برسرتنبلت خاك_دیغر لوین
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 نم يجلو ریز لباس با و دیکش رونیب تنش از لباسش رکتح يتو و
 ومدنین تا بپوش زود_ستادیا

 

 

 ..شمیم میقا آشپزخونه يتو من

 

 يدار یسکس بدن چه جوون_زدم يلبخند

 

 ..ادب یب خفه_دیغر

 

 قیعم ینفس بعد و دمیپوش رو لوین قرمز راهنیپ و کندم تنم از مانتوم
 ..و افتادم راه به ییرایپذ سمت به

 

 *لوین*
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 ..شدم میقا زیم ریز حرص با

  

 شد راست تنم به مو زدم خی و خورد ها کیسرام به لختم کمر

 

 ...نشستم جلوتر کمی و کردم بغل رو خودم

 

 .نجایا ادین یکس وقت هی کردم یم خدا خدا

 

 .بودم منتظر رو یساعت مین بایتقر

 .اومد یم مبهمشون يها صحبت يصدا

 .نشست لبم يرو يخندلب در شدن بسته يصدا با

 

 رو در زنگ که رفتم حال سمت به و اومدم رونیب زیم ریز از عیسر
 ...زدن
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 .کرد نگاه رو رونیب یچشم از و رفت در سمت به لاین

 

 بودم کرده میقا ستون پشت رو خودم

 

 :گفت آروم و اتاق سمت دیدو در کردن باز يجا به لاین هوی که

 کن باز در ختیر شمیج من -

 

 :رفتم در متس به

 بود؟ یک -

 :گفت که دمیشن رو صداش

 .جون نرگس کنم فکر آ -

 

 رفتم در سمت به الیخیب

  در پشت جون نرگس نکهیا فکر با
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 ...زد خشکم یمصطف دنید با که کردم باز رو در لبخند با

 

 نکهیا بدون بهم بود شده رهیخ اونم چون است یمصطف دونستم یم
 .بشه قرمز يا ذره

 

 گرفتم پناه در پشت عیسر و دمیکش يا خفه غیج

 :گفتم اخم با

 ؟يخوا یم یچ -

 

 بشه جمع حواسش تا داد تکون نیطرف به سرش

 ..شده شوکه نیسوت لباس با من دنید از بود معلوم

 بودم شده شکه منم
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 برسم شعوریب يلاین نیا حساب باشه ادمی

 

 

 .ببرم اومدم نجایا مونده نکشیع گفت مادرجون -یمصطف

 :انداختم خونه به یهنگا

 ..بردارش ییرایپذ از برو خودت -

 

 .دادم هیتک وارید به و دمیکش در پشت کامل رو خودم

 بپوشونم برهنمو بدن حداقل تا بودم کرده باز کامل هم رو در

 

 ...برگرده تا شدم منتظر

 نگارش نقش ب زدم زل و بودم ستادهیا در پشت
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 یلیخ نکیع هی برداشتن از مطمئنا یول بود گذشته چقدر دونم ینم
 .بود دهیکش طول شتریب

 

 رفته؟ نکنه

 :زدم داد یعصبان

 ؟یرفت یمصطف -

 .ومدین یجواب

 

 گوسفند ي پسره

 کنه تیاذ رو من که نگفته عمدا رفته

 

 ...بستم رو در و اومدم رونیب در پشت از

 عقب به غرغرکنان

 ...دمیکش یغیج سرم پشت درست دنشید با که دمیچرخ
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 ...بود شده رهیخ بهم طنتیش از پر لبخند هی با

 

 گرد هام چشم اومد رونیب اتاق از حراسون لاین که بگم يزیچ اومدم
 ...شد

 

 ...زد خشکش بود بهش پشتش که یمصطف دنید با

 اتاق يتو دیپر عیسر

 

 دیچرخ یمصطف یول گرفتم ازش رو نگاهم عیسر

 دهید رو لاین هیسا مطمئنا

 

 

 :کرد نگاهم و شتبرگ پوزخند با یمصطف
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 يتو رفت که یادم اون به یربط هی تنته، ریز لباس چرا بگو پس -
 داره اتاق

 

 

 :گفت که کردم نگاهش شده شوکه

 ...شدم مزاحم کار وسط -

 

 :رفت اتاق سمت به

 ..هیپسر چطور نمشیبب بذار -

 

 .شدم رهیخ رفت یم اتاق سمت به که یمصطف به زده وحشت

 .ستادمیا شجلو و دمیپر جا از عیسر

 

 :گرفتم رو دستش
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 .رونیب برو ،یبکش سرك ام خونه يتو يندار حق -

 

 شه؟ ور دستت یترس یم نکنه ه؟یچ -دیکش پس تیعصبان با دستش

 .... فاحشه بفهمم یترسیم

 

  صورتش يتو دمیکوب قدرت تمام با اریاخت یب

 

 .کردم نگاهش کرده بغض

 !کنه؟ تقضاو ينجوریا یکس دادیم اجازه خودش به چطور

 

 :زد پوزخند

 يجلو عور و لخت ينجوریا ينبود فاحشه اگه برخورد؟ بهت ه؟یچ -
 .. ،یگشت ینم من
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 :زدم گوشش يتو محکم دوباره

 ...يندار حق...تو... يندار حق -

 

 زد چنگ رو کمرم برم عقب نکهیا قبل و برداشت سمتم یقدم

 

 .انداخت یم وحشت دلم به نگاهش و بود داغ داغ هاش دست

 هام لب يرو رو هاش لب و شد خم کنم فکر کارش به نکهیا از قبل
 گذاشت

 

 داشت نگهم و گرفت رو کمرم محکم که خوردم یتکون

 .دمیبوس یم فشار با حال نیع در و آروم

 

 بستم رو هام چشم ناخودآگاه

 ...رو من تنم دور هاش دست یگرم
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 کردم بغض

 

 نداختیم نیآر ادی رو من

 

 بود نجایا اون... ونا بود نیآر خود نه

 

 از زده وحشت و زدم چنگ اش قهی به که دیکش عقب رو خودش
 که کردم باز رو هام چشم بذاره تنهام بازم بخواد نکهیا

 

 :زد پوزخند یمصطف

 اومده خوشت انگار نه -

 بود شده جمع حواسم تازه

 

 دادم هلش عقب به و گذاشتم اش نهیس يرو دستام عیسر
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 ..زدیم گنجشک قلب مثل قلبم

  بود شده باعث خاطرات هجوم

 ..بشه داغ بدنم

 بود شده کوتاه نفسام

 

 رونیب برو_زدم لب آروم و کردم اشاره در سمت به

 

 کردیم نگاه منو و بود ستادهیا واج و هاج یمصطف

 رونیب گمشو_زدم داد بلندتر که

 

  کرد یاخم

  اتاق به يسرسر نگاه با

 

 زد رونیب خونه از
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 شدم ولو اتاق وسط

 ..نبود خوب اصلا حالم

 بود نجایا نیآر واقعا خواستیم دلم

 

 ..بود اشنا انقد یمصطف بوسه و آغوش چرا

 

 خوردم جا یکس آغوش يتو رفتن فرو با

 

  لاین دنید با که

 هیگر ریز زدم

 رسمیم شعوریب پسر نیا حساب خودم...  يخواهر باش آروم_لاین

 

 ...بود نیآر_دوختم چشماش يتو سمیخ نگاه
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 ؟یچ یعنی_ گفت متعجب

 

 مکرد حس کرد بغلم یوقت چرا دونمینم_گذاشتم اش شونه يرو سرم
 ..نهیآر

 

 هیدور اثرات..يخواهر يزد توهم_دیخند لاین

 

 آره_دمیکش یآه

 

 هشد میقا يگور کدوم تو اصلا_کردم اخم و کردم پاك دست با اشکام
 ؟؟يبود

 

  چرکا لباس سبد تو_دیخند
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 کرد جمع صورتش و

 

 ..یگرفت عن بو گمیم_دمیخند

 پررو بچه نمیبب گمشو_زد پس بغلش از منو

 

 رفت حموم سمت به

 دمیکش رونیب يدار نیآست بلند لباس کمد داخل از شدم بلند جام از

 دمیپوش

 

 بذارم شام رمیم من لاین_زدم داد رفتمیم رونیب اتاق از که همونطور

 

 ..شد خوندن آواز مشغول گفت يا باشه لاین

 

 برم راه راحت تونستمیم بود شده کمتر پام ددر
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 شاهانه مروین پختن از بعد

  نشستم زیم پشت

 شدم لاین منتظر

 

 گذشتیم لاین کردن حموم از یساعت مین

 

 بمونه توحموم شتریب قهیدق 15 نداشت عادت

 

 بودم شده نگران

 رفتم اتاق سمت به

 ..زدم حموم در به يا تقه و

 لا؟؟ین_

 ومدین يصدا
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 !؟؟یهست يگور کدوم لاین_زدم داد دهیترس

 

 اب شد باز حموم در که کردمیم نییپا بالا حموم رهیدستگ تند تند
 ...دنید

 زد خشکم لاین خون پر دست دنید با که

 

 .. لاین لاین_سمتش دمیدو اومدم خودم به عیسر

 

 کنهیم درد..آخ_کرد يا ناله

 

 نداشتم هم کردن فکر توان یحت ترس از

 ... بود شده نیزم پخش لاین و بود افتاده حموم گوشه خون پر لتیژ

 

  رفتم تلفن سمت به عیسر و
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 برگشتم لاین شیپ دوباره آدرس دادن بعد گرفتم اورژانس شماره

 شدم لباساش دنیپوش مشغول تند تند

  بود کف از پر بدنش تمام

 

 زدم هق

 

  گرفتمبغلم يتو بدنش

 ؟؟يکرد خودت با نکارویا چرا آخه_

 ؟؟..یکن یخودکش یخواستیم چرا

 ؟؟يبذار تنهام یخواستیم چرا

 

 ..کردمیم هیگر نجوریهم

  بود شده هوشیب لاین
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 شد بلند در زنگ يصدا

 

 کنم باز در برم تونستمینم

 

  يکار پنهون نیا به لعنت

 بدم نجات خواهر جون تونستمینم یحت که

 

 

 شد بلند واحد در شکستن يصدا

 ختمیر اشک

 شدم میقا تخت ریز و رفتم تخت سمت به عیسر

 

 ..شد بلند مرد چند يصدا

 د؟؟ییکجا ؟؟خانوم خانوم_
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  یمرتض ای بود یمصطف يصدا

 داد صیتشخ شدینم

 ..کنهیم یزندگ تنها دختر هی فقط نجایا_گفت مرد به رو نگران که

 

 ..بده حالش خواهرش گفت.. زد زنگ که یکس یول_مرد

 

 !!گفتم یچ دمینفهم که بودم هول انقد..سرم به خاك_دمیگز لب

 

 شد باز اتاق در

 

 داد بود حموم در يرو به رو که لاین دنید با شد وارد یکس
 ...نجاسیا_زد

 

 نشستن دورش نفر چند و
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 نداشتم یخوب دید تخت ریز از

 

 ..مارستانیب نیبد انتقالش عیسر_مرد

 

 

 مرد شدن خارج از بعد

 الان اومد ادمی که دمیدو در سمت به دمیپر رونیب تخت ریز از عیسر
 شهیم بد یلیخ نهیبب منو یکس اگه و ستین ساختمان تو لاین

 

 افتادم میبود دهیخر لاین با قبلا که يچادر ادی

 دمیپوش و برداشتم کمد داخل از عجله با و

 

 زدم رونیب خونه از عیسر روبندش بستن از بعد و
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 مرفت نییپا پله از دو با و بشم آسانسور منتظر نداشتم وقت یحت

 

 

 نبود ساختمان تو یکس

 

 افتاد راه به آمبولانس ساختمان از خروجم محض به

 

 

 آقا_شدم سوار عیسر و دادم تکون دست یتاکس يبرا ابونیخ کنار
 دیبر آمبولانس اون دنبال

 

 دیجوشیم سرکه و ریس مثل دلم ریمس تموم

 

 هکرد یخودکش ممکنه دروغمون و ما بخاطر لاین نکهیا يآور ادی با
 .. باشه
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 ..دمیکوب پام يرو کردم گره مشت یعصبان

  ابونیخ کنار نیماش توقف محض به

 شدم ادهیپ عیسر

 رفتم مارستانیب سمت به و

 

  بردن یاتاق سمت به برانکارد يرو لاین

 

 بودند ستادهیا اتاق در طرف دو ها گاردیباد نیع یمرتض و یمصطف

 

 

 اتاق يرو به رو یلصند يرو ناچار به انداختم اطراف به ینگاه
 انداخت بهم يبد نگاه یمصطف که نشستم

 

 انداختم نییپا سرم و دمیکش تر بالا یکم بندم رو
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 گرفتیم جونمو داشت ادیز استرس

 

 گرفتم ضرب نیزم يرو پام با

  اومد رونیب يدکتر و شد باز اتاق در که

 

 من تراز عیسر یمرتض و یمصطف که برم سمتش به شدم زیخ مین
 رفتنگ جلوشو

 

 بشنوم حرفاشون تا کردم زیت گوشام

 

 !خوبه؟؟ دکتر؟حالش شد یچ_ یمصطف

 

 نبوده سخت ادیز ضربه آره_داد تکون يسر دکتر

 !ضربه؟ کدوم_گفت تعجب با یمصطف
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 !؟؟ یچ دستش رگ

 

 غیت با نکهیا بخاطر بود یسطح خراش هی که اون_زد يلبخند دکتر
 شده ادیز شیزیر خون بود زیت

 

 ...ادیز يزیر خون نه بود سرش خوردن ضربه بخاطر رمایب یهوشیب

 وان ای آب ریش لبه به سرش و خورده زیل پاش ادیز احتمال به اونم
 ..خورده

 

 ..خونه دشیببر دیتونیم اومد که هوش ،به هوشهیب الانم

 

 دمیکش يا آسوده نفس

 ؟!کجا_گرفت جلوشونو دکتر که رفتن اتاق سمت به ییدوتا

 

 !!مشینیبب میبر_یمصطف
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 !د؟؟یدار باهاش ینسبت چه_کرد یاخم دکتر

 

 میهست شیهمسا_داد جواب یمصطف تراز عیسر یمرتض

 

 رفت بهش یتپل غره چشم یمصطف که

 ..نداد ادامه گهید حرفش یمرتض و

 

 ..دیندار دنشید اجازه پس_دکتر

 

 که گفت گوشش در يزیچ و شد تر کینزد دکتر به یمصطف
 انداخت یمرتض به ینگاه دکتربالبخند

 

 قهیدق چند فقط_دیدکترخند که کردمیم نگاهشون واج و هاج
 ..دشینیبب دیتونیم
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  کردم زیر چشمام

 بودا يموزمار هم یمصطف نیا

 

 شدن اتاق وارد یمصطف و یمرتض

 

 رفتم در سمت به سرشون پشت

 دمیکش سرك در يلا از آروم و

 ..بود دهیخواب تخت يرو لاین

 

  سرم قیتزر از بعد يپرستار

 يبرا و دیبخر دیبر داروهاش نیا_گرفت یمصطف سمت به يا برگه
 صندوق دیبر حسابم هیتسو
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 انداخت بهش ینگاه گرفت رو برگه یمصطف

 بخر دارو خانومت واس برو ریبگ ایب_کرد یمرتض به رو

 

 !!یمصطف_کرد اعتراض دیپر یمرتض رنگ وضوح به

 

 يخوایم یتاک..خودتو کن جمع پاشو_زد بهش یگردن پس یمصطف
 !،یکشیم خجالت ازش هم هوشهیب یوقت یحت..یبکش خجالت

 دستش از برگه و انداخت یمصطف به یچپ چپ نگاه یمرتض
 .. فقط کشمینم خجالت من_دیکش

 ؟؟یچ فقط_دیخند طونیش یمصطف

 

 یچیه_اومد در سمت به یمرتض

 

 ..انداختم نییپا سرم و نشستم در پشت یصندل يرو عیسر
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  یمرتض خروج از بعد

 

 رفتم در سمت به دوباره

 

 به بود زده زل اخم با و بود زده شلوارش بیج يتو دستاش یمصطف
 لاین

 

  لاین تکون با

  گرفت ازش نگاهش یمصطف عیسر

 

 دیدو اتاق در سمت به

 

 نمیبش یصندل يرو و برگردم نشد وقت یحت

  در شدن باز محض به
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 یاخم و زد خشکش يورود در يجلو من دنید با یمصطف
 !د؟؟یدار لازم يزیچ_کرد

 

 بشناسه منو صدا يرو از دمیترسیمبزنم حرف نداشتم جرات

 

 اشاره پرستارا و اتاق داخل به دست با یالک و دادم تکون يسر و
 کردم

 

 !داره؟؟ کار من با یکس_شد تر ظیغل یمصطف اخم که

 

 مکرد اشاره رو راه اخر به و دادم تکون دییتا نشونه به سرم تند تند

 

 مشکل به یمرتض باز حتما_داد رونیب کلافه رو نفسش یطفمص
 ..خورده
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 رفت رشیپذ سمت به من به توجه بدون و

 

 دنید با که اتاق يتو دمیپر عیسر و نشست لبم يرو يلبخند
 ..کنن شعورتیب برسر خاك_رفتم سمتش به لاین باز يچشما

 ..يداد ام سکته

 

 جک ضربه اون با مکن فکر.. سرم آخ_ گذاشت سرش يرو دستش لاین
 ..باشه شده

 

 یلیخ_کردم بغلش سفت و انداختم بدنش يرو خودم
 يکرد یخودکش کردمیفکرم..دمیترس

 

 یخودکش سرش به ضربه با يخر کدوم اخه..شدم له اخ_دیکش غیج
 !کنه؟؟یم
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  کردم بلند دستش

 !کردم؟؟ قطع دستم يوا_زد داد که

 

 چل و خل شعوریب_دمیخند

 

 کردم باز چشم تا که بود اتاق يتو یک_کرد اشاره قدراتا به ابرو با
 رون؟؟یب دیپر جن مثل

 

 یمصطف_برداشتم صورتم يرو از بند رو

 

 لامصب شما یخوشکل چه جوون_لاین

 

 ن؟؟کنیم رفتار ماریب با ينجوریا_زد غیج که گرفتم ازش یشگونین
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 تره سالم منم از مارشیب_کردم نگاهش یچپ چپ

 

 کو؟؟ پس_چرخوند سر

 

 !؟؟یچ_گفتم تعجبم

 

 !ارن؟؟یمارمیب واس که...و یسکیو و یران و کمپوت و وهیآبم_دینال

 

  

 يمغز ضربه باز..اینزن_دیکش داد که سرش يتو بزنم کردم بلند دستم
 شمیم

 

 ..يمردیم یداشت شیپ ساعت هی خوبه..تو دست از امان_دمیخند

 خورد در به يا تقه

 دمیکش نییپا روبندم عیسر که
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 خشکش من دنید با و شد اتاق وارد افتاده نییپا سر اب یمرتض
 !شما؟؟_زد

 

  نم شیپ اومد.. گشتیم دخترش اتاق دنبال_زد یمهربون لبخند لاین

 گرفتم حرف به رو یطفل منم

 

 ...اها_ انداخت نییپا دوباره سرش یمرتض

 

 نمیا_گذاشت زیم يرو پزشک نسخه با همراه رو لاین يداروها
 ..داروهاتون

 

 نیکرد لطف یلیخ ممنونم_لاین

 

 بود فهیوظ کنمیم خواهش _یمرتض
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  اتاق داخل اومد نییپا انداخت سرش گاو مثل یمصطف هوی

 زد در هی که یمرتض شعور به بازم_دمیغر لب ریز

 

 زیر و شد حرفم متوجه اون فقط بودم لاین کینزد نکهیا بخاطر
 ..دیخند

 

 ... گرفتم رو صیترخ برگه_یمصطف

 

 کرد اخم من دنید با

 

 فشردم رو لاین دست که

  بده ریگبهم یمصطف نکهیاز قبل

 

 شدم خارج اتاق از حرف یب
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 مارستانیب ساختمان رونیب

 منتظر نشستم یمکتین يرو

 شدم

 در به زدم زل اخم با مکتین به بودم داده هیتک نهیس به دست
 مارستانیب

 

 رفت انمارستیب سمت به شد ادهیپ نیازماش هراسون مهبد هوی که

 

 کرد؟؟یم کاریچ نجایا نیا_دمیپر جا از متعجب

 

 کردیم خفم داشت دایشد میفضول حس

 

  رفتم دنبالش دو با و
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  برم راه تند تونستمینمچادرم بخاطر

 

 رفت لاین اتاق سمت به مهبد ساختمان به ورودم محض به

 

 !شده؟ خبردار کجا از نیا_کردم زیر چشمام

 

 طرف به راهمو عیسر اتاق از یمصطف خروج با که رفتم در سمت به
 کردم کج يا گهید

 

 شد خارج اتاق از یمرتض سرش پشت

 

 بهم بودن زده زل اخم با هردو

  یمرتض به رو و انداخت من به يزیر نگاه یمصطف

 رهیم یکنیم خراب ویچ همه اخرش دونمیم من..برسرت دخاكیغر
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 رفت بالا ابروم يتا

 

 شبه بچسبم!؟؟ کنم کاریچ یگیم_داد جواب اون تراز یعصب یمرتض

 

 به یچیه پس نیاز_گذشت کنارش از و زد بهش يا طعنه یمصطف
 بکن خواویم دلت يهرکار..سین مربوط من

 

 

  گذشت من کنار از

 بود کلافه و رفته توهم شدت به یمرتض چهره

 

  لاین و مهبد خروج با

 بردم یپ داستان عمق به تازه

 

 ودب گرفته رو لاین بغل ریز مهبد
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 خارج مارستانیب از کرد کمک بهش بود کرده بغلش کامل درکل و
 بشه

 

 دستش يها رگ تمام و انداخته نییپا سرش مدت تمام یمرتض
  زدیم يکبود به رنگش و بود زده رونیب کردش مشت

 

  نشست لبام يرو ناخودآگاه يلبخند

 

  شده طونیش دختر دلبسته ما قصه یپسرخجالت پس

 

 نمیبب عروس لباس يتو رو لاین داشتم دوست یلیخ

 هیادیز هردومون يبرا آرزو نیا دونستمیم

  شدنش خوشبخت و عروس لباس يتو مونیکی دنید با بازم یول

 ...بود یشانس خوش اوج

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1742  

 

 بودم مهبد خروج منتظر خونه اطیدرح يرو به رو درخت پشت

 

 عرق رآبیش مثل اهیس چادر اون ریز و بود گرم شدت به هوا
 ختمیریم

 

 بود شده تموم طاقتم گهید

  کهبرم ساختمان سمت به شدم بلند نیزم يرو از

 

 شدم میقا درخت پشت عیسر شد باز اطیح در

 

 شد نشیماش سوار و زد رونیب خونه از مهبد

 

  ساختمان يتو دمیپر رفتنش محض به

 

 ومدیم نییپا طبقه به داشت آسانسور
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  رفتم بالا یکی دوتا رو ها پله عیسر

 

 

 ومدینم بالا گهید نفسم پله نیاخر يتو

 

  بود باز درواحدمون

 شدم خونه وارد

 ومدینم یکس يصدا

 

 رفتم خواب اتاق سمت به

 زد درخشکم پشت یمرتض يصدا دنیشن با که

 

 *لاین*
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 دیکش شیشونیپ يرو یدستمال یمرتض

 بود کرده عرق خجالت شدت از

 ....بگم بهتون يزیچ خواستمیم_

 

 که بود تنم گشاد قهی تاپ هی رشیز کردم ازب مو مانتو يها دکمه
 کردیم ییخودنما شدت به دمیسف بدن اش قهی یافتادگ بخاطر

 ..دییبفرما بله_دادم تکون سر تندتند

 

 داد قورت دهنش آب و کرد خم شتریب سرش یمرتض
 ؟؟!زهیچ..درمورد_

 ...روز هی که بود زیچ اون

 

 کمی_ شدم بلند تخت يرو از بود کرده هول بچه زدم يزیر لبخند
 دیبد حیتوض تر واضح
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  يزیچ والا

 ..حرفاتون از فهممینم

 

 ..که نیگفت اتاق تو يروز هی_ دیکش شیشانیپ يرو دستمالش دوباره

 

 نگاهم شده گرد يباچشما جاخورد که برداشتم سمتش به یقدم
 !گفتم؟؟یچ من_کرد

 

 

 ..میکن زیچ..بنظرم_رفت عقب یمرتض

 ... آ.... من

 

 بود هگرفت لکنت

 بردمیم لذت اشیح حجب و خجالت از شدت به من
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 امیم بعدا رمیم من_یمرتض

 

 منو نیخوای؟م.. کجا_گرفتم دستش و زدم چنگ که کرد گرد عقب
 !د؟یبذار تنها

 

 ..رسمیم خدمت بعدا_دیکش عقب رو دستش و گفت يزیچ لب ریز

 شد خارج خونه از و رفت در سمت به عیسر و

 

 نشست لبام يرو يگشاد لبخند

  اتاق يتو دیپر جن هی هوی که

 ...دنید با و دمیکش یغیج ترس از

 

 دیترک زهرم_دمیکش یراحت نفس لوین دنید با
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 ..توآمپاس يبود گذاشته مردم پسر خوب_کرد زیر چشماش

 یوقت شهیم خوشکل چقد یدونینم يوا_زدم یینما دندون لبخند
 ..دهیم حال یلیتوخ بجون... کشهیم خجالت

 

 نکن يکار ي_انداخت تخت يرو آورد رونیب لباساش و چادر دتن تند
 لاین داره يحد هی کردنم تیاذ..بشه مونیپش ازت

 

  کردم یمکث

 کردمیم زده دل اونو کردنش تیاذ با دیشا گفتیم راست

 

 ..دارم دوسش خب_دمیکش یآه

 

 ..داره اونم_دیخند زیر

 

 !؟؟یدونیم ؟؟ازکجایچ_بردم ورشی سمتش به عیسر
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 شمیم تلف گرما از دارم بهم نچسب يوا_داد هل عقب به منو

 

 !بگو خب_گرفتم فاصله ازش

 

 رفح درموردت یمصطف با يبود هوشیب یوقت_ستادیا نهیس به دست
 ... دلبسته اوشونم دمیفهم زدنیم

 

 ..شدن شونیا_کرد اشاره من به

 

 جوون_دمیکش غیج ذوق با و بودم خوشحال چقد دونستیم خدا
 ؟؟یگیم من؟؟راست

 ؟؟!نذاشتم الاغ من کنه اعتراف خواستیم الان یعنی يواا

 

 ..دیشا_برد بالا هاشو شونه لوین
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 ادیم بزنم رگمو گهید بار هی نظرت به_نشستم تخت يرو دپرس
 !!کنه اعتراف

 

 شد بلند در زنگ يصدا که بده جواب کرد باز دهن

 

 ست یمرتض حتما_دمیدو در سمت به عیسر

 

 کردم باز در و دمیکش یقیعم نفس و سوندمر در به خودم دو با

 

 ..باحرفش که نشست لبام يرو يگشاد لبخند یمرتض دنید با

 ..توش رهیم مگس ببند_کردم اخم حرفش با

 

 ..منه عشق هیشب که چهره نیا فیح_دمیغر لب ریز
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 ؟؟یگفت يزیچ_یمصطف

 

 ..باتونبودم_دادم جواب ظیغل اخم باهمون

 

 !؟؟یخوب_زد يپوزخند

 

 چطور؟..اره_دمیپرس بمتعج

 

 .. یچیه_کرد گرد عقب

 بست در و رفت واحدشون سمت به و

 

 ادب یب نفهم، پسره وا_

 

 شد بلند سرم پشت از لوین زیر خنده يصدا
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 حالتو بدجور يوا_شد تر بلند خندش يصدا که برگشتم عقب به
 ...گرفت

 

 داره؟؟ خنده کجاش..مار زهر_رفتم بهش يا غره چشم

 

 ..جا..چیه_کرد معج خندشو بزور

 

 کار سر رمیم فردا من_انداختم مبل يرو خودم

 

 !!ایاومد مارستانیب از سین ساعت هی هنو_کرد اخم لوین

  کن استراحت خونه نیبش رمیم خودم فردا نکرده لازم

  شده جا جابه مغزت ضربه بخاطر

 سرجاش ادیب
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 ریبخ شب..خورمینم شامم..بخوابم رمیم من_رفت خواب اتاق سمت به

 

 !نم؟؟یبب یمرتض شهینم فردا یعنی اه_دادم رونیب نفسم

 ؟؟یچ نباشم من کنه اعتراف فردا کنه قصد اگه

 

 ....نه_زدم زار

 

 *لوین*

 شدم داریب خواب از پام يتو یسوزش احساس با صبح

 

 انداختم پام زخم به ینگاه و

 و بود تازه زخمش هنو ازش يا کهیت یول بود شده بهتر نکهیا با
 سوختیم و شدیم باز هم از زخمش کونباهرت

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1753  

 

  انداختم يزیم رو ساعت به ینگاه

  بود صبح 7 ساعت

 

 شدم بلند تخت يرو از حرص با

 

 ...ییکجا لاین..لاین_

 

  شدم خارج اتاق از

 هب دهیبودترس ولو نیزم يرو تشک و بالشت بدون که لاین دنید با
 ...لاین لاین_دمیدو سمتش

 

 گفت لب ریز یآروم هوم

 

 ؟؟يا زنده_دمیغر
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 لانما بودم یمرتض فکر تو صبح تا کن ولم لاین جون_دیچرخ پهلو به
 ..اه يکرد دارمیب دمیدیم مونیعروس خواب داشتم

 

 دیخواب و گرفت دستاش با سرش که کردمیم نگاهش باز دهن با

 

 برم برات امشب دیبا یرفت دست از يجد يجد نه_دمیخند بلند
 ...ينمرد رشوه يدور از تا يخواستگار

 

 يوا_هوا دیپر لیف چس مثل لاین که خورد واحد در به تقه چند
 ...کنه اعتراف اومده ست یمرتض

 شدم میقا مبل پشت دمیپر که در سمت دیدو دو با و

 

 دمیشن صداشون

 ریبخ صبح سلام_
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 ..ریبخ شمام صبح سلام_ داشت ذوق که يصدا با لاین

 

 انگار کنهیم رفتار يجور هی يکار اول نیهم لاین برسرت خاك
 ..توخونه دهیترش

 

 کار سر میبر دنبالتون اومدم_ یمرتض

 

 تو دییبفرما امیم الان چشم_لاین

 

 خوبه نجایهم نه_ یمرتض

 

 اومدم بپوشم لباسم من پس باش_لاین

 

 دیدو اتاق سمت به عیسر و

 سرکار رمیم جاش به امروز من بودم گفته بهش انگار نه انگار
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 *لاین*

 بود میزندگ روز نیهترب امروز

 

  نبود یمصطف معرکه خرمگس از يخبر

 میبود یمرتض و من فقط و

 

 ..خانوم لاین دیببخش_ اومدم رونیب الیخ و فکر از یمرتض يصدا با

 

 دادم جواب عیسر

 ..جانم_

 

 هاگ خواستمیم_کرد شیرانندگ جمع شتریب حواسش و دیگز لب که
 ..امشب شهیم
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 ؟؟یچ امشب_دمیچرخ سمتش به

 

 ...میایب جون نرگس با امشب_ گرفته اش خنده بود معلوم

 

 ...دیرایب فیتشر..خودتونه خونه دییایب دییایب_دمیپر حرفش نیب

 

 خنده ریز زد بلند یمرتض

 

 جذاب و مردونه يا خنده

 

  اش چهره به بودم زده زل

 !!بودم دهیند رو دنشیخند تاحالا

 شدیم خوشکل یلیخ دیخندیم یوقت
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 بودن هیشب یلیخ یمصطف و یرتضم نکهیا با

 ..بود تر جذاب یلیخ اش چهره ته یمرتض یول

 

  گذشت يچجور دمینفهم فروشگاه يتو روز کل

  کردمیم يشمار لحظه فقط و

 ..بشه شب زودتر

 

 کن جمع پاشو لوین لوین_ اتاق سمت دمیپر خونه به دنمیرس محض به
 میدار مهمون خودتو

 

 رونیب خودش عیسر کمد يتو بود شده خم کمر تا که لوین
 ؟؟یچ_دیکش

 

 يخواستگار ادیم داره یمرتض_زدم يگشاد گله لبخند
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 ؟؟یکنیم یشوخ_گفت زده بهت و کرد مکث

 

 فکرش يوا.. بپوشم یچ يوا..نه_زدم قدم اتاق عرض و طول بار چند
 ..دارم دوست که یکس با اونم کنم ازدواج خوامیم.. بکن

 

 نه؟؟ مگه نهیریش یلیخ

 

 بودم لوین وابج منتظر

 گند متوجه تازه نشیغمگ چهره دنید با که دمیچرخ سمتش به
 شدم میکار

 

 !!لوین_گفتم آروم و دمیگز لب

 

 جانم_داد قورت یسخت به دهنش آب

 ..يشد یرفتن بلاخره پس_زد ینیریش لبخند
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 .. شمیم راحت شرت از دارم بکن فکرش يوا

 ... کنه يکار خراب و بزنه گند یه سین يلاین گهید

 کنهیم کنترل رو بغضش داره بزور معلوم

 

 برم هرجا من نده يدلدار خودت یالک_کردم بغلش و رفتم سمتش به
 يایم توام

 

 باشم خونه هی تو شوهرت با يندار ؟؟انتظاريایم ویچ یچ_زد پس منو
 میدونفر دونهینم یوقت اونم!!که

 

 هی من يبجا و رهیگیم اشتباه بامن تورو اونوقت...نه که چرا_دمیخند
 ... شب

 

 منحرف شعوریب... نزن زر_زد سرم يتو دست با
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 منصرف ومدهین یمرتض ينجوریا..يدیم عن بو حموم برو گمشو
 شهیم

  مفصل بساب و بشور هی از بعد

  شدم خارج حموم از

 

 نیزم به بود زده زل و بود نشسته تخت يرو آروم لوین

 

 ..پخ_رفتم سمتش به

 

 نخورد یتکون هبچ

 لو؟؟ین_زدم اش شونه يرو آروم تدس با

 

 بله؟؟_شد بلند جاش از دهیترس
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 خوبه؟؟ حالت_

 

 بپوش کردم حاضر لباستو ایب آره_زد یکمرنگ لبخند

 

 ؟؟یچ تو پس_کردم نگاهش نهیس به دست

 

 مونییدوتا میتونینم_ دیکشیم رونیب کمد از رو لباسا که نطوریهم
 ..که میبر

 ... ییتنها خترد هی دوننیم ستنین بهیغر اوناهم

 

 باشم من سین لازم پس

 

 بغلش سر پشت از و رفتم سمتش به داشت یفیخف لرزش صداش
 لو؟؟ین_کردم
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 گفت یهوم آروم

 تکون تو کنار از برم هرجا من_گذاشتم اش شونه يرو چونمو
 ..خورمینم

 بشن؟؟ جدا ازهم دوقلو خواهر دوتا يدید رو ایدن يکجا

 

 جدا خودش از منو و دیکش چشمش ریز انگشت با آروم لوین
 یکی اون هیزیسرجه شهیهم ها دوقلو یکی سین قرار نشو ونهید_کرد

 ..باشه

 

 شبپو زودباش_گذاشتبغلم يتو رو لباسا که کردم نگاهش زده بهت
 انیم الان

 

 شد خارج اتاق از

 

 بود شده بیعج یلیخ رفتارش
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 دمیکش یآه

 ..نباشه یخوب فکر یمرتض با ازدواج دیشا

 نمیبب نیغمگ رو لوین خواستیمندلم

 تنهاش منمالان اگه و مینداشت رو چکسیه یبچگ از لوین و من
 ...گذاشتمیم

 

  گرفتم رو ممیتصم من اره

 .. کنمینم ازدواج

 

 کردم عوض بود هم لوین تن که یراحت لباس دست هی با هام لباس

 که شدم موهام کردن شونه مشغول و

 ...بدو لاین ناومد_ تواتاق دیپر هراسون لوین

 لباس با که من دنید ای
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 ؟؟ينشد حاضر توچرا_زد خشکش بودم ستادهیا اتاق وسط توخونه

 

 شدم منصرف_زدم يلبخند

 

 ؟؟یازچ_کرد اخم

 

 ازدواج قصد بگم یمرتض به خوامیم..ازدواج_نشستم تخت يرو
 ..ندارم

 

 بمونم میخواهر شیپ خوامیم_زدم یچشمک

 

 ؟؟يشد ونهید_رفت بالا لوین يابروها

 ...منتطرتن سالن تو برو بپوش رو لباسا پاشو

 

 ..رمینم_تخت يرو دادم لم
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 ..يندار ازدواج قصد گمیمرمیم باشه_کرد زیر چشماش لوین

 

 شد خارج اتاق از و

 

 کردیم ینیسنگ دلم يرو یبیعج زیچ

 

 دادم قورت یسخت به دهنم آب

  برم سالن به شدم زیخ مین..بود شکسته قلبم

  شدم مونیشپ باز یول

 

 دادم دست از راحت رو یمرتض

 

 داشتم شهیهم يبرا رو لوین بجاش یول
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 ...بود یکاف ایاخردن تا خودش نیا اره

 

 لوین

 

 

 بگذره طیشرا نیا از راحت انقد لاین کردمینم فکر

 

 ..بشه رو در رو یمرتض با خوادینم که منه بخاطر دونستمیم

 

 عوض لباستم_زد يلبخند جون نرگس سالن به ورودم محض به
 ..که ينکرد

 

 ..رفت ادمی دیببخش آخ_زدم یخجل لبخند
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 از سمحوا کل به یول رفتم اتاق به لباس ضیتعو بهونه به لاین بخاطر
 شد پرت یچ همه

 

 دیکن ییرایپذ ازخودتون دییبفرما_نشستم مبل يرو

 

 باش راحت..دخترم ستمین بهیغر _جون نرگس

 

 ..من به بود زده زل نهیس هب دست و اخم با معمول طبق یمصطف

 کردمیم یخفگ احساس که بود نیسنگ نگاهش انقد

 

 بود دوخته فرش يها گل به نگاهش ریز به سر و اروم یمرتض یول

 

 شده عاشق یمرتض ياقا نیا نکهیا مزاحمت از قرض_جون نرگس

 

 !؟..زیعز_گفت گونه اعتراض و کرد بلند سرش عیسر یمرتض
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 گم؟یم دروغ هیچ_زد يلبخند جون نرگس

 

 انداخت نییپا سرش و دیگز لب یمرتض

 

 نشست لبام يرو یپررنگ لبخند

 گهید یمرتض امثال واقعا...شهیم خوشبخت یمرتض با لاین دونستمیم
 شدیم دایپکم یلیخ زمونه نیا تو

 

 ..گفتمیم خب_جون نرگس

 

 

 *لاین*

 

 ..دمیجویم ناخنام تند تند یعصب
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 بودم شده جمع تخت گوشه و

 

 ای دیکش طول يادیز من انتظار بخاطر يخواستگار قرار نیا نمدوینم
 ..شهیم یطولان قدر نیهم جا همه و شهیهم

 

 هسکت شدینم يخبر اگه گهید قهیدق دو تا که بودم خورده حرص انقد
  کردمیم

 شدم خارج اتاق از عیسر در خوردن بهم يصدا با

 

 بود ظرفا کردن جمع مشغول لوین

 

 گشتبر سمتم به دنمید با

 

 شد،،؟؟ یچ_
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 بشه؟؟ خواستیم یچ_دیکش یآه

 

 ؟؟يداد بهشون یمنف جواب_دادم قورت یسخت به دهنم آب

 شدن؟؟ الیخیب

 شد؟؟ تموم یچ همه

 گفت؟یچ یمرتض

 

 ؟یخواستینم همونو مگه_برداشت زیم يرو از ظرف شد خم لوین

 

  

 ..آره_زدم لب زده بهت

 

 ...پس خب_دیچرخ سمتم به خنده با

 ..شیآزما واس دیبر دنبالت ادیم یمرتض باش دهاما فردا
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 ..میدیم انجام یعروس و عقد يکارا بعدشم

 داره عجله یلیخ دوماد آقا

 

 ..شد تر پهن لبخندش و

 

 ؟؟یکنیم یشوخ_لوین دهن به بودم زده زل شده گرد يچشما با

 

 یشوخ دارن که خورهیم ییادما به افمیق بنظرت_کرد نمک با چهرشو
 کنن؟؟یم

 

 ...لوین عاشقتم يواا_ بغلش يتو دمیپر و دمیکش يبلند غیج

 ...يا دونهی

 

  کنمیم حس یکنیم رفتار ينجوریا_دیخند
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 کردایم نت داغو داشت يشوهر یب

 

 

 حتما يوا_شدم جدا لوین از عیسر که خورد واحد در به يا تقه
 کنه تحمل میدور تونهینم قهیدق هی بچم ست یمرتض

 

 ..دیبد دیند بابا گمشو_دیخند لوین

 

 کردم باز در و کردم مرتب لباسم و دمیدو در سمت به

 

 ..رفت قنج دلم یمرتض افتاده نییپا سر دنید با

 

 رفت ادمی میشد هول بس از دیببخش_کرد دراز سمتم به دستش
 ..بدم بهتون رو حلقه
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 کرد باز درش و گرفت سمتم به يانگشتر جعبه و

 

 ...موند باز دهنم هجعب وسط نینگ تک و فیظر حلقه دنید با

 

  بست نقش لبام يرو صورتم تمام وسعت به يلبخند

 یکمش چشم جفت هی دنید با که کردم بلند سرم ینگاه ینیسنگ با
  براق

 انداختم نییپا سرم زده خجالت بهم بود زده زل لبخند با که

 ..يدیکش خجالت توام دمید نمردم_کرد يا مردونه خنده یمرتض

 

 با يخانوما يادا ذره هی گفتم_ تمام ییپررو با و کردم بلند سرم
 ..ارمیدرب تیشخص

 

 داشت یخاص برق یمرتض يچشما
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 نکهیا بدون بدوزم چشماش يتو نگاهم تونستمیم بود بار نیاول
 بدزده ازم نگاهش

 

 کردم جور و جمع خودم عیسر یکس سرفه يصدا با

 شمیم عاشقانتون اوقات مزاحم ام شرمنده_یمصطف

  گذاشتم جا زیم يرو لمیموبا یگوش فقط

 

 اه اه اخه بود يزیچ گذاشتن موقعدجا الان..خرمگس_دمیغر لب ریز

 

 ن؟؟یگفت يزیچ_کرد زیر چشماش یمصطف

 

 ..ارمشیم ااالان.. آ_

 برگشتم خونه داخل عیسر
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 رفتم ییرایپذ سمت به

 نبود یگوش از يخبر یول

 

 سیپ_کرد جلب توجهم لوین يصدا که گشتم رو مبلا و زیم اطراف
 سیپ

 

 دمیچرخ صدا سمت به

 نیا دنبال_داد تکون هوا يرو یگوش و بود نشسته مبل پشت لوین
 ؟؟يگردیم

 

 رو یگوش بده_گفتم اروم و زدم زانو کنارش عیسر

 نوچ_برد بالا ابروهاش

 

 چرا؟؟_گفتم متعجب
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 عدب نمشونیبب بذار لوین جون داره یجالب يزایچ شیگوش تو_دیخند
 ببرش

 

 رفتم هشب يا غره چشم

 لوین زشته_

 ....عکس دنید با و گرفت سمتم به یگوش صفحه که

 

 یمرتض و یمصطف لخت عکس دنید با

  بودن آب سیخ ییدوتا که

 

 ...یسسک چقد جوون_نشست لبم رو یپهن لبخند

 

 ..کن ایح_رفت بهم يا غره چشم
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 ؟؟یتوچ نداره اشکال شوهرمه یگیم منو_دمیخند

 

 ...محرمه پشت هفت از خواهرم شوهر منم_زد يلبخند

 

 مینیبب نارویا ایب چونیبپ رو یمصطف برو حالا_زد یچشمک

 

 ...رفتم در سمت به عیسر دادم تکون يسر

 

 *لوین

 

 دنید با که بودم گذار و گشت مشغول یمصطف يگالر يتو تند تند
 زد خشکم یمصطف بغل يتو يدختر عکس

 

  بود کرده حلقه دختر کمر دور دستاش کامل

 نیب دور به بودن زده زل ندهخ با و
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 دمید دختر اون عکس دوباره که کردم رد عکس عیسر

 ...بودن لب تو لب نباریا

 ..دنیلرز به کرد شروع دستام

 

 ... و يسرباز لباس با بود تنها یمصطف يبعد عکس

 ...شد گرد چشمام. نیآر يآشنا چهره دنید با

  بود خودش آره

 بود نیآر

 

 بود هگرفت اوج قلبم ضربان

 

  شدم زیخ مین
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 یول کنم دایپ نیار از یعکس بازم تا کردم رد رو عکسا تند تند و
 .نبود يخبر

 

 عکس به بودم زده زل زده ماتم

 

 شیپ چندسال مال بود معلوم

 بود بچگانه یلیخ هردوشون چهره چون

 

 ..دمیکش یآه

 ؟؟يزد زل یچ به_

 

 ..نیه_افتاد دستم از یگوش دهیترس

 شد؟؟ یچ_لاین
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 ...یچیه_زدم لب من من اب

 ..ك يدید یچ نمیبب بذا_ برداشت نیزم يرو از یگوش عیسر

 

 مونده مترباز شش دهنش و زد خشکش نیار دنید با اونم و
 بودن؟ قیرف باهم نایا یعنی_بود

 

 ؟؟یمرتض با هیک دختره نیا اوه_زد داد هوی کرد رد رو عکسا

 

  ست یمصطف_کردم اخم

 

 ست یمرتض نه_لاین

 دیکوب در به محکم یعصبان یکس

 .. ست یمصطف اوه_لاین
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 !مگه؟؟ یگفت بهش یچ_رفت بالاابروهام

 

 .. یچیه_کرد باز گوش بنا تا ششین

 ارمیم تویگوش نمیبب که عکساتو گفتم و بستم روش در تلپ

 

 خفه درجا هردومون تو ادیب ؟؟الانيشد ونهید_دمیکش يا خفه غیج
 کنهیم

 

 با یدونیم خودت رفتم که من يخواهر هن هردو_برد بالا ابروهاش
 ..جون یمصطف

 

 دیدو اتاق سمت به دو با

 

 یزخم گاو نیا جواب يچجور حالا_دمیکوب میشونیپ به دست باکف
 بدم؟ رو



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1783  

 

 

 ات در نیا کن باز_شد بلند یمصطف داد يصدا که رفتم در سمت به
 ..نشکوندم

 ..کار سر يذاریم منو دیسف چشم دختره

 خراب سرت يرو رو خونه وگرنه يآورد مویگوششمرمیم سه تا
 ...کنمیم

 

 درآروم یسع که دمیشن یمرتض آروم يصدا چسبوندم در به گوشم
 ..که نشده يزیچ..باش آروم یمصطف_داشت کردنش

 

 هفاصل در از گوشم دهیترس که دیکوب در به مشت با محکم یمصطف
  دادم

 .....نیا و دونمیم من.. نکن دخالت تو_

 

 ؟؟.یمصطف_دمیشن جون رگسن داد يصدا
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 در پشت بود ییبلبشو اوه اوه

 

  شد سکوت قهیدق چند

 

 در يرو يزیچ وزن با که کردم باز در آروم دادم قورت دهنم آب
  برم عقب قدم چند شد باعث

 

 شدم نیزم پخش و کنم حفظ تعادلم نتونستم

 افتاد بدنم يرو یشخص ینیسنگ و

 

 ..رونیب بزنه حدقه از ودب کینزد چشمام ینیسنگ و فشار شدت از

 

 هب چشماش يدیسف که یعصبان فوق یمشک چشم جفت هی دنید با
 ...خوردیم يقرمز

 دادم قورت دهنم آب یسخت به
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  بودم کرده فراموش تمیموقع کل به و ترس از

 دادم سلام آروم

 

 ...چشمام يتو بود زده زل فقط مجسمه مثل یمصطف

 

  دیلغز لبام يرو آروم نگاهش و

 

 نارک دستاش و شده دفن یمصطف بدن ریز بدنم تمام که دمیفهم هتاز
 بود نشسته صورتم

 

 اومدم رونیب تیموقع فکر از نفساش یگرم حس با

 

 بود لبام يرو فقط نگاهش و شدیترم کینزد لحظه هر سرش
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 ؟؟یکنیم کاریچ يدار_دمیکش غیج که

 

  و برد عقب سرش عیسر

 نشست نیزم يرو کنارم شد بلند

 

 

 نشستم روش به رو دمیکش عقب خودم

 ..اریب مویگوش برو_دیکش موهاش نیب یدست و بست چشماش و

 

 دهیند یگوش ایب_گرفتم سمتش به ویگوش و کردماخم

 

 کنم سیخ خودم بود کینزد که رفت بهم يا غره چشم چنان

 

 ؟ينکرد که یفضول توش_دیقاپ دستم از یگوش
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 فضولم؟ مگه نه_کردم نگاش چپ چپ

 

 اصلا_گفت طعنه با و دیرغ رلبیز

 

 هب رو که یمصطف و من دنید با و زد رونیب خونه از زده شتاب یمرتض
 داد رونیب آروم نفسش میبود نشستههم يرو

 

 يتو رو و یمصطف و منو و ومدیزودترم قهیدق دو بودم آورده شانس
  دیدیم حالت اون

 ....دمیشیم بدبخت

 

 سمت و گرفت دستم مچ و زد چنگ و شد یوحش یمصطف هوی
 ...دیکش خودش

 زد صدا رو اسمش اروم و یعصب یمرتض که

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1788  

 

 واحدشون سمت به و شد بلند نیزم يرو از کرد ول دستم حرص با
 رفت

 

 ؟؟یخوب_نشست کنارم ریز به سر یمرتض

 

 آره_زدم لب یمصطف ضینق و ضد رفتار از متعجب

 

 شدم بلند نیزم يرو از

 ...باشه_یمرتض

 ریبخ شب..لتدنبا امیم 7 ساعت فردا

 

 خوش شب_دادم تکون يسر

 

 بستم سرم پشت در و
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 بده شفا جا هی رو هست ونهید یخداهرچ_

 

 حال مردم پسر بغل تو خوب_بود داده هیتک اتاق در به خندون لاین
 !!ایکردیم

 ..دیرسیم خوبش يجا به داشت تازه

 

  انداختم مبل يرو خودم

 دراومد قژش قژ يصدا که

 ریبخ شب خورمینم شام من_دمیغر و بودم یعصب لیدل یب

 نگفت یچیه گهید لاین

 

** 

 کردم باز چشمام يلا بزور یگوش آهنگ يصدا با صبح
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 پاش يجلو يها کیپلاست يتو و بود نشسته نیزم يرو کنارم لاین
 گشتیم يزیچ دنبال

 

 مگه؟؟ شیآزما ینرفت_

 

  رفتم_دیکش رونیب کیپلاست داخل از یلباس

 ...میرفت هم دیخر یمرتض با تازه

 

 ..زود چقد_نشستم مبل يرو

 

 گرفتم تو واس نویا_گرفت سمتم به لباس

 

 ؟؟یچ واس_انداختم ساده یمشک و بلند شب لباس به ینگاه

 

 گهید یعروس واس_رفت بهم يا غره چشم
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 ..یعروس تا کو هنو اووو_

 

 اس هفته نیهم اخر_دیخند لاین

 

 ؟؟؟یچ_دمیکش یغیج

 

 خب_کرد باز ششین لاین

 میرینگ یعروس زودتر چرا آمادس کارامون همه که ما

 

 زود؟؟ انقد آخه_گفتم متعجب

 

 و بزرگ انقد دمید هم رو خونمون میرفت امروز یدونینم يواا_لاین
 لیوسا تمام با بود خوشکل

 میکن هیته خوادینم هم هیزیجه کهیت هی یحت گفت یمرتض
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 نشست لبم يرو يلبخند لاین شوق و ذوق همه نیا از

 

  جون نرگس خونه برم دیبا من_لاین

  کنن هیته رو مهمونا ستیل قرار _دیکش یآه

 

 ..میکن دعوت یعروس واس ندارم یکس من بگم دیبا

 

 رونیب برم خوامیم منم باشه_

 

 کجا؟؟_گذاشت کیپلاست يتو رو لباسا

 

 ما حوصله توخونه بزنم یچرخ هی رمیم دونمینم_بردم بالا هام شونه
 ..رفته سر
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 ...اشهب_لاین

 

 _ گرفت سمتم به یگوش

 بزن زنگ بهم اومد شیپ یمشکل اگه ببر خودت با رو یگوش پس.

 

 هم رو يهندزفر...باشه_چپوندم شلوارم بیج يتو و گرفتم از یگوش
 بده بهم

 

 شد بلند نیزم يرو از

 

  بودم نکرده عوض شبید از لباسام

 و مداشتن هم لباس ضیتعو حوصله بود شده نامرتب و چروك نکهیا با

 

 اومد رونیب اتاق از چادر همراه لاین که دمیکش لباسم به یدست
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 ..ایب_گرفت سمتم به يهندزفر

 برگشتت موقع شهیم لازمت ببر چادرم نیا

 

  گرفتم ازش يهندزفر و چادر

 ؟؟يندار يکار رمیممن..باشه_

 

 ؟؟يریم لباسا نیهم با_گفت متعجب

 

 ..رکمت مزاحم باشم تر نامرتب یهرچ_دمیخند

 

 توخونه یترشیم خب_داد تکون تاسف يرو از يسر

 

 بسه يشد مزدوج تو همون_دمیکش لپش

 شوهرتوهس سرم به زد يشوهر یب هرموقع
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 ..نفله کن شیدرو چشات_زد بهم یگردن پس

 

 شدم خارج خونه از خنده با

 رفتم ها پله سمت به آروم

 رفتم نییپا ازشون یکی دوتا تند تند و

 

 نبود نگیپارک يتو یکس

 

 ...يآزاد شیآخ_دمیکش یقیعم نفس و شدم خارج ساختمان از دو با

 

 بود نییپا سرم که نطوریهم و کردم فرو یگوش يتو يهندزفر
 ..کنم دایپ خوشکل آهنگ هی تا بودم آهنگا نیب گشتن مشغول

 

 برخوردم آروم آهنگ هی به که
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 نهیبب اشکو چشام کردمینم فکر"

 نهیهم انگار روزگار رسم یول

 بمونه عاشق وار ونهید یکی که

 بمونه تنها آخرفقط تا یول

 

 

 دمیند خوش روز هی سالها نیا يتو من

 دمیرس حرفت نیاخر به اخرش

 بود اشتباه هم ما عشق یگفتیم که

 بود ها قصه تو فقط اول همون از عشق

 

 بود اشتباه

 بود گناه واسم تیعاشق دروغ نیا
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 ...ستین راه هینم قیرف که عاشق اخه

"" 

 ابونیخ کینزد اومدم خودم به یوقت که بودم آهنگ غرق انقد
 بودم ستادهیا

 

 بود ستادهیا پام يجلو ینیماش و

 ؟؟يریم کجا خانوم_

 

 زهرا بهشت_زدم لب اریاخت یب

  

 اشک از سیخ صورتم و بودم نشسته نیار قبر کناراومدم خودم به تا
 بود

 

 ..کنهیم ام خفه داره ییتنها حس نیا_دمیکش یآه

 ..يبود کاش
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 ختمیر اشک ریس دل هی و گذاشتم قبر يرو سرم

 بشم خفه بود کینزد گرما از چادر وجود بخاطر

 

  ییآشنا يصدا دنیشن با که دادم فاصله قبر از سرم

 زد خشکم

 ؟؟ییکجا_

... 

 !گذاشتنه قرار يجا قبرستون آخه_

.. 

 

  بودم صدا صاحب دنبال ذهنم يتو
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 شدیم یول دمیدینم رو شخص اون و ودب نیزم يرو سرم نکهیا با
 ستین شتریب قدم 10 من با اش فاصله که کرد حس

 

 ...قبرتم سر_شد بلند دوباره مرد يصدا

 

 برم دیبا دارم کار ایب گمشو_دیخند بلند

 

 نیاخر تا چشمام نیآر دنید با که چرخوندم سمتش به سرم یکم
 ..يبود عجول انقد شهیهم _شد گرد حد

 

 دمیچرخ سمتم به هردو که نشستم صاف ها دهز جن مثل عیسر

 

  شدینمباورم

 !؟؟..نجایا نیآر

 بود دروغ همش!!مرگش پس



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1800  

 

 

 کرد اخم دنمید با یمصطف

 مرگش دروغ با مدت نیا تمام که بود يمرد خیم نگاهم من یول
 بودم کرده یزندگ

 

 !!نجایا تو..تو_نیآر

 

 حکمض چقد_زدم يپوزخند ستادمویا و کردم جور و جم خودم
 داره خندون خوشحال خودش که یکن هیگر یکس قبر سر شهیم
 چرخهیم

 

 بدم حیتوض بذار_برداشت سمتم به یقدم

 

 یلعنت ویچ و؟؟هانیچ_دمیکش غیج

 عشقت؟؟ بود نیهم
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 ..کشمیم یچ من ینگفت

 

 ..کارم..بودم مجبور_زد لب آروم نیآر

 

 چرا فهممیم حالا_دمیپر حرفش نیب و شد تر ظیغل پوزخندم
 یزندگ توس یهرچ از کارت که يمغرور انقد...يکرد ترك ادتخانو
 آره؟؟ برات ترهمهم

 

 خزعبلات نیا_زدم غیج وار وانهید که بزنه یحرف کرد باز دهن
 تیمامور یخواستیم و يشد دروغ به مجبور کارت بخاطر که يتکرار
 نده من لیتحو زهرمار کوفت هزار يبد انجام

 

 !!خبره چه نجایا بگه یکی_یمصطف

 يامهمون ستیل نوشتن يبرا جون نرگس شیپ يبر نبود قرار تو مگه
 !؟؟یعروس
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 !؟؟یک یعروس_زد لب متعجب نیآر

 

 ست یمرتض و لوین یعروس هفته اخر کهگفتم_یمصطف

 

 بود شده خشک صورتم يرو لرزونش نگاهنیآر

 

 موقع اون تا دوارمیام.. اره_زدم پوزخند که بود شکسته دلم انقد
 ...دیایب دیبتون و بشه تموم تتونیمامور

 

 ...لوین_زد داد نیآر که افتادم راه به بلند يهاقدم با

  نمشیبب دوباره خواستینم دلم هم لحظه هی یحت

 بودم ناراحت و یعصب شدت به

 ..نه نیآر بخاطر
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 بودم داده یکس به دل که خودم دستم از

 بود شده عاشق من از قبل که

 

 ....کارش عاشق

 

 افتادم راه به ابونیخ سمت به بلند يها قدم با

 

 پرت تعادل نداشتن بخاطر دیکش سر پشت از دستم یکس هوی که
 بغلش يتو شدم

 

 باشه نیآر داشتم انتظار

 جاخوردم یمصطف نیخشمگ نگاه دنید با یول

 

 ...ك گفتن..خونه زدم زنگ الان_یمصطف

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1804  

 

 ..ختیر يهر دلم

 ..بگه یچ خوادیم مدونستیم بود رفته بالا شدت به قلبم ضربان و

 ..بودم زده گند

 !!!حالا و نهینب نجایا منو چکسیه بود قرار

 

 ...باشم خونسرد کردمیم یسع گذاشتم اش نهیس يرو دستام

 ؟؟يچطور یول

 

 شد باز مچم دور از یمصطف دست نیآر داد يصدا با

 

 ؟؟يدیم وقت بهمون قهیدق دو یمصطف_

 

 شیپ یمشکل هی انج نیآر نه_گرفت ازم نگاهش ضیغ با یمصطف
 ..کنم حلش دیبا اومده
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 ..میکن صحبت درموردش تا ما خونه ایب شب

 

 باشه_دیکش یآه نیآر

 گرفتازم نگاهش و

 

 میبر_یمصطف

 !کجا؟؟_گفتم متعجب

 

 کنم روشن فتویتکل که ییجا هی_چرخوند حدقه يتو چشماش

 

 ...روشنه من فیتکل_رفتم عقب قدم چند

 ...نه اس خونه تو که یکس اون یول اره تو_زد پورخند

 !؟؟یبکن يخوایم کار یچ_دادم قورت دهنم آب
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 ...حقتونه که يزیچ_شد تر ظیغل پوزخندش

 

 دیکش خودش دنبال عروسک هی مثل منو و زد بازوم به یچنگ و

 

 نیماش به دنیرس محض به و

 کرد باز در

 داخل کرد پرت منو

 

 دونه؟؟یم هم یمرتض_زد داد نشست فرمون پشت خودش و

 

 !و؟؟یچ_جاخوردم

 

 ن؟؟یگفت دروغ مدت نهمهیا نکهیا_کرد اخم
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 چرا؟؟

 

 یینجایا تو که یدرصورت خونس لوین گفت زیعز

 !؟؟یچ یعنی نیا

 ستین جرم بودن دوقلو_گرفتم ازش نگاهم

 

 فرن هی خودشون که ییکسا يبرا نه یول ستین جرم نه_دیخند بلند
 ...سرکار ذارنیم ملت کل و زننیم جا

 

 ..دیدونفر دونستینم هم نیآر یحت

 

 گردنم استخون تروق ترق يصدا کهکردم کج سمتش به سرم عیسر
 !؟؟یگفتهم نیآر به_شد بلند
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 نیا که بدونه اونم دیبا یول..نه_رهیبگ جاده از رو نگاهش نکایا بدون
 خورده رو یادم چه گول مدت همه

 

 مینزد گول رو یماکس_کردم اخم

 

 !بود؟؟ یچ نکارتونیا پس_زد پوزخند

 

 میبود مجبور_دمیکش یآه

 

 !کرد؟؟ مجبورتون یک_شد تر ظیغل اش پوزخنده

 

 ..مادر نه یباش داشته پدر نه یبچگ از یوقت_زدم داد

 یباش نداشته رو روز يتو غذا وعده هی پول یحت یوقت

 ور خودت همش یباش مجبور که باشه پوره و پاره انقد لباسات یوقت
 یکن يدزد و و یبپوشون دست با
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 س؟؟ین اجبار

 ؟؟یفهمیم کرد مجبور یزندگ مارو

 ؟؟یبچگ از_گفت متعجب

 

 چکدومشونیه شدن جدا مادرم و پدر یسالگ ده از اره_کردماخم
 کردن ول مارو و خواستنینم شونیزندگ تو اضافه سرخر دوتا

  خواب يجا و لباس و غذا نیتام يبرا میبود مجبور هم لاین منو

 میکن یزندگ میبتون تا میبزن جا نفر هی خودمون

 

 !ن؟؟یداد ادامه دروغتون به چرا نیستین مجبور گهید که الان_

 

 میمجبور الانم_کردم ابونیخ سمت به رومو

 ..میندار بساط تو یپول بازم چون
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 تس یمرتض_انداخت صفحه به ینگاه شد بلند تلفنش زنگ يصدا

 ؟؟یبگ بهش که يخواینم_زدم لب دهیترس

 

 نگم؟ چرا_یمصطف

 

 ...لاین با ازدواج از ممکنه اخه.. آخه_زدم لب کنان من من

 

 بدونه که بگم بهش خوامیم اتفاقا نیهم واس_رفت بهم يا غرهچشم
 کنه یزندگ عمر هی خوادیم یک با

 

 اتنه..کنمیم خواهش_گرفتم دستم يتو بود دنده يرو که رو دستش
 ست یمرتض سال نهمهیا بعد لاین یخوشحال لیدل و یدلخوش

 

 ینیا تراز خراب شیزندگ نذار نهیبیم رو یخوشبخت رنگ داره تازه
 بشه هست که
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 س؟؟ین یمشکل بشه خراب من داداش یزندگ اونوقت _یمصطف

 

 ..میستین بد یکنیم فکر که ياونقدر ما_کردم اخم

 

 هب یول دادم بهت فرصت هی ياونقدر نیهم بخاطر دیشا_دیخند بلند
 کنه خراب رو خودت یندگز کل دیشا اونم که بزرگ شرط کی

 

 کنمیم يهرکار لاین بخاطر من_دوختم چشم بهش خوشحال

 

 ت؟؟یزندگ کل از گذشتن یحت_زد يپوزخند

 

 ه؟؟یچ شرطت مگه_دادم قورت دهنم آب

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1812  

 

 علاقه توبهش که ستین يزیچ باش مطمئن_دیچیپ کوچه داخل
 ..یباش داشته

 

 نه؟؟ ای یکنیم قبول_کرد پارك ساختمان کنار

 

 !!هیچ شرط اون دونمینم نم اما_

 

 خودت؟؟ ای خواهر یزندگ_کرد خاموش نیماش

 ..بگم یمرتض و زیعز به ویچ همه و نییپا برم تونمیم الان نیهم من

 دیاب ساختمانم نیاز بلکه شهیم یعروس خوردن بهم باعث تنها نه نیا
 ..دیبر

 ...دیندار موندن واس هم يجا مطمئنم

 

 اشهنب لازم گهید و دیباش کنارهم تونهردو که کنم يکار تونمیم یول
 ..دیکن یمخف خودتون و نیبگ دروغ یکس به
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 ؟!!هیتو با انتخاب

 کدومش؟

 

 بهم ودب زده زل تمام یرحم یب با که یمشک لهیت دوتا نیب لرزونم نگاه
 بود درگردش

 

 ..خواهرم یزندگ_زدم لب اریاخت یب

 

 هادیپ حالا.. ییحرفا نیتراز عاقل دونستمیم خووبه_داد تکون يسر
 شو

 

 !کجا؟؟_

 

 ..گهید خونه میبر_شد ادهیپ نیماش از الیخیب
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  دمیکش صورتم يرو چادر بند رو

 شدم ادهیپ نیماش از و

 ..ستین نیا به يازین_دیکش سرم يرو از اونو و اومد سمتم به که

 

 ..منو یکس ممکنه اما_شد گرد تعجب از چشمام

 

 سین مهم گهید_دیکش دستم

 

 ودب ممکن هرلحظه و دیکوبیم ام نهیس يتو گنجشک بقل مثل قلبم
 رونیب بزنه دهنم از

 

 بودم نشده درمونده و پناه یب انقد عمرم يتو تاحالا

 کنه کاریچ خوادیم یمصطف دونستمینم

  زدیم بینه دلم یول
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 ستین تو نفع به بکنه يهرکار

 

 دستم که کردم کج واحدمون سمت به راهم و میشد ساختمان وارد
 ما خونه میریم_ترگرفت محکم

 

 یکس به بدم گوش حرفات به اگه یتوگفت یول_شد گرد چشمام
 ..یگینم يزیچ

 

 هستم حرفم سر الانم_داد تکون سر

 

 ..و ننیبیم باهم مارو خونه امیب من اگه_کردم اخم

 

 ... نباش نگران_دیکش خودش دنبال دوباره و گرفت دستم
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  میبود ستادهیا جون نرگس درواحد پشت

 ...اریدرب چادرتو_ کرد بهم يا اشاره هک

 

 کندمسرم از چادر حرفیب

  داشتم استرس انقد

 

 خوادیم بپرسم و کنم فیرد ذهنم يتو رو کلمات تونستمینم یحت که
 !کنه؟ کاریچ

 

  بود کرده عرق دستم کف

 داشت قرار شیات کوره يتو انگار بدنم تمام و

 

 زد در زنگ یمصطف

 ...ستادیا حرکت از يا لحظه يبرا قلبم که



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1817  

 

 

 س؟؟ین خوب حالت..دهیپر رنگت انقد چرا یه_یمصطف

 

 برم بذار.. ترسمیم_زدم لب و کردم کج سمتش به سرم یسخت به
 خونه

  بده جوابم کرد باز دهن

 

  در شدن باز با بود شده رید گهید یول

 

 ....و دیچرخ بود کرده درباز که یشخص سمت به سرهردومون

  شد گرد شچشما من دنید با لاین

 یمصطف و من نیب نگاهش و شدیم بسته و باز یه یماه مثل لباش و
 بود گردش در

  شده وارد بهش یبزرگ شک بودمعلوم
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 رو وضع یمصطف بود نیا دمیام تنها و یچ همه به بودم زده گند

 نکنه هست که نیتراز خراب

 

 ؟؟ هیک لاین_شد بلند یمرتض يصدا

 

 

  لاین تسم داد هل منو یمصطف عیسر که

 

 یدونیم_ زدم زار و بغلش يتو کردم پرت خودم عیسر و دمیگز لب
 .. یگشتم؟؟اج دنبالت چقد

 

 ادیب رونیب چشام از اشک قطره چند کردمیم یسع بزور

 

 همش.. دهیفهم زیچ همه یمصطف_زدم لب کنارگوشش آروم و
 ..متاسفم رمنهیتقص
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 دمیم قول ادیب شیتوپ يبرا یمشکل ذارمینم یول

 

  شدم جدا ازش

 کردیم نگاهم فقط مجسمه مثل لاین

  یمرتض

  ادیز تعجب از من دنید با که شد ظاهر لایسرن پشت

 !؟یمصطف هیک...نیا..اون... نیا_گفت کنان من من و شد گرد چشماش

 

 کنمیم یمعرف_زد يلبخند لکسیر یمصطف

 ..هستن جان لاین گمشده خواهر

 

 خواهر؟؟_یمرتض

 

 ست؟ینمعلوم شباهتشون از یعنی_ یمصطف
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 ؟؟يکرد داشیپ ازکجا_کرد یاخم یمرتض

 

 گمیم برات تو میایب يبذار اگه_ یمصطف

 

 رفت عقب و داد تکون يسر یمرتض

 

 من به بود زده زل زده بهت لاین

 

 کردمیم درك حالش

 نیزم ریز برم بشم آب خواستیمدلم

 

  وارد هیبق سر پشت و دمیکش یآه

 میشد خونه
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  ما دنید با جون نرگس که

 کنه غش بود کینزد تعجب از هیبق مثل

 

 

  زدم يلبخند

 لبت ور هی که بود نیا هیشب شتریب نداشت لبخند به یشباهت چیه که
 ..باشه شده کج

 

 بود درگردش لاین و من نیب نگاهشون تعجب با همه

  داشتم یسع چشمام با من و بود ساکت هنوز لاین و

 کنمآرومش یکم

 

 هیگر ریز زدمیم مطئنا دیکشیم طول شتریب وضع نیا اگه
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  داشتم قرار نیآر با_یمصطف

 شدم رو به رو آشنا العاده فوق چهره هی به شهر يتو که

 لاسین کردم فکر اولش

 ..نشناخت منو یحت رفتم سمتش به یوقت یول

 

 رانیا به خارج از یتازگ به شونیا شدم متوجه نکهیا تا کردم شک
 ..دهگریم گمشدش خواهر دنبال و آومدن

 خواهرش شیپ آوردمش منم

 

 ..دخترم آره_کرد من به رو جون نرگس

 

 ..بله_زدم یآروم لبخند بزور

 

 ؟؟یداشت دوقلو خواهر هی ینگفت تو لاین_ یمرتض
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  و بزنه یحرف لاین نذاشتم

 خبرنداشته_دمیپر حرفشون نیب عیسر

 

 زا و کردن جدا ازهم مارو مادرمون و پدر.. دمیفهم ساله هی تازه منم
 میبود خبر یب یکی اون وجود

 

 گفت یآهان و کرد زیر چشماش یمرتض

 

 با تهالب...کنهیم یزندگ خواهرش شیپ جان لوین بعد به نیاز_یمصطف
 زیعز داداش زن اجازه

 

 ...خدامه از من حتما_داد جواب عیسر دراومد بهت از لاین

 

  زد يلبخند
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 ..ادسام ناهار میبر گرسنشه ما مهمون حتما خب_جون نرگس

 

 یفارس خوب انقد مدت نهمهیا بعد چطور_دیپرس مشکوك یمرتض
 د؟؟یکنیم صحبت

 

 يا گهید زبان به یفارس زبان بجز دادینم اجازه پدرم آ_دمیخند
 کنم صحبت

 

 ؟؟يکردیم یزندگ کجا_یمرتض

 

 ..دیهست هم به هیشب یلیخ برم خدارو قدرت_جون نرگس

 ...دینفر به کنه فکر ممکنه ندونه یکس اگه

 

  دیپر رنگم
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  کردنیم جواب و سوال تند تند یهمگ

 بدم یچ رو یمرتض جواب دونستمینم

 ؟!!بگمیچ جون نرگس جواب در ای

 

 یمرتض و من مگه زیعز_زد لبخند بحث به دادن انیپا يبرا یمصطف
 م؟؟یدار فرق

 

 آسمون تا نیزم آره_جون نرگس

 

 ؟؟یفرق چه وا_دیپرس متعجب یمصطف

  

 قابل ریغ یلیخ یمرتض برعکس تو خلاقا_دیخند جون نرگس
 ..تحمله

 

 ؟؟!!زیعز_دینال شد گرد چشماش یمصطف
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 مگه؟گمیم دروغ_رفت آشپزخونه سمت به و زد یچشمک جون نرگس

 

 شناسهیم شو نوه عن اخلاق جونم نرگس یحت_زدم لب آروم

 

 یچ دمیفهم_کرد اخم دیحرفموشن بود ستادهیا کنارم چون یمصطف
 !!یگفت

 

 خداروشکر_زدم يپوزخند

 سرم یدلتنگ ابراز يبرا ظاهر به و نشستم مبل يرو لاین کنار و
 ..دیببخش_بردم گوشش کینزد

 

 خوب میلیخ اتفاقا_دیکش بغلش يتو ییهوی منو و زد يگشاد لبخند
 ..باشم میعروس تو ییتنها ستمین مجبور گهید شد

 دمیدیرس بهم سالها بعدکنمیم حس واقعا
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 ؟؟یچ میگفت دروغ فهمهب یمرتض اگه_دمینال

 

 ..بفهمه خوادیم ازکجا الیخیب_دیکوب من شونه به اش شونه لاین

 .. پسر یه

 يرنجویا کردمینم فکرش..ماینداشت خبر و بود یخوب ادم هم یمصطف
 کنه کمکمون

 

 ..کرد کار خودش نفع به اونم_زدم پوزخند

 

 ؟؟ینفع چه_دیپرس لامتعجبین

 

 ..گذاشت شرط هی ما به کمک يبرا یلو..دونمینم_بردم بالا هام شونه

 

 ...ناهار دیایب ها بچه_زد داد آشپزخونه از جون نرگس
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 یلیخ يکار پنهان بدون مون دونفره ناهار نیاول که میبر پاشو_لاین
 چسبهیم

 

 یبش ناراحت یلیخ کردمیم فکر_دمیخند آروم

 

 خوشحالم میلیخ اتفاقا نه_دیکش دستم و شد بلند

 شده تموم دروغمون

 بهتر؟؟ نیاز یچ

 

 رفتم آشپزخونه سمت به همراهش

 

 بود گردش در لاین منو نیب جون نرگس متعجب نگاه

  خونه صاحب کدوم و دیمهمون کدومتون دونمینم_
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 خودتونه خونه..دییبفرما هردوتون

 

 بود گرفته خندم لحنش از

 اتاحال انگار یکنیم رفتار يجور هی زیعز_شد وارد اخم با یمصطف که
 !!يدیند دوقلو

 

 ....که دمیند_رفت بهش يا غره چشم جون نرگس

 

 !یکنیم يحسود چقد_ نشست یمصطف کنار خندون یمرتض

 

 حرف یب و دیکش خودش يبرا یبرنج بشقاب يدلخور با یمصطف
  شد مشغول

 

  بردمیم لذت خوردنش حرص از بیعج
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  بهش بودم زده زل ذوق و لبخند با و

 بخور_زد بهم يا سقلمه لاین که

 

 چشم_شد تر پهن لبخندم

 

 شدم خوردن مشغول

 

  میکرد مرتب رو آشپزخونه ناهار بعد

 و مکان و زمان درمورد و بودند نشسته ییرایپذ سالن يتو پسرا
 کردندیم بحث یعروس تدارکات

 

 ..عروس لباس دیخر واس میبر میخوایم بعدظهر_لاین

 

 واقعا؟؟_زد برق یخوشحال از چشمام
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 اب توام میکن يکار پنهون ستیقرارن گهید که حالا..آره_زد یچشمک
 ..يایم ما

 

 يخوایم سرخر گهید الیخیب_نشستمیشونیپ يرو یکمرنگ اخم
 کار؟؟یچ

 

 ...رماینم منم ینباش تو_گرفتبازوم از یشگونین

 

 ..کهمیبرگشت سمتش به ییدوتا یمصطف يصدا با

* 

* 

* 

* 

* 
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 ..میایمماهم_یمصطف

 

 کجا؟؟_زدم لب اروم

 

 ..عروس لباس دیخر_کرد گرد عقب

 

 شد خارج آشپزخونه از

 

 ..فکرشه تو یچ دونهیم خدا_میانداخت ینگاههم به لاین و من

 

 ..کمه اش تخته هی یمصطفکنمیم فکر دارم کم کم_لاین

 

 ..کنه ریبخ خدا_دادم قورتدهنم آب

 

 میبود نشسته نیماش يتو
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 !م؟؟یبر کجا_کرد نگاه لاین به نهییآ از یمرتض

 

 ...ادیز شناسمینم ییجا من..دونمینم_لاین

 

 ....ابانیخ برو_ یمصطف

 

 عروس لباس مزون هی يجلو ساعتمین از بعد داد تکون يسر یمرتض
 ستادیا

 

 نیتریو پشت دیسف يها لباس دنید با و میشد ادهیپ نیماش از
 لباس يتو تورو که خوشحالم چقد دونمینم_نشستلبم يرو لبخند
 ...نمیبیم عروس

 

 ..واسم زنهیم حرف مامانا نیع ایب_گرفت دستم لاین
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 شدم دمیکش دنبالش دمیخند

 

 ...خفنه یلیخ نجایا واااو_بود واجور جور يها لباس از پر مغازه داخل

 عشقه هی خودش..بزنم عروس لباس مزون هی شدم پولدار باشه ادمی

 

 ینیبب توخوابت انشالله_دیخند لاین

 

 نیبب نویا ایب لاین_یمرتض

 

 شد جدا ازم خنده با لاین

 

 میبر ایب_سمتم به اومد عیسر شمرد متیغن فرصت یمصطف که
 ..میبگرد

 

 کجا؟؟_گفتم متعجب
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 گهید لباسا نیب_کرد اشاره لباسا به چشم با

 کنن انتخاب دوتاهم نیا تا

 

  دادم تکون موافقت نشانه به سرم

 افتادم راه به جلوتر

 

 زننیم برق یخوشحال از چشمام بودم مطمئن

 هک یشب اونم بپوشه عروس لباس شیزندگ يتو که يهردختر يآرزو
 ...عشقش به قراره

 

 هه...عشق_نشستمیشونیپ يرو یاخم نیآر يآور ادی با

 ؟؟یچ عشق_یمصطف
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 ..یچیها؟ه_ اومدم خودم به عیسر

 

 ...ستادمیا ییبایز عروس لباس کنار زدم جلو ازش بلند قدم دو

 يادیز يها نور و بود شده گذاشته زهمغا وسط ییتنها به لباسش
 نور ریز هاش يدوز سنگ و ها دیمروار تمام و دیتابیم روش

 دیدرخشیم

 

 ..گهقشن یلیخ نیا_دمیکوببهمدستام ذوق با یمصطف به توجه بددن

 اباب سیه_نشستدهنم يرو یدست که بزنم صدا لاین تا کردم باز دهن
 نزن داد

 

  شد گرد چشمام

 نویا توام کننیم پروو لباس دارن اونا خب_زد یچشمک یمصطف
 ..گهید ادیم لاهمین به ادیب توکه به بپوش
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 ...که من اما_برداشتم دهنم يرو از دستش

 اسلب مونهیم دلت به آرزو رهیگینم یکس تورو نکن ناز برو_کرداخم
 ...کن استفاده فرصت نیاز ایبپوش عروس

 

 نشست دلم يتو یبزرگ غم حرفش با

 

 دادم تکون سر صدا یب

 !د؟یاریم پروو يبرا لباس نیا_زد صدا رو فروشنده یمصطف که

 

 .. شد دور ازمون داد تکون يسر لبخند با فروشنده

 اسو پرده اون پشت يبر دیباکنم فکر_کرد اشاره يا پرده به یمصطف
 ..لباس ضیتعو

 ...باشه_ دمیچرخ عقب به
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 نمت؟؟یبب امیب منم_یمصطف

 

 یرحم یب با یول سوخت دلم که دز حرف نیا مظلوم انقد
 ..نه که معلومه_تمام

 ..ادیب بزن صدا رو لاین

 

 ..امینم باشه_کرد اخم

 بخورمش خوامیم يانگار

 

 ..ریادبگی داداشت از ذره هی_زدم پوزخند

 

 داره ادی يادیز اون_برد بالا ابروش يتا

 ..بلدم ییزایچ خودم سهم به منم وگرنه

 ؟بدم نشونت يخوایم_زد یچشمک و
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 پررو پسره..شیا_گرفتم ازش چشم

 

  رفتم پرده سمت به

  لاین دنید با هوی که

 ؟؟ياومد یک تو_شد گردچشمام پرده پشت

 

 !چطوره؟؟ لباسه نیا_زد یچرخ و دیخند

 ستد محکم تنش يتو یخوشکل یلیخ یعروسک یپف لباس دنید با
 ...یول هیعال هیعال_زدم

 ه؟؟ینجوریا چرا رنگش

 !!یعروس نه خورهیم ينامزد درد به شتریب لباس نیا

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1840  

 

 خوشکله یلیخ آخه_شد زونیآو هاش شونه کرد بغ لاین

 

 نمیا دییبفرما_گرفتسمتم به یلباس و زد کنار پرده فروشنده
 ...لباستون

 

 

 ..ممنونم_فتم گر ازش لباس لبخند با

 

 ..بپوش نویا لاین ایب_

 

 نمیبب من بپوش تو ندارم حال من_کرد اخم

 

 کوآلا_دادم رونیبمنفس کلافه

 

 ..یشیم یشکل چهنمیبب بپوش_دیخند
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 شدم عروس لباس دنیپوش مشغول و کندمتنم از لباسم ذوق با

 کارم اتمام از بعد

 چطوره؟؟_ دمیچرخ لاین سمت به

 

 ...لوین یعال_بست بازش مهیندهن

 

 ..بردار نویهم پس_زدم یچشمک

 

 ...میبخرهم مثل دوتا خواستیمدلم_دیکش یآه

 

 !م؟؟یبود هم مثل انقد ينشد خسته_رفتم بهش يا غره چشم

 

 باشه هم مثلشوهرامونم خوادیمدلم اتفاقا نوچ_برد بالا ابروهاش
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 کن تور رو یمصطف نیهم ایب_دیخند زیر

 

 ....اروی نیا زن من عمرا_کردم پرتاب سمتش به راهنمیپ

 ..کهبودم نکرده کاملحرفم هنوز

 

 !نه؟؟ مگهبگم شرطمو رفت ادمی_زد خشکم یمصطف يصدا با که

 

 ما به بود زد زل یظیغل اخم با که کردم گرد عقب

 

 ام..اا....سلاا_ کنان من من

 

 با يمجبور چون يبخر عزا لباس هی خودت يبرا بهتره_زد يپوزخند
 یکن ازدواج اروی نیهم

 

 شد گرد تعجب از چشمام
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 !؟؟یچ_لاین

 

 بهم دتونایز علاقه بخاطر_زد یثیخب لبخند یمصطف
 ...دینش جدا ازهم که کنم کمکتونخوامیم..

 

 !؟؟یرفت کجا یمصطف_شد بلند یمرتض يصدا

 

 مزیعز_برد بالا ابروهاش بود دوخته من به رشویخ نگاه که نطوریهم
 ...کن انتخاب تیموندن ادی به شب يبرا لباس نیبهتر

 

 که بود نشده دور ازمون شتریب قدم چند کرد گرد عقب
 تظرهمن خونه نیآر میبر دیکن تموم کارتون تر عیسر یتراس_ستادیا

 

 

 شد اشک شیخ هیثان از يکسر در نگاهم
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 زده زل یمصطف یخال يجا به زده بهت کهبرگشتم لاین سمت به
 !کرد؟؟ ينجوریا چرا_بود

 

 دیچک رونیب چشمم از یاشک قطره

 

 کندم تنم از لباس صدا یب

 

 شد حلقه بازوم دور یدست که برداشتم نیزم يرو از مانتومو

 

 کردم کج سمتش به سرم آروم

 کنه تتیاذ یمصطف ذارمینم نباش نگران_لاین

 

 کنه تیاذ بخواد کنهیم غلط_زدم یکمرنگ لبخند
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 لازم گهید اونوقت گمیم یمرتض به زویچ همه_میشد بلند ییدوتا
 میبد باج یمصطف به ستین

 

 ..ایکارنکن نیا_کردماخم

 

 !چرا؟؟_لاین

 

 ینیبیم..ندارم کهنه دروغ نیا گفتن به یخوب حس_مدیکش یآه
 ..داد نشون یالعمل عکس چه دیفهم یمصطف

 ..یمرتض

 

 ...شهینم یمصطف مثل چوقتیه یمرتض_دیپر حرفم نیب لاین

 

  انداختم بهش یکوتاه نگاه حرف یب

 افتادم راه به یخروج سمت به و
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 لاین و پوشمب رو ودی کرده انتخاب لاین که یلباس من میگرفت میتصم
 ..کردم انتخاب من که عروسس لباس

 

 لباسا سفارش از بعد

 

 میافتاد راه به خونه سمت به

 دوست نیآر_کرد زمزمه لاین که ابونیخ به بودم زده زل نیماش يتو
 ست؟؟ یمصطف

 !کارداره؟؟یچ جون نرگس خونه

 ؟؟ هیشکل ؟؟چه هی؟؟ک اومده کجا از

 

 بهت؟؟ نگفتم آخ_دمیکوب میشونیپ به دست با

 

 !رو؟ یچ_گفت متعجب
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 ..زندس نیآر_دادم رونیب کلافه نفسمو

 

 ..مرده خواستیم مگه خب گفت لکسیر لاین

 

 خودمون نیآر اون که نیآر از منظور _کرد یمکث شد ساکت هوی
 ست؟؟ین

 

 ..چراخودشه_داد تکون يسر

 

 !ممکنه؟؟ چطور_شد گرد چشماش

 

 کردم فیتعر لاین يبرا زیچ همه

 

 يشعوریب ادم عجب يواا_کردیم نگاهم باز دهن با قطف مدت تمام
 ..بوده
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 ؟؟یچ واس جون نرگس ادخونهیب خوادیم الان

 

 دمیبر ازش دل گهید که من یول..دونمینم_بردم بالا هام شونه

 

 

 دیبر شما_یمرتض به رو کرد پارك ساختمان کنار نیماش یمصطف
 امیم گهید کمی من داخل

 

  داد تکون يسر یمرتض

 شد ادهیپ نیماش از

 کارت لوین توبمون_زد صدام یمصطف که رفت رهیدستگ به دستم
 ..دارم

 

 بهم بود زده زل نهیآ يتو از
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 بود گذشته سرم از آب که من

 ..امیم من زمیعز برو_زدم لبخند که کرد نگاهم زده غم لاین

 

 شد ادهیپ نیماش از اجبار به

  چرخوندم یمصطف سمت به سرم

 ..نشست کنارم عقب یصندل يرو و دش ادهیپ نیماش از که

 

 ...بشم مطمئن يزیچ هی از دیبا هرکار از قبل_ یمصطف

 

 ؟یچ _گفتم متعجب

 

 زد خشکم لبام يرو لباش گرفتن قرار با که

 

 شد حلقه هام شونه دور دستاش
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 بود افتاده کناربدنم حس یب من يدستا یول

 

 بود لبام دنیبوس مشغول ولع با و آروم

 

 دیبا الان دونستمینم و کارافتاد از مغزم که بود ییهوی کارش انقد
 کنم کاریچ

 

 فشرده بغلش يتو یالعمل عکس چیه بدون عروسک هی مثل من
 ...شدمیم

 

 ...خودشه_زد يلبخند شد جدا ازم که

 

 ..شد گرد کم کم چشمام

 نیا لیدل يبد حیتوض شهیم_خورد گره هم يتو رفتم بالا يها ابرو و
 ...تیباز مسخره
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 لاین و یمرتض با ماهم_شد ادهیپ نیماش از که کنم کامل حرفم اشتنذ
 میکنیم عقد زمان هم

 

 !؟؟یچ_زدم داد يبلند يصدا با

 

 خراب خواهرت یزندگ يخوایم اگه.منه شرط نیا_برد بالا هاش شونه
 ...یکن قبول بهتره نشه

 .. یشینم جدا ازش چوقتیه ينجوریا) زد یچشمک( درضمن

 

 فتر ساختمان سمت به

 

 ...شیخال يجا به بودم زده زل ناباور

 

 !؟؟..بود یامتحان چه گهید نیا ایخدا
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  من دنید با نیآر که شدم جون نرگس خونه وارد

 مبل يرو که لاین و من نیب متعجبش نگاه شد بلند جاش از عیسر
 !خبره؟؟ چه..نجایا_بود درگردش بود نشسته

 

 یب نداشتم رو یکس به دادن جواب حوصله که بودم نیغمگ انقد
 نشستم لاین کنار حرف

 

 داد نیآر لیتحو رو دروغش قبل مثل یمصطف

 

 ...من اما_شدیم بسته و باز یماه مثل نیآر لباس

 ..من یعنی

 ..نداره امکان نیا

 

 ؟؟يدیند دوقلو تاحالا مگه داداش شده یچ_ یمرتض
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 ..لاین با خب من اما دمید_کرد جور و جمع رو خودش عیسر نیآر

 

 جان نیآر الیخیب_دیپر حرفش نیب عیسر یمصطف

 

 ..لاین به زد زل آروم و شد ساکت و دیکش یآه نیآر

 

 یمرتض ای قراره حالا و بوده عاشقش که یکس لاین کردیم فکر حتما
 ..کنه ازدواج

 

  کرد حس نگاهم ینیسنگ

 ...دوخت چشمام يتو مظلومش نگاه و

  داشتم یخوب حس

 ...رمیبگ انتقام خودم دروغ با رو شبزرگ دروغ اون تونستمیم نکهیا
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 ..يبود عاشقش یزمان تو هیرحم یب نیا زدیم بینه دلم یول

 

 سکوت جون نرگس که بهم میبود زده زل سکوت يتو یهمگ
 ست یمرتض و جان لاین ازدواج مراسم آخرهفته جان نیآر_شکست

 یلیخ کن دعوت روهم دوستت اون من طرف از..ایاریب فیتشر حتما
 ..بود یگل پسر

 

 چشم_زد لب آروم نیآر

  کنمیم زحمت رفع گهید من

 

 ..یبش خوشبخت دوارمیام_ انداخت لاین به نگاهش نیآخر

 

 ..ممنون_گرفت ازش نگاهش حرص با لاین
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 شد خارج خونه از من به توجه بدون

 

 ..نداشتم یحس چیه نیآر رفتن با چرا دونمینم_شدم ولو مبل يرو

 زدمیم غمبرك غصه از دیبا الان

 ختمیریم اشک بهار ابر مثل ای

 

 بودم زده زل یقال يها گل به فقط صدا یب یول

 

* 

 دیرس کردمیم فکرش که یاون زودتراز یلیخ آخرهفته

 

 ...دیدرخشیم پرنسس هی مثل عروس لباس يتو لاین
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 بند پاش يرو دیشن رو یمصطف و من ازدواج خبر یوقت جون نرگس
 نبود

 دنیرس ارزوشون به پسرام_کردیم تکرار همش

 هم به هیشب دوتاخواهردوقلو با هردوشون خواستیم دلشون شهیهم..
 ..کرده قسمتشون خدا حالا و کنن ازدواج

 

 

 انداختم نهییآ يتو خودم به نگاهس

 يرو يا ساده یلیخ شیآرا و بود شده جمع سرم يبالا کاملا موهام
 داشتم صورتم

 

 ؟؟يبردار دست کارت نیاز يخواینم هم هنوز لوین_لاین

 

 میراض ازدواج نیا به من لاین الیخیب_کردم نگاهش چپ چپ
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 ؟؟یکنیم نکارویا يدار من بخاطر فهممینم خرم یکنیم فکر_دیغر

 

 يا قهعلا کنمیم احساس دلم ته..لاین ستیتون بخاطر_کردم فکر یکم
 شد لیتبد عشق به ازدواج بعد دیشا..دارم یمصطف به

 میداد اتمهخ بحثمون به شگریآرا يصدا با

 ..منتظرن در دم دادماد ونیآقا خانوما عروس_

 

 ..ممنون_داد جوابش لبخند ای لاین

 

 داماد دوتا و دوقلو عرووس دوتا بود جالب برام یلیخ_شگریارا
 نه؟؟ مگه هییایرو یلیخ ییوا کنن ازدواج باهم شب هی تو..دوقلو

 

 یلیخ آره_زدم پوزخند

 

 بود هم مثل هم تونلباسا کاش_دوخت چشم بهمون ذوق با
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 یچ..دادینم صیتشخ ازهم شمارو دامادتون اونوقت_دیخند زیر
 حجلتون شبه شدیم

 

 ..!دهیبع شما از خانوم زشته واا_ شد گرد حد نیآخر تا شمام

 

 .. دییبفرما..دیببخش بله_کرد جمع خندش عیسر

 

 افتادم راه به سرش پشت رفت در سمت به لاین اول

 

  رمیم راه هوا رو کردمیم احساس که ودب ادیز انقد لباسم پف

  کردم مرتب سرم يرو شنلم

 سمتم به یمصطف و یمرتض نگاه شگاهیآرا از خروجم محض به
 دیچرخ
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 کردمیم نگاهشون واج و هاج

 اومد سمتم به ریز به سر یمرتض که

 خانومم دییبفرما_گرفت سمتم به یگل دسته و

 

 گامن يگشاد لبخند با که دوختم لاین به متعجبم نگاه و دمیگز لب
 زد یچشمک و کردیم

 

 ..یمرتض اقا هستم لوین من_دادم تکون يسر

 

 خورد یتکون

 رفت لاین سمت به عیسر

 بود گرفته خندم کاراش از

 

 ..ایشد خوشکل_خوردم جا گوشم کنار یمصطف يصدا با
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 نییپا يدیکش رو وامونده شنل اون بس از دمیند صورتت البته

 

 کردم قضاوت دمید رو لاین

 

 باشه_زدم يپوزخند

 

  نداشت من يسرد انتظار که یمصطف

 ...رفت بالا ابروش يتا

 اخم به رو جاش خورد گره درهم رفتش بالا يابروها هیثان هی يتو
 تلخ گوشت_داد

 

 رفت نشیماش سمت به

 

 بودم ستادهیا همونجا بهش توجه یب
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 ...منتظره عاقد الای_زد داد لاین که

 

 ...کنم فرار شدیم کاش_دمیکش یآه

 بود شده رید گهید یول

 ام هموند یباق یزندگ کل که باشه يمرد اون تونستیم یمصطف دیشا
 ..کنم هیتک بهش رو نانیاطم با رو

 !بودم؟؟ شناخته من که یآدم نیا یول

 .....دیبع بود دیبع

 

 نشستم نیماش يتو

 ..میافتاد راه به نایا لاین نیماش سر پشت و

 

 ..بشم کلامهم یطفمص با خواستینمدلم

 ..بود شده چم دونمینم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1862  

 

 بودن جنگ درحال درونم متفاوت حس دوتا یول

 

 ...داشتن دوست حس و نفرت حس

 !داشت؟ دوست رو مرد نیا شدیم یعنی

 

 گمیم_اومد سمتم به هراسون لاین باغ يجلو شدنم ادهیپ محض به
 لو؟؟ین

 

  دمیچرخ سمتش به

  بودم حرفش منتظر

  انداخت یمصطف به ینگاه که

 لاین يرو اش رهیخ نگاه با که چرخوندم یمصطف سمت به سرم
 کردم برخورد

 



  دروغ دو نفره
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 ..گمیم بهت بعدا_دیگز لب لاین

 

 دادم تکون يسر

 میشد باغ وارد هرچهارنفر باهامون یمرتض شدن باهمراه و

 بود دهیرس خودش اوج به زدن کل و دست و سوت يصدا

 نشستلبم يرو يلبخند ناخودآگاه

 يخواهر يشد خوشبخت که خوشحالم_

 

 ...یبش خوشبخت توام دوارمیام_دیکش یآه لاین

 

 فشردم گرفتم دستم يتو دستش

 

 میرفت عقد سالن سمت به میمستق

 



  دروغ دو نفره
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 هدوخت چشم من به بیعج ینگاه با یمرتض و نبود بند پاش رو لاین
 بود

 

 بزنم حرف باهات دیبا لوین_کرد زمزمه درگوشم آروم

 

 ..بگو خب_

 

 ..ییهاتن_کرد اشاره بود ستادهیا کنارمن قایدق که یمصطف به چشم با

 

 یچیه صدا و سر نیا با بابا بگو_گرفتم فاصله یمصطف از یکم
 ...شنوهینم

 

 گهید گفتم یمرتض به رو زیچ همه من_داد قورت دهنش آب
 یکن ریدرگ خودت من بخاطر سینلازم

 



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1865  

 

 ؟؟یچ_زدم داد يبلند يصدا با

 

 ..نداشت یمشکل ممونیقد یزندگ با یمرتض_زد لبخند

 ..و میگفت دروغ بهش نکهیوواقعا؟؟از_گفتم متعجب

 

 ...گذشته ها گذشته و ندمونهیآ مهم گفت...یچیه با_دیپر حرفم نیب

 

 ..خوواهر شوهر به نیآفر_زدم يلبخند

 

 ..ینیبش عقد سفره سر یمصطف با سین لازم گهید_زد یچشمک

 

 ..ختیر يهر قلبم

 ..نبود لازم گهید واقعا

 دارم دوستش که کنم ازدواج یکس با تونستمیم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1866  

 

 

 بجل توجهمو ینگاه ینیسنگ کهگشتمیم یمصطف دنبال چشم با
 ...کرد خی بدنم مهبد و نیآر دنید با کرد

 

 ..اومده هم نیآر_لاین

 

 ..شماس منتظر..دیرس عاقد دینیبش میبر دیایب دخترا_

 

 انداختم جون نرگس خوشحال چهره به ینگاه

 ...گهید بدو_دیکش دستم که

 

 

 برد گاهیجا سمت به مارو

 

 بود شده گذاشته کنارهم یصندل چهارتا



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1867  

 

  و من بودند یمصطف و یمرتض طرفش دو و

 مینشست وسط لاین

 

 ...ما به بود زده زل ینیغمگ نگاه با که بود نیآر يرو هنوز نگاهم

 

 يخواینم کنه شروع شما از اول خوادیم عاقد_زد بهم يا سقلمه لاین
 ؟؟یبگ يزیچ

 

 

 بود زده خشکم

 

 ...شد ثابت یمصطف چهره يرو سردم نگاه

 

 فشرد آروم گذاشتشدم مشت دست يرو دستش

 که بودم فکر يتو چقد دونمینم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1868  

 

 لم؟؟یوک ایآ_اومدم خودم به عاقد يصدا با

 

  و یچ همه ریز بزنم الان نیهم تونستمیم

 یاشب تهداش يدیجد یزندگ یمصطف با یتونیم گفتیمبهم یحس یول

 ...یول نبود وسط نیا یعشق هرچند

 

 لم؟؟یوک ایآ پرسمیم آخر بار يبرا_

 

 دادم قورت دهنم آب

 بگم؟؟خودم یبگ مخالفتت يخواینم_کرد زمزمه آروم لاین

 

 یزندگ دیام به_ زدم لب آروپ گرفتم دستش عیسر که شد زیخ مین
  و...  بهتر

 ...بله _گفتم يبلند يصدا با



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1869  

 

 

 شد بلند زدن دست و دنیکش کل يصدا

 

 عروس گمیم کیتبر بهت_اومدسمتم به عیسر جون نرگس
 ...یبش خوشبخت انشاللهگلم

 

 گرفتازم نگاهش حرص لاباین

 

  داد تکون برام يسر لبخند با یمرتض

 

 ...بهم بود زده زل یخاص نگاه با که دیلغز یمصطف يرو نگاهم دوباره

 !کرد؟؟ آغاز ينجوریا رو یعشق شدیم یعنی

  ؟؟یخوب_دیلرز تنم گوشم کنار یمصطف آروم يصدا اب

  



  دروغ دو نفره
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  آره_کنان من من و دمیکش عقب سرم

  

  گرفت ازم نگاهش و زد يلبخند

  دادم رونیب شدت به نفسم

  میرفت گاهیجا سمت به لاین و من عقد مراسم اتمام از بعد

  ..بود شده گذاشته هم کنار یصندل چهارتا

  نشست شیدلصن يرو آروم ریز به سر معمول طبق یمرتض

  

  کردیم جو جست رو اطراف طونشیش نگاه با یمصطف یول

  

  ..ونهید مگه ؟؟يکرد کارو نیا یچ واسه_دیغر لاین

  

  ..دارم دوسش_زدم لب ناخودآگاه دمیپر حرفش نیب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1871  

 

  

  کرد نگاهم شده گرد يچشما با و شد ساکت

  

 من یکنیم فکر_گفت نشه بلند کردیم یسع که يصدا با
  ..؟؟تویزنیم حرفو نیا یچ واس فهممیخرم؟نم

  

  ..نهیآر يجد يجد خدا ای_شد خشک سرم پشت نگاهش

  ...گذاشتنش قبر تو دمید خودم من..زندس يجد يجد

  

  دمیچرخ عقب به

  ..سلام_ستادیا کنارمون و بود دهیرس بهمون بایتقر نیآر

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1872  

 

 کدومتون دونمینم_دیکش یآه و بود درگردش لاین و من نیب نگاهش
 خوامیم ادیب دنبالم لحظه هی خودش هشیم یول دیهست من عشق

  !؟؟..بزنم حرف باهاش

  

  رفت باغ سمت به ریز به سر

  

  میکردیم نگاه رفتنش به واج و هاج لاین و من

  ..شکستا دلش بدبخت_لاین

  

 يرو به اون شکست من دل مدت همه نیا یوقت_دمیغر یعصب
  آورد؟؟ خودش

  

  ..ومن ينخور ممیتسل من خب یلیخ_برد بالا دستاش لاین



  دروغ دو نفره
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 ینیبب يبر يخواینم_کرد اشاره بود رفته نیآر که يجا به چشم با
  !گه؟یم یچ

  

  ..نه_رفتم گاهیجا سمت به توجه یب

  

 اب که مهمونا به زدم زل اخم با و نشستم یصندل يرو نهیس به دست
  بودن یشادمان و رقص درحال یخوشحال

  

 چقد آدم واقعا..نبود ما خانواده از هم نفر کی یحت آدم همه نیا نیب
 به تن خواهرش تک از نشدن دور بخاطر ؟که!!باشه تونهیم کس یب

  !بده؟ عشق بدون یزندگ

  دمیکش یآه

 اهمم پاشو که نداره غصه_نشستم خیس دهیترس یمصطف يصدا با که
  ..میبرقص میبر



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1874  

 

  

  ندارم رقص به يا علاقه_کردم نگاهش چپ چپ

  ..نبهشو يزد زل دوساعته یچ واس پس_برد بالا ابروش يتا

  

  پاشو الای_دیکش دستم و شد بلند یصندل يرو از

  ... گفتم کنولم_دمیکش عقب دستم

  

   برد رقص ستیپ سمت به منو بزور

 با مارو يخورد بابا_دنیرقص به کرد شروع که بهش زدم زل اخم با
  ..اخمات اون

  

 رو يکرد ازدواج نیا به مجبور منو نکهیا لیدل_زدم يپوزخند
  !!فهممینم

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1875  

 

 هنکیا لیدل منم_کرد حلقه کمرم دور دستاش ستادیا روم هب رو صاف
 کناراومده دروغتون با و شده خبردار یچ همه از یمرتض یدونستیم
  !فهمم؟؟ینم رو يداد مثبت جواب عقد سرسفره بازم یول

  

  

  ؟؟يدیفهم ازکجا تو_کردم نگاهش زده بهت

  

 عروسک هی مثل منو دستاش با و کرد دنیرقص به وادار منو بزور
 پنهون هم از رو يزیچ دوقلوها یکنیم فکر_بردیم اونطرف و نطرفیا
  !کنن؟؟یم

  

  ؟؟يبود گفته بهش بگه لاین نکهیا قبل  یعنی_شد گرد چشمام

  

  ...ییجورا هی_دیخند آروم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1876  

 

  ..يشعوریب یلیخ_زدم اش نهیس به مشت با

  

  برم بذار کن ولم_آوردم اش نهیس به يفشار

  

   فشرد خودش به شتریب منو

   دستم ریز اش نهیس قفسه و شکم يها یبرامدگ سح ای

  

  ..دیلرز تنم

  ..دمیکش عقب دستام

  ..که میشیم تنها باهم شب آخر بازم یکن فرار یهرچ_یمصطف

  

  ..نکن فکرشم_شد گرد چشمام

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1877  

 

  !پس؟ یچ واسه گرفتم زن_برد بالا ابروهاش

  ..شهینم حساب زنا جزو ياجبار زن_اومدم رونیب بغلش از

  

   کردم تند پا

  خوشبختانه رفتم گاهیجا سمت به

  داد ادامه رقصش به  ومدین دنبالم یمصطف

   

 لب هاش پک کسیس يادآوری با بود گرفته اوج قلبم ضربان
  .. شدم زیه انقد یک من سرم ب خاك_دمیگز

  

   دادم رونیب آسوده نفسم

  ...آروم لوین باش آروم_

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1878  

 

  دستم شدن دهیکش با هوی

  

  شدم کنده نیزم از

  

  برد گاهیجا پشت به خودش دنبال منو یکس

  

  نمیبب چهرشو تونستمینم راحت قسمت اون یکیتار بخاطر

  

 ؟چرایمصطف  يبردار اتیباز مسخره نیاز دست يخواینم_کردم اخم
  ..یه

  

 دوست گرویهمد یلیخ يانگار_شدم ساکت نیآر گرفته يصدا با
  د؟؟یدار

  



  دروغ دو نفره
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  لاین و من  ازکجا کرد؟اصلایم کاریچ نجایا نیا

  ...داد صیتشخ رو

  

  ..زدم حرف لاین با تو از قبل_داد جواب و خوند ذهنم انگار

  

 دهنم از بود کینزد قرارم یب دل نیا یول..باشم آروم کردمیم یسع
  خب؟؟_کنه رسوا رو حسمو رونیب بزنه

  

  ؟يکرد نکارویا چرا_نیآر

  

   دمیخند بلند

  بود تر زیانگ غم هیگر صدتا از که يا خنده

 مغ لوین ی؟نگفتیرفت خبر یب ؟چرايکرد ول نوم چرا ؟؟توخودت من_
  شکنه؟؟یم یکنه؟؟نگفتیم تحمل يچجور منو مرگ



  دروغ دو نفره
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  شش؟؟یپ برگردم ییرو چه با ینگفت

  

  دادمیم انجام تیمامور دیبا بودم مجبور_نیآر

  ..کارم

  

  ؛کارمکارم همش_زدم داد

  

 نم گهید الان.خان نیآر نیبب_زدم اش نهیس يرو به اشاره انگشت با
  ..میکرد دواجاز تو و

   يکرد ازدواج وقته یلیتوخ البته

  نویا دمینفهم احمق من

  تو دمیفهمیم یفروخت کارت بخاطر خانوادت که موقع همون دیبا
  ..کارت با اونم  يدار  کیشر هی فقط تیزندگ يتو

  يبد راه یتونینم تیزندگ يتو چکسیه گهید
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  ..یکن فراموش زیچ همه بهتره پس

  

  دارم دوستت من یلعنت_نیآر

  

   رمیگیم طلاق من باشه_کردم اخم

  ؟؟يدیم استعفا کارت از من بخاطر تو یول

  

  

  شد ساکت

  ..بهش زدم زل منتظر

  شد یطولان سکوتش



  دروغ دو نفره
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 من سمت بهتره گهید_رفتم عقب قدم چند و زدم يپوزخند
  ...نمتیبب خوادینم دلم اصلا چون..ياین

  

   رفتم عروس گاهیجا سمت به عیسر

  

  کردیم نگاهم شده زیر يچشما با یمصطف

  نشستم سرجام و دمیکش یقیعم نفس

  ..نبود یمرتض و لاین از يخبر

  دادم تکون پاهام یعصب

   بودم انفجار درمرز ادیز تیعصبان از

  شد داغ دستم که بودم انگشتام قلنج شکستن مشغول تند تند

  

  انداختم دستم  به ینگاه متعجب



  دروغ دو نفره
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  بود شده گم مردونه یدست يتو  که

  

  شد خشک یمصطف آروم يچشما يتو و اومد بالا نگاهم

  

 نگران یول يخوریم حرص يدار شب آخر بخاطر دونمیم_زد يلبخند
  ..ینش تیاذ مواظبم..نباش

  

  شد گرد تعجب از چشمام

  کنم نثارش بلدم فحش یهرچ کردم باز دهنم

  ..که

  

  ..شدم خفه رسما لبام يرو لباش شدن گذاشته با
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   که بود ییهوی و عیسر انقد اش بوسه

  نداشتم  کردن فکر فرصت یحت

  

  ..نباشه بحث گهید شد موم و مهر نمیا_دیخند

  

  ...دادم قورت یسخت به دهنم آب

  

  بود گرفته گر بدنم تمام خجالت از

  

  کرده؟؟ فکر خودش با یچ

  ... دیبوس منو تیجمع همه نیا نیب

  

  چرخوندم مهمونا نیب زدمو شرم نگاه آروم
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  نبود ما به توجهش چکسیه

  

  ...شیآخ_دادم رونیب آسوده سمنف

  

  برگردم عقب به آگاه ناخود شد باعث ینگاه ینیسنگ

  ..نیآر دنید با که

  ..ختیر يهر قلبم

  

   ما به بود زده زل

  ...رفت یخروج سمت به و داد تکون يسر کنمیم نگاهش دید یوقت

  

 یچ خودش شیپ سین معلوم گهید..رفت آبروم_دمیغر لب ریز آروم
  ...کنهیم فکر
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  ..وفهو

  ..کنه فکر خودش شیپ يزیچ کنهیم غلط اصلا_کردم اخم هوی

  ..با من که داره یربط چه اون به

  

  ..انداختن بهم دختره بود خل..الله بسم_یمصطف

  

  ..ییمنگولا هیشب دمیفهم رید_دیخند بلند که شدم ساکت هوی

  گرفتم بازوش از یشگونین

  ..تیترب یب عمته منگول_

  

  

 شب سر از سین معلوم هم شده گور به رگو لاین نیا بودم یعصب
  زده بشیغ  کجا
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  ؟؟يدیند رو لاین_دمیتوپ یمصطف به رو

  

  ..دمید_داد تکون سر لکسیر

  شدم حرفش هیبق منتظر

  ..کرد سکوت اون یول

  

  کجاست؟؟_دمیغر یحرص

  

  ..خونه دیبر... مونهیم منتظرت رونیب گفت_کرد اشاره رونیب به

  

  بره؟ یمرتض با خوادینم یعنیا؟؟جد_دمیکوب بهم دستام زده ذوق
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   برد بالا هاش شونه یمصطف

  

  بدم یمصطف به زدن حرف فرصت نکهیا بدون خوشحال

  ...لاین شیپ برم من_شدم بلند عیسر

  ...دمیدو یخروج سمت به دو با

  

 یعنی_نبود یکس از يخبر یول ستادمیا باغ خارج نیماش کینزد
  گفت؟؟ دروغ

  

 هی شهیم مگه..گفته دروغ معلومه مقماح چقد واقعا_کردم فکر یکم
  خواهرش؟ شیپ ادیب کنه ول شوهرش شیعروس شب عروس تازه

  

  ...یلعنت اه_دمیکوب نیزم به پامو و کردم باد لپام

  



  دروغ دو نفره
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  ..ومدیم  باغ داخل از کیموز بلند يصدا

  

  نداشتم رو کننده خسته جمع اون به برگشتن حوصله اصلا

 باشه شیعروس تو وادنخ شیعروس شب دختر هی کردیم فکرش یک
  ؟؟

  داره خنده واقعا

 رش از ينجوریا نهینب منو تا خونه برم  جون نرگس از زودتر بود بهتر
  ..شدمیم راحت هم یمصطف

  ..دمیرسیم هم رو دهیند شوهر شعوریب يلاین نیا حساب فردا

   دمیچرخ یکم

  ..نیماش هی يتو دیکش منو و شد حلقه کمرم دور یدست هوی که

  

  دمیکش دل ته از يبلند غیج



  دروغ دو نفره
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 آدم و عالم همه يخوایم..بابا سیه_نشست دهنم يرو یدست که
  ...نجایا یبکشون

  

  ..دمیکش یراحت نفس یمصطف يصدا دنیشن با

   زدم کنار دهنم يرو از دستش

  نشست راننده یصندل يرو و دیکش عقب خودش که

  

  ه؟؟یچ کارا نیا دیترک زهرم_

  

  ؟؟يدیند  یدرعروس فرار_دیخند

  

  یبانمک نیا به نه یول دمید چرا..هه هه_

  



  دروغ دو نفره
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  افتاد راه به و کرد روشن نیمتش

  !؟يریم کجا_

  

  ..گهید بخت خونه برمتیم_رهیبگ ابونیخ از نگاهش نکهیا بدون

  

  خونه برسون من_کردم اخم

  

 کارم نکهیاز بعد_ شد کنده ازجا نیماش که داد فشار گاز يرو پاشو
  ...شد تموم باهات

  

  !!یبکن يخوایم يکار چه..چه_شد گرد چشمام

  

  کردیم یرانندگ سرعت تمام با



  دروغ دو نفره
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  بودن خلوت ابونایخ بایتقر بود آخرشب نکهیا بخاطر

  

   گذرهیم ذهنش يتو یچ یمصطف نکهیا فکر از

  رونیب بزنه دهنم از بود کینزد قلبم

  

  ستادیا ساختمان يجلو قهیدق چند از بعد

   بود باز  اطیح در  و

  

  کرد پارك اطیح داخل نیماش

  ..شو ادهیپ_

  

  یصندل به بودم دهیچسب چسب مثل



  دروغ دو نفره
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  بخورم تکون جام از خواستینم دلم اصلا

  

 لب ریز و داد تکون تاسف يرو از يسر زده خشکم دید که یمصطف
 کرده فکر باخودش زایچ چه سین معلوم_گفت نشونم من که يجور

  بدبخت منحرف..

  

  ..نییپا ایب الای_ اومد من سمت به شد ادهیپ نیازماش

  

  ..دادم قورت دهنم آب

  شدم ادهیپ آروم

  

  رفت ساختمان سمت به بلند يها قدم با یمصطف

  بودم ستادهیا نیکنارماش هنوز من یول

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1894  

 

   شده فلج يانگار_دیغر کلافه من دنید با که

  کند نیزم از و گرفت بغلش يتو منو حرکت هی با برگشت 

  ..نیبذارزم من_دمیکش غیج

  

  شد باز نطقت عجب چه_یمصطف

  

  ..افتمیم نیبذارزم منو..بود باز قمنط_

  

  ردمک حلقه گردنش دور دستام عیسر که کرد جا به جا بغلش يتو منو

  دارم دوست منم_یمصطف

  

  ها؟؟_گفتم متعجب

  



  دروغ دو نفره
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  س؟؟؟ین داشتن دوست نشونه کردن بغل ينجوریا مگه_دیخند

  

  کردم باز گردنش دور از دستام و اومدم خودم به عیسر

  افتمیب بود کیدنز کرد شل یکم دستاش که

  

 بهش دمیچسب محکم و کردم حلقه گردنش دور دستام دوباره  و
  ..ترسه نشونه...نه_دمینال

  نیزم بذارم

  

 خوش خودت خونه به_گذاشت نیزم يرو منو و کرد باز پاش با رو در
  ..ياومد

  

 نیزم دنید با که گرفتم فاصله ازش عیسر و رفتم بهش يا غره چشم
   یرنگ کیکوچ يها شمع و گل برگ از پر



  دروغ دو نفره
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  ..شد گرد چشمام

  ..خوشکله چه نجایا يوا_

  ..نداره قابلتو_یمصطف

  

 بود شده پخش نیزم يرو که قرمز يها گلبرگ سمت به زده ذوق
  رفتم

  ...دادم تکونشون یکم پام با و

  

  ..دشینم جمع جوره چیه بود بسته نقش لبم يرو که  يگشاد لبخند

  ...يدیند خوابو اتاق هنو_یمصطف

  

 نیزم يرو از سوزان قرمز کیکوچ شمع حرفاش به توجه بدون
  ..برداشتم



  دروغ دو نفره
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  ...ب میبر ياینم کردما آماده ییایرو شب کی يبرا اتاق_یمصطف

  

   ارهیب دوام ادیز میخوشحال حس بود نذاشته نکهیاز یعصب

  

  ...وابمبخ کنارتو من ینیبب توخوابت مگه_کردم پرت سمتش به شمع 

  

  .. باشه سرت بالا زور دیبا يگاران نه_برد بالا ابروشو يتا

  ؟؟..زورگو يآقا یکن کاریچ يخوایم مثلا_ ستادمیا نهیس به دست

  

 قهحل کمیبار کمر دور دستاش عیسر و اومد سمتم به بلند قدم دو با
  دارم دوست یزورک منم اتفاقا_کرد

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1898  

 

  ...برد خواب اتاق سمت به و کرد بلند نیزم از و فشرد خودش به منو

  

 کل مزنیم داد انقد بخوره بهم بد تین به انگشتت بخدا_دمیکش غیج
  ...نجایا زنیبر ها هیهمسا

  

  

 نجایا چکسیه تو و من جز_شد اتاق وارد و داد هل پاش با اتاق در
  ..ستین

  

  خنگم؟؟ يکرد فکر_کرد پرت تخت يرو منو

  بود؟؟ روشن ساختمان دوم طبقه چراغ دمیند

  

 مشغول آروم آروم و زد زل من به یخاص نگاه با و  برد بالا ابروش يتا
  ؟؟یکن امتحان يخوایم_شد لباسش يها دکمه کردن باز



  دروغ دو نفره
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   دمیکش عقب خودم دهیترس

  

   کرد پرت اتاق کیکوچ مبل يرو رو کتش که

  ...زیم يرو رو راهنشیپ

  

   کنم منحرف ذهنش داشتم قصد

  ..جاش سر بذار بردار قشنگ لباساتو..زینر بهم خونمو آ_زدم يلبخند

  

  بود ستادهیا روم به رو برهنه تنه مین با

    اومد سمتم به

  کرد خم خودش آروم آروم

  دمیخواب تخت يرو اجبار وبه  شده مسخ  که



  دروغ دو نفره
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 با تماس بدون فاصله ازهمون برهنش تن يگرما که اومد جلو انقد
  کردمیم حس کامل بدنم

  

   برد سرم پشت رو دستش و آورد کینزد صورتش

  

  داشت فاصله سانت کی فقط لبام با لباش

  

   که شدم لبام يرو لبهاش نشستن منتظر و بستم چشمام

  

  کرد پر رو اتاق کل بلندش خنده صداب

  

  !!ومداینم بدت نیهمچ توام_



  دروغ دو نفره
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  شدست يتو روشن یآب شرتیت دنید با که کردم باز یکم چشمم يلا

  دمیگز لب

  

  بودم احمق چقد

  ..من دنیبوس نه بود لباسش برداشت قصدش پس

  ...یافتضاح یوتس عجب يوا

  

  کرد تنش حرکت هی با لباس

   بهش بودم زده زل منگولا مثل من

 منو هیتو ته امشب يدار قصد يانگار نه_کرد باز رو  کمربندش
  !!ياریدرب

  



  دروغ دو نفره
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  ..ادب یب_شد گرد چشمام

  

 میقا یچ شلوارم ریز ینیبب يزد زل دوساعته که تو ای من_دیخند
  شده؟؟

  

   دمیگز لب

  ..بود تهگرف گر خجالت از لپام

  

  گرفت اوج قلبم ضربان

  دوختم نیزم يرو گرفتم ازش بزور نگاهم

  ...نیزم ریز برم بشم آب خجالت از خواستیم دلم يوا

  

  انداختم نییپا سرم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1903  

 

  باشه شعور یب تونستیم چقد ادم هی واقعا

..  

  ...کردیم تیاذ یه بود اومده دستش ضعفم نقطه

  

  بودم زده زل من که يجا قایدق نیزم يرو شلوارش افتادن با

  کردم بلند سر عیسر و شد گرد چشمام

  طونشیش نگاه دنید با که

   پاش شلوارك و

  

  دیپر رنگم

  ..خورهینم بهت انگشتمم  ينخوا خودت تا من نترس_دیخند بلند

  

  ...دادم رونیب آسوده نفسم



  دروغ دو نفره
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  ..یکن عوض لباست کنم اکمکتیب_اومد سمتم به

  

 پیز بودن باز خاطر به دمیرپ جا از که دیکش نییپا لباسم پیز آروم
 غیج و دمشیکش بالا عیسر نییپا اومد ام نهیس يرو تا لباسم

  کنم عوض لباسم بلدم خودم_زدم

  نکنم؟؟ کمک یعنی_گفت یمظلوم چهره با شد زونیآو لباش

  

  

 ساله 5 يها پسربچه نیع_دمیغر لب ریز و کردم بهش پشتم
  ..هاش ااد نیا با کشهینم خجالت گنده خرس پسره..مونهیم

  ..که رفتم کمد سمت به کنان غرغر نطوریهم

  

  بلندشد تخت قژقژ يصدا



  دروغ دو نفره
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 من تخت رو يخوایم نگو_دمیچرخ سمتش به رفت بالا ابروم يتا
  ؟؟یبخواب

  

 تو تخت تاحالا یک از_بست چشماش و کرد قلاب سرش ریز دستاش
  شده؟؟

  

  ... گهید اتاق هی برو بلندشو_کردم اخم

 اگه..داره خواب اتاق هی فقط ونهخ نیا_دیکش يا آسوده نفس
  ...بخواب مبلا رو ییرایپذ  برو یناراحت

  

  ..فشردم هم يرو محکم دندونام

  ...گهیم طونهیش_

  

  بخواب؟ کنارمن ایب گهیم_دیپر حرفم نیب یمصطف



  دروغ دو نفره
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  ..بستم کمد در حرص با

  بودم اوردهین باخودم لباس یچیه بود افتاده ادمی تازه

  

  ستادمیا سرگردون سالن وسط و شدم خارج اتاق از بلند يها قدم با

  ...کنهیم یغلط چه داره الان سین معلوم لاین يریبم يآ_

  ... قبرستون نیا يبذار لباس چهارتا يمردیم

  

  کردم پرت مبل يرو خودم

  ..بود دهیچسب بدنم به ییلویک 100 وزنه هی مثل عروس لباس

 کلخوش فحش چهارتا تا دمیچرخ یمصطف اتاق در سمت به یعصب
 لبام يرو یپهن و پت لبخند در يرو دیکل دنید لا که کنم نثارش

  ...نشست

  



  دروغ دو نفره
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 در يتو دیکل صدا یب و رفتم اتاق در سمت به نیپاورچ نیپاورچ
  شد بلند کشیت يصدا که چرخوندم

  

  ..نشست لبم يرو یبزرگ لبخند

 تکون رهیدستگ تند تند که دمیشن یمصطف يصدا سرش پشت
  ..رو در کن ؟؟بازيکرد قفل در چرا_دیغر و دادیم

  

  ...شدم تنم از لباسا کندن  مشغول آسوده الیخ با

  ...يآزاد شیآخ_ستادمیا در کنار ریز لباس با فقط لخت

  انداختم وارید کنار عروس لباس

  

   ومدینم یمصطف يصدا گهید

  دهیخواب رفته شده الیخیب حتما

  



  دروغ دو نفره
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 خواب نیا اووم_ روش کردم پرت خودم و رفتم مبل سمت به خندون
  ..چسبهیم

  

  خورد گوشم به يزیر کیت کیت يصدا که بستم چشمام

  ه؟؟یچ يصدا_نشست میشونیپ يرو یاخم

  

  نبود يخبر انداختم اطراف به ینگاه

  

  دمیخواب دوباره و بردم بالا هام شونه الیخیب

  

  ..کردم حس کنارم یکس حضور که بود شده نیسنگ پلکام

  ..نمک باز چشمم تونستمینم اب ذره اصلا که بودم خواب گرم انقد یول



  دروغ دو نفره
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  ..هیعال اووم_زدم يلبخند گرم يجا  يتو رفتن فرو با

  

  کردم جا به جا خودم یکم

   افتاد کار به مغزم هوی

  ...نبود پتو ي،گرما گرما نیا

  

  کردم باز چشم آروم

  ..بود کیتار کیتار سالن يفضا

  

 هک چرخوندم سمتش به سرم گوشم کنار یکسگرم يها نفس حس با
  ....دنید با

  



  دروغ دو نفره
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 ولم_دمیکش یغیج بود کرده بغل سفت منو که یمصطف دنید با 
  ...کن

 ؟دزد هیک_ نشست نیزم يرو شد جدا ازم ها زده جن مثل هوی
  برده؟؟ ی؟چ شده یاومده؟؟چ

  

  ؟؟یکنیم یغلط چه نجایا تو_ کردماخم

  

  پس؟؟ کنم کاریچ کجا_ زد یپهن و پت لبخند من دنید با

  

  رون؟یب ياومد اتاق از يچجور_خورد گره هم يوت اخمام تر یعصبان

  

 دنید اومدم...گهید اومدم ییجا هی از_کرد اشاره بهم و زد یچشمک
  ...اری

  



  دروغ دو نفره
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  انداختم خودم به ینگاه

  ام تنه نییپا و... قرمزم نیسوت و برهنه بدن دنید با که

   دیپر رنگم

  

  دادم قورت دهنم آب یسخت به

   آوردم بالا سرم آروم آروم و

 من به بود زده زل یچشم چهار که یمصطف براق يچشما دنید اب که
  ...چشماتو ببند_دمیکش غیج دل ته از

  

  ببندم؟؟ چرا دمید رو یچ همه گهید_دیخند

  

 يچشا اون ببند_ سرش يتو دمیکوب محکم کردم مشت دستم
  ...زتویه

  



  دروغ دو نفره
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 نخوردمت بابا خب یلیخ_بستم چشماش و شد جمع صورتش درد از
  ...که

  

  ..دمیدو اتاق سمت به شدم بلند مبل يرو از عیسر

  

   کردم باز در

 یبدبخت عجب_دادم رونیب شدت به نفسم و اتاق يتو دمیپر عیسر
  ..مایکرد ریگ

  ....شد اضافه هم یمصطف مونیزندگ يتو بود کم ونهید

  

 یبا شرتیت هی یمصطف يها لباس نیب از و رفتم لباسا کمد سمت به
  ...دمیپوش عیرس برداشتم شلوارك هی با همراه

  

  ...کنهیم درد سرم آخ_گذاشتم سرم يرو دستم
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 سردردم الان و بودم دهینخواب یمصطف يکارا بخاطر شبید کل
  شدیم شتریب داشت هرلحظه

  

  دمیخواب تخت يرو

   شدم در کردن قفل الیخیب

  

  ...بستم چشمام
#380  
  

  شد بلند خونه در کوبش يصدا که

 اب تخت يرو بالشت و ردمک در پشت که یشخص نثار یفحش لب ریز
  ...نشنوم يصدا چیه تا دادم فشار گوشام يرو برداشتم حرص
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 یکس بغل يتو رفتن فرو با که بود نشده گرم کاملا چشمام هنوز
  ..شد گرد تعجب از چشمام

  ...شدینمآدم یمصطف نیا نه

  

  دمیکوب  سرش يتو محکم و زدم کنار بالشت عیسر

  ..شد بلند آخش يصدا که

  

  لا؟؟ین_دمکر مکث

  

 لایمارن زهر_کرد پرت طرفم به بالشت و گرفت فاصله ازم حرص با
  ؟؟یکنیم استقبال خواهرت از ينجوریا

  ...کنم بغلت اومدم یاحساس چه با بگو خر من
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 تنها ابوی نیا شیپ شبید منو یچ واس_کردم نگاهش چپچپ
  الاغ؟؟ ها يکرد فرار و یگذاشت

  

  ونخونم ببرمت يا حجله شب یاشتانتظارد نکنه وا_زد یپهن  لبخند

  

  !!لاین_زدم داد و شد گرد شییایح یب همه نیا از چشمام

  

  کردم یشوخ خب یلیخ_شد جمع لبخندش

 من به میایم تنها ماخودمون دیبر شما گفت اون گفتم یمصطف به من
  ..چه

  

  موزمار یمصطف يآ_شد زیر چشمام

  

  شدم بلند تخت يرو از
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  کجا؟؟_لاین

  

 پسره نیا حساب رمیم_دادم جواب برگردم سمتش به نکهیا بدون
  ...دستش کفبذارم شعوریب

  

 در يجلو عیسر دیپر ازجاش لاین که بود دهینرس رهیدستگ به دستم
  ...ها رونهیب جونم نرگس_ستادیا

  

  ...زشیعز نوه نهیبب بذار باشه_ زدم کنارش

  

 ك دیبود هم عاشق یمصطف و تو کنهیم فکر اون_دیپر حرفم نیب
  ..نیکرد واجازد

  

  ...میستین فهمهیم الان نداره اشکال_رفت بالا ابروم يتا
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  رونیب برم خوامیکنارم برو حالا

 جون نرگس_انداخت نییپا سرش بخوره تکون ازجاش نکهیا بدون
  ...ها داره یقلب یناراحت

  

  ؟؟یگیم یالک_شد گرد چشمام

  

  سمه براش یهرشک گفت دکتر نه_دیکش یاه

  

  ؟یک از_دمیگز لب

  

 هم یمرتض و من.. هست یماه هی_ زد برق يا لحظه يبرا لاین نگاه
   بگه یکس به خواستینم..میدیفهم تازه
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  ..بنده.... رمیبم یاله_

  

 رونیب یرفت.. رو حرفا نیا کن ول_دیپر حرفم نیب کرده هل لاین
   داره گناه دیکن رفتار یعاشق مثل یمصطف با اینگ يزیچ

  

   بود مشکوك دایشد لایرفتارن

  

  ..جونه نرگس بخاطر فقط کن باور_دیخند که کردم زیر چشمام

  

   بهش بودم زده زل رهیخ

 میبر_رونیب داد هل منو و کرد باز اتاق در و گرفت ازم نگاهش که
  ...منتطرته مادرشوهرت

  

  ...بود مشکوك لاین رفتار بیعج
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   بودن نشسته ییرایپذ يتو پسرا همراه جون نرگس

  

  گلم عروس سلام_زد یبونمهر لبخند من دنید با

  

  ستم؟؟ین گل من پس جون نرگس آ_لاین

  

  ..دخترم یمن زیعز توام_دیخند جون نرگس

  

  

 هنو نمیبیم خوشحالم چقد یدونینم_ فشرد بغلش يتو محکم منو
  شده بشونینص همسرخوب دوتا و شدن ریخ به عاقبت هام
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  ...نیدار لطف_زدم یکمرنگ لبخند

  .زمیبر يچا میریم من_لاین

  

  ..امیم منم_

  ..دهیپر رنگت سین خوب حالت نیبش ایب کجا تو_جون نرگس

  

  ...میزیچ که رنگم؟من_شده گرد يچشما با

  

 دختره اون البته کردم درست مخصوص یکاچ براتون_جون نرگس
  ...خورد راه يتو نصفش دیسف چشم

  

   دمیگز لب
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   یمصطف خندون چهره دنید با که

  رمیبم بود کینزد خجالت از

  

 نیا  يهردختر  که دخترم نداره خجالت_دیکش دستم جون نرگس
  ...گذرونده رو  شبا

  

  نشستن نجایا پسرا زشته جون نرگس_دمینال

  

  ..گهید میکنیم یعموم اطلاعات کسب میدار زشته شیچ وا_یمصطف

  

  داداش؟؟ نه مگه_کرد یمرتض به رو

  

  بله_انداخت نییپا سرش و کرد يا خنده تک یمرتض
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  شدن ساکت که رفتم دوتاشون به يا غره چشم

   

   نشستم مبل يرو 

  

 زیم يرو روم به رو یکاچ ظرف نشست کنارم جون نرگس
  ...يریبگ جون دخترم  بخور_گذاشت

  

  شبید نکندم که کوه جون نرگس_دمینال

  

  ..تر بالا برو_ یلودگ با یمصطف

  

  کردم نگاش ظیغ با
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  ..شد ساکت که

  

 نرگس_دیخند گذاشت زیم يرو ینیس و شد وارد يچا ینیس با لاین
  ...ها شهیم میحسود داره جون

  

   لاین به توجه بدون جون نرگس

  برگرده روت و رنگ بخور قاشق هی ریبگ_جلوتراورد ظرف

  

 دیبذار  نبود يخبر  شبید اصلا جون نرگس اه_دمینال اریاخت یب
  ..خورمیم امشب واسه

  شد گرد لحظه کی در همه يچشما

  

  ..من به بودن زده زل ساکت  یهمگ

  شدم بودم زده که يگند متوجه تازه
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   دمیگز لب

  ..يبد لو زویچ نبودهمه لازم حالا_دیخند زیر یمصطف

  

  ..بود گرفته گر بدنم تمام خجالت از

  ..بخور امشب خچالیتو ذارمیم پس زمیعز باشه_دیخند جون نرگس

  

  بده قورت من کنه باز دهن نیزم خواستیم دلم

  

   نشست کنارم و شد بلند جاش از یمصطف

 انجام رو جمعه شب اعمال بار هی هیکاف _کرد زمزمه کنارگوشم آروم
  ..زهیریم خجالتت گهید  بعدش يبد

  ...لبو نیع يشد الان
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  ...اتاق تو میبر الان يخوایم

  

  ...که بهش زدم زل   دهیترس و گرد يچشما با کردم بلند سر عیسر

  

  ...دمیفهم باشه باشه_دیخند

  

 چشم پسره ستین توکارش مجالت خجالت لااص_دمیغر لب ریز
  دیسف

  

  کرد کینزد گوشم به دهنش و برد بالا ابروش يتا

 محرم برام یشخص هر از که یبکشم؟کس خجالت زنم از دیبا چرا_ 
  ...تره
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 با که بود لباش ینرم حس شیپ حواسم تمام و دادم قورت دهنم آب
 و شدنیم دهیکش گوشم يرو شدیم خارج دهنش از که يا هرکلمه

  کردیم بدتر منو حال

  

  ...رونیب بزنه دهنم از قلبم بود ممکن هرآن بود رفته بالا قلبم ضربان

  گرفتم فاصله یمصطف از عیسر یمرتض يصدا با

  

  رون؟یب میبر ناهار نیهست هیپا_یمرتض

  

  .... آره_دیچرخ یمرتض سمت به و زد يپوزخند یمصطف

  ...کردم هوس یکباب جوجه من ولیا_دیپر بالا ذوق با لاین

  

  ..اره يزود نیهم به یعنی  وا_یمصطف
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  آره؟؟ یچ_کرد یمکث لاین

  

  !شد؟؟ تموم ین ین ساز و ساخت_زد یطونیش خنده یمصطف

  

  

  یتیترب یب و شعوریب یلیخ_زد غیج شده گرد يچشما با لاین

  

  دیخند بلند یمصطف

  خواهر يدیفهم تازه_زدم لب لاین جواب در

  

  ..من به زد زل شده زیر يچشما با و شد ساکت یمصطف که

  
#384  
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   دونفره#

  هیبپرون تپل کهیت هی تا بودم  منتظرم هرآن

  کردیم نگاهم لبخند هی با فقط یول

  

  ...شو حاضر میبر لوین_لاین

  

  میبر ها؟باشه_گرفتم یمصطف از یسخت به نگاهم

  

   میرفت اتاق سمت به ییدوتا

 يآور ادی با که رفتم لبااسام کمد سمت به  راست هی شدمو اتاق وارد
   نداشتم نجایا یلباس چیه نکهیا

  ..که ندارم لباس اوه_دمینال

 مشونیقا هیمشک چمدون اون تو_کرد پرت تخت يرو خودش لاین
  کردم
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  ؟؟!!لاین_دمیچرخ سمتش به شده گرد يچشما با

  

  !!لاین جوون_دیخند

  

 اونوقت.. بودم لخت شبید کله من يشعوریب یلیخ_کردم اخم
  ؟؟یکنیم میقا رو اتولباس

  

 چارقد و چادر با یکن دایپ لباسا اگه دونستمیم_زد یچشمک
  ...گنااه بدبختم اون خب یخوابیم یکنارمصطف

  

 وت فقط ببند_کردم پرت سمتش به تخت يرو بالشت دمیکش غیج
  !؟؟یمصطف ای یمن خواهر
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  تو، خواهر_کرد باز گوش بنا تا ششین

  یمصطف داداش زن 

  ...کی به دو شهیم هستم هم اهرزنشخو تازه زد یچشمک

  

  بدبخت...دهیند شوهر_دراوردم اداش و کردم کجلبام

  ..که کشهینم خجالتم

  

  دمش ساکت گرفت من از روشو  لاین یگوشزنگ شدن بلند دنیشن با

  

   یگوش صفحه به زد زل زیر يچشما با لاین و

  !!هیقبرستون کدوم   شماره گهید نیا_

  

   ـــتℒℴνℯچــتـ#
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https://t.me/chatlovee  
  

  الو؟؟_ کرد وصل رو تماس

  

  دهنش به بودم زده زل منتظر

  ..هستم خودم بله_لاین

.....  

  

 به رو رفته رفته رنگش و شد عوض هیثان چند عرض در چهرش حالت
  زدیم يکبود

  

   نشستم کنارش عیسر

  ...مبشنو رو مقابل طرف  يصدا بتونم تا یگوش به چسبوندم گوشم و

  

https://t.me/chatlovee
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 به اقامت يبرا که شهیم زده شما نام به  هیارث  یدرصورت_شخص
   و دیایب ایاسپان

  ...دیکن ازدواج کرده انتخاب پدرتون که یاشخاص با اونجا

  

  داره؟ دختر افتاد ادشی پدرم سال 10 بعد چطور_زد داد لاین

   میکنینکارنمیا چوقتیه ما بگو

  ... تا خودش واس داره نگه پولشم..

  

   دلاره ونیلیم 100 از شیب هیارث مبلغ_ دیپر لاین حرف نیب شخص

  ..میریبگ دهیناد رو تونیپدراملاك و ملک اگر

 فکراتون ماه نیا آخر تا دیتونیم شما من شماره نیا درهرصورت
  ...دیبکن
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 تهداش يا شاهانه یزندگ دیتونیم طیشرا نیا قبول با دیباش مطمئن
  دیباش

  ردمک قیتحق رانیا داخل تونیزندگ درمورد یلیخ من

 و شما چقد فقر بخازر دونمیم و دارم خبر شما يها کار تمام از و
  ....که فرصته نیبهتر نیا دیدیکش یسخت   خوواهرتون

  

  ...ازدواج الان ما دیبدون دیبا دیکرد قیتحق اگه هه_زد پوزخند لاین

  

 کی هیپا لیوک من_دیپر لاین حرف نیب تیقاطع با دوباره یشخص
  و دیریبگ طلاق ازشون یراحت به دینتویم شما هستم يدادگستر

  ...نباشه شما يها شناسنامه داخل ازشون یاسم چیه که کنم يکار

  

  ...نیزم به بودم زده زل باز دهن با
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  ...خدانگهدار هستم ماه نیاخرا تا خبرتون منتظر_شخص

  

 لاین به و گرفتم نیزم از نگاهم  بوق يصدا شدن دهیچیپ با
  !بود؟ یک گهید نیا_دوختم

  

  ...بابا لیوک_دیکش یآه لاین

  ...یبیغر واژه چه بابا،_زدم پوزخند

  

  ...و ارث درمورد يدیشن حرفاشو_لاین

  

  ...آره_ دادم تکون سر تند
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 نیهم نه؟؟ما ؟مگه یکن قبول يندار قصد که تو_گرفت دستام عیسر
 بسازه برامون بخواد مرد اون که ینکبت یزندگ اون به رو یزندگ
  نه؟؟ مگه میدیم حیترج

  

  زدم زل لاین يچشما يتو

  

  زدیم دو دو نگاهم يتو چشماش مردمک

  ...بخونه نگاهم يتو از رو حرفش یدرست خواستیم

  ..بودم دل دو من یول

  ...یمعمول  یزندگ هی ي  عشق بدون شاهانه یزندگ هی

   عشق بدون

  

  ..بود بهتر شاهانه یزندگ پس خب
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 واجور جور يدهایخر..بپاش و زیبر...حیتفر.. یراحت... فراوان پول
 یزندگ نیا از تونستیم  یچ آدم  گهید خونه و نیماش نیبهتر

  بخواد؟؟

  

  ..یکنیم فکر یچ به_اومدم رونیب ازفکر لاین يصدا با

  

  بهتر یزندگ هی به_زدم لب آروم

  

 یزندگ یسخت به رو عمرمون کل ما.. نباش جنبه یانقدب_کرداخم
  ... میکرد

  

  شدم جنبه یب نیهم بخاطر_ دمیپر حرفش نیب

  

  ..دهیکش ما يبرا يا نقشه چه مرد اون سین معلوم یول_شد ساکت
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 زیعز هیدا حالا خدا امان به کرد ول مارو که سال ده بعد یکنیفکرم
  !شده؟ مادر تراز

  

  ..دونمینم_نیزم به زدم زل

  

  د؟؟یشد حاضر دخترا_نرگس خورد اتاق در به يا تقه

  

  میایم الان_لاین

  

 رو اباب شنهادیپ يبخوا نکهیا فکر یحت شو حاضر پاشو_دیکشدستم
  رونیب بنداز سرت از هم یکن قبول

  

 از ور یمصطف يلباسا و شدم بلند جام از بدم بهش یجواب نکهیا بدون
  کندم تنم
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  بده لباسام_بودم ستادهیا اتاق وسط ریز لباس با فقط

  

 رونیب نشیب از يدیسف شلوار مانتو و رفت لباسا سمت به لاین
  ..پوشمیم نارویا من نکن فکر هم لحظه هی لاین_دیکش

  

  ..یپوشیم_کرد زیر چشماش

  

  ..عمرا_ستادمیا نهیس به دست

  

  یخواست خودت_زد يپوزخند

  

  ...یمصطف_زد داد بلند يصدا با و
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  ؟؟يدار کاریچ اونو_کردم نگاهش شده گرد يچشما با

  

  و شد باز اتاق در هوی که دیخند

  ...صدا منو_آورد داخل سرش یمصطف

  

  شد ساکت من دنید با

  داد قورت دهنش آب

  زد؟؟ صدا منو کدومتون_دوخت لاین سمت به نگاهش عیسر و

  

 دهز صدات  خانومت_دیکوب بغلش يتو لباسا و رفت سمتش به لاین
  ....یکن کمکش لباس انتخاب يتو خوادیم

  

  شد خارج خودش و داد هل اتاق يتو یمصطف و
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 رنظ ما از خانوم لوین میدید مینمرد_زد لب خندون ینگاه با یمصطف
  خواست

  

  !خواستم؟؟ نظر من گفته یک_دمیکش غیج

  

 و يستادیا لخت چرا پس_برداشت سمتم به یقدم و زد یچشمک
  ؟؟یمن منتظر

  

  اد؟؟ینم بدت که توام_گرفتم بدنم يرو دستام

  

  ..ادینم بدت توام يانگار یول نه که من_شد تر کینزد بهم و دیخند

  

  چطور؟؟_کردم اخم
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 يمنتظر نکنه یبپوش يندار قصد چون_کرد اشاره لباسا با چشم با
  ..من

  

  ..پوشمیم خودم...نگو یچیه سییه_دمیکش عیج

  

  ... نیافر_ستادیا نهیس به دست و دیخند

  

 زیه يها نگاه کردمیم یسع و دمیپوش لباسا تند تند حرص با
  ...رمیبگ دهیناد بدنم يرو یمصطف

  

  هشینم باز گهید ابروهام گره کردمیم احساس که بودم کرده اخم انقد

  

  افتاد راه به سرم پشت یمصطف که زدم رونیب اتاق از یعصب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1942  

 

  بودند ما منتظر در يجلو یهمگ

  

  

  

  انداختم لاین به يبد نگاه و ستادمیا جون نرگس کنار

  

  داد لمیتحو  یپهن لبخند که

  ...زد یچشمک یمصطف به رو

  

*  

   گذشتیم یفمصط و من ازدواج از دوهفته

  نشمچشم تو چشم باهاش ادیز داشتم یسع مدت نیا تمام 

  دادیم جواب برعکس هام تلاش یتمام  چیه نداشت که اثر یول



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1943  

 

  

  

 دمبو نیآنلا ینترنتیا رمان خوندن مشغول و بودم نشسته مبل يرو
  دمیشن دیکل دنیچرخ يصدا که

  

  به کرد شروع در يجلو از شنگول و شاد معمول طبق یمصطف

  چطوره؟؟ خودم یخجالت خانوم_زدن رفح 

 خوش یبگ یکن ،بوسم بغلم يبپر امیکارب سر از من باشه یک آخ
  ...ییآقا ياومد

  

  ینیبب توخواب مگه_کردم زمزمه اروم و کردم جمع چندش با لبام

  

 هم يداریتوب_دمیپر ازجا  دهیترس گوشم کنار قایدق صداش با که
  ...نمیبیم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1944  

 

  

  دمیترس فهوو_گذاشتم قلبم يرو دستم

  

  ؟؟يبد ناهار ما به يخواینم_دیخند

  

  حاضره غذا ایب کن عوض لباست کردم نگاهشچپ چپ

  

  ....خونه خانوم یمرس_رفت اتاق سمت به زد یچشمک

 عذاب نیاز يخوایم منو یک ایخدا_رفتم آشپزخونه سمت به کلافه
  ..يبد نجات یاله

  ...میکردیم تشونیاذ ك ییپسرا اون آههه  نیا دونمیم من

  ..اخه گرفته من دامن فقط چرا یول

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1945  

 

   که دمیچ رو زیم کنان غرغر نطوریهم

  ...شد بلند خونه در زنگ يصدا 

  

  ها حاضره غذا_زدم داد

  

 امسل_زدم لبخند لاین دنید با کردم باز در و رفتم خونه در سمت به
  وفا  یب خواهر

  

  شد خونه وارد داد سلام کرده بغ

  

  شده؟؟ يزیچ لاین_

  

  ..زد زنگ باز بابا لیوک_نشست یصندل يرو



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1946  

 

  

 یحت یمصطف بخاطر  روز چند نیا افتادم شنهادیپ اون ادی تازه
   نداشتم خودمم به فکرکرد فرصت

  

  !گفت؟؟ یچ خب_

  

 صحبت باهاتون يحضور خوامیم گهیم داده ریگ_دیغر یعصب لاین
  ..کنم

  

  يکردیم دعوتش خب_

  

  

  ه؟؟یک هرفت ادتی ي؟انگار يکردیم دعوتش ویچ یچ_زد داد

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1947  

 

 واس خودش  داره یخوشبخت یوقت چرا یول..نه_بردم بالا هام شونه
 یزندگ نیا تو شتریب و میکن ردش چرا ما کنهیم خفه ما به دنیرس

  م؟؟یبزن پا و دست ینکبت

  

 خوشبخت یزندگ و پول اون با یکنیم فکر تو_شد گرد چشماش
  ؟؟یشیم

  

  دیشا_رفتم آشپزخونه سمت به الیخیب

  

  حرفا نیا دهیبع تو از..يبود تر عاقل من از شهیوهمت لوین_لاین

  

 ترم عاقل چون_کردم زمزمه اروم و نشستم يخور ناهار زیم پشت
  ...نهیا بهتراز یزندگ اون گمیم

  م؟ینکرد يدزد  پول يبرا رو عمرمون کل ما مگه



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1948  

 

  

  ،بد؟؟ میشیم پول همه نیا صاحب میدار يدزد بدون الان خب

  

  رفت فرو فکر به و زد زل نیزم به لاین

  

  دادیم نشون نیا نشست لبم يرو مهین و نصف لبخند

  ..ومدهین بدش ازحرفام نمیهمچ

  

  خونه؟؟ کنم دعوتش یعنی_گفتاروم و کرد یمکث

  

  ... آره_دادم سرتکون

  

  ...عاشقشم من..بشم جدا یمرتض از خوامینم من یول_دیکش یاه



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1949  

 

  

  

 نیا واس یلح راه دیشا ادیب بگو توبهش_دادم رونیب کلافه نفسم
  ..میبرس کلون پول نیا به دردسر بدون که داشت

  

 دوست بابا ك یکس با ازدواج و طلاق شرط به گفت اون یول_کرد اخم
  بشم جدا یمرتض از خوامینم منم... دهیم بهمون پولو اون داره

  

  

  بشم جدا یمصطف از خوامیم من یول_دمیغر یعصب

  

  

  ه؟؟یچ هیقض_مدیچرخ سمتش به عیسر یمصطف گرفته يصدا با

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1950  

 

  

  دادم قورت دهنم آب

  داد دست بهم يبد حس بود دهیشن حرفم نکهیاز چرا دونمینم

  

  ؟؟یبش جدا يخوایم_بود درگردش  چشمام يتو یمصطف مردد نگاه

  

  ..بابا....لاین..زهیچ... من_دادم جواب کنان من من

  

  ..نداشت يساز جمله قدرت ذهنم

  زد خی لحظه کی دربدنم تمام

  

  دمیم حیتوض براتون من یمصطف آقا_لاین

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1951  

 

  و؟؟یچ_زد داد یمصطف

  

  ..بستم چشمام صداش يبلند از

  

  ...زد رونیب خونه از و برداشت زیم يرو از کتش یعصب

  ؟؟یخواستیم نویهم_کرد اخم لاین

  

  ...ادیب الان بگو لیوک به بزن زنگ_دمیکش یاه

  

 ونهید تو_داد جواب کنه کنترلش کردیم یسع که يصدا با لاین
  ؟؟يشد

  

  نجایا ادیب بگو بزن زنگ_دمیغر یعصب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1952  

 

  

  

  شد خارج خونه از و کرد نازك برام یچشم پشت لاین

  

  ..نشستم وارید گوشه و خوردم سر نیغمگ

  

  ..بود یچ واسه تشیعصبان نیا پس نداشت دوست منو که یمصطف

  بود ناراحت بده دست از خواستیم شویباز اسباب چون نکنه هه

  

  ...بود نداده يباز منو کم هفته چند نیا تو

  

  ...ناراحته بده ادامه مزخرفش يآرزو به تونهینم گهید  چون دمیشا ای

  هه دوقلو دوخواهر با ازدواج



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1953  

 

  

  

  شد بلند در زنگ يصدا

  کردم درباز و شدم بلند جام از عیسر

 ساعت مین تا لهیوک_شد خونه وارد داد هل عقب به منو اخم با لاین
  ..ادیم گهید

  

  

  رفت ییرایپذ سمت به

  

  رفتم دنبالش و بستم سرش پشت در

  نشستم مبل يرو و

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1954  

 

 يخوایم اگه نیبب_دمیپر حرفش نیب که بزنه یحرف کرد باز دهن لاین
  ...کردم فکرامو منبگم بهت يبخور منو مخ و یکن حتینص

  ...نداره روش ياثر چیه  توام يحرفا

  

  کرد نگاهم نیغمگ يچشما با

  گرفتم ازش نگاهم عیسر که

  

  موندن يبرا بودم لیدل هی دنبال ذهنم يتو

   نده دست از فرصت نیا زدیم داد عقلم یول

 با دمیترسیم طرف هی از..بود یهرکس يارزو  مرفع و راحت یزندگ
   بابا شیپ رفتنم

  بشه بدتر هس که ینیاز میزندگ

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1955  

 

 بهانه به الان داره دختر دوتا اومده ادشی تازه چندسال بعد که یآدم
  ..بده بهیغر آدم دونفر به نارواو خوادیم پول

  ...ارهیب ارمغان به یکس واس یخوشبخت  تونستینم پس

  

  جاخوردم در زنگ يصدا با

  ..اومد_زد لب دهیترس لاین

  

  کردم باز در و رفتم در سمت به آرومش با

  

  بودن در پشت لیوک با همراه یمرتض و یمصطف

  گرفت اوج قلبم ضربان پسرا دنید با

  ...شدیم تر راحت يریگ میصمت نبودن اگر دیشا

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1956  

 

  داخل... دییما..بفر_رفتم کنار در يجلو از کنان من من

  

 ترف ییرایپذ سمت به بلند يها قدم و غرور با داد تکون يسر لیوک
  شد وارد یمرتض سرش پشت و

  

  بهم زدم زل  ینیغمگ نگاه  با یمصطف و

  !راسته؟؟ گهیم لهیوک که يحرفا_

  د؟؟یکن ول مارو پول بخاطر نیخوایم

  

 پشت که يحرفا پس_زد داد یعصب هوی که بگم يزیچ کردم باز دهن
  نبود دروغ زدنیم سرتون

 يپسرا خونه و بودن رونیب وقت رید تا هرشب که کس یب دختر دوتا
  کردنیم یغلط چه سین معلوم پولدار

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1957  

 

  زدم زل بهش شده گرد يها چشم با

 باور یلامغ يحرفا کلنجاررفتم باخودم چقد یدونینم_زد پوزخند
  نکنم

  

  ؟دن؟یم شونیزندگ خرج کجا از کاریب دختر دوتا گفتیم راست یول

  د؟؟یهست رونیب وقت رید تا یوقت اونم

  

  که بگم يزیچ خواستم و دمیکش هم يتو رو هام اخم

  

 و خجالت فقط_چسبوند وارید به منو و کرد تر کینزد بهم خودش 
 یکنیم يرکاره پول واس دونستمیبود؟؟م من واسه کردنات فرار

  دادمیم پول بهت تخت يتو خودم

  ...بهیغر آدم به حداقل

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1958  

 

  کردم یم یخفگ احساس شتریب گفت یم که کلمه هر

  زنه یم رو ها حرف نیا داره شد ینم باورم

  

  ...شو خفه_صورتش يتو دمیکوب محکم و کردم بلند دستم

  

  ...شد ساکت

  

   گذاشت صورتش يرو دستش و

  میکرد یغلط هر ما_بهش زدم زل یاشک يچشما ای

  مینفروخت خودمون شرافت

  

   دیکرد یزندگ شیآسا يتو عمرتون کل داداشت تو

  پدرتون و مادر گرم حضور با محبت از پر یزندگ هی



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1959  

 

  

 هی یبتون روز سه دو هر فقر شدت از که نینبود ساله ده بچه دوتا 
  ..يبخور نون لقمه

  

  ...یکن میقا دوقلوتو خواهر شهیهم خواب يجا بخاطر ای 

  ..یکن میتقس خواهرت با غذاتو

  ...یبش بزرگ يخار و خفت يتو

  

  یبکش عروسک دونه هی حسرت تیبچگ يتو

  !!ینچش کردن یبچگ و يباز عروسک طعم و یبش بزرگ یول

  

  ...دیکنیم صادر حکم ما یزندگ يبرا و نینشست بالا اون از

  م؟؟یندار خوبو یزندگ هی حق ما یکنیم فکر



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1960  

 

   عشق از پر یزندگ هی

  بشه؟؟ فراهم برامون میبخوا یهرچ که

  

  م؟؟یندار حقشو هان_ زدم داد

  

  خورد جا بلندم يصدا از یمصطف

  

 شده؟؟چرا یچ_دیدو سمتون به لاین که زدمیم داد و کردمیم هق هق
  یکنیم هیگر

  

   بستم در و شدم اتاق وارد و دمیدو اتاق سمت به و زدم کنار رو لاین

   نشستم  پشت 

   بود پر دلم کجا از و یچ از دونمینم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1961  

 

  بزنم زار بلند بلند خواستیمدلم  یول

  رفته يها سال نیا تموم واسه بشه یخال دلم تا

  میدیکش که يها یسخت همه واسه

  گذشت تلخ فقط قسمتش هر که يا گذشته واسه

  

  میدار الان که یزندگ واسه

  ...گذرهیم يچجور سین معلوم که يا ندهیا واسه

  

  لو؟؟ین_خورد در به يا تقه

  

  رفتم کنار در پشت از

  شده؟؟ یچ یبگ يخواینم_نشست کنارم و شد اتاق وارد لاین که

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1962  

 

  شدم خسته یزندگ نیاز_ انداختم بغلش يتو خودم

  

  ...دونمیم_دیکش آغوش در سفت منو

  م؟؟یکن صحبت باهاش میبر منتظره رونیب لیوک

  

  ندارم تویدور طاقت_بهش زدم زل یاشک يچشما با

  

  بشم؟؟ دور ازت خوامیم گفته یک_کرد پاك اشکم

  

  ؟؟يایم من با توام_زدم لب زده بهت

  

  ...اخرش تا_زد یجون مهین لبخند

  ؟؟یچ یمرتض پس_



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1963  

 

  

 انداخت نییپا سرش و دیکش یآه

  :Řثـــیحـــد

 میزندگ کل از میخواهر دونه هی واسه من_گفت یلرزون يصدا با
  ...داره خود يجا که یمرتض گذرمیم

  

 مونیتصم پس خب_زد ینیغمگ لبخند کهکردم نگاهش زده بهت
    میبر میگرفت

  م؟؟یکن اعلام

  

  یابج دارم دوست یلیخ_دمیکش بغلم يتو محکم لاین

  

  شدم له کن ولم_زد پشتم به مشت با

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1964  

 

   کردم جداش خودم از یکم

  يخواهر دارم دوست منم_دیخند لاین

  

  رفتم رونیب اتاق از ییدوتا

  

  دنش بلند عیسر ما ورود محض به بودند نشسته ییرایپذ يتو پسرا

  

  کو؟؟ لیوک_لاین

  گفت بره شد مجبور زدزنگ بهش یکس_یمرتض

  گردهیبرم 11 ساعت فردا

  

  داد تکون سر لاین

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1965  

 

  کنم؟ صحبت باهات شهیم لاین_یمرتض

  

  بزنم حرف باهات خواستمیم منم اتفاقا_رفت یمرتض سمت به لاین

  میزنیم حرف اونجا خونه میبر

  

  

  لاین و یمرتض رفتن از بعد

  

  وارید در به میبود زده زل سکوت يتو یمصطف و من

  خوامیم معذرت من لوین_یمصطف

  

  ستینمهم_دمیکش یقیعم نفس

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1966  

 

 خواستمینم_نشست مبل يرو کنارمن و شد بلند جاش از یمصطف
  بزنم رو حرفا اون

  شدم یعصب

  ...من کردیم ام ونهید داشت بدم دستت از بخوام نکهیا فکر

  

  ..یمصطف الیخیب_شدم ندبلجام از

  ریبخ شب بخوابم رمیم من

  

  انداختم تخت يرو خودم و رفتم خواب اتاق سمت به

  

  بستم چشمام

  

   شد بلند در يصدا



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1967  

 

  ؟؟يخوایم یچ_دمیغر یمصطف دنید با که کردم کج سرم

  

  

 تخت يرو برهنه تنه مین با و کند تنش از راهنشیپ حرف یب
  بخوابم مهمسر کنار رو شب نیآخر خوامیم_نشست

  

   شد گرد چشمام

 کنارش کرد مجبور و دیکش بغلش يتو منو عیسر که شدم زیخ مین
  بخوابم

  

  یمصطف کن ولم_

  

  ..نجاسیهم جات صبح تا_فشرد خودش به منو

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1968  

 

 رو دوارمیام کلمه فقط  حرفاش نیب که گفت يزیچ لب ریز آروم
  دمیفهم

  

  

  بود دلچسب برام شدت به  تنش يگرما

  

  کنم مخالفت خواستینم دلم هگید چرا دونمینم

  

 هب لبش و شد شتریب دستاش فشار که کردم حلقه کمرش دور دستام
  چسبوند گوشم

  

 گفتمیم بهت يلجباز همه اون يجا به یعروس شب خواستیمدلم_
  دارم دوست

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1969  

 

 بخاطر نه بود عشق بخاطر ندمیآ همسر يبرا تو انتخاب گفتمیم
  بچگانه و یمیقد آرزو هی داشتن

  

  ومدیم خوشم ازت بودمت دهید که یاول روز همون از گفتمیم

  ..داره دوست هم یمرتض دمیدیم یوقت یول

  شدمیم یعصب

  

  کرد یم مورم مور گوشم ي لاله يرو گرمش نفس

 دیهست دوقلو دمیفهم یوقت یدونینم يوا_کرد يا مردونه خنده تک
  ...بودم خوشحال چقد

  تو نه بود لاین عاشق یمرتض نکهیا

  

  کرد حس رو لاین تو تفاوت شدیم هم لاو همون از

   يبود یمنطق و آروم تو



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1970  

 

  طونیش و شر لاین

  یمرتض و من برخلاف

  

  ... یول نباشه ییما گهید دیشا_ چشمام به زد زل و آورد بالا سرش

  

  دارم دوست ایدن آخر تا دمیم قول بهت

  خارج يبر و یبش جدا ازم اگه یحت

  

  ...یکن ازدواج گهید یکس با اگه یحت_ زد ینیغمگ لبخند

  

  :داد ادامه که دمیدزد رو نگاهم

 بینص نرم و گرم بغل نیا خوادینمدلم اصلا چون..مونمیم منتظرت من
  بشه تو جز يا گهید یکس



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1971  

 

  

  یراض ازخود_دمیخند

  

 امشب خوادینمدلم_دیکش یآه و گذاشت شونم يرو سرش دوباره
  ...بشه تموم

  

  عاشقتم لوین

  

  ختیر نییپا يهر دلم

  بستم عیسر چشمامو

  کردمینم فکرشم چوقتیه

  ...باشه من عاشق  یمصطف

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1972  

 

  بود سخت باورشون بودم شده حلقه دورم که ها دست نیا

  ...دادن یم بهم که یحس

  

 يوا_کردم جمع خودم عیسر که گذاشت گردنم يرو یکوتاه بوسه
  نکن

  

  شد؟؟ یچ_شد جدا ازم متعجب

  

  ...ادیم قلقلکم_دادم تکون گردنم

  

  ..يجد_شد  طونیش نگاهش

  

  ..يبخوا بخدا یمصطف_گرفتم فاصله ازش



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1973  

 

  

  گذاشت گردنم يرو دستش که بدم ادامه حرفم نذاشت

  نکن خدا تورو يواااا_زدم غیج دل ته از

  

  ذاشتیم گردنم يرو يزیر يها بوسه تند تند و کرد قفل بدنم

  

   نداشتم هم خوردن تکون قدرت یحت

  

  نکن یمصطف  کردم غلط_گرفتیممیگر داشت گهید

   نکن لوین جان

  نکن رمیمیم الان يوا

  

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1974  

 

  ..نه ای یخوابیم بغلم صبح تا_شد جدا ازم

  

  اره آره_دمیخند

  

 بغلش يتو عروسک مثل من گذاشت بالشت يرو سرش
  نیآفر_دیکش

  

  کنم حست وجوود تمام با بذار بخواب آروم حالا

  

   کردم باز چشم گوشم کنار یمصطف يها نفس حس با صبح

  

   چرخوندم رتشصو سمت به سرم

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1975  

 

 لبم يرو يلبخند بازش مهین دهن و دهیژول افهیق دنید با که
  یتخص يها بچه پسر نیع توخواب _نشست

  

  بود شده بلند شکمم قور و قار يصدا

  شدم بلند تخت يرو از و کردم باز کمرم دور از یمصطف يدستا

  

  ...دایچسب شبید خواب شیآخ_دمیکش کامل بدنم  و

  

  ...يبود دهیخواب من بغل چون_شد بلند یمصطف رگه دو يصدا

  

 داعتما_دمیکوب صورتش يتو و برداشتم تخت يرو کیکوچ بالشت
 یمجلس کفش يبجا الان داشت ییدستشو ییدمپا  تورو نفس به

  ...بود نشسته

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1976  

 

  

  ... یمتن عجب_دیخند یمصطف

  

  ..میبخور صبحونه ایب الای گشنمه من_رفتم اناق در سمت به

  

  

  رفتم آشپزخونه سمت به

  

  انداختم يوارید ساعت به ینگاه

  بود صبح 8 ساعت

  نرفت؟ سرکار امروز یمصطف چرا

  

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1977  

 

  شدم صبحونه زیم دمیچ مشغول و بردم بالا هام شونه الیخیب

  

  شد بلند تلفن زنگ يصدا که

  

  رفتم تلفن سمت به و گذاشتم زیم يرو ریپن ظرف

  الو؟؟_

  

  

   سلام_خورد گوشم به خط پشت از لاین گرفته يصدا

  

  شده؟؟ يزیچ_زدم لب دهیترس

  

  بابا لیوک بهزدم زنگ زود صبح..نه_داد جواب قبل تر آروم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1978  

 

  

  خب؟؟_شده منصرف نکنه شدم نگران

  

  میکرد قبول طیشرا گفتم بهش_لاین

   دهیمانجام رو رهیغ و پاسپورت و طلاق يکارا هفته نیا آخر گفت

  ....  میبر راحت الیخ با میبتون تا

  

  ختیر يهر قلبم

  شد؟؟تموم رانیا تو ما یزندگ یسادگ نیهم به یعنی

  میدیدینم جو نرگس و یمرتض و یمصطف گهید یعنی

  

  شه؟؟یم تموم یسخت پراز و ياجبار یزندگ يا گهید

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1979  

 

 بدون چرا وا_اومدم رونیب قکر از گوشم يتو بوق يصدا دنیشن با
  کرد قط یخداحافظ

  

  گذاشتم سرجاش تلفن

  بود؟؟ یک_برگشتم عقب به دهیترس یمصطف يصدا با که

  

   دمیترس يوا_گذاشتم قلبم يرو دستم

  ختیر قلبم.. یاوهون یاهن هی

  

  

  بود؟؟ یک_دیپرس دوباره  حرفم به توجه یب

  

   کنم نگاه چشماش يتو خواستینمدلم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1980  

 

  بشم منصرف ممیتصم از ممکنه نگاهش دنید با کردمیم حس

  ... بود من عاشقه  طونیش مغرور یمصطف بودم دهیفهم که حالا اونم

  

 هآخرهفت تا رو کارا لهیوک گفت بود لاین_رفتم آشپزخونه سمت به
  ...کنهیم یاوک

  امروز ادینم خونه گهید

  

  

   نشد بلند یمصطف از يصدا

   گذاشتمدهنم يتو و گرفتم ریپن نون لقمه و نشستم زیم پشت

  

  شد خوردن مشغول نشستروم به رو حرف یب یمصطف که

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1981  

 

   بهش بودم زده زل

  بود خوردن مشغول حرف یب یمصطف یول

  

  .. نرو بگه خواستیم دلم چرا دونمینم

  ...کنه تلاش  موندنم يبرا و

  

  کردینم نگاهمم یحت یول

  بود شبید یمصطف نیا انگار نه انگار

  

  

  شدم بلند زیم پشت از گذاشتمدهنم يتو يا گهید لقمه

  بود شده کور اشتهام

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1982  

 

  

  کردم روشن ونیزیتلو و نشستم مبل يرو

  

 دل و گوش بود شده وجودم تمام و  صفحه به زدم زل حواس بس
  بود سپرده

  

  بود پخش درحال که یآهنگ به 

  

******  

  نرو نرو نرو گفتمتیم چقد

  رو شکسته دله نذار تنها

  

  شدم خبر یب ازتو و یرفت



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1983  

 

  

  هات لحظه تو باشم که ینخواست

  نگاهت و تو از دورم که حالا

  شدم در به در يچجور نیبب

  

  وقته چند هی ونبد

   وقته یب که

  دردم از پر

  سخته چقد

  آوردم کم

  

  تنها میزندگ تو

  خوامیم تورو



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1984  

 

  ین دوینم

  افسردم چه

  

  تکراره رو غمام

  .... تاره شبام

  بارهیم که ابرم مثل

  جوووونم ییتو

  

   تنگه دلم یلیخ

  رنگه یب چه تو یب روزام

  ....شونمیپر

  

  من روز و حال خرابه نیبب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1985  

 

  بکن یتلعن غرور از دل

  

  جهنمه  هم تو یب بهشتم

  

  ریبگ غمو از گوشه هی ایب

  ریاس تو عشق به خستمو که

  غمه پرازهام لحظه تمام

**  

  

  رفتم فرو نرم و گرم يجا يتو اشک قطره نیاول دنیچک با

  نرو؟؟بگم بهت خوادینمدلم من یکنیم فکر_یمصطف

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1986  

 

 دخوایم دلت که یخوشبخت من بخاطر ندارم دوست یول_کرد یمکث
  يبد دست از

  لوین هیتو هیزندگ نیا

  ....یکن انتخاب راهتو يخوایم هرجور يآزاد

  

  خوردیم غل صورتم يرو تند تند و بود کرده دایپ خودشو راه اشکام

  شد بلند واحد زنگ يصدا که

  

  !ه؟یک یعنی_یمصطف

  

  رفت در سمت به و شد جدا ازم

  

   لاین يصدا با که کردم پاك اشکام عیسر



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1987  

 

  ...یآبج يچطور_دمیچرخ تشسم به خوشحال

  

  ...يخواهر سلام_زدم لبخند

  

  رونیب میبر میخوایم شو حاضر بدو_فشرد بغلش يتو منو

  کجا؟؟_گفتم متعجب

  

  داد هل اتاق سمت به منو

  

  کرده دعوت هممون ناهار یمرتض

  میکن یخال بشویج میبر نشده منصرف تا بدو

  

  داد هل اتاق سمت به منو خنده با



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1988  

 

  

  نشست  یمصطف شیپ ییرایپذ يتو خودش و

  

  زدم یمشک تمام و ساده العاده فوق پیت هی

  بود کرده استفاده رو شاد يرنگا همش امروز که لاین برعکس

  

  زدم رونیب اتاق از و ختمیر صورتم يرو کج موهامو

  

  شدند ساکت عیسر من ورود با یمصطف و لاین که

  

  انداختم بهشون یمشکوک نگاه

   که

  !ها؟؟ بچه میرب_شد بلند یمرتض يصدا



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1989  

 

  

  میبر داداش اره_یمصطف

  

  میزد رونیب ازخونه ییتا چهار

  

   چرا و اگر و اما بدون کامل رو امروز_  نشست فرمون پشت یمرتض

  ن؟یدیفهم دیسپاریم من به رو خودتون

  

  !ادینم یخووب يبوها اوه اوه_ یمصطف

  

  داداش رتهیز از مشکل_دیخند یمرتض

  

  !حرفا؟؟ نیا و شما یمرتض آقا_کردم نگاهش شده گرد  يباچشما



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1990  

 

  

 اب ینیهمنش اثرات دیببخش_انداخت نییپا سرش عیسر یمرتض
  خواهرتونه

  

  !!!!یمرتض_زد غیج لاین

  

  

  !گم؟؟یم دروغ والا_یمرتض

  

  

  نه_دیخند لاین

  

****  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1991  

 

 نگه بزرگ در هی يرو به رو نیماش یمرتض ساعت مین بعد
  میدیرس_داشت

  

  توران؟؟رس میبر قرارنبود مگه_گفتم متعجب

  

  

  !گفته؟ یک نه_کرد یمکث  یمرتض

  

  انداختم لاین به ینگاه

 میریم نگفتم منم_برد بالا ندونستن علامت به هاشو شونه که
  ...یمرتض مهمون ناهار گفتم..رستوران

  

  ..شد رید دیش ادهیپ خانوما اللهی_ یمرتض

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1992  

 

  شدم ادهیپ نیماش از الیخیب

  

  رفتن ساختما رگبز در سمت به ما زودتراز لاین و یمرتض

  

  ....کردنا دعوت مهمون انگار نه انگار وا_

  

  ...تو میبر ایب نخور حرص_یمصطف

  شدم خونه وارد و دادم تکون تاسف يرو از يسر

  

   ساختما هی و بزرگ العاده فوق اطیح هی

  ...سنگ تمام ينما با  و دوبلکس

  

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1993  

 

  رفتم ساختما سمت به الیخیب

  نبود ها بچه از يخبر

  گذاشتن تنها منو شعورایب

  

  شدم خونه وارد یحرص

  

  کردیم یینما خود که بود يزیچ نیاول سکوتش

  

 يرو رو اونجا صداش با بشه یمدرن و یبزرگ نیا به  يجا وارد لاین
  ..بهیعج یلیخ نذاره سرش

  

  بود ییرایپذ يتو زیچ تنها که سالن وسط انویپ دنید با

   _زدم لب متعجب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1994  

 

  انداختم ینگاه اطراف

  

  کادو از پر زیم ندید با که

  وارید کنار

  شد گرد چشمام 

  

 ونتولدت_گذاشتم قلبم يرو دستم دهیترس ها بچه غیج يصدا با هوی
  ...مبااارك

  

  دوختم چشم خونه يتو حاضر ادیز تیجمع به زده بهت

  

  

  رفتم سمتش به زده ذوق دایش دنید با



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1995  

 

  شعوریتوب يبود کجا_

  

  سرم ختنیر ها بچه از یمیعظ لیس هوی

  گفتن کیتبر به کردن شروع و

  

  دادم رو همه جواب لبخند با

  ...خفه قهیدق هی خانوما ونیآقا_زد داد  یمصطف که

  

  شدن ساکت همه

  

 شگو چکسیه ساکت گمیم دارم ساعته هی یول دیببخش_دیخند که
  ..دهینم

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1996  

 

  یحضارگرام دیببخش شما کرد یبچگ_ یمرتض

  

  ... توام خب یلیخ_یمصطف

  ...ستادیا انویپ کنار

  

 چکسیه و داشتن پنهان مهین هی شهیهم دوخواهر نیا که ییاونجا از
   هستن دوقلو دونستینم

   کنن تجربه رو دونفره و مشترك تولد هی نتونستن و

 دروغ نیا و میریبگ دونفره تولد عشقامون يبرا..میگرفت میتصم
  میبد انیپا رو دونفره

  

  گرفت دستم لاین که بهش بودم زده زل زده بهت

  

  زد یگرم لبخند که دمیچرخ شسمت به



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1997  

 

  ...میبر ایب_

  

  نداشتم زدن حرف قدرت که بودم بهت يتو انقد

  

   میستادیا یکوچک زیم پشت لاین همراه

 جلب یخوشکل یصورت کیک به ام توجه  دست و سووت يصدا با که
  شد

   هی دنید با که گذاشت زیم يرو کیک یمرتض

  بود دهیوشپ ازاونو گوشه یکوچک ابر که کامل ماه هی عکس

  کردمهنگ

  بدم حیتوض بذار_دیخند یمرتض که

  هست یفلسف جمله هی خودش کیک نیا

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1998  

 

  دیخند لاین

  

  ...اومده رونیب ابر پشت از ماه پنهان مهین  سال 20 بعد یعنی_یمرتض

  

  بود دیجد زیسوپرا هی واقعا_دمیخند

  

  کنمیم خواهش یمرتض

  

  بدم خانومم به کادومو منم دیبذار_یمصطف

  

  رفت قنج دلم خانومم کلمه دنیشن با

  

  نشست انویپ پشت یصندل يرو یمصطف



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1999  

 

  ...میزندگ قسمت نیباتریز يبرا تولد آهنگ نمیا خب_

****  

  تولدتو فصل زمستون

  تو بخاطر فقط خونمیم

  

  نداره اروم گهید من دل

  نداره یراه گهید خواسته تورو

  

  پارسال مثل باز تولدت شب

   يقرار یب قرارم یب

  ....هرسال مثل

  

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2000  

 

  زمستون تولد_ اریمه آهنگ

  

  زدن دست به کردن شروع ها بچه همه آهنگ اتمام از بعد

  

  ...نشدم آهنگ شدن تموم متوجه کهبودم صداش محو انقد

  ..شیخورد يهوو_لاین

  

  توچه به شوهرمه_نشست لبم يرو یکمرنگ خنده

  

 گهید چندروز چون ینبست دل بهش بهتره_کرد زمزه کنارگوشم لاین
  دیشیم داج ازهم

  

  نشست میشونیپ يرو یاخم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2001  

 

  

  .دیکن فوت هارو شمع اللهی_یمرتض

  میانداخت بهم ینگاه لاین با

  

  ..میکن  آرزو اول _زد لب آروم لاین

  

  بستم چشمام دادم تکون يسر

  

 يجلو یمصطف چهره  همش یول گشتمیم آرزو هی دنبال ذهنم يتو
  ...بستیم نقش چشمام

  

  کردم باز چشمام کلافه

 به بودن زده زل یچشم چهار که ها بچه دنید با که
  دیکنیم نگاه ياونجور چرا بابا هیچ_گرفتماخندم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2002  

 

  

  ..باشه ساله 6 اش بچه گهید سال کرده آرزو  لاین دونمیم من_دایش

  

  دنیخند بلند همه

  

  ...شهیم خراب داره تیترش..یزودترشوهرکن تو کردم آرزو رینخ_لاین

  

  ندارم ازدواج قصد خودم..ختهیشوهرر من واس..نمک یب هه_دایش

  

  یگیم راست که توووو_لاین

  

*  

   ها بچه با رو  شب کل



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2003  

 

   میگذروند خوش

 خاطره نیبهتر مشتركیزندگ يها روز نیاخر نیا با خواستیم دلم
  ...بسازم هامو

  

  نمیبب رو یمصطف نبود ممکن گهید ممیتصم با دونستمیم

  ....نکنم تجربه روهم باشه عشق توش که یزندگ یحت گهید دیشا و

  

**  

  دیرس باد و برق مثل آخرهفته

  

  گذاشتم در کنار رو چمدونم

  نشه چشم تو چشمباهام ادیز کردیم یسع هفته مدت تمام یمصطف

  دیدزدیم ازم نگاهشکردمیم صحبت باهاش یوقت یحت



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2004  

 

  

   هم صبح از 

  ...بود ومدهین رونیب اتاقش از

  

  رفتم در سمت به زنگ يصدا با

  

  !؟؟يا آماده_دیکش داخل رو چمدونش کرد بغ لاین هک کردم درباز

  

  دادم تکون يسر

 میریم راست هی بعدشم طلاق يکارا يبرا محضر میریم اول_لاین
  فرودگاه

  

  دادم تکون سر صدا یب دوباره



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2005  

 

  

  کجاست؟؟ یمصطف_لاین

  

  ؟؟يندار زبون_زد داد که کردم اشاره اتاق به سر با

  

  ...یزنیم داد چرا چته_خوردم جا

  

  ..یچیه_رفت یییرایپذ سمت به بلند يها قدم با

  شهیم رید... بزن صدا روهم یمصطف میبر بردار لتویوسا

  

  رفتم یمصطف اتاق سمت به و دادم تکون سر

  

  دیرسیم گوش به اتاق داخل از یآهنگ فیضع يصدا



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2006  

 

  

  دادم قورت دهنم آب

  بود رفته بالا قلبم ضربان

  

  کردم باز در اروم و زدم در به يا تقه

  

   برهنه تنه مین با یمصطف دنید با که

  زد درخشکم يجلو بود دهیخواب تخت يرو

  

  بود کرده قلاب سرش ریز دستاش و بود بسته چشماش

  

  ...یمصطف_رفتم سمتش به یقدم

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2007  

 

  نداد یجواب

   شدم تر کینزد بهش

  بود اعصابم يرو دشیسف و یعضلان بدن

  

  !!یخواب یمصطف_دوختم صورتش  به و گرفتمیم ازش بزورنگاهم

  

  شد گرد چشمام پوستم ریز سرما حس با که دادم بهش یآروم تکون

  !!سرده بدنش انقد چرا

  

 یمصطف یمصطف_دادم تکونش تند تند کرده هل و نشستم عیسر
   دارشویب

  

  یمصطف



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2008  

 

  

  بود شده ریسراز اشکام

  چته؟؟ شده؟؟ یچ_نشست عیسر دهیترس یمصطف که

  

  ؟؟يدادینم جواب ؟؟چرا بود خی بدنت چرا_زدمیزارم که نطوریهم

  

 منم بدنم سرد اتاق يفضا دوما..بودم خواب اولا_داد جواب زده بهت
  ...گهید کرده خی بود لخت

  

  نداشت ستادنیا توان پاهام

  نیزم يرو شدم ولو

  

  شده؟؟ یچ_شد اتاق وارد  هراسون لاین



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2009  

 

  

 بپوش يزیچ هی پاشو برادرمن_کرد اخم یمصطف دنید با که
  ..کرد سکته  خوواهرم

  !من؟؟ تنه مین واسه_دیخند یمصطف

  

   شده یهول به یحال ینیبینم...آره_ لاین

  ..کنه پاك اشکاش تونهینم شوق از

  

  ه؟؟یشوخ وقت الان_کردم پاك اشکام

  

  

  ...میبکن رو وداعمون نیبذارآخر_دیکش یآه لاین

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2010  

 

   کردم اخم

  ...شده رید میبر بپوش لباس_یمصطف به رو شدم بلند نیزم يرو از

  

  شدم خارج اتاق از بلند يها قدم با و

  بود بد شدت به حالم

   کشتیم منو داشت یمصطف دادن دست از فکر یحت

  !کنم؟؟ تحمل رو نبودش بیغر کشور يتو خواستمیم يچجور

  

  

****  

  میبود ستادهیا محضر يجلو يچهارنفر

   به بودم زده زل حسرت با

  در يرو نوشته



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2011  

 

  

  فتر شیورود سمت به یمصطف نفر نیاول که

  ...میافتاد راه به سرش پشت اردك جوجه مثل ماهم و

  

   خوردن و ساختمان به ورودم محض به

   صورتم به گرم يهوا

   شد کم استرسم از یکم

  

  ..گرفتم استرس دوباره زیم پشت ياخمو مرد دنید با یول

  

  دادن حیتوض رو زیچ همه ینیحس يآقا _انداخت ما به ینگاه مرد

  بدم انجام تونکار تر عیسر تا دینیبش 

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2012  

 

 يزیچ نوشتن مشغول تند تند و گذاشت دستش يجلو دفتر چندتا و
  شد

  

 امضا نجایا نیایه؟؟بیک زوج نیاول خب_کرد ما به رو ربع هی بعد و
  ...دیکن

  

  دیبر شما لوین_اخم با لاین

  

  ..بود دهیچسب نیزم به پاهام

  

  شد خم و رفت زیم سمت به الیخیب یمصطف

  

  ؟!!داشت عجله ییجدا واسه که بودم زده ور دلش زود انقد یعنی

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2013  

 

  .. لوین_لاین

  

  هوم؟؟_دادم جواب جیگ

  

  کن امضا_کرد دفتراشاره به چشم با

  

   رفتم زیم سمت به لرزون يها قدم با

  برداشتم  خودکار و

  

   داشتن نگه توان یحت دستم

  ...نداشت رو خودکار

  دفترگذاشتم يرو دستم آروم

  شد بلند لاین یگوش زنگ يصدا که



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2014  

 

  

  !بله؟؟_لاین

.....  

  ..بله_لاین

....  

  ؟؟یچ یعنی_لاین

..  

  ... باشه_لاین

  

  کرد قط تماس و 

  

 یچ و بود یک بزنم حدس تونستمینن یحت که بودمبهم  حرفاش انقد
  خواستیم



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2015  

 

  

  لا؟؟ین بود یک_

  

  ..چکسیه_گذاشت فشیک يتو ویگوش الیخیب

  

  ...وا_رفت بالا ابروم يتا

  

  ...دیرینگ رو محضر وقت دینک امضا محترمخانوم_مرد

  

    رمیدفتربگ از چشم شد باعث یمصطف نگاه ینیسنگ

   کردم بلند سرم

  ..دیدزد نگاهش عیسر که

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2016  

 

 ول خودکار و دفترنشوندم وسط یوجق عجق يامضا و دمیکش یآه
  کردم

  ...دیایب شد تموم کارتون رونیب رمیم من_

  

  

  زدم رونیب محضر از کلافه

  

  ستادمیا در يجلو و

  

  دیچک نییپا چشمم ازم یاشک رهقط

  داشتم يبد حال

  ...خوامیم یچ دونستمینم قیدق  نکهیا

  ...صلاحمه به یچ



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2017  

 

  

  نشستم وارید کنار نیزم يرو

  گذاشتمزانوهام يرو سرم و

  

  زهیبر اشکام دادم اجازه

  ....شدیترم سبک گرفتم دله ينجوریا دیشا

  

  کردم بلند سرم کنارم يگرما حس با

  

  !!يشد یرفتن گهید_کرد یتلخ خنده یمصطف

  

  ...خوشکلش يچشما به زدم زل ناباور

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2018  

 

  ..بزنم زل چشماش يتو ایدن اخر تا خواستیمدلم

  

  ..چرا دروغ

  بودم شده عاشق منم

  

  ...مغرور و طونیش پسر هی عاشق

  

  م؟؟یبر_گرفت دستام و دیچرخ سمتم به

  

  ..نه_زدم لب اریاخت یب

  

  !پدرت،، شیپ یب يخواینم_یمصطف

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2019  

 

  توباشم شیپ خوامیم..نه_دمیکش یآه

  

  واقعا؟؟_زد برق يا لحظه يبرا چشماش

  

  میباش باهم گهید میتونیدمانمیول_شد نیغمگ اش چهره هوی یول

  

  ستادیا يا لحظه يبرا قلبم

  

  چرا؟؟_زدم لب آروم

  

  میگرفت طلاق ما چون_یمصطف

  

  ..ازدواج دوباره خب..خب_



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2020  

 

  

  ..که شهینم _یمصطف

  

  ...داشتم یحس چه لحظه اون دونستیخدام

  چرا؟_

  

  ستین یشرع ما ازدواج سال کی تا نکهیا اول_یمصطف

 میریبگ طلاق بعد و میکن ازدواج گهید شخص ي با هرکدوم دیبا اول
  میکن ازدواج دوباره

  ...نداره امکان نفر هی با ازدواج یپ در یپ

  

  ..ستین رگهام يتو خون کردمیم حس

  ...شده منجمد بدنم و



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2021  

 

  ستادیا حرکت از قلبم و

  

   لاین غیج با هوی که

  کنهیم سکته الان خواهرم الاغ يهووو_جاخوردم

  

   يخواهر نترس_نشست کنارم عیسر و

  گهیم دروغ شعوردارهیب نیا

  مینگرفت طلاق اصلا ما

 نیهم قیشف قیرف هم زیم پشت شخص اون و یقلاب هم محضر نیا
  ...بود شعوریب دوتا

  

  ...شد گرد تعجب از چشمام

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2022  

 

  نشست میشونیپ يرو یظیغل اخم هوی یول

  ..میکرد نکارویا خودت بخاطر کن باور_رفت عقب دهیترس لاین

 قبول يخواینم خودت یول یهست یمصطف عاشق دونستمیم چون
  یکن باورش یبتون تا میزدیم بهت تلنگر هی دیبا یکن

  

  !ل؟؟یوک_

  

  ..رفت میکرد سر به دست روز همون لیوک_ یمرتض

  

  !ن؟؟یدادیم يباز نوم مدت تمام یعنی_زدم داد

  

  ...ییجورای_یمصطف

  



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2023  

 

  بست چشماش عیسر یمصطف که کردم بلند دستم

  

  .نیهرکارکرد_دمیکش بغلم يتو محکم و

  ...نیکرد يکار خوب

  

  دنیخند به کردن شروع و شدن خارج بهت از همه هوی

  

 دونب من وگرنه ماینگرفت طلاق خوبه_دیکش بغلش يتو منو یمصطف
  اوردمینم دوام بغلت

  

 دیکن جمع  دیپاش ها میابونیتوخ يهوو_کرد صاف صداش لاین
  ...خودتونو

  

  ...يخواهر نزن زر_زدم لب



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2024  

 

  

  ....خوانیم نجایهم نایا يانگار..لاین میبر ایب_یمرتض

  

  ...زشته  یمرتض آقا وا_شدم جدا یمصطف از عیسر

  

  ...لعنت منحرف ذهن بر_دیخند یمرتض

  

  شدم بلند نیزم يازرو

  

 مهمون همه ناهار امروز عشقم به من دنیرس بخاطر_یمصطف
  ..یمرتض

  

  !؟؟یبخشیم فهیخل سهیک از_دینال یمرتض



  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2025  

 

  

 میبر الای..آره_چشمام توق زد زل عاشقانه و گرفتدستم یمصطف
  ..امنصرف نشدم وگرنه منو عشقم میریم خونه تا.ت

  

   انیپااا

  Rثیحد ؛ سندهینو

 1397آذر  12

 دونفره دروغ جذاب رمان

 

 ضانم . ه پوررم

 ***اختصاصی رمان دونی***

 
www.RomanDooni.ir 

غیر ن و یگاي راهان مارنید اهستید می توه تی که نویسندرصودر
منتشر کنیدان یرن در اماد رنلوداپلیکیشن الین د را در اوخون یگارا . 

http://www.RomanDooni.ir


  دروغ دو نفره
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2026  

 

 کانال تلگرام:
https://t.me/RomanDooni_ir 

 اینستگرام:

https://www.instagram.com/romandooni_ir 

 انجمن رمان دونی:

http://forum.romandooni.ir 

https://t.me/RomanDooni_ir
https://www.instagram.com/romandooni_ir
http://forum.romandooni.ir

