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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیاه مشغول به فعالتلفن همر  یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
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 5 عاشقانه یدزد

 عاشقانه یدزد
 یباسمه تعال

 
نگاهمو دوختم به بابا....به در تکیه داد....داشتتت ستتر میدورددستتت  که 
رفت طرف قل*ب*ش قلب منم ریدت...ستترید دویدم طرف  تو راه دند 

 بار سکندری خوردم تا رسیدم بابام سرخورد وافتاد رو زمین
 _بابا بابا دی شد 

 فقط شنیدم که گفت بدبدت شدم وبیهوش شد 
 درحالی که گریه میکردم گفتم

 _مامان مامان بیا گریه میکردم ومامانمو صدا میکردم
 مامانم از آشپزخونه اومد بیرون وگفت 

 _دی شد..تادشم  به بابا خورد ادامه ی حرفشو نگفت ودوید طرف بابا 
 _علی علی پاشو

رگشتتت طرفمو گفت دارام درا وایدتتادی گریه میکرد وبابارو صتتدا میزد ب
 زنگ بزن آمبوانس

 دویدم طرفه خونه وبا آمبوانس تماس گرفتم
 _الو

 _الوبفرمایید
 _آقا تو روخدا کمک کنید پدرم حال  بده 

 _آروم باشید آدرستون رو بگید
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 _خیابون.........
 _باشه سرید میایم

  
ا دراومد دقیقه آیفون به صدتلفن رو گذاشتم رومیز ورفتم پی  بابا بعد دند  

 با عجله رفتم درو باز کردم وگفتم 
 _آقا توروخدا کمک کنید بابام

 _خانم به اعصابتون مدلط باشید برید کنار 
رفتن پی  بابا وگذاشتتتن  رو برانکاردوبردن  خواستتتم باهاشتتون برم که 

 مامانم گفت 
 _نمیدواد تو بیای 

 _اما مامان منم میدوام بیام
گفتم تو نمیای یه نفر باید پی  بابات بمونه پس من میمونم اینو _همین که 

 گفت ورفت....
توحیاط وایداده بودم دیگه جونی تو پاهام نبودپاهام سدت شد وافتادم زمین 
دند دقیقه تو همون حالت بودم که بافکری که به ذهنم اومد ستترید پاشتتدم 

 ورفتم تو خونه موبایلمو برداشتم وبه امیر زنگ زدم 
 _الو سالم امیر

 _سالم دارام دراگریه میکنی 
 _امیر با..بام

 _دارام عمو دیزی  شده  
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صدای بدی  ستم افتاد و دتم حرف بزنم وموبایل ازد ضم گرفت دیگه نتون بغ
 داد

 بعد دند دقیقه صدای آیفون بلند شد رفتم ودرو باز کردم امیر بود 
 _دارام دی شده عمو خوبه

 _امیر
 دتم حرف بزنم امیر ب*غ*لم کرد وگفتبغضم ترکید ونتون

 _هیییس آروم باش دی شده 
 _امیر بابام روبردن بیمارستان 

 _دی؟؟؟؟؟؟؟
 گوشیشو از جیب  درآورد وشماره ای رو گرفت 

 _الو سالم زن عمو
......................._ 

 _آره میدونم دارام گفت
......................._ 

 _کدوم بیمارستان
..............._ 

 _آره آره میدونم کجاست اان میایم
 خداحافظ

 به  نگاه کردم وگفتم
 _کدوم بیمارستان

 _بیمارستان........
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 آماده شو تا ببرمت 
 رفتم تو اتاقم

 ⃣ 
رفتم تو اتاقم وسرید یه مانتو وشلوار برداشتم وپوشیدم شالمم از توی کمد  

 برداشتم وسرم کردم ورفتم پایین 
 _امیر بریم 

 _بریم 
شو زیاد  صدا شتم و دتم ویه آهنگ گذا دتیم کمربندمو ب ش شین ن رفتیم تو ما

 کردم ودشمامو بدتم
 من ازتموم روزها 

 ابری رو
 ازتوتموم قصه ها

 لیلی رو
 ازتوتموم رنگ ها 

 خاکی رو
 خاکی رو باتو
 دوست دارم 
 لیلی رو باتو
 دوست دارم 
 مجنونو با تو
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 دوست دارم
 توبارونو با 

 دوست دارم
 آهای دودشمون سیاه دوتا دشمون سیاه دترتو ببندو 

 بامن زیر بارون بیا زیر بارون بیا
تو برات ستتدته بگی دوستتم داری من تو دشتتمات ولی اینو میدونم وقتی 

 میدندی تمومه کار دل ولی این ده  رازیه نمیدونم........
 نفهمیدم دی شد که  دشمام گرم شد وخوابم برد

 ⃣ 
 دای امیر بیدار شدم باص 

 _دارام  دارام بیدارشو   
 بیدار شدم وگفتم 

 _رسیدیم
 _آره

زود کمربندمو باز کردم ورفتم ببرون به امیر هم توجه نکردم که هی استتممو 
 صدا میزد  

 داخل بیمارستان شدم وفتم سمت پذیرش
 _خانم پدرم کجاست

 _اسم پدرتون لطفا
 _علی راد 

 _دند دقیقه صبر کنید 
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 بعد دقیقه گفت _بد  مراقبت های ویژه
 _ممنون

 دویدم سمت بد  مامانمو زن عموم وعموم اونجا بودن رفتم طرفشون
 _مامان بابا خوبه 

 همون موقد دکتر ازدر اومد بیرون
 رفتم طرفشو  وگفتم 

 _ آقای دکتر بابام خوبه 
 _دخترشون هدتین 

 _بله بابام خوبه 
ان واستتترس براش خوب نیدتتت حال  _یه ستتکته ی قلبی رو رد کرده هیج

 خوبه ولی اگر دفعه ی بعد این اتفاق بیوفته کاره زیادی  از ما بر نمیاد 
 اینو گفت وخواست بره که گفتم....

 ⃣ 
 _آقای دکتر  

 _بله
 _میشه بابام رو ببینم

 _اان نه وقتی منتقل  کردیم اون موقد میتونی ببینی  
 _مرسی

 _خواه  میکنم
 ورفت 
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نیم ستتاعت بعد بابامو از بد  بیرون آوردن رفتم رفتم پیشتت  هنوز بیهوش 
 بود بردن  به یه اتاقی دنبالشون رفتم وداخل اتاق شدم 

 آروم آروم گریه می کردم که بقیه هم اومدن امیر هم بود تا منو دید گفت
 _دارام بیا بیرون

 رفتم بیرون وگفتم 
 _دیه 

 _بیا بریم خونه
 _درا

 گریه میکنی یه بار دیگه گریه کنی میریم خونه _تو که هم 
 اشکامو پاک کردم وگفتم

 _باشه باشه دیگه گریه نمیکنم
 _پس بیا بریم یه آب بزن به صورتت 

 _نه نمیدوا..
 نذاشت جملمو کامل کنم وگفت

 _دارام
صورتم  سرمو تکون دادم ودیزی نگفتم وباهاش رفتم تو حیاط ودند بار به 

تم فکر میکردم که دی شتتده که بابام ستتکته قلبی کرده به آب زدم تو راه داشتت
 اتاق رسیدیم در زدم وباهم رفتیم تو.....

 ⃣ 
 بابام تا منو دید گفت 

 _سالم دخترم



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 _سالم بابا خوبی
 _آره دخترم من خوبم تو با امیر برو خونه

 _درا
 _خدته شدی

 _نه من میمونم
 _برو خونه

 _اما بابا
 _همین که گفتم 

 _امیر
 عمو _بله

 _دارام رو ببر خونه
 _باشه عمو
 _خداحافظ

 _خداحافظ دخترم
 ازاتاق اومدیم بیرون ورفتیم بیرون وسوار ماشین امیر شدیم

 _دارام 
 _بله

 _بریم خونه یا بریم یه دیزی بدوریم
 _نمیدونم

 _پس بریم یه دیزی بدوریم 
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 _باشه
 زدم یه آهنگ وصداشو زیاد کردم وخودمم با خواننده میدوندم

 باز دوباره با نگاهت  
 این دله من زیرورو شد

 بازسر کالس قل*ب*م 
 درس عاشقی شروع شد

 دل دوباره زیرورو شد
 میدونی حالم این روزا بد تر از همدت  

 آخه هرکی رسید دله ساده ی
 من رو شکدت

 قول بده که تو
 از پیشم نری .....

 )جاده یک طرفه مرتضی پاشایی( 
 واز ماشین پیاده شدیم ورفتیم طرف کافی شاپ بالخره به کافی رسیدیم

 ⃣ 
وارد کافی شتتاپ شتتدیم کافی شتتاپ پر بود از آدم رفتیم وستتر یه میز نفره  

 نشدتیم
 گارسون اومد وگفت

 _خوش اومدین دی میل دارین
 امیر گفت

 _دارام دی میدوری 
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 _ازانیا
 تا ازانیا لطفا_

 _دشم
 ورفت
 _امیر
 _دیه

 سکته کرده_یعنی دی شده که بابا 
 _نمیدونم

دیگه حرفی نزدیم بعد دند دقیقه گارستتون اومد واذا رو رو میز گذاشتتت 
 وگفت

 _دیزه دیگه ای نمیدواید 
 _نه مرسی 

 امیر به من گفت 
 _بدور دیگه 

دوتایی شروع کردیم به خوردن ووقتی اذامون تموم شد امیر بلند شد ورفت 
تیم بیرون وستتوار ماشتتین پول اذاها رو حدتتاب کرد واومد پیشتتم وباهم رف

 شدیم ورفتیم خونه.....
 وقتی رسیدیم خونه رفتم تواتاقم وروی تدت با همون لباسا  دراز کشیدم

 وزود خوابم برد.......
 ⃣ 
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با صتتدای زنگ گوشتتیم دشتتمامو باز کردم بدون اینکه بدونم کیه تماس رو 

 وصل کردم
 _الو

 _الو سالم عشقم
 )رها بود(

 _بنال
 _بی ادب 

 ب حاا دی میدوای _خو
 _ازکجا فهمیدی دیزی میدوام 

 _ازابراز عالقت
 _یه دیزی بگم 

 _بگو 
 _میای بریم خرید

 _اان
 شبه ها 1۰_آخه اسکول اان ده بیرونی 

 ��?شب1۰_
 _آره دیگه

 _یعنی تا اان خواب بودم
 _خواب بودی

 _آره 
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 _خاک تو سرت
 _درا 

 _آخه تا این موقد میدوابن
 _خوب ول کن حاا

 _باشه پس فردا میبینمت بای
 _بای

صورتم  شت آب زدم  به  شویی دند تا م ست تلفن رو قطد کردم   ورفتم تو د
 واومدم بیرون 

وبه طرف کمدم رفتم ویه لباس آبی کاربنی وشلوار مشکی پوشیدم واز اتاقم 
 اومدم بیرون 

 یعنی تا اان مامان وبابا از بیمارستان اومدن
آشپزخونه که با صدایی که شنیدم  همونجا موندم وبر گشتم داشتم میرفتم به 
 پشتمو نگاه کردم

 ⃣ 
 _دارام 

 یعنی مامان اینا اومدن 
 پ ن پ روح مامانته

 باز این وجدان شروع کرد
 _دارام

 _بله
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 _دیزی شده 
 _نه دطور

 _آخه تو فکری گفتم شاید دیزی شده
 _نه دیزی نشده  کارم داشتین

 وعموت میریم بیمارستان_آره فردا با بابات 
 _منم فردا با رها میرم بیرون

 _کجا
 _خرید

 خونه باش 9_باشه ولی تا 
 _باشه شب بدیر

 _شب بدیر 
 رفتم تو اتاقم 

 اااه خوابم نمیاد
 پ ن پ میدوای خوابت بیاد همین اان از خواب پاشدیا

 ااااه باز این وجدان شروع کرد
 گوشیمو برداشتم  و زدم آهنگ

 قعی مازیار فالحی()رویای وا 
 ⃣ادامه ی  
  
  مندزوسو هامو خاطره هربادو ، ماشکا رونبا نیدد ی اسهو 
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  مموند تو نگاه یپا ریدجو ، ببینی دینبو اینجا تو لیو  
  
  مونده تو عشق عاشق ریدجو رو لمد ببینی که دیتو نبو 
  
  شکونده هاتو خاطره دل کی ، دممنی که بی تو یه لحظه نبو 
  
  یادر تا مونده فاصله یکمی ، نگاهت عجیب نگر نمیو 
  
  یارو دخو شو اقعیو بیا تو ، شه نفس به نفس خدته دلتا  
  
  ممید رو رمندا و راد ی همه ، تدشما ساحل نیدد ی اسهو 
  
  ممید رو قلبم تو ساحدا همه ، معزیز قلبت دیشا ی اسهو 
  
 .. …نمونمید.. …نمونمید.. …نمونمید 
  
 .. …نمونمید.. …نمونمید.. …نمونمید 
  
  مندزوسو هامو خاطره ی همه ، مدشما رونبا نیدد ی اسهو 
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  مموند تو نگاه یپا ریدجو ، ببینی دینبو اینجا تو خهآ 
  
  مونده تو عشق عاشق ریدجو رو لمد ببینی که دیتو نبو 
  
  شکونده هاتو خاطره دل کی ، دممنی که بی تو یه لحظه نبو 
  
  مبگیر ستاتود میشه ریدجو ، طمفر دوری همه این نمیو 
  
  مبمیر تو بی ریاینجو رنذا تو ، معزیز بغضم یحاا که خدته  
  
 .. …نمونمید….. نمیتونم 
  
  یادر تا مونده فاصله یکمی ، نگاهت عجیب نگر نمیو 
  
  یارو دخو شو اقعیو بیا تو ، شه نفس به نفس خدته دلتا  
  
  ممید رو رمندا و راد ی همه ، تدشما ساحل نیدد ی اسهو 
  
  ممید رو قلبم تو ساحدا همه ، معزیز قلبت دیشا ی اسهو 
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 ..…نمونمید.. …نمونمید.. …نمونمید 
  
  

 کم کم دشمام گرم شد وخوابم برد
 یعنی به خرس گفتم برو به جات هدتم انقدر که من میدوابم

 ..زود خوابم برد...........
 صبح با صدای در زدن کدی بیدار شدم

 _اااه مثل گاو در میزنه در شکدت 
 رفتم درو باز کردم یه مرد بود

 وای دقدر زشت بود 
 _بله

 _علی خوندت
 _ببدشید شما با پدر من دیکار دارین

_به بابات بگو تا آخر این هفته پوله آقای قاستتمی رو باید بده وگرنه میوفته 
 پشت میله های زندون 

 _دی 
 _به بابات بگو دیگه آقای قاسمی مهلت نمیده فقط تا آخر هفته 

 ورفت
 یعنی دی شده درا بابا تا آخر هفته وقت داره تا بهشون پول بده  
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از بابا میپرستتم رفتم تو خونه ورفتم تو آشتتپزخونه از تو یدشال شتتکالت 
 صبحانه رو برداشتم وگذاشتم روی میز 

 د کردمدند تا لقمه خوردم ومیز رو جم
 ورفتم تو اتاقم تا آماده شم 

 مانتوی صورتی کوتاهمو با شلوار جین آبیم رو پوشیدم 
 یه رژ صورتی زدم 

 وشال صورتیمو سرم کردم کف  صورتیمم پام کردم ورفتم بیرون
 زنگ زدم به رها 

 _الو
 _الو سالم

 _کجایی رها
 دقیقه ی دیگه میرسم بای۵_

 _بای
 جیبمقطد کردم وگوشیمو گذاشتم تو 

 بعد دند دقیقه رها اومد
 _سالاام
 _سالام 

 رفتم سوار ماشین  شدم ورفتیم پاساژ).....(
 _واای رها یه دیزی بدر دیگه خدته شدم

 _دیزه قشنگی نیدت
 _وااای خدا دیوونه شدم
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 _ااه کم ارار کن
یکم دیگه راه رفتیم تا رها یه لباس پیدا کرد رفتیم تو مغازه فروشتتنده یه پدتتر 

 د تا مارو دید بلند شد وگفت جوون بو
 _سالم 
 _سالم

 _بفرمایید
 رها اون لباسی رو که پدندیده بود به  اشاره کرد وگفت 

 _اون لباس رنگ دیگه ای نداره
 _دراداره مشکی.آبی.وسبز

 _مشکیشو میارین 
 _بله

 فروشنده لباس رو آورد وداد به رها 
 فترها رفت اتاق پرو بعد دند دقیقه در رو باز کرد وگ

 _دارام بیا
 رفتم پیش  وااای لباسه خیلی به  میومد

 _خیلی خوشگله بهت میاد
 _جدی 

 _آره
 _پس همینو میدرم

 دوباره رفت تو اتاق وبعد دند دقیقه اومد لباس رو به پدره داد وگفت 
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 _همینو میبریم
 پدره لباس رو تو پالستیک گذاشت وگفت

 _خوش اومدین
 _مرسی

 از مغازه اومدیم بیرون 
 بود/ساعت

 _رها دیگه بریم
 _باشه 

 از پاساژ رفتیم بیرون وسوار ماشین شدیم
 وقتی رسیدیم پیاده شدم وگفتم

 _خداحافظ
 _خداحافظ

 دررو با کلیدم باز کردم ورفتم تو خونه .......
 ⃣⃣ 
 بابام خونه بود عموم هم خونه بود 

 اااه یادم رفت به بابا بگم
 _سالم 

 _سالم دخترم
 _سالم عمو خوبی

 _آره خوبم 
 _بابا 
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 _بله 
_صتتبح یه مرده اومد وگفت تا آخر هفته وقت دارین پول آقای قاستتمی رو 

 بدین
 _واای حاا این همه پول رو از کجا بیارم

 _بابا دیزی شده
 _نه دخترم

 _بابا من میدونم یه دیزی شده نمیدواین بگین دی شده 
میلیارد پول باید به  3۰_با شتترکت آقای قاستتمی قرار داد بدتتته بودیم و

 میدادیم
شید وفرار کرد منم تا یه هفته  شرکت رو باا ک شریکم همه ی پول های  ولی 

 وقت دارم که پولشو بدم وگرنه 
 _وگرنه دی 

 _وگرنه میرم زندان
 _دی

میلیارد پول زیادیه منم که نمیتونم تا آخر هفته این پول رو جور کنم پس 3۰_
 میرم زندان

 هفته این پول رو جور میکنیم_نه بابا تا آخر 
 _دخترم برو باا  میدوام با عموت صحبت کنم

 _باشه
 رفتم تو اتاقم وااای بدبدت شدیم حاااین همه پول رو از کجا بیاریم
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 خدایا ببدشید ولی مجبورم 
 میرم دزدی 

 اگه گیر بیوفتم دی
 آزادی بابام مهمتره
صال3۰این پولدارها که با شه ا شون نمی  در مقابل این همه پول میلیارد دیزی

 میلیادر به حداب نمیاد3۰
 خدایا ببدشید ولی مجبورم با این فکر ها خوابم برد....

 از خواب بیدارشدم۶/۵صبح ساعت
مانتو وشلوار مشکیمو پوشیدم وشال مشکیمم سرم کردم کف  مشکیمم پام 

درو  نکردم واتاقم رفتم بیرون پاوردین پاوردین راه میرفتم که بقیه بیدار نشتت
یدم ودرو باز کردم ورفتم  باز کردم ورفتم تو حیاط تا پام رستتید تو حیاط دو

 بیرون 
 میدواستم برم تجری  دزدی یه تاکدی گرفتم ورفتم 

بعد از اینکه رستتیدم پیاده شتتدم  وکرایه رو دادم یه خونه بود که از همه خونه 
 ها خوشگل تر بود دیواراش سفید بود 

 از دیوارباارفتم وپریدم توحیاط  وااااای حیاط  دقدر خوشگله 
 پر ازگله گلهای

 رز.محمدی.یاس و....
 یه آادیق وسط حیاط بود 

 ویه تاب سفید کنار درختها بود
 وااای  اگه این حیاطه پس تو خونه دیگه دیه حتما قصره



wWw.Roman4u.iR  26 

 

 اااه اومدم دزدی مثال 
 شنیدم سر جام وایدادمداشتم میرفتم تو خونه که با صدایی که 

 وااای خدایا بدبدت شدم دستموگذاشتم  رو قل*ب*م وبرگشتم......
 ⃣⃣ 
 یه سگ سیاه بود که هم  پارس میکرد 

سگه میدوئید  شروع کردم به دویدن حاا هی من میدوئیدم  سگ رو دیدم  تا 
باز کردم ورفتم تو خونه هنوز  به خونه آروم در رو  یدم  تا رستت یدم  انقدر دو

 سگه میومد صدای 
 وااای ده خونه ی باحالیه 

یه طرف مبل های سلطنتی ویه طرف هم مبلهای اسپرت کرم خیلی خونه ی 
 باحالی بود

 ��?من مثال اومدم دزدی هر کاری میکنم جزدزدی
 رفتم طبقه باا ودر یه اتاق رو باز کردم 

 اتاق قشنگی بود ست سفید ومشکی 
 در کمد رو باز کردم  اااه هیشی نیدت  کدی هم تو اتاق نبود رفتم تو اتاق و

نه پول نه دیز گرونی هم  کااذ بود در کمد رو بدتم وخواستم از اتاق برم 
 بیرون که یه در باز شد و یه پدر اومد بیرون 

 وااای بدبدت شدم 
 خواستم فرار کنم که پدره زود خودشو بهم رسوند ومنو گرفت وگفت

 _تو کی هدتی  نکنه اومدی دزدی
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 اومدم تو رو ببینم خوب اسکول اومدم دزدی دیگه  _نه
 _حاا منو مددره میکنی زنگ میزنم پلیس بیاد 

 خودش داشت میرفت طرف موبایل  ومنو میکشید
 _آقا ببدشید تو رو خدا به پلیس زنگ نزنید 

 _حرف نزن اومدی دزدی تازه میگی به پلیس هم زنگ نزنین
 _هر کاری بگید میکنم

 _هر کاری
 قط منو نندازین زندان_بله ف

 _دی از خونم برداشتی 
 _هیشی دیزی نداشتین که بدوام بر دارم

 _شرط دارم
 اااه مرتیکه ی ایکبیری واسه من شرط میزاره

 _ده شرطی
 _که خدمتکارم بشی

 _دی؟؟؟؟؟؟؟
 _یا قبول میکنی یا میری زندان 

 از کجا بیارممیلیارد رو 3۰فکر کردم خدمتکار بودن بهتر از زندان رفتنه اما 
 _باشه قبول فقط یه دیزی بگم 

 _بگو
 ⃣⃣ 
 _میتونین به من یکم پول قرض بدین 
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 _هه اومدی دزدی تازه پول هم میدوای
میلیارد 3۰_خواه  میکنم پیشتتتون کار میکنم پول هم نمیدوام فقط بهم 

 پول قرض بدین
 میلیارد3۰_دی!!!

 _خواه  میکنم 
 میلیارد رو میدوای دیکار 3۰_

شرکتی قرار داد  _پدرم شته وفرار کرده بابام هم با یه  شو بردا شریک  پول ها
میلیارد بهشتتون بده اگه نده میوفته زندان به خاطر همین اومدم 3۰داره وباید 

 دزدی
 _شغل پدرت دیه 
 _مهندس معماری

 سال کار کنی2_باشه این پول رو میدم تو هم باید برام 
 سال2_دی 

 سال تازه کمم هدت 2_آره 
 اشه کار میکنم فقط این پول رو بهم بدین_ب

 _باشه از فردا کارت رو شروع میکنی 
 _میشه بگین کارم دیه وده کاری باید انجام بدم

 _آشپزی.تمیز کردن خونه.وبعضی از کارهای منو انجام میدی
 _باشه

 _ازاین به بعد نمیگی باشه میگی دشم آقا 
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 _با..دشم آقا
 _خوب شد 
 _میتونم برم

 _نه
 _درا 

 _وایدا تا من آماده شم بعد پول رو به بابات بدیم
 _واقعا مرسی آقا

 _بشین تا بیام
 _باشه
 _دی 

 _ببدشید حواسم نبود 
 _دفعه دیگه حواست باشه

 _دشم آقا
 تو اتاق دوتا  در بود یه در رو باز کرد فکر کنم حموم بود رفت توش 

 دقیقه درباز شد ۵بعد 
 یه حوله تنشهواای این درا اینجوریه فقط 

 سرید دشمامو بدتم
 بعد دند دقیقه گفت

 _دشماتو باز کن
 دشمامو باز کردم ودیدم لباساشو پوشیده

 _خوب بریم
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 _بریم 
در اتاق رو بازکرد اول خودش رفت بعد من دره اتاق رو بدت وجلوی من راه 

 افتاد......
 ⃣⃣ 
 در اتاق رو بدت وجلوی من راه افتاد 

شعور مگه دره ی بی شو انداخته  ااه پ سر نمیگن خانم ها مقدم ترن مثل گاو 
 پایین ومیره
 _آقا آرسام

 دیدم یه پیر مرد داره صداش میکنه
 اه پس اسم  آرسامه 

 _بله م  رحیم
 _بفرمایید صبحونه 

 _نه م  رحیم صبحونه نمیدورم
 _دشم آقا

 ورفت
 _بریم

 _باشه 
 _مگه نگفتم میگی دشم آقا 

 _با.. دشم آقا
 رفتیم وسوار ماشین  شدیم 
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 _خونتون کجاست
 آدرس رو دادم واونم بدون هیچ حرفی رانندگی میکرد

 دقیقه رسیدیم به در خونمون۴۵بعد 
 _برو باباتو صدا کن

 _فقط یه دیزی
 _بگو

 _میشه به بابام در مورد دزدی دیزی نگید
 _باشه برو باباتو صدا کن

 _دشم آقا
 رفتم وبا کلیدم در رو باز کردم 

 بابا ومامان تو آشپزخونه بودن
 _بابا

 _بله دخترم
 _یه  لحظه میاین 

 _اومدم
 وقتی اومد یه نگاه به من کرد وگفت

 _جایی میری
 _نه 

 _پس درا لباس بیرون پوشیدی
 _بابا یه لحظه میاین دم در

 _دیزی شده
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 _نه فقط یه لحظه بیاین کارتون دارم
 _باشه بریم

 رفتیم بیرون 
 _خوب دیکارم داری

 آرسام که دید بابام اومده از ماشین پیاده شد واومد پیشمون 
 _سالم

 _سالم ببدشید شما
 _آرسام هدتم 

 _ببدشید به جا نیوردم 
 میلیارد رو بهتون میدم3۰_من اون

 _درا شمامیدواین این همه پول به من بدین من حتی شما رو نمیشناسم 
 گذاشتم_دون دخترتون ازم خواسته ومنم یه شرطی براش 

 _شرط !!ده شرطی
 _که خدمتکار من باشه

 _دی خدمتکار بشه
 _بابا خواه  میکنم قبول کن

 _نه من قبول نمیکنم
 _درا 

 _تو میدوای بری کار کنی
 _آره بابا خواه  میکنم قبول کن
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 _نه اصال
 _پس این همه پول رو از کجا میارین

 _مهم نیدت که برم زندان ولی تو کار نمیکنی
 _خواه  میکنم بابا نمیشه که شما برین زندان پس ما دی میشیم 

 بابا تو رو خدا قبول کن فقط یه مدت کوتاهه 
 _دند ماه

 _دی 
 _دند ماه میدوای کار کنی

 سال2_
 سال2_دی 

 _آره بابا قول میدم هرهفته بیام دیدنتون
 _ولی من نمیتونم قبول کنم

 _جون من قبول کن
 نمیزارم بری_جونتو قدم ندور دون من 

 _ولی من میرم
 _نه نمیری برو تو 

 _ولی
 _گفتم برو تو

 رفتم تو ورفتم تو اتاقم ودرو بدتم ......
 ⃣⃣ 
 رفتم تو ورفتم تو اتاقم ودرو بدتم 
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 من میرم تو اون خونه و کار میکنم 
 آره من حتما میرم 

 کدی هم نمیتونه جلوم رو بگیره
 گذاشتم توش از تو کمد دمدونم رو برداشتم و لباسامو

 یه دفتر وخودکار برداشتم ونوشتم
 سالم 

 شاید وقتی این نامه رو بدونین
 من خیلی ازتون دور باشم ولی من مجبورم که برم

 خداحافظ
 دارام          

 نامه ودمدونم رو برداشتم واز اتاقم زدم بیرون 
 صبح بود اان حتما خوابیدن نامه رو گذاشتم تو سالن 2/۵ساعت

 ورفتم تو حیاط اروم اروم میرفتم دررو باز کردم 
 ااه اان از کجا تاکدی پیدا کنم
 با ماشین خودم هم نمیتونم برم 

 رفتم سر خیابون تا شاید یه تاکدی پیدا شه
 از شانس گنده من یه پدر جوون بود 

 سوار شدم وآدرس رو دادم 
 یه نگا به پدره انداختم

 اواا خدا ده کرده 
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 اعصاب  خدا انگار
 نداشته ها

 یه پدرمو فرفری 
 صورت سفید مثل گچ لب هایی خشکیده قد متوسط واار که قوز داشت 

 کال اسکلت بود
ها  ما از این شتتتانس  با  با نه  له؟؟ یه؟؟؟؟فکر کردین پدتتره خوشتتگ )د

 نداریم؟همشون اسکولن(
 _خانم 

 _بله
 _رسیدیم

 از ماشین پیاده شدم وکرایه رو دادم
 رو زدم رفتم طرف در وزنگ

 بعد دند دقیقه همون پیرمرده م  رجب در رو باز کرد
 اول با تعجب نگام کرد وگفت
 _سالم خانم دیزی میدواید

 _سالم آقا آرسام هدتن
 _بله هدتن

 _میشه صداشون کنید
 _دخترم بیا تو تا صداش کنم

 _باشه
 رفتیم تو 
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 _دخترم وایدا تا بیام
 _دشم

 اومدرفت باا وبعد دند دقیقه با آرسام 
 واااای خدا این درا اینطوریه.......

 ⃣⃣ 
 رفت باا وبعد دند دقیقه با آرسام اومد 

 وای خدا این درا اینطوریه
 فقط یه شلوارک پاش بود لباسم نپوشیده بود بی حیا

 از پله ها اومد پایین وگفت
 _دیه دی میدوای

 _اومدم کار کنم
 _ولی بابات گفت..

 حرفشو قطد کردم وگفتم
شون بابام میوفته  _من  مجبورم که کار کنم اگه این پول رو تا آخر هفته ندم به
 زندان

 _باباتو دطوری راضی کردی
 _فرار کردم

 ��?_دی
 _فرار کردم 

 _تو دیوونه شدی 
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 _نه دیوونه نشدم فردا هم پول رو به بابام بدین
 _باشه اان برو تو اتاقم

 _دی 
 _میدوام وظایفتو بهت بگم 

 _دشم آقا
 پله ها رفتم باا از 

 واای حاا اتاق  کدومه 
 فکر کنم همون اتاقه که اول اومده بودم باشه

 رفتم تو همون اتاقه
 بعد دند دقیقه اومد 

 _خب توسال باید برام کار کنی 
 وای به حالت اگه یکی از وظایفتو انجام ندی

 _دشم آقا
ت باید ساع صبح منو بیدار کنی.صبحانه نمیدورم ولی ناهار۶_باید هرروز 

 باید آماده باشه9آماده باشه شام هم ساعت 2
 ماهی یکبار تو خونه مهمونیه 

 تو از اان به بعد جزو اموال منی تو مهمونی با مردی حرف نمیزنی 
 جمعه ها هم مرخصی داری

 فهمیدی 
 _بله

 _دیگه نمیگی بله میگی دشم آقا
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 _دشم آقا
 تونی بری_به خاتون گفتم  یه اتاق برات آماده کنه می

 _دشم آقا
 رفتم پایین دیدم یه پیر زن کنار م  رحیم وایداده شاید خاتونه 

 رفتم جلو وگفتم
 _سالم

 _سالم دخترم خوبی 
 _مرسی من خوبم

 _بریم اتاقتو نشون بدم
 _باشه

رفتیم باا یه در قهوه ای بود در رو باز کرد یه اتاق که ستتت مشتتکی وقرمز 
 داشت خیلی قشنگ بود 

 دخترم_شب بدیر 
 _شب بدیر

 خاتون رفت بیرون 
شتم تو کمد دمدونم رو  شتم وگذا سامو بردا ومنم رفتم طرف دمدونم ولبا

 هم گذاشتم تو کمد لباسامو با یه پیرهن
یدم زیر پتو  دت وخز صتتتورتی وشتتتلوار آبی عوض کردم ورفتم رو ت

 وخوابیدم......
 ⃣⃣ 
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 صبح با تکون های دستی بیدار شدم 
 دشمامو باز کردم ودیدم خاتونه 

 _سالم دخترم پاشو برو آقا رو صدا کن
 _خاتون تو رو خدا خودت برو خوابم میاد

 _نمیشه که من برم 
 _درا

 _آقا عصبانی میشه
 _به درک من خوابم میاد به  بگو خواب  میومد 

 _اما عصبانی میشه 
 _وااای خاتون من خوابم میاد امروز تو صداش کن

 آقا عصبانی بشه خودت جوابشو میدی _باشه ولی
 _باشه برو

 خاتون از اتاق رفت بیرون دشمامو بدتم ودوباره خوابیدم 
 بعد دند دقیقه در محکم باز شد

 دشمامو باز کردم که ببینم کیه که دیدم آرسام داره میاد طرفم
 یا خدا این دشه

 اومد طرفم وموهامو کشید
 _آخ

بیدار ۶یزنی مگه نگفتم منو ستتاعت _دختره ی دیوونه رو حرف من حرف م
 کن

 _خاتون بیدار کرد دیگه
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 _این وظیفه ی تو ئه نه خاتون فهمیدی
 _آره نفهم نیدتم که نفهمم
 _بار آخرت باشه فهمیدی

 _آره
 موهامو ول کرد واتاق رفت بیرون 

 مریضه روانی  ده فرقی داره من بیدارش کنم یا خاتون مشکل داره دیوونه 
ویه تونیک طوسی با شلوار مشکی پوشیدم یه شال طوسی رفتم طرف کمدم 

 هم سرم کردم ورفتم بیرون.....
 ⃣⃣ 
رفتم طرف کمدم ویه تونیک طوستتی با شتتلوار مشتتکی پوشتتیدم ویه شتتال  

 طوسی هم سرم کردم ورفتم بیرون
 رفتم پایین ودیدم آرسام نیدت

 رفتم طرف خاتون وگفتم
 _سالم

 _سالم دخترم 
 _آقا کجاست

 شه داره آماده میشه_تو اتاق
 بعد دند دقیقه آرسام از اتاق  اومد بیرون

 _خاتون من دارم میرم
 _بدالمت پدرم
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 ااااه پدره ی ایکبیری بری دیگه بر نگردی
 رفت بیرون 

 _خاتون من اان باید دیکار کنم
 _برواتاق آقا رو تمیز کن 

 _باشه
 رفتم تو اتاق  تا اتاقو تمیز کنم

 خیلی تمیزه پس من دیرو تمیز کنم_واای خدایا اینجا که 
 از اتاق رفتم بیرون تا به خاتون بگم که دیدم یه دختر پایینه 

 وااای خدایا ده قدر 
 زشته این دختر 

 هم  که آرایشه
 یعنی اگه اسید هم بریزی روش باز هم آرایش  پاک نمیشه 

 _یه دفعه منو دید وگفت
 _خاتون این کیه

 _خدمتکار جدید
 ا این رو آوردین _دی خدمتکار در
 _خود آقا آوردن  

 _خب من میمونم تا آرسام بیاد یه قهوه هم برام بیار
 _دشم

 با خاتون رفتم آشپزخونه 
 _خاتون
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 _دیه دخترم
 _این دختره کیه

 _دختر عموی آقا
 _آها

 _من این قهوه رو ببرم تا صداش در نیومده 
 _باشه برو

 خاتون رفت وبعد دند دقیقه اومد 
 اان اذا رو درست کنم_خاتون 

 _دی میدوای درست کنی
 _ازانیا خوبه

 _آره خوبه درست کن
 مواد ازانیا رو آوردم وازانیا درست کردم بعد گذاشتم تو فر 

 وظرف ها رو شدتم 
 بعد از اینکه ظرف ها رو شدتم نشدتم رو صندلی حوصلم سر رفته بود 

 گوشیمو از جیبم در آوردم و زدم یه آهنگ
 دگیت بودمکجای زن

 که دنیامو نفهمیدی
 کنارت گریه می کردم

 تو به اشکام میدندیدی
 نکن گریه دیگه بده
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 من از اشکات بیزارم 
 خودت خواستی برم حاا 

 دارم میرم پی کارم...
 یه دفعه صدای جیغ دختره اومد 

 رفتم تو سالن که ببینم درا جیغ کشیده که دیدم......
 ⃣⃣ 
 رفتم تو سالن که ببینم درا جیغ کشیده که دیدم از گردن آرسام آویزونه 

 _سالم آرسام خوبی
 _آره الناز کاری داشتی اومدی

 _مگه باید کاری داشته باشم که به عشقم سر بزنم
 عققق واقعا آرسام عاشق این شده

 _میز ناهارو آماده کنین
 _دشم آقا

 دیدیم رفتم تو آشپزخونه وبا کمک خاتون میز رو
 _دخترم برو آقا رو صدا کن

 _باشه 
 رفتم تو اتاق  در زدم ولی کدی جواب نداد 

 در رو باز کردم 
 دیدم آرسام نشدته رومبل والناز هم کنارش نشدته

 _کی گفت بیای تو 
 _در زدم جواب ندادین 
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 _خوب برو پایین
 _دشم آقا

 دررو بدتم ورفتم بیرون 
 ااااه پدره ی ایکبیری 

 ی به جای ناهار کوفت بدور
 بعد دند دقیقه اومدن ونشدتن روی صندلی 

 اومدم برم که آرسام گفت کجا
 _آشپزخونه

 _تا وقتی که اذامو بدورم تو همینجا میمونی
 _دشم آقا

 وایدادم تا این ایکبیری اذاشو بدوره 
 وااای زود بدورین دیگه نیم ساعته وایدادم 

 الناز گفت
 _آرسام عزیزم

 _دیه
 هدت _مهمونی کی

 _آخر هفته پنج شنبه
 _پس فردا بریم خرید

 _نه فردا کار دارم خودت برو 
 _باشه عزیزم
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 دقیقه ی دیگه هم وایدادم تا اذاشون تموم شد1۰
 آرسام از رو  صندلی پاشد وگفت

 _دوتا قهوه هم بیار
 _دشم آقا

 میز رو جمد کردم ورفتم تو آشپزخونه قهوه درست کردم وبردم براشون 
 دختره خیلی آویزونه واای این 

 سرشو گذاشته بود رو شونه ی آرسام وداشت تی وی میدید 
 قهوه رو گذاشتم رو میز وخواستم برم که آرسام گفت.....

 ⃣⃣ 
 قهوه رو گذاشتم رو میز وخواستم برم که آرسام گفت 

شنبه  دند تا گارگر هم میگیرم که خونه رو تمیز کنین برای مهمونی  باید پنج 
 باشه فهمیدی همه دی خوب

 _بله آقا 
 __میتونی بری

 رفتم تو آشپزخونه 
 _خاتون 

 _بله دخترم
_آقا گفت که مهمونی داره وباید کارهاشو انجام بدیم گفت دند تا خدمتکار 

 هم میگیره
 _باشه دخترم

 رفتم نشدتم رو صندلی وخاتون دوتا دایی ریدت واومد پیشم نشدت 
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 _دخترم دند سالته
                             22   

 _دی شد که اومدی اینجا
_راست  پدرم ورشکدت شد ومن مجبور شدم بیام اینجا پدرم اصال راضی 

 نبود
 _پس دطور راضی  کردی 

 _از...خونه فرار کردم
 _دی؟؟؟؟؟

 _من مجبور شدم فرار کنم
 _خاتون خاتون

 _من برم آقا صدام میکنه 
 _باشه برو 

 بعد دند دقیقه اومد وگفتخاتون رفت و
 _آقا گفت شب مهمون داره 

 _مهمون  کیه
 _پدر عموش داداش الناز
 _واای نکنه اینم مثل النازه

 _نه آقا آراد خیلی مهربون وشوخه اصال شبیه الناز نیدت   
 _حاا واسه شب دی درست کنیم

 _آقا آراد خیلی قورمه سبزی دوست داره 
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 نم_باشه پس قورمه سبزی درست میک
 ⃣⃣ 
 _باشه پس قورمه سبزی درست میکنم  

 از تو یدشال سبزی قورمه رو در آوردم ومشغول درست کردن اذا شدم
 نیم ساعت بعد کارم تموم شد

 _خاتون
 _بله دخترم

 _من کارم تموم شد میشه برم 
 _آره برو آقا دند ساعت دیگه میاد

 _پس من رفتم 
 از آشپزخونه اومدم بیرون ورفتم تو اتاقم ورفتم حموم 

بعد نیم ستتاعت اومدم بیرون ولباستتامو پوشتتیدم ونشتتدتتتم جلو میز توالت 
شک کردم بعد  شن کردم وموهامو خ شوار رو رو س دقیقه موهام کامال 1۰و

 خشک شد موهامو باا بدتم ونشدتم رو تدت 
 دیکار کنمآرسام میاد تااون موقد 8ساعت ۶:3۰اان ساعت

 گوشیمو در آوردم وزنگ زدم به امیر
 یه بوق دوبوق سه بوق دیگه میدواستم قطد کنم که جواب داد

 _الو دارام
 _سالم امیر

 _سالم دختر آخه درا بدون خبر رفتی عمو خیلی عصبانیه
 _امیر من مجبور بودم 
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 سال میدوای اونجا بمونی 2_دارام معلومه دی میگی اخه تو 
 جبورم _گفتم که م

 _آدرس اون خونه رو بگو
 ��?_درا

 _میدوام بیام دنبالت بریم حرف بزنیم
 _نمیشه 

 _درا 
 _دون باید اجازه بگیرم 

 _باشه ولی هرموقد توندتی بگو که بیام دنبالت 
 _باشه پس من میرم 

 _مواظب خودت باش خداحافظ
 _خداحافظ

 ساعت رو نگاه کردم  
 دقیقه حاا دیکار کنم ۶:۴۵
 ان میدونم آها رم

شتتروع کردم به رمان خوندن خیلی رمان  باحاله داشتتتم میدوندم که یکی 
 در اتاق رو زد 

 _کیه
 _منم دخترم آقا اومد

 _اان میام 
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 شالمو سرم کردم ورفتم بیرون 
 آرسام رو دیدم که داره با یه پدر میاد تو 

 اومد تو 
 خاتون گفت
 _سالم پدرم

 _سالم خاتون 
 اراد گفت

 _به به خاتون کجایی دلم برات یه ذره شده بود 
 _تو که زیاد اینجا نمیای

 آراد دشم  به من افتاد وگفت
 _آرسام ناقال زن گرفتی به من نگفتی 

 _دی !!زن ؟آراد باز مددره بازی در نیار 
 _پس این خانم خوشگله کیه

 _خدمتکار جدیدم
 _این خیلی خوشگله قبلیا خیلی زشت بودن

 د وگفترو به من کر
 _اسمت دیه

 _دارام 
 _دارام خدمتکار های قبلیشو ندیدی ده آدمایی بودن 

یکی بود اسم  سحر بود خیلی زشت بود با دشماش میدواست آرسام رو 
 قورت بده 
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 از بس که این آرسام تیپهای دختر ک  میزنه
 خاتون گفت

 _پدرم تو هم خوشتیپی دیگه
 _نه خاتون هیشکی به من نگا نمیکنه

 _درا پدرم از خداشون هم باشه
 _نه خاتون اگه خوشتیپ بودم اان زن داشتم 

 من زن میدوام  هیشکی به من زن نمیده 
 دارام تو زنم میشی 

 گفتم
 _نه بابا دیزه دیگه ای نمیدوای

 _من میدوام زنم بشی 
 اومدم جوابشو بدم که آرسام گفت

 _آراد بده دیگه کم مددره بازی در بیار
 _مددره بازی نیدت که همه زن دارن حتی تو هم زن داری 

 _من زن دارم خودم نمیدونم
ضی موقد ها  سه الناز دیوونت میکنه  بع _اره دیگه الناز زنته خدا به دادت بر

 یه کارهایی  میکنه که میدوام سرشو بکوبم به دیوار 
 اوووه این داداششه اینو میگه پس ببین این الناز ده ادمیه 

 به داد آرسام برسه .....خدا 
 ⃣⃣ 
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 اوووه این داداششه اینو میگه پس ببین این الناز ده آدمیه  
 خدا به داد آرسام برسه

 به هم میان 
 دوتاشون رو مدن 
 رفتم تو آشپزخونه 

 خاتون هم اومد وگفت
 _بیا بریم میز رو آماده کنیم 

 _باشه 
 با خاتون میز رومرتب کردیم 

 وآراد وآرسام اومدن 
 راد تا دشم  به میز افتادآ

 گفت
 _آخ جون قورمه سبزی خاتون عاشقتم

 _این قورمه سبزی رو دارام درست کرده
 _واقعا

 _آره
 _وااای عاشقتم دارام

 آرسام گفت
 _آراد بده بشین بدور

شی یکم بدند بابا دنیا که به آخر نمیرسه  صبانی می _اااه آرسام درا هم  ع
 اگه تو بدندی
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 اذاتو بدور _آراد گفتم بشین
 _باشه 

 آراد هم دیگه حرفی نزد واذاشو خورد 
 دقیقه اذاشونو خوردن 2۵بعد 

 آراد گفت
 _دستتون درد نکنه خیلی اذا خوشمزه بود 

 _نوش جان
 آرسامم گفت

 _دستت درد نکنه خاتون
 _نوش جان پدرم

ااه پدتتره ی احمق من اذارو درستتت کردم اونوقت میگه دستتتت درد نکنه 
 ایکبیریخاتون 

رفتن نشتتدتتتن تو ستتالن میز رو جمد کردم ورفتم تو آشتتپزخونه ودوتا قهوه 
 درست کردم وبردم تو سالن 

 قهوه رو گذاشتم رومیز وخواستم برم که آراد گفت 
 _دارام

 _بله
 _هر وقت اومدم اینجا واسم قورمه سبزی درست کن

 _باشه 
 _مرسی 



 53 عاشقانه یدزد

ه خودم و م  رحیم   وخاتون رفتم تو آشتتپزخونه و میز رو آماده کردم و واستت
 اذا کشیدم 

 بعد دند دقیقه م  رحیم وخاتون اومدن ونشدتن رو صندلی 
 م  رحیم گفت

 _این اذا خوردن داره 
 وشروع کرد به خوردن 

 تا اولین قاشق رو خورد گفت
 _خاتون 

 _بله 
 _درا دستپدتت عوض شده

 _دارام این اذا رو درست کرده
 _واقعا

 _آره 
 شروع کرد به خوردن....ودوباره 

 ⃣⃣ 
 ودوباره شروع کرد به خوردن  

 آخر ازهمه اذامو تموم کردم 
 خاتون و م  رجب هم رفتن تا بدوابن 

 هر دقدر خاتون اصرار کرد ظرف هارو بشوره قبول نکردم 
سام اومد تو  دتم که دیدم آر ش شتم ظرفهارو می شدم و دا صندلی بلند  از رو 

 آشپزخونه 
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 داشتم ظرف هاروبدون توجه به  
 میشدتم که گفت 

 _بیا بشین کارت دارم
 _نه همین طوری راحتم

 _گفتم بشین
 _منم گفتم این طوری راحتم 

 _زبون آدم نمیفهمی
 _آدمی نمیبینم

 یه دفعه اومد ودستامو گرفت وبرد وبه زور نشوندم روی صندلی
 _مگه بهت نگفتم تو خدمتکار منی وحق نداری با مردی حرف بزنی
 _اااه مگه من زندانیم که نباید با مردی حرف بزنم اصال دلم میدواد 

 با مرد ها حرف بزنم مشکلیه 
 _تا وقتی که خدمتکار منی حق نداری با مردی حرف بزنی

 _برو بابا تو حق نداری به من دستور بدی 
 _همین که گفتم دفعه ی بعدی ببینم  با مردی حرف بزنی خونت حالله 

 برم که پاشد واومد پیشم وبازومو گرفتپاشدم وخواستم 
 _دفعه ی بعدی ببینم بیشارت میکنم بتتتاشتتته

 منم که خیلی ترسیده بودم سرمو تکون دادم وگفتم 
 _باشه 

 از آشپزخونه رفت بیرون
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 اااه ایکبیری اصالبه اون ربطی نداره که من با کی حرف میزنم احمق
 قه همه ی ظرف هارو شدتم دقی1۵دوباره شروع کردم به شدتن ظرف ها بعد

 ورفتم تو اتاقم 
 شالمو از سرم برداشتم ونشدتم جلو آینه تا موهامو شونه کنم 

شتم  سی بردا شلوار طو شونه کردن موهام از تو کمد یه پیرهن قرمز و  بعد از 
 وپوشیدم ورفتم تا بدوابم 

 سرم به بالشت نرسیده خوابم برد.........
 دم پاشدم برم آرسام رو بیدار کنمبا صدای آارم گوشیم بیدار ش

 رفتم دستشویی ودست وصورتمو شدتم واومدم بیرون 
 از تو کمد یه تونیک صورتی وشلوار مشکی در آوردم پوشیدم 

 خدا رو شکر که آرسام نگفت لباس خدمتکار هارو بپوشم 
 موهامم بدتم وشال مشکیمم سرم کردم ورفتم بیرون

 درزدم ورفتم تو اتاق آرسام
 خدا باز این ل*خ*ته دشمامو بدتم ورفتم جلو همونطور که میرفتم  واای

جلو پام به یه دیزی گیر کرد وافتادم رو آرستتام  خواستتتم پاشتتم که آرستتام 
 دشماشو باز کرد 

 واای بدبدت شدم 
 زود از ب*غ*ل  بیرون اومدم 

 ودشمامو بدتم
 _درا دشمهاتو بدتی

 _آخه شما لباس تنتون نیدت
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 س تنم نباشه_خوب که دی لبا
 _پدر هم پدرای قدیم شرم وحیا داشتن 

 بیشعور ل*خ*ت جلوم وایداده میگه خوب لباس تنم نباشه 
 _دی گفتی

 ااااااه بازم بلند فکر کردم
 _هیشی نگفتم

 ودویدم واز اتاق بیرون رفتم ........
 ⃣⃣ 
 دویدم واز اتاق بیرون رفتم 

 ااااااه من کال بلند بلند فکر میکنم
 رفتم پایین دیدم م  رحیم وخاتون دمدون دستشونه 

 _سالم جایی میرین
 خاتون گفت

 _سالم دخترم داریم میریم شهرمون  عروسیه دختره خواهرمه 
 _مبارک باشه ایشالله به پای هم پیر بشن

 _ممنون دخترم 
 _دند روز میمونید 

 _یه هفته 
 وای یه هفته باید با آرسام تنها بمونم 

 ان باید بریم خداحافظ _دخترم ما ا
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 _خداحافظ 
 م  رحیم وخاتون رفتن 

 وااای خدا یه هفته باید تنها بمونم اونم با آرسام
 _رفتن

 _کیا
 _اااه خاتون وم  رحیم دیگه 

 _ آره رفتن
 من  برای ناهار نمیام خونه 

 _باشه 
 رفت بیرون 

 ااااااه پدره ی ایکبیری خداحافظی هم نکرد  اصال به درک 
 کاری هم ندارم که انجام بدم 

 رفتم نشدتم رو مبل وتی وی رو روشن کردم
 ��?من ده خدمتکاری هدتم که اصال کار نمیکنم 

 داشت فیلم گوزل رو میداد 
 اااه من خیلی از ازل بدم میاد خیلی بدجنده 

شت قبول میکنم رو می داد واای خدایا انقدر که من  شبکه ی دیگه دا زدم یه 
 دیدم همه ی قدمتهاشو حفظم این فیلم رو 

شیدم  شنگی نمیده تی وی رو خاموش کردم و رومبل دراز ک صال فیلم ق اااه ا
 کم کم دشمام گرم شد وخوابم برد.......

 با صدای در دشمامو باز کردم این اینجا دیکار میکنه آراد بود 
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 _سالم خوبی ببدشید بیدارت کردم 
 _نه اشکال نداره یه دفعه ای خوابم برد

 کاری داشتی اومدی 
 _آره اومدم با آرسام بریم بیرون خوندت 

 _نه امروزم برای ناهار نیومد خونه
 _اااه حاادیکار کنم

 _بشین تا برات یه قهوه بیارم 
 _نه نمیدواد مرسی 

 میشه باهات صحبت کنم
 _آره

 _خوب بیا بشین پیشم
 _نه همینجا میشینم 

 _ااااه نمیدوام بدورمت که بیا بشین
 شه _با

 رفتم نشدتم پیش  
 _حاا تعریف کن

 _دیو 
 _دیشد که اومدی اینجا 

_بابام شتریک  کالهبرداری کرد وپول های شترکت رو برداشتت وفرار کرد 
 وبابام سک..
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 به اینجا که رسیدم گریم گرفت  وبا هق هق گفتم
صت داره تا  سکته کرد وطلبکارش گفت تا یه هفته فر میلیارد به  3۰با.بام 

 وگرنه..بده 
 میوفته زندان

 وشروع کردم به گریه کردن 
_منم مجبور شتتدم واومدم دزدی وگیر افتادم وآقا آرستتام اون پول رو به بابام 

 داد ومن خدمتکارش شدم بابام قبول نکرد من فرار کردم 
 ودوباره گریه کردم

 آراد اومد جلو وب*غ*لم کرد  
یدم تا تو دیگه خدمتکارش میلیارد رو به آرستتام م3۰_آروم باش دارام من 

 نباشی 
 _واقعا 

 _آره من واسه خواهر دارامم هر کاری میکنم 
 _خواهر

 _آره از اان به بعد تو خواهرمی
 باشه

 _باشه داداشی
 _دیگه گریه نکن تا آرسام بیاد 

 بزار یه زنگ به  بزنم
 گوشیشو از جیب  در آورد وشماره ی آرسام رو گرفت....

 ⃣⃣ 
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   در آورد وشماره ی آرسام رو گرفتگوشیشو از جیب 
 _الو سالم آرسام زود بیا خونه 

............... _ 
 _من خونه ی توام زود بیا

.................._ 
 _باشه خداحافظ

 _دی گفت 
 _گفت تا نیم ساعت دیگه میاد ......

 داشتم با آراد حرف میزدم که در باز شد و آرسام اومد تو
 _سالم داداش اومدی 

 الم برو تو ماشین تا بیام_س
 _باشه 

 آراد پاشد وگفت 
 _خداحافظ دارام

 _خداحافظ
 آراد که رفت آرسام اومد جلو وگفت 

 _تو حرف حالیت نمیشه نه
 _مگه دیکار کردم

 _مگه نگفتم نباید با مردی حرف بزنی
 _ااااااااه اصال به تو ده درا نباید با مردی حرف بزنم 
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 با خدمتکار های قبلیت هم همین رفتار رو داشتی 
 _آره همین رفتار رو  داشتم واگه با مردی حرف میزدن  اخراج میشدن 

 _پس درا من رو  اخراج نمیکنی 
 _دون بابت تو پول دادم ومن اخراجت نمیکنم 

 فهمیدی
 _خدمتکارم برده که نیدتم که با مردی حرف نزنم 
 حتی برده ها هم اجازه دارن با مرد ها حرف بزنن 

 خواستم برم که  دستمو گرفت وگفت
_ دفعه ی دیگه با هیچ مردی حرف  نمیزنی دون تو یکی از دارایی های منی 

 من بابت تو پول دادم وهر دی که من بگم روانجام میدی
 _برو بابا اصال میدوام با همه حرف بزنم تو هم هیچ الطیتت... 

 طرف صورتم سوخت یه 
 منو زد دطور به خودش اجازه داد منو بزنه 

 _دفعه ی دیگه انقدر مهربون نیدتم  فهمیدی
 _ازت متنفرم متنفر تو یه آشغالی 

 ودویدم ورفتم تو اتاقم.....
 ⃣⃣ 
 ازت متنفرم متنفر تو یه آشغالی  

شروع کرد دتم  وخودمو انداختم رو تدت و  مودویدم ورفتم تو اتاقم در رو ب
 به گریه کردن 



wWw.Roman4u.iR  62 

 

لعنتی منو زد آشتتغال عوضتتی منو زد اگه به خاطر بابام نبود از اینجا میرفتم 
پاشتتدم واز تو کیفم تا قرخ خواب برداشتتتم وخوردم تا اگه اومد صتتداشتتو 

 نشنوم 
گه هیشی  مام کم کم گرم شتتتد ودی یدم ودشتت دت دراز کشتت رفتم ورو ت

 نفهمیدم........
 ساعتو نگاه کردم با سردردشدیدی دشمامو باز کردم

بعد از ظهره خیلی خوابیدم پاشدم وخواستم برم طرف در که ۴وااای ساعت 
 سرم گیج رفت 

 تا قرخ خواب رو باهم میدورن ۴آخه دختره ی احمق 
 واااای سرم خیلی گیج میره 

 هم سرم گیج میرفت هم گشنم بود
سالن دند بار  سم به  سامو عوض کردم ورفتم بیرون تا بر شدم ولبا زدیک نپا

 بود بیوفتم
 رسیدم به سالن دیدم آرسام نشدته رو مبل وسرشو گرفته تو دست  

 بی توجه به  میدواستم برم که گفت
 _دارام 

 منم فکر کردم میدواد معذرت کنی گفتم
 _بله آقا

 _یه قهوه برام بیار
 اااه کوفت بدوری معذرت خواهی هم نکرد
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 _باشه آقا 
ست ک شپزخونه وقهوه در سرم خیلی رفتم تو آ ستم ببرم که یه لحظه  ردم خوا

 گیج رفت وافتادم 
 فنجون که به زمین افتاد صدای بدی داد

 آرسام اومد تو آشپزخونه وگفت 
 _دی شد 

........_ 
 _دارام با توام میگم دی شد خوبی

 _دیزی نشده آقا فقط سرم گیج رفت اان خوبم 
 اومد جلو وخواست ب*غ*لم کنه که گفتم 

 نزن خودم بلند میشم  _به من دست
 دستمو به دیوار گرفتم وپاشدم......

 ⃣⃣ 
 اومد جلو وخواست ب*غ*لم کنه که گفتم  

 _به من دست نزن خودم بلند میشم  
 دستمو به دیوار گرفتم وپاشدم به زور راه میرفتم 

 ولی نمیدواستم دست آرسام بهم بدوره
 همونطور که راه میرفتم یه دفعه احداس کردم رو هوا معلقم 

 _اااه ولم کن دیکار میکنی 
 _بده دیگه لج نکن 

 منم دیگه حرفی نزدم وسرمو ددبوندم به سین  
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 واای ده عطری زده بود بوش عالی بود آدمو مدت میکرد 
 رسیدیم به اتاقم 

 آرسام در رو باز کرد ومنو برد ورو تدت گذاشت
 بدواب امروز نمیدواد کار کنی  _بگیر

 _باشه آقا 
 از اتاق رفت بیرون 

 منم که خوابم نمیومد گوشیمو برداشتم وزدم یه آهنگ
 واسه خاطره هر دوتامونه 

 اگه پای تو واینمیدتم 
 کدی جز تو تو زندگیم نیدت 

 جز تو عاشق هیشکی نیدتم 
 میدونی

 میشنیدم من تو این مدت شنیدم هر دی که باید از اول قصه 
 شبا تا خود صبح آهنگای امگین گوش میدم .....

 )آهنگ جدایی میثم ابراهیمی( 
 وقتی آهنگ تموم شد بلند شدم ورفتم حموم 

 زیر آب گرم که رفتم حالم خوب شد 
 دقیقه اومدم بیرون 1۰بعد

 رفتم جلوی آینه وموهامو خشک کردم 
 وقتی موهام کامال خشک شد 
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اربنی با شتتلوار مشتتکی پوشتتیدم ورفتم رو تدت از تو کمد یه لباس آبی ک
 نشدتم 

 بعد دند دقیقه صدای در زدن اومد 
 _بفرمایید 
 در باز شد 

 از دیزی که دیدم خیلی تعجب کردم ......
 ⃣⃣ 
 در باز شد  

ست   سوپ د سه  سام بود که یه کا از دیزی که دیدم خیلی تعجب کردم آر
 بود وکال سر و روش کثیف بود 

 _سالم بیا سوپ بدور 
 _خودت درست کردی 

 _آره دطور 
 _ میگم یه وقت  بعد خوردن این سوپ راهی بیمارستان نشم 

 _نه بدور انقدر ها هم بدمزه نیدت 
 _باشه 

 اولین قاشق رو خوردم خوب بود ولی یکم شور بود 
 _خوبه 

 _آره ولی یکم شوره 
 _دیگه ایراد نگیر 

 _باشه آقا 
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 داشتم میدوردم که گوشیم زنگ خورد 
 امیر بود

 _الو سالم 
 _سالم دارام آدرس اون خونه رو بده 

 _درا 
 _بیام دنبالت بریم بیرون 

 _وایدا
 _آقا

 _دیه
 ساعت برم بیرون 2_میشه 
 _با کی 

 _با دوستم 
 _دختره 

 اگه میگفتم پدره نمیذاشت برم به خاطر همین گفتم 
 _آره دختره 

 _باشه برو ولی زود بیا 
 _دشم آقا 

 از اتاق رفت بیرون 
 _امیر آدرسو برات میفرستم 

 _باشه خداحافظ 
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 _خداحافظ
قطد کردم ورفتم طرف کمد  ومانتوی قرمزمو با شتتلوار مشتتکیمو پوشتتیدم  

 موهامو از باا محکم بدتم 
نه ویکم کرم زدم یکم هم رژ  باا رفتم جلوی آی فت  هام ر که ابرو طوری 

 رتی شاله مشکیمم سرم کردم واز اتاق رفتم بیرون......صو
 ⃣⃣ 
شیدم ورفتم تو حیاط به امیر زنگ   شکیمم پو شای م واز اتاق رفتم بیرون وکف

 زدم 
 _الو امیر کجایی 

 _تا دقیقه ی دیگه میرسم 
 _باشه زود بیا 

 رفتم بیرون و وایدادم تا امیر بیاد
 دقیقه امیر اومد ۵بعد 

 د واومد جلو وب*غ*لم کرد از ماشین پیاده ش
 _سالم دارام 

 _سالم امیر 
 _خوبی 

 _آره خوبم 
 _بریم پارک یا کافی شاپ 

 _بریم پارک
 _باشه 
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 دوتایی رفتیم وسوار ماشین شدیم تو ماشین  اصال حرف نزدیم  
 بعد ازاینکه رسیدیم به پارکی که من عاشقشم از ماشین پیاده شدیم 

 با امیر رفتیم ورو یه صندلی نشدتیم 
 _خوب بگو 

یدونم دطوری  _دارام من یکی رو دوستتتت دارم ولی اون نمیدونه منم نم
 به  بگم  

 _کاری نداره که برو به  بگو دوست  داری 
 _آخه نمیدونم اون منو دوست داره یا نه

 _حاا این دختره کیه من میشناسم  
 _آره میشناسی 

 یگه بگو کیه_امیر اذیت نکن د
 _اون دختره بهاره 

 _بهار 
 )بهار دختر خالمه (

ست  ستم ازش بپرسی ببینی اون منو دو  ست دارم میدوا _آره من بهار رو دو
 داره 

 _باشه میپرسم 
 _مرسی دارام 

 _خوب برو دوتا بدتنی بگیر بدوریم 
 _باشه 
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 رفتدوبعد دند دقیقه با دو تا بدتنی شکالتی اومد 
 رو خوردیم گفتم وقتی بدتنیمون 
 _امیر من میرم

 _باشه بریم تا برسونمت 
 رفتیم وسوار ماشین  شدیم 

 تو راه هم یکم با هم دریاره ی بهار حرف زدیم 
 وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدم وبا امیر خداحافظی کردم ورفتم تو 

 تا در سالن رو باز کردم آرسام اومد جلو وگفت 
 تت میکنم _حاا به من دروغ میگی بدبد

 _دی شده 
 موهامو گرفت وکشید وگفت 

 _آدمت میکنم 
 _آخ موهام ولم کن 

 _که با دوستت قرار داری آره منو گول میزنی دختره ی......
 _من با دوستم قرار داشتم 

 موهامو بیشتر کشید وگفت 
 _دروغ نگو با یه پدر رفتی پارک میگی با دوستت قرار داشتی

 _مگه جرمه
 _آره جرمه تو خدمتکار منی 

میلیارد بهم بده تا تو از اینجا 3۰معلوم نیدت با آراد دیکار کردی که میدواد 
 بری
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 _آخ ول کن سرم درد گرفت 
 _یه کاری میکنم که دیگه فکر گول زدنه منو نکنی 
 موهامو ول کرد ودستمو گرفت ومنو با خودش برد 

 بود ودر یه اتاقی رو باز کرد فکر کنم انباری 
 _همینجا میمونی صداتم در نمیاد 

 وهلم داد تو ودر رو هم بدت 
منم نشدتم رو زمین وپاهامو تو شکمم جمد کردم وسرمو گذاشتم رو پاهام  

 ودشمامو بدتم.......
 ⃣⃣ 
نشتتدتتتم رو زمین و پاهامو تو شتتکمم جمد کردم ودشتتمامو بدتتتم  ودیگه  

 دیزی نفهمیدم.......
 دشمامو باز کردم ودیدم هنوز تو زیر زمینم  

 ااااه فکر کردم اان مثله تو فیلما بیاد ب*غ*لم کنه وببرتم تو اتاق 
 ولی ما از این شانس ها نداریم که 

 واای درا در رو باز نمیکنه 
 دوباره نشدتم رو زمین 

 فکر کنم حاا حاا ها در رو باز نکنه 
 مریضه واا 

 همید من با امیر رفتم بیرون اصال این از کجا ف
 مثل جن میمونه یهو ظاهر میشه 
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 تا اسم  بیاد پیدا میشه 
 صدای درخ  کلید رو که شنیدم پاشدم  ووایدادم 

 آرسام بود ولی  بوی الکل میداد 
 اااه خیلی بوی بدی میداد

 _آقا میشه برم
 همونطور که میومد جلو گفت

 _کجا بری
 _تو..اتا..قم

 _از من میترسی
 _نه..نه 

 _تو از من میترسی 
 _نمیترسم 

 _درا از من بدت میاد
 _من از شما بدم نمیاد

_داری دروغ میگی هیشتتکی از من خوشتت  نمیاد همه منو به خاطر پولم 
 میدوان  

 نه مادرم منو میدواد نه پدرم 
 _آقا میشه من برم 

 _نتته 
سیدم اا دت نبود ازش میتر شت  وقتی م دت بود وحالت عادی ندا ه ن کم

 مدته...
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 _دارام 
 _بله آقا

 به ب*غ*ل  اشاره کرد وگفت
 _بیا اینجا

 _آ..خه ..نمیشه
 _دارام گفتم بیا 

 _دشم 
 رفتم جلو وآرسام ب*غ*لم کرد

 _پدرو مادرم هم  سر کار بودن 
 من وخواهرم آرام هم  تنها بودیم وبا هم وقت میگذروندیم

 من یه دوست داشتم اسم  آرمین بود 
 هر روزمیومد خونه ی ما  

 یه بار بهم گفت که من خواهرتو دوست دارم 
 خیلی عصبانی شدم دون اون دوسته من بود وبه خواهرم نظر داشت 

 اون روز باهاش دعوا کردم 
 ولی دند روز بعد اومد جلوی خونمون وگفت.......

 ⃣⃣ 
 ولی دند روز بعد اومد جلوی خونمون وگفت 

 _من خواهرتو دوست دارم ومیدوام بیام خواستگاری  
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منم قبول کردم که بیاد خواستتتگاری وبه مامان وبابام هم گفتم ولی اونا قبول 
نمیکردن ومی گفتن آرمین در ستتطح خانواده ی ما نیدتتت ولی مامان وبابام 

 رو به زور راضی کردم که آرمین بیاد خواستگاری 
 ومدن خواستگاری بعد دو هفته آرمین وخانوادش ا

 و بابام گفت که باید یه صیغه ی محرمیت براشون بدونیم 
 وقتی که صیغه رو بابام خوند 

 هر روز آرمین وآرام با هم میرفتن بیرون  
شو انداخت  یه روز من تو اتاقم بودم که دیدم آرام با گریه اومد تو اتاقم وخود

 تو ب*غ*لم
 وگفت

 _داداش 
 _جونم 

ه دختر دیدم اول فکر کردم یکی از فامیل هاشه ولی دختره _من آرمین رو با ی
 گفت که من زنه آرمینم 

ست داره  شتم وفکر میکردم اونم من رو دو ست دا داداش من آرمین   رو دو
 ولی اون فقط به خاطر پول منو میدواسته

 _آرام دیگه گریه نکن آروم باش 
 _دطوری آروم باشم داداش من اونو خیلی دوست داشتم 

 ون یه آشغاله میکشم  _ا
 _نه داداش تو رو خدا ول  کن به خاطر من

 _باشه آبجی جون 
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 _آرسام 
 _جونم 

 _یه دیزی بگم عصبانی نشو 
 _باشه بگو 

 _من میدوام برم لندن 
 _دی ؟؟؟درا میدوای بری لندن 

 _میدوام برم تا آرمین رو فراموش کنم 
 _نه نمیشه 

 _تو رو خدا داداش اگه نزاری برم خودمو میکشم 
 _دی ؟؟آرام میفهمی دی میگی 

 _آره میفهمم یا میزاری برم یا خودمو میکشم
تا بتونم آرمین رو فراموش کنم  قول میدم زود  داداش فقط دند ستتتال میرم 

 برگردم 
 _اما نمیشه بری یه دختر تنها تو یه کشور اریب 

 _داداش تو رو خدا 
 هم راضی بشم مامان وبابا راضی نمیشن که تو بری  _اگه من

 _نه که براشون خیلی مهمه 
بابا  مهم نیدتتتت که تو بری یه کشتتور  _آرام درا فکر میکنی برای مامان و

 اریب
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_دون مامان یه بار هم نذاشتتت به  بگم مامان تا میدواستتتم بگم مامان 
 میگفت 

 مامان نه نازی جون 
 کنم پیرم نگو مامان بگو نازی جون وقتی که میگی مامان فکر می
 یه بار هم موهامو شونه نزده 

 یه بار هم برای نمره هام خوشحال نشده 
 یه بار هم برام اذا درست نکرده 

 باباهم که هم  یا سفره یا سره کار 
 بنظرت من براشون مهمم 

 _آرام برو ولی منم هر ماه میام بهت سر میزنم 
 پرید ب*غ*لم وگفت 

 _مرسی داداش عاشقتم 
 _منم عاشقتم فدقلی 

 وقتی آرام رفت 
پدر و مادرم گفتن که هم  تقصتتیره توئه که با خواستتتگاری آرمین موافقت 

 کردی 
منم از اون خونه رفتم  ورفتم خونه ی پدر بزرگم دون پدر بزرگم منو خیلی 

 دوست داشت 
 منم هر ماه میرفتم وبه آرام  سر میزدم 

آرام هم میدواد یه ماه دیگه برگرده دون میگه آرمین رو کامال فراموش کرده 
 عاشق یکی دیگه شده 
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 وقراره که پدره بیاد ایران ا خواستگاریه آرام 
 آرام میگه خیلی پدره ی خوبیه 

 امیدوارم که دیگه این پدره مثله آرمین نباشه 
که دلت برام بدتتوزه این  ها رو بهت نگفتم  تا یکم  دارام این  ها رو گفتم 

 سبک شم 
 دوسال بود که این حرف ها تو دلم بود وسنگینی میکرد 

 دارام این حرف ها رو به هیشکس  نگو
 _دشم آقا من راز داره خوبی هدتم 

 _امیدوارم که همینطور باشه
 _آقامیشه من برم 

 _نه نمیشه بری 
 میدوام امشب با آرام  بدوابم 
 وری پس از تو ب*غ*لم تکون نمید

 بگیر بدواب 
 منم دیگه دیزی نگفتم وتو ب*غ*له آرسام خوابم برد.....

 ⃣⃣ 
 منم دیگه دیزی نگفتم وتو ب*غ*له آرسام خوابم برد.... 

 با نوری که به دشمم میزد دشمامو باز کردم 
 صبح شده بود 

 آرسام کنارم نبود حتما رفته شرکت 
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 واااای خدایا پس خاتون وم  رحیم کی میان 
 آرسام هم که دیوندت این 

 اصال از کجا فهمیده من با امیر رفتم 
 شاید تعقیبم کرده 

 شاید هم به یکی گفته تعقیبم کنه 
 پاشدم واز زیر زمین رفتم بیرون ورفتم تو اتاقم 

 شالمو از سرم برداشتم ورفتم حموم 
 دقیقه از حموم اومدم بیرون 2۰بعد

 فردا مهمونیه آرسام بود 
 خاتون هم نیدت 

 ولی فردا دندتا خدمتکار هم قراره بیاد برای کمک 
 یه تونیک صورتی تا زانو پوشیدم با یه شلوار سفید 

 موهامم شونه کردم دیگه خشک  نکردم 
 دیروز آرسام گفت 

 میلیارد بده تا تو دیگه خدمتکارم نباشی 3۰با آراد دیکار کردی که میدواد
 پس آراد به  گفته 

 آراد خیلی خوبه 
 مثله برادرمه 

 ساعتو نگاه کردم
 دقیقه بود12:3۰

 حاا دی درست کنم
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 قیمه فکر کنم دوست داشته باشه قیمه درست میکنم 
 از اتاق اومدم بیرون ورفتم تو آشپزخونه تا قیمه درست کنم 

 گوشت رو از یدشال در آوردم ومشغول درست کردن قیمه شدم 
 بعد از اینکه کارم تموم شد 

 دم وگذاشتم تا دم بکشه برنج درست کر
 دقیقه بود یه ربد دیگه آرسام میاد13:۴7ساعت

 دیووندت خوب تو شرکت ناهار بدور دیگه 
 از شرکت میاد خونه ناهار میدوره دوباره میره شرکت  دیووندت بابا 

 وقتی کارم تموم شد
 از تو یدشال خیار وگوجه رو برداشتم تا سااد شیرازی درست کنم 

 تم ونشدتم رو صندلی وسااد شیرازی درست کردم پیاز هم برداش
 من عاشق سااد شیرازیم 

 وقتی سااد رو درست کردم 
 پاشدم تا میز رو آماده کنم 

 که صدای درخ  کلید اومد وبعد صدای آرسام ویه دختر اومد 
 رفتم تو سالن ودیدم النازه 

 واای خدایا نمیدونم درا من از این انقدر بدم میاد 
 رفتم جلو وگفتم 

 _ سالم خوش اومدین
 _سالم میز رو  آماده کن 
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 _دشم آقا 
 رفتم تا میز رو آماده کنم 

 وااای این دختره که هر روزه خدا اینجاست 
 یه مانتوی قرمز پوشیده بود که درش آورد 

 زیرش یه دکلته ی نارنجی پوشیده بود  اااه دقدر این جلفه 
 سام سرشو گذاشته بود روی پاهای آر

 رفتم جلو وگفتم
 _آقا  ناهار حاضره  

 _الناز بیا بریم بعد ناهار حرف میزنیم
 _باشه آرسام جونم

 اومدن سر میز وشروع کردن به خوردن 
 اصال سره میز حرف نزدن ....

 بالخره اذاخوردنشون تموم شد 
 پاشدن ورفتن نشدتن رو مبل 

 بعد از اینکه میز رو جمد کردم 
 رفتم پیششون وگفتم 
 _آقا قهوه نمیدواید 

 _نه 
 رفتم تو آشپزخونه ونشدتم 

 وبرای خودم اذا ریدتم وشروع کردم به خوردن 
 بعد از اینکه اذام تموم شد 
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 پاشدم وخواستم ظرف ها رو بشورم که صدای در اومد 
 آب رو بدتم ورفتم وببینم کیه 

 رفتم تو حیاط ودر رو باز کردم 
 یه پدر جوون بود _بفرمایید 

 _سالم عمه خاتون اینجاست 
 _شما 

 _من سعیدم  برادر زاده ی خاتون 
 اومدم برای کار 

 _سالم خوش اومدین 
 ولی خاتون نیدت 

 _کی برمیگرده
 _به من گفت میره شهرشون عروسیه دختره خواهرش 

ومدم  _من خبر نداشتتتم خاتون گفت که به یه باابون نیاز دارن  ومن هم ا
 پس من میرم عمه خاتون اومد بگو سعید اومده بود 

 دیدم دمدون دستشه 
 _ببدشید از کجا اومدین شما 

 _از شیراز اومدم یک سال تو شیراز کار کردم ولی اومدم اینجا پیشه عمم
 اووه این همه راه رو میدواد بره 

 _خاتون تا سه  دهار روز دیگه میاد 
 شاید قبول کرد که شما اینجا کار کنید شما با آقا ارسام حرف بزنید 
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 _آقا  آرسام خوندت 
 _بله خوندت بفرمایید تو 

 اومد تو وبا هم رفتیم تو سالن 
 رفتم پی  آرسام وگفتم 

 _آقا
 _دیه 

 _این آقا برادر زاده ی خاتون هدتن اومدن برای کار 
 رو کرد به پدره وگفت.....

 ⃣⃣ 
 رو کرد به پدره وگفت  

 _بیا جلو 
 سعید اومد جلو 

 آرسام گفت
 _اسمت دیه

 _سعید
 _دند سالته 

_2۵ 
 _واسه ی باابون بودن خیلی جوونی 

 ولی دون از آشنا های خاتونی میتونی اینجا کار کنی 
 _ممنونم آقا از کی میتونم کارمو شروع کنم 

 _از فردا 



wWw.Roman4u.iR  82 

 

 _دارام
 _بله آقا 

 کن_یکی از اتاق های طبقه ی پایین رو برای سعید آماده 
 _دشم آقا

 با سعید رفتیم ویکی از اتاق های طبقه ی پایین رو آماده کردم و
 سعید هم  دمدونشو گذاشت تو اتاق 

 یه اتاق بود که ست طوسی وسفید داشت
 _اینم اتاقتون دیزه دیگه ای نیاز داشتین به من بگین

 _باشه ممنون 
 _خواه  میکنم 

 من میرم خداحافظ
 _خداحافظ  

 بیرون  از اتاق اومدم 
 آرسام والناز داشتن میرفتن 

 _دارام 
 _بله آقا 

 _شب مهمون دارم دند نوع اذا درست کن 
 _دشم آقا 

 وقتی رفتن منم رفتم تو آشپزخونه تا اذا درست کنم  
 دی درست کنم حاا 
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 ازانیا وقرمه سبزی و  ته دین درست میکنم 
 وسایلشو برداشتم وشروع کردم به درست کردن .....

 وقتی همه ی اذا ها رو درست کردم 
 تصمیم گرفتم دسر هم درست کنم 

 من عاشق کیک شکالتی ام 
 فکر کنم خوششون بیاد 

 پس شروع کردم به درست کردن کیک 
 از تو یدشال شیر وتدم مرغ رو در آوردم 

کائو وروان رو در آوردم  کا نگ پودر وپودر  یل وبکی نت هم وان کابی از تو 
 ت کردن کیک ....وشروع کردم به درس

 وقتی کیک رو درست کردم گذاشتم تو فر تا کیک آماده بشه ....
 داشتم ظرف ها رو میشدتم که  یکی اومد تو آشپزخونه 

 برگشتم ودیدم سعیده 
 _همیشه انقدر اذا میدورن 

 _نه آقا امشب مهمون دارن به خاطر همین زیاد اذا درست کردم 
 _آها 

 دوباره  شروع کردم به شدتن ظرف ها ......منم دیگه باهاش حرف نزدم و 
 وقتی  همه ی ظرف ها رو شدتم 

 از آشپزخونه اومدم بیرون وخواستم برم تو اتاقم که  سعید رو دیدم 
 _دارام خانم

 _بله 
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 ساعت دیگه میام  2_من میرم بیرون تا
 _باشه خداحافظ 

 _خداحافظ 
 ورفتم تو اتاقم.......

 ⃣⃣ 
 ورفتم تو اتاقم  

 شالمو از سرم برداشتم 
 وموهامو باز کردم 

شیمو از جیبم در   شونه کردم وگو صندلیه جلوی آینه وموهامو  دتم رو  ش و ن
 آوردم وزدم یه آهنگ 

 ساقیا می هی هی هی هی بریز 
 بنویس گر که نر*ق*صم گله مندی بنویس 

ستتاقیا پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هر که نر*ق*صتتد گله مندی 
 بنویس 

 کس نداند دیدت امشب 
 امشب ماجرا 

 پس بدون معطلی نوش کن بادرا 
 وای منو تو اون خال لبات باد صبا 

 عیشو نوش تو این هوا 
 منو محتاج طبیبیدت امشبا 
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 تو حبیبم شو عزیزم طبیبم شو 
 ساقیا می هی هی هی هی بریز بنویس گرکه نر*ق*صم گله مندی بنویس 

 حال خراب است گر حرام است 
 به می لب نزنم تو لبات جام شراب است ..... من

 )آهنگ ساقیا از ساسی(
 کله موهامو شونه زدم ورفتم از تو کمد 

 یه تاپ وشلوارک برداشتم وپوشیدم 
 وخودمو انداختم رو تدت ودشمامو بدتم....

 ⃣⃣ 
 وخودمو انداختم رو تدت ودشمامو بدتم ... 

 دشمامو باز کردم 
 واز رو تدت پاشدم 

 بود وای یه ساعت دیگه آرسام میاد 2۰نگا کردم ساعتو 
 پاشدم ولباسامو عوض کردم ورفتم پایین 

 اذا رو گازه اونوقت من خوابیدم 
 واای نکنه کیک سوخته باشه 

 از پله ها تند تند رفتم پایین 
 وسرید رفتم تو آشپزخونه دیدم کیک رو میزه 

 کی این کیک رو گذاشته اینجا 
 ول کن مهم اینه که کیک ندوخته 

 واای اگه میدوخت باید از اول درست میکردم 
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 واای دیر شد اان مهمون های آرسام میان دیر شد  
 سرید رفتم تو سالن وشروع کردم به دیدن میز ......

وقتی دیدن میز تموم شد برگشتم تو آشپزخونه واذاها رو آوردم وگذاشتم رو 
 میز 

 درست کردم میز رو خیلی قشنگ 
 داشتم با خودم حرف میزدم که صدای در اومد 

 رفتم در رو باز کردم 
 آرسام بود با سه تا مرد 

 سال  باشه 32یکی از مردها جوون بود به  میدورد 
 ولی اون دوتا مرد پیر بودن 

 میدورد۵۵یکی  به
 ۵۰ویکی  هم به

 رفتم جلو وگفتم سالم خوش اومدین بفرمایید 
 ساله به  میدورد یه نگاه بد بهم انداخت ودشمک زد ۵۵اون مرده که 

 اااه واا خجالت هم خوب دیزیه
 مرتیکه ی پروو سنه بابامو داره واسم دشمک هم میزنه 

 وقتی نشدتن رو صندلی منم رفتم تو آشپزخونه 
 ونشدتم رو صندلی وبرای خودم وسعید اذا کشیدم 

 دقیقه سعید هم اومد ونشدت پشت میز۵بعد 
 کردیم به اذا خوردن سعید گفت وشروع
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 _دند وقته که اینجایی
 _سه دهار روزی میشه 

 _واقعا !!من فکر کردم دند ماهه که اینجایی 
 از این آرسام خوشم نمیاد به نظرم بد اخالقه 

 به نظره تو بداخالق نیدت
 _نه به نظر من بد اخالق نیدت )آره جونه عمم (

 _خدا کنه بد اخالق نباشه با من 
 دیگه حرفی نزدیم واذا مونو خوردیم.....

 وقتی اذا خوردنمون تموم شد 
 سعید بلند شد وگفت

 _دستتون درد نکنه دارام خانم اذا عالی بود
 _ممنون نوش جان

 از آشپزخونه رفت بیرون 
 منم رفتم تو سالن تا ببینم اذا شونو خوردن یا نه 

 اذاشونو خورده بودن 
 تم تو آشپزخونه رفتم ومیز رو جمد کردم ورف

شتم رو   شپزخونه رفتم بیرون قهوه ها رو گذا ست کردم واز آ دهار تا قهوه در
میز تمام مدت ستتنگینیه نگاهه یک نفر رو حس میکردم ستترمو بلند کردم 

 ودیدم همون پیرمردست 
دتن ظرفها ...وقتی  ش شروع کردم به  شپزخونه و بدونه توجه به  رفتم تو آ

 م تو اتاقم شدتن ظرف ها تموم شد رفت
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شالمو از سرم برداشتم وموهامو شونه کردم وخواستم بشینم رو تدت که در 
 به شدت باز شد 

 آرسام بود 
 خواستم برم شالمو بردارم که سرید به طرفم اومد 

 و موهامو کشید
 _آخ موهامو ول کن 

 _تو درا هم  میدوای خود شیرینی کنی برای همه
 ی کردم_آخ موهام!!من برای کی خود شیرین

 _برای آراد.سعید وحاا هم این پیرمرد 
 فکر کردی ندیدم بهت دشمک زد 

 فکر کردی ندیدم وقتی قهوه آوردی هم  دشماش  روی تو بود 
 آخه نمیدونم اینا عاشق دیه تو میشن 

 قیافه که نداری .دست وپا ودلفتی که هدتی 
 )خدایی قیافم خوبه 

 (?این دیوونه میگه قیافه نداری ()از خود راضی  هم خودتونین 
 _معلوم نیدت  مرد ها رو ده جادویی میکنی که میفتن دنبالت

 اون آراد دیوونه هم که هر دقیقه میگه 
 میلیارد بهت میدم دارام رو بزار بره3۰آرسام من 

 میلیارد هم بدی نمیزارم بری 1۰۰ولی من نمیزارم بری حتی اگه 
 و باید دو سال اینجا کار کنی بعد بری ت
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 انقدر هم به آراد نگو به آرسام پول بده فهمیدی 
 وقتی مهمون مرد دارم  تو قهوه نمیاری فهمیدی 

 _درا نیارم !!
 _وقتی یه دیزی میگم بگو دشم آقا فهمیدی

 _ ااااه بس کن دیگه هم  یه دیزه جدید میگی  
 وز میگی براشون قهوه نیار یه روز میگی با مرد ها حرف نزن یه ر

 بس کن دیگه دیوونم کردی خودت دیوونه ای منم دیوونه کردی
  ?_من دیوونم

 _آره دیوونه ای مریضی بیشتر موهامو کشید 
 _آخ دیوونه موهام رو ول کن 

 موهامو ول کرد و.....
 ⃣⃣ 
 آخ دیوونه موهام رو ول کن موهام رو ول کردو گفت  

 _فهمیدی یا نه
 فهمیدم_بله آقا 

 _پس دیگه تکرار نشه 
 _دشم آقا 

 سرشو تکون داد ورفت بیرون 
 هی خدایا این درا با من لجه 

 رفتارم رو باهاش خوب میکنم 
 اگه باز بد رفتاری کرد 
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 واقعا دیووندت 
شه وزهرم  سال رو باهام خوب با ست کنم باهاش تا این دو بهتره رفتارمو در

 نکنه
 تنظیم کردم وخوابیدم......۶رفتم وخوابیدم وگوشیمو رو ساعت 
 با صدای آارم  گوشیم بیدار شدم 

 بود پاشدم ورفتم دستشویی وبه صورتم دند تا مشت آب زدم ۶ساعت 
 واومدم بیرون 

شیدم موهامم  شکی در آوردم  وپو شلوار م سرمه ای و از تو کمد یه تونیک 
م رژ زدم واز اتاقم رفتم بیرون تا آرسام بدتم وشاله مشکیمو سرک کردم ویک

 رو بیدار کنم
 خدا کنه باز ل*خ*ت نباشه

 در رو باز کردم ورفتم تو 
 رفتم جلو وگفتم 

 _آقا....آقا 
 تکون خورد وگفت

 _ها
 _آقا بیدار شین باید برین شرکت 

 _باشه برو اان میام
 _دشم آقا

 از اتاق بیرون اومدم ورفتم تو آشپزخونه 
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 امروز یا فردا باید برم به مامان بابا سر بزنم 
 واای حتما خیلی نگرانم شدن

 داشتم با خودم حرف میزدم که آرسام از پله ها اومد پایین
 خدخ قیافشو 

شت کمرشو  شم یکم رفته بود باا ودا س صف  رفته بود باا  ولبا شلوارش  ن
 می خاروند خددخ قیاف  خیلی با حال شده بود 

 اومد پایین وگفتاز پله ها 
 _دارام 
 _بله آقا

 یه لیوان قهوه برام بیار 
 _دشم آقا

 رفتم تو آشپزخونه وقهوه درست کردم وبردم تو سالن 
 _بفرمایید آقا 
 _مرسی......

ماده شتتته منم فنجون رو بردم تو  تا آ باا  که قهوه رو خورد رفت  عد از این ب
 آشپزخونه وشدتم ورفتم تو سالن آرسام داشت از پله ها پایین میومد 

 _دارام 
 _بله آقا 

 _برای ناهار ازانیا درست کن 
 _دشم آقا

 بعد از اینکه آرسام  رفت 
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 ن رفتم تو اتاق  واتاقشو مرتب کردم واومدم پایی
 سعید داشت میرفت بیرون 

 _آقا سعید
 برگشت وگفت

 _سالم دارام خانم
 _سالم جایی میرین 

 _نه دارم میرم حیاط به گل ها آب بدم 
 _آها آخه من فکر کردم میدواین برین بیرون 

 _دارام خانم من دیگه میرم
 _باشه 

 بعد از اینکه سعید رفت  منم رفتم تا سالن رو تمیز کنم .......
 از اینکه کارم تموم شد ساعتو نگا کردم  بعد

دقیقه بود یعنی این همه مدت داشتتتم اینجا رو تمیز 9:۴۵ااااووو ستتتاعت 
 میکردم......

 ⃣⃣ 
ساعت   ساعتو نگا کردم اووووو  شد  دقیقه بود 9:۴۵بعد از اینکه کارم تموم 

 یعنی این همه مدت داشتم اینجا رو تمیز میکردم ..
 رفتم باا تو اتاقم 

 آخه امروز میدواستم برم خونمون 
 البته اگه آرسام اجازه بده 
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 رفتم تو حموم 
 وقتی آب گرم به بدنم میدورد خدتگیم در میرفت 

 دقیقه از حموم اومدم بیرون 2۰بعد 
 موهامو خشک نکردم 

 یه تونیک سبز کمرنگ با شلوار سفید پوشیدم 
عت  عت 1۰ستتتا دت تنظیم کردم ورفتم رو 12بود گوشتتیمو رو ستتتا ت

 وخوابیدم....
 با صدای آارم گوشیم دشمامو باز کردم 

 بود 12ساعت 
از تدت اومدم پایین وشاله سفیدمم سرم کردم واز اتاق  رفتم بیرون ورفتم تو 

 آشپزخونه 
از تو یدشال قارچ وبقیه ی مواد رو آوردم وشتتروع کردم به درستتتت کردن 

 ازانیا.......
 م تو فر وقتی ازانیا رو درست کردم گذاشت

واز تو یدشال کاهو و خیار وگوجه رو در آوردم وشروع کردم به درست کردن 
 سااد ......

 بود 1:1۵وقتی تموم شد ساعتو نگاه کردم ساعت
 رفتم تو سالن ومیز رو دیدم 

 و دوباره اومدم تو آشپزخونه  واذا وسااد رو بردم تو سالن 
 بود  دقیقه بود وقتی هنوز آرسام نیومده2:1۵ساعت 

 صدای درخ  کلید که اومدم برگشتم به طرف در 
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 آرسام بود
 )تا اسمشو میبری پیداش میشه (

 سالم آقا خوش اومدین 
 توقد نداشت انقدر باهاش مهربون باشم( ��?ابروهام رفت باا)

 _سالم ممنون 
 رفت وسر میز نشدت.....

 ⃣⃣ 
 رفت وسر میز نشدت  

 وشروع کرد به خوردن ......
 اینکه اذاشو خورد از پشت میز بلند شد بعد از 

 همونطور که داشت میرفت  سمت مبل گفت
 _دستت درد نکنه

 _نوش جان 
 _یه قهوه برام بیار 

 _دشم آقا
 میز رو جمد کردم ورفتم تو آشپزخونه ویه قهوه درست کردم 

 وبردم تو سالن 
 بفرمایید آقا

 _ممنون 
 _آقا
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 _دیه 
 _میشه.....امروز..برم به پدر ومادرم سر بزنم 

 _دی؟؟؟؟
 _آقا تو رو خدا حتما تا اان خیلی نگرانم شدن 

 _باشه ولی با راننده برو 
 _مرسی آقا 

 رفتم تو اتاقم تا آماده شم 
شتم تو  شیمم گزا شیدم و گو شال کرم پو شلوار کرم و شکی با  یه مانتوی م

آدرس رو به راننده دادم وستترمو به  جیبم ورفتم بیرون وستتوار ماشتتین شتتدم 
 پنجره تکیه دادم ودشمامو بدتم....

 _دارام خانم 
 با صدای  راننده دشمامو باز کردم 

 _بله 
 _ رسیدیم 

 از ماشین پیاده شدم وگفتم 
 _شما برین من خودم میام 

 _ولی آقا گفتن منتظرتون بمونم 
 _باشه ولی ممکنه کارم طول بکشه 

 نتظرتون میمونم خداحافظ_مشکلی نیدت من م
 _خداحافظ 

 رفتم طرف در و زنگ زدم 
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 _کیه 
 صدای مامانم بود 

 _ما..مان منم 
 _دارام ..تویی 

 _آره مامانی 
 دیگه صدایی نیومد ولی بعد دند دقیقه در باز شد ومامانم اومد بیرون 

 تا مامانمو دیدم رفتم جلو وب*غ*ل  کردم 
 _مامان دلم برات تنگ شده بود 

بابات هم دیگه  یا تو عزیزم  بابات هم دلمون برات تنگ شتتتده بود ب _من و
 ااناست که بیاد 

 از ب*غ*له مامانم اومدم بیرون ورفتیم تو خونه ...
 ⃣⃣    
 از ب*غ*له مامان اومدم بیرون ورفتیم تو خونه  

بات خیلی  با نگ شتتتده بود عزیزم درا بی خبر رفتی  _ دلم برات خیلی ت
شد حال  صبانی  ستان می گفت به خاطره منه  ع شد بردیم  بیمار هم بد 

 که دارام رفته 
دخترم بابات گفت که اون پول رو میده به اون مرده تا تو دیگه پیشتت  کار 

 نکنی  
 شریکه بابات رو پیدا کردیم

 وپول ها رو ازش پس گرفتیم 



 97 عاشقانه یدزد

 _مامان من نمیتونم از اون خونه بیام بیرون 
 _درا 

اونجا کار کنم اگه پول هم  به  بدیم  نمیزاره من _دون من باید دوستتتال 
 بیام 

 _درا 
 اومدم جوابشو بده 

که در باز شتتتد  و بابام اومد تا بابامو دیدم پریدم ب*غ*ل  بابام اول هیچ 
 عکس العملی نشون نداد ولی بعد دستاشو دورم حلقه کرد 

 _درا رفتی  نگفتی  من ومامانت بدونه تو دیکار کنیم 
 مجبور بودم اگه نمیرفتم تو میرفتی زندان...._بابا من 

 ⃣⃣ 
 بابا من مجبور بودم اگه نمیرفتم تو میوفتادی زندان  

 _دیگه تو اون خونه نمیری
 _نمیشه بابا من باید دوسال اونجا کار کنم 

 _من به  اون پول رو میدم تو هم دیگه نمیری 
 _نمیشه بابا حتی اگه پول رو به  بدی نمی زاره برم 

 _مگه دسته خودشه من پول رو میدم به  تو هم دیگه نمیری 
 _اما راننده بیرون منتظرمه 

 _همین اان میریم  به  میگیم که بره
 _اما...

 _اما و اگر نیار میگیم بره تو هم دیگه تو اون خونه نمیری فهمیدی 
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 سرمو تکون دادم وبا بابا رفتیم بیرون 
 وقتی به راننده گفتم 

 گفت
 م  آقا آرسام گفتن که باید زود بیاین _اما خان

 بابام گفت 
 _برو به آقا آرسام بگو دارام همینجا میمونه

 _اما نمیشه
 _میگم برو به  بگو 

 _من میرم ولی ممکنه آقا خیلی عصبانی بشه 
 بابام دیگه دیزی نگفت ودستمو گرفت وباهم رفتیم تو.....

 ⃣⃣ 
 ودستمو گرفت وبا هم رفتیم تو .... 

 م _خان
 _بله

 _اذا کی آماده میشه 
 _یه ساعت دیگه 

 _دارام برو تو اتاقت استراحت کن تا اذا آماده بشه 
 _دشم 

 رفتم تو اتاقم 
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دلم برای اتاقم خیلی تنگ شده بود رفتم نشدتم رو تدتم وخرسمو ب*غ*ل 
 کردم 

 دلم برای رها خیلی تنگ شده بود اصال انقدر کار داشتم که رها رو یادم رفت
 شیمو از جیبم در آوردم و با شماره ی جدیدم به رها زنگ زدم گو

 _الو سالم بفرمایید
 _خدخ درا انقدر مودب حرف میزنی 

 _دارام تویی 
 _پ ن پ روحه عممه 

 _وااای دارام کجا بودی دلم برات خیلی تنگ شده 
 _فردا بیا  خونمون 

 _باشه 
 _من اان خدتم میرم بدوابم خداحافظ تا فردا

 _خداحافظ
 دراز کشیدم رو تدت 

 وواای خدایا یعنی  اان راننده به  گفته من نیدتم 
 یعنی میاد دنبالم 

 شاید هم نیاد 
 اااه نمیدونم درا آرسام برام مهم شده 

 کاراش برام مهمه 
 رفتارش برام مهمه

 وقتی الناز میره طرف  دوست دارم الناز رو خفه کنم



wWw.Roman4u.iR  100 

 

 یه هفته نیدت که خونه ی آرسامم دیوونه شدم 
 دشمامو بدتم وسعی کردم بدوابم 

مگه خوابم میومد هم  دهره ی آرستتتام میومد تو ذهنم خداااااایا من دم 
 شده ......

 ⃣⃣ 
 هم  دهره ی آرسام میومد تو ذهنم  

 خداایا من دم شده  
 هرجا رو که نگاه میکردم آرسام رو میدیدم 

 تنگ شده بود  دلم براش خیلی
 وااای خدایا من دم شده 

 واقعا دیوونه شدم
 پاشدم ورفتم تو دستشویی آب سرد رو باز کردم 

ودند تا مشت آب زدم به صورتم از دستشویی اومدم بیرون ومانتو وشلوارمو 
بایه پیرهن وشلوار کرمی عوض کردم ورفتم بیرون از پله ها پایین رفتم ورفتم 

 تو آشپزخونه 
 منو دید گفت مامان تا

 _اان میدواستم بیام صدات کنم بیا اذا بدور
 رفتم ونشدتم روی صندلی 

شم که مامانم  ستم پا صدا در اومد خوا شتیم اذا میدوردیم که آیفون به  دا
 بلند شد وگفت 
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 _خودم میرم تو بشین اذاتوبدور
 _باشه 

 مامانم رفت و منم مشتتغول خوردن اذا بودم که یا صتتدایی که شتتنیدم اذا
 پرید تو گلوم

 ⃣⃣ 
 با صدایی که شنیدم اذا پرید تو گلوم  

 یا خدا آرسام بود 
 _تو به من گفتی میری زود میای نگفتی که برای همیشه میدوای بمونی 

 با این کارت دیگه نمیزارم بیای اینجا 
 بابام گفت

 _دارام دیگه تو خونه ی تو نمیاد من پولتو بهت پس میدم
 دوسال تو خونه ی من کار کنه  _طبق قرارمون باید تا

 _اما نمیشه دارام با تو جایی نمیره 
 _اگه  نیاد من فردا میرم ازتون شکایت میکنم 

 بابام خواست حرف بزنه که گفتم 
 _مگه تو به ما پول ندادی ماهم میدوایم پولتو پس بدیم 

با  ا_نمیشتته همین که گفتم تو باید دوستتال برام کار کنی یا اان میای یا فرد
 مامور میام میبرمت 

 _اما..
 _اما واگر نداره زود لباستو بپوش وبیا 

 بابام گفت 
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 _من که میدوام پولتو بدم درا قبول نمیکنی 
 _ما قرارمون دوسال بود ولی هفته ای یکبار هم اجازه میدم دارام بیاد اینجا 

ولی امیدوارم اتفاق امروز دیگه تکرار نشتتته دون در اون صتتورت دیگه تا 
 دوسال نمیزارم دارام رو ببینین 
 دارام برو لباس هاتو بپوش بیا 

 همونجا وایداده بودم که آرسام گفت نشنیدی گفتم برو لباساتو بپوش بیا 
صبح  شلوارمو که  وشیده پسرمو تکون دادم ورفتم باا تو اتاقم وهمون مانتو 

 بودمو پوشیدم.....
 ⃣⃣ 
  

 وهمون مانتو وشلواری که پوشیده بودمو پوشیدم واز اتاقم اومدم پایین 
 اول رفتم توب*غ*له مامانم 

 بعد رفتم تو ب*غ*له بابام 
 خداحافظ هفته ی دیگه بازم میام 

 مامان وبابام هم خداحافظی کردن وبا آرسام رفتیم بیرون 
د رفتیم کناره ماشتتین خواستتتم عقب بشتتینم که با ماشتتینه خودش اومده بو

 آرسام گفت 
 راننده ات که نیدتم بیا جلو بشین 

 _دشم آقا )خدایا هی میدوام با این خوب رفتار  کنم نمیزاره(
 رفتم جلو نشدتم وآرسام ماشین رو روشن کرد وراه افتاد 
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 _من بهت گفتم بری خونتون ولی زود بیای 
ی برای همیشه بمونی  اگه زیره سنگ هم بری ولی تو دیکار کردی میدواست

 من پیدات میکنم پس فکره فرار کردن رو نکن 
 _اما...من ..نمی..

 _نمیدواد بهونه بیاری 
 اان هم اصال حرف نزن که حوصلتو ندارم

 _دشم آقا 
سکوت رانندگی  سام هم در  دتم وآر شمامو ب سرمو به پنجره تکیه دادم ود

 میکرد
 ....(��?وخوابم برد)دقت کردین من دقدر میدوابمکم کم دشمام گرم شد 

 با تکون های  دستی دشمامو باز کردم 
 _دارام بیدار شو 

 تا دشمامو باز کردم آرسام رو دیدم که تو یک میلیمتری صورتم بود 
 تا دید دشمامو باز کرد سرید رفت کنار وگفت 

 _اااه بیدار شو دیگه یک ساعته دارم صدات میکنم
 میگه یه بار صدام کرده میگه خیلی صدات کردم  دقدر دروغ

 از ماشین پیاده شدیم ورفتیم تو 
 _فردا خیلی کار داریم

 _درا 
 _فرا پنج شنبدت

 _خوب پنج شنبه باشه
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 ووااای یادم افتاد فردا مهمونیه آرسامه 
 _وااای یادم رفته بود 

 من میرم بدوابم تا فردا خواب نمونم 
وای من دقدر خنک شتتدم اصتتال کال یادم رفته بود خوبه که آرستتام گفت  

وگرنه من که اصتتال یادم نمیومد بدونه عوض کردن لباستتام رفتم رو تدت 
 ودراز کشیدم 

یدم  قدر میدوابم پتو رو رو ستترم کشتت ند روز ان یا درا این د خدا واای  
 ودشمامو بدتم......

 ⃣⃣ 
 .....  پتو رو رو سرم کشیدم و دشمامو بدتم 

 دشمامو باز کردم 
 موبایلمو از  کنارم برداشتم وساعتو نگا کردم  

 دقیقه بود 8:32اوووه ساعت 
 خوبه شب زود خوابیدم که صبح زود بیدار شم 

 سرید از تدت  اومدم پایین ورفتم تو دستشویی ....
 بعد از اینکه از دستشویی اومدم بیرون 

رفتم سمت کمدم ویه تونیک مشکی با شلوار شفید  پوشیدم شاله مشکیمم 
شتن خونه  سرم کردم ورفتم بیرون از پله ها رفتم پایین دند تا زن بودن که دا

 رو تمیز میکردن 
 دو تا مرد جوون هم بودن که داشتن میز ها رو جا به جا میکردن 
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 یکی از مرد ها خیلی هیز بود 
 زشت بود 
هر دی مرده زشتتته به من نگاه میکنه نمیشتتد به جای اینا یه پدتتر خدایا درا 

 خوشگل بهم نگاه کنه
 هی خدا شانس نداریم رفتم پایین وبهشون کمک کردم ......

 وقتی کله خونه رو تمیز کردیم رفتم تو آشپزخونه تا قهوه بیارم .....
 ش  تا قهوه آوردم وبردم گذاشتم رو میز وصداشون زدم تا بیان ...

 دقیقه بود ۴:۴۵ساعت 
 مهمونیه آرسام شروع میشد ۶ساعت 

 رفتم باا تا لباسامو عوض کنم 
 اول رفتم حموم .....

 وقتی اومدم بیرون موهامو خشک کردم 
 یه تونیک قرمز وشلوار مشکی پوشیدم 

 رفتم جلوی آینه و....
 ⃣⃣ 
یه تونیک قرمز وشتتلوار مشتتکی پوشتتیدم رفتم جلوی آینه ویکم کرم زدم رژ  

قرمزمو  که به لباسم میومد رو هم زدم خط دشم هم کشیدم وشاله مشکیمم 
 سرم کردم و کله موهامو دادم تو 

 واز اتاق رفتم بیرون 
 دقیقه بود ولی هنوز کدی نیومده بود ۶:۵ساعت 

 ا اومدن آراد هم اومده بود بعد نیم ساعت کم کم همه ی مهمون ه
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 آراد تا منو دید اومد سمتم وگفت 
 _سالم آبجی کودولو

 _سالم داداشی
 خوبی

 _آره خوبم 
 این الناز ما رو کشت تا بیایم اینجا هم  میگفت این لباس بده 

 این لباس بلنده 
 تا بیایم اینجا پنج بار لباس عوض کرد

 _اان کجاست
 _اونجا 

 لناز رو دیدم رد نگاهشو گرفتم و ا
 یه لباس پوشیده بود 

 که اگه نمیپوشید بهتر بود 
 خیلی کوتاه بود

 _وای آراد این لباس رو نمیپوشید که بهتر بود 
 آراد خندید وگفت 

 _آره به  هم میگم میگه این لباس رو دوست دارم  
 _ولی من اصال روم نمیشه همشین لباسی بپوشم 

 _این النازه هر کاری میکنه 
 خندیدم 
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 آراد گفت .....
 ⃣⃣ 
 این النازه هر کاری میکنه  

 خندیدم 
 آراد گفت 

  ?_درا میدندی
 _تو که داداششی درا ازش بد میگی 

 _واای نمیدونی  اصال واسه آدم اعصاب نمیزاره 
 _آره موافقم

 _ حاا من داداششم ازش بد میگم تو درا ازش خوشت نمیاد 
 _ناراحت نمیشی بگم

 _نه بگو 
 _خیلی سریشه هم  به آرسام میشدبه 

 وقتی میاد 
 هم  میگه آرسام جونم آرسام عزیزم 

 _ حدودیت شده  
 _نه درا حدودیم بشه)از حدودی داشتم میمردما(

 _هیشی گفتم شاید حدودیت بشه 
 _نه  من حدود نیدتم 

 اان هم برم اان آرسام میاد باز عصبانی میشه
 بینمت_باشه آبجی کودولو برو بعدا می
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 _خداحافظ
 _خداحافظ

 رفتم تا به بقیه ی خدمتکار ها کمک کنم 
داشتتتم لیوان ها رو میبردم که یکی بهم خورد و یکی از لیوان ها برگشتتتت 

 وریدت روم
 برگشتم ببینم کیه که یه دختر رو دیدم 

 _من واقعا متاسفم ببدشید لباستون کثیف شد
 _نه عیب نداره 

 اان میرم تمیزش میکنم
 _بازم ببدشید 

 رفتم باا تو اتاقم تا لباسامو عوض کنم  
از کمدم لباس در آوردم وخواستتتم لباستتمو عوض کنم که در به شتتدت باز 

 شد.....
 ⃣⃣ 
 وخواستم لباسمو عوض کنم که در به شدت باز شد  

 برگشتم ببینم کیه که آرسام رو دیدم
 اومد جلو 

 لباس از دستم افتاد 
 _آقا...شما اینجا دیکار میکنین 

 _تو آدم نمیشی نه
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 _منظورتون دیه
 _مگه نگفتم دیگه با آراد حرف نزن 

 _آقا آراد کارم داشت به خاطر همین رفتم پیش 
 _فکر کردی من خرم هم  که نیشتون باز بود انوقت میگی کارم داشت 

 دست  رفت به سمت کمر بندش 
 _آقا ..میدوا...ین دی..کار کنین 

 _کاری که باید از اول میکردم
 _آقا الط کردم

 _اونموقد که با آراد اس میزدی فکر اینجاشم میکردی 
 همونطور که کمر بندشو باز میکرد جلو می اومد 

 منم فقط همونجا وایداده بودم 
 کمر بندشو باز کرد و اومد جلو 

 کمربند رو برد باا واولین ضربه رو زد 
 اه از نهادم بلند شد 

 ومین ضربه سومین ضربه د
 وهمینطور ضربه هایی بود که به طرفم میومد .....

 دقیقه دست از زدن برداشت 1۰بالخره بعد 
 ساکت بودم که ارورم جلوش نشکنه 

 ولی از درون خورد بودم
 _حاا فهمیدی که من هر حرفی رو که میزنم به  عمل میکنم 

 دیگه دور و ور آراد نبینمت 
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 فهمیدی
 دیزی نداشتم که به  بگم 

 فقط سرمو تکون دادم 
 از اتاق رفت بیرون.....

 ⃣⃣ 
 فقط سرمو تکون دادم  

 از اتاق رفت بیرون 
 تمام تنم درد میکرد  لباسامو در آوردم ورفتم تو حموم 

 زیر آب انقدر گریه کردم که دیگه اشکی برام نمونده بود 
 خودمو شدتم واومدم بیرون 

یدم  باستتتامو پوشتت دت ل هامو خشتتتک کنم رفتم ورو ت که مو نه این بدو و
 خوابیدم.....

 با صدای آارم گوشیم دشمامو باز کردم 
 دلم نمیدواست یه بار دیگه آرسام رو ببینم  

 ولی مجبور بودم 
 شاله مشکیمو سرم کردم 

 حتی لباسامو هم عوض نکردم از اتاقم رفتم بیرون ورفتم تو اتاق آرسام 
 ین _آقا ...آقا بیدار ش

 تکون خورد ولی دشماشو باز نکرد 
 _آقا ....آقا
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 دشماشو باز کرد وگفت 
 _برو پایین خودم میام 

 _دشم آقا 
 رفتم پایین تو آشپزخونه تا براش قهوه درست کنم 

 تمام تنم  درد میکرد حتی نمیتوندتم قهوه درست کنم 
 ولی با زور قهوه درست کردم وبردم تو سالن 

 خیلی درد داشتم 
 ل*ب*مو به دندون گرفتم که صدای جیغم بلند نشه 

سام از پله ها پایین  شپزخونه که آر ستم برم تو آ شتم وخوا قهوه رو رو میز گذا
 اومد

 _دیزی شده 
 _نه آقا ...دطور
 _هیشی ول کن 

 هه با خودشم مشکل داره ...
 ⃣⃣ 
 هه با خودشم مشکل داره  ....  

 بعد از اینکه آرسام رفت شرکت 
 خونه رو تمیز میکردم که زنگ به صدا در اومد داشتم 

 رفتم ودر رو باز کردم 
 خاتون وم  رحیم بودن

 _سالم خوش اومدین
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 _سالم
 _سالم دخترم 

 خاتون اومد جلو وب*غ*لم کرد
 بدنم درد گرفت ولی ل*ب*مو به دندون گرفتم که خاتون نفهمه درد دارم 

 از ب*غ*له خاتون اومدم بیرون وگفتم 
 _خاتون

 بله _
 _وقتی نبودین آقا سعید اومده بود برای کار

 _دی شد آقا آرسام موافقت کرد که بیاد
 _آره قبول کرد

 _اان کجاست
 _رفته بیرون تا دند ساعت دیگه میاد بیاین تو 

 با خاتون وم  رحیم رفتیم تو .....
 ⃣⃣ 
 با خاتون وم   رحیم رفتیم تو  

 بشینید تا قهوه بیارم 
 رفتم تو آشپزخونه وسه تا قهوه درست کردم وبردم تو سالن 

 داشتیم قهوه میدوردیم که زنگ به صدا در اومد 
 _من برم ببینم کیه
 _باشه برو دخترم 
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 رفتم ودر رو باز کردم 
 سعید بود

 _سالم دارام خانم
 _سالم آقا سعید خاتون وم  رحیم اومدن

 _واقعا اومدن 
 _آره 

 سعید رفتیم تودر رو بدتم وبا 
سعید وخاتون همدیگه رو ب*غ*ل کردن بعد از خاتون سعید م  رحیم رو 

 هم ب*غ*ل کرد
دوباره رفتم تو آشتتپزخونه ویه قهوه ی دیگه درستتت کردم وبرای ستتعید بردم 

..... 
 بود ومن واقعا حوصلم سر رفته بود تو 1۰:3۰ساعت 

 داشتم فکر بودم که تلفن به صدا در اومد رفتم وتلفن رو بر 
 _الو 

 _الو سالم دارام 
 آرسام بود

 _سالم آقادیزی شده
 _نه دیزی نشده من برای ناهار نمیام تو خودت یه دیزی بدور

 _آقا خاتون وم  رحیم اومدن
 _واقعا 

 _آره 
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 _گفتن که یک هفته میمونن 
 ولی درا اان اومدن 

 _نمیدونم
 _به خاتون هم بگو من نمیام خداحافظ

 _باشه میگم خداحافظ 
 تلفن رو قطد کردم وبه خاتون گفتم که  آرسام برای ناهار نمیاد  

 رفتم تو آشپزخونه تااذا درست کنم ....
 ⃣⃣ 
 رفتم تو آشپزخونه تا اذا درست کنم  

 داشتم اذا درست میکردم که خاتون  اومد تو آشپزخونه 
 _دخترم کمک نمیدوای 

 میشه  _نه مرسی خاتون کارم اان تموم
 _یه دقیقه بیا بشین  

 _دشم 
 رفتم ونشدتم رو صندلی 

 _دیزی شده خاتون   
 _راست  ...دخترم

 _نمیدواین بگین دی شده 
 _سعید بهم گفت که بیام بهت بگم اجازه بدی بیاد خواستگاری

 _دی؟؟؟؟؟؟
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_دخترم اول قشتتنگ فکر کن بعد اگه جوابت منفی بود بهم بگو شتتب هم به 
دا رو بهت مرخصی بده که با سعید بیایم خونتون خواستگاری آقا میگم که فر

 باشه عزیزم
 _باشه خاتون 

 _قربونت برم دخترم 
 پس برم به سعید بگم 

 از آشپزخونه رفت بیرون 
 ومن موندم وهزار تا فکر وخیال.....

 ⃣⃣ 
 ومن موندم وهزار تا فکر وخیال  

 کاشکی به جای سعید آرسام بود 
 ااااه من دقدر درت وپرت میگم  

 از روی صندلی پاشدم ورفتم تا اذا رو درست کنم.....
 بود لوبیا پلو درست کرده بودم12وقتی اذا رو درست کردم ساعت 

 دوباره رفتم و روی صندلی نشدتم 
 ورفتم تو فکر من مطمئنم که  آرسام قبول نمیکنه 

 این سعید هم ده آدمیه ها تو دو روز عاشق من شده 
 پاشدم ورفتم تو سالن تا میز رو بشینم با سعید دشم تو دشم شدم 

 نمیدونم درا ازش خجالت میکشیدم 
 میز رو دیدم  و صداشون کردم تا بیان 
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شروع کردیم به خوردن تو تموم مدت  سره میز و دتیم  ش وقتی همه اومدن ن
 ر رو حس میکردم سنگینیه نگاهه یک نف

 اون اون کدی نبود جز سعید.....
 ⃣⃣ 
تو تمام مدت ستتنگینیه نگاهه یک نفر رو حس میکردم واون کدتتی نبود جز  

 سعید ...
 وای انقدر نگاه کرد که اذا رو کوفتم کرد 

 من که کال با اذام بازی میکردم 
 وقتی همه اذاشونو  خوردن پاشدم ومیز رو جمد کردم ....

 ها رو جمد میکردم که خاتون اومد داشتم ظرف 
 دخترم

 _بله خاتون 
 من به آقا گفتم که فردا رو به دارام مرخصی بدین 

 _آقا اجازه داد 
 _گفت وقتی اومدنی حرف میزنیم به  نگفتم که قراره  برات خواستگار بیاد 

 توهم یه زنگ به خانوادت بزن وبگو 
 _دشم 

شی دتم ورفتم تو اتاقم وگو ش شتم وبه مامانم ظرف ها رو  مو از تو جیبم بردا
 زنگ زدم

 بعد دو تا بوق برداشت
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 _الو سالم مامان
 _سالم عزیزم خوبی

 _آره مامان خوبم راست  فردا...قراره که..خواستگار برام بیاد
 _دی ؟؟؟؟کیه این پدره 
 _مامان فردا میدوان بیان 

 _باشه دخترم فردا میبینمت
 _خداحافظ 
 _خداحافظ

 دند ساعت دیگه آرسام میاد 
ستگاری رو هم  شتم حاا این خوا شکل دا واای  خدایا این دند روزهم  م

 باید  تحمل کنم.....
 ⃣⃣ 
 حاا این خواستگاری رو هم باید تحمل کنم 

 رفتم پایین ونشدتم رو صندلی 
 واای من دوسال دطوری بمونم اینجا 
 این دوهفته ای که اینجام دیوونه شدم 

 تی از آرسام دور میشم دلم براش تنگ میشه ولی وق
 هی خدا دیوونه شدم رفت اگه دیوونه نبودم که دلم برای آرسام تنگ نمیشد 

 حاا برای شام دی درست کنم  
 مرغ درست میکنم خوبه به نظرم

 پاشدم واز تو یدشال مرغ در آوردم وشروع کردم به درست کردن ....
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 وقتی اذا رو درست کردم 
سااد از تو  ست کردن  شغول در یدشال خیار وگوجه وکاهو رو در آوردم وم

 شدم....
 ⃣⃣ 
 ومشغول درست کردن سااد شدم....... 
 وقتی سااد رو درست کردم ساعتو نگاه کردم  
 دقیقه بود از آشپزخونه رفتم بیرون ورفتم7:۵۵ساعت  
 تو حیاط حیاط خیلی قشنگ بود بوی گلها بینیمو نوازش 
 م و روی تاب توی حیاط نشدتم وبا پام میداد رفت 
 خودمو تکون دادم ....یکم دیگه تو حیاط موندم ورفتم تو 
 بود8:۴۵بود میز رو آماده کردم ساعت8:3۰ساعت 
 اذا رو هر وقت آرسام اومد میارم رفتم تو آشپزخونه وبرای  
 خودمون هم میز رو آماده کردم صدای در اومد از آشپزخونه 
 رفتم بیرون آرسام بود  

 _سالم آقا خوش اومدین
 _سالم 

 خاتون تا آرسام رو دید گفت
 _سالم پدرم یه دقیقه بیا باا کارت دارم 
 _دشم خاتون  

 با خاتون رفت باا داشتم اذا هارو 
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 رو میز میشیدم که صدای داد زدن اومد.... 
 ⃣⃣ 
 داشتم اذا ها رو رو میز میشیدم که صدای داد زدن  
 اومدرفتم باا ببینم ده خبره تا رفتم باا خاتون از اتاق  
 آرسام اومد بیرون وگفت 
 _پدرم یه روزه دیگه 

 _باشه خاتون ولی...
 _ولی دی پدرم 

 آرسام تا منو دید گفت
 _دارام بیا تو  

 _دشم
 رفتم تو اتاق  وگفتم 

 _با من کاری دارین آقا
 اید جواب_من بهت مرخصی میدم برای فرداولی تو نب 
 مثبت بدی  

 خواستم اذیت  کنم به خاطر
 همین گفتم  

 _ولی من میدوام جواب مثبت 
 بدم به سعید  

 واای به حالت اگه جواب مثبت 
 بدی یه بالیی به سرت بیارم که تا عمر داری یادت نره 
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 _هه  دیکار میکنی مثال دوباره با کمربند میوفتی  
 به جونم شانس آوردی که ازت شکایت نکردم 
 _به هر حال جواب مثبت نمیدی منم نمیتوندتم به خاتون 
 بگم که برای خواستگاری نیان تو تا خدمتکار منی حق 
 ازدواج نداری  

 _من میتونم با سعید ازدواح کنم 
 بعد ازدواج هم تا دوسال اینجا میمونم  
 _من همشین اجازه ای بهت نمیدم  
 ازدواج من به تو ربطی نداره _ 

 اینو گفتم واز اتاق سرید رفتم بیرون
 ⃣⃣ 
 آرسام�� 
 وای خدایا این دختر منو دیوونه میکنه اگه با سعید 
 ازدواج کنه دی ..خودمم نمیدونم  این دند روزه  
 دم شده هم  دارام رو میبینم اون روز هم وقتی دیدم 
 ولی خدا  با آراد حرف میزنه آتی  گرفتم وزدم  
 میدونه که پشیمون شدم منه احمق روش دست بلند کردم 
 وای خدایا دوست دارم سعید رو بگیرم وبزنم  
 لباسامو عوض کردم ورفتم پایین سعید ودارام خاتون 
 وم  رحیم داشتن میرفتن تو آشپزخونه  
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 _دارام  
 برگشت وگفت 

 _بله آقا 
 _بیا اینجا

 اومد جلو وگفت 
 ی داشتین _بله آقا کار

 _بشین همینجا اذا بدور 
 _اما آقا

 _اما واگر نداره بشین وبدور 
 _دشم آقا  

 نشدت وشروع کرد به خوردن....
 ⃣⃣ 
 نشدت وشروع کرد به خوردن تو تموم مدت داشتم 
 زیر دشمی نگاه  میکردم نمیدونم این دختر دی داشت 
 که ازش خوشم میومد همینطور داشتم نگاه  میکردم 
 که سرشو بلند کرد ونگاهمون تو هم گره خورد 
 ولی اون زود تر نگاهشو گرفت ودوباره شروع کرد  
 به خوردن منم دیگه نگاه  نکردم واذامو  
 خوردم .......... 

 بعد از اینکه شام خوردنمون تموم شد 
 دارام میز رو جمد کرد ویه قهوه برام آورد ورفت تو  
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 حیاط بعد دند دقیقه سعید هم دنبال  رفت  

 دارام�� 
 تو حیاط بودم ورو تاب نشدته بودم که احداس کردم 

 یکی اومد کنارم برگشتم ودیدم سعیده  
 _میشه بشینم 

 _البته 
 سعید نشدت وگفت....

 ⃣⃣ 
 سعید نشدت وگفت  

 دند سال پی  عاشق یه 
 اونم منو دختر شدم ..شده بود تمام زندگیم فکر میکردم 
 دوست داره ولی اشتباه فکر میکردم یه روز رفتم جلو  
 خونشون تا به  بگم دوست  دارم ولی اون 
 رو بایه مردی دیدم که ب*غ*ل  کرده ...از اون موقد 
 تا حاا تصمیم گرفتم تا دیگه عاشق نشم ولی برای 
 بار اولی که دیدمتون  یه دیزی تو وجودم تکون خورد  
 دارام خانم من عاشقتون شدم  

 وحتی نمیتونم یه لحظه بدون
 شما طاقت بیارم حاا میفهمم که حدی که به  
 نازگل داشتم عشق نبوده یه حس زود گذر بوده ولی  
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 حده من ندبت به شما فقط عشقه حتی شده تا 
 سال صبر میکنم تا جواب مثبت ازتون بگیرم بگیرم 
 وبه این زودی پا پس نمیکشم  
 این رو گفت ورفت  

 واای خدا این هم شده قوز باا قوز 
 اداشو در آوردم وگفتم 

 دارام خانم من عاشق شمام
 وپا پس نمیکشم  

 پدره ی دیوونه. .....از رو تا ب بلند شدم ورفتم تو خونه ....

 آرسام�� 
  

 ااااه دوست داشتم بگیرم سعید رو بزنم. وبکشم  
 عاشقتم خون خونمو میدورد وقتی گفت دارام خانم من  
 ولی وقتی دارام اداشو در آورد خندم گرفت حاا 
 فهمیدم که دارام سعید رو دوست نداره  
 از تو حیاط رفتم تو خونه. واز پله ها رفتم باا ورفتم تو اتاقم  
 خودمو انداختم رو تدت ودشمامو بدتم دهره ی 
  
 جا میبینم  دارام اومد جلوی دشمم  این دند روز. همه 
 کم کم دشمام گرم شد ودشمامو بدتم...... 
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 دارام�� 
 خواب بودم که با دل درد شدیدی از خواب بیدار شدم 
  

 واای دلم خیلی درد میکنه 
 بلند شدم وشالمو سرم کردم

 ورفتم تو آشپزخونه یه نبات داغ  درست کردم  
 خوردم ولی هنوز دلم درد میکرد از رو صندلی پاشدم  
 واز تو آشپزخونه رفتم بیرون .... 
  

 یه دستمو رو شکمم گذاشته بودم ویه دستمو هم به دیوار گرفته
 بودم نزدیک اتاقم بودم که در اتاق آرسام باز شد تا  
 منو دید گفت  

 _دیزی شده درا بیداری 
 _دیزی نیدت رفته بودم تو اشپزخونه  
 _درا دستت رو شکمته  

 ه انقدر دلم درد میکرد ک
 نزدیک بود گریه کنم 

 _دلم درد میکنه
 _لباساتو عوض کن تا بریم بیمارستان  

 _نه نمیدواد. یکم استراحت 
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 کنم خوب میشه 

 _برو تو اتاقت تا من بیام
 _گفتم که حالم خوبه شما برید بدوابید 
 _رو حرف من حرف نزن  

 برو تو اتاقت 
 _دشم  

 اینو گفتم ورفتم تو اتاقم 
 مونمو بریده بود دل درد. ا 

 رو تدت دراز کشیدم 
  

 در باز شد وآرسام اومد تو اتاقم جوشونده دست  بود
 بیا اینو بدور 

 از دست  گرفتم وخوردم 
 _اان بهتری  

 (��?_آره اان خوبم)داشتم از دل درد میمردما
 دشماتو ببند وبدواب 

 دشمامو بدتم ولی دلم بدجور
 درد میکرد 

 میگرفتم که صدای جیغم بلند نشه خم  ل*ب*مو به دندون
 آرسام اومد جلو.... 
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 آرسام اومد جلو 
 ونشدت رو تدت دستشو آورد جلو

 خودمو کشیدم عقب  
 _دیکار میکنین

 _میدوام شکمتو ماساژ بدم  
 _نه ...نمیدواد ...اان دیگه دلم درد نمیکنه

 اااه کاری نمیکنم که دستشو آورد جلو خواستم برم  
 عقب که اخم کرد وگفت  

 _تو به من اعتماد نداری
 _درا..اعتماد دارم 

 _پس تکون ندور 
 دستشو آورد رو شکمم واز رو لباس شکممو ماساژ داد  
 پلک هام روی هم افتاد ودیگه هیشی نفهمیدم.... 
 ⃣⃣ 
 پلک هام روی هم افتاد ودیگه هیشی نفهمیدم....  
  

 شکمم دشمامو بازصبح با احداس سنگینیه یه دیزی رو 
 کردم آرسام درحالی که پایین تدت خواب بود 
 دستشو گذاشته بود رو شکمم یکم رفتم عقب که  
 آرسام بیدار شد  
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 _سالم آقا
 _سالم حالت خوب شد 

 _آره اان حالم خوبه 
 _من میرم  

 اینو گفت ورفت
 بعد از اینکه رفت منم پاشدم و ولباسامو عوض 
  
 کردم ورفتم بیرون داشتم از پله ها پایین میرفتم که سعید رو دیدم  
  

 تا منو دید اخم کرد واااا این دشه بی توجه به  رفتم
 آشپزخونه ونشدتم پشت میز وشروع کردم به خوردن  
 اما سنگینیه نگاهه یه نفر رو حس کردم 
 سرمو بلند کردم دیدم سعیده. خاتون وم  رحیم  
 خاطر همین گفتم هم نبودن به  
 _دیزی شده آقا سعید 

 _هه اینو من باید از شما بپرسم 
 _منظورتون دیه!!!!

 ⃣⃣ 
 منظورتون دیه 

 _هه منظورم دیه!منظورم کاره صبحته 
 اول صبح آرسام از اتاقت میاد بیرون اونوقت  
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 پی  ما یه رفتاری میکنی که انگار از آرسام متنفری 
 نگو که. با آقا آرسام .... 

 دستمو بردم باا ویه سیلی به  زدم
 _اینو بهت زدم که دیگه در مورد من این فکر ها رو نکنی  
 فهمیدی 

 _اول صبح آرسام از اتاقت میاد
 بیرون میشه بگی باید ده فکری بکنم  
 _بده دیگه خفه شو نمیدواد دیگه حرف بزنی 
 _هه من فکر کردم تو با بقیه ی دخترا فرق داری 

 ولی....هیچ فرقی باهاشون نداری  
 _ازم نمیبینم دلیلشو بهت بگم  

 اینو گفتم واومدم از آشپزخونه بیرون.....
 ⃣⃣ 
 ازم نمیبینم دلیلشو بهت بگم  

 اینو گفتم واز آشپزخونه رفتم
  

 بیرون 
 ااااه پدره ی احمق این از اان اینطوری رفتار میکنه 

 میکنه پس اگه باهاش ازدواج کنم دیکار  
 رفتم تو اتاقم ویه مانتو کرم با شلوار قهوه ای وشال قهوه ایمو  
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 با کف  کرممو پوشیدم واز اتاقم رفتم بیرون  
 با همه خداحافظی کردم ورفتم تو حیاط راننده تا  
 منو دید گفت 

 _دارام خانم آقا گفتن من ببرمتون 
 سرمو تکون دادم وسوار ماشین شدم 
 آوردم وزدم یه آهنگ  گوشیمو از جیبم در 

🎧 
 من از تموم روزها 

 ابری رو 
 از تو تموم قصه ها  

 لیلی رو 
 من از تموم رنگ ها

 خاوی رو  
 خاکی رو با تو دوست دارم

 لیلی رو با تو
 دوست دارم 

 مجنون رو با تو دوست دارم 
 بارونو با تو دوست دارم 

 آهای دو دشمون سیاه  
 دوتا دشمون سیاه 

 وبا من زیر بارون بیا زیر بارون بیا...دترتو ببند 
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. 
 )آهنگ زیر بارون مهرشاد (

 گوشیمو خاموش کردم وسرمو به پنجره تکیه دادم
  

 تو فکر بودم که با صدای راننده از فکر اومدم بیرون
 دارام خانم رسیدیم  

 از ماشین پیاده شدم وگفتم
 _دستتون درد نکنه خداحافظ  
 ;خواه  میکنم خداحافظ  

 رفتم طرف در وزنگ رو زدم 
 در باز شد و مامانم اومد بیرون  
 سالم عزیزم خوش اومدی  

 مرسی مامان. بابا خوندت 
 بیا تو عزیزم بابات امروز سر کار نرفته آخه هر دی  
 نباشه امروز روز خواستگاریته  
 این خواستگارتم میدوای مثل بقیه فراری  بدی  
 کن حداقل به این خواستگاره فکر  

 خاتون که ازش تعریف میکرد 
 به این زودی به  جواب. منفی نده.... 
 ⃣⃣ 
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 به این زودی به  جواب منفی نده  

 باشه مامان 
 حاا هم برو تو اتاقت استراحت کن  
 بابات رفته نون بدره ااناست که بیاد  
 رفتم تو اتاقم  

 آآآه وای رها به  گفتم که بیاد 
 اینحا ولی همون روز آرسام اومد.  ومنو برد 
 گوشیمو برداشتم وبه رها زنگ زدم  
 بعد دو تا بوق برداشت  

 _الو سالم رها
 _دارام دستم بهت برسه کشتمت  

 _ببدشید
 _اون روز اومدم خونتون مامانت گفت که نیدتی 
 یعنی میدواستم خفت کنم  

 _خوب اان پاشو بیا
  _بیام که دوباره بری 

 _نه تا فردا اینجام قراره ...برام خواستگار بیاد
  

 _این پدره بدبدت کیه که میدواد بیاد خواستگاری 
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 _تو پاشو بیا اینجا با هم حرف میزنیم 
 _باشه اان میام خداحافظ 

 _خداحافظ
 گوشیمو خاموش کردم ونشدتم رو تدت حاا برای 
 شب دی بپوشم  

 رفتم طرفه کمدم   یه کت ودامن
 نباتی داشتم برای شب اینو میپوشم  

 خوب لباسمم که انتداب کردم
  
 گوشیمو از کنارم برداشتم ویکم تو اینترنت درخ زدم 
  
 ساعت بود خواستگاری ساعت بود وای حوصلم سر رفته  
  

 داشتم با خودم حرف میزدم که. در اتاق باز شد 
 وبابام اومد تو  

 _سالم بابا
 _سالم دخترم خوبی 

 _آره من خوبم شما خوبین
  

 _منم خوبم 
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 تو این پدره سعید رو دوست داری
  

 _راست ... نه 
 _تو تا اان همه ی خواستگارات رو رد کردی 

  
 به پیشنهاد این پدر فکر کن 

 خاتون وم  رحیم گفتن پدره خوبیه 
  

 پس یکم بیشتر درموردش فکر کن 
 _دشم بابا  

 _بیا بریم پایین ناهار بدوریم 
 سرمو تکون دادم وبا بابا رفتیم پایین ..... 
 ⃣⃣ 
  

 سرمو تکون دادم و با بابا رفتیم پایین 
 مامانم قورمه سبزی درست کرده بود  
 یاد آراد افتادم اون عاشق قورمه سبزی بود  
 بعد از مهمونی دیگه آراد رو ندیدم تو سکوت اذا رو خوردیم 
  

 که مامانم گفت وبعد از اذا خواستم ظرف ها رو بشورم
 _تو برو تو اتاقت من خودم میشورم ظرف ها رو  
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 _ولی 
 _ولی واما نداره 

 _باشه  
 رفتم تو اتاقم 

 بعد دند دقیقه در اتاقم باز شد  
 _سالم دارام جونم 

 رها بود
 _سالم  

 اومد جلو وب*غ*لم کرد
 _دلم برات تنگ شده بود   

 _منم دلم برات تنگ شده بود
 از ب*غ*لم اومد بیرون وگفت  

 بگو این پدره بدبدت کیه که میدواد
  

 بیاد خواستگاری 
 همه ی ماجرا رو از موقعی که به 

  
 خونه ی آرسام رفتم تا اان رو براش خالصه کردم وگفتم 

  
 _دلم میدواد آرسام رو ببینم 
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 _اااه یه آدمیه که نگو خیلی پرووئه 
  

 _واقعا آرسام تو رو زد 
 _دروغ که نمیگم آره منو زد

 _دیووندت حتما .مگه با یه پدر حرف بزنی باید بزنتت 
  

 _شاید دیوندت 
 اینا رو ول کن ده خبرا

_از اون موقد که خبری ازت نیدتتت شتتایان )داداش    رها(خیلی اخالق   
 عوض شده

  
 دیگه شیطنت نمیکنه 

 اان هم اومدنی گفت کجا میری
  
 گفتم خونه ی دارام  

 گفت مگه اومده گفتم آره
  
 به  نگفتم که قراره امشب برات خواستگار بیاد 
  

 نمیدونی دقدر خوشحال شد 
 دارام درا نمیدوای داداشم بیاد 
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 خواستگاریت   

 رها من شایان رو مثل داداشم دوست دارم 
  

 دارام ولی شایان دااونه 
 هم  حرف  دارامه 

  
 ابا دعواش شد حتی دند بار هم با مامان و ب

  
 شایان میگفت 

 یا دارام زنه من میشه یا هیشکس
  

 من به  گفتم دارام به خاطر اینکه عم  حال  بده
  

 رفته پیشه عم  
 ولی اگه میگفتم کار میکنی 

  
 اونم پیشه آرسام 

 که یه مرد جوونه هم خودشو 
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 میکشت هم آرسام رو
 وااای خدایا آرسام دیزی  نشه 

 _دارام تو از سعید خوشت میاد 
 _نه اون مثله برادرمه 

 من فعال قصد ازدواج ندارم
 این خواستگاری رو هم به خاطره خاتون قبول کردم  
  

 وگرنه من اصال سعید رو دوست ندارم
 من دیگه برم خداحافظ  

 بمون دیگه
  

 نه باید برم 
 باشه خداحافظ

  
 خداحافظ 

 وقتی رها رفت  
 قه  بوددقی۵:۴۵ساعت

  
 گوشیمو برداشتم رشروع کردم به رمان خوندن

  
 آخه این رمان رو یکم خونده بودم 
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 هینطور داشتم رمان میدوندم
  

 که در باز شد مامانم اومد تو تا منو دید گفت
  

 اوااا دارام تو هنوز آماده نیدتی 
 ااه مامان اان زوده  

 ساعتو نگاه کردی دخترم
  

 ساعتو نگاه کردم
 دقیقه بود7:3۵اوووووو ساعت

  
 باشه مامان اان آماده میشم 

 زود آماده شو وبیا پایین 
  

 سرمو تکون دادم 
 ورفتم طرف کمدم 

  
 کت و دامنه نباتی رو که انتداب کرده بودم رو برداشتم وپوشیدم

  
 رفتم جلوی آینه و یکم کرم زدم  
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 یه رژ صورتی هم زدم 
 خط دشم هم کشیدم 

  
 وشاله کرمم رو رو سرم انداختم و رفتم پایین  
  
 داشتم از پله ها پایین میومدم که زنگ در رو زدن  
  
 مامانم به من گفت  

 برو تو آشپزخونه تا صدات هم نکردم نیا
  

 باشه 
 خدددخ مامانم به جای من استرس داره رفتم تو آشپزخونه 

  
 ومنتظر موندم تا مامانم صدام کنه  

 ساعت مامانم گفتبعد نیم 
  

 دارام جان عزیزم نمیدوای دایی بیاری 
  

 دایی ریدتم وبردم تو سالن 
 خاتون وم  رحیم ویه زن ویه مرد بودن 
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 تا رسیدم بهشون گفتم
 سالم 

  
 زنه گفت 

 سالم عروس گلم خوبی 
 ممنون خوبم  
 سینی رو جلوشون گرفتم  

 همه برداشتن فقط یه دایی موند
 ید وسینی رو گرفتم طرف  رفتم کنار سع 
 دایی رو بر نمی داشت  

 وفقط منو نگاه میکرد
 آقا سعید  

 آقا سعید 
 بله  

 با دشمام به دایی اشاره کردم 
 تازه به خودش اومد 

  
 ودایی رو برداشت 

 منم رفتم ورو یه مبل نشدتم 
  



 141 عاشقانه یدزد

 بابای سعید گفت 
 آقا علی اگه اجازه بدین این دوتا برن حرفاشون رو بزنن

  
 اجازه ی ماهم دست شماست 
 دارام جان آقا سعید رو ببر تو اتاقت  
 دشم  

 پاشدم وسعید هم دنبالم اومد 
 در اتاقم رو باز کردم و اول گذاشتم سعید بره بعد خودم رفتم 
  

 سعید نشدت رو تدت ومنم رو یه صندلی نشدتم 
  

 سعید گفت 
 اول شما شرایط تون رو میگین یا من بگم

  
 اووه ده پرووو شرایط هم داره 

 اول شما بگید  
 شروع کرد به حرف زدن

 زنم همیشه باید پیشم باشه 
  

 رو حرف من حرف نزنه حجابشو هم رعایت کنه 
 اینا شرایط منه  
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 ولی من نمیتونم با شما ازدواج کنم
 درا   

 دون...من آمادگیه ازدواج رو ندارم
 من تا هر وقت که آمادگیشو داشته باشین منتظرتون میمونم  
  

 ولی...من نمیتونم با شما ازدواج کنم
 دون من شما رو دوست ندارم

  
 بعد دند ماه که هم دیگه رو بهتر بشناسیم شاید بهم عالقه مند بشین 

 حاا هم بیاین بریم پایین 
  
 سرمو تکون دادم وبا سعید رفتیم بیرون ..... 
 ⃣⃣ 
  
 سرمو تکون دادم وبا سعید رفتیم بیرون 
  

 مامان  تا دید ما اومدیم  خندید گفت
 _دی شد دهنمون رو شیرین کنیم

  
 گفتم 
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 _ببدشید ولی ما به تفاهم نرسیدیم
  

 مامان   خندش جمد شد و دیگه حرفی نزد 
  

 یکم دیگه موندن ورفتن 
 مامانم گفت

  
 _دارام مگه نگفتم به همین زودی جواب منفی نده 

  
 _مامان به زور که نمیشه باهاش ازدواج کنم 

  
 من سعید رو دوست ندارم 

  
 مگه من گفتم با زور ازدواج کنی 

  
 گفتم دند ماه با هم آشنا بشین شاید به   

  
 عالقه پیدا کردی 

 من نمیدوام با سعید ازدواج کنم 
  
 رفتم باا تو اتاقم  
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 فردا که برم خونه ی آرسام
  

 دطوری با مامان  وباباش دشم تو دشم بشم 
  

 خودمو پرت کردم رو تدت وبه سقف زل زدم
  

 هم  آرسام رو میدیدم 
 حتی اخماش رو هم دوست داشتم  

 من دم شده خدا
  
 آرسام هر کاری هم بکنه من اصال ازش ناراحت نمیشم  
  

 نمیدونم درا 
 دند ساعته که آرسام رو ندیدم 

  
 ولی دلم براش خیلی تنگ شده  

 دلم برای آراد هم تنگ شده 
  

 دند روزی میشه که ندیدم  
 داشتم هنوز به آرسام فکر میکردم 
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 که در باز شد 
 مامانم اومد تو ودر رو بدت 

  
 دارام  

 بله مامان
  

 از من ناراحتی
 نه درا باید ناراحت باشم 

 عزیزم به خاطر خودت میگم سعید پدره  خوبیه 
  

 ولی مامان من اصال به  عالقه ندارم 
 باشه مجبورت نمیکنم اان عم بیا پایین شام بخ وریم 

 از رو تدت پاشد ورفت بیرون
  

 بود 11ساعت
 از اتاق رفتم بیرون 
 ورفتم تو آشپزخونه 

 ودر سکوت اذامون رو خوردیم
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 وقتی اذا خوردنمون تموم شد  
 خواستم ظرف ها رو بشورم که آیفون به صدا در اومد

  
 رفتم ببینم کیه... 
 ⃣⃣ 
 رفتم ببینم کیه  

 راننده بود 
 در رو باز کردم

 سالم دارام خانم
  

 سالم 
 اگه آماده هدتین بریم 

  
 ولی من میدوام شب رو اینجا بمونم 

 امشب بیاین دارام خانم آقا آرسام گفتن همین
  
 دون آقا فردا میدوان  برن مدافرت 

 خوب بره من دیکار کنم
  
 شماهم باید باهاش برین 
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 درا من 
 آقا که خودش نمیتونه اذا درست کنه 

  
 باشه اان میام 

 رفتم تو 
 دارام کی بود

  
 راننده بود من اان باید برم 

 امشب رو بمون
  

 نمیشه 
 رفتم تو اتاقم ومانتو مو پوشیدم 

 مامان بابا من رفتم  
 رفتم تو ب*غ*ل مامان وبابام 

 وباهاشون خداحافظی کردم  
 ورفتم پایین

 ببدشید که منتظر موندین کارم طول کشید 
  

 اشکال نداره
 رفتم وسوار ماشین شدیم 

 وراننده حرکت کرد 
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 حوصلم خیلی سر رفته بود  

 خدا کنه زود تر برسیم 
  

 بالخره  بعد یک ساعت رانندگی 
 رسیدیم از ماشین پیاده شدم وخواستم برم تو که راننده گفت

  
 دارام خانم آقا گفتن برین تو اتاقشون 

 باشه 
  

 رفتم تو خونه کدی تو سالن نبود 
 از پله ها رفتم باا 

 وپشت اتاق آرسام وایدادم 
  
 ودر زدم 

 بیا تو 
 رفتم تو 

 سالم آقا با من کار داشتین
  
 سالم وسایلتو جمد کن فردا میدوایم بریم مدافرت  
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 باشه
  

 از اتاق اومدم بیرون.....
 ⃣⃣   
 از اتاق اومدم بیرون  

 ورفتم تو اتاق خودم مانتومو در آوردم 
  

 ودند دست لباس گذاشتم تو کوله ام ودو تاهم مانتو گذاشتم 
  

 تنظیم کردم ۶ذاشتم تو کوله ام  وگوشیمو رو ساعت هر دی نیاز بود گ
 ورفتم ورو تدت خوابیدم.....

  
 با صدای آارم گوشیم بیدار شدم ومانتو وشلوارمو پوشیدم  
  

 وکوله ام رو برداشتم ورفتم پایین 
 همزمان با من آرسام هم از

  
 اتاق  اومد بیرون
 اگه آماده ای بریم 

 آره آقا من آمادم
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 پس بریم 
 رفتیم پایین خاتون وم  رحیم وسعید تو سالن بودن       

 خاتون گفت  
 میدواین بدون صبحانه برین 

 آرسام گفت
 آره خاتون تو راه یه رستوران میریم 

  
 باشه پس برین به سالمت 

 با م  رحیم وسعید هم خداحافظی کردیم ورفتیم
  

 سعید هم که کال اخماش تو هم بود      
 سوار ماشین شدیم وراه افتادیم...... 
  

 بعد دند ساعت رانندگی آرسام ماشین رو یه جا پارک کرد وگفت 
 بیا اینجا یه رستوران هدت 

  
 بریم یه دیزی بدوریم      

 از ماشین پیاده شدیم ورفتیم تو رستوران 
  

 گارسون اومد 
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 خوش اومدین دی میل دارین 
 آرسام گفت 

 من جوجه میدوام  
 دارام تو دی میدوای

  
 برای منم جوجه بیارین......

سنگینیه نگاهه   شتم میدوردم که  سون بعد یک ربد اذا مون رو آورد دا گار
 یک نفر رو حس کردم

  
 سرم رو بلند کردم 

 دیدم یه پدره که زل زده به من  
 تا دید  به  نگاه میکنم یه دشمک برام زد

  
 همون موقد آرسام سرشو بلند کرد ودید من دارم به پشت سرش نگاه میکنم  
  

 پدره خندید که از نگاهه آرسام دور نموند 
 دارام پاشو بیا  اینجا

  
 درا

 گفتم بیا اینجا
 جاهامون رو عوض کردیم 
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 خواستم به پشتم نگاه کنم که آرسام گفت

 اگه برگردی واااای به حالت 
 یین ومشغول خوردن اذا شدم......سرمو انداختم پا 
 ⃣⃣ 
  
 سرمو انداختم پایین ومشغول خوردن اذا شدم...... 
  

 بعد از اینکه اذا خوردنمون تموم شد آرسام رفت تا 
 پول اذا ها رو حداب کنه 

  
منم باهاش رفتم  وقتی پول اذا رو حدتتاب کرد رفتیم بیرون وستتوار ماشتتین 

 شدیم
  

 میدواستیم بریم شمال 
 سفر کاری بود .... آخه

 _آقا کی میرسیم
 _نیم ساعت دیگه میرسیم
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 بالخره رسیدیم 
 از ماشین پیاده شدیم     

 ورفتیم تو ویال
 وااای دقدر خوشگل بود اینجا

  
 همونجا وایداده بودم که آرسام گفت

 بیا دیگه نکنه میدوای تا صبح اینجا بمونی
  
 اومدم آقا 

 ورفتم تو خونهاز اون حیاط قشنگ دل کندم 
  

 باا دهار تا اتاق هدت یکیشو بردار
 سرمو تکون دادم و رفتم طبقه ی باا

  
در یه اتاق رو باز کردم خیلی خوشتتگل بود کوله ام رو گذاشتتتم رو تدت 

 وخودمو پرت کردم رو تدت
  

 دشمامو بدتم که در اتاق باز شد 
 آرسام بود....

 ⃣⃣ 
 دشمامو بدتم که در اتاق باز شد  
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 دارام درا اینجایی 
پس کجا باشتتم شتتما گفتین برو یکی از اتاق های باا منم از اینجا خوشتتم 

 اومده 
  

 نه اینجا اتاقه منه 
 اما مناز اینجا خوشم میاد 
 نمیشه پاشو اینجا اتاقه منه

 دشمامو مثله گربه ی شرک کردم که گفت  
 دشمامو اونجوری نکن 

 پاشو برو یه اتاق دیگه
  
 اااااه اتاق اتاقه دیگه  

 ااااه خوب بمون من میرم 
  

 اینو گفت واز اتاق رفت بیرون 
  

 آرسام�� 
 نمیدونم درا پی  این دختر کم میارم 
 اون محمودی عوضی رو  اگه گیر بیارم  

 دند سال پی   فهمیدم که بابام تو یه کار خالفه 
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یاد بیرون که محمودی  تهدیدش کرد که اگه بابام میدواستتتت از اون کار ب

 دوباره با ما کار نکنی میمیری
  
 ولی بابام فکر میکنه که این تهدید ها الکیه وبه حرف  گوش نمیکنه 
  
 واون محمودی بی شرف پدر ومادرمو به بدترین شکل میکشه  
  

 حیف که نمیدوام دستم به خونه کثیف  آلوده بشه 
 وگرنه تا اان هزار بار کشته بودم 

  
 ر رو به پلیس واگذار کردم این کا

 دند روز دیگه هم یه مهمونی ترتیب داده تو خون  
  

 هه معلومه ده مهمونی هایی میگیره 
 اون یه آشغاله 

 یه عالمه دوست دختر های رنگ و وارنگ داره
  
 من مرگ اون رو با دشمایه خودم میدوام ببینم  

 سعی کردم دیگه به اون آشغال فکر نکنم 
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در یه اتاقه دیگه رو باز کردم ورفتم تو اتاق ورو تدت خوابیدم و ستتعی کردم 
 دیگه 

  
 به گذشته فکر نکنم....

 ⃣⃣ 
 وسعی کردم دیگه به گذشته فکر نکنم....... 
  
 با نوری که به دشمام میدورد دشمامو باز کردم  
  

 از رو تدت بلند شدم و رفتم حموم ......
 اومدم بیرون  بعد ازاینکه یه دوش گرفتم

  
یه بلوز مشکی پوشیدم وآستیناشو تا آرنج دادم باا یه شلوار کتون مشکی هم 

 پوشیدم
  

 عطرم رو روم خالی کردم واز اتاق رفتم بیرون 
 در اتاق دارام رو زدم بعد دند دقیقه در رو باز کرد

  
 بله آقا کاری دارین 

 آماده شو میدوایم بریم بیرون 
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 کجا؟
  
 تو آماده شو بیا 

 باشه اان آماده میشم
  

 رفتک تو سالن ونشدتم بعد نیم ساعت دارام اومد
  
 بریم 

 با دارام اومدیم بیرون 
 وسوار ماشینم شدیم وحرکت کردم.....

  
 دقیقه به مرکز خرید رسیدیم۴۵بعد

 دارام گفت 
 آقا درا اومدیم اینجا

 اومدیم خرید با ید برم مهمونی 
 خوب پس درا من رو آوردین  

 تو هم قراره بیای 
  

 درا من باید بیام
 اااه باید بیای دیگه

 سرشو تکون داد ودیزی نگفت
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 داشتیم راه مبرفتیم که یه لباس مشکی دیدم که تا زانو بود قشنگ بود ولی 

  
 زیادی باز بود 

 به دارام نگاه کردم انگار زیاد از لباسه خوش  نیومده
  
  

 راه میرفتم که دارام گفت داشتم
 آقا

 دیه
 اون لباسه قشنگه 

شکی وکت  سیدم یه لباس م شکی ر شلوار م شو گرفتم وبه یه کت و رد نگاه
 وشلوار مشکی 

  
 با کروات قرمز

 آقا این خوبه
 خیلی خوب بود 

 ولی گفتم
 ای بدک نیدت
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 رفتیم تو مغازه ومن لباس رو پرو کردم خیلی بهم میومد 
  

 لباس رو در آوردم وگفتم خوبه همین رو میبریم 
  

 دارام حاا نوبت توئه 
 اما...

 اما نداره بریم یه لباس بردار
  

 باشه 
باس  تا  برای دارام ل مدیم بیرون ورفتیم  باس رو دادم او که پول ل عد از این ب

 بدریم.........
 ⃣⃣ 
  
  

 رفتیم تا برای دارام لباس بدریم
 پره لباس های خوشگل بود  با دارام رفتیم تو یه مغازه بود که  
  

 دارام یه لباس قرمز برداشت ورفت تا پرو کنه 
  

 لباسه خیلی کوتاه بود ولی نمیتوندتم ایراد بگیرم 
 بعد از اینکه لباس رو خریدیم اومدیم بیرون
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 ورفتیم خونه  

 فردا مهمونی بود 
 دقیقه بود   ۴:۵۵ساعت

  
 دارام رفت تو اتاق  ومن هم رفتم تو اتاقم.... 
  

 دارام�� 
یه لباس خوشتتگل خریدم خیلی خوشتتگل بود       ولی یکم کوتاه بود ولی  

 زیرش ساپورت میپوشم اشکال نداره........
  
شم ویه رژ   سمو پوشیدم یکم کرم وخط د شب میدوایم بریم مهمونی لبا ام

 قرمز جیغ که به لباسم 
  
  

 میاد شالمو شل انداختم رو سرم ورفتم بیرون  خیلی
  

 همزمان بامن آرسام هم از اتاق  اومد بیرون.......
 ⃣⃣ 
 همزمان با من آرسام هم از اتاق  اومد بیرون  
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 بریم  

 بریم
 شونه به شونه ی هم دیگه رفتیم بیرون

 وسوار ماشین شدیم.....
  
  

 پیاده شدیم ورفتیم تو خونهبعد نیم ساعت رسیدیم  وبا هم از ماشین 
 خونه نبود که قصر بود 

 تا در سالن باز شد دهنم باز شد یه عالمه دختر و پدر تو سالن بودن 
  

 بعضی ها مدت بودن بعضی ها داشتن میر*ق*صیدن 
  

 لباسشون که اصال یک متر هم نبود خیلی کوتاه بود
 با آرسام رفتیم تو و روی یه صندلی نشدتیم

  
 بعد دند دقیقه یه مرد اومد طرفمون آرسام پاشد من هم پاشدم  
 _به به آرسام خان ده عجب اومدی  این خوشگله کیه  
 دوست دختر جدیدته  

 آرسام دستشو گذاشت پشت کمرم ومنو به سمت خودش کشید 
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 _آره جدیده 
 _این از همشون خوشگل تره خانمی اسمت دیه

  
 تخواستم جواب بدم که آرسام گف

 _دارام...اسم  دارامه
 _خوب دارام خانم افتدار یه ر*ق*خ رو به ما میدین  
 _نه قولشو به من داده  

 _ااااه بابا هر روز که اینجا نیدت بزار یکم خوش باشه
 _همین که گفتم  

 همون مرده دستشو آورد باا وگفت
 _باشه بابا  ما رو نزن  

 من رفتم 
 ذاشتم رو میز مانتومو و شالمو در آوردم وگ

 آرسام هم دستشو از رو کمرم برداشت و
  

 اومد وپیشم رو یه میز نشدت 
 بعددند دقیقه گفت 

 من اان میام 
 باشه 

 از رو میز پاشد ورفت 
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 همونطوری نشدته بودم که احداس کردم یکی کنارم نشدته 
  
شت یه کت   شمای آبی وموهای بور دا در بود که د سرمو برگر دوندم یه پ

 وشوار مشکی هم پوشیده بود 
  

 سالم من امین هدتم وشما؟؟
 فکر نمیکنم بهت ربطی داشته باشه  

 اووووه ده عصبانی میشی خوشگله 
  

 پاشو برو وگرنه بد میبینی 
 مثال میدوای دیکار کنی

  
 دهن نشم ایکبیریترجیح میدم باهات دهن به 

  
 اوووهو ده دختری هدتی تو منم از دخترایی مثله تو خوشم میاد 

  
 دیدم آرسام داره میاد طرفمون 

 تا آرسام رو دید بلند شد وگفت 
 سالم آرسام خان

 سالم امین ده عجب تو رو دیدم.............
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 ⃣⃣ 
  

 بعد از اینکه امین رفت آرسام گفت
 دیکار داشت  

 دی؟؟؟
 یکارداشت که اومد اینجا گفتم د

 هیچ کاری نداشت
 اینجا نگو تو خونه که باید بگی

  
 یه آهنگ مالیم در حال پد  بود  
 آرسام دستمو گرفت وباهم رفتیم وسط  
  

 یه دستشو گذاشته بود پشت کمرم ویه دستشو گذاشته بود رو شونم
 منم  دوتا دستامو گذاشته بودم رو سین  وباهم میر*ق*صیدیم  

 تمام مدت به دشمای هم خیره بودیم
  
 دند دقیقه که گذشت آهنگ عوض شد   

 از آرسام جدا شدم وسرید از اونجا رفتم ونشدتم
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 رو میز 
 خجالت میکشیدم که دوباره به آرسام نگاه کنم 

 یه لیوان جلوم بود برداشتم   
 یه بوی بد میداد تا خواستم بدورم یهو لیوان از دستم کشیده شد

  
 سرمو بلند کردم ودیدم آرسامه

 _دیکار کردی میدواستم بدورم تشنمه 
 _خوب آب بدور

  
 _نه من شربت میدوام

  
 با کف دست  زد تو پیشونی  وگفت

  
 ااااه دارام این مشروبه

 مشروبه خوب شد ندوردم  �😳�?_دی 
 حاا بیا بریم اینجا یه جوریه  
 من نمیام  

 پس من خودم میرم 
 راه رو بلدیهههه مگه 

 آره بلدم 
 خوب برو
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 مانتومو وشالمو برداشتم وپوشیدم واز تو سالن اومدم بیرون 
 حس میکردم یکی تعقیبم میکنه  

 از تو خونه اومدم بیرون
 اااااه این آرسام هم خله ها اصال دنبالم نیومد 
  

 داشتم از کوده رد میشدم که یه ماشین بوق زد وگفت 
  

 خوشگل خانم بیا باا
 بی توجه به  داشتم میرفتم که از ماشین اومد بیرون وگفت  
  

 اااه بیا دیگه ناز نکن
 اااه مدت بود 
 ولم کن آشغال  

 اگه ولت نکنم 
 یه صدایی اومد 
 اگه ول  نکنی با من طرفی  

 شما کی باشی 
 اان بهت میگم اوند جلو وزد تو دهن  همینطور تند تند میزدش  
  

 اشد ورفتپدره پاشد وبه زور پ
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 آرسام گفت  
 اان فهمیدی من کی هدتم 

 دارام بروتو ماشین  
 باشه

 رفتم وتو ماشین نشدتم
  

 پس انقدر هم بی بدار نیدت 
 دنبالم اومده 

 با این فکر تو دلم کیلو کیلو قند آب میکردن......
  
  
 با این فکر تو دلم کیلو کیلو قند آب میکردن  

 ل*ب*ش خونی بودسوار ماشین شدیم گوشه ی 
  
 هم  تقصیره منه اگه باهاش لج نمیکردم اینطوری نمیشد 
  
 شروع کرد به رانندگی کردن 
  

 ولی صورت  از درد جمد شده بود 
 آقا اینجا نگه دارین

 دی؟؟؟؟ 
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 من میدوام رانندگی کنم  
 اما....نمیشه 
 لطفا  رانندگی بلدمااااا 
 نزنی بکشیمون  
 �👌👌�?نه من رانندگیم عالیه 
 اوهو هویج وشلغم اعتماد به سقف تو حلقم 
  

 خوب رانندگی کنم
  

 باشه 
 جاهامون رو عوض کردیم ومن پشت فرمون نشدتم 
  
 بعد نیم ساعت رانندگی رسیدیم  
 به آرسام کمک کردم که بره تو اتاق            
  

 وخودمم رفتم تو اتاقم
 واااای عجب مهمونی ای بودااااااا    

 که نمیپوشیدن بهتر بود کال نیم متر پارده بودلباس 
  
 مهمونیه مدتلط زیاد رفته بودم ولی حداقل لباساشون بهتر بود 
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 یعنی لباسه من از همشون پوشیده تر بود 
  

 بیدیال اصال
 لباسمو عوض کردم وآرایشمو هم پاک کردم ورفتم وروتدت 

  
 خواستم بدوابم که یه صدایی اومد 

 و باز کردم رفتم ودر اتاقم 
 آرسام بود که داشت از پله ها میرفت پایین  
 دنبال  رفتم 

 بتادین ودند تا ددب زخم برداشت 
 وخواست از پله ها بیاد باا که منو دید گفت 
  
 تو اینجا دیکار میکنی 
 دیزه....اومدم آب بدورم 
 آهان 

 واز پله ها رفت باا 
 ....منم رفتم باا وخواستم برم تو اتاقم که.. 
  
 خواستم برم تو اتاقم که 
 نمیدونم دی شد که به جای اتاق خودم رفتم تو اتاق آرسام  
 جلوی آینه بود وداشت به صورت  بتادین میزد  
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 تا دید در باز شو هول شد وبرگشت وگفت 
  

 اینجا دی میدوای
رفتم جلو وددتتب زخم وبتادین رو ازش گرفتم وخودم به صتتورت  بتادین  

 زدم 
 هم  داشت منو نگاه میکرد منم اعصابم خورد شد وگفتم 
  

 ها دیه درا هم  منو نگاه میکنی 
 به خودش اومد وگفت  

 هیشی ...هیشی..
  

 بتادین رو گذاشتم رو میز وخواستم از اتاق برم بیرون که آرسام گفت
  

 امروز خیلی خوشگل شده بودی 
  

 برگشتم وباتعجب  به  نگاه کردم 
 دی؟؟؟ 

 امروز خیلی خوشگل شده بودی  گفتم
 آقا حالتون خوبه 
 دطور 
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 آخه دارین ازم تعریف میکنین 
 مگه آدم نباید از عشق  تعریف کنه  
یا خدا فکر کنم دیوونه شتتده به من گفت امشتتب خوشتتگل شتتدم اان هم  

 میگه عشقم
  
  

 فکر کنم یه دیزی مصرف کرده 
 در رو باز کردم و خواستم برم بیرون که دستم کشیده شد  
  

 آقا دیکار میکنین 
 بهت میگم عاشقت شدم درا باور نمیکنی

  
هه عاشق من شدی اینم حتما یکی از شوخیاته که میدوای ارورم رو باهاش 

 خورد  کنی
  
  

 یعنی انقدر آدم بدی هدتم که لیاقت ندارم عاشقت بشم ..ها  
 و دوست داری یا نهفقط بگو من ر

 یه حس به  داشتم ولی نمیدونم میشه اسمشو گذاشت عشق یا نه  
  

 نمیدونم دی شد که سرمو تکون دادم
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 آرسام خندید گفت

 واقعا عاشقم شدی 
 فکر کردم این یه شوخی بود واان مددرم میکنه  

 ولی کمرمو گرفت وبلندم کرد ودرخوندم وگفت
  
  

 عاشقتم دارام عاشقتم
  

 ااا آقا دیکار میکنین منو بزارین زمین 
 گذاشتم زمین وگفت 
  
 دیگه نمیگی آقا بهم میگی آرسام  

 ولی آقا
  

 گفتم نگو آقا
 باشه آرسام 
 قربونه اون آرسام گفتنت بشم عزیزم 
 یعنی این همون آرسام بود که از من خوش  نمیومد ..... 
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 این همون آرسام بود که از من خوش  نمیومد

 خوب عزیزم شبت بدیر  
 شب شما هم بدیر 
 اخم کرد وگفت  

 باید بگی شب توهم بدیر عزیزم
  

 اوووهو عزیزم حاا کی گفته من تو رو دوست دارم
  

 همین اان...خودت گفتی
 دروغ گفتم بابا 
 قیاف  امگین شد وگفت 
 واقعا 

 قیاف  شبیه این پدر بشه ها شده بود
 زدم زیر خنده وگفتم  

 تم آرسامیدروغ گف
 یعنی...یعنی...تو 
 آره دوست دارم آرسام من عاشقتم   
 واااای خدا اان سکته میکنم جدی میگی دیگه  
  

 آره 
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 دوباره ب*غ*لم کرد  
 ااااه  ول کن هم  ب*غ*لم میکنی پرووو نشو دیگه 
  

 باشه خانمم 
 اان هم برو بدواب فردا  باید بریم بیرون 
 کجا 
 میدوام عشقمو ببرم بیرون مشکلیه 
 نه ده مشکلی  

 حاا برو بدواب 
 باشه

 داشتم میرفتم که صدام کرد 
 دارام

 برگشتم وگفتم 
 بله 
 یه دیزی رو یادت نرفته  
 نه ؟؟دیزی یادم نرفته  
 گونه شو آورد جلو وبا دست زد روش  

 ب*و*س یادت رفته
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 وااای این دقدر شیطون شده 
 بدو من منتظرتم  
  

 رفتم جلو وب*و*س  کردم 
 خوبه امره دیگه ای نیدت 
 نه عزیزم برو بدواب 
 شب بدیر 

 شب بدیر 
 رفتم تو اتاقم وخوابیدم....... 
  
  

 ��?آرسام�🌺� 
  

 نمیدونم دی شد که از دهنم پرید که  به  گفتم عاشقتم 
  

 ولی اان خوشحالم دون دارام هم از عشق  به من گفت
  
 اان فهمیدم که بدونه دارام نمیتونم  

 انقدر  خوشحال بودم که سرید خوابم برد........
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صتتبح با صتتدای آارم گوشتتیم دشتتمامو باز کردم پریدم ورفتم تو حموم  

 دقیقه اومدم1۰وبعد
  

یه لباس سفید وشلوار کرم پوشیدم وموهامو خشک کردم ورفتم تا دارام رو 
 بیدار کنم 

 وی در اتاق  ودر زدم رفتم جل 
 دقیقه دارام در رو باز کرد ۵بعد  
 آماده بود 
 بریم خانمم  

 بریم 
 رفتیم  وسوار ماشین شدیم 
 دارام 
 بله 

 تو هم دو تا کلمه ی عاشقانه بهم بگو دیگه 
 مثال دی بگم 
 مثال وقتی صدات میکنم به جای بله بگو جانم  
 باشه  
 سکوت رانندگی میکرد  دیگه حرفی نزدیم وآرسام هم در 
 دقیقه رسیدیم به یه رستوران1۵بعد  
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 دارام 
 دیه

 همین اان بهت گفتم بگو جانم 
 ای وای یادم رفت جانم 
 پیاده شو  
 باشه  
 پیاده شدیم ورفتیم تو رستوران   
 یه میز بود که  دند تا دختر نشدته بودن...... 
  
  
 یه میز بود که دند تا دختر نشدته بودن 
 تا منو دیدن یه لبدند زدن  
 دارام تا دید فوری دستشو دوره بازوم حلقه کرد وزیر لب گفت 
  
 دخترای پرووو به همه لبدند میزنن  
  
 من رو به این بزرگی نمیبینن  
  

 نمیگن شاید زنشه هم  میدندن
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 دستشو گرفتم وباهم رفتیم رو یه صندلی نشدتیم 
 روبه روم بودن  از شانده بده من دند تا دختر 
  
  

 وهم  منو نگا میکردن 
 اووه خدا حاا هر روز منو نگاه نمیکننا

  
  

 دارام گفت
 بیا اینجا بشین جای من  
  
 دی؟؟؟؟؟؟؟ 
  

 گفتم بیا اینجا 
 باشه  

 جاهامون رو عوض کردیم  
 دارام به اون دخترا یه لبدند حرخ درار زد  
 خدددخ حدودی کرده پس 
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گارستتون اومد ودوتامون ستتفارش  ستتفارش کیک وقهوه دادیم بعد خوردن 
 کیک وقهوه 

  
  

 پول رو حداب کردم ورفتیم بیرون
  
 خوب عزیزم کجا بریم 
  

 اووووممم.....بریم پارک 
 پارک؟؟ 
 آره عزیزم پارک  
 باشه بریم  
  

 ��?دارام�🌹�
  

 بعد نیم ساعت رسیدیم پارک
  

 پریدم پایین که آرسام گفتتا آرسام پارک کرد 
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 دارام وایدا منم بیام 
 وایدادم تا آرسام هم بیاد  
  

 با آرسام رفتیم تو پارک 
  
 رفتم ورو تاب نشدتم  
  

 آرسام بیا هولم بده 
  

 آرسام اومد ویکم هولم داد 
 خوب بیا یکم راه بریم  
 با آرسام داشتیم راه میرفتم که پشمک دیدم  
  

 گفتم 
 م جون آرسا 
 دی میدوای 
 ��?پشمک  
 هی خدا از دست این  
 رفت ویدونه پشمک خرید..... 
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 رفت ویدونه پشمک  خرید 

 پس خودت دی  
 من دوست ندارم  

 شونه ام روانداختم باا 
 داشتم میدوردم که دیدم یکی یکم از پشمکمو برداشت  
  

 آرسام بود 
  
 اااااااه مگه تو نگفتی دوست نداری  
  

 درا ولی اان دوست دارم 
 خوب برو واسه خودت بدر دیگه  
 نه میدوام اینو با تو بدورم  
 خوب  
 با هم شروع کردیم به خوردن پشمک  
 بعد خوردن  رفتم تا دستمو بشورم ولی حاا کجا بشورم  
  

 آرسام
 جونم

 برو یه بطری آب بدر  
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 درا 

 خوب صورتمو بشورم دیگه  
 م خوب بیا با هم بری 
 نه خودت برو من اینجا میشینم  
 باشه ولی تکون ندوریا 
 باشه  
 رفت وبعد دند دقیقه با دوتا آب معدنی اومد  
 یکیشو  داد بهم وگفت  
 بیا صورتتو بشور  
 صورتمو شدتم ویکم با آرسام راه رفتیم وبعد رفتیم خونه .... 
  
  

 صورتمو شدتم ویکم با آرسام راه رفتیم  ورفتیم تو خونه 
  

 تا رسیدیم خونه خواستم برم تو آشپزخونه که آرسام دستمو گرفت وگفت
  
  

 کجا
 میدوام برم آشپزخونه دیگه اذا درست کنم 
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 دستمو کشید وبردم وکنار حودش نشوندم رو مبل 

  
 خانمم دیگه آشپزی نمیکنی 

 اما.... 
 شت جلو دهنم وگفتدستشو گذا 
  

 عزیزم دیگه نمیدواد کار کنی
  

 اما اگه از اینجا بریم تهران بازم کار میکنم
  
 نه اونجا هم کار نمیکنی  
 ولی ...نمیشه که  
 درا نشه هر وقت از اینجا رفتیم من میام خواستگاریت  
  

 واقعا
  

 آره گلم  اان هم زنگ میزنم که برامون اذا بیارن 
  

 اااااه آرسام خودم درست میکنم دیگه 
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 نمیدواد تو دیگه دست به سیاه وسفید  نمیزنی 
هر وقت رفتیم سر خونه زندگیمون اونوقت میتونی اگه دلت خواست آشپزی  

 کنی 
  
  
 اووووهوحاا مگه  من میدوام جواب مثبت بدم  
 آره گلم جواب مثبت هم میدی  
  

 نه کی گفته 
 من گفتم  
ل کن بیا  برو یه دیزی درستتتت کن من گشتتنمه تو که نمیزاری من حاا و 

 دیزی درست کنم
  
  

 باشه 
 پاشدیم وداشتیم میرفتیم که گوشیم زنگ خورد      
  

 گوشیمو برداشتم امیر بود
 تماس رو وصل کردم   
 سالم دارام خوبی  
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 سالم امیر خوبم  
 تا گفتم امیر آرسام نگاهم کرد  
  
 شده دارام بگو دی 
 دی شده  

 بالخره به بهار گفتم که دوس  دارم 
 جیغ زدم وگفتم آخ جون 

  
  

 یه هفته ی دیگه هم مراسمه خواستگاریه 
  

 عقد کیه؟؟ خواستگاری
  

 شاید دوهفته دیگه 
 باشه من تا اون میام  
 خداحافظ  
  

 خداحافظ
  

 تا گوشی رو خاموش کردم آرسام با اخم گفت
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 بیاد خواستگاری کیامیر کیه ..میدواد 
  
 امیر پدر عمومه میدواد بره خواستگاری دختر خالم   
  

 آها حاا بیا بریم تا برات یه اذا ی خوشمزه درست کنم ........
  
  
 حاا بیا بریم تا برات یه اذا ی خوشمزه درست کنم .. 
  
 با آرسام رفتیم تو آشپزخونه    
 خوب آقای آشپز میدوای دی درست کنی  
 مممم.....کوکو سیب زمینیا 
  

 بلدی دیگه
 پ ن پ 

 خوب درست کن دیگه  
 باشه  

 شروع کرد به درست کردن تو تموم مدت داشتم به  نگاه میکردم 
  
 گوشی  زنگ خورد برداشتم  
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 یه دختر بود
  

 الو 
 الو سالم شما

 شما زنگ زدین 
 آرسام اونجاست  
 آرسام ....بله  
 گوشیو دادم به آرسام  
 واون شروع کرد به حرف زدن  
 الو سالم 
 ......... 

 خودتی عزیزم
.......... 

 جدی  
.......... 

 باشه عزیزم میبینمت خداحافظ 
 .......... 

 گوشیشو خاموش کرد 
 دستامو زدم به کمرم گفتم 
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 کی بود
 آرام بود  

 آها فکر کردم یه نفر دیگدت 
  

 دقدر توحدودی �😂� 
 نه خیر من اصال هم حدود نیدتم  
 حدودی ...حدودی 
 ااااه آرسام بس کن دیگه  
  

 خوب بیا اذا هم آماده شد
 نشدتیم وشروع کردیم به خوردن داشتم میدوردم که  
  
  

 گوشیم زنگ خورد 
 اااااااااه خدا دیووونه شدم هر روز حاا کدی بهم زنگ نمیزدا

  
 بده دارام حرخ ندور برو گوشیتو جواب 

  
 از پشت میز بلند شدم ورفتم وگوشیمو برداشتم 
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 مامانم بود 
 دوباره رو صندلی نشدتم وتماس رو وصل کردم  
  

 الو سالم مامان
 سالم دخترم خوبی 
 آره مامان خوبم دیزی شده  
  

 دارام میتونی برای سه شنبه مرخصی بگیری 
  

 درا 
 خواستگار داری  
 دی خواستگار  
  
 تا گفتم خواستگار آرسام منو نگاه کرد  
  

 حاا ببینم اجازه میده یانه 
 باشه گلم خداحافظ 
  
  

 خداحافظ
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 تماس رو قطد کردم وگفتم  
 آرسام میتونم سه شنبه برم خونمون  
  

 درا 
 میدواد....برام خواستگار بیاد  
 دی؟؟؟؟خواستگار نه بهت مرخصی نمیدم 
 ولی آرسام  

 اجازه نمیدم وقتی برگشتیم هم میام خواستگاری 
  
 آرسام تو رو خدا  
  

 حاا پدره کیه 
 نمیدونم  
 پس خودمم باید بیام  
 اما.... 

 پس اجازه نمیدم 
 باشه ....دیگه ناراحت نباش دیگه  
 باشه...حاا اذاتو بدور  
اذامون رو خوردیم  ومن ظرف ها رو شتتدتتتم ورفتیم با آرستتام روی مبل  

 نشدتیم
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 دارام بیا 
 رفتم جلو وگفتم دیه 

  
 دستاشو باز کرد وگفت بیا 

  
 رفتم تو ب*غ*ل  

 سرم رو سین  بود واون موهامو نوازش میکرد......
  
  
 رفتم تو ب*غ*ل  سرم رو سین  بود واون موهامو نوازش میکرد  
  

 دارام 
 جانم 

 تو از کی عاشقم شدی 
 نمیدونم ...تو از کی  
 شاید از روز مهمونی  
 دارام من واقعا معذرت میدوام که زدمت ولی پشیمون شدم  
  
 وقتی دیدم با آراد حرف میزنی دیوونه شدم  
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 ولی اان خیلی پشیمونم ....منو میبدشی گلم

  
 دستمو گذاشتم رو ل*ب*ش وگفتم 

 یبدشم من از همون اول بدشیده بودمت آره م
  

 دستمو ب*و*سید وگفت 
 عاشقتم  
 منم  
 از فیلم ترسناک که نمیترسی  
 نه درا باید بترسم)مثل سگ میترسیدم( 
 خوب پس بریم بیرون دند تا فیلم هم بگیریم   
 باشه منم میرم حاضر شم 
رفتم باا ویه مانتو زرشکی با شلوار مشکی وکفشای مشکی وشال زرشکی  

 پوشیدم یه رژ زرشکی هم زدم ورفتم پایین 
  
  
شکی پوشیده بود   ضرم آرسام هم یه بلوز دهارخونه ی قرمز وم بریم من حا

 دستمو گرفت وباهم رفتیم بیرون ..........
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 دستمو گرفت وبا هم رفتیم بیرون 

با   اول رفتیم یکم خوراکی خریدیم بعد دند تا هم فیلم ترستتناک گرفتیم و
 آرسام

  
  

 بود 7رفتیم خونه ساعت
 پفک ودیپس ها رو گذاشتیم رو میز وشروع کردیم به دیدن فیلم  
  

 واااای خدایا خیلی ترسناک بود  دند تا آدم خوار بودن بودن که رفته بودن
  
 یه شهر وهمه رو میکشتن  
 ز داشتم میدیدم که هنو 

 آدم خواره سره دختره رو کند 
 جیغ زدم وپریدم تو ب*غ*ل آرسام 

  
  
 اونم دستاشو دوره کمرم حلقه کرد  
 ههههه من که گفتم میترسی  
  

 سرمو از رو سین  برداشتم 
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 نه من نمیترسم 
 آره کامال معلومه  خواستم از ب*غ*ل  بیام بیرون  
  
  
 که  سفت تر ب*غ*لم کرد  
  
 اااااا ولم کن  
 نه خانمی تو جات اینجاست  
  

 خوب خفه شدم 
 دستاشو شل کرد 
 وبقیه ی فیلم  رو دیدیم  
  

 این آرسام خر که اصال نمیترسید 
  

 منم که از ترس نمیتوندتم تکون بدورم
  

 شام رو خوردیم وهر کدوممون رفتیم اتاق خودمون 
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 کردم ورو تدت خوابیدم برق رو خاموش 
 هم  احداس میکردم یکی تو اتاقمه 
  

 ومیدواد من رو بدوره   
 رفتم زیر پتو خوابم نمیومد 
 ای آرسام خودم خفت میکنم آخه منو ده به فیلم ترسناک  
  
 احداس کردم یه دیزی رو پاهامه دراغ خواب رو روشن کردم  
 وای سوسک 

 بلند جیغ میزدم 
 که یه دفعه آرسام اومد تو اومد جلو وگفت 
  

 دی شده دارام خوبی
 به سوسکه اشاره کردم وگفتم  

 سوسک 
 اااااه منو بگو فکر کردم دی شده 

 نگو خانم سوسک دیده  
 آرسام بکش  

 رفت وسوسکه رو کشت 
  

 خوب شد حاا هم بگیر بدواب
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 من...میترسم 
 درا 

 آخه فیلم ترسناک دیدم 
 زد زیر خنده یه دفعه  
 وگفت  

 پس درا گفتی نمیترسم
  

 ول کن دیگه من اان میترسم
 خوب میمونم اینجا تا خوابت ببره  
 باشه  
 دوباره خوابیدم رو تدت وآرسام هم نشدت رو مبل  
  
 یکم حرف زدیم ومن کم کم دشمام گرم شد وخوابم برد..... 
 بود 1۰دشمامو باز کردم گوشیمو از کنارم برداشتم ساعت 
  
  

 آرسام هم رو مبل خواب  برده بود وتو خودش جمد شده بود
  

 آخی 
 یه پتو برداشتم وروش کشیدم 
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 آروم از اتاق اومدم بیرون ورفتم تو آشپزخونه تا صبحونه درست کنم  
  
  

 میز رو دیدم وخواستم آرسام رو صدا کنم که خودش اومد
  
  

 به به خانوم دیکار کرده 
  

 سالم صبح بدیر 
 صبح بدیر  
 آرسام کی برمیگردیم تهران 
  

 دوشنبه 
 یعنی دوروز دیگه 

  
 آره 

 من نمیدوام بیام
 درا  

 دون دوباره میشی همون آرسام بداخالق
  

 حداقل جلو روم نگو بد اخالق 
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 خوب اون موقد ها بد اخالق بودی دیگه 

  
 بعد از اینکه رفتیم تهران میام خواستگاری وخانومه خودم میشی 
  
  

 حاا تا اون موقد 
 بشین بدور آرسام دایی میدوای یا قهوه 
  
  

 قهوه 
 دوتا قهوه هم درست کردم ونشدتیم وبا هم صبحونه خوردیم............... 
  
  

 دوتا قهوه هم درست کردم ونشدتیم وبا هم  صبحونه خوردیم
  
 عد از اینکه خوردیم آرسام گفت ب
  

 فردا میدوایم بریم پس امروز بریم حدابی بگردیم 
  



 199 عاشقانه یدزد

 باشه من میرم آماده شم از رو میز بلند شدم وخواستم برم بیرون که 
  
  
  

 آرسام دستمو گرفت وگفت
 یه دیزی یادت نرفته 
 یکم فکر کردم وگفتم 

 نه ..... 
 صورتشو آورد جلو وگفت  

 ب*و*س من یادت رفت 
 رفتم جلو وگفتم دشماتو ببند  

 دشماشو بدت  وگفت من منتظرماااا
مانتو قرمز  یه  تاق خودم و مدم بیرون ورفتم تو ا نه او منم آروم از آشتتپزخو

 وشلوار مشکی با کف  وکیف مشکی وشال قرمز
  
  

 ساعته زدم کم رنگ بوداا2۴یکم کرم زدم یه کمی هم رژ قرمز 
  
سام   سالن که دیدم آر سام نبود اومدم تو  شپزخونه آر ورفتم پایین ورفتم تو آ

 داره از پله ها میاد پایین تا منو دید اخم کرد 
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 دیزی شده  
 جوابمو نداد

 آرسام دیزی شده 
 گفت

 منو سرکار میزاری میگی دشماتو ببند وبعد فرار میکنی من باهات قهرم
  
  

 له دخترا میگی من باهات قهرمااااه آرسام حالمو بهم زدی مث
  
 حاا بیا بریم  

 نوچ تا منو ب*و*س نکنی از بیرون خبری نیدت 
  

 هی بابا عجب آدمیه یه محرمی نا محرمی گفتنا 
  

 ب*و*س کردن عشقت که گ*ن*ا*ه نداره 
  

 اااا نه بابا کی گفته 
 من گفتم 

  
 حاا بریم بیرون 
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 _نه 
 _هروقت رفتیم بیرون واومدیم اون موقد 

 _جدی
 آره حاا بیا بریم

  
  

 رفتیم بیرون وسوار ماشین آرسام شدیم 
 دارام_خوب کجا بریم  

 آرسام_نمیدونم
  
 دارام_بریم مرکز خرید بعد بریم رستوران ..... 
 آرسام_باشه بریم  
 دارام_آرسام دند وقته که آرسام نمیاد دیزی شده 
  

 _نه منم ازش خبر ندارم دیگه هم بامردی جز من حرف نزنآرسام
 دارام_ااااه دقدر حدودی  
 آرسام_من حدود نیدتم فقط دلم نمیدواد مردی نگاهه بد بهت بکنه...... 
  
  
 آرسام_من حدود نیدتم فقط دلم نمیدواد مردی بهت بد نگاه کنه  
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 باشیمدارام_اما آراد بهم گفت میتونیم مثل خواهر برادر 
  

 آرسام_من به آراد اعتماد دارم ولی به بقیه ی مرد ها اعتماد ندارم 
  
 آرام هم که هفته ی دیگه میاد  
  

 دارام_دلم میدواد آرام رو ببینم 
  

 آرسام_به  درمورد تو گفتم 
 دارام_دی گفتی به  
  

 آرسام_گفتم که عاشق شدم ومیدوام بیام خواستگاریت 
  

 آرام هم اول یکم تعجب کرد آخه من تا حاا از دختری خوشم نیومده بود 
  
 دارام_خوب کی میرسیم  
 آرسام _اان میرسیم وایدا 
  

 دقیقه رسیدیم ۵بعد 
 از ماشین پیاده شدیم ورفتیم تو 
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 یه بلوز کرمی بود به آرسام گفتم بره بپوش   
  

 به فروشنده گفت واونم لباس رو آورد 
 وشید اومد بیرون وقتی پ 
  

 انقدر تنگ بود که امکان داشت لباس  پاره بشه 
  
 آرسام_این خوبه  

 دارام _یکم تنگه ولی قشنگه 
 آرسام_پس همین رو میدریم 
 دارام_باشه  
  

 پول لباس رو داد واومدیم بیرون 
  

 داشتیم میرفتیم که یه کت ودامن شیری وقهوه ای دیدم 
  

 دارام_آرسام 
 آرسام_بله 

 دارام_اون کت ودامن برای فردا خوبه بپوشم   
  

 نه خیر اینو وقتی میپوشی که من بیام خواستگاریت
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 خوب برینم بپوشم   
 رفتیم تو وفروشنده لباس رو آورد 
 رفتم تا لباس رو پرو کنم  
 خیلی خوشگل بود  
 در زده شد وصدای آرسام اومد  
  

 آرسام_دارام باز کن ببینم 
  

 دارام_نه 
 آرسام_اااا میگم باز کن 

 باز کردم وآرسام گفت 
 آرسام _خیلی بهت میاد گلم  
 دارام_واقعا  

 آرسام _آره واقعا...............
  
  

 دارام_خوب برو بیرون تا لباسمو عوض کنم 
 آرسام _خوب عوض کن  
 دارام_آرسام جوری میزنمت که تا یه هفته به دیوار سالم بدیاااااا برو بیرون 
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 آرسام_باشه میرم انقدر خشونت نیاز نیدت که 

  
 آرسام رفت ومنم لباسمو عوض کردم ورفتم بیرون به فروشنده گفتم 

 دارام_دقدر میشه  
 تومن 2۰۰فروشنده_

 آرسام گفتاز تو کیفم پول در آوردم وخواستم بدم که  
  

 آرسام_دارام خودم میدم 
 دارام_اما....

 آرسام _اما واگر نداره  
 پول رو داد واومدیم بیرون 
 دارام_خوب خودم میدادم دیگه  
  

 آرسام_تا وقتی که با منی  دست به پوات نمیزنی باشه
  

 دارام_باشه 
 آرسام_خوب دیگه دی بدریم 
 دارام_هیشی نمیدوام من گشنمه 
 سام_خوب بیا بریم یه دیزی بدوریم آر 
 رفتیم تو رستورانی که تو مرکز خرید بود  
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 من پیتزا سفارش دادم آرسام رو هم مجبور کردم که پیتزا سفارش بده  
  
  

اذا رو تو ستتکوت خوردیم ورفتیم بیرون خرید هارو تو ماشتتین گذاشتتتیم 
 ورفتیم تا یکم دور بزنیم......

  
  

 رفتیم تا یکم دور بزنیم 
 دند تا هم عکس گرفتیم وبرگشتیم ورفتیم خونه 

 تا رسیدیم آرسام گفت 
 آرسام_خوب اان به نظرت دیزی یادت نرفته 

 وااای خاک تو سرم رفتم جلو و ل*ب*ا*مو گذاشتم رو گون   
  

وب*و*س  کردم وبدو بدو از پله ها رفتم باا وکولیمو آوردم ولباسامو توش 
 شتم گذا

  
 رفتم تو اتاق آرسام ولباس های اونم جمد کردم  
  

 از اتاق  اومدم بیرون ورفتم تو سالن  آرسام داشت 
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 با تلفن حرف میزد  

 رفتم تو آشپزخونه و دوتا قهوه درست کردم وبردم گذاشتم رو میز 
  
  

 وقتی تلفن  رو خاموش کرد اومد ونشدت 
  

 رفت باا تا بره حمام وقهوه شو خورد بعد خوردن قهوه 
  

 منم رفتم تو آشپزخونه وخواستم کیک شکالتی درست کنم 
  

عد از تموم کردن  به درستتتت کردن ب همه ی مواد رو آوردم  وشتتروع کردم 
 گذاشتم تو فر.......

  
اوووووه انگار تو آشپزخونه بمب ترکیده بود همه جا شکالتی وآردی لباسام  

 هم شکالتی بود 
  
  

 کردم به تمیز کردن که صدای آرسام رو شنیدم که داشت صدام میکردشروع 
  
  



wWw.Roman4u.iR  208 

 

 آرسام_دارام..دارام 
 اومد تو آشپزخونه وگفت 
  

 آرسام_دا.........اینجا بمب ترکیده مگه دیکار کردی
 دارام_کیک درست کردم  

 اان تمیز میکنم 
 آرسام_با هم تمیز میکنیم 
 بودی هااا کثیف میشیدارام _نه نمیدواد اان حموم  
  

 آرسام _فدای سرت بیا با هم تمیز میکنیم 
 شروع کردیم به تمیز کردن........ 

 وقتی تموم شد من که داشتم میمردم 
 خدایی بهم ریدتنه آشپزخونه آسون بوداااااا ولی تمیز کردن  اوووف 

 مردم تا تمیز کنم آرسام هم که اصال خدته نبود  
 ا برم حموم.......رفتم باا تو اتاقم ت

  
  

سبز  سارافون  شیدم یه  شوار ک س بعد از اینکه از حموم اومدم بیرون موهامو 
 کمرنگ
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ویه زیر سارافونیه سفید هم پوشیدم یه شلوار سفید با شال سبز هم پوشیدم  
 ورفتم پایین 

  
  

 نشدتم جلوی تی وی داشت شهر قشنگ رو میداد
  

خیلی فیلم باحالیه )توصیه میکنم ببینین(این کاوه حیلی باحاله هر وقت این 
 فیلم رو میبینم از خنده میمیرم 

  
 نشدتم ودیدم.......

 بعد نیم ساعت تموم شد ااااااه حاا دی ببینم 
دند تا شتتبکه باا پایین کردم که دیدم داره ستتریال زبان عشتتق رو میده من 

 عاشق این فیلمم 
 کال من 

  
  
  

 عاشق همه ی فیلم هام بعد تموم کردن فیلم رفتم تو آشپزخونه کیک
  
  

 رو میز بود ولی آرسام نبود 
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یه تیکه کیک گذاشتتتم تو بشتتقاب وشتتروع کردم به  یه بشتتقاب آوردم و
 خوردن..........

  
  
 یه بشقاب آوردم ویه تیکه کیک گذاشتم تو بشقاب وشروع کردم به خوردن.. 
  
 که خوردم ظرفشو شدتم ورفتم تو سالن بعد از این 

 پس آرسام کجاست 
 میدیدم که صدای در اومد VTنشدتم رو مبل وداشتم  
  
  
 وبعد آرسام اومد تو قیاف  یه جوری بود  
  

 دارام_آرسام دیزی شده 
 آرسام_نه دیزی نشده من میرم باا

 دارام_ولی یه اتفاقی افتاده که تو اینجوری هدتی
  
  
 یه دفعه صدای دادش رفت هوا 

 آرسام_اااااه بس کن دیگه هی میگم دیزی نیدت ول کن دیگه 
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 ورفت باا
 بغضم گرفت 

 آخه مگه من دی گفتم 
 هه اعصاب  خورده سره من خالی میکنه 

  
  

 فکر کرده دو تا کلمه ی عاشقانه گفته بعدش میتونه بهم توهین کنه
  
تی وی رو خاموش کردم و از پله ها رفتم باا ورفتم تو اتاق خودم تا در رو  

 باز کردم 
  
  

 آرسام رو دیدم 
 دارام_دیزی میدوای 

 آرسام_نه دطور 
  
 دارام_پس اینجا دیکار میکنین  

 آرسام_دارام ببدشید  من خیلی حالم بد بود
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 بیاری دارام_هه حالت بده باید دق ودلی  رو سر من در

 آرسام_متاسفم 
 دارام_خوب پاشو برو بیرون 

  
 آرسام_نمیدوام میدوام اینجا بمونم 

 دارام_حاا دی شده که حالت بده  
 آرسام_قول میدی به کدی نگی 
 ��?دارام_مگه من فوضولم 

 ��?آرسام�🌹� 
هدید کرده   پدرم رو ت که دطور  مه دیز رو به  گفتم  درمورد محمودی ه

 ودطور پدر ومادرم رو کشته 
  
  
 دارام_خوب درا امروز ناراحت بودی این موضوع که برای دند سال پیشه  
  

شت وماهم قرار بود گیرش بندازیم ولی فرار  آرسام_آخه امروز یه محموله دا
 کرد 
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 ه هارو لو دادم.........وفهمید من جایه محمول
  
  

 وفهمید من جایه محموله ها رو لو دادم 
 وگفت که منتظر مرگ یکی دیگه از عزیزانت باش

  
  

 دارام_این که نگرانی نداره
 هیچ کاری نمیتونه بکنه

 آرسام_اگه خدایی نکرده بالیی سرت بیاره دی 
 دارام_نه برای من هیچ اتفاقی نمیوفته نگران نباش 
آرسام_نمیشه که نگران نباشم اون بی شرف پدر ومادرمو کشته خیلی کارها  

 ازش بر میاد 
  

دارام_به این دیزا فکر نکن وقرار نیدتتت که بالیی ستتره من بیاره حاا بیا 
 بریم پایین کیک درست کردم بدور

  
آرسام_کیک رو گذاشته بودی تو فر ورفته بودی اگه من از فر درش نمیاوردم  

 که اان سوخته بود 
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شه وقتی کیک درست میکنم یادم میره از فر درش بیارم دفعه ی   دارام_همی
 قبل هم که کیک درست کردم 

  
 سعید از فر درش آورده بود  

 آرسام_از بس که حواس پرتی 
  
 ه فردا باید راه بیوفتیمدارام_بیا بریم ک 
 آرسام_من دلم نمیدواد بیام 
 دارام_منم 

 آرسام_پس دند روزدیگه بمونیم 
 دارام_نمیشه فردا میدوان بیان خواستگاری 
 آرسام_هه نکنه این خواستگاری برات خییلی مهمه  
  
 دارام_اااا آرسام بس کن نزار این روز آخر رو با هم دعوا کنیم 
  

 و بریمآرسام_پس پاش

 ��?دارام�🌸�
شتم ودوتا قهوه هم  شقاب  گذا با آرسام رفتیم پایین وبراش یه تیکه کیک تو ب

 درست کردم
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 آرسام_درا تو کیک نمیدوری  

 دارام_من خوردم اان نمیدورم 
  
  
  

 یه تیکه از کیکشو گرفت طرفم وگفت باید بدوری 
 دارام_نمیدورم  

 آرسام _باید بدوری
  زوره مگه مانمىخودارام_ 
 آرسام_آره زوره زود باش دهنتو باز کن 
 دارام_اما.. 

 آرسام_اما واگر نداره رو حرف آقات هم حرف نزن
 دارام_باشه آقایی

  
  
 کیک رو خواستم ازش بگیرم که نزاشت وخودش گذاشت تو دهنم.......... 

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ 
  
  
 کیک رو خواستم ازش بگیرم که نزاشت وخودش گزاشت تو دهنم  
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عت یدیم ستتتا باهم فیلم د یک یکم  عد تموم کردن ک بود رفتم تو 9:3۰وب

 آشپزخونه
  

 تا یه دیزی درست کنم از تو یدشال تدم مرغ رو برداشتم از رو کابینت هم 
  
  

 دند تا سیب زمینی برداشتم میدواستم کوکو درست کنم .......
  
  
 وقتی درست کردم میز رو دیدم وآرسام رو صدا کردم تا بیاد  
  

 _آرسام_به به ده کردی خانومی
شو در آوردموگفتم(به  دارام_اوووو یه کوکو درست کردما همشین میگه )ادا

 به ده کرده خانومی
  
  

 آرسام_دارم ازت تعریف میکنما بازم پاده میگیری
 �😡�?دارام_مگه من سگم که پاده بگیرم  
  



 217 عاشقانه یدزد

 آرسام_نه....اه ول کن بیا بدوریم ببینم طعم  هم مثله رنگشه
  
 دارام_بدور ودیگه هم حرف نزن  
  

 شروع کردیم به خوردن ......
  

سام  سام رفتیم باا آر دتم وبا آر ش شدم وظرف ها رو  وقتی کامل خوردیم پا
 رفت اتاق خودش ومن هم رفتم اتاق خودم

  
  
تنظیم 7وخودمو انداختم رو تدت ستتتاعتمو رو  لباس هام رو عوض کردم 

 کردم دون میدواستیم 
  
  
تا خوابم   مامو بدتتتم ویکم این پهلو اون پهلو شتتتدم  صتتبح بریم دشتت

 �😴😴�?برد
  

 با صدای آارم گوشیم دشمامو باز کردم اااااه من خوابم میاد
 دوباره خوابیدم که صدای در اومد  
 دارام_کیه  

 به ایر از من وتو کده دیگه ای هم مگه اینجا هدت آرسام_منم دیگه آخه
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 اوووه سوتی دادم  

 دارام_خوب دیکار داری
 آرسام_آماده ای دیگه 
 دارام_نه.....من خوابم میاد 
 آرسام_دارام جان بیا بریم تو ماشین میدوابی دیگه  
  

 دارام_باشه برو اان میام
 آرسام _دوباره ندوابیااااااا...........

  
  

 آرسام_دوباره ندوابیااااااا
  

 دارام_اااااااااه برو دیگه 
 آرسام _باشه زود بیا 

  
صورتم  شت آب زدم به  شویی دند تا م ست شدم ورفتم د بعد از اینکه رفت پا
ویه مانتوی لیمویی وشتتلوار مشتتکی وشتتال لیمویی با کف  وکیف لیمویی 

 پوشیدم وکولیمو هم برداشتم ورفتم از اتاقم بیرون 
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 آرسام_بریم
 دارام_بریم 

 رفتیم وسوار ماشین شدیم آرسام با یه دست  رانندگی میکرد وبا  
  
  
 یه دست  دستمو گرفته بود ورو پاهاش گذاشته بود  
  

 سرمو به پنجره تکیه دادم وخوابیدم .......
 آرسام_دارام ...دارام 

 با صدای آرسام بیدار شدم 
 دارام_بله  

 و رسیدیم آرسام_پاش
 سرمو تکون دادم 

  
  

 وبا هم از ماشین پیاده شدیم 
بازم این ویال خاطره ی زیادی ازش نداشتم حتی یکماه هم نیدت که اومدم 

 تو این ویال 
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 ولی به نظرم اتفاق های خوبی قراره اینجا بیوفته 
 آرسام دستمو گرفت 
 دارام_ااا آرسام ول کن  

 ️☹️☹آرسام _درا
 دارام_خوب بقیه میبینن دیگه  

 آرسام_آها یادم نبود 
 دستمو ول کرد  در زدم وبعد دند دقیقه در باز شد 

  
  

 سعید پشت در بود تا منو دید لبدند زد وگفت 
 سعید_ سالم دارام خانم سالم آقا 
سالم دادم وهمه با هم رفتیم   سعید  سرشو تکون داد ولی من به  سام فقط  آر

 تو 
  
  
خاتون وم  رحیم هم تو ستتالن بودن خاتون منو ب*غ*ل کرد وم  رحیم  

 هم آرسام رو 
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 خاتون_دارام ...آقا شما برین استراحت کنین خدته این  
  
رفتیم باا وخواستم برم تو اتاقم که آرسام گفت شب وقتی همه خواب بودن  

 بیا تواتاقم
  
 دارام_درا 
 نمیشه بگم سوپرایزه شب بدیر عشقم -آرسام 
  

 دارام _شب بدیر 
 هر کدوممون رفتیم اتاق هامون 

  
هام رو عوض کنم   باس  که ل نه این بدو مد  که خیلی خوابم میو منم 

 خوابیدم........
  
  
 منم که خیلی خوابم میومد بدون اینکه لباس هام رو عوض کنم خوابیدم  
 تکونم میده دشمامو باز کرد با احداس اینکه یکی داره  
  
 خاتون بود  

 دارام_سالم خاتون 
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 خاتون _ سالم دخترم پاشو 
  
 دارام_درا 

 خاتون _دخترم یادت که نرفته شب میان خواستگاریت
 دارام_ای وااااای یادم رفت  

 خاتون_خوب پاشو آماده شو 
 دارام_باشه 

دتم ویه  ش دتم  ش صورتمو  شلوار قهوه ایبعد از اینکه خاتون رفت   مانتو و
 بردلشتم شال وکف  مشکیمم پوشیدم ورفتم پایین 

  
  
  

 تو خونه ی خودمون لباس داشتم 
 آرسام هم پایین آماده بود 

 ااای وای یادم رفته بود اینم باید بیاد 
 اول من رفتم بیرون وپشت سرم هم آرسام اومد 

  
  

 با آرسام سوار ماشین شدیم ورفتیم.............
 جلوی در خونمون بودیم وآرسام هم دستمو گرفته بود  
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 ااااه حاا به مامان وبابام دی بگم بگم آرسام رو درا آوردم

  
 زنگ رو زدم بعد دند دقیقه در باز شد 

 امیر بود تا منو دید اومد جلو وب*غ*لم کرد 
 امیر_سالم عزیزم دلم برات خیلی تنگ شده بود 

 دارام_خوبه همین دو روز پی  باهم حرف زدیما 
 امیر_میدواستم ببینمت  
 دارام_در..... 
 آرسام_سالم ..آرسام هدتم 
در عموی دارام جان خوش اومدین   دتم پ شبدتم امیر ه سالم خو امیر_

 بفرمایید داخل
  
  

 رفتیم تو عمو وزن عمو هم خونمون بودن 
 رفتیم ورویه مبل نشدتیم

 با بابام حرف میزد آرسام داشت
  
  

 یه جوری صداش کردم که فقط خودش بشنوه 
 دارام_امیر
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 امیر_بله 
 موضوع بهار دی شد -دارام

 امیر_دوروز دیگه باهاش قرار دارم قراره به  بگم 
  
 دارام_خداکنه قبول کنه 

 امیر_مطمئنم قبول میکنه 
  
 دارام_اووهو اعتماد به سقفت تو حلقم 
 امیر_من به این خوشگلی خوشتیپی مطمئنن قبول میکنه 
 دارام_خداکنه قبول کنه  

 امیر_خوب ده خبرا 
  

 امیر_خبری نیدت وااااا 
 میدونی خواستگارت کیه؟؟

  
 دارام_نه!!کیه 

 امیر _داداش رها
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 دارام_دیییییییی؟؟؟ 
 با این حرفم همه برگشتن ومنو نگاه کردن 

  
 دوباره گفتم

 ااااه من که به رها .گفته بودم اون مثله داداشمهدارام_
 امیر_دارام اون عاشقته درا نمیفهمی 
 دارام_مگه زوره که من عاشق  نیدتم 
شده بزار بیان بعد جواب منفی بده اان هم برو آماده   امیر_حاا که دیزی ن

 شو
  

 که  یک ساعت دیگه میان رفتم باا تو اتاقم 
 حاا دی بپوشم 

 (?ندارم کت ودامن بپوشم )من کال بی حوصلمحوصله 
  
یه تونیک قرمز ومشکی با شال قرمز موهامو شونه کردم ویه کمشو یه طرف  

 صورتم ریدتم شلوار مشکیمو هم پوشیدم ورفتم 
  
  
  

 جلوی آینه یکم کرم وریمل ویه کم رژ قرمز کم رنگ بود زدم 
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ن که زنگ به صتتدا در اومد همه ورفتم بیرون داشتتتم از پله ها میومدم پایی
 رفتن تا از مهمون ها استقبال کنن

  
  
  

 فقط آرسام بود که روی مبل نشدته بود 
 تا منو دید اخم کرد وپاشد اومد سمتم 

  
  
 بقیه هواسشون به ما نبود گفت  

 دارام این ده رژیه 
 دارام_مگه دیه........

 ✼✛✼✛✼✛✼✛✼✛✼✛✼ 
  
  

 دیگه  دارام_مگه دیه کم رنگه
 آرسام_رنگه دیگه ای نداشتی 

 دارام_اااه آرسام ول کن برو بشین اان میان 
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 رفتم تو آشپزخونه بعد دند دقیقه مامانم گفت 
 مامان_دارام جان عزیزم دایی بیار

  
  
  

 دایی ها رو بردم وبه همشون تعارف کردم 
  
 بردم وجلوی داداش رها گرفتم اول یکم نگام کرد وبعد دایی رو برداشت  
  
  
 پی  آرسام هم رفتم وبه  دایی دادم که جوری که خودم بشنوم 
  
  
  

 گفت
 آرسام_میگیرم له  میکنما مردتیکه ی بیشعور هم  داره نگاهت میکنه 

  
 بدون اینکه جوابشو بدم سینی رو گذاشتم رو میز ورفتم نشدتم پی  رها  
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 بابای شایان )داداش رها(گفت 

 بابای شایان_علی آقا اگه اجازه بدین این دوتا برن باهم صحبت کنن
  

 بابا_اجازه ی ماهم دست شماست 
 دارام جان آقا شایان رو به اتاقت راهنمایی کن

 فتیم تو اتاقم با شایان رفتیم باا ور 
 شایان _دوست دارین شوهرتون ده جور آدمی باشه

  
 دارام_مهربون باشه..دوسم داشته باشه.ویه عالمه دیزی های دیگه ... 
 شایان_من همه ی این ویژگی ها رو دارم  

 دارام_آقا شایان متاسفم ولی من تنها احداسم به شما حس برادریه من
  
  
  

 شما رو به عنوان برادرم دوست دارم  واصال عاشقتون نیدتم 
  
من تمام مدت شما رو مثله برادره نداشتم دوست داشتم یادته همیشه بهت  

 میگفتم 
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داداشتی اون موقد ها نمیدوندتتم دوستت داری ولی اان .....من متاستفم  
 ولی بهت عالقه ندارم

  
  
  
اداشی دااون میشدم که تنها عشق شایان_هیچ میدونی وقتی بهم میگفتی د 

 زندگیم بهم بگه داداشی
  
  
  
سرت داد   درا حرف میزدی  شدم یادته دند بار هم که با پ صبانی می خیلی ع

 میزدم 
  
  
  

 وتو میگفتی تو دیکاره ی منی ............

 ✼✚✼✚✼✚✼✚✼✚✼✚✼✚✼✚✼ 
 @ 
  
  

 وتو میگفتی تو دیکاره ی منی 
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 حس زود گذره ولی....اول فکر میکردم این حس یه 
  
 کم کم که بزرگتر شدی احداسم بهت بیشتر میشد  
  

میدونم منو رو دوستتت نداری ولی میتونی بهم یه فرصتتت بدی تا عاشتتقت 
 کنم

  
دارام_من تو رو دوست ندارم وفکر هم نمیکنم هیشوقت هم دوست داشته  

 باشم داداشی
  
شتتایان_د لعنتی میدونی وقتی میگی داداش حالم دطور میشتته دیگه نگو  

 وبیشتر از این عذابم نده بیشتر خوردم نکن 
  
  

قل*ب*ش اشتتتاره کرد  به  جای تو ) بد  تا ا باشتتته  بت هم منفی  گه جوا ا
 وگفت(اینجاست وکده دیگه ای جاتو پر نمیکنه 

 د من برادره تو ام اگه دلت میدواد من رو مثل داداشت بدونی از این به بع
 فقط بهم نگو داداشی بهم بگو شایان 
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 دارام_باشه شایان حاا بریم پایین  
 شایان_بریم  
 میدوندتم حالم ده طوریه در گیره یه عشقه یک طرفه شده بود  

 امیدوارم یکی رو پیدا کنه که لیاقتشو داشته باشه
  
  
 با شایان رفتیم پایین  

 باباش تا دید گفت 
 ابای شایان_دی شد دهنمون رو شیرین کنیم یا نهب

 شایان_نه...مابه تفاهم نرسیدیم.....
  

بعد حدود نیم ستتاعت رفتن آرستتام پاشتتد ومنم پاشتتدم ورفتم لباس هامو 
 عوض کردم وخواستیم بریم که بابام گفت

  
 بابا_ااا پدرم یکم دیگه بمونین 

 آرسام_نه عمو جان دیگه باید بریم
 بابا_باشه به سالمت بازم حتما بیاین  

با عمو وزن عمو وامیر هم  مانم  ما عد ب*غ*ل  بام وب با رفتم ب*غ*ل 
 خداحافظی کردیم ورفتیم بیرون وسوار ماشین آرسام شدیم
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 بود اان همه خواب بودن فکر کنم12ساعت رسیدیم ساعت1بعد  
  
  

 از پله ها رفتیم باا 
 ه آرسام دستمو کشید وبردم تو اتاق خواستم برم تو اتاق خودم ک

  
  
  

 دارام_دی شده درا منو آوردی اینجا
 �🎉�?آرسام_سوپرایزه 

 دشماتو ببند 
  

 دشمامو بدتم که آرسام گفت 
 آرسام_اان میتونی دشماتو باز کنی  
 دشمامو باز کردم  

شت سام رونو سمه آر سفید بود که به اتین ا  هوواای یه گردنبند بود که طالی 
 بود 

  
 یه گردنبند هم بود که اسم دارام هم روش نوشته بود 
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 آرسام_برات ببندم  
 دارام_آره 

 وااای خیلی خوشگله مرسی آرسام
  

 آرسام_قابل خانممو نداره
شته بود رو برام انداخت ومن هم اون  سام روش نو سم آر اون گردنبندی که ا

 یکی
  
  
 گردنبند روکه نوشته بود دارام رو هم براش انداختم......... 
  
  
 گردنبند رو که نوشته بود دارام رو هم براش انداختم 
  

 دارام_مرسی 
 آرسام_قابل نداره 

 صدای در اومد  
 دارام_وااای کیه 

 آرسام_منم اینجاما نمیدونم کیه
  
 رفت ودر رو باز کرد  



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 سعید بود 
 اسعید _سالم آق

  
 آرسام_سالم کاری داری 

 سعید_میتونم بیام تو 
  

 آرسام_بیا تو 
 سعید اومد تو وتا منو دید گفت

 سعید_دارام اینجا دیکار میکنی
  
  

جا اان هم میدوام برم  مدم این کارم داشتتتت او قا  دارام_من....دیزه..آ
 خداحافظ

  
 از اتاق اومدم بیرون 

 ندارم دیگه اااه اان حتما باید سعید میومد شانس
  
رفتم تو اتاق خودم ولباسامو عوض کردم  نشدتم رو تدت ودستمو گذاشتم  

 رو گردنبندم
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 یعنی خدا هم با من کاری میکنه که من با شایان کردم 
 نه آرسام من رو دوست داره 

  
 اما من احداسی به شایان نداشتم نمیتوندتم هم با شایان ازدواج کنم 
  
  
  

 دون من معتقدم که ازدواج با عشق بهتره نمیتونم زندگیمو خراب کنم 
  
  
  

به خاطر شتتایان شتتاید اان ازم متنفر بشتته ولی اگه باهاش ازدواج میکردم 
 وفکر پی  آرسام 

  
  
  

 بود  اون موقد زندگیمون خراب میشد 
 بود ومن خوابم نمیومد 1ساعت
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 رو تدت درازکشیدم وبه سقف زل زدم همه جا آرسام رو میدیدم 

  
 با به یاد آوردن دهرش یه لبدند گوشه ی ل*ب*م اومد 

 هه این دزدی هم یه دیزش خوب بود
  
  
 عاشق شدم  

 منی که اصال فکر نمیکردم یه روزی عاشق بشم عاشق شدم
  
  
  

گتتوشتتتتیتتمتتو در آوردم وشتتتتروع کتتردم بتته ختتونتتدن رمتتانتته متتورد 
 عالقم)گ*ن*ا*هکار()البته من عاشق همه ی رمانا هدتمااا(

  
 کم کم دشمام گرم شد وخوابم برد........

  
 با نوری که به دشمم خورد دشمامو باز کردم  

 پاشدم ولباسامو عوض کردم ورفتم پایین
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 خاتون وم  رحیم تو سالن بودن سعید هم نبود حتما باز رفته بیرون 

  
  

رحیم ستتالم دادم ورفتم تو اشتتپزخونه یه لقمه ی نون وپنیر به خاتون وم  
 گرفتم 

  
  
  

 دون زیاد گشنم نبود رفتم تو سالن که آیفون به صدا در اومد 
 خاتون_دخترم در رو باز کن

 دارام_باشه
 رفتم ودر رو باز کردم کدی 

  
  
  
 نبود  

 اومدم بیرون  که یهو یه دیزی رو دهنم قرار گرفت 
 میکردم ولی یهو بیهوش شدم ودیگه هیشیتقال 
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 نفهمیدم.........
  
  
  

 با سردرد دشمامو باز کردم 
 سعی کردم بلند بشم ولی نمیتوندتم دست و پاهام بدته بود 

  
  
 تو یه اتاق قدیمی بودم وبه صندلی بدته شده بودم  

 دهنمم بدته بود 
  
 من اینجا دیکار میکنم .... 

د اومد تو اینک......اینکه همون مردستتت که تو مهمونی در باز شتتد ویه مر
 بود 

 اسم  هم فکر کنم محمودی بود 
  
  

 محمودی_دهن  رو باز کنید 
 دوتا مرد اومدن طرفم یکیشون دهنم رو باز کرد  
 دارام_من رو درا آوردین اینجا  



 239 عاشقانه یدزد

 محمودی_هه درا آوردمت اینجا حتما آرسام در مورد من
  
  
  
ضی جای محموله رو لو   سام عو شتم ولی اون آر شو ک بهت گفته که خانواد

 داد 
  
  
  
 دارام_تو یه قاتلی عوضی  

 محمودی_خفه شو تا همین اان نکشتمت 
  
 دارام_درا من رو دزدیدی  

 محمودی_به آرسام اخطار دادم که اگه کاری به من خ*ی*ا*ن*ت کنه 
  
  
  

 یکی از عزیزاشو میکشم
 خیلی عوضی هدتی دطورمیتونی کدی رو بکشیدارام_
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 محمودی_خیلی داری حرف میزنیااا 

 گوشیشو از جیب  در آورد ویه شماره ای رو گرفت
  
  
 محمودی_سالم آرسام خان خوبی. 

 آرسام_...........
محمودی_من بهت اخطار داده بودم حاا خودت مرگ داران جونت رو به 

 دشم میبینی
  
 آرسام_................ 
 محمودی_هه من هر کاری ازم بر میاد اان هم دارام جونت پیشه منه  

 نمیدونم اول بکشم  یا ازش.....
  
  
 آرسام_.......... 

محمودی_ههه آرستتام خان عصتتبانی نشتتو من هر کاری دلم بدواد باهاش 
 میکنم 
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 گوشی رو گرفت طرفم  
 دارام_آر.سام
 ..عزیزم خودتی اون بی شرف که بالیی سرت نیاوردهآرسام_دارام

  
  
 محمودی گوشی رو گرفت وگفت  

 محمودی_باور کردی که عشقت پیشه منه 
  
  
 کشتن  که کاری نداره  

 همینطوری که پدر ومادرتو کشتم عشقت رو هم میکشم 
  
 گوشی رو خاموش کرد وبا اون دو تا مرد رفتن بیرون..... 
  
  

 ��?آرسام�🌸�
ووااای اون بی شتترف داراممو دزدیده اگه خدایی نکرده بالیی ستترش بیاره  

 دی
  

 کتمو برداشتم واز شرکت اومدم بیرون ورفتم اداره ی پلیس
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 بهشون گفتم دارام رو دزدیدن  

 ساعت بگذره 2۴گفتن باید
 آرسام_اما خودشون بهم زنگ زدن وگفتن  

 گه هنوز اون شماره رو داشته باشن مرده_ما شمارش رو ردیابی میکنیم البته ا
  
  
  
 شما هم برید اگه خبری شد باهاتون تماس میگیریم 
  

 از اداره ی پلیس اومدم بیرون 
 دند تا دوست داشتم که پلیس بودن به اون ها هم خبر دادم

  
  

 سوار ماشینم شدم ورفتم خونه 
 خاتون تا منو دید گفت

شت نکنه   درم دارام رفت تا در رو باز کنه ولی دیگه بر نگ سام پ خاتون_آر
 واس  اتفاقی افتاده
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 نمیدواستم خاتون رو کنم به خاطر همین گفتم 
 آرسام_نه خاتون اتفاقی نیوفتاده شاید کار داشته رفته بیرون 

  
  
  
 خاتون_بدون خبر هم که نمیتونه بره بیرون  
 آرسام_نگران نباش خاتون  

 از پله ها رفتم باا سدت بود که تظاهر کنم نگران نیدتم
  
  
  
 رفتم تو اتاق دارام  

 ودر رو هم بدتم 
دتم رو  ش شتم ون ش  یه عکس بود از خودش عکس رو بردا روی میز آرای

 تدت  
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ی سرت ینمیذارم برات اتفاقی بیوفته من اون بی شرف رو زنده نمیزارم اگه بال
 بیاره خودم میکشم 

  
  
  

 هنوز بوی عطرش رو بالش  بود 
 تازه اان فهمیدم که نفدم به نفد  بدتدت 

  
  
 فکر نمیکردم تو زندگیم هیشوقت عاشق بشم  

 ولی عاشق شدم هنوز دند روز نیدت که به عشقم اعتراف
  
  
  
  

 کردم این اتفاق افتاد 
دتم  شمامو ب ش  ود شتم رو بال سعی کردم فکر کنم که برای سرمو گذا و

 دارام اتفاقی نمیوفته
  
  



 245 عاشقانه یدزد

  

 ❌❌دارام❌❌ 
 دستم درد میکنه خیلی دستمو سفت کردن 

 صدامو بلند کردم وگفتم 
 دارام_یکی بیاد دستمو باز کنه وجیغ میزدم  
 یهو در باز شد ویه اول اومد وای این مرده دقدر شبیه اوله قد بلند وهیکلی  

 ولی زشت بودااااا
  
  
  

 مرده گفت
 مرده_دیه درا جیغ میزنی 

 دارام_دستمو باز کن 
 مرده_هه دستتو باز کنم که فرار کنی

  
  
  
  
 دارام_فرار نمیکنم قول میدم 

 مرده_نمیشه
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 دارام_اااااه میگم فرار نمیکنم دیگه 
باز میکنم فقط  به من میگی دیکار کنم دستتتاتو  ند تو داری  مرده_دهنتو بب

 الت اگه فرار کنی فهمیدیوااای به ح
 دارام_آره فهمیدم.......

  
  

 دارام_آره فهمیدم
 دستامو باز کرد ورفت بیرون 
 آخی دستم داشت میشکدت

 با یکی از دستام مچ اون یکی دستمو گرفتم وماساژ دادم 
  

 ��?آرسام�🌹�
 دشمامو باز کردم 

 پاشدم وعکس دارام رو بردم تو اتاق خودم 
 وگذاشتم رو تدت 

  
 یعنی اان حال  خوبه 

 محمودی شانس آورده که پیشم نیدت وگرنه 
 جوری میزدم  که مرغ های آسمون به حال  گریه کنن .....
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 موبایلم زنگ خورد دوستم بود که پلیس بود

 کاوه_سالم آرسام
 آرسام_سالم کاوه دی شد 

 کاوه_توندتیم ردش رو بزنیم 
 آرسام_خب کجان 

 کاوه_شمال اان آدرسشو برات میفرستم 
  
 آرسام _باشه خداحافظ 

 کاوه_خداحافظ 
 گوشیمو خاموش کردم وبعد دند دقیقه کاوه برام یه پیام فرستاد 

  
 کتمو برداشتم ورفتم 
 وسوار ماشین شدم 

 موبایلمو برداشتم وبه کاوه زنگ زدم
 آرسام_الو سالم کاوه من میرم شما هم بیاین 

  
 کاوه_آرسام تو نیا خیلی خطرناکه ممکنه جونت به خطر بیوفته 

 آرسام_من رفتم خداحافظ
 بدون اینکه بزارم جواب  بده گوشی رو خاموش کردم
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 وبا آخرین سرعتم رانندگی کردم ........ 
 ساعت تو راه بودم بالخره رسیدم ۵حدود 

 این محمودی دقدر دیووندت درا اینجا نگهبان نداره 
  
  
  
  

 خیلی هم خوب شد که نگهبان نداره 
 از دیوار آروم رفتم باا آروم در رو باز کردم ورفتم تو

  
  
  
  
 دند تا مرد تو سالن بودن خونه هه قدیمی ومتروکه بود  

 اونا به من دید نداشتن 
 حاا دارام کجاست 

 دند تا پله بود از اونا داشتم میرفتم باا که گوشیم زنگ خورد
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 واای بدبدت شدم یه دفعه همه اومدن پیشم 
 یکی از اون مرد ها داد زد 

 مرده_قربان .قربان 
 بعد دند دقیقه محمودی اومد 

  
  
 تا منو دید گفت 

محمودی_فکر میکردم بیای اما نه به این زودی هه ببین عشتتق با آدم دیکارا 
 که نمیکنه 

  
  
  
  

 به  همون مرد ها گفت
 بگیرین  

 اااه حتما اان باید گوشیم زنگ بدوره 
 دند نفر شون اومدن جلو 
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وسعی کردن بگیرنم که باهاشون درگیر شدم انقدر همدیگه رو زدیم که نفس 
 نفس میزدیم 

  
  
 کله لباسام خونی بود پهلوهام هم درد میکرد دیگه جونی برام نمونده بود  
  
  
  
 پاهام هم سدت شد وافتادم  

 زیر ب*غ*لم رو گرفتن وبردنم  دوتاشون
 مدالفتی نکردم دون خیلی درد داشتم 

  
 در یه اتاقی رو باز کردن ومنو بردن تو 
 دارام هم اونجا بود تا منو دید دشماش گرد شد......... 
  
  
 در یه اتاقی رو باز کردن ومنو بردن تو  

 دارام هم اونجا بود 
 تا منو دید دشماش گرد شد 

 مرده در رو بدت ورفت 
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 دارام _آرسام ...دی..شده 
 آرسام_آر..وم..باش ..عز...یزم من حالم...خو..به

  
  
  

 دارام_دلم برات تنگ شده بود
 آرسام_منم دلم برات تنگ شده بود 

 به زور رفتم جلو وطناب دور پاهای دارام رو باز کردم  
 دارام پاشد اومدنشدت پیشم

  
  
  

 خیلی درد داری دارام_آرسام
 دستامو بازکردم وگفتم تا بیاد تو ب*غ*لم 

  
  
 اومد تو ب*غ*لم وگریه کرد 

 آرسام_هیی  آروم باش من دیزیم نیدت 
 دارام_تو  به خاطر من اینطوری شدی 

 آرسام_دارام عزیزم دیگه گریه نکن باشه 
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 دارام_باشه 

 سرشو گذاشته بود رو سینم ومن سرم رو سرش بود دشمامو بدتم 
  
  

 دارام بدن  یکم سرد بود
 آرسام_دارام عزیزم سردته 

 دارام_آره ..یکم سردمه  
 بیشتر به خودم فشار دادم   

 آرسام_دارام پاشو باهام بیا
  
 دارام_کجا  

 آرسام_تو بیا 
 ر دستشو گرفتم وبردم   ونشدتیم کنار دیوا

  
  

خودم رو زمین خوابیدم ودارام رو هم گفتم تا پیشم بدوابه ب*غ*ل  کردم 
 وبه خودم نزدیک کردم 
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 آرسام_اان سردت نیدت 

 دارام_نه اان دیگه سردم نیدت
 آرسام_دشماتو ببند وبدواب

 دارام_باشه 
 دوتامون دشمامونو بدتیم وخوابیدیم.........

  
  
 دوتامون دشمامونو  بدتیم وخوابیدیم .......... 
  

با صتتدای در بلند شتتدم دارام هنوز خواب بود اونم تا صتتدای در رو شتتنید 
 بلند شد ونشدت 

  
  

 محمودی_به به لیلی ومجنون دطورین خوش میگزره 
 یه مرد هم پشت  بود محمودی گفت 
 محمودی_اذا رو بزار  زمین 

 ین ورفت مرده اذا رو گذاشت رو زم
 محمودی_پاشید اذاتون رو بدورید   

 اومد جلو ودستشو گذاشت زیر دونه ی دارام وسرشو بلند کرد 
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 میدواستم له  کنم اون به دارام من دست زد
 آرسام_عوضی به  دست نزن

محمودی_آرستتام خان جوش نزن .....خوشتتگله تو هم اذا تو بدور حاا 
 حاا ها باید کار دارم 

 زد  ویه قهقهه
  
  
  
 آرسام_عوضی آشغال به خدا میکشمت 

محمودی_آروم باش .....زود اذاتون رو بدورین حوصتتله ی جنازه ندارم 
 میدوام خودم بکشمتون 

  
  

 دارام_کشتن آدما برای تو آسونه کثافت 
محمودی_دهنتو ببند.....ببینم اون موقد که یه بالیی سرت بیارم که دیگه بی 

 زبون داریابرو بشی انقدر 
  
  
  
 دارام_تو هیچ الطی نمیکنی 
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 محمودی_اان حوصله ندارم بعدا بهت میگم میتونم ده الط هایی بکنم  
  

 رفت بیرون ودر رو پشت سرش بدت
 دارام_آرسام 

 آرسام _بله 
 دارام _اون عوضی که بالیی سرم نمیاره 

  
  
 آرسام_نه عزیزم بالیی سرت نمیاره  

 ...خودش گفت کتتتهتت.......دارام_اما 
آرستتتام_هیچ الطی نمیتونه بکنه دستتت  بهت بدوره میکشتتم  به خدا 

 میکشم  
 حاا هم بیا اذا بدور 

 دارام _باشه
  

 ❌?دارام❌��
 رفتیم تا اذا بدوریم  

 آرسام هم  ل*ب*ش رو به دندون میگرفت 
 حتما خیلی دردش اومده 
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 قاشق رو ازش گرفتم  
 یکنی آرسام_دیکار م

 دارام_خودم بهت میدم 
 یه قاشق میدادم آرسام میدورد وخودمم یه قاشق

  
  
 وقتی اذا تموم شد آرسام گفت 

 آرسام_خوشمزه ترین اذایی که خوردم بود
 دارام_درا 

  
 آرسام_دون از دست عشقم اذا خوردم  

 گونه هام سرخ شد وسرمو انداختم پایین
  
  

 درا خجالت میکشی ��?آرسام_
 دارام_واا خجالت هم خوب دیزیه هااااا 

 آرسام_درا خجالت خوب از دست تو اذا خوردن خیلی مزه میده 
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 از این به بعد فقط خودت باید اذا بزاری تو دهنم
 دارام_نه بابا مگه من نوکر تو ام 

 آرسام_نه زنمی 
 دارام_ااااا دروغ هم حدی داره من کی با تو ازدواج کردم  

 _از اینجا که بریم زن خوده خودم میشیآرسام
  
 حاا هم بیا بشین پیشم  

 دارام_نه 
 آرسام_گفتم بیا 
 دارام_نه نه نه 

 آرسام اومد جلو ودستامو گرفت 
 آرسام _وقتی بهت میگم بیا یعنی بیا 

 دارام_خوب بگو دیکارم داری
 آرسام_کاریت ندارم بیا دوباره تو ب*غ*لم 

 بهت نمیگم پروو شدیا بابا یه محرمی نا محرمی گفتندارام_ااااا هیشی 
  
 آرسام_همین یه بار خواه   

 دارام_نه 
 آرسام_دارام عزیزم عشقم

 دارام_منو خر نکنااااا  
 آرسام_همین یکبار خواه  میکنم فقط یه بار 
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 دارام_اااه حاا ب*غ*لم کنی مگه دی میشه 

 آرسام_وقتی ب*غ*لت میکنم آرام  دارم 
 رفتم جلو ورفتم تو ب*غ*ل   

 دارام_خوبه 
 آرسام_آره اان خیلی آرام  دارم 

  
  

 دارام_یعنی پیدامون میکنن 
یدامون میکنن دوستتتم رد تون رو زده بود آدرس رو هم داد  آرستتتام_آره پ

 نمیدونم درا تا اان نیومدن پلیدا.......
  
  

یدامون میکنن دوستتتم  ردتون رو زده ب ود آدرس رو هم داد آرستتتام _آره پ
 نمیدونم درا تا اان نیومدن پلیدا 

 دارام_امیدوارم پیدامون کنن وگرنه نمیدونم ده بالیی سرمون میاد  
 آرسام_نگرانی نداره به دلت بد راه نده امیدوار باش  

 تا دند ساعت دیگه هم امیدوارم پلیس هابیان 
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 حاا دطوری دزدیدنت 
دارام_زنگ در رو زدن منم رفتم در رو باز کردم کدتتی نبود اومدم بیرون که 
شدم و دیگه دیزی یادم  شتن جلوی دهنم وبعد هم بیهوش  ستمال گذا یه د

 نمیاد 
  
ستم   آرستام_وقتی  اون محمودی عوضتی گفت که میدواد بکشتتت میدوا

 خف  کنم شانس آورد که اون موقد جلو دشمام نبود
  
 وگرنه میکشتم        

 من که نبودم کاری باهات نداشت که 
 قدارام_نه 

 ❌?آرسام❌�� 
 پاشدم ورفتم کنار در 

 دارام_دیکار میکنی 
 آرسام_میدوام ببینم در بدتدت 

 دستگیره ی در رو باا وپایین کردم 
 ااااه لعنتی بدتدت  

 آرسام_دارام من یه نقشه دارم 
 دارام_ده نقشه ای 

 یش  وگفتم رفتم پ
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 آرسام_ببین من میرم پشت در وایمیدم  تو صداشون میزنی و......... 
  

 دارام_باشه
 رفتم پشت در و وایدادم 

 دارام_در رو باز کنید لطفا آرسام داره میمیره 
 بعد دند دقیقه یه مرد در رو باز کرد اومد تو وخواست دیزی بگه که  

 با آرنجم زدم به سرش افتاد زمین   
  
 آرسام_دارام پاشو بیا  

دارام پاشد واومد پیشم سرمو از ای در بردم بیرون تا ببینم کدی نیدت یه 
 مرد بود که داشت راه میرفت

  
دوباره رفتم تو اتاق وبعد  دند دقیقه دوباره اومدم بیرون  خدارو شتتکر نبود  

 دست دارام رو گرفتم وآروم آروم داشتیم راه میرفتیم
  
  

 تو سالن  هم کدی نبود پس اینا کجان 
 خواستم در سالن رو باز کنم که.............
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 خواستم در سالن رو باز کنم که صدای یه نفر رو شنیدم 
 مرده _کجااا 

 برگشتم دند تا مرد بودن دارام دستمو سفت گرفته بود 
 اومدن جلو دوتاشون دارام رو گرفتن دو تاشون هم منو 
   دست نزنین آرسام_به 

 مرده_هه مثال دیکار میکنی 
 )دستشو رو بازوی دارام به حرکت در آورد(

آرسام_از اینجا برم بیرون میکشمت به خدا یه بالیی سرت میارم که خودت  
 آرزوی مرگ کنی 

  
 در همون اتاق رو باز کردن ودارام رو هل دادن تو به شدت افتاد زمین  

 منم هل دادن 
 در رو بدتن ورفتن 

  
 آرسام_دارام خوبی  

 دارام_آر..سام پاهام درد میکنه 
 رفتم جلو وگفتم کدوم  یکی از پاهات درد میکنه 

 دارام_دوتاش
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ساژ دادم بعد هم اون یکی  شتم رو یکی از پاهاش وپاهاش رو ما ستمو گذا د
 پاهاش رو ماساژ دادم

  
 در باز شد و.... 

 دی اومد ااااه باز این محمو
 محمودی_خانم خوشگله امروز باهات کاااار داشتم ولی امروز نمیشه 

  
 محمودی_محدن ..میالد  

 بعد دند دقیقه دوتا مرد اومدن 
 محمودی_بیارینشون بیرون  

 بردنمون بیرون واز خونه خارج شدیم 
 سوار ماشینمون کردن وراه افتادن ...........

بعد یک ساعت ماشین متوقف شد دوباره از ماشین بیرونمون آوردن وبردن  
 تو یه  کارخونه ی متروکه 

   ?آدم یاد فیلم ترسناک میوفته وقتی میاد اینجا
رفتیم تو من ودارام رو به یه صتتندلی بدتتتن ودستتت وپاهامون رو بدتتتن  

 وخودشون رفتن بیرون 
  
  

 ️☹️☹دارام_آرسام من میترسم  
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 _نترس هیچ بالیی سرت نمیاد آرسام
 دارام_مطمئنی 

 خودمم مطمئن نبودم ولی گفتم
 آرسام_آره مطمئنم    

 دیگه حرفی نزدیم  
 اااه لعنتی اان دیگه اصال نمیتونن پیدامون کن

  
 آرسام_دارام گوشیتو ازت گرفتن

 دارام_من اصال گوشی نیاورده بودم
 آرسام_درا 

 ان منوبدزدن وگرنه گوشیمو میاوردمدارام_من که نمیدوندتم میدو
 آرسام_آره راست میگیاا اصال به این فکر نکرده بودم

 دارام_مگه توهم فکر میکنی
 آرسام_پ ن پ فقط تو فکر میکنی 

 دارام _اااه آرسام اان ما رو دزدیدن داری مددره بازی در میاری 
 آرسام_مددره بازی در نمیارم که..........

  
  

ددره بازی در نمیارم که تو گفتی مگه توهم فکر میکنی منم گفتم  سام_م آر
 آره 
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دارام_خوب ول کن دیگه اان میدوان ما رو بکشتتن بعد تو باز شتتوخیت  
 گرفته

 آرسام_از مردن حرف نزن ما هیچ بالیی سرمون نمیاد 
  

نیم کآرسام_بعد از اینکه از اینجا رفتیم من میام خواستگاری وبعد ازدواج می
 و ما صاحب یه عالمه بشه ی خوشگل میشیم 

  
 دارام_مثال دند تا 

 تا بشه ی ناز وخوشگل 7تا کمه ۵تا نه نه ۵آرسام_اامممم.....
  

 تا کم نیدت به نظرت 7دارام_اوهو 
 آرسام_درا کمه 

 تا بشه 7دارام_آرسام اعصابمو خورد نکناااا 
  
 تا 7آرسام_آره دیگه 

 تا هم زیاده یکی خوبه  دارام_برو بابا  دو
  
  
 آرسام_فقط یکی 

 ️☹من هم دختر میدوام هم پدر 
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 دارام_نه فقط پدر  

 آرسام_نه دختر 
 دارام_بشه ی منه باید پدر باشه

 آرسام_خوب بشه ی منم هدت دیگه             
 دارام_حاا ول کن

 اگه پدر بود اسمشو میزاریم آرش 
  
  
  
 آرسام_واگه دختر بود اسمشو میزاریم آوا 
  
  

 دارام _آره خوبه آرش وآوا خیلی اسم های قشنگی هدتن      
 فرض کن تو مامان بشی �😂�?آرسام_

  
  
  

 ️☹️☹دارام_مگه دیه 
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آرستتام_تو خودت بشه ای وااای به حال بشه هامون که مامان وباباشتتون  ما 
 باشیم 

  
درم  دتم پ شن من که دختر  خوبی ه دارام_خیلی هم بشه های خوبی می

 هم خوب میشه 
  
  

 ولی تو بدی دخترمون هم بد میشه تو پرووویی اخمویی لجبازی 
  

 آرسام_لقب های دیگه ای پیدا نکردی خانوم 
 هر وقت پیدا کردم میگم..............�😂�?دارام_نه پیدا نکردم 
  
  

 هر وقت پیدا کردم میگم �😂�?نکردم  دارام _نه پیدا
 آرسام_خیلی پرو......

 ادامه ی حرفم با باز شدن در قطد شد 
  
 بازم محمودی بود         

 محمودی_اول باید کدومتون رو بکشم تو رو یا این خانم خوشگله رو 
  



 267 عاشقانه یدزد

 محمودی_ولی این خوشگله حیفه که بمیره ولی داره ی دیگه ای ندارم  
 دخالت نمیکردی شاید  اان گیر من نمیوفتادین .آرسام اگه 

  
  

 آرسام_دقدر ضرر کردی بگو تا پولشو بدم 
بدی زنده  گه میتونی  بدی ا هامو میدوام میتونی بهم  محمودی_من جنس 

 میمونی وگرنه جلوی دشم هات این  دارام جونت رو میکشم 
  
  

 آشغال آرسام_من نقشه ی تو رو بهم زدم با دارام دیکار داری 
نه  عشتتقت رو هم میکشتتم هر دند اگه زنده هم بمونه باید با -محمودی

 من.....
  
  
 آرسام_دهنتو ببند آشغال عوضی  

باشتتته  با من  ید  با که اگه زنده هم بمونه  محمودی_خب داشتتتم میگفتم 
 وخودشم فکر نمیکنم همشین دیزی بدواد دون  فکر کنم انقدر عاشقت

  
  
 ید خودشو هم بکشه هدت که بعد مردن تو شا 

 این آخرین روزیه که زنده هدتین من میرم بهتره از آخرین روز زندگیتون
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 استفاده کنین  من میرم  

 بعد از اینکه رفت دارام گفت
 دارام_آر..سام مگه تو نگفتی اتفاقی  برامون نمیوفته 

  
  

 آرسام_اان هم میگم اتفاقی برامون نمیوفته
 دارام سعی کن دست هاتو باز کنی 

 دارام_نمیشه خیلی سفت بدتن 
  
  

 آرسام_سعی کن من هم سعی خودم رو میکنم باید از اینجا بریم 
 هم  سعی میکرد تا طناب دور دست هام رو باز کنم 

  
  

یکم شل شد ولی باز نشد بعد یک ربد کلنجار رفتن با طناب شل شد وبعد 
 کدی رو شنیدم  بازش کردم که صدای پای

  
  



 269 عاشقانه یدزد

  
 از رو صندلی بلند شدم ورفتم پشت در       

بعد یک دقیقه در باز شتتد یه مرد بود یه ستتینی گذاشتتت رو زمین خواستتت 
 (��?برگرده که با آرنج زدم تو سرش )امروز همه رو با آرنج زدم

  
  
  
 مرده بیهوش شد 

 از تو جیب  گوشیشو برداشتم وبه کاوه زنگ زدم 
  
 سالم کاوه_ 

 آرسام_سالم کاوه آرسامم
 کاوه_شناختم پس کجان ما اومدیم با پلیس ها ولی کدی نبود

  
  
  

آرستتام_مارو آوردن یه جای قدیمی ببین میتونی رد اینجا رو از این شتتماره  
 پیدا کنی 

  
  

 کاوه_تا نیم ساعت دیگه میایم شما هم اصال نترسین زود میایم 
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 آرسام_خداحافظ 
 بوددارام_کی 

 آرسام_دوستم بود تا نیم ساعت دیگه میان 
 دارام_خدا کنه زود تر بیان اان بیان ببینن این بیهوشه که بدبدت میشیم 

  
 آرسام_وایدا اان یه کاری میکنم 

 رفتم جلوش وپاهای مرده رو نگه داشتم وبردم  ویه گوشه گذاشتم 
 آرسام_واای دقدر سنگین بودااااا مردم کمرم درد گرفت

  
  

 آرسام_واااای دقدر سنگین بودااااا مردم کمرم درد گرفت 
 دارام_اااه انقدر ار نزن 

  
  
  

دوباره رفتم ونشدتم رو صندلی اول با دستام پاهامو بدتم وبعد دستمو بردم 
 عقب ولی نبدتم 

  
شمال تا حال وهوامون   شدیم با دند نفر میریم  سام_از اینجا که خالخ  آر

 عوض بشه 
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 دارام_با کی میریم

 آرسام_آراد..کاوه.ودند تا از دوستام تو هم دند نفر رو بیار 
  

دارام_اما...نمیشتته که من بیام اونا که رابطه ی ما رو نمیدونن پس نمیشتته 
 بیام 

 آرسام_تو باید بیای 
 دارام_نه نمیام  

  
آرستتام _میدوایم بریم حال وهوای دوتامون عوض بشتته بعد تو نمیدوای  

بیای...آها راستتتی من به خاتون گفتم تو شتتاید رفتی خونه ی مادر پدرت یه 
 وقت سوتی ندی

 دارام_از اینجا آزادبشیم من کال دیگه سوتی نمیدم 
  
 هآرستتام_دند ستتاعت دیگه میان نگران نباش کاوه پلیدتته خوبیه بدون اینک 

 اتفاقی برامون بیوفته از اینجا خالخ میشیم.....
  
  

 ️❤️❤بعد ساعت دند️❤️❤
 دارام_آرسام من دلم شور میزنه فکر کنم قراره یه اتفاقی بیوفته
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 آرسام_گفتم که اتفاقی نمیوفته 
  
 در باز شد ومحمودی ودند تا مرد اومدن  

 دست محمودی  یه تفنگ بود 
 اقی میوفته من میترسم دارام_آرس...ام گفتم یه اتف

 آرسام_هیی  ساکت باش اان دیگه کاوه اینا میان
  
  

 ️❤?دارام️��❤
 دلم خیلی شور میزنه 

 محمودی نشدت رو صندلی توی اتاق وتفنگشو           گرفت سمت ما 
  
  

 محمودی_خب اول کدومتون رو بکشم 
 تفنگ رو گرفت سمتم 

سینم میزنه قل*ب*م تند تند میزد جوری که حس میکرد م اان قل*ب*م از 
 بیرون

  
رنگم هم فکر کنم سفید شده بود دشمامو هم بدتم ولی صدایی نیومد باز  

 دشمامو باز کردم که دیدم اسلحه رو گرفته طرف آرسام    
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محمودی_نمیدونم اول کدومتون رو بکشتتم ولی میدوام کاری کنم یه زجر  

 بکشین دو تا تون........
 قهقهه زد.....وبعد یه 

 ★★★★★★★★★★★★★★★ 
  
 وبعد یه قهقهه زد  

 اااه حالم از این مرد بهم میدوره 
صدای  دتم وبعد  دند دقیقه  شمامو ب سمت من د شو گرفت  دوباره  تفنگ

 اسلحه اومد  
  
  

اا دستتتمو گذاشتتتم رو قل*ب*م قل*ب*م تند تند میزد دشتتمامو باز کردم 
 وااای خدای من خون 

 ی که  افتاده بود رو زمین داشت ازش خون میرفت محمودی در حال
 سرمو بلند کردم ویه مرد دیدم که دست  اسلحه بود 

  
  

 آرسام هم لبدند میزد 
 ولی من ترسیده بودم جلوی من یه نفر مرده بود     
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 آرسام پاشد واومد جلو 
  
 آرسام دستشو جلوی دشم هام تکون میداد   

 آرسام_دارام دارام خوبی 
 قدر تو شوک بودم که نمیتوندتم جواب بدم ان
  
  

طناب دور دست وپاهام  رو باز کرد وزیر ب*غ*لم رو گرفت ومنو برد بیرون 
 دند تا پلیس هم داشتن بقیه رو دستگیر میکردن  

  
 رفتیم وتو ماشین نشدتیم 

 آرسام_کاوه برو بیمارستان 
 کاوه_باشه 

  

 ❌آرسام��❌ 
 بعد بیدت دقیقه رسیدیم به بیمارستانی که همین نزدیکی ها بود 

  
 زیر ب*غ*ل دارام رو گرفتم وبردم  تو رفتیم تو یه اتاق 

 دکتر_شوک بدی بهشون وارد شده اتفاقی افتاده 
  



 275 عاشقانه یدزد

 همه ی ماجرا رو به  گفتم ودکتر گفت
روم آ دکتر_باید از این مکان دورش کنین دند وقت باید ببرین  یه جایی که

باشه اون موقد حال  خوب میشه  با دند نفر از دوستانشون هم به مدافرت 
 برن تو حال وهواشون خیلی تاثیر داره 

  
 آرسام_ممنون دکتر خداحافظ 

 دکتر_خداحافظ جوون معلومه زنتو خیلی دوست داری 
 یه نگاه به دارام کردم وگفتم 

 آرسام_آره خیلی دوس  دارم عاشقشم 
  

 لله همیشه همین طور باشین دکتر_ایشا
 دوباره خداحافظی کردم ورفتیم

 کاوه هنوز تو ماشین بود
 سوار ماشین شدیم دارام هنوز هم حرف نمیزد 

  
 آرسام_کاوه برای فردا دو تا بلیط برای کی  بگیر

کاوه_باشتته اان بریم خونه ی شتتما یا بریم خونه ی ما به نظرم خونه ی ما 
 بهتره دون اان حال دارام هم خوب نیدت بهتره بریم خونه ی ما 

  
 آرسام_ نه مرسی مزاحم نمیشیم

 کاوه_ااا آرسام مزاحم دیه  اتفاقا مامان وبابام خوشحال میشن که شما بیاین 
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 خیلی زحمت کشیدیآرسام_باشه ازت ممنونم کاوه 
  
 کاوه _دوست به درد همین موقد ها میدوره دیگه  

 سر دارام رو گذاشتم رو سینم وسر خودمو هم گذاشتم رو سرش 
 حتی یه کلمه هم حرف نزده خیلی نگرانم ........

★★★★★★★★★★★★★★★ 
  
  
 سر دارام رو گذاشتم رو سینم وسر خودمو هم گذاشتم رو سرش  

 حرف نزده خیلی نگرانم........حتی یه کلمه هم 
  
  
  
  

 بعد حدود یک ساعت به خونه ی کاوه رسیدیم 
باباش تا ما رو دیدن احوال پرستتی گرمی باهامون  با کاوه رفتیم تو مامان و

 کردن
  
 مادر کاوه_سالم پدر خوبی خیلی وقته نیومدی  

 آرسام_ببدشید خاله جون کار داشتم نتوندتم بیام
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 نم خوشگله کیه مادر کاوه_این خا
  
 آرسام_عشقمه 

 مادر کاوه_عشقته؟؟؟آرسام تو هم 
 آرسام_آره خاله جون منم عاشق شدم 

شگل خانم  سمه این خو سام جان ا شین آر شبدت ب شالله خو مادر کاوه _ای
 دیه 

  
 آرسام_دارام 

 مادر کاوه_دارام جان خوبی 
 دارام اصال انگار هیچ صدایی رو نمیشنید 

 ویکم سدته که یه نفر جلوی دشمات کشته بشهدون دختر بود 
  
آرسام_خاله جون دارام حال  اصال خوب نیدت من میبرم  استراحت  

 کنه بعدا میام بهتون توضیح میدم
  
 مادر کاوه_باشه پدرم 

 کاوه جان آرسام ودارام جان رو ببر اتاق مهمون 
 کاوه_باشه مامان 

  
 با کاوه رفتیم اتاق مهمون  
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کاوه _آرستتام هر دی خواستتتی بهم بگو اان هم دند تا لباس تمیز میارم 
 برات 

  
  

 برای دارام هم دند تا لباس از لباس های مامانم میارم اشکال نداره
 آرسام_نه کاوه اشکال نداره
 کاوه _باشه پس اان میارم

 دقیقه هم برای من لباس آورد هم برای دارام 1۰رفت وبعد 
  
  

بعد از اینکه کاوه رفت لباستتتام رو عوض کردم و لباس های دارام رو هم 
 گذاشتم رو تدت 

  
 آرسام_دارام.....عزیزم درا حرف نمیزنی  

 دارام_آ...رسام..
 آرسام_جون آرسام دی میدوای 

  
 دارام_محمو....دی مرد 

 آرسام_آره اون عوضی مرد 
 میترسم دارام_میترسم که باز بدوان بدزدنمون خیلی
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 آرسام_دیگه کدی بهت آسیبی نمیرسونه 
 فردا هم با میریم کی    اگه خواستی بگو دند تا از دوستات هم بیان 

  

★★★★★★★★★★★★★★★★ 
  
 اگه خواستی بگو دند تا از دوستات هم بیان  

 ولی به نظرم دوتامون بریم بهتره 
  
  

 دارام_باشه دوتامون بریم 
 رفتم پیش  وکنارش نشدتم  ولباس ها رو به  دادم 

 آرسام_بیا بپوششون 
  
 دارام_نه اینا که خیلی گشاده لباس بهتر نبود  

 آرسام_دارام بیا بپوش لج هم نکن 
 دارام_نمیدوام همین لباسم خوبه
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 آرسام_نه خوب نیدت خاکی شده 
 کنی دارام_باشه میپوشم ولی وااای به حالت اگه مددرم 

 آرسام_باشه
  

 ❌❌❌دارام❌❌❌ 
  

 لباس رو برداشتم ورفتم تو حمومی که تو اتاق بود 
 لباس هام رو عوض کردم واومدم بیرون 

  
خیلی لباس ها  گشتاد بود تا اومد بیرون دشتمای آرستام کرد شتد وزد زیر  

 خنده
 �😂😂😂😂�?آرسام_

  
  

 مرض مگه نگفتم مددره نکن �😡�?دارام_
 آرسام اومد جلو وگفت 

 شبیه مامان بزرگ ها شدی �😂😂�?آرسام_آخه خیلی بهت میاد
  
  

 دارام_اصال لباس خودم بهتره میرم لباس خودمو بپوشم
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 آرسام_نه نمیدواد ول کن 
 دارام_خوب آخه با این لباس ها خجالت میکشم برم پیششون 

  
  

 آرسام از رو تدت پاشد 
 دارام_کجا

 اینا رو نمیپوشی برم لباس بدرم      آرسام_تو که 
 دارام_نه نمیدواد 

  
 آرسام_میرم زود میام  

 اینو گفت ورفت 
 ااااا دقدر این آدم زبون نفهمه میگم نرو میگه اان میام 

  
 بعد حدود

 یک ساعت اومد ودست  دند تا پالستیک  بود
 دارام_درا اینهمه زیاد خریدی

  
  

سه تو گرف سام_دند تا وا سه خودم فردا هم که میدوایم بریم آر تم ودند تا وا
 نمیشه که  بریم از خونه بیاریم 
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سفید از تو   سارافونی  سی ویه زیر  سارافون یا خوب بپوش ببین بهت میاد یه 
 پالستیک برداشتم 

  
 با یه شال سفید ورفتم تو حموم تا عوض کنم......

عوض کردم واومدم بیرون آرسام هم لباساشو با یه بلوز آبی جذب ویه شلوار 
 کتون مشکی جذب عوض کرده بود 

  
 آرسام_اان بریم پایین  

 دارام_بریم 
 رفتیم پایین 

 ��?آرسام�🌹� 
 کاوه و مادرش و پدرش پایین بودن

 مادر کاوه_سالم ....دخترم اان حالت خوبه
  
 دارام_بله اان حالم خوبه  

 مادر کاوه_عزیزم بیا اینجا 
 دارام رفت و پی  مادر کاوه نشدت

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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 دارام رفت و پی  مادر کاوه نشدت 
 ومنم رفتم وپی  پدرکاوه وخود کاوه نشدتم 
 زیر دشمی حواسم به دارام ومادر کاوه بود 

 دارام صورت  قرمز شده بود 
  
  

 �😂�?یدونم مادر کاوه دی گفته بود که دارام خجالت کشیده بودنم
 یکم که حرف زدیم رفتیم تا اذابدوریم 

  
اذا فدتتنجون بود ستتر میز کدتتی حرف نزد ودر ستتکوت کامل اذامون 

 روخوردیم.............
  
 بعد از شام دارام میدواست ظرف ها رو بشوره که مادر کاوه نذاشت ... 
  
  
بعد تز شتتدتتتن ظرف ها هر کس به اتاق خودش رفت دارام رفت به اتاق  

 مهمون ومن هم رفتم اتاق کاوه....
  
  

 ��?دارام�🌹� 
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ست داره وبه من هم گفت  سام به  گفته من رو دو مادر کاوه میگفت که آر
 دوس  داشته باشم 

  
  

 منم که سرم پایین بود ومادر کاوه میگفت 
ست داره پس زودتر  مادر کاوه_میدونم تو س  داری آرسام هم که دو هم دو

ازدواج کنین دوستتت دارم هم بشه های آرستتام وهم بشه های کاوه رو ببینم  
 ولی کاوه که حاا حاا ها  ازدواج نمیکنه .....

  
  
  
سام رفت تو اتاق کاوه ومنم   شام هم هر کس رفت تو اتاق خودش آر بعد از 

 ونجا بودم رفتم تو همون اتاقی که صبح ا
  
  
  

 رفتم وبا همون لباس ها رو تدت دراز کشیدم 
آخیی  بالخره از شتتر اون محمودی نجات پیدا کردیم بالخره بعد دند روز 

 یه خواب راحت ...
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 سرمو گذاشتم رو بال  وسرید خوابم برد.......
 با تکون های ذستی دشمامو باز کردم آرسام بود

  
  

 خابالو صبح بدیرآرسام_سالم خانوم 
 دارام_سالم صبح تو هم بدیر کاری داری 

 آره آماده شو باید بریم فرودگاه -آرسام
  
  

 دارام_ساعت دنده
 1۰آرسام_

 واای دقدر خوابیدم تو برو منم اان آماده میشم میام1۰دارام _سااااعت 
  
 آرسام_باشه زود بیا سه ساعت دیگه پرواز داریم  

سام رفت منم سام برام لباس گرفته  وقتی آر ستیکه که آر یه مانتو از همون پال
 بود
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برداشتم  وپوشیدم یه مانتو سفید با یه کمر بند قهوه ایه پهن بود با یه شلوار   
شیدم واز اتاق رفتم  سفیدش وکف  قهوه ای  رو هم پو شال  شیدم و قهوه پو

 بیرون 
  
  
  

 همه تو سالن بودن
 رشدم دارام_ببدشید یکم دیر بیدا

 پدرکاوه_اشکال نداره دخترم بیاین یه دیزی بدورین تو راه دلتون ضعف نره 
  
  
  

 آرسام_نه عموجون دیرمون شده باید بریم 
 پدر کاوه_میرسونمتون 

 آرسام_نه مزاحم نمیشیم 
 پدر کاوه_اااا این حرف ها دیه   میرسونمتون

  
  

ه کاوه شدیم ورفتیم ب با کاوه ومادرش خداحافظی کردیم وسوار ماشین بابای
 سمت فرودگاه...........
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 ★★★★★★★★★★★★★★★★ 
  
  
شدیم ورفتیم   شین بابای کاوه  سوار ما با کاوه ومادرش خداحافظی کردیم و

 به سمت فرودگاه .......
  
  

وقتی به فرودگاه رستتیدیم از بابای کاوه خداحافظی کردیم ورفتیم تو فرودگاه 
 دیم وسوار هواپیما شدیم....ورفتیم وسایلمون رو تحویل دا

  
  
 صندلیمون کنار پنجره بود  

 دارام نشدت کنار پنجره ومن هم کنارش نشدتم 
 دارام_آرسام من میدوابم هر وقت رسیدیم بیدارم کن 

  
  
 آرسام_باشه بدواب  

 سرمو به پنجره تکیه دادم ودشمامو بدتم.....
  
  

 آرسام_دارام ...دارام
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 میومد ای دشمامو باز کردم وگفتمخیلی خوابم 
 دارام_رسیدیم 
 آرسام_آره پاشو 

  
  

سایلمون رو  شدیم ورفتیم بیرون و صندلی بلند  ست کردم واز رو  شالمو در
 تحویل گرفتیم وآرسام یه تاکدی گرفت ورفتیم به سمت یه هتل.........

  
  
سام رو دادیم   سنامه ی خودم وآر شنا شدیم ورفتیم تو هتل  دی پیاده  از تاک

 بهشون ودو تا اتاق جدا گرفتیم کلید ها رو گرفتیم وسوار آساندور شدیم ....
  
  
بعد از اینکه از آستتتاندتتور اومدیم بیرون اول رفتیم ستتمت اتاق من ومن  

 وسایلم رو گذاشتم تو اتاق 
  
  
 م برو دارام_خداحافظ تو ه 

 آرسام_خداحافظ دند ساعت دیگه آماده باش میدوایم بریم بیرون 
 دارام_باشه 



 289 عاشقانه یدزد

  
  
  
  

آرسام هم رفت طرف  اتاق  ومن هم  در اتاق رو بدتم و وسایلم رو بردم تو 
اتاقم یه اتاق بود که ست سفید وصورتی بود خیلی خوشگل بود تدت سفید 

دی  صورتی وسفید بود همه روتدتی صورتی میز آرای  صورتی وسفید کال
.... 

  
  
  
وستتایل رو گذاشتتتم رو تدت ومانتو مو در آوردم خیلی گرمه شتتالمم  در  

آوردم و موهامو گوجه ای بدتتتم  ونشتتدتتتم رو تدت خوابم هم نمیومد تو 
 هواپیما خوابیده بودم....

  
  

 داز رو تدت پاشتتتدم ورفتم کنار پنجره وپرده رو کنار زدم هتل کنار دریا بو
 طوری که میشد کل ساحل رو دید.......

 ✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮ 
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 طوری بود که میشد کل ساحل رو دید       
 یه پدر بشه تو ساحل بود وداشت یه قلعه ی شنی درست میکرد 

  
  

از کنار پنجره رفتم کنار ومانتو وشتتالمو پوشتتیدم وکلید وکیفمو هم برداشتتتم     
 واز اتاقم رفتم بیرون 

رفتم کنار ستتاحل هنوز اون بشه کودولوئه داشتتت شتتن بازی میکرد رفتم 
 پیش  وگفتم

  
  
  

 دارام_سالم کودولو 
 بشه_سالم ..من کودولو نیدتم 

 دارام_کودولویی دیگه 
 بشه_نه خیر 

  
 دارام_منم دیشت بمونم  

بشه_باشتته من با داداشتتم اومدم مامان وبابام تو خونمون موندن زیاد از دریا 
 خوششون نمیاد    
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 دارام_داداشت پس کجاست 
 بشه_رفته برام خوراکی بدره ....شن بازی کنیم 

 دارام_باشه..  اسمت دیه 
 بشه_ایلیا

  
  
  

 دارام_ده اسمه قشنگی
 ایلیا_اسم شما دیه خاله

 دارام_دارام
 اسم شما هم قشنگه-ایلیا

 با ایلیا داشتیم شن بازی میکردیم که یه  پدره اومد سمت ما 
  
  

 ایلیا بلند شد ورفت پیش  
 ایلیا_سالم داداشی 
 داداش ایلیا_سالم 

 ایلیا دستشو گرفت وکشید وآورد سمت من 
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 ایلیا_داداشی ببین داشتم با خاله دارام بازی میکردم

 تم  داداش ایلیاداداش ایلیا _سالم دارام خانم من ایمان هد
  
  

 دارام_سالم خوشبدتم
 ایمان_ایلیا خاله رو که اذیت نکردی 
 ایلیا_نه داداش داشتیم بازی میکردیم 

  
 گوشیم زنگ خورد از تو کیفم برداشتم  آرسام بود  

 آرسام_دارام من جلوی در اتاقتم درا هر دقدر در میزنم در رو باز نمیکنی
  
  

 دارام_من تو اتاقم نیدتم...کنار ساحلم  
 آرسام_باشه اان میام از جات تکون ندوری 

 دارام_باشه خداحافظ 
 آرسام_خداحافظ 

  
 گوشیمو قطد کردم ودوباره رفتم پی  ایلیا وایمان........ 

 ✵✮✮✮✵✮✵✮✵✮✵✮✵✮✵✮✵✬ 
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 گوشیمو قطد کردم ودوباره رفتم پی  ایلیا وایمان     
 ایلیا_بیا داداش تو هم با من وخاله دارام بازی کن

 ایمان_باشه
  
  
 داشتیم با ایمان ودارام شن بازی میکردیم      

 که آرسام رو دیدم اووه درا این اخم کرده 
 اومد جلو وگفت 

  
  
 آرسام_دارام اینجا دیکار میکنی  

 ایمان_دارام خانوم فامیلتون هدتن 
 آرسام_نه شوهرشم 

 ان_خوش بدتم ایم
 آرسام هم به  دست داد وگفت 

 آرسام_منم همینطور ....دارام جان دیگه باید بریم خونه    
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 دارام _باشه ...ایلیا خداحافظ آقا ایمان خداحافظ

 ایمان _خداحافظ
 ایلیا _خداحافظ خاله

 ایمان_خوش حال میشم ببینمتون 
 دارام_منم همینطور بعدا میبینمتون 

  
  
  
 با آرسام رفتیم به طرف هتل  

 آرسام دستمو سفت گرفته بود 
 دارام_آخ....آرسام دستم شکدت 

 آرسام_دارام ساکت شو تو بدون اجازه ی من رفتی بیرون......
  
  
هه به اون پدتتره استتم  دی بود ..آها ایمان به ایمان  میگی خوش حال  

 میشم ببینمت   
 دارام_خوب مگه دیه 
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 آرسام_بیا بریم تو هتل لباس هاتو عوض کن  بریم بیرون  

 دارام_آرسام اان با من قهری 
شدم حاا هم که  شتم دیوونه می دتی دا سام_وقتی اومدم دیدم تو اتاقت نی آر

 با یه پدر داشتی حرف میزدی 
  
  
  
  

دارام_ببین آرسام تو به من  اعتماد نداری من انقدر دوست دارم که نمیتونم 
 ه جز تو به کدی دیگه فکر کنم ب
  
  
آرستتام_منم دوستتت دارم ولی ....وقتی میبینم داری با یه مرد حرف میزنی  

 دیوونه میشم به من حق بده هم  فکر میکنم یکی میدواد تو رو از من بگیره
 دارام_نگران نباش ....تا آخر عمر پیشت میمونم 
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شت میمونم ...حاا هم برو لباس هاتو عوض کن که  شه پی آرسام _منم همی
 بریم بیرون 

 دارام_باشه 
 سوار آساندور شدیم ورفتیم طبقه ی باا ...

  
  
  
 هر کدوممون رفتیم تو اتاق خودمون  

شال  سفید با  شلوار  صورتی و دتم واز تو دمدونم یه مانتوی  در اتاق رو ب
کف  صتتورتیمم پام کردم موهامم که کامال توی  ستتفید در آوردم وپوشتتیدم

 شال بود 
  
  
  
 یه رژ صورتی ویه کم خط دشم زدم واز اتاقم اومدم بیرون....... 
  
  

✭✰✰✯✰✭✰✭✭✯✮✯✭✭✯✮✮✮ 
  
 یه رژ صورتی ویه کم خط دشم زدم واز اتاقم اومدم بیرون..... 
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 ق  باز شد جلوی در اتاق آرسام وایداده بودم خواستم در بزنم که در اتا
  
  
  

 دارام_سالم بریم 
 آرسام_سالم باشه بریم

 آرسام دستمو گرفت ودست تو دست هم دیگه رفتیم تو آساندور ...
  
  

سمت پذیرش رفتیم وکلید هامون رو تحویل  دور اومدیم بیرون وبه  سان از آ
 دادیم واز هتل اومدیم بیرون 

 دارام_اول یه کم بریم کنار دریا 
 آرسام_باشه

  
  
 دست تو دست هم رفتیم وکنار دریا قدم میزدیم  

یه لحظه دستتت آرستتام رو ول کردم ورفتم تو دریا یه مشتتت آب برداشتتتم 
 وریدتم رو آرسام

 آرسام_اااه درا اینطوری میکنی دارام 
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 دوباره یه مشت آب دیگه برداشتم وریدتم روش 
 آرسام_حاا منو خیس میکنی 

 اومد پیشم ویه مشت آب برداشت وریدت روم 
  
  

 منم دوباره آب ریدتم روش 
 اونم خواست دوباره روم آب بپاشه که دویدم 

 هی من میدویدم واونم دنبالم میدوئید 
داشتم همونطور میرفتم که به یه دیزی برخورد کردم       دستاشو دورم حلقه 

 کرد سرمو بلند  کردم یه پدر جوون بود 
  
  

 دارام_ببدشید حواسم نبود 
 پدره_عزیزم عیب نداره که میتونیم با هم آشنا شیم اسم من سهیل واسم شما

 دارام_آقا من که گفتم ببدشید حاا هم برید کنار 
 پدره_فکر کردی نمیفهمم از قصد خودتو به من ددبوندی...

 آرسام_دارام ....
  
  

 صدای آرسام بود 
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 دستمو گذاشتم رو سینه ی مرده وهل  دادم 
 دارام_آقا ولم کنین دیکار میکنین 

 آرسام به ما نزدیک شد وگفت 
 آرسام_دارام اینجا دیکار میکنی 

 سهیل _آقا شما برین ما مشکلمون رو با خانمم حل میکنیم
 آرسام_ول  کن

 سهیل _آقا ایشون زنه منه وبه شما هم ربط نداره
  
 جلو ودست من رو گرفت وکشید آرسام اومد  

 دست پدره هم از دور کمرم باز شد 
 آرسام یه تودهنی زد به پدره وگفت

 آرسام_اینو زدم که با ناموس مردم کار نداشته باشی 
 ودستمو گرفت واز اونجا رفتیم......... 
  

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
  
 ودستمو گرفت واز اونجا رفتیم  

با من دارام_آرستتتام من یهو خوردم ب یام ....آرستتتام  نذاشتتتت ب ه  اون 
 قهری...به خدا من کاری نکردم
 آرسام سرشو بر گردوند وگفت 
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آرسام_میدونم تقصیر تونیدت .....تقصیر اون پدره ی عوضیه ..دارام من 
دی  شقت داره با ک دت که تا دیدی ع رو تو ایرت دارم ولی ایرت دیزی نی

هاش دعوا کنی....من تو رو د با نه  قت هم حرف میز وستتتت دارم و هیشو
 باهات قهر نمیکنم   

 دارام_ااااه اون احمق روزمون رو خراب کرد
 آرسام_ول کن بیا بریم رستوران یه دیزی بدوریم

 دارام_باشه 
 از کنار دریا رفتیم ویه تاکدی گرفتیم ورفتیم رستوران.........

 از تاکدی پیاده شدیم ورفتیم تو رستوران سره یه میز دو نفره نشدتیم 
 بعد از دند دقیقه گارسون اومد

 گارسون_سالم خوش اومدین دی میل دارین 
 آرسام_سالم من ماهی میدورم دارام تو دی میدوری 

 دارام_منم ماهی میدوام
 آرسام_دو تا ماهی لطفا

 گارسون_دشم 
 ورفت

 بهم ریدتااااآرسام_همه دیز 
 دارام_درا

آرسام_مگه قرار نبود بعد ازاینکه از مدافرت اومدیم من بیام خواستگاریه تو 
 ولی .....خوب بعد اینهمه ماجرا خواستگاری عقب افتاد...
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 گوشیه آرسام زنگ خورد 
 گوشیشو از جیب  در آورد اخماش تو هم رفت وجواب داد

 آرسام_سالم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 

 آرسام_باشه 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 

 آرسام_دند شنبه 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 

 آرسام_باشه خداحافظ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ 

 گوشیشو قطد کرد 
 دارام_کی بود 

 آرسام_الناز
 دارام_خوب دیکار داشت

 آرسام_یه مهمونی دعوتم کرده
 دارام_تو که نمیدوای بری

 میرمآرسام_درا من 
 دارام_با الناز جونتون میرین دیگه

 آرسام_نه میدوام با تو برم تو هم باید بیای 
 دارام_نمیگفتی هم میومدم وگرنه تو با اون الناز میری 

 گارسون اذاها رو آورد وگذاشت رو میز 
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 گارسون_دیز دیگه ای میل ندارین
 آرسام_نه مرسی

 بعد از اینکه گارسون رفت 
 آرسام گفت

 آرسام _حرخ ندور اذاتو بدور 
 دارام_من حرخ نمیدورم 

 آرسام_منم باور کردم حاا بدور اذاتو 
 دیگه حرفی نزدیم واذامون رو خوردیم........

 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
  
  

 دیگه حرفی نزدیم واذامون رو خوردیم....
داب کنه    بعد از اینکه پول اذا  سام رفت تا پول اذا ها رو ح بعد از اذا آر

 رو حداب کرد اومد پیشم ودستامو گرفت وباهم از رستوران رفتیم بیرون 
 آرسام_خوب حاا کجابریم....بریم خرید 

دارام_آره بریم  یه کم پیاده رفتیم وبعد سوار تاکدی شدیم ورفتیم به سمت 
 مرکز خرید 

 ماشین پیاده شدیم ورفتیم تو  از
خیلی لباس های خوشتتگلی اونجا بود دلم میدواستتت همه ی لباس ها رو 

 بدرم 
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 یه کم راه رفتیم که یه مانتو دیدم خیلی قشنگ بود 
 صورتی کمرنگ بود ویه کم باای زانو بود 

 دارام_آرسام بریم تو اون مغازه 
 آرسام_باشه 

 با هم رفتیم تو 
 جوون بود  فروشنده یه پدر

 ��?خیلی هم زشت بود
 آخه خدا درا اینواینطوری آفریدی 

 رو میارین 38دارام_سالم ببدشید اون لباسی که بیرون تو ویترینه رو سایز
 پدره_بله حتما

 آرسام_اون مانتو آبیه هم قشنگه ها
 رد نگاهشو گرفتم وبه یه مانتوی آبی نفتی رسیدم قشنگ بود 

 آرسام_اینم ببر پرو کن 
 دارام_باشه 

پدتتره مانتو رو آورد وآرستتام هم گفت که اون مانتو آبیه رو هم بیاره وفتی اون 
 مانتو رو هم آورد رفتم تا پرو کنم

 اول مانتو آبیه رو پوشیدم که در اتاق پرو زده شد 
 آرسام_دارام در رو باز کن

 در رو باز کردم وتا آرسام دید گفت 
 آرسام_خیلی قشنگه

 سلیقه ی توئه دیگه  دارام_میدونم
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 آرسام_خوب اون یکی رو هم بپوش 
در رو بدتم ومانتو رو در آوردم ومانتو صورتیه رو پوشیدم  در اتاق پرو رو باز 

 کردم و آرسام رو صدا کردم
 دارام_آرسام 

 آرسام اومد وگفت 
 آرسام_دوتاشون خیلی قشنگن 

مانتوی خودمو  مانتو رو در آوردم و تاق پرو و مدم رفتم تو ا یدم واو پوشتت
 بیرون.........

  

 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
  
  
 ومانتوی خودمو پوشیدم واومدم بیرون  

 بعد از اینکه آرسام پول لباس ها رو حداب کرد اومدیم بیرون
 دارام_خوب حاا نوبت توئه 

  
  
 آرسام_باشه بریم  

 یه لباس طوسی هم برای آرسام گرفتیم 
 ا دیزی ندریدیم که دارام_وااای برای خاتون این
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 آرسام_راست میگیااا حواسم نبود 
  
  
یه کم مغازه ها رو گشتیم داشتیم هنوز میگشتیم که یه کت ودامن سرمه ای  

 دیدم خیلی قشنگ بود بنظرم واسه خاتون خوب بود وخوش  میومد 
 آرسام همین لباس قشنگه -دارام

  
  
 رفتیم تو ولباس رو گرفتیم  

 برای مامانم هم از همون  کت ودامن رنگ قهوه ای رو گرفتیم 
 برای سعید وم  رحیم وبابام هم پیرهن گرفتیم 

 آرسام_خوب بریم هتل یا بریم رستوران شام بدوریم وبعداا بریم هتل
  
  
 دارام_بهتره بریم هتل من خدته شدم  

 آرسام_باشه 
 .....رفتیم ویه تاکدی گرفتیم ورفتیم سمت هتل......

از تاکدتتی پیاده شتتدیم ورفتیم تو هتل کلید هامون رو گرفتیم ومن خرید ها 
 رو بردم تو اتاقم خولدتم در رو ببندم که آرسام گفت

 آرسام_دارام اونا رو بزار اونجا بیا تو اتاق من تا شام بدوریم
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 دارام_باشه 
ک و با یه تونیرفتم تو اتاق خودم ووسایل ها رو گذاشتم رو تدت ولباس هام

سبز فیروزه ای وشلوار مشکی جذب عوض کردم ویه شال مشکی وآبی هم 
 سرم کردم وکلید هامو برداشتم ورفتم  بیرون

  
  

تاق  باز کرد ومن رفتم تو ا قه در رو  عد از دند دقی تاق آرستتتام رو زدم ب در ا
قشتتنگی بود شتتبیه اتاق خودم بود ولی ستتت آبی کمرنگ وآبی پر رنگ بود 

......... 
  
  
  

 ✮✭✭✭✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮ 
  
  

 آرسام_بشین تا یه دیزی بیارم بدوریم 
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نشتتدتتتم وآرستتام رفت تو آشتتپزخونه  وبعد از دند دقیقه با دو تا آب پرتقال 
 برگشت یکیشو داد به من ویکیشو هم برای خودش گذاشت 

  
 نشدت روی مبل روبه روی من وگفت 
  

ستوران بهتر نبود میرفتیم  سام_ر ست آر اان دی بدوریم اذای هتل هم دو
 ندارم

  
 دارام_خودم درست میکنم دیگه 

ست میکنی خیلی  ست میکردی در شه در سام_ از اون ازانیا ها که همی آر
 دوست دارم 

  
 دارام_باشه درست میکنم ولی همه ی مواد اذایی هدت اینجا.... 

 آرسام_هر دی میدوای بنویس تا برم بدرم 
  

ودکار آرستتام بهم داد همه ی موادی رو که نیاز بود رو نوشتتتم یه برگه ویه خ
 وبرگه رو دادم به  تا بره وبدره 

  
 آرسام_میرم زود میام خداحافظ

 دارام_خداحافظ
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آرستتتام رفت بیرون منم آبمیوه ام رو خوردم ولیوانم رو بردم تو آشتتپزخونه 
 وشدتم ....

  
دتم جلوی 1۰ ش سر رفته بود ن شته بود حوصلم هم  دقیقه از رفتن آرسام گذ

 تی وی و تی وی رو روشن کردم      
  
 حرصم میگیره به خدا  یعنی اصال یه فیلم به درد بدور نداره 

 هنوز داشتم ار میزدم که  صدای درخ  کلید اومد وآرسام اومد تو ......
  

 ✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮ 
  
 هنوز داشتم ار میزدم که صدای درخ  کلید اومد وآرسام اومد تو  

 آرسام_بیا همه دی گرفتم 
 رفتم جلو ودند تا از پالستیک ها رو ازش گرفتم 

  
  
 ودند تا هم خودم آوردم  

 آرسام_منم کمک کنم
 دارام_ نه نمیدواد تو بشین 

 ️☹آرسام_باشه



 309 عاشقانه یدزد

  
  

 ه درست کردم ازانیا آرسام نشدت رو  صندلی ومنم شروع کردم ب
 داشتم قارچ سرخ میکردم که دستی دور کمرم حلقه شد 

 تکون خوردم ویه کم رفتم عقب 
 دارام_آرسام دیکار میکنی 

  
  

 آرسام_میدونی اگه نباشی میمیرم 
 دارام_آرسام ولم کن 

 آرسام_انقدر تکون ندور تا من ندوام تو هیچ جا نمیری 
 ا سوخت دارام_ااه آرسام ولم من اذ

  
  
  

 یه کم دستاشو شل کرد ولی دستاشو از دور کمرم باز نکرد!!!     
 وقتی اذا رو درست کردم گفتم

 دارام_آرسام ولم کن اینو بزارم تو فر
  
  
 دستاشو از دور کمرم باز کرد ومن ازانیا رو گذاشتم تو فر  
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 دوباره دست آرسام دور کمرم حلقه شد
  
  
 دارام_آرسام تو امروز دته درا هم  میشدبی به من 

 ️☹آرسام_نمیدونم 
 دارام_خوب ولم کن میدوام برم فیلم ببینم

  
  

ستمو گرفت وبا هم رفتیم و جلوی تی وی  شو از دور کمرم باز کرد ود ستا د
 نشدتیم 

  
  

 نشدته بودم که آرسام شونه ها مو گرفت وسرمو گذاشت رو سین  
ست دارام_ااه آر شتی اذا رو در شتی فیلم رو ببینم اول که نذا سام اگه گذا

 درست کنم وحاا هم نمیزاری فیلم ببینم
  
  
 آرسام_خوب مگه دیه دلم میدواد ب*غ*لت کنم  

 ودستاشو دور کمرم سفت تر حلقه کرد ........
  



 311 عاشقانه یدزد

  
 داشتیم فیلم میدیدیم که گفتم

 دارام_آرسام ولم کن اذا سوخت
شو از دور ک ستا شپزخونه فر رو خاموش د سمت آ مرم باز کرد ومن دویدم 

 کردم ودستک  پوشیدم وازانیا رو ازفر درآوردم وگذاشتم رو میز 
  
  
 میز رو هم دیدم وآرسام رو صدا کردم تا بیاد 

 وقتی اومد گوشیم دست  بود واخماش هم تو هم بود 
 دارام_دی شده 

  
  

 گوشیمو گذاشت رو میز وگفت خودت ببین
 ااه اسم شایان رو گوشیم خودنمایی میکرد

 گوشیمو برداشتم وتماس رو وصل کردم
  
  
 دارام_الو سالم 

 شایان_سالم دارام خوبی
 دارام_ممنون من خوبم تو خوبی

 شایان_منم خوبم ...راستی با دوستام ورها قراره بریم کوه تو هم میای 
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 دارام_نه..من کار دارم نمیتونم بیام
 اااه حیف شد ولی اگه توندتی حتما بیا شایان_

 دارام_باشه
 شایان_خداحافظ
 دارام_خداحافظ

 اماس رو قطد کردم ونشدتم رو صندلی آرسام هم نشدت
 دارام_دیزی شده

  
  
  

 آرسام_هه دیزی شده ....این مرتیکه زنگ زده بهت برای دی
 دارام_بس کن اون اسم داره اسم  هم شایانه 

  
  

یدونم استتم   که رو بهم بگی خودم م آرستتتام_نمیدواد استتم اون مرتی
 دیه....میگم درا بهت زنگ زده

ستاش ورها بریم کوه گفت تو هم میای  دارام_گفت که قراره با دند تا از دو
 منم گفتم نه
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 آرسام_خوب رها نمیتوندت بهت بگه 

 ل برادرمهدارام_نه نمیتوندت درا اعصاب خودتو خورد میکنی شایان مث
  
 آرسام_هه برادرته ومیاد خواستگاریت  

ثل خواهر  ته بود اان م گذشتت دارام_آرستتتام بس کن اون موضتتوع برای 
 وبرادریم

  
  
آرسام_امیدوارم همینطور باشه وگرنه تضمین نمیکنم که نزنم فک شایان رو  

 بیارم پایین 
 دارام_ول کن بیا اذا بدوریم............

  
  

✮✭✮✭✮✭✮✭✮✭✮ 
  
  

 دارام_ول کن بیا بریم اذا بدوریم
 رفتیم وپشت میز نشدتیم
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 وشروع کردیم به خوردن اذا 
 آرسام هم که فقط با اذاش بازی میکرد

  
 دارام_آرسام درا نمیدوری

 آرسام....آرسام
  

 آرسام سرشو بلند کرد وگفت
 آرسام_بله 

  
 دارام_میگم درا نمیدوری 

 آرسام_دارم میدورم دیگه 
 دیگه دیزی نگفتم واذامون رو در سکوت خوردیم.....

  
سام   بعد از اذا ظرف ها رو شتدتتم وکلیدمو برداشتتم وخواستتم برم که آر

 گفت 
  

 آرسام_کجا 
 دارام_میدوام برم اتاق خودم 
 آرسام_بشین یه قهوه بدور اول

 دارام_اما...
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 ا قهوه بیارمآرسام_اما واگر نداره بشین ت 
  

 رفتم ورو مبل نشدتم 
بعد پنج دقیقه آرسام با یه سینی برگشت که توش دوتا فنجون قهوه وکیک بود 

 گذاشت رو میز ویه فنجوم داد دستم ویه تیکه کیک هم
  
 گذاشت تو بشقابم واسه خودش هم گذاشت وشروع کردیم به خوردن  
  

 بعد از خوردن قهوه گفتم 
 میرم خداحافظدارام_من دیگه 

 آرسام_نمیشه نری
  
 دارام_نه میدوام برم خداحافظ 

 آرسام پاشد وهمراه من اومد تا دم در 
  

 وگفت
شایان بهت زنگ زد بهم میگیاا به  آرسام_خداحافظ...دارام اگه یه بار دیگه 

 خدا اگه نگی بدجور قاطی میکنم 
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 دارام_باشه ..آقای حدود
 آرسام_من حدود نیدتم 

  
دارام_ببین آرستتام تو یه کم به من بی اعتمادی من یه بهت خ*ی*ا*ن*ت  

 نمیکنم به خداا قدم من فقط عاشق توام وعاشقت میمونم.....
  
  

 ★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★ 
  
 من فقط عاشق توام وعاشقت میمونم  
  
 آرسام_قبال هم بهت گفتم که من ندبت به تو بی اعتماد نیدتم.... 
  

من یه مردم ونمیتونم تحمل کنم که جلوی دشتتم هام یه ولی بهم حق بده 
 نفر از دختری که عاشقشم خواستگاری کنه.....

  
  

دارام_ حاا که من قبول نکردم ..ببین شایان منو همونطور که خودش میگه 
منو از همون اول دوستتت داشتتت ولی اان تنها حدتتی که بهم داره حدتته 

 برادریه 
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 نی که اون مثل خواهرش تو رو دوست داره آرسام_وتو هم باور میک
 دارام_خوب درا باور نکنم 

  
  
  

شیم تا  شق هم ب شیم ..ولی اگه عا شق نمی سام_ببین دارام ما مرد ها عا آر
به نظرت شتتتایان میتونه تو رو  آخر عمر عشتتقمون از یادمون نمیره ..حاا 

 فراموش کنه 
  
  

 هدتن که از من هم بهتردارام_میتونه تو دنیا یه عالمه دختر 
  

هدتتتن ...ببین آرستتتام شتتتایان به مرور زمان من رو فراموش میکنه دون   
 عشق  یک طرفدت 

  
  
به من محبت میکرد در حالی   به نظرت حتی اگه با من هم ازدواج میکرد و

دته  دتم خودش از زندگی با من خ شق  نی س  ندارم وعا صال دو که من ا
 میشد



wWw.Roman4u.iR  318 

 

  
  
کدایی هم هدتن که واقعا عاشق هدتن ولی برای راحتیه عشقشون ازعشقی  

که به  دارن میگذرن دون میدونن که با اون خوشتتبدت نمیشتتن وعاشتتق 
 اون نیدتن ....

  
  

 شایان هم  مطمئنم منو فراموش میکنه
  

شده و  شقت  سعید دی اونم که عا شت کنه ولی  شایان فرامو سام_خوب  آر
بشتتی هم  باید جلوی اون باشتتی و تو اون خونه باید وقتی تو خانم خونم 

 باشی 
  
شق   دی که عا سعید رو ندارم ...تحمل ندارم که ک صال تحمل دیدن  منم ا

 عشقمه تو یه خونه باهام زندگی کنه........
  
  

 ★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤ 
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 تحمل ندارم که کدی که عاشقه عشقمه تو یه خونه باهام زندگی کنه
  
سعید هم میتونه منو فراموش کنه همونطور که عشق اولشو فراموش  دارام_ 

 کرده
  
 آرسام_ببین کدی نمیتونه عشق اولشو فراموش کنه  
  

 هیچ عشقی تو دنیاا مثل عشق اولین نیدت 
  
 شاید کم کم وبه مروز زمان یه ذره فراموش کنه ولی.. نمیشه که ازیادش بره   
  
  

 به نظرم سعید اصال عاشق اون دختر نبود ویه ه*و*س زودگذر بوده 
 دارام_شاید عاشق من هم نبود و ه*و*س زودگذر باشه

  
  

 آرسام_امیدوارم که یه ه*و*س باشه وگرنه ...
  
 دارام_ول کن  من میرم خداحافظ  

 آرسام_خداحافظ...شب خواب منو ببینی
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 ینی دارام_شب خوش تو هم خواب منم بب 
  
 رفتم تو وخواستم در رو ببندم که آرسام دستشو تکون داد 
  

 منم دستمو براش تکون دادم ورفتم تو
  

 لباسامو عوض کردم وخودمو انداختم روتدت ..
  

 ویه کم پهلو به پهلو شدم تا خوابم برد........
  
  

❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤ 
 ویه کم پهلو به پهلو شدم تا خوابم برد........ 
  
 با صدای در دشمامو باز کردم  

 ااااه نمیزارن که آدم بدوابه از رو تدت پاشدم ورفتم تا در رو باز کنم
  
  

 اصال حواسم به لباس هام نبود 
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در رو باز کردم آرستتتام بود  اول یه کم با تعجب نگام کرد وبعد پقی زد زیر 
 خنده 

  
  
 دارام_دیزی شده 

 دارام خودتو تو آیینه دیدی��?آرسام_
  
 دارام_درا  

 آرسام_برو خودتو تو آیینه ببین
 رفتم جلوی آینه 

  
 واااای خدایاا این منم  

موهام که کال به هم ریدته بود ورفته بود تو هم یه ذره از موهام هم از گل سر 
 اومده بود بیرون 

 باا ویکی  پایین بود  یه پاده از شلوارم رفته بود
  
  
  

 دارام_خوب مگه دیه!!
 آرسام_ماشالله رو که نیدت سنگ پا قزوینه
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 دارام_خوب ول کن ...دیکارم داشتی که اول صبح بیدارم کردی 
بعد تو میگی اول صتتبح 11:3۰آرستتام_دارام ستتاعتو نگاه کردی ستتاعت

 دارام_خوب درا منو بیدار کردی
  
  
 آرسام_بیدارت کردم که با هم بریم بیرون 
  
  

 دارام_آرسام هم  که داریم میریم بیرون 
  
  

 من خدتم خوابم میاد 
آرستتام_اومدیم مدتتافرت که بهمون خوش بگزره وبریم بگردیم اگه قرار بود 

 که هم  تو خونه بمونیم
  
  
 که اصال مدافرت نباید میومدیم خوب  توخونه میموندیم دیگه  

 رام_خوب کجا میریمدا
 آرسام_حاا تو لباستو بپوش تا بهت بگم 
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 دارام_باشه برو من اان میام  

 در رو بدتم ورفتم تو حموم ......
  
  

 دقیقه از حموم اومدم بیرون 1۰بعد
 موهامو کامل خشک کردم ویه مانتوی سیاه سفید تا باای زانو 

  
  

شیدم  شکیم رو هم پو سفید کف  م سیاه  شال  سفید و شلوار  شیدم با  پو
وگوشیمم گذاشتم تو جیبم موهامو هم از باا بدتم ویه کمی هم کج ریدتم 

 تو صورتم 
  
  
  
  

 یه رژ صورتی هم زدم واز اتاقم اومدم بیرون 
  
  

 جلوی اتاق آرسام وایدادم ودر زدم 
 بعد دو دقیقه در رو باز کرد 
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 آرسام_خوب بریم 
  
  
  

 دارام_بریم
 با آرسام از هتل اومدیم بیرون وسوار تاکدی شدیم .....

  
  

 از تاکدی پیاده شدیم جلوی یه کافی شاپ بودیم 
  
 رفتیم تو کافی شاپ  

 یه میز بود پر گل رز سرخ 
 رفتیم و پشت میز نشدتیم 

 ویه قهوه وکیک سفارش دادیم 
  
  
 اشتم قهوه ام رو میدوردم که آرسام گفت :سفارشمون رو آوردن د 

 آرسام_دارام دشماتو ببند 
 دارام_درا 
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 آرسام_ببند دشاتو

 دشمامو بدتم.........
  
  

★❤★❤★❤★❤★❤★❤★❤ 
  
  

 آرسام_ببند دشاتو
 دشمامو بدتم 

 بعد دند دقیقه گفتم 
 دارام_آرسام دشمامو باز کنم

 هیچ صدایی نیومد 
 که.......دشمامو باز کردم 

 از دیزی که میدیدم شکه شدم
 آرسام یه حلقه دست  بود

 و یه زانوشو گذاشته بود رو زمین
 آرسام_دارام با من ازدواج میکنی

 همه ی آدم های تو کافی شاپ داشتن نگاهمون میکردن 
 بعضیاا با حدرت بعضیاا با خوشحالی ودند تا دختر باا نفرت

 کنی....خانم خونم بشی آرسام_دارام حاضری با من ازدواج
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 دارام_من...من..قبول میکنم
 آرسام حلقه رو تو دستم انداخت وپاشد 

 همه ی مردم تو کافی شاپ دست میزدن وتبریک میگفتن 
آرسام اومد پیشم ودستمو گرفت واز روی صندلی بلندم کرد وبا هم از کافی 

 شاپ خارج شدیم 
 دیدارام_آرسام اگه قبول نمیکردم دی کار میکر

 آرسام_خوب میدوندتم که قبول میکنی 
 دارام_نه شاید من نمیدواستم قبول کنم 

 آرسام_حاا که قبول کردی
 دارام_من واقعا شکه شدم 

 آرسام_خوب پس اان دیگه زن خودمی 
 دارام_نه بابا فقط یه حلقه بودااا 

 میشیآرسام_از اینجا که رفتیم میام خواستگاریت و اون موقد واقعا زنم 
 دارام_خوب بریم یه کم بگردیم

 آرسام_باشه 
 دیگه سوار ماشین نشدیم وبا آرسام پیاده میرفتیم 

 جلوی یه سوپر مارکت وایدادیم 
 دارام_آرسام من بدتنی میدوام

 آرسام_همینجا وایدا تا بیام
 دارام_باشه 
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 همونجا وایدادم وآرسام بعد پنج دقیقه با دوتا بدتنی عروسکی اومد
 شو داد به من ویکی  رو هم خودش برداشت......یکی

  

♬ 
  
  

 یکیشو داد به من ویکی  رو هم خودش برداشت
 بدتنی خیلی یخ بود 

 دندونام یخ بدت 
 بدتنی مو تموم کردم آرسام هم بدتنیشو تموم کرده بود 

 نگام کرد وگفت
 آرسام_دارام

 دارام_بله
 صورتتهآرسام_صورتتو پاک کن بدتنی رو 

 از تو جیب  یه دستمال در آورد وداد دستم 
 آرسام_بیا تمیز کن 

 دستمالو ازش گرفت 
 وپشت ل*ب*م رو پاک کردم

 آرسام دستمال رو ازم گرفت وخودش صورتمو پاک کرد
 آرسام_همیشه وقتی بدتنی میدوری صورتتم کثیف میکنی

 دارام_آره خوب مگه دیه
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 بگردیمآرسام_هیشی ول کن بیا بریم یه کم 
 شونه به شونه ی هم قدم میزدیم

 به انگشتر تو دستم نگاه کردم 
 یه نگین روش داشت خییلی ناااز بود 

 دستمو روش به حالت نوازش گرانه حرکت میدادم 
 آرسام_قشنگه

 دارام_مگه میشه بد باشه خییلی قشنگه
 انگشتر عروسیمون از این قشنگ تره-آرسام

 دارام_نه من همینو میدوام 
 رسام_ولی من این رو فقط به عنوان یه نشون بهت دادمآ

دارام_من عاشتتق این انگشتتتر شتتدم واین انگشتتتر رو هیچ وقت با هیچ 
 .......��?انگشتری عوض نمیکنم

 ♬ 
دارام_من عاشتتق این انگشتتتر شتتدم واین انگشتتتر رو هیچ وقت با هیچ  

 انگشتری عوض نمیکنم
 یگه ولی یه انگشتر دیگه هم باید بگیریمآرسام_باشه این انگشتر میمونه د

 دارام_آرسام بریم شهر بازی
 آرسام_از دسته تو باشه بریم

 یه تاکدی گرفتیم ورفتیییم به سمت شهر بازی.....
 از ماشین پیاده شدیم آرسام دستمو گرفت وبا هم رفتیم توی شهربازی 
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 دارام_بریم ترن
 آرسام_نمیترسی که

 دارام_نه 
 تیم و دو تا بلیط گرفتیم  با آرسام رف

 رفتیم تو صف 
 همه ی کدایی که تو ترن بودن جیغ میزدن 

 بالخره نوبت ما شد
 رفتیم وسوار شدیم 

 ترن به راه افتاد 
 اول که یه کم آروم میرفت ولی بعدااا 

 خیلی تند میرفت 
 من جیغ میزدم وآرسام هم میدندید ومیگفت

 تو که گفتی نمیترسی�😂�?آرسام_
دارام_خوب ااااان هم نمیترسم ولی وقتی سوار ترن میشی باید جیغ  بزنی 

 دیگه
 آرسام_خوب بگو میترسی دیگه

 دارام_نههه نمیترسم
 آرسام_خوب اصال تو نمیترسی 

 دیگه حرفی نزدیم ومن همونطور داشتم جیغ میکشیدم
 ترن وایداد وخواستم بیام پایین که آرسام نزاشت وخم شد روم.....

 وااای داره دیکار میکنه 
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 شالمو از رو شونه هام برداشت وگذاشت رو سرم
 )منحرف(�😂�?من فکر کردم میدواد دیکار کنه

 از ترن اومدیم پایین 
 وبعد رفتیم  تا برای تونل وحشت بلیط بگیریم

 بلیط رو گرفتیم ویه کم هم تو صف موندیم وبعد رفتیم 
 تونل وحشت

 گذاشته بودم رو بازوی آرساااام وجیغ میزدم خیلی ترسناک بود من که سرمو
 بالخره از شر تونل وحشت راحت شدم 

 رفتیم بیرون 
 رنگم پریده بود آرسام گفت

 آرسام_خوبی
 دارام_آره خوبم

 آرسام_بشین همینجا تا برم برات شکالت بگیرم 
 داشت میرفت که صداش زدم

 دارام_آرسام 
 برگشت وگفت

 آرسام_بله
 بگیر دارام_لواشک هم

 خندید وگفت
 آرسام_باشه .......
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♪ 
  
 خندید وگفت  

 آرسام_باشه
 آرسام رفت و منم همونجا نشدتم   
  

 بعد دند دقیقه با یه پالستیک برگشت 
 اومد ونشدت پیشم 

  
 پالستیک رو ازش گرفتم واز تو پالستیک لواشک رو برداشتم وخوردم

  
 واای خیلی ترش بود 

 ور هم  ماله خودتهآرسام_آروم تر بد
  
 دارام_تو هم بیا بدور 

 آرسام_نه من از این آشغال ها نمیدورم
  
 دارام_ااااا واقعا لواشک نمیدوری 
  

 آرسام_نه نمیدورم
 یه کم از لواشکم رو گرفتم طرف  وگفتم
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 دارام_بیا بدور
  
  
 آرسام_نه نمیدورم 

 دارام_رو حرف من حرف نزن بگیر بدور
  
 ولواشک رو گرفتم طرف   

 ازدستم گرفت وخورد 
 بعد دند دقیقه گفت

  
  
 آرسام_ااا خییلی ترش بود  

 من دیز های ترش دوست ندارم 
  
 دارام_اتفاقا من عاااااشق ترشی هدتم 
  
  

 آرسام_خوب شکالتت رو هم بدور تا فشارت نیوفته
 دارام_نه شکالت دوست ندارم
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 وست نداشتم ولی خوردم حاا تو هم بدور خوب منم لواشک د-آرسام 
  
  

 ..........?شکالت رو از دست  گرفتم ویه کمشو خوردم
 شکالت رو از دست  گرفتم ویه کمشو خوردم  

 خوشمزه بود ولی خیلی شیرین بود 
  

      
 دارام_خوب پاشو بریم

 آرسام_کجا 
  

 دارام_بریم درخ وفلک
 وفلک که میترسی بشه آرسام_نه تو آدم نمیشی  بریم درخ

  
 دارام_نهههه نمیترسم پاشو بریم  
  

 پاشدیم و رفتیم دو تا بلیط گرفتیم 
  

 صف درخ وفلک زیاد شلوغ نبود به خاطر همین زود نوبتمون شد
 رفتیم وسوار شدیم 
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 دو تا پدر هم روبه رومون  بودن 

  
  
 نشدتیم 
 آرسام دستمو سفت گرفت  
  

 درخ وفلک شروع کرد به کار کردن 
  

شار  سفت ف ستمو  سام هم د درا هم که هم  به من نگاه میکردن وآر این پ
 میداد 

  
 جوری که دستم خیلی درد گرفت وقرمز شد

 دارام_آرسام دستم شکدت
  
 دستشو شل کرد وگفت 

 آرسام_شالتو بک  جلو 
 شالمو کشیدم جلو  

  
 انقدر جیغ کشیدم که گلوم سوخت  
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 اومدیم پایین  

 سرم گیج میرفت 
 آرسام_آخه مگه مجبوری 

 دستمو گرفت ویه کم راه رفتیم تا به یه سوپر مارکت رسیدیم رفتیم تو ویه آب
  

 معدنی گرفت آرسام  
 داد دستم وگفت

 آرسام_بیا آب بزن به صورتت 
  
 دارام_خوب آرایشم پاک میشه 
  

 ه صورتت آرسام_دارام آرایشتو ول کن بگیر بزن ب
 یه کم آب به صورتم زدم 
 ولی رژم کامال پاک شد

  
 حالم بهتر شده بود وسرم گیج نمیرفت 
  

 دارام_بریم یه جای دیگه 
 آرسام_کجا مثال
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 دارام_من اان فالوده میدوام
  

 آرسام_آخه اان فالوده از کجا گیر بیارم 
  

بریم کافی شتتاپ...خیلی دارام_نمیدونم ولی من فالوده میدوام...میتونیم 
 ه*و*س فالوده کردم

  
 آرسام_باشه بریم 

 دستمو گرفت واز شهر بازی اومدیم بیرون 
  

 دوباره سوار تاکدی شدیم ورفتیم به سمت کافی شاپ.....
  
 از تاکدی پیاده شدیم و....... 
  
سفارش   دتیم و ش سر یه میز ن شاپ  شدیم ورفتیم تو کافی  دی پیاده  از تاک

 دوتا فالوده دادیم 
شق  شمون رو آوردن من که تند تند میدوردم دون عااا سفار بعد دند دقیقه 

 فالوده ام ولی آرسام 
 آروم آروم میدورد

 فالوده ام رو تموم کردم 
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 دارام_آرسام زود بدور بریم من خدته شدم
 دیگه نمیدورم بریم  آرسام_من

 پاشدیم وبا آرسام رفتیم 
 آرسام پول رو حداب کرد وبا هم از کافی شاپ اومدیم بیرون

 دارام_آرسام یه ماشین بگیر بریم نمیتونم رو پاهام وایدم 
 یه دفعه احداس کردم رو هوا معلقم 

 دارام_ااا آرسام ولم کن مردم دارن میبینن زشته
 که زنمو ب*غ*ل کنمآرسام _مگه اشکالی داره 

 وبلند تر داد زد 
 آرسام_مگه اشکال داره زنمو ب*غ*ل کنم ودرخوندم 

 دند تا زن ومرد اونجا بودن که به این حرکت آرسام خندیدن 
 که پیر زن وپیر مرد اومدن جلو وگفتن 

 ایشالله خوشبدت بشین 
 آرسام_مرسی 

 از ب*غ*ل آرسام اومدم پایین گونه هام قرمز شده بود
 آرسام_درا خجالت کشیدی 

 دارام_وسط این همه آدم ب*غ*لم کردی بعد میگی درا خجالت میکشی
 آرسام_خوبه فقط ب*غ*لت کردم وبو...

 به سین  مشت میزدم
 دارام_خیلی بیشعور بی ادب 

 آرسام دستامو گرفت وگفت 
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آرستتام_من که هیشیم نمیشتته این طوری که تو میزنی دستتت خودت درد 
 میگیره

 م_شبیه اول میمونی هیشیت نمیشه انقدر میزنمتدارا
قدر هم بزنی   مده هر د یه شتتوهر گیرت او گه  به دی آرستتتام_خوب خو

 دیزی  نمیشه
 دارام_حاا ول کن بیا یه ماشین بگیر خیلی خدته شدم 

 یه تاکدی گرفت وما رفتیم به سمت هتل......
  
  
 یه تاکدی گرفت وما رفتیم به سمت هتل 

افظی کردم ورفتم تو اتاق خودم لباسامو عوض کردم ونشدتم با آرسام خداح
شترم یه خنده  شتم رو انگ ستمو گذا رو تدت بال  رو گرفتم تو ب*غ*لم ود

 اومد روی ل*ب*م     
وقتی که اومدم دزدی حتی باورم هم نمیشتتتد که عاشتتق کدتتی بشتتم که 

 میدواستم ازش دزدی کنم 
 گوشیم زنگ خورد

 ایی میکرد اسم آرسام رو گوشیم خودنم
 گوشیمو برداشتم وتماس رو وصل کردم 

 دارام_سالاااااام
 آرسام_سالم خوبی خوابیده بودی
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 دارام_خوبم ....نه ندوابیده بودم دطور
 آرسام_دند روز دیگه میدوایم بریماااا فردا هم زود بیدار شو بریم بیرون

 دارام_اااه دیگه خدته شدم...هم  که میریم بیرون 
 هم میریم آرسام_فردا

 دارام_باشه پس خودت برو من نمیام ...وگوشیو خاموش کردم 
شتم رو تدت  دتگی میمیرم بعد میگه بریم بیرون بال  رو گذا اااه دارم از خ

 وخودم هم رو تدت خوابیدم  
 انقدر خدته بودم که سرید خوابم برد.....

 با صدای گوشیم دشمامو باز کردم از رو پاتدتی گوشیمو برداشتم  
 آرسام بود

 اااااه اان دوباره میگه بریم بیرون
 بدون اینکه جواب بدم خاموش  کردم و  دوباره گذاشتم رو پاتدتی ...

 تو خواب عمیق بودم که صدای در اومد  
 یه نفر تند تند در میزد 

 اااه باز حتما آرسامه 
 کردم ودوباره دشمامو بدتم توجهی ن

 مگه ول میکرد 
 از رو تدت پاشدم ورفتم در رو باز کردم وبرگشتم ودوباره نشدتم رو تدت

 آرسام_دراا گوشیتو خاموش کردی.....
 آرسام_درااا گوشیتو خاموش کردی  
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 دارام_خوب خوابم میومد حاا هم برو خوابم میاد
  

 دشمامو دوباره بدتم وخوابیدم 
 داس کردم تدت باا وپایین شدکه اح

  
 3...2...1آرسام_دارام تا سه میشمرم باید پاشی 

 دارام پاشو دیگه
  

 دارام_ ااه خوابم میاد نمیدوام پاشم 
 دودت خواستیآرسام_باشه

دارام_مثال دیکار میکن...با کاری که کرد دیگه نتوندتتتم حرف بزنم وفقط 
 جیغ میزدم......

  
  داشت قلقلکم میداد

 دارام_آرس..ام بده دیگه 
 آرسام_به شرطی پاشی

 دارام_باشه باشه 
 دیگه قلقلکم نداد واز رو تدت پاشد 

 آرسام_ نیم ساعت وقت داری تا آماده شی
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 دارام_باشه برو 
از اتاق رفت بیرون ومنم رفتم دستشویی بعد از شدتن دست وصورتم اومدم 

 بیرون 
  

شیدم ورفتم جلوی آیینه یه کم  شکی پو شلوار وکف  م صورتی با  یه مانتوی 
 موهامو کج ریدتم وبقیه رو بدتم 

  
 یه رژ صورتی ویه کم کرم زدم و کیفمو برداشتم ورفتم بیرون..

  
  

 یه رژ صورتی ویه کم کرم زدم وکیفمو برداشتم ورفتم بیرون
 همزمان با من آرسام هم از اتاق  اومد بیرون  

 آرسام_خوب بریم
 دارام_من که هنوز صبحانه ندوردم گشنمه 
 آرسام_خوب میریم صبحونه میدوریم دیگه

 دارام_باشه بریم من که خیلی گشنمه
 دستمو گرفت وبا هم از هتل بیرون اومدیم

 دیگه ماشین نگرفتیم وپیاده رفتیم تا کافی شاپ ....
 تو کافی شاپ بودیم 

 دادیم ....دوتا آبمیوه وکیک سفارش 
 بعد دند دقیقه گارسون سفارش هامون رو آورد وبعد رفت 
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 داشتم آبمیوه مو میدورم که یه کم ریدت رو مانتوم 
 از رو صندلی بلند شدم 

 آرسام_کجا میری
 لکه ی رو مانتومو نشون دادم وگفتم 

 دارام_آبمیوه ریدت رو مانتوم من برم تمیزش کنم
 آرسام_باشه زود بیا

 دستشوییرفتم طرف 
یه کم به مانتوم آب زدم  واز دستتتشتتویی اومدم بیرون یه پدتتر رو به روم بود 

 وداشت منو نگاه میکرد بی توجه به  رفتم ورو صندلی نشدتم 
 آرسام_تمیز شد 

 دارام_آره تمیز شد 
 داشتم کیکم رو میدوردم که گارسون اوند ویه کااذ بهم داد 

 آرسام_این دیه
 بدم به این خانوم  گارسون_یه آقایی گفتن

شاره کرد که بره بعد از اینکه رفت  برگه رو ازم  سون ا ست به گار سام با د آر
 گرفت وخوند.......

 اخماش هر لحظه بیشتر تو میرفت یه دفعه کااذ رو پاره کرد ورو به من گفت
 آرسام_پاشووو

 دارام_درا
 آرسام_میگم پاشو
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 د پاشدم وبا هم رفتیم وآرسام پول رو حداب کر 
 واز رستوران اومدیم بیرون

 دارام_آرسام دی شده
 آرسام _دیشده پدره شمارشو داده ومیگه من از شما خوشم اومده 

 دارام_خوب تقصیر من دیه
آرسام_مانتو کوتاه تر نداشتی بپوشی موهات دی نمیتونی موهاتو کامل بدی 

 تو
یرون مانتوی دارام_اااه دقدر گیر میدی اصتتال دلم میدواد ماهامو بزارم ب

 کوتاه بپوشم تو دیکاره ی منی شوهرمی.نامزدمی.با..
 آرسام_صاحبتم .....من تو رو خریدم

دارام_هه یادم نبود که تو صتتتاحبه منی...باید هر دی میگی رو گوش بدم 
 ..آقا

 آرسام_دارام ببدشید...من اعصابم خورد بود 
 عذر خواهی کنین دارام_اشکال نداره آقا ...شما نباید از خدمتکارتون 

 آرسام_دارام من عصبانی بودم اصال نمیدونم دی گفتم
 دارام_هه آدم تو عصبانیت واقعیت رو میگه

ازش دور شدم وبه دارام دارام گفتن های آرسام هم گوش نکردم یه تاکدی 
 گرفتم وسوار شدم از شیشه ی ب*غ*ل ماشین دیدم که آرسام صدام میزد 

 ماشین به راه افتاد 
 راننده _خانم کجا برم...خانم

 دارام_بله
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 راننده_خانم کجا برم
 آدرس هتل رو به  دادم وسرمو به پنجره تکیه دادم 

 صدای گوشیم در اومد از تو کیفم برش داشتم آرسام بود 
 رد تماس دادم وگوشیمو خاموش کردم 

 بعد یک ربد رسیدیم 
 کرایه رو حداب کردم وپیاده شدم

 اتاق خودم به خاطر همین رفتم کنار دریانمیدواستم برم تو 
 رو شن ها نشدته بودم وبه دریا خیره شده بودم.......

  
  

 رو شن ها نشدته بودم وبه دریا خیره شده بودم
صورتمو برگردوندم  دی رو کنارم حس کردم  ضور ک به دریا خیره بودم که ح

 وآرسام رو دیدم
 خواستم پاشم که دستامو گرفت

 آرسام_بشین 
د ش سرمو ن شت کمرم و شت پ شو گذا ست سام هم اومد .نزدیک تر ود تم وآر

 گذاشت رو شونه اش 
آرسام_دارام ببد  من  اون لحظه خیلی عصبانی شدم اصال دست خودم 

 نبود ...دارام منو میبدشی..به خدا از عمد نبود یهو از دهنم در رفت
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عد دوستتتال  کارم ...وب خدمت بدی هم نگفتی..آره من  هم از دارام_دیزه 
خونت میرم.....تو خودت گفتی من دوستتتال خدمتکار توام از اینجا هم که 
سال که خدمتکارت  شاید بعد دو رفتیم مثل قبل باهم رفتار میکنیم .....بعد 

 نبودت اونموقد ازدواج میکنیم
سام_نه ....یه دیزی از دهنم پرید واون حرف رو بهت زدم حاا هم وقتی  آر

 یام خواستگاریتاز اینجا رفتیم مدتقیم م
 دارام_پس قول بده دیگه اون دزدی رو یادم نیاری

 آرسام_قوووووول میدم.
 سردت نیدت

 دارام_نه...یه کم دیگه بشینیم بعد بریم تو
 آرسام_باشه..

سمت اتاق خودش  دتیم وبعد رفتیم تو هتل وهر کس رفت  ش یه کم دیگه ن
 امو بدتم ....بدون عوض کردن لباس هام خودمو انداختم رو تدت ودشم

 دشمامو بدتم 

 ده عجب آرسام بهم زنگ نزد یا نیومد جلوی در �😂�
 وااای من که گوشیم خاموش بوده 

 گوشیمو از کیفم برداشتم وروشن  کردم 
سام ماله دیروز 12 سه تا  اس ام اس هم دوباره از آر سام و تا میس کال از آر

 بود که از کافی شاپ اومدم بیرون 
 اس ام اس اولی رو باز کردم 
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 )دارام ببدشید از دهنم در رفت(
 اس ام اس دومی

 )دارام گوشیتو جواب بده رو اعصابم نرو(
 اس ام اس سومی

 )دارام هر وقت این پیام رو دیدی بهم زنگ بزن(
شتم ورفتم  شلوارک آبی بردا شتم رو تدت و از تو کمد یه تاپ و گوشیمو گذا

 تو حموم.....
  
 وشلوارک آبی مو برداشتم ورفتم تو حموم تاپ  

زیر آب گرم بودم  وقتی آب گرم بهم میدورد مدتتت میشتتدم خیلی حدتته 
 خوبی داشتم .....

 از حموم اومدم بیرون حوله رو دور موهام پیشیدم ولباس هامو عوض کردم
 حوله رو از دور موهام باز کردم  یه کم موهامو خشک کردم باحوله 

صندلیه دتم رو  ش صدای در   ون شونه میکردم که  شتم  جلوی آیینه موهامو دا
 اومد رفتم ودر رو باز کردم اصال هم حواسم به لباس هام نبود

 تا در رو باز کردم آرسام رو دیدم اومد جلو ویه پالستیک گرفت طرفم
 دارام_این دیه

 آرسام_کیک وآبمیوه 
شتم صندلی دا دتم رو  ش شتم رو تدت ودوباره ن ستیک رو گذا هامو مو پال

 شونه میزدم که آرسام اومد جلو 
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ودستاشو گذاشت رو کمرم وسرشو برد تو موهام ورو گردنم ب*و*سه های 
 ریز میزد    

 خواستم پاشم که نذاشت ودوباره سرشو برد تو موهام 
 دارام_آرسام ولم کن داری دیکار میکنی 

 آرسام همونطور که داشت گردنمو م*ب*و*س*ی*د* گفت
 ده بوی خوبی میده آرسام_موهات

 سعی کردم بلند بشم ولی نتوندتم  
 دارام_آرسام بروو اونور 

 آرسام_نهه 
 یه کم دستاشو شل کرد منم یه ذره تکون خوردم وپاشدم 

 دوباره سرش رو بین موهام فرو برد 
 با دستم هل  میدادم به عقب ولی یک سانت هم تکون نمیدورد

 دستشو گذاشت تو گودی کمرم که به شدت هل  دادم یه ذره رفت کنار 
 دارام_آرسام...احمق میدونی میدواستی دیکار کنی

آرستتام_دارام...واقعا متاستتفم نمیدونم درا یه دفعه کنترلمو از دستتت دادم 
 ببدشید...

 دارام_خوب برو بیرون منم لباسام رو عوض میکنم ومیام 
 آرسام_باشه 

 ت واز اتاق رفت بیروناینو گف
 دستمو رو گردنم گذاشتم اگه خودشو کنترل نمیکرد.....
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موهامو کامل شتتونه کردم وبدتتتم یه مانتوی کرمی با شتتلوار قهوه ای وشتتال 
کرمی وکف  قهوه ای پوشتتیدم وگوشتتیمم گذاشتتتم تو جیبم وکلید هامو هم 

 گذاشتم تو جیبم ویه رژ مات صورتی زدم ورفتم بیرون..
 وی در بود اومد جلو بی اراده یه قدم رفتم عقبآرسام جل

 آرسام_گفتم که ببدشید دست خودم نبود
 دارام_اشکال نداره برو

 از هتل رفتیم بیرون وسوار تاکدی شدیم 
 تو تاکدی نشدته بودیم

 آرسام گفت
 آرسام_خدایی موهات ده بوی خوووووبی میده 

 دارام_بی ادب بیشعور
خوبه...ده شتتامپویی میزنی..اصتتال بوی آرستتام_خوب خیلی بوی موهات 

 موهات آدمو مدت میکنه
 دارام_آرسام بس کن دیگه 

 دیگه حرفی نزد ومن از پنجره به آدم ها خیره بودم
 یکیشون خوشحال یکیشون ناراحت اان که پی  آرسامم خیلی خوشحالم

ست  خیلی  ستم د سام اومد رو د ست آر همونطور به بیرون خیره بودم که د
 دگرم بو

 آرسام_هنوز از من ناراحتی
 سرمو برگردوندم وگفتم
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 دارام_درا باید ناراحت باشم
 آرسام_بابت موضوع صبح

 دارام_نه من اون موضوع رو فراموش کردم
آرستتام_خوشتتحالم که فراموش کردی اصتتال حواستتم نبود که دارم دیکار 

 میکنم...ببدشید
 دارام_بدشیدمت دیگه به  فکر نکن 

 آرسام_عااشقتم 
 دارام_منم عاشقتم

 تاکدی وایداد ومن وآرسام پیاده شدیم وآرسام کرایه رو حداب کرد...
  
  

 تاکدی وایداد ومن وآرسام پیاده شدیم وآرسام کرایه رو حداب 
 کرد.... 

 رفتیم تو فرودگاه ودوتا بلیط برای تهران گرفتیم 
  

 واز فرودگاه اومدیم بیرون 
 آرسام_خوب این آخرین روزیه که 

 اینجاییم دیکار کنیم  
  

 دارام_نمیدونم بریم یه کم بگردیم
 آرسام_باشه
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 شونه به شونه ی هم قدم بر میداشتیم 

  
 داشتیم راه میرفتیم که به آرسام گفتم

 دارام_وایدا 
 آرسام وایداد ومنو نگاه کرد وگفت  
 آرسام_دی شده  

 دارام_بریم از اون مغازه آلوده بدریم
 گرفت ورسید به یه سوپر مارکت رد انگشتامو 
 آرسام_باشه بریم 
 با هم رفتیم تو سوپر مارکت  

 دوتا آلوده دند تا لواشک ودوتا هم دیپس خریدیم وبعد از حداب 
 کردن پول  اومدیم بیرون 

شتم  ستیک رو گذا شتم وپال سام وخودمم یه دیپس بردا یه دیپس دادم به آر
 تو کیفم  

  
 دیپس من تموم شد ولی دیپس آرسام نصف  مونده بود 

 اااه شبیه دخترا میمونه 
  

 سه ساعته داره یه دیپس میدوره 
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سام هم که  شتم آر ستیک خوراکی رو از تو کیفم در آوردم ویه آلوده بردا پال
 گفت نمیدورم

  
یه کم از آلوده رو خوردم ولی خیلی ترش بود بقیشتتو گذاشتتتم تو کیفم وبا 

 پیاده روی میکردیم... آرسام
 بقیشو گذاشتم تو کیفم وبا آرسام پیاده روی میکردیم  

 بعده یک ساعت رفتیم
 هتل وهر کدوممون رفتیم اتاق خودمون   
  

 وسایلم رو جمد کردم ولباس هامو هم عوض
 کردم وخودمو انداختم رو تدت   
  

 بود خیلی گرسنم بود صدای شکمم هم در اومده بود1۵ساعت
  

 نم رو برداشتم وبه آرسام زنگ زدمتلف
  

 دارام_الو سالم
 آرسام_سالم خوبی...کاری داری

 دارام_آرسام من گرسنمه 
 آرسام_اان میرم اذا میدرم میام 
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 دارام_زود بدر بیا بای
 آرسام_بای

 تلفنم رو خاموش کردم  
 از رو تدت پاشدم ودر کمد

  
 رو باز کردم واز تو دمدون یه تونیک سبزکمرنگ با شلوار سفید برداشتم 

 وپوشیدم ...اگه مثل اون روز لباس های باز بپوشم که........  
  

 شالم رو هم سرم کردم وگوشیمو برداشتم وشروع کردم به خوندن رمان 
  

 دقیقا جای حداس رمان بود که در اتاق زده شد
 ردم پاشدم ورفتم در رو باز ک

  
 آرسام در حالی که دست  اذا بود اومد تو وگفت 

 آرسام_سالااام
 دارام_سالم  

 در رو بدتم وآرسام نشدت رو تدت 
  
 اذا رو تو ظرف یک بار مصرفی که تو پالستیک بود ریدتم وقاشق ودنگال 

 آوردم وشروع کردیم به خوردن..  
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 آوردم وشروع کردیم به خوردن...
 پیشم موند ورفت  آرسام دند ساعت

  
 پرواز داشتیم 9بود فردا ساعت8ساعت

  
 رفتم رود تدتم وگوشیمو هم برداشتم وباز شروع کردم به خوندن رمان 

  
 آخییی  رمان رو تموم کردم 

 بود 1ساعتو نگاه کردم ساعت
  

 ��?قیافم  شده بود این شکلی
 .....گوشیمو گذاشتم رو پاتدتی دشمامو بدتم که سرید خوابم برد 

  
با صتتدای گوشتتیم دشتتمامو باز کردم بدون اینکه ببینم کیه تماس رو وصتتل 

 کردم 
  

 دارام_بله 
 آرسام_سالم صبح بدیر آماده ای دیگه
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 دارام_نه خواب بودم
 آرسام_دارام زود حاظر شو 

 دوساعت دیگه پرواز داریم 
 دارام_باشه خداحافظ

 آرسام_خداحافظ
  

 ورفتم تو دستشویی ......از رو تدت بلند شدم 
  

شلوار  شتم واز توش یه مانتو آبی با یه  اومدم بیرون ودمدونم رو از کمد بردا
 سفید پوشیدم موهامم کامل

شده بودم    سرم کردم و دون از خواب بیدار  شاله آبیم رو هم  دتم و عقب ب
 وقیافم هم خیلی دااون بود 

 برداشتم ورفتم بیرون یه کم کرم ویه رژ لب صورتی زدم ودمدونم رو هم
  

با هم رفتیم بیرون کلید  آرستتتام جلوی در بود دمدونه من رو هم گرفت و
 هامون رو تحویل دادیم ورفتیم وسوار ماشین شدیم....

 تو فرودگاه بودیم 
  

 رفتیم وسوار هواپیما شدیم
 دوباره من پی  پنجره نشدتم وآرسام هم کنارم
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 سرم گیج میرفت 
  

 من انداخت وگفتآرسام یه نگاه به 
 آرسام_حالت خوبه

  
 دارام_سرم گیج میره

 سرمو گذاشت رو سین  وگفت 
 آرسام_دشماتو ببند وبدواب

  
 سرمو تکون دادم ودشمامو بدتم 

 حس آرام  داشتم کم کم دشمام گرم شد وخوابم برد
  
  

 سرمو تکون دادم ودشمامو بدتم 
 د حس آرام  داشتم کم کم دشمام گرم شد وخوابم بر 
 با صدای آرسام بیدار شدم 

 ای دشمامو از کردم که دیدم
  
صورت هامون به اندازه ی یک   صله ی  صورتمه کال فا سام  کنار  صورت آر

 بند انگشت بود 
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 تا دشمامو باز کردم رفت عقب  وگفت 
 آرسام_پاشو ااناست که دیگه برسیم 
  

 پاشدم وشالمو درست کردم 
 هنوز خوابم میومد ......

 دقیقه هواپیما فرود اومد1۵بعد  
 پاشدیم وبا آرسام رفتیم بیرون دمدون هامون رو تحویل گرفتیم   
 ویه تاکدی گرفتیم وسوار شدیم ورفتیم به سمت خونه...... 
  

 از تاکدی پیاده شدیم آرسام پول تاکدی رو حداب کرد وتاکدی رفت 
  

 جلوی در خونه بودیم
 از نیم ساعت منم میامدارام_آرسام اول تو برو بعد 

  
 آرسام_خوب ده فرقی داره  دوتامون با هم میریم 

  
 با کفه دستم زدم رو پیشونیم وگفتم

 دارام_آرسام دیوونه شدی خوب با هم بریم که میفهمن که پی  هم بودیم 
 آرسام_آره راست میگیا 

 آرسام اول در زد منم رفتم وپشت یه ماشین قایم شدم
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 دمیه کم اونجا مون

 و منم رفتم ودر زدم 
  

 خاتون در رو باز کرد تا منو دید  ب*غ*لم کرد وگفت
  

 خاتون _کجا بودی دخترم 
 دارام_سالم خاتون.....بریم تو تا تعریف کنم

  
 رفتم تو وخاتون در رو بدت وهمراه هم رفتیم تو  

  
 تو سالن  سعید وم  رحیم نشدته بودن رو مبل وآرسام هم نشدته بود

  
 رحیم _سالم دخترم کجا بودی میدونی دقدر نگرانت شدیم..... م 

  
 م  رحیم_سالم دخترم کجا بودی میدونی دقدر نگرانت شدیم 
 دارام_سالم ببدشید  که بدونه خبر دادن به شما رفتم پلی یه  
 مشکلی پی  اومده بود  

 خاتون _ده مشکلی
که بریم   بالم  دارام_همون روزکه رفتم جلوی در پدتتر عموم اومده بود دن

 اصفهان....دون حال 
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 مادربزرگم بد شده بود به خاطر همین بدونه اطالع رفتم

  
 خاتون_اان حال مادر بزرگت خوبه

 دارام_آره خوبه 
 خاتون_خدارو شکر

  
 بعد رو کرد به آرسام وگفت تو کجا بودی

  
 رد وگفتآرسام نگاش ک

 آرسام_منم با دوستام رفته بودم شمال
  

 خاتون_عجیبه ..دوتاتون بدونه خبر رفتین...حاا هم برین استراحت کنین
  

 دمدونمو برداشتم ورفتم باا تو اتاقم
 دمدون رو گذاشتم رو تدت ورفتم تو دستشویی 
  

شتم  شتم وهمونطور که دا صورتم زدم وحوله رو بردا سرد به  شت آب  دند م
 ورتمو خشک میکردم رفتم بیرونص
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بعد از خشتتک کردن صتتورتم حوله رو گذاشتتتم رو تدت که دیدم ستتعید تو 
 داردوب در دست به سینه وایداده بود 

  
 اومد تو ودر رو بدت 

 سعید_فکر کردی داستانه مددرتو 
  
ددرتو باور کنن ولی   ستان م شاید خاتون وم  رحیم اون دا باور میکنم...

 من باور نمیکنم
  

 دارام_ولی من راست گفتم
 که حال مادربزرگم بد شده بود
 سعید_این درت وپرت ها تو 

  
تحویل من نده عجیب نیدتتت که باهم تو یه روز میرین مدتتافرت وبا عم تو 

 یه روز بر میگردین.. ...تو 
  

 از آرسام بدت میومد حاا باهاش میری مدافرت که
 دارام_کی گفته من با آرسام رفتم مدافرت 
  

ستتعید_هه اوا میگفتی آقا اان به  میگی آرستتام...دقدر خرجت کرده 
 که....
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 بقیه ی حرفشو با سیلی ای که به  زدم نگفت

  
 دستشو گذاشت رو صورت .......

  
  

 ه سیلی زده بودم وگفتدستشو گذاشت رو صورت  جایی ک
  

 سعید_حرفه حق تلده ....پیشه ما  جوری رفتار میکنی که انگار از 
آرستتام بدت میاد ولی باهاش مدتتافرت میری....اما دلتو خوش نکن یه روز  

 میشی جزو کدایی که آرسام حتی بهت نگاه هم 
  
  

هات ازدواج با نه ....فکر کردی آرستتتام  فاده میک ندازه ....ازت استتت  نمی
 میکنه...نه خانومی وقتی 

استتتفاده شتتو کرد مثله یه دستتتمال پرتت میکنه کنار اونوقته که باید به پاش  
 بیوفتی اون زندگیتو نابود میکنه 

  
 همشین آدم هایی اصال عاشق نمیشن همه حدشون به دخترا ه*و*سه 
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 از من گفتن بود دلتو به این مهربونیاش خوش نکن 
  

هات همینطور  با تارش  بازم رف فاده کرد  که ازت استتت بزار ببینیم اون وقتی 
 میمونه 

  
 از اتاق رفت بیرون ومن با دنیایی خیال وفکر همونجا موندم

 هنوز همونجا بودم که در باز شد
  
 سرمو بلند کردم وبه آرسامی که تو داردوب در بود نگاهمو دوختم 

 اومد جلو وگفت
  

 نجا دیکار داشت...کاری که باهات نداشتآرسام_این سعید ای
 دارام_نه 

  
 آرسام_دی میگفت

 هر دی که سعید گفته بود رو به  گفتم 
  

 آرسام_تو که این حرف ها رو باور نکردی
  
  

 تو که این حرف ها رو باور نکردی
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 دارام_نه باور نکردم
  

 آرسام_دارام من از ته قل*ب*م 
  

 واقعی نیدتعاشقت شدم حرف های سعید هم 
  

 دارام_میدونم
 پس من میرم خداحافظ 

 دارام_خداحافظ
  

 اومد جلوودستاشو گذاشت کناره صورتم وصورتشو آورد جلو و ل*ب*ش*و 
  

 گذاشت رو پیشونیم وطوانی ب*و*سید وخواست بره عقب که در باز شد 
  

 خاتون بود 
 با دیدن آرسام گفت

 خاتون_داشتی دیکار میکردی
 آرسام_هیشی

  
 خاتون_خودم دیدم که دیکار کردی 



 363 عاشقانه یدزد

  
 آرسام_راست  خاتون میدواستم بهت بگم ولی....

  
 خاتون_ای شیطونا پس این دند روز که نبودین پی  هم بودین
 آرسام_خاتون تو که ناراحت نشدی میدواستم بهت بگم ولی 

  
  

 هنخاتون_نه پدرم تومثله پدره نداشتمی خوشحالم که پدرم داره ازدواج میک
  

 راست  اومدم بگم آرام زنگ زد وگفت فردا داره میاد      
 آرسام_واقعا

  
 خاتون_آره پدرم 

 آرسام_ولی اون که بهم گفت یکماه دیگه میاد
  

 خاتون_واا نمیدونم به من که گفت فردا میاد
  

 آرسام_من میرم به  زنگ بزنم ببینم 
  

 آرسام از اتاق رفت بیرون .....
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 آرسام از اتاق رفت بیرون  
  

 خاتون اومد پیشم روتدت نشدت
 خاتون_درا بهم نگفتی 

  
 دارام_خودمم تازه فهمیدم

 خاتون_این دند روز کجا بودین
 دارام_راست  خاتون نمیدوام نگرانت کنم ولی...

  
 خاتون_دیشده بگو 
  

 دارام_اون روز که رفتم جلوی در یه دستمال گذاشتن جلوی دهنم 
  
  

وبیهوش شتتدم و وقتی دشتتمامو باز کردم دیدم یه جایی بودم که کدتتی رو   
 نمیشناختم

  
 دستشو گذاشت رو قل*ب*ش وگفت  

 خاتون_بعدش دی شد
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 بعد آرسام اومد ونجاتم داد ومن وآرسام هم رفتیم کی  
  
پاشتتدم ودمدونم رو آوردم واز توش کادوهایی رو که خریده بودیم رو دادم  

 به خاتون 
  
 دارام_این برای شما واین دوتا هم برای م  رحیم وآقا سعید  
  
  

 خاتون_دستت درد نکنه دخترم زحمت کشیدی
  
 دارام_خواه  میکنم....زحمت نبود 
  
 از رو تدت پاشد وگفت 

 خاتون_من میرم تو هم یکم 
  
  
 استراحت کن دارام_باشه 

 خاتون رفت ومن هم رو تدت دراز کشیدم 
  
 ره در باز شد دوبا 

 آرسام بود 
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 آرسام_دی شد 
  
  
 دارام_همه دی رو گفتم  

 آرسام_آخییی  اان  خاتون هم میدونه 
  
  
 دارام_خوب برو بیرون میدوام استراحت کنم  
  
  

 آرسام_باشه
 رفت بیرون ودر رو هم بدت

 دشمامو بدتم وطولی نکشید که به خواب رفتم.....
  
  
 با حس نوازش صورتم دشمامو باز کرد...... 
  
  

 که آرسام رو دیدم که دست  رو صورتم بود پاشدم ونشدتم
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 آرسام_بلند شو خاتون میدواست بیاد صدات کنه ولی خودم اومدم..... 
  
  

شو  صدات کنه ولی خودم اومدم پا ست بیاد  شو خاتون میدوا سام _بلند  آر
 بریم اذا بدوریم

  
  

 شه برو خودم میام دارام_با
 از رو تدت پاشد ورفت

  
منم یه سارافون آبی کمرنگ ویه زیر سارافونی سفید با شلوار مشکی پوشیدم  

 شاله سفیدمم سرم کردم ورفتم پایین
  
  
 همه سرمیز بودن عجیب بود دون 

 فقط آرسام رو این میز اذا میدورد وبقیه باید تو آشپزخونه اذا میدوردن  
  
  

 دتم پشت میز وهر کدوممون شروع کردیم به خوردن اذا رفتم ونش
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 داشتم اذا میدوردم که 
 آرسام گفت

  
  
 آرسام_میدوام یه دیزی بگم  

 همه سرشون رو بلند کردن به آرسام خیره شدم تا ببینم دی میگه 
 آرسام_راست  همونطور که 

  
  
ست دادم وفقط خواهرم وم  رحیم وخاتون   میدونین من پدر ومادرمو از د

 رو دارم 
  
یان   هام ب با که  ندارم  مادری  پدر و یه دختری شتتتدم ودون  عاشتتق  من 

 خواستگاری اگه میشه 
  
  
 م  رحیم وخاتون شما به عنوان پدر ومادرم بیاین خواستگاری 

 م  رحیم _پدرم این دختری کیه ...ما میشناسیم  
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 آرسام_آره شما میناسین  ...اون دختر دارامه ...

 به وضوح مشت شدن دسته سعید رو دیدم 
  
  
  

 از گونه هام حرارت میزد بیرون 
 سنگینیه نگاهه همه رو حس میکردم

  
  

 م  رحیم آرسام رو ب*غ*ل کرد وتبریک گفت 
  
  

 خاتون_دخترم بشین اذاتو بدور تا من برم به خانوادت خبر بدم 
 سرمو انداختم پایین 

  
  
 دقیقه اومد 1۵خاتون رفت وبعد  

 خاتون_برایه سه شنبه قراره خواستگاری گذاشتیم 
 دارام پدر ومادرت ازت 
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 بودن   

که خودم هم همین اان  ته منم بهشتتون گفتم  ما نگف به  گفتن درا دارام 
 فهمیدم

  
  
  

شه  سی تو تاار با سام عرو سیه خیلی کار داریم باید ..آر خاتون_واای عرو
 خوبه یا تو باغ

 آرسام_باغ بهتره
  
  
  
 خاتون_آره باغ بهتره  

 وااای باید یه عالمه مهمون دعوت کنیم 
 آرسام_خاتون هول نشو

  
  
  
 خاتون_دسته خودم نیدت خیلی هول شدم 
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 آرسام_حاا اذاتون رو بدورین  

 دیگه کدی حرف نزد وشروع کردیم به خوردن اذا.....
  
  
  

میز رو جمد کردیم ومن خودم ظرف ها رو شدتم وپنج تا قهوه درست کردم 
 وبردم تو سالن .....

  
  
 بعد از خوردن قهوه هم هر کدی رفت تو اتاقه خودش 

 منم رفتم تو اتاقم 
 از تو کیفم هنذفری مو در آوردم ویه آهنگ پلی کرد ورو تدت دراز کشیدم 

  
  

 بعد از دند دقیقه با حس اینکه تدت باا وپایین شد هندزفری مو در آوردم 
  
  

 ودیدم سعید نشدته رو تدت 
 سعید_من یه عذر خواهی بهت بدهکارم
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 دارام_بابت دی؟؟؟
  
  
من خوشبدت نمیشی دون منو دوست سعید_من واقعا عاشقتم ولی تو با  

 نداری آرزو میکنم که با آرسام خوشبدت بشی
  
  
 از این به بعد من مثله یه برادر ازت حمایت میکنم 

 از این به بعد تو مثله خواهره نداشتمی
  
  
  

بابت هر توهینی که به تو وآرسام کردم عذر میدوام عشق دشمامو کور کرده 
 خوشبدیه تو فقط در کناره آرسامهبود......اان میفهمم که 

 دارام_من بدشیدمت
  
  
  
 سعید_خوشحالم که متو بدشیدی 
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از این به بعد اگه آرستتتام اذیتت کرد به خودم بگو یادت نره که تو از اان یه 
 داداش داری که مثله کوه پشتته....

  
  
  

 دارام_باشه داداشی 
 سعید_خوب من میرم خداحافظ

 دارام_خداخافظ
  
  
باره رو تدت دراز کشتتیدم وهندزفری هامو   از اتاق رفت بیرون ومن هم دو

 گذاشتم تو گوشم 
  
  
  

 ورمان هم داشتم میدوندم 
 دیگه دشمام درد گرفته بود انقدر رمان خونده بودم 

 بود 2هندزفری هامو از گوشم در آوردم وگذاشتم کنارم ساعت 
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کم کم دشتمام گرم شتد وبه گوشتیمم خاموش کردم ودشتمامو هم بدتتم 
 خواب رفتم

  
  
گوشیمم خاموش کردم ودشمامو بدتم  کم کم دشمام گرم شد وبه خواب  

 رفتم 
  
  

 با صدای گوشیم دشمامو باز کردم هنوز خوابم میومد گوشیمو 
  
  
 برداشتم وبا صدای خواب آلود جواب دادم  

 دارام_الو 
  
  

 مامانم_سالم 
 دم و نشدتم با صدای مامانم بلند ش

 دارام_سالم مامان خوبی
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 مامان_تو درا به ما نگفتی قراره بیان خواستگاری  
  
  

 دارام_خاتون مگه بهتون نگفت
 مامان_اون فرق داره باید خودت میگفتی....حاا هم پاشو بیا اینجا

  
  
  
 دارام_باشه بعد از ظهر میام  

 مامان_زود بیا خداحافظ
  
  
 دارام_باشه زود میام..خداحافظ 

تلفن رو خاموش کردم وپاشتتدم ولباس هام رو عوض کردم وموهامم بدتتتم 
 ورفتم 

  
  
  

 دستشویی.....
 صورتمم شدتم واومدم بیرون

 از اتاقم اومدم بیرون وبدونه اینکه در اتاقه آرسام رو بزنم رفتم تو 
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 خواب بود آروم آروم رفتم جلو  

 وهامو گرفتم طرف بینی  طره ای از م
  
  
  

 بینی  رو جمد کرد 
بدم که  باره این کار رو انجام  بار این کار رو تکرار کردم خواستتتم دو دند 

 پاشد 
  
  
  

 آرسام_درا هم  اذیتم میکنی 
 دارام_خیلی حال میده وفتی اذیتت میکنم 

  
  
  

 آرسام_که حال میده آره 
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 دارام_آره حال میده 
 از رو تدت پاشد وگفت 

  
  
  

 آرسام_وایدا اان یه کاری میکنم که دیگه فکره شیطونی به سرت نزنه 
  
  
 دارام_مثال دیکار میکنی  

 وایداد ودستمو گرفت وپرتم کرد رو تدت.....
  
 وایداد و دستمو گرفت وپرتم کرد رو تدت  
  
  

 وشروع کرد به قلقلک دادنم 
 فتم که بس کنهبلند بلند میدندیدم ومیگ

  
  

 دارام_ب...سه ...دی...گه
 آرسام دیگه قلقلکم نداد وگفت

 آرسام_خب دیکار داشتی
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 دارام_مامانم زنگ زد وگفت برم خونمون 
  
  

 میشه برم 
 آرسام_آره برو ...

  
  
 پاشدم ورفتم جلو وگونه اش رو ب*و*سیدم وگفتم  

 دارام_مرسی 
  
  
 اووه تازه فهمیدم دیکار کردم  

 زود از اتاق رفتم بیرون 
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با همه خداحافظی کردم  تاقم اومدم بیرون و ولباس هامو عوض کردم واز ا
 وسوار ماشین شدم ورفتم به طرف خونمون

  
  
  
  

 از ماشین پیاده شدم وبه راننده گفتم که بره 
  
  
  

 شد رفتم طرف در ودر زدم بعد دند دقیقه در باز
  
  
  
 ومامانم اومد بیرون 

 رفتم تو ب*غ*ل  
  
  
 دارام_سالم  

 مامان_سالم دخترم بیا تو 
 از ب*غ*ل  اومدم بیرون وبا هم رفتیم.....
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 مانتومو در آوردم ونشدتم رو مبل شالمم در آوردم  
  
  
  
 مامانم با یه سینی اومد  

 توش دوتا آب پرتقال بود 
 گذاشت رو میز وگفت 

  
 مامان_خوب حتما باید بهت زنگ بزنم که بیای  

 دارام_مامان من که هر روز نمیتونم بیام....
  
  

مامان_خوب شتتب اینجا بمون فردا هم که میدوان بیان خواستتتگاری پس 
 شب حتما باید بمونی 

  
 دارام_اگه توندتم میمونم.... 

@ 



 381 عاشقانه یدزد

  
  
 دارام_اگه توندتم میمونم .. 

 حرف زدیم کهیکم با مامانم 
  
 گوشیم زنگ خورد  

 از تو کیفم برداشتم  
  
 آرسام بود  

 دارام_مامان من میرم تو اتاقم 
 مامان_باشه برو

  
 رفتم تو اتاقم وتماس رو وصل کردم ونشدتم رو تدت

  
  

 آرسام_سالم ....رسیدی
 دارام_سالم آره رسیدم

  
  

 دارام_آرسام یه دیزی بگم
 آرسام_بگو 
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 دارام_من شب اینجا میمونم  

 آرسام_درا 
  
 دارام_مامانم گفت که بمونم.....میشه بمونم 
  
 آرسام_باشه بمون..... 

 دارام_مرسی...خداحافظ
 آرسام_خداحافظ

  
 گوشیمو قطد کردم ورو تدت خوابیدم  
  
  

 سرم یه کم درد میکرد
  

شتم  رو تدت واز اتاقم رفتم  دکن از تو کیفم آوردم وگذا شدم ویه قرخ م پا
 بیرون ورفتم تو آشپزخونه 
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 یه لیوان آب برداشتم وخواستم برم باا که ماماتم گفت 
  

 مامان_کاری داری دارام 
 دارام_نه مامان سرم درد میکرد اومدم آب بردارم 

  
  
 مامان_خیلی سرت درد میکنه 
  
 دارام_نه بدوابم حالم خوب میشه  

 مامان_باشه برو استراحت کن 
  
رفتم باا وقرخ رو برداشتتتم وهمراه با آب خوردم ورو تدت دراز کشتتیدم  

 وسعی کردم 
  
 تا بدوابم ولی سرم خیلی درد میکرد........ 
  
  

 تا بدوابم ولی سرم خیلی درد میکرد 
  

 شد ودیگه هیشی نفهمیدم......یه قرخ خواب هم خوردم که دشمام گرم 
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با ستتر درد دشتتمامو باز کردم هنوز ستترم درد میکرد امروز هم باید میرفتم  

 خرید 
  
  
  
 دون شب مراسم خواستگاریه  

از رو تدت پاشتتدم ولباستتامو عوض کردم ورفتم تو دستتتشتتویی وصتتورتمو 
 شدتم واز اتاقم خارج شدم....

  
  
  
  
  

 دی خونه نبود از پله ها رفتم پایین ک
 دیروز بابام رو هم ندیدم 

 دارام_مامان .....بابا 
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 هر دقدر صداشون زدم کدی جواب نداد  
  
  
  

رفتم تو آشتتپزخونه خواستتتم در یدشال رو باز کنم که باد داشتتتی که روی 
 یدشال بود توجهم رو جلب کرد

  
  
  

مامان_دخترم ما میریم خرید دوستته ستتاعت دیگه بر میگردیم صتتبحونه تو 
 کامل بدور 

  
  
  

 نامه رو گذاشتم رو میز واز یدشال پنیر رو در آوردم ویه لقمه نون 
  
  

وپنیر درست کردم ...همونطور که لقمه تو دستم بود سماور رو روشن کردم 
 یر شدم ونشدتم پشت میز دند تا لقمه ی دیگه خوردم که س
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پنیر رو گذاشتتتم تو یدشال ودایی رو هم دم کردم واز آشتتپزخونه اومدم  

 بیرون ورفتم تو سالن و رومبل نشدتم..
  
  
 وتی وی رو روشن کردم ااااه هیچ فیلمه قشنگی نبود  

 بیدیال تی وی دیدن شدم وتی وی رو خاموش کردم ورفتم تو اتاقم 
 دون همه ی لباس ومانتو هامو 

  
  
  
برده بودم خونه ی آرستتام وفقط یه مانتو اینجا داشتتتم یه مانتو هم داشتتتم که  

 دیروز پوشیدم واومدم اینجا ولی دوباره اونو نپوشیدم 
 یه مانتو داشتم که مشکی بود خیلی کوتاه بود اونو پوشیدم با یه شلوار 

  
  
  

کف   جین شتتال مشتتکیمم ستترم کردم ورژ وکرم زدم واز اتاقم رفتم بیرون
 مشکیمم پام کردم واز خونه خارج شدم 

 تا مرکز خرید زیاد راه نبود به خاطر همین تصمیم گرفتم پیاده برم ....
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بالخره رسیدم رفتم تو مرکز خرید داشتم مغازه ها رو نگاه میکردم که یه کت 
 ودامن توجهم رو جلب کرد 

 یه کت ودامن نقره ای قشنگ بود 
  
  
  

 تا پروو کنم به فروشنده گفتم تا لباس رو بیاره........ رفتم تو مغازه
  
  

 به فروشنده گفتم تا لباس رو بیاره لباس رو آورد رفتم تا پروو کنم 
 خیلی قشنگ بود

  
  
 لباسمو عوض کردم واز اتاق پروو اومدم بیرون  
  

 پول لباس رو دادم واز مغازه خارج شدم 
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شتم  شیم  از مرکز خرید اومدم بیرون دا صدای گو به طرف خونه میرفتم که 
 در اومد

 گوشیمو از جیبم در دارام_آرسام گیر نده 
 آرسام_هه گیر ندم که دوباره همشین مانتوهایی بپوشی

 دارام_بیا بریم تو 
 آرسام_باشه بریم 

 در رو باز کردم ورفتیم تو 
 آرسام نشدت رو مبل 

  رفتم تو آشپزخونه واز تو یدشال میوه در آوردم
 داقو و ظرف هم بردم وگذاشتم رو میز 

 داشتیم میوه میدوردیم که زنگ در به صدا در اومد رفتم ودر رو باز کردم 
 مامان وبابام بودن 

 مامان_سالم ...دارام درا مانتو پوشیدی جایی میدوای بری 
عد آرستتتام رو هم دیدم اان آرستتتام تو  ید ....ب مان رفتم خر ما نه  دارام_

 خوندت 
 بابا_سالم 

 دارام_سالم 
دتن رو  ش سی کردن ون سام احوال پر شون با آر دتم ورفتیم تو دوتا در رو ب

 مبل.....
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 آرسام بود 
 الوسالم-دارام

  
 آرسام_سالم خوبی...بیا بیرون

 دارام_من خونمون نیدتم اومدم خرید
  
  
 آرسام_آدرس بده بیام دنبالت  

 خودم میامدارام_نه نمیدواد نزدیک خونم 
  
  

 آرسام_باشه منتظرتم 
 یه تاکدی گرفتم ورفتم به طرف خونه....

  
  

از تاکدی پیاده شدم وپول رو حداب کردم آرسام جلوی در خونمون بود وبه 
 ماشین  تکیه داده بود 

 رفتم طرف  
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 دارام_سالم 
 آرسام_سالم 

 یه نگاه از سر تا پام انداخت وگفت
 آرسام_با همین مانتو رفتی 

 دارام_آره دیگه
  
  

 آرسام_از دسته تو اصال نمیپوشیدی که بهتر بود خیلی کوتاهه...
  
  

 دارام_آرسام گیر نده 
 آرسام_هه گیر ندم که دوباره همشین مانتوهایی بپوشی

 دارام_بیا بریم تو 
  
  
 آرسام_باشه بریم  

 در رو باز کردم ورفتیم تو 
 دت رو مبل آرسام نش

 رفتم تو آشپزخونه واز تو یدشال میوه در آوردم 
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 داقو و ظرف هم بردم وگذاشتم رو میز  

 داشتیم میوه میدوردیم که زنگ در به صدا در اومد رفتم ودر رو باز کردم 
  
  
 مامان وبابام بودن  

 مامان_سالم ...دارام درا مانتو پوشیدی جایی میدوای بری 
عد آرستتتام رو هم دیدم اان آرستتتام تو  ید ....ب مان رفتم خر ما نه  دارام_

 خوندت 
  
  
  
 بابا_سالم  

 دارام_سالم 
دتن رو  ش سی کردن ون سام احوال پر شون با آر دتم ورفتیم تو دوتا در رو ب

 مبل.....
  
  
 ونشدتن رو مبل  
 یکم حرف زدیم وآرسام پاشد  



wWw.Roman4u.iR  392 

 

 بابا_کجا پدرم 
  
 آرسام_دیگه میرم خداحافظ 

 بابا_بشین پدرم 
  
 آرسام_عموجان دیرم شده ایشالله دفعه ی بعد مزاحمتون میشم  

 بابا_این ده حرفیه پدرم 
  
  
 با آرسام تا جلوی در رفتیم  

 آرسام_خداحافظ
  
  
 دارام_خداحافظ 

 گونم رو ب*و*سید ورفت....
 منم رفتم باا 

 ساعتبود 
  
  
 بود بیان خواستگاریساعت قرار  
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 رفتم تو سالن ظرف ها رو جمد کردم وشدتم 
  
  
 میدواستم برم تو اتاقم که بابام صدام زد 
  
  

 بابا_دارام
 دارام_بله 

  
 بابا_بیا بشین 

 رفتم ورو مبل روبه روشون نشدتم 
 بابا_تو آرسام رو دوست داری 

  
  

 خجالت کشیدم وسرمو انداختم پایین
  
  

س  داری  س  داری....نمیدوام دخالت کنم ولی اگه واقعا دو بابا_پس دو
 وفکر میکنی پیش  
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 خوشبدتی  من مدالفتی ندارم... 
  

 مامان_منم مدالفتی ندارم 
  
 دارام_من میرم تو اتاقم  

 مامان_باشه برو 
 رفتم تو اتاقم 

  
  

 شالم رو در آوردم ونشدتم جلوی میز آرایشم موهامو شونه زدم 
 بعد از اینکه موهام رو شونه زدم محکم بدتمشون 

  
  
 ومانتوم رو هم در آوردم.... 
  
  
 ومانتوم رو هم در آوردم  

 بود ۵ساعت
 نشدتم رو تدت و گوشیمو هم برداشتم وزنگ زدم به رها 

 دارام_الو سالم
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 ببینمت میکشمت رها_سالم...دارام
 دارام_درا!!

 رها_قبال ها هر روز بهم زنگ میزدی ولی اان دوهفته یکبار بهم زنگ میزنی
 دارام_خوب ببدشید دیگه هر روز باهات حرف میزنم 

 رها _خوب حاا دیکار داشتی زنگ زدی 
 دارام_حوصلم سر رفته بود 

 رها_اان خونه ی آرسامی
 دارام_نه خونه ی خودمونم 

 ا_مگه اان نباید خونه ی آرسام باشی ره
 دارام_شب مراسم خواستگاریه

 رها_حاا این داماد کدوم دیوونه ایه که میدواد بیاد خواستگاریه تو
 دارام_آرسام 

 رها_دی؟؟؟دارام توهم زدیا 
 دارام_درا 

 رها_مطمئنی آرسام میدواد بیاد 
 دارام_آره 

 رها_خوب مبارکه 
 دارام_مرسی 

 یکم دیگه با رها حرف زدم وبعد تلفنم رو قطد کردم 
 بود ۶ساعت 
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کت ودامنی که خریده بودم رو گذاشتتتم رو تدت وحوله ام رو برداشتتتم  
 ورفتم تو حموم....

 حوله ام رو برداشتم ورفتم تو حموم...... 
  
  

یه حوله ی کودیک تر  از حموم اومدم بیرون  حوله رو دور خودم پیشیدم و
 وهام پیشیدم هم دور م

  
دتم یه کم کرم زدم   ش شم ن صندلی میز آرای لباس هام رو پوشیدم ورفتم ورو 

 یه رژ صورتی هم زدم 
  
 ویکم ریمل هم زدم وپاشدم  

شون ویه کمی  رو 7:1۵ساعت  دتم شونه زدم ب شک کردم و بود موهامم خ
 هم کج ریدتم تو صورتم 

  
  

  کردم واز اتاق رفتم بیرونشاله مشکی رو هم سرم کردم وکف  مشکیمم پام 
  
 مامان وبابام تو سالن بودن  

 همه دی هم آماده بود شیرینی ومیوه رو میز بود 



 397 عاشقانه یدزد

  
 از پله ها که پایین اومدم زنگ در به صدا در اومد  

 رفتم تو آشپزخونه ....
  
 دقیقه با سینی دای رفتم بیرون 1۵بعد  
  

 اول به بزرگ ترها دای دادم وبعد به آرسام یه دختر هم اونجا بود 
 فکر کنم خواهر آرسام بود 

 یکم حرف زدن و م  رجب روبه بابام گفت
  

 م  رحیم_اگه اجازه بدین این دوتا جوون برن حرف بزنن
  
  

 بابا_دارام آرسام جان رو به اتاقت راهنمایی کن
  

 باا پاشدیم وباهم از پله ها رفتیم 
 در اتاقم رو باز کردم واول خودم رفتم تو بعد آرسام اومد تو 

در رو بدتم  آرسام نشدت رو تدت منم نشدتم رو صندلی ای که تو اتاقم 
 بود......

  
 منم نشدتم رو صندلی که تو اتاقم بود  
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 آرسام_واای باورم نمیشه دیگه مال خودم میشی 
 دارام_کی گفته بهت جواب مثبت میدم

 سام_دارام اذیت نکن دیگه آر
 دارام_من قصد ازدواج ندارم 
 آرسام_که قصد ازدواج نداری
 دارام_آره قصد ازدواج ندارم 

 اومد پیشم وگفت 
 آرسام_بگو الکی گفتم  

 دارام_نه راست گفتم 
 آرسام_ااا پس راست گفتی 

 دارام_آره راست گفتم 
 دستمو گرفت وبلندم کرد  

 دارام_دیکار میکنی 
 میدواستم بابت این شوخیت تنبیهت کنم ولی اان فعال بریم پایین

 از اتاقم رفتیم بیرون  
 از پله ها داشتیم میومدیم پایین 

 خاتون گفت 
 خاتون _دی شد ....دهنمون رو شیرین کنیم 

 سرمو انداختم پایین
 خاتون _پس دهنمون رو شیرین کنیم
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 همه دست زدن ومن رفتم ونشدتم یه صیغه ی محرمیت هم بینمون خوندن 
 وبعد دند ساعت رفتن 

 قرارشد فردا با آرسام بریم آزمای  بدیم
 به خاطر همین خداحافظی کردم  ورفتم طبقه ی باا تو اتاقم 

 بود 11ساعت 
مامو بدتتتم وستترید خوابم  هامو عوض کردم ورفتم زیر پتو ودشتت باس  ل

 برد......
 با صدای آارم گوشیم دشمامو باز کردم  

پاشدم ودست وصورتمو شدتم همون مانتویی که وقتی که وقتی از خونه ی 
 آرسام پوشیدم واومدم رو پوشیدم 

وشلوار مشکی وشال آبیمم سرم کردم یه رژ صورتی هم زدم وکیفم وگوشیم  
 رو هم برداشتم ورفتم بیرون 

 همونطور که داشتم میرفتم بیرون 
 ستین های مانتوم رو هم کمی دادم بااآ

 با مامان وبابا خداحافظی کردم واز خونه خارج شدم 
 دقیقه دیگه میرسه ۵به آرسام هم زنگ زدم که گفت 

 بعد از دند دقیقه اومد سوار ماشین شدم وحرکت کرد 
 آرسام_سالم

 دارام_سالم 
 آرسام _از سوزن که نمیترسی 

 سرمو تکون دادم وگفتم میترسم
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 خندید وگفت 
 آرسام_ترس نداره که

 دارام_خوب من میترسم 
 دیگه تا رسیدن به مقصد حرفی نزدیم 

 از ماشین پیاده شدیم ورفتیم تو یکم منتظر موندیم تا نوبتمون بشه...... 
 بالخره نوبتمون شد رفتیم تو تا تیزی سوزن رو دیدم دست آرسام رو گرفتم  

 این کارم باعث شد که هم آرسام وهم پرستار بدندن 
 بالخره سوزن رو زد 

 بعد از من آرسام هم زد واومدیم بیرون 
 آرسام_خوب بیابریم 

 دارام_کجا 
 آرسام_سوال نپرس فقط بیا 

 دارام_باشه
 سوار ماشین شدیم وآرسام یکم تند میروند اصال هم نمیگفت کجا میریم  

 بالخره ماشین وایداد
 ماشین رو پارک کرد ودستمو گرفت ورفتیم تو 

 اااااه من جگر دوست ندارم 
 آرسام گفت دو تا سیخ جگر بیارن 
 بعد از اینکه جگر رو آوردن گفت 

 آرسام_باید هم  رو بدوری 
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 دارام_من دوست ندارم
 آرسام_هم  رو میدوری 

 ویه لقمه گرفت و داد دستم....
  
  

 ویه لقمه گرفت وداد دستم 
 مه رو گرفتم وخوردم لق

 نمیتوندتم زیاد بدورم بدم میومد 
 دارام_آرسام نمیتونم اان باا میارم 

 آرسام_فقط یه لقمه بدور دیگه ندور پس 
 سرمو تکون دادم 

 آرسام یه لقمه ی دیگه داد دستم 
 وگرفتم وخوردم 

 بعد از تموم شدن  آرسام پاشد 
 ولی تو بشین بدوردارام_تو درا نمیدوری من دوست ندارم 

 آرسام_به خاطر تو اومدیم اینجا من زیاد گشنم نیدت
 آرسام پول اذا ها رو حداب واومدیم بیرون

 دارام_میشه یه دیزی بگم 
 آرسام_بگو ببینم 

 دارام_میشه تا روز عروسیمون خونه ی خودمون بمونم
 آرسام_نمیشه که من دلم برات تنگ میشه 
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 م هر روز بهت زنگ بزنم وباهم بریم بیرون دارام_بمونم دیگه قول مید
 دارام_مرسی ....خوب منو برسون خونمون 

 آرسام_نمیشه بیشتر بمونی 
 دارام_نه خوابم میاد صبح زود بیدار شدم 

 آرسام_باشه 
 سوار ماشین آرسام شدیم ورفتیم به طرف خونه ی ما......

 از ماشین پیاده شدم و خداحافظی کردم آرسام رفت 
 کلیدمو از تو کیفم در آوردم ودر رو باز کردم ورفتم تو  منم

 مامان وبابام تو سالن بودن 
 مامان وبابا تا منو دیدن بلندشدن 

 دارام_مامان من تا روز عروسی اینجا میمونم 
 مامان_واقعا 

 دارام_آره
 مامان من میرم تو اتاقم خوابم میاد 

 بابا_باشه برو 
ز سرم در آوردم وبدونه اینکه لباس هامو عوض کنم رفتم تو اتاقم و شالم رو ا

 خودمو انداختم رو تدت 
 وپتو رو هم رو خودم کشیدم ودشمامو بدتم وسرررید خوابم برد.......
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 وسررررید خوابم برد .....
 دشمام رو باز کردم وتو جام نیم خیز شدم ساعتو نگاه کردم 

 بود از تدت اومدم پایین 13اوووه ساعت 
 وصورتمو شدتم ولباس هام رو هم عوض کردم ورفتم پایین.......دست 

 ️❤️❤بعد ماه یک️❤️❤ 
 با تکون های دستی دشمامو باز کردم  

 که رها رو دیدم 
 رها_باا مثال امروز روزه عروسیته ها

 با شنیدن اسم عروسی سرید از جام پاشدم  
 رها_اوهو دقدر هولی دختر

 اشتم وقت آرایشگاه د9بود ساعت 8ساعت
دست صورتمو شدتم ولباس هامو عوض کردم وبا رها رفتیم بیرون با مامان 

 وبابام هم خداحافظی کردیم ورفتیم وسوار ماشین آرسام شدیم 
 سالم دادیم ودیگه حرفی هم نزدیم 

 رسیدیم به آرایشگاه 
 رها رفت تو ومن هنوز تو ماشین بودم 

 آرسام_هر وقت تموم شد بگو بیام دنبالت 
 ام_باشه دار

 پیشونیم رو ب*و*سید وپیاده شدم وخداحافظی کردم 
 رفتم تو آرایشگاه......
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نشتدتتم رو صتندلی وآرایشتگر شتروع کرد به درستت کردن موهام وآرای  
 کردنم.....

 بعد سه دهار ساعت نشدتن بالخره کارش تموم شد 
 آرایشگر_مثل ماه شدی دخترم......

  
 آرایشگر _مثل ماه شدی دخترم  
اشتتدم وخواستتتم خودمو توآئینه ببینم که نزاشتتت وگفت اول باید لباستتمو پ

 بپوشم 
 رفتم تو یه اتاق ولباسم رو هم عوض کردم 

 رها هم خیلی با اون لباس سبز خوشگل شده بود 
 لباسم مثل پرندس ها بود دکلته بود واز کمر به پایین پف کرده بود

 رفتم جلوی آئینه 
 قشنگ شده بودمواااای خدا این منم خیلی 

پلک هام با اون سایه ی سبز وآبی و لب هام با اون رژ لب قرمز آتشین خیلی 
 ناز شده بودم

 رها_واای دارام خیلی ناز شدی
 دارام_تو که خوشگل تر شدی 

 گوشیمو برداشتم وبه آرسام زنگ زدم وگفتم که بیاد 
 بعد نیم ساعت آرایشگر گفت که داماد پایین منتظره 

 انداختم رو سرم شنلم رو 
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 آرسام اومد تو
 وگل رو داد دستم وشنلم رو کنار زد وپیشونیم رو ب*و*سید  

 با این کارش همه دست زدن 
با آرسام رفتیم بیرون بازوی آرسام رو گرفتم  آرسام در ماشین رو باز کرد اول 
شد وراه افتادیم  شین  سوار ما دت وخودش هم  شدم وبعد در رو ب سوار  من 

 یهبه سمت آتل
 وااای این عکداسه هم   ژست های مددره میداد 

 یکی  که من نشدته بودم رو مبل وآرسام هم روم خم شده بود
یکی  هم که دستتت آرستتام تو گودی کمرم بود ولب هاشتتو برده بود نزدیک 

 گوشم 
 بالخره تموم شد وسوار ماشین شدیم ورفتیم........
تیم تو همه بودن رفتیم به رستتیدیم به محل عقد از ماشتتین پیاده شتتدیم ورف

 طرف جایگاهمون 
 ونشدتیم 

 عاقد شروع کرد به خوندن
 دارام راد آیا وکیلم شما رابه عقد دائم آرسام پناهی دربیاورم 

 رها گفت
 رها_عروس رفته گل بشینه 

 برای بار دوم میپرسم 
 دارام راد آیا وکیلم شما را به عقد دائم آرسام پناهی دربیاورم

 آرام گفتاین بار 
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 آرام_,عروس رفته گالب بیاره 
 برای بار سوم میپرسم 

 دارام راد آیا وکیلم شما را به عقد دائم آرسام پناهی در بیاورم 
 رها _عروس زیر لفظی میدواد 

 خاتون یه گردنبند انداخت گردنم وپیشونیم رو ب*و*سید 
 ورفت همه به من نگاه میکردن تا ببینن جوابم دیه .......

  
  

 ورفت همه به من نگاه میکردن تا ببینن جوابم دیه
 دارام_با اجازه ی پدر ومادر بله 

 همه دست زدن 
 رها ظرف عدل رو آورد وگرفت طرفمون 

 اول آرسام دستشو زد تو ظرف عدل وعدل رو گذاشت تو دهنم 
 دستشو گاز گرفتم که با دشماش برام خط ونشون کشید

 عدل وگرفتم طرف  ولی گاز نگرفت منم با ترس دستمو زدم  تو ظرف 
 کادوها رو دادن وبعد رفتیم وسوار ماشین شدیم ورفتیم طرف باغ .....

 از ماشین پیاده شدیم 
 ورفتیم تو خیلی باغ قشنگ بود

 همه دست میزدن 
 رفتیم وتو جایگاهمون نشدتیم 
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 آراد رو دیدم که داره میاد طرفه ما 
 وگفت  اومد جلو وتبریک گفت وبعد اومد پیشم

 آراد_یه دیزی بگم نه نمیگی
 دارام_بگو ببینم 

 انگشت اشارش رو به یه طرف گرفت وگفت 
 آراد_اون دختره ازدواج کرده

 رد انگشتشو گرفتم ورسیدم به رها 
 دارام_نه ...دطور

 آراد_میتونی مارو باهم آشنا کنی
 دارام_درا

 آراد_من...من ازش خوشم اومده
 اان دیدی  دطوری ازش خوشت اومدهدارام_آراد تو همین 

 آراد_دارام جونه من قبول کن 
 دارام_باشه به  میگم 

 آراد_مرسی 
 اینو گفت ورفت

 آرسام گفت 
 آرسام_دی میگفت بهت

 دارام_گفت که با رها آشناش کنم.....
 آرسام_بهم میانا  

 دارام_آره دوتاشون بهم میان
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 رها هم داشت میومد طرفه ما
_دقدر حالل زادست همین اان داشتیم درموردش حرف میزدیم که آرسام 

 اومد
 رها اومد وبه آرسام سالم داد ومن رو هم ب*غ*ل کرد وگفت 

 رها_ایشالله به پای هم پیر بشین 
 دارام_ممنون 

 یه آهنگ خیلی قشنگ  گذاشته بودن آرسام گفت
 آرسام_بریم بر*ق*صیم 

 دارام_بریم 
 م ورفتیم دستمو گرفت وبلند شدی

آرسام دوتا  دستشو گذاشته بود پشت کمرم ومن هم دستامو گذاشته بودم رو 
 شونه اش 

 همزمان باهم میر*ق*صیدیم وبه دشمای هم خیره بودیم 
 آهنگ که تموم شد خواستیم بشینیم که دند تا دختر پدر گفتن

 داماد عروس رو بب*و*س 
 آرسام سرشو آورد جلو وگونه ام رو ب*و*سید 

 با این کارش همه دست زدن وماهم رفتیم ونشدتیم .......که 
بود که عروستتی تموم شتتد ستتوار ماشتتین شتتدیم وبقیه هم 2حدود ستتاعت  

 پشتمون میومدن 
 آرسام هم داشت بلند بلند آهنگ میدوند....
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بالخره رسیدیم قرار بود تو خونه ی آرسام زندگی کنیم به اصراره من تو همون 
 نه ندریدیم خونه موندیم ودیگه خو

بابام رو ب*غ*ل کردم وهمون طور که اشتتتک میریدتم باهاشتتون  مامان و
خداحافظی کردم رها رو هم ب*غ*ل کردم بابام دستتتمو تو دستتت آرستتام 

 گذاشت وگفت 
 بابا_پدرم مراقب  باش

 آرسام_مثل دشمام ازش مراقبت میکنم 
 در خونه رو باز کردیم ومنو آرسام رفتیم تو .....

  
 در خونه رو باز کردیم ومنو آرسام رفتیم تو... 

 تا رسیدیم به سالن آرسام ب*غ*لم کرد 
 دارام_اااا دیکار میکنی بزارم زمین 

 آرسام_نوچ 
 ومنو از پله ها برد باا 

 ودر اتاقه خودش رو باز کرد 
 تدت پر از گل رز بود 

 همون طور که تو ب*غ*ل  بودم منو گذاشت رو تدت وخودش پاشد 
 واز تو کمدش لباساشو برداشت ورفت بیرون 

منم پاشدم ورفتم جلوی آئینه اول موهام رو باز کردم وبعد خواستم لباسم رو 

 ️☹در بیارم تو نتوندتم



wWw.Roman4u.iR  410 

 

 دارام_آرسام...آرسام 
 بعد دند دقیقه اومد لباساشو عوض کرده بود 

 آرسام_کاری داشتی 
 دارام_بیا این زیپ لباسم رو باز کن 

شو برد اومد جل سر سم رو باز کرد ولی عقب نرفت برم گردوند و و وزیپ لبا
 تو موهام نفس های عمیق میکشید 

 سرش رو بلند کرد وگفت 
 آرسام_اجازه هدت که خانمم بشی 

 دشمام رو باز وبدته کردم وبه حرف  مهر تایید زدم 
 سرش رو جلو آورد ول*ب*ا*م رو ب*و*سید.............

 پایان.......
  

 :یعنی️❤عشق❣

 که هدت نفر یه❣ 

  فکر بدون❣ 

❣ 
  وآینده نتیجه به❣

❣ 
  روز هر❣

 دیروز از بیشتر❣ 
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 ........داره دوستت❣ 

 بابت نوشتن این رمان زیبا نایمببا تشکر از 


