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رمان:خدمتکار شیطون
نویسنده :شهرزاد احمدی
ژانر :کلکلی  .طنز  .عاشقانه  .هم خونه ایخالصه
دختري به اسم شهرزاد که هزارو یک درد داره...
پدر معتادش میخواد مجبورش کنه با یه قاچاقچي ازدواج کنه...شهرزاد
مادر نداره که جولوي این ازدواج و بگیره...واسع ي همین شهرزاد
مجبور میشه فرار کنه و بره روستا پیش تنها خالش...اون روستا یه
ارباب داره که شهرزادو خیلي اذیت میکنه!
ناگفته نماند که شهرزادم خوب از خجالتش در میاد...
#پارت1
هم سرد بود هم بارون با شدت میزد ،کامال خیس شده بودم.
دیگ پاهام توان راه رفتن نداشتن ،یبار دیگه آدرس و نگاه کردم،اره
همینجا بود !؟
واقعا عمارت بزرگ و قشنگي بود.
همینطور که محو دیدن عمارت بودم صداي پارس سگ از پشت سرم
اومد که ده متر پریدم هوا .
اروم چرخیدمو پشت سرمو نگاه کردم .
ي مرد خیلي گنده که کتو شلوار مشکي تنش بود و یه سگ سیاهه خیلي
بزرگم جفتش بود.
با تته پته گفتم :
_سالم
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مرد_اینجا چي میخواي
_اومدم واس کار ،اقا خالم اونجا تو عمارت کار میکنه
مرد_ارباب میدونه اینجایي؟
_بله اقا خالم باهاش حرف زده
مرد_اسم خالت چیه؟
_گل بانو
مرد_همینجا وایسا
مرده سه چار قدم ازم فاصله گرفتو رفت سمت عمارت داد زد:
مرد_ جعفـــــــــــر جعفـــــــــر کجــــــایي
جعفر_بله ناصر
اون مرده که حاال فهمیدم اسمش ناصره گفت :
ناصر_این دخترو ببر تو عمارت پیش ارباب میگه دختر خواهره گل
بانوعه
جعفر نگام کردو گفت :دنبالم بیا
قدم اولو که برداشتم اون سگه پارس کرد
یه جیغ بنفش کشیدمو دویدم سمت عمارت ،اون سگه هم پشت سرم
میومد .
ناصر€جیسون بیا اینجا وایساااااااااااا
سگه وایسادو فقط منو نگا کرد منم اروم اروم سرعتمو کم کردم و
وایسادم .
جعفر اومد کنارمو زیر لبي گفت ترسو،چیزي نگفتم و دنبالش به اخل
عمارت رفتم.
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#پارت2
وارد عمارت ک شدیم دهنم از این همه زیبایي باز موند،جعفر به یه
دختري که در حال نظافت بود اشاره کرد که بیاد طرف ما .
جعفر_مهتاب برو ب گل بانو بگو بیاد
مهتاب _چشم جعفر اقا
مهتاب رفت و من منتظر شدم تا خاله گل بانو بیاد .
گل بانو_بله اقا جعفر کاري دا.....
وقتي چشمش به من افتاد حرفشو خورد و به سمتم دویدو منو در اغوش
گرفت.
گل بانو_شهرزاد خاله اومدي؟ چه خانوم شدي؟ چطور تونستي این
همه مدت اونجارو تحمل کني؟ کاشکي زودتر میومدي پیشم.
من_سالم خاله جونم .خیلي دلم برات تنگ شده بود .واقعا صبرم تموم
شده بود مخصوصا این آخریا ک....
خاله منو از اغوشش کشیدو بیرونو گفت
گل بانو_دیگ همه چیز تموم شد تا توي این عمارتي هیچکس نمیتونه
بهت نزدیک بشه.
جعفر ک تا اون موقع شاهد حرفاي ما بود یه سرفه مسلحتي کردو گفت
:گل بانو بهتره برین پیش ارباب.
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گل بانو_آ...آره خوب شد گفتید ،بریم شهرزاد جان که باید به ارباب
خبر بدم که تواومدي.
باهم رفتیم ب طبقه باال و خاله رو به روي یه اتاق که درش مشکي بود
وایساد و اروم در زد.
مرد_ بیا تو
خاله درو باز کردو دستشو گذاشت پشت کمرم و منو به داخل هدایت
کرد و خودشم اومد توي اتاقو درم بست.
گل بانو_سالم ارباب ،این همون دختر خواهرمه که راجبش باهاتون
حرف زدم.
ارباب سرشو از تو کتابش اورد باال و به من نگاه کرد.
خداي من این مرد چقد زیبا بود،فکر نمیکردم ارباب انقدر جوون باشه.
اخمش بهش ي جذبه و ابهت خاصي داده بود ،رنگ چشاش خیلي
قشنگ بود،
سبز بود.
همینطور ک در حال اسکن ارباب بودم خاله با ارنج زد ب
پهلوم،نگاش کردم و گفتم چیه!
اروم لب زد گفت سرتو بنداز پایین.
اهاني گفتمو سرمو انداختم پایین .
ارباب_اسمت چیه ؟
من_ بامنید؟
ارباب_ بعله با توام
من_اهان اسمم شهرزاده
ارباب €خیلي خوب دختر میتوني ازین به بعد خدمتکار شخصیم باشي
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خاله با قیافه اي ذوق زده گفت:ارباب خیلي لطف کردین واقعا ازتون
ممنونم
ارباب_گل بانو به شقایق بگو تموم وظایف شو بهش بگه.
گل بانو _چشم ارباب
ارباب_خیلي خوب میتونید برید

#پارت3
برگشتیم و از اتاق رفتیم بیرون.
این عمارت واقعا بزرگ و زیبا بود
خاله منو برد به یه اتاقو گفت:شهرزاد جان این اتاق ،اتاقه توعه االن یه
دوش بگیر لباس نو هم توي کمد هست حوله ي تمیز هم تو حموم هست
،برو گلم برو دوش بگیر بعد بیا به اتاق خدمتکارا
من_چشم خاله جون مرسي که گفتین واقعا به یه حموم احتیاج داشتم
خاله لبخندي زدو از اتاق بیرون رفت.
اتاق خیلي بزرگي نبود یه تخت داشت با کمد و اینه ،همین.
یه حمام دسشویي هم توي اتاق بود .
رفتم در کمدو باز کردم ،کلي لباس نو و استفاده نشده توي کمد بود.
یه شلوار جین یخي با پیرهن استین بلند دکمه اي به رنگ ابي نفتي
برداشتم و گذاشتم رو تخت.
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شالمو در اوردمو موهامو باز کردم ،موهام تا وسطاي کمرم بود و
رنگشون مادر زادي طالیي بود.
رفتم دوش گرفتمو اومدم حوله ام رو انداختم رو تخت که یه دفعه یکي
درو باز کرد.
گوش خراش ترین جیغ عمرمو زدم.
من_برو بیرووووووووووووووووووووووووون
اون دختره هول شدو رفت بیرون،هوف تو اتاق خودمونم امنیت نداریم.
لباسامو پوشیدمو رفتم جلو اینه موهامو از دو طرف گیس کردم،یه
روسریه ابي نفتي هم سرم کردمو از اتاق زدم بیرون.
داشتم دنبال اتاق خدمتکارا میگشتم که یه گوریل جلوم سبز شد.
اوووووم چه قدي داره گردنم درد گرفت،
انقدر سرمو بردم باال تا به صورتش رسیدم .
عههههههه این گوریله که همون ارباب جیگرس المصب چه قدي داره
چ هیکلي داره.
ارباب_اینجا چي میخواي؟مگه االن نباید سر کارت باشي هان؟
_چیزه ...من ...من...
ارباب_توچي
خدایا این اربابه خیلي ترسناکه.
من_ارباب بخدا داشتم دنبال اتاق خدمتکارا میگشتم.
ارباب_سمت چپته
_آآآآآ چرا ندیدمش
ارباب زیر لبي گفت خوب کوري دیگه.
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_شنیدما
ارباب داد زد!
ارباب_برو ســـــر کارت تا نصــــــفت نکـــردم.
با بیشترین سرعت ممکن دویدم سمت اتاق و درو با کردمو رفتم توي
اتاقو درو بستم و یه نفس راحت کشیدم که دیدم ??تا چشم دارم بهم
نگاه میکنن.

#پارت4
یهو خاله از وسط جمعیت اومد گفت
گل بانو :خانوما این دختر خواهرمه شهرزاد ازاین به بعد اینجا کار
میکنه و خدمت کار شخصیه اربابه با همه سالم کردم که یکي از دخترا
اومد پیشم
دختر خوشکلي بود حدود  20.21بود
دختر:سالم شهرزاد جون من شقایقم همون که اومد تو اتاقت تو جیغ
زدي ببخشید تورو خدا نمیدونستم لختي
من:نه بابا این چه حرفیه اشکال نداره هرچي من دارم توهم داري
بعد دوتامون زدیم زیر خنده و شقایق شیطون گفت
شقایق:ولي تو چیزاي قشنگ تري داري
با مشت زدم به بازوش
من:گمشووووووو
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شقایق:اینارو بیخیال بیا بریم پیش بچه ها
من:بچه ها؟
شقایق:اره پریا و عسل و افسانه که ما بهش میگیم افي
من:خخخخ باشه بریم
رفتیم بیرون از عمارت چون کاري نبود که انجام بدیم منم قرار بود از
دو روز دیگه کارمو شروع کنم شقایق منو برد پشت عمارت ک یه
فضاي سبزو خیلي قشنگ بود
سه تا دختر که سر صداي زیادي میکردنو صداي خندشون بلند شده
بودو دیدم
فکر کنم همون دخترایین که شقایق میگفت
وقتي رسیدیم بهشون نظرشون به ما جلب شد
دختر مو کوتاهه  :شقایق بگو ببینم این حوریه بهشتیو از کجا پیدا
کردي
شقایق:خخخخ عسل خانوم ایشون خدمتکار شخصیه اربابن
عسل:اوه اوه دختر بدبخت شدي این ارباب خیلي گوشت تلخه
من:نههههههههه
بچه ها:ارههههههههه
یکي از دخترا که بانمکو قد کوتاه بود گفت
افي:سالم من افسانه هستم ولي دخترا بهم میگن افي
خندیدمو گفتم
من:خوشبختم افي
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یکي از دخترا که یکم هیکلي بود و قد بلند که حدس میزدم پریا باشه
گفت
پریا:سالم شهرزاد جون منم پریام
من:خوشبختم گلم
رو به بچه ها گفتم
من:اووووم امیدوارم دوست خوبي براتون باشم
پریا :اییییییش نخیرم ما با زشتا دوس نمیشیم
افي :تا دلتم بخواد گنده
عسل:پریا افي دوتاتون خفه
پریا و افي:چشم
همه خندیدیم که زینب خانوم اشپز عمارت گفت
زینب :بچه ها بیاین داخل وقت استراحت تموم شده کلي کار داریما
شقایق:چشم زینب جون  ،بچه ها بلند شین بریم
ماهم همه بلند شدیمو رفت توي عمارت

#پارت5
هرکدوم از بچه ها رفتن سر کارشون اما شقایق پیش من موند تا
وظایفمو بهم بگه
شقایق:ببین شهرزاد ارباب ادم منظمیه همه ي کاراش با برنامه ریزیه
سعي کن بي دقتي نکني که خیلي بد تنبیه میشي
من:چشم
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شقایق:بي بال ،خوب ساعت 7صبحونه شو براش میبري روي میز
میچیني ،ساعت  2ناهار میخوره ،ساعت 8شبم شام میخوره ،چون تو
خدمتکار شخصیشي خودت باید براش غذا درست کني ،هرشبم باید
ماساژش بدي ،ماساژ ک بلدي؟
من :اوف اینجا پادگانه مگه ،اره بلدم
شقایق :اینا که چیزي نیست هنوزم هست ،خوب ساعت 6صبح باید
بیدار شي و اتاق شو تمیز کني هر وقتم که از بیرون میاد باید وان و
براش اماده کني تا دوش بگیره و اینم بگم که زمان اومدنش معلوم
نیست
من:ایییییییش عین دختراس ،اخه من از کجا بفهمم کي میاد که وان و
براش اماده کنم
شقایق:هیس دختر اگه بفهمه خیلي بد تنبیهت میکنه ،قبل اینکه داخل
عمارت شه تو زود برو وان و حاضر کن
من:باش ،حاال اینارو بیخي این ارباب بد اخالق اسمش چیه
شقایق:رادمان
من:اوووووو چه باکالس
شقایق:پاشو پاشو بریم شام بخوریم که من خیلي خستم
من:باشه بریم
شامو که خوردیم رفتم توي اتاقم و به زندگیم فکر کردم
به بابام که معتاد بود و میخواست منو بخاطر مواد به یه قاچاق چي
شوهر بده
به مامانم که نتونست بابامو تحمل کنه و طالق گرفت و ازدواج کرد
بهش حق میدم
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منم نتونستم تحمل کنم و فرار کردم
نمیدونم اگه خاله نبود باید چیکار میکردم
با همین فکرا بود که پلکام سنگین شدو خوابم برد

#پارت6
صبح با صداي عذاب آور زنگ ساعت بیدار شدم
از فردا باید کارمو شروع میکردم
پس امروز تصمیم گرفتم برم کل عمارت و بگردم
از توي کمد ي شلوار جین مشکي با یه پیرهن دکمه داره سفید در
اوردمو پوشیدم
یه روسري سرم کردمو رفتم که اول داخل عمارتو بگردم
واقعا چیدمان اینجا عالي بود
تو عمرم تاحاال همیچین جایي نرفته بودم
دو دست مبل سلطنتي طبقه پایین بود با یه میز غذا خوریه ??نفره
سلطنتي
ترکیب قشنگي بود ترکیب سبزو ِک ِرم
خوب االن میرم طبقه باال همینطور که داشتم از پله ها باال میرفتم
اتاقارم میشمردم
حدود ??تا اتاق تو این عمارت بود
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رفتم در اولین اتاقو باز کردم که یه تخت یک نفره با کمدو میز توالت
و اینه بود
رنگ اتاق هم فیروزه اي بود خیلي ساده و شیک
بقیه اتاقا هم همین شکلي بودن فقط رنگ شون فرق میکرد
طبقه ي باال هم تموم شد و االن نوبت بیرون عمارته
از در عمارت بیرون زدم که چشمم به فضاي سر سبز رو به روم افتاد
اینجا بهشت بود درختاي بزرگ میوه از هر نمونه گلي اینجا بود
از شقایق شنیده بودم ي استخر خیلي بزرگم داره توي عمارت
باید پیداش کنم اینجا چیزي نبود واسه همین رفتم پشت عمارت
همینطور که داشتم میرفتم ي استخر بزرگ با اب تمیز دیدم ک جون
میداد شیرجه بزني توش
رفتم نزدیکش وایسادم و دستمو کردم توي اب
رادمان:اینجا چي میخواي
از ترس جیغ زدمو افتادم توي اب ارباب سریع پرید توي ابو منو بغل
کرد
از این همه نزدیکي معذب شدم مخصوصا حاال که دقت کردمو دیدم
ارباب چیزي تنش نیست
داشتم از خجالت اب میشدم که یه تکوني به خودم دادمو از حصار
دستاي ارباب بیرون اومدم و به سمت عمارت دویدم

#پارت7
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

ایش اصن خیلي بدم اومد ازش بچه پرو چطور جرات کرد بیاد منو
بغل کنه فکر کرده من شنا بلد نیستم
نشونش میدم وقتي رسیدم به عمارت عسل و دیدم
عسل:چرا نفس نفس میزني ژیگیرم
منم همه ماجرا رو براش تعریف کردم
عسل:اوه اوه ارباب مون پتروس فداکار بودو خبر نداشتیم
من:نه بابا فکر کرد من غرق شم بمیرم براش دردسر میشه وگرنه
هرکسي که الکي واسه یکي کار انجام نمیده ،اما من حساب اینو نزارم
کف دستش شهرزاد نیستم
عسل :شري جون ببینم چیکار میکني تو اخر دیوونش میکني یا نه
شهرزاد :شري نه و شهرزاد ،بزغاله دفه اخرت باشه اسممو مخفف
میگیا
عسل :شري شري شري شري شري
من:میکشمت عســــــــــل
با جیغ دویدم دنبالشو اونم سري بلند شدو دوید
من میدویدم اون میدوید از روي مبال و میز باال میرفتیمو جیغ میزدیم و
میخندیدیم
رادمان :اینجا چخبـــــــــــــــــره ؟؟
ایش این که باز پیداش شد
عسل هول شده بودو به تته پته افتاده بود
عسل:اقا ...میگم ....چیزه ...اصن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:اقا تو عمارت تون موش دیدیم واس همین انقد ترسیدیم ،اصال فکر
نمکیردم همچین عمارت قشنگي یه موش کثیف و خیلي بزرگ توش
زندگي کنه اه اه اه حالم بهم خورد
رادمان :تنها موش اینجا تویي
اومد جلو رومو انگشت اشاره شو گرفت طرفمو به حالت تهدید گفت
رادمان:یباره دیگه ،فقط یه بار دیگ نظم و سکوت این عمارت و بهم
بزني میندازمت جلوي سگا فهمیدي
من که یه کوچولو فقط ي کوچولو ترسیده بودم تند تند سرمو باال پایین
کردم
رادمان :نفهمیدم چي گفتي مگه اللي؟
تو دلم یه نفهم بارش کردم
من :چشم اقا
رادمان:خوبه میتونید برید
این پسره ي چلغوزه گوریله زشت بد ترکیب اخه واقعن دلش میاد با
دوتا دختر نازو خوشکلو شیطون اینجوري رفتار کنه؟
یني واقعن میخواست منو بندازه جلو سگا؟
نه بابا اونقدرا هم ظالم نیست که
عسل:دختر گند زدیم بدو بریم تا دوباره این اربابه گوشت تلخ ضایع
مون نکرده ،من یه روز به اخر عمرم مونده باشه میام اینو جر میدم
حاال ببین
من:رو کمک منم حساب کن پرنسس
عسل:گمشو برو
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت8

رفتیم توي عمارت که خاله گل بانو اومد همه خدمتکارارو یه جا جمع
کرد
گل بانو :خانوما ،اقا گفتن داداششونو نامزدشون دارن از شهر میان
،میخوام مثل همیشه واسه مهمون اقا سنگ تموم بزارین
خدمتکارا:چشم
گل بانو :خوبه ،فردا میان ،االنم برید ب کاراتون برسید خانوما
هوووووووف این جلبک کم بود داداششو نامزدشم اضافه شدن
پریا :چته دختر تو فکري؟ قیافت مثل ادم خبیثا شدي
من:ببند بابا ،این رادمانه خرچسونه کم بود حاال داداششم اضافه شد،شما
چطور این همه مدت تحملش میکردین
پریا:سخت نگیر عشقم ارباب اونقدرا هم بد ني ،من داداششو دیدم پسر
خوبو مهربونیه ولي نامزد شو تاحاال ندیدم ،خدا کنه ازون دختراي افاده
اي نباشه
من:پري چرت نگو اینایي ک من دیدم همشون جلبکن اصال مشکل
دارن با همه
پریا :حاال چته تو انقد حرص میخوري؟
اه اه نگا صورتت پر جوش شد
من:پریا سر به سرم نزار که میرنم لهت میکنماااا برو نبینمت
پریا:اه اه تو که از اربابم گنده دماغ تري
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اییییییش من رفتم کارامو بکنم توهم انقد اینجا با خودت حرف بزن تا
خول شي
من:برو نبینمت
پریم راس میگه ها!
تا من سر به سر ارباب نزارم که اون کاریم نداره،ولي غلط کرد منو
بغل کرد مرتیکه جلبک
ایش
گل بانو :شهرزاد خاله برو اتاق ارباب ،اقا کارت داره
خدایا همین یکیو کم داشتم
من:چشم خاله

#پارت9
داشتم میرفتم طبقه باال
افي :هي دختر کجا میري
من:هوووف دارم میرم ببینم این جلبک چیکارم داره
افي:جلبک کیه؟
من:ارباب دیگه خنگ
افي:اینو جلو کسي نگیا اگه به گوش ارباب برسه بدبختي دختر
من:هیچ غلطي نمیتونه بکنه

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي:یکي از خدمتکارا رفته بود با یکي از نگهبانا رابطه بر قرار کرده
بود اربابم دوتاشونو وسط میدون فلک کرد و از روستا انداخت شون
بیرون
من:واي خداي من این چقد وحشیه خوب البد همو دوست داشتن
افي:نه بابا دفه اول شون نبود
من:به هر حال نباید این کارو میکرد
افي:اینو گفتم که بدوني این جلبکي که میگي اونقدرا هم مهربون نیست
من:اره تازه دارم با خوي شیطانیش اشنا میشم انگار از مغولستان اومده
افي:بیخیال بابا ،صدات کردم گفتم اگه میري پیش ارباب این شربتم
براش ببر
من:حاال نمیشه خودت ببري
قیافشو مظلوم کرد
افي:لدفن بیبــــــي
من:اوف باشه
افي:دمت گرم من رفتم
من:وایسا ،میگم ارباب کجاست
افي:دست راست یه در بزرگ سفید هست برو اونجا
من:اوکي جیگر برو
اوووووم خوب حاال در سفید بزرگ کجااااست
جــــیغ پیداش کردم رفتم داخل درو پشت سرم بستم او ماي شت
شربتو گذاشتم رو میز کنار در و خودم در حال اسکن اتاق بودم
یه اتاق برگ پر از وسیله ورزشي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

پس این گودزیال تو این اتاق بدنشو ساخته
یهو یکي از پشت دستشو گذاشتم رو شونم
من:جیــــــــــــــــــــغ
فرد ناشناس دستشو گرفت جلو دهنم جوري که داشتم خفه میشدم
شیطونه میگه بزنم وسط پاش از بچه دار شدن محروم بشه ها عه این
که همون جلبکس
من:جــــــــــــــــیغ اربــــــــــاب چرا لختـــــــــــــــي
خداي من این پسره چرا لخته
یا پیغمبر چه هیکلي داره
رادمان:تموم شدم
من:ها؟ بامني؟چیزه...خوب اقا کارم داشتین
رادمان:برگرد منو نگا کن وقتي باهات حرف میزنم
من:اخه لختین
رادمان:فقط پیرهن تنم نیست
من:خب لختین دیگه
رادمان:یعني میخواي بگي تو تاحاال بدن هیچ پسریو ندیدي؟هه مظلوم
نماي خوبي هستي

#پارت10
آمپر چسبونم ،این گوریل دیگه خیلي داشت رو اعصابم رژه میرفت
برگشت طرفش
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:ببین اقاي عزیز ،نه دلیلي داره که من بخوام دروغ بگم ،نه دلیلي
واسه مظلوم شدن
میبینم واقعا فکر نمیکردم با این همه دبدبه و کپکپه پول نداشته باشید یه
تیشرت براي خودتون بخرید که هر موقع لخت جلوي من ظاهر میشید
اوه اوه فکر کنم زیاده روي کردم چون کبود شده
با دو قدم اومد سمتو گلوم و گرفت
رادمان:خیلي داري حرف میزني دختر کوچولو ،اینجا خونه ي منه و
من هر جور دلم بخواد میگردم ،شاید تا االن فهمیده باشي که من به
هیچکس رحم ندارم ولي این بار میبخشمت اخه خیلي بدبختي ،شاید
هنوز اون روي منو ندیده بودي ،ولي االن ببین
یک بار دیگه فقط یکباره دیگه صداتو روي من باال ببري یا حرفمو
گوش ندي انگشت کوچیکتو قطع میکنم
مفهومه؟
داشتم خفه میشم
با صدایي که خودمم بزور شنیدمش گفتم چشم
رادمان:گمشو بیـــــــــــــرون
پرتم کرد رو زمین و من سریع بلند شدمو رفتم بیرون
بغضم گرفت
راست میگفت من خیلي بدبختم
اگه بدبخت نبودم که زندگیم این نبود
اشکام همینجوري روي گونه هام میریختنو قصد تموم شدنم نداشتن
با دو خودمو به اتاقم رسوندمو درم پشت سرم قفل کردم
اصال من چرا دارم گریه میکنم؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

واسه ي اون جلبکه بي خاصیت؟
سریع اشکامو پاک کردم
ب من میگن شهرزاد خطر
یکاري میکنم این اربابه جلبک به پام بیوفته
شهرزاد نیستم اگه حق شو کف دستش نزارم
مردک جلبک

#پارت11
با صداي در از فکر اومدم بیرون
من:بیا تو
در باز شدو شقایق اومد داخل
شقایق:عزیزم اومدم بهت بگم از فردا باید کارتو شروع کني میدوني که
من:اصال یادم نبود
مرسي ک گفتي
شقایق:خواهش میکنم
من:شقایق تو چند سالته؟
شقایق20:
من :واقعا؟ چطور اومدي تو این عمارت؟
شقایق:میدوني شهرزاد داستانش طوالنیه حوصله داري برات بگم؟
من:چرا ک نه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

شقایق:ما خانوادمون مذهبي بود ،من عاشق شدمو خانوادم سخت
مخالف بودن
من آزادي میخواستم ،خانوادم سخت مخالف بودن ،عشقم ترکم کردو
ازدواج کرد
اومد خاستگاریم اما خانوادم مخالفت کردن چون خانواده ي اونا خیلي
ازاد بودن
من خودکشي کردم
باورت میشه شهرزاد؟ بابام منو انداخت از خونه بیرون
حتي منو دکترم نبرد
داشتم میمردم که ارباب منو تو خیابون پیدا کرد
سریع منو رسوند بیمارستانو آورد روستا.
من خیلي بهش مدیونم
اگه اون نبود معلوم نبود االن زنده بودم یا نه
خداي من این ارباب اونقدرا هم که فکر میکردم بد نیست
من:درکت میکنم شقایق منم مثل تو زندگیه سختي داشتم
تازه اصال فکر نمیکردم ارباب انقدر ادم خوبي باشه
شقایق:میدوني شهرزاد ،ارباب دل پاکي داره
ولي اونم واسه خودش قوانیني داره
هرکسي قوانین شو رعایت نکنه به بدترین شکل ممکن تنبیه میشه
من:اوهوم
شقایق:خب میشنوم
من:چیو ؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

شقایق :داستانه زندگیتو
من :هوف از کجاش بگم
شقایق:از اول اولش

#پارت12
من:از وقتي یادمه همیشه تو خونمون دعوا بود
بابام معتاد بودو مامانمو کتک میزد
مامانم دیگ نتونست تحمل کنه و طالق گرفت
من ?? سالم بود که مادرم طالق گرفتو دوباره ازدواج کرد
پدرم هر روز بیشتر معتاد میشد
هرچي دم دستش بود میفروخت واس کشیدن
همیشه هم ک قربونش برم فضا سرگردان بود
حتي فرش زیر پامونم فروخته بود
این اخریا بخاطر نداشتن مواد میخواست منو به یه قاچاقچي بفروشه
تو این همه سال خاله بانو میگفت بیا پیش خودم
ولي دلم نیومد بابامو ترک کنم
اما این اخریا دیگ واقعا صبرم تموم شد و از اون جهنم فرار کردم
شقایق:شهرزاد تو مثل یه مرد واقعي هستي که این همه مدت تونستي با
زندگیت کنار بیاي من:شقایق خیلي سخت بود خیلي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

شقایق:میدونم عزیزم
چند سالته االن؟
من??:
شقایق:اوهوم حدس میزدم
من:پاشو گمشو میخوام بخوابم وقتمو گرفتي
بالشتمو پرت کردم سمتش که رو هوا گرفتش
شقایق:چته وحشیه آمازوني
من:برو بیرون خنگ فردا باید صبونه این ارباب کله خرو بدم
شقایق:اوه اوه باشه باشه من رفتم بخوابم
من:بسالمت
شقایق:ایکبیري
نیم خیز شدم که برم بزنمش اونم سریع از اتاق رفت بیرون
دختره ي خلو چل
حاال من فردا باید چیکار کنم
هوف این اربابه از همین االن داره منو دق میده
ولي من کم نمیارم
انقد تو ذهنم واسه رادمان نقشه کشیدم که نفهمیدم کي خوابم برد

#پارت13
صبح با صداي نفرت انگیزه ساعت بیدار شدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

ساعت ?بود
اي خدا اخه انصافه؟ من ساعت ? بلند شمو از خواب نازم بزنم برم به
اون گوریل صبحونه بدم بعد اینکه صورتمو شستم رفتم لباسامو عوض
کردم
وقتي رسیدم به آشپزخونه همه مشغول کار بودنو هیچ کس حواسش به
من نبود
منم از فرصت استفاده کردم .ي جیغ بنفش کشیدم همانا پریدن ??نفر
آدمو حمله ور شدن ? وحشي به سمت من
پریا:جرات داري وایسا
شقایق:فقط دستم بت نرسه
افي:شلیطه ،زندت نمیزارم
عسل:بگیرمت جرت میدم
بلند بلند میخندیدمو از عمارت بیرون دویدم
اون ?تا وحشیم هنوز دنبالم بودن که هممون با صداي فریاد یه گراز
،سیخ سرجامون وایسادیم
رادمان:اینجا چخبـــــــــــــــره؟؟؟
هر چي دورو ورمو نگا کردم اون چلغوزو ندیدم
من:افي من خیاالتي شدم یا شماهم صداي اربابو شنیدین؟
با ارنج کوبید توي کله مو به باال اشاره کرد
عهههههههههه رو بالکنه کهههههه
نیشمو براي رادي باز کردمو براش دست تکون دادم
بعدشم دویدم توي عمارت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دخترا هم پشت سرم دویدن
هوف بخیر گذشت
با جیغ غیر منتظره ي عسل سه متر پریدم هوا
عسل:شهرزاااااد ساعت ? ??:صبحونه ارباب یادت رفتتتتتتتت
شقایق:فک کنم جنازت و بیایم جمع کنیم از تو اتاقش
شهرزاد:بچه ها بدبخت شدم
دیگ منتظر نموندم ببینم بچه ها چي میگن
فقط با نهایت سرعت دویدم سمت آشپزخونه و سینیه صبحونه رو
بردمو سر میز چیدم
امروز شانس باهام یار بود چون هنوز ارباب نیومده بود سر میز
رفتم طبقه باال تا صداش کنم
به در اتاقش رسیدم و در زدم
رادمان:بیا تو
رفتم داخل و درو پشت سرم بستم
لباس بیرون تنش بود و جلوي اینه داشت موهاشو مرتب میکرد
من:ارباب بفرمایید پایین صبحونتون حاضره
رادمان:بیا اینجا
نزدیکش رفتم که برگشت و تو چشام زول زد
رادمان :بهت گفته بودم اگه قوانین و زیر پا بزاري تنبیه میشي نگفته
بودم؟
من:اما ارباب
رادمان:ساکت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دنبالم بیا
رفت جلوي در کمدش و منم دنبالش رفتم
در کمد و باز کردو دهن منم باهاش باز شد
اووووو ماي گااااااد
این جلبک چقد لباس دارههههههه
دیدم یکي یکي داره لباساشو از رو چوپ لباسي در میاره و میندازع
رو من
منم رو هوا میگرفتمشون
انقد لباس ریخت روم که من توي لباسا گم شدم بودم
اوف جووووووون بو عطرش عالیه
رادمان:همه اینارو میشوري
من:چشم
رادمان:با دست میشوري
من:ارباب اخه...
رادمان :همین که گفتم
من:چشم
رادمان از اتاق رفت بیرونو منم لباسارو انداختم رو تختو روي زمین
نشستم
دلم میخواست موهامو بکشمو جیغ بزنم
ولي بیشتر از اون دلم میخواست با موچین دونه دونه موهاي رادي
خره رو بچینم
خداا بکشت ایشاال اخه من چطور این همه لباسو با دست بشورم؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دستاي نازنینممممم خراب میشههههه
شیطونه میگه شب وقتي خوابه برم سوزن کنم تو چشماش
همه لباسارو توي ?تا سبد جا دادم
یکي یکي همرو بردم که بشورم
رادمان:شهــــــــــــرزاد
بمیري ایشاال باز چه مرگشه
من:بله ارباب
رادمان:دیگه نمیخورم میتوني جمع کني
من:چشم
همینطور که داشتم کره و عسل و مربا رو توي سیني میزاشتم باز
صداي نحسش به گوشم خورد
رادمان:راستي یادم رفت بگم
تموم لباسارو تنها میشوري
و رفت
با این حرفش بادم خالي شد
من میخواستم از دخترا کمک بگیرم
چرا اخـــــــــــــه

#پارت14
رفتم پشت باغ و شروع کردم به شستن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

هر لباسي ک میشستم اربابم فحش میدادم
اخه اینا که همه تمیــــــــــــزه
فقط میخواد دستاي من خراب بشه من که میدونم
سه تا سبد و شستم
نگام که به ساعتم افتاد سرم سوت کشید ???:
ارباب ساعت ?ناهار میخوره
اصال دلم نمیخواد دفعه بعد لباس زیراشو بشورم
با دو خودمو به داخل عمارت رسوندم از همونجا داد میزدم
من:خـــــــــــاله خــــــــــــاله!!
رسیدم جلوي در اشپزخونه
همون موقع هم خاله گل بانو اومد بیرون از اشپز خونه
گل بانو :چته دختر جان چرا نفس نفس میزني
من:خاله اصال حواسم به ساعت نبود واسه ارباب ناهار درست نکردم
حاال چ خاکي تو سرم بریزم
گل بانو:نگران نباش خاله جان پریا درست کرد
من:واي دستش درد نکنه
گل بانو:شهرزاد برادر ارباب و نامزدش اومدن
من :کي اومدن؟ چرا من نفهمیدم
گل بانو:چون شما پشت عمارت بودي ندیدیشون ،در ضمن چون تو
خدمتکار شخصي هستي باید غذاي اونارم تو ببري و سر میز بچیني
من:چي؟ اخه به من چه؟ من خدمتکار اربابم نه خدمتکار داداششو
نامزدش که
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

خاله شونه هاشو باال انداخت
گل بانو:قانونه عزیزم
یعنیا عنم تو قانوني که این رادي خره گذاشته
من:چشم خاله میشه غذا هارو بدید ببرم
گل بانو:اره دخترم رو میز اشپزخونس برو ببر
غذاهارو بردم گذاشتم روي میز وقتي اخرین کاسه سوپ و گذاشتم
ارباب و برادرشو نامزد برادرش اومدن
اوالال چه جیگرایي بودن دوتاشون
ولي سن زیادي نداشتن
سریع سیني به دست برگشتم توي اشپز خونه
عسل:خنگ چرا بر گشتي؟
من:مگه باید میموندم ؟غذاهارو چیدم دیگه
عسل:واي خدا برگرد تو باید براشون غذا بکشـــــــــــي
من:من؟ به من چه اخه اوف
عسل:نکنه باز میخواي تنبیه بشي بدو جلبک
من:جلبک تیک کالم منه ها دیگ تکرار نکنااا
عسل منو هول داد طرف در اشپز خونه
عسل:باشه برووووو
دویدم رفتم سر میز باال سر ارباب
ارباب سري از روي تاسف برام تکون داد
منم تو دلم ي برو بابایي نثارش کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

واال انگار برام مهمه
داداش رادمان:برام سوپ بکش
نامزد داداشش:براي منم سوپ بکش
ایش چندشا
بشقاباشونو برداشتمو براشون سوپ کشیدم
بشقاب نامزد رو که جلوش گذاشتم بهم لبخند زد
منم بهش لبخند زدم
فک کنم بتونم باهاش کنار بیام
رادمان خودش واسه خودش سوپ کشید
بهتر واال به من چه
انقد سر پا وایسادم که پاهام و حس نمیکردم
چقد چرت و پرت میگفتن اه خوب کوفت کنید غذاتونو دیگه
رامین
از بین صحبتاشون فهمیدم که اسم دختره ،آیسل و اسم داداشش
ِ
بالخره غذاشون تموم شدو منم میزو جمع کردمو زود رفتم تا بقیه
َخم این جلبک و نداشتم
لباسارو بشورم چون باز حوصله اخم و ت ِ
همه لباسارو شستم و روي بند انداختم و گیره زدم
رادي ایشاال انگشتت بره زیر در قطع بشه زبونت کپک بزنه که این
بالرو سرم اوردي
کمرم راست نمیشد
وقتي رفتم توي عمارت دیدم آیسل و دخترا باهم جمع نو دارن میخندن
من:چشمم روشن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

پریا:دختر تو کار داشتي واسه همین صدات نکردیم
آیسل:چیکار میکردي؟
من:دا......
شقایق:هیچي فقط ارباب ?تا سبد لباس تمیز بهش داد گفت با دست
بشور
همشون خندیدن که خیلي حرصم گرفت
من:گوساله ها ،حیف ک خستم وگرنه از موهاتون دارتون میزدم
دخترا:بس که وحشي
من:خفه
رفتم توي اتاقم
خیلي خسته بودم زود خودمو به تختم رسوندمو دراز کشیدم
هنو به شام خیلي مونده بود و اربابم امروز بیرون نرفت که بخوام
حمام شو اماده کنم پس چشامو بستم تا ?ساعت بخوابم
به ثانیه نکشید که خوابم برد

#پارت15
ساعت زنگ خوردو من بیدار شدم
هنوز خیلي خوابم میومدو بدنمم درد میکرد
رفتم دسشوییي و یه آبي به صورتم زدم تا خواب از سرم بپره
ایشاال ِج ِز جیگر بگیري رادمان ک منو به این روز انداختي
االن من واسه اینا چه کوفتي درست کنم؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

رفتم توي اشپز خونه
دخترا روي میز نشسته بودن و حرف میزدن
اصالنم متوجه حضور من نشدن
پریا:اصال فکر نمیکردم انقد مهربون باشه
شقایق:اوهوم منم
افي:خیلي سسکیه بچه ها
عسل:اره به ارمینم میاد
من :جـــــــــــــــــیغ
پریا و عسل که سه متر پریدن هوا
افي م که از رو صندلي افتاد
شقایقم زبون شو گاز گرفته بود و داشت خون میومد
همشون برگشتن نگام کردن
واي خدا شبي ماموت شدن
پقي زدم زیر خنده که همشون افتادن رومو
موهامو میکشیدنو قلقلک میدادن
انقد خندیدیم که دل درد گرفته بودیم
_ دختري بودم به کنج خونه
اب میکشیدم من از رودخونه
ارزو داشتم که شوهر کنم
کل بزنم فرقمو یک ور کنم
از خونه تاجر اومدن دیدندم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

تدوین:فاطمه عابدین زاده

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

الحمدهللا که پسندیدندم.......
افي:واي گوشي منه داره زنگ میخوره
اه کجاست چرا پیداش نمیکنم
من که داشتم صندلیو گاز میزدم
عسلم که رفته بود اسید قرقره کنه
پریا هم داشت موهاشو از ریشه میکند
شقایقم داشت اون وسط بندري میرقصید
عسل:دختر این چ زنگیه اخه
شقایق:حاال ما خودیم جلو بقیه ابروت میره
من:خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
افي:زهرمار چتونه ،به خودتون بخندین بي ادبا
زنگ موبایلم خیلیم قشنگه تازه خودمم خوندمش
این حرفش باعث شد ما بازم بریم رو هوا
انقد خندیده بودم که اشک از چشام میومد
من:واي....بچه.....چي.....غذا.....ارباب
افي:یه دیقه نخند ببینم چي زر میزني
من:ههههه میگم واسه شام چي درست کنم
عسل:فسنجون
واي من خودم عاشق فسنجون بودم
شقایق:قورمه سبزي
من:ببند بابا همون فسنجون درست میکنم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

تدوین:فاطمه عابدین زاده

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

عسل:جووووووون عشقم جیگرتو خام خام
من:چاکرمندیم
افي:خب دیگه من برم سرکارم شماهم تن لش تونو جمع کنید برید
کاراتونو انجام بدین
با این حرف افي بچه ها رفتن بیرون که من سریع پریا رو صدا زدم
من:پریا
پریا:بنال
من:برو اصال قهرم باهات
پریا:باشه میرم
من:نـــــــــــه وایسا یه لحظه چته زود قهر میکني
پریا :کارتو بگو نفله
من:من نمیدونم مواد غذاییا کجاست میشه کمک کني
پریا :اوکي مواد فسنجونو برات روي کابینت میچینم
رفتم از لپش ي بوس اب دار کردم
پریا:گمشو چندش پره تفم کردي اه اه
من:خیلي بي لیاقتي
وقتي پریا موادو چید منم شروع کردم به درست کردن

#پارت16
فسنجون که اماده شد رفتم ساالد درست کنم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

زیر لب داشتم واسه خودم اهنگ میخوندم که عسل اومد پیشم نشست
عسل:شري چ بویي را انداختي المصب
من:بعله خیلي خوشمزه شده میخواي برو یکم بِ ِچش
عسل بلند شد رفت باال سر قابلمه
عسل:بوي غذا رو نمیگم بو گند خودتو میگم چي در کردي اه اه
چییییییییي این با من بود؟
من:گوزو خودتـــــــــــي بیشعــــــــــور
عسل پقي زد زیر خنده ک من حرصي تر شدمو یه یه خیار پرت کردم
طرفش که قشنگ خورد به پیشونیش
عسل :چته وحشي شوخیم سرت نمیشه نه؟
من:شوخیاتم مث خودت چرته
عسل:واي شهــــــــــرزاد عالـــــــــي شده دختــــــر
نگاش کردم
من:میدونم
اومد دوباره قاشق دهني شو بزنه تو خورشت که جیغ زدم نــــــــــــــه
عسل:باشه بابا ،فقط یادت نره واسه منم بزاریا
با چاقو رفتم باال سرش
من:باشه حاال برو اونور
عسل:هي این چاقو رو بکش کنار االن کورم میکني
من:اییییش برو خورشتو بکش توي ظرف تا ببرم سر میز
عسل:نوکر بابات غالم سیاه بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

چاقو رو تهدید بار گرفتم جلوش
من:کاري ک گفتم انجام بده
عسل:باشه باشه اینو بگیر اونور اه
عسل غذاهارو کشید تو ظرف و منم بردم سر میز چیدم
رادمانو آیسل و رامین اومدن سر میز نشستن
آیسل:میشه برام برنج بکشي
براي خودشو رامین برنج کشیدم
خودشونم خورشت ریختن
واسه رادي هم کشیدم ،وقتیم میخواستم بشقاب شو بزارم براش یه پشت
چشم نازک کردم براش که خدارا شکر ندید
ایسلو ارمین خیلي تعریف کردن اما این جلبکه عصا قورت داده یه
کلمه هم حرف نزد
همینطور داشتم نگاش میکردم که یهو با نگاش غافل گیرم کرد
منم رومو ازش نگرفتمو تو چشاش زول زدم
یه دفه به سرفه افتاد ،فک کنم لقمه گیر کرد تو گلوش
منم از این فرصت طالیي استفاده کردمو با بیشترین زوري که داشتم
میزدم پشت کمرش
اون سرفه میکرد و با دستش اشاره میکرد بسه
اما من همچنان میزدم تو کمرش
ایسل خنده شیطانیمو دیدو ریز ریز خندید
بعله اقا رادمان گهي پشت به زین گهي زین به پشت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یهو رادمان بلند شد و داد زد
رادمان:مگـــــــــه نمیگم بس کــــــــــــن
قیافمو تا حد ممکن مظلوم کردم
من:اقا داشتین خفه میشدین من دلم نیومد کاري نکنم اخه
رادمان:ببین من حتي اگه در حال مرگ بودم تو کمکم نکن باشه؟
اي اي اي خوب حالشو گرفتم
فکر کرده اگرم در حال مرگ باشه من کمکش میکنم!
زهي خیال باطل
من:چشم اقا
چن ثانیه تو چشام نگاه کردو بعدم روشو گرفتو رفت طبقه باال
منم برگشتم به رامین و ایسل نگا کردم
من:چش بود؟
با این حرفم دوتاشون بلند خندیدن
اي مرگ
اي مرض
اینا خانوادگي کم دارن
رامین:دختر....خخخخ....خیلي ....با حرص....خخخ...میزدیش....واي
خخخخ
زیر لب گفتم
من:خوب حقش بود نره غول
فک کنم بازم شنیدن چون بلند تر خندیدن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

واال اینا دیوانن
خدا شفاشون بده
بعد از تموم شدن خنده اون دوتا رواني منم میزو جم کردمو رفتم توي
اشپز خونه
که با صحنه اي وحشتناک مواجه شدم
دخترا قابلمه برنج و فسنجونو گذاشته بودن جلوشونو میخوردن
نـــــــــــــــــــه
من خودم هنوز هیچي نخوردممممممممممم
من:کوفت تون بشــــــــــــه
شقایق:شري انصافن دمت گرم عالیه
پریا:رو نکرده بودي بانو
افي:عسلللللل اون مرغ من بووووود
عسل:خفه
من:خدا نکشتون
ظرفارو کوبیدم رو میز
من:ظرفارم خودتون میشورید
من رفتم
از اشپز خونه که رفتم بیرون
هوس کردم برم بیرون عمارت یکم از فضاي سبز اونجا لذت ببرم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت17
داشتم قدم میزدم از سر سبزي فضا لذت میبردم
که صداي پارس از پشت سرم اومد
خشکم زده بود
آروم برگشت پشت سرمو نگا کردم
یه سگ سیاه که از من گنده تر بود داشت نگام میکردو خرناسه میکشید
داشتم میمردم
یه جیغ بنفش از ته دل کشیدمو
فرار کردم
همینطور که میدویدم داد میزدم
من:غلط کردم  ،دیگه شقایق و پریا و عسل و افي و نمیترسوندم
دیگ واسه ارباب نقشه نمیکشم
جـــــــــــــیغ
دیگه قایمکي اتاق عسلو نمیگردم
دیگه نمیرم تو گوشي شقایق با دوس پسراش حرف بزنم
جــــــــــــــــــیغ
گوه خوردم یکي نجاتم بده
یهو خوردم به دیوار که فکر کنم دماغم صاف شد
من:جیـــــــــــــــغ دماغم شکست
واي خدا اصال اون سگه رو فراموش کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

برگشتم پشت سرمو نگا کردم که دیدم ریدمان(رادمان) داره سگه رو
نوازش میکنه و سگه هم براش دم تکون میده
عههههههههه من خوردم به این ریدمان(رادمان)؟
المصب بدنش مث اهن صفته
برگشت نگام کرد
یه پوزخند زد و رفت توي عمارت
این افغاني االن به من پوزخند زد؟
شیطونه میگه از موژه هاش آویزونش کنم
جلوي در عمارت تموم خدمتکارا و دخترا ورامین و ایسلم وایساده
بودن
اینا واسه چي دارن منو نگا میکنن
تا ارباب رفت توي عمارت همشون پقي زدن زیر خنده
االن اینا دارن به من میخندن؟
من:چتونه شماهااااااا
با این حرفم بیشتر خندیدن که من عصبي شدم
یه جیغ از اعماق وجودم کشیدمو پامو کوبیدم رو زمین و رفتم توي
عمارت
انگار من دلقم که اینا بهم میخندن
اه مردشور این ریدمان (رادمان) و ببرن
اخه سگ جاش توي عمارته به این بزرگیه؟
مزاحم درونم:پس جاش کجاست اوسکول؟
من:من چمیدونم اه هرجا باشه نباید اینجا باشه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم دویدم رفتم توي اشپزخونه چون صداي شکمم در اومده بود
رفتم سر یخچال
اووووم خوب اینجا چي داریممممممم؟
یه نصفه نون باگد در اوردمو با دوتا برگ کالباس
حوصله نداشتم خیارشورو گوجه خورد کنم واسه همین بیخیالش شدم
داشتم ساندویج عزیزمو میخوردم که شقایق با قیافه عصباني اومد سمتم
یا خدا این چرا برزخي شده
شقایق:که میري سر گوشي منو با دوس پسرام حرف میزني اره؟
منو ضایع میکني اره؟
اوه اوه یني همشو شنیدن؟ خاک به گورمممممممممم
شقایق موهامو گرفته بود تو دستشو میکشید
شقایق:بگو گوه خوردم تا ولت کنم
من:شقایق اجي االن عصبي هستي ول کن موهامو تا بعدن باهم حرف
بزنیم
شقایق :بگو گوه خوردم تا ولت کنم
موهامو بیشتر کشید ک جیغم رفت هوا
من:گوه خوردم اخ اخ موهامو کندي ولم کنننننن
موهامو ول کرد
من:گوه خوردییییییییي نوش جانــــــــت بیبي
بعد این حرفم با بیشتر سرعت ممکن به طرف اتاقم دویدمو درو پشت
سرم قفل کردم
شقایق:شهرزاد این درو باز کن بالخره که میاي بیرون
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:بیام بیرونم هیچ کاري نمیتوتي بکني حاال هم برو چون من این درو
باز نمیکنم
شقایق:باشه عزیزم برات دارم
فک کنم رفت چون صداي قدماش نشونه از رفتن شو میداد
منم با خیاله راحت رفتم رو تخت عزیزم دراز کشیدمو چرت زدم

#پارت18
با صداهایي ک از بیرون میومد بیدار شدم
فقط 1ساعت و نیم خوابیده بودم
دو ساعت دیگه وقت غذاس منم ک کپیدم
کپه مرگمو برداشتم رفتم صورتمو سابیدم
اروم در اتاقمو باز کردمو از الي در به بیرون نگاه کردم که ببینم
کسي اینورا هست یانه
خوب که بیرونو دید زدم
خب انگار کسي نمیخاد بیاد اینورا
اومدم بیرون از اتاقو درم پشت سرم بستم
رفتم تو اشپزخونه که برم براي عن اقا شام درس کنم ک با صحنه
روبروم خشکم زد
خدمتکاره هدفون تو گوشش بود داش قر میداد
یکي نیست بگه اخه جا قحط بود حتمن باید تو اشپزخونه قراتو خالي
کني
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

هنوز پامو از در اشپزخونه داخل نذاشته بودم که دیدم بچه ها پیش هم
جمعن و دارن حرف میزنن افیم ک طبق معمول پهن بود رو زمین
میخندید
خو اگه عسل و شقا منو ببینم ک فاتحم خوندس
اخم کردمو با قیافه اي جدي رفتم تو
شقایق اومد از جاش بلند شه که اخم بي جذبه اي کردم
نمیدونم تو نگام چي دید که نیشش باز شد
یکم نگاش کردم ک دیدم ?? تا دندوناش معلوم شد پوکر نگاش کردم و
دستم ک یه قري بش دادم ک یني چیشده
افي:هوي شرزاد چته دس قر قري
من:به تو مربوط نیست
افي:گیمه بخه
پریا بلند شد اومد دست شو گذاشت رو شونم که برگشتم نگاش کردم
نیشش کش اومده بود
واقعا دیگه نتونست جلو خودشو بگیره و پق زد زیر خنده
کم کم صداي بقیشونم بلند شد
که عسل یدفه خندش بند اومد و گف شرزاد عال ببرت مارو پوکیدیم
یدفه دسته جمي هجوم اوردن طرفم که من سریع دستمو گرفتم جلوشون
من:وایسید توروخدا ،کتک زدن من باشه واسه بعد
االن باید واسه عن اقا شام درست کنم وقتم ندارم
قیافمو مثل گربه شرک کردمو بهشون نگا کردم
شقایق:عین بز نگا نکن گمشو
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با خوشحالي دستامو کوبیدم به هم
من:فداتون برم الهي
افي :شفا نمیده که
عسل:گذاشته ما بخندیم
پریا:باشد ک رستگار شوید
من:اییییش برید گم شید کنار بابا
چشمم که به ساعت خورد
هل شدم پریدم اشپزخونه یه سره رفتم در کابینت و باز کردمو یه قابلمه
در اوردم ک کوفته درس کنم
ساعت ? و نیم بود ک غذا حاضر شد و افي و عسل اومدن کمک که
غذارو ببریم سر میز
رادمان و رامین و آیسل سر میز نشسته بودن که
براشون غذا کشیدم رادمانم طبق معمول عین قزمیت نشستو خیلي
باکالس شرو کرد به خوردن
حاال اگه ما بودیم کل صورتمون و کثیف میکردیم با غذا
رامین:داداش ما دیگه فردا میخوایم بریم
رادمان:کجا میخواین برین ؟مگه قرار نشد یه هفته بمونید؟
رامین:چرا اما خوب مادر آیسل مریضه بهتره زودتر بریم
آیسل:شرمنده اقا رادمان ولي خیلي زحمت دادیم این سه روزم شما
همش توي عمارت بودید
رادمان:وظیفست آیسل
ولي دفعه بعدي حتما باید بیشتر بمونید
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یادت نره رامین مامانم با خودت بیاري خیلي وقته ندیدمش
رامین :باشه داداچ
تو چرا خودت نمیاي شهر؟
رادمان :وقت شو ندارم اینجا خیلي کار رو سرم ریخته
من:ببخشید
سه تاشون برگشتن نگام کردن
رو به عن اقا گفتم
من:اقا من میتونم برم؟
رادمان نگام کرد و با خونسردیه تمام گفت نه
منم ضایه شدم و سر جام وایسادم

#پارت19
پوکر نگاش کردم و تو دلم شروع کردم انواع فحش هاي سالم و غیر
سالم بهش دادم
اي توبه توبه
نفس عمیقي کشیدم که شروع نکنم فحش دادن بهش
بعد نیم ساعت که پاهام خشک شد و داغون شدم باالخره غذاشون تموم
شد
ایسل و رامین پاشدن رفتن
رامین دستشو گذاشت بود رو شونه ایسلو بیشتر به خودش نزدیک کرد
اي قرتي بازیا چیه دیگه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یکي نیست به این رادمان بگه پاشو داداشتو جم کن
رادمان از رو صندلي بلند شد
رادمان:کاراتو کردي بیا توي اتاقم
من که تا اون لحظه به یه جا زل زده بودم و دهنم باز بود بدون توجه
به همه چي گفتم  :عاااااا
ک به خودم اومدم گفتم  :هااا چشم
یدفه چشام گرد شد گفتم  :چییییي
برم اتاقش چیکار خاک بر سرت شد شهرزاد بي عفت شدي
نه خیر مگه کشکیه
غلط کرد با ارنج میزنم بین پاش از تولید مثل محروم بشه
منم بدم نمیاد نسل اینو منقرضکنم زودتر کارامو تموم کردم نصفشم
ریختم سر پریا
بدشم کارام که تموم شد یه چاقوي میوه خوري برداشتمو رفتم طبقه باال
جلوي در اتاقش که رسیدم در زدم
رادمان:بیا تو
یه بسم هللا گفتمو رفتم تو
خدایا خودت بخیر بگذرون
من:اقا با من کاري داشتین
رادمان:اره بیا ماساژم بده
چشام گرد شد
سرمو اوردم باال
که دیدم این عن اقا باز لخته (البته یه شلوار ورزشي پاش بود)
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

چاقو رو که پشتم قایم کردم گذاشتم روي میز عسلیه کنار در جوري که
نفهمه
من:باشه اقا ولي میشه اول یه چیزي تنتون کنید؟
رادمان:نه زود بیا کار تو انجام بده میخوام بخوابم
من:ولي اقا من معذبم
رادمان:مشکل خودته
مردشور تو ببرن واقعنم که جلبکي
رفت رو تخت روي شکم دراز کشید شیطونه میگه با پا برم رو کمرش
بپوکه
پوف
رفتم رو کمرش نشستم
رادمان:هي دختر چیکار میکني
بلند شو ببینم
اه اه چقد سنگیني
چن کیلویي؟
این قزمیت به من گفت سنگینم؟
من:اقا میخوام ماساژتون بدم مگه خودتون نگفتین؟
بعدم من نصف وزن شمارم ندارم چطور میگید سنگینم
رادمان:عین پیرزنا فقط غر میزني
بس کن دیگ
کارتو انجام بده
زیر لب گفتم تا دلتم بخاد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

گف شنیدما
من:گفتم ک بشنوي
پررویي زیر لب گفت و ساکت شد
عین خر داشتم ماساژش میدادم کمر خودمم داغون شده بود
یه پنج دیقه بعدش دیدم کپید
اي کفاثت تو خواب نازم میشه ها ولي تو بیداري فقط عین گوریل اخم
میکنه مردک یالغوز
واال اومدم از روش بلند شم که غلتي زد و من افتادم روش
اي بابا این تو خوابم مثل ادما رفتار نمیکنه
دوباره غلط زد که من افتادم کنارش
بمیري ایشاال که همه کارات رو مخمه
همنجوري داشتم تو دلم غر میزدمو فحشش میدادم که دستاش دورم
حلقه شد
اي خدا همینو کم داشتم
دستاش سفت منو چسبیده بود هرکاري میکردم در نمیومد المصب
حتي نمیتونستم نفس بکشم
عصابم پاچید رو دیوار
رومو سعي کردم اونور کنم تا ببینم چیکار کنم که لیوان اب توجهم و
جلب کرد به زور دستامو بردم سمتش و برش داشتم و همشو خالي
کردم رو صورتش
که یدفه پرید و منم که بغلش بودم پریده شدم باش هوا

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یدیقه عین اوسکال نگاه کرد یه نگاه به اینور یه نگاه به اونور منو که
تو بغلش دید چشاش گرد شد
رادمان:روي من اب میریزي اره؟
اصال تو چرااا اومدي بغل من؟
دختره ي گستاخ دارم برات
این داره چي میگه خودش بغل کرده بعدم زر میزنه بغلش چه غلطي
میکنم
دیگ داشتم عصبي میشدم
دستمو گرفت از تخت انداختم پایین و به سمت در منو میکشید
من:ولم کنننننننن
نه تو منو عین عروسک داشتي میچلوندیییییییي
اصال به چه حقي منو بغل کردیییییییي
اهههههه
حرفم که تموم شد دستمو از توي دستش کشیدم و بالفاصله از اتاق زدم
بیرون
اخییییییش خالي شدم
پسره ي بیشعور خجالتم نمیکشه

#پارت20

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

کارام تموم شده بود بیکار بیکار داشتم میرفتم سمت اتاقم ببینم میتونم
باز کپمو بزارم یا نه که یدفه یکي پاشو گذاشت جلو پام و با مخ رفتم تو
زمین
تا بیام بلند شم ببینم کیه طرف کفاثت در رفت
بلند شدم و براي جلوگیري از هر اتفاق دیگه اي
رفتم تو اتاقم درو قفل کردم
پهن شدم رو تخت یه نیم ساعتم قلط زدم تا اخر کپیدم
داشتم خواب میدیدم که یهو وسطش یه چیزي شروع کرد صدا دادن
اینقد صداش زیاد بود بیدار شدم ببینم چیه که دیدم
یکي داره عین امازونیا با مشت میکوبه به در
فرد امازوني:شرزاد بیدار شو باید صبونه رو ببرییي
شرزااااااااد
صبحونه؟
صبحونه برا کي؟
هاااا صبحونه برا گشنه خان
پریدم دشوري که صورت چلغوزیمو بشورم که قیافه نکبتمو تو اینه
دیدم و جان به جان افرین
تسلیم کردم...
یا پیغمبر این منم؟
یا بسم هللا شبي  ...شدم
موهاي ژولیده خط چشم پخش شده
سریع صابون زدم به صورتم ،صورتمو شستم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یه شونه هم تو موهام کشیدمو لباسامم عوض کردم
که یدفعه بازم در و کوبیدن
اون فرد ناشناس که حاال فهمیده بودم افي شلیطس هنوز داشت میکوبید
به در
رفتم درو باز کردم که یدفه مچ پام تیر کشید
افیه خربوزه عین وحشیا با پاش میکوبه به در (البته تقصیر خودمم بود
که یهویي درو باز کردما)
من:خدا به زمین گرم بشونت که فلجم کردي
افي:تا تو باشیو عین خر نکپي
اصال واي نسادم ببینم افي چي بلغور میکنه فقط دویدم تو اشپز خونه و
سینیه صبونه رو که شقایق زحمتشو کشیده برداشتمو دویدم سمت اتاق
نکبت
در زدم که با اون صداي نَکَرهش گفت بیا تو
درو باز کردمو رفتم تو
رادمان نگاهي به ساعتش کرد
رادمان :نیم ساعت دیر کردي
من:میدونم
رادمان:و اینم میدوني که قرار علفاي هرز کل عمارتو بچیني؟
من:چییییي؟
رادمان :قانون این عمارتو زیر پا گذاشتي
باید تنبیه بشي
من:دیگه تکرار نمیشه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:باشه سیني و بزارو برو
من:چشم
داشتم میرفتم که گفت
رادمان:علفا یادت نره
الهي زنبورا کل صورتتو نیش بزنن مردکه ظالم
خواستم درو ببندم که باز با اوت صداي نحسش گفت
رادمان:نشنیدم بگي چشم
مردک نکبت شیطونه میگه خفش کنم
با فک منقبض شده گفتم چشمممممم
رادمان:خوبه میتوني بري
درو محکم به هم کوبیدمو با حالت زاري به سمت باغ رفتم

#پارت21
با کلي گریه و زاري (الکي)|:رفتم اتاقم و هدفوني که از عسل کش
رفته بودم و برداشتم
رفتم به سوي بدبختي
اهنگو پلي کردم و چمن زن و روشن
بپاچیم ک بریم
همینطور که اهنگو گوش میدادم داشتم باش میخوندم و قر میدادم و هاي
هاي میخوندم باش
بعدم دو قدم راه میرفتم ماشین چمن زنیو هول میدادم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دوباره واي میسادم تا قرامو خالي کنم
این وسط مستا بودیم که یادم اومد اههه رامین داداش اي نکبت میخاد
بره
چمن زن و گذاشتم و در رفتم که برم خودافزي
عي به موقع رسیدما
داشتن میرفتن دیگه
با این رامین خدافظي کردم که رفت چمدوناشونو بزاره تو ماشین
رامین که رفت ایسل به یک حرکت غیر منتظره منو بغل کردو
میچلوند
من:اه ولم کن کنه
ایسل :واي شهرزادي خیلي دلم برات تنگ میشه خیلي خوشکلو باحالي
یکم ازم تعریفش خر کیف شدم
البته فقط یکما
خالصه بعد از کلي تف تفي شدنم توسط ایسل و خدافزي باهاش
رفتم که برم ادامه چمن زنیم که دیدم افي و پریا و عسل و شقا جفت
ماشین چمن زن وایسادن و دارن یه چي و با گوشي پریا نگا میکنن
شقایق چار زانو رو زمین نشسته بود دستشو میکرد تو علفا عین خر
میخندید و علفارو میکند
رفتم جلوتر که ببینم چي نگا میکنن که افي با دیدنم دیه پخش زمین شد
عسلم سعي داش با کاردک جمش کنه
ولي شدت خنده دوتاشون بیشتر شد پریام که نگم قرمز شده بودن تو
همین وضعیت دیدم بهله
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

فیلم زیباي رقصم جاودانه شده
عصن اینا کي ازم فیلم گرفتن ناملدا
براشون دارم
این وسط یهو گوشي افي روشن و صداي زیباي گوز در گوشمان پیچید
زود دستمو گذاشتم جلو دماغم و گفدم به جان خودم من نبودم
شقایق دوباره از خنده پهن شد
افي به زور و نفس نفس گف صدا پیامه ک یدفه به سرفه اوفتاد عسلم
یکي زد تو کمرش که صدا فحش دادن افي بلند شد
بدم سرشو اورد باال و پوکر به عسل نگا کرد و یه لبخند ملیح زد و
دست عسل و گرف و
همانا دستش را گاز زد و جیغ هاي عسل در گوش چپید
من با چشماي که از زور تعجب داشتن از حدقه در میومدن داشتم
نگاشون میکردم
خدایا به خودم امیدوار شدم
یه نگاه به شقا و پریا انداختم که دیدن عین خر شیهه میکشن و میخندن
این وسط افي گوشیشو برداش ببینه کي پیام داد ک بهله طبق معمول
ایرانسل بوده
من:پاشید جم کنید خودتونو میخوام کارمو بکنم
پریا:اه زد حال
برزخي نگاشون کردم که سه تاشون باهم گفتن :چشم
بعدم دویدن رفتن توي عمارت
عهههههههههه یادم رفت فیلمو پاک کنم بیجوعوال
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفتم که ادامه کاره مزخرفمو انجام بدم که الهه ي عذاب من اومد باال
سرم
رادمان:خوبه خوبه میبینم که کارتو خوب انجام دادي
تورو باید باغبون میکردم نه خدمت کار شخصي
کارد میزني خونم در نمیومد
فکر کنم االن صورتم قرمزه قرمز شده بود

#پارت22
کارمم که تموم شده بود
یه پشت چشم براش نازک کردمو رفتم تو عمارت
طبق معمول داشتم به رادمان فحش  18+میدادم که خوردم به خاله
گل بانو :حواست کجاست دخترم
من:خاله ببجخید من باید بلم واسه ي ،یه ادم اخمالو گذا دولوست تونم
گل بانو :چي میگي ؟
مث ادم حرف بزنم منم بفهمم چي میگي
من:هیچي خاله جون فکرتونو درگیر نکنید
گل بانو:باشه برو درست کن
من خول میشم اخر از دست اینا
من:خاله جون شما که فهمیدي چي گفتم پس چرا سر به سرم میزارید
خاله بانو :ولم کن دختر هزارتا کار دارم اه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم بدون اینکه منو ادم حساب کنه و بایسته تا حرفمو بزنم ول کرد
رفت
هعییي هعیییي دلم فقط به خاله خوش بود که اونم اخفال کردن
رفتم تو اشپزخونه تا زرشک پلو درست کنم
قابلمه رو گذاشتم سر گازو شروع کردم درست کردن
بعد  2ساعت غذا حاضر شد
اووووم خوب هنوز نیم ساعت تا ناهار مونده
یه بشقاب در اوردمو واسه خودم غذا کشیدمو داشتم میبلعیدم که چشمم
به ساعت خورد
غذاي عزیزمو نصفه ول کردمو رفتم تا ناهار یه نکبتو بدم
غذارو چیدم رو میزو منتظر شدم تا رادي بیاد
اه اه خوب خبر مرگت بیا دیگ دو ساعته داره از پله ها پایین میاد
هنوز نرسیده
بعد از سال ها تالشو کوشش بالخره ریدمان رسید پایین
براش غذا کشیدم همینطور که داشت میخورد گفت
امشب 2تا از دوستام میخوان بیان
استخرو اماده کن
واي خدا االن که از دست برادرشو زنش راحت شدم باید دوستاي خره
شو تحمل کنم
من:چشم
غذاش که تموم شد میزو جم کردمو بیخیال غذاي خودم شدم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفتم که بخوابم چون امروز مث خره بارکش ،کار کرده بودم (البته
دور از جونم ک من خر باشم)
بعد یه چرت  2ساعته رفتم که استخر خوجل موجلو اماده کنم
حدود  2ساعت طول کشید تا استخرو اماده کردم
واقعن جون میداد بپرم توشو تا صبح شنا کنم
مخصوصا مني که یه شناگر ماهر بودم
حیف که وقت شو نداشتم وگرنه همین اال تموم لباسامو میکندمو میپریدم
تو اب
وقتي رفتم توي عمارت دوتا جیگر دیدم که چشام قلب شددددددد
اوه ماي شت
این دوتا نره غول کین دیگهههههه
عه عه عه اینا همون دوستاي رادي خرن کههههه
چشم شون که به من خورد یکي که از اون یکي زشت تر بود گفت:
سالم خانوم زیبا
اییییییییش خانوم زیبا بخوره تو سرت مردک چلغوز
یه پشت چشم براش نازک کردمو داشتم میرفتم توي اتاقم که اون پسر
خوشکل تره به اون زشت تره گفت:
مهیار داداش میبینم که قهوه اي شدي
عههههه پس اسم اون مردک چلغوز مهیار بود
مهیار:خفه شو سپنتا
جییییییییغ چ کشف بزرگي کردمممممم
اسم اون خوشکل تره هم سپنتا بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سپنتا:باشه داداش حرص نخور پوستت خراب میشه
در همین هین رادمان خان تشریف فرما شدن وقتي چشمش به من
خورد اشاره کرد که برم
واااااااا بچه پرو خودم داشتم میرفتم
اون رفت پیش دوستاشو منم رفتم توي اتاق عزیزم تا کمي بخوابمممممم
حاال مگه از خوشحالي خوابم میبرد؟
اخه امشب قرار نبود من شام درست کنم
من باید با این مردک حرف بزنم یني چي این همه اشپز داره
بعد من هر روز باید جداگانه براش غذا درست کنم
داشتم خودمو اماده میکردم که برم بهش بگم دیگه نمیخوام براش غذا
درست کنم
که شقایق اومد صدام کرد
شقایق:شهرزاد بدو برو استخر که ارباب کارت داره
من:جییییییییغ ازش متنفرمممممم
شقایق:بدوووووو

#پارت23
بلند شدم یه روسري بلند سرم کردمو رفتم پشت عمارت که استخر بود
ببینم این نره غول چیکارم داره
رسیدم به استخر
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سرمو که باال اوردم 3تا مرد سسکي دیدم
یا خدا منم ادمم دلم میخواد خو
عجب هیکلي دارن گفتم تا اوضاع خیت نشده رامو بکشم برم
داشتم میرفتم که رادمان اسمم و صدا زد
سر جام ایستادمو یه نفس عمیق کشیدم
سرمو انداختم پایینو رفتم ببینم این نکبت چیکارم داره
استغفرهلل اینا عامل فساد من میشن اخر
رادمان:بیا ماساژم بده
با این حرفش تند سرمو اوردم باال
من:چییییییییییییییییي
رادمان:کري؟نشنیدي چي گفتم؟
من:چرا اقا .....ولي .....خوب.....جیزه
رادمان:زود باش
مردک اشغال اخه من جلو این دوتا دوستاي الدنگش ماساژش بدم؟
هوف رو این صندلیا که کنار استخر میزارن ( خو اسم شونو نمیدونم
خخخ) دراز کشیده بود
رفتم سمتشو شروع کردم به ماساژ دادن
بعد نیم ساعت با صداي خماري گفت بسه
ایشاال یه روز برسه تو همین استخر خفت کنم
مهیار:بیا منم ماساژ بده
رادمان:خفه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اي دمت گرم خوب ریدي بش رادي جونم
مهیار :مگه نگفتم بیا
اومدم بگم نمیام که رادمان گفت
رادمان:شهرزاد برو واسم ووتکا بریز
رفتم سمت بار که صداي پچ پچاشونو میشنیدم اما نمیفهمیدم چي میگن
اوووووووو چقد شیشه مشروب
حاال من از کجا ووتکارو پیدا کنم
اوووم پیداش کردم
یه تیکه یخ انداختم تو لیوان و توش ووتکا ریختم و دادم دست ارباب
رادمان:میتوني بري
واي خدا جوووووون رهااااایي یافتممممم
با دو خودمو رسوندم به اتاقمو روسري مو در اوردمو یه راست
شیرجه زدم رو تختم
حاال مگه خوابم میبرد؟
همش هیکل رادمان میاد جلو چشمم
عجب هیکلي داشت اووووف هنو تو کف شم
بد از کلي درگیري با خودم بالخره خوابم برد

#پارت24
با احساس نوازش هاي یه نفر از خواب بیدار شدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

چشام درست میدید یا خواب بودم؟
یکم چشامو مالیدم تا دیدم بهتر بشه
این اشغال توي اتاق من چیکار میکنه
من:اینجا چي میخواي؟
کي بهت اجازه داده بیاي اینجا؟
مهیار:میدونستي خیلي خوشگلي؟
ازش معلوم بود مسته چون دهنشم بوي گند الکل میداد
من:خفه شو گمشو بیرون تا جیغ نزدم
مهیار:امشب باید بم سرویس بدي
دلم برات رفته
من:دهن کثیف تو ببند هرزه
با این حرفم انگار عصبي شد یهو توي یه حرکت بغلم کرد هرچي
دستو پا زدم ولم نکرد
اخه زور اون کجا و زور من کجا داشتم میمردم
گریه م گرفته بود و زجه میزدم یهو پیرهنم رو تو تنم جر داد
از اعماق وجودم جیغ زدم دیگه هیچ امیدي نداشتم
که یهو در با صداي خیلي بدي باز شد
رادمان:کثافته هرزه دستتو بکششششش
مهیار:داداش بیخیال یه شبه بیا دوتامون لذت ببریم
رادمان هجوم اورد بهشو یقشو گرفتو با مشت کوبید تو صورتش
سپنتا با عجله وارد اتاق شد مارو تو اون وضعیت دید
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

و رادمانو ک خیز برداشته بود تا باز اون صورت مهیارو با مشتاش
مستفیض کنه رو سریع گرفت منم این وسط مخم توهم زده بودو داشتم
عین خر ذوقي بیهوش میشدم که یکي بخاطر من دعوا کرده و نیشم
داشت میرفت که واشه
سپنتا مهیارو از اتاق برد بیرونو نگاهه رادمان به من افتاد
اوه اوه داشت نگاهم میکرد بزا برگردم به موقعیت اصلي/:
چشاش یجوري بود اصال هر چي که بود عصبي مصبي نمزد
اومد نزدیکم نگاش از رو صورتم داشت میرفت پایین که جاهاي
حساسو دید بزنه که تو یه حرکت خیلیییي سریع دستم رفت سمت پتو
و کشیدم رو خودم
که دوباره تو چشام نگاه کردو گفت :خوبي
?رادمان?
دلم خیلي براش سوخت
همش تقصیره منه نباید اون مهیار عوضي و راه میدادم
دفه اولش نبود نگام بي اختیار از روصورتش داشت رو تنش میرفت
که خودشو با پتو جمعو جور کرد پسره کصافت حالشو میگیرم
من:خوبي؟!
با این حرفم شهرزاد زد زیر گریه
حاال اینو کجاي دلم بزارم؟چجوري ارومش کنم اخه؟
نفسمو سخت بیرون دادم
یکم رفتم جلو و کنارش زانو زدم اروم صداش کردم
_شهرزاد؟
که سرشو پایین تر انداخت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دستم رفت جلو روي چونش قرار گرفت
فشاري به چونش اوردم و وادارش کردم سرشو بلند کنه
دهنم که باز شد براي زدن حرفي همزمان شد با افتادن نگاهش تو
نگاهم
چند لحظه مکث کردم و فکر کردم که
چشماش چه خوشگلن!
یجیزي همون لحظه پرید وسط اون حس حالو بهم تشر زد ک اه پسر
خودتو جمع و جور کن
باالخره با هرجون کندني بود صدام خودشو ازاد کرد و به گوش رسید
سخت بود گفتنش حداقل برا مني ک از کسي معذرت نمیخاستم ولي باید
میگفتم
من:معذرت میخوام ،همش تقصیر من بود
تو توي خونه ي مني و کسي حق نداشت بهت دست درازي کنه
و با لحن محکم تري ادامه دادم مطمعن باش دیگ این اتفاق پیش
نمیاد
گریه اش قطع شد.خودشو یکم عقب کشید و صدایي که توش خجالت
موج میزد گفت
شهرزاد :ممنون عاقا،اگه شما نبودي
اگه نمیومدین کمکم
اگه اون بهم...
حرفشو ادامه نداد و باز اشکاش رو صورتش ریخت
صورتشو با دستاش پوشوند دلم یجوري شد اه من چم شده؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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عذاب وجدان داشتم این دختر چقد مظلوم بود نفسمو بار دیگ سخت
بیرون دادم
از جام بلند شدم و رو پاشنه پا رو به در اتاق چرخیدم و با قدم هاي
محکم اتاقو ترک کردم
از در که بیرون زدم سرعتمو تند کردمو رفتم تا یه حالي از این پسره
کصافت بگیرم
با دیدنش با عصبانیت زیادي انگشت اشارمو تو هوا مقابل صورتش
تکون دادمو گفتم:
من:ببین اشغال
دفعه قبلي هم این کارو کردي ولي چیزي بت نگفتم سره این دوستي
چن ساله
اما این بار دیگه کوتا نمیام
کسي که توي خونه من زندگي میکنه یني ناموس منه
توعه بي ناموس به ناموس من دس درازي کردي
تنها لطفي که میتونم در حقت بکنم اینه که بزارم بدون اینک بازم کتک
بخوري گورتو از این عمارت گم کني
مهیار یه پوزخند زد و همون طور ک به سمت اتاقش میرفت تا
وسایلشو جمع کنه دستشو تو هوا به نشونه برو بابا تکون داد
حرصي شدم تا خیز برداشتم که برم کتکش بزنم سپنتا سریع جلومو
گرفت
خودمم نمیدونم چرا یهو انقد عصبي شدم
این اتفاق قبالنم واسه یکي از خدمتکاراي قبلي پیش اومده بود ولي
حداقل اینو میدونم که تا این حد عصبانیم نکرد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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چرا اینقد من به این دختره فکر میکنم شاید بخاطر اینه که حوصلمو
سر نمیبره
از حرص دادنش لذت میبرم اره حتما واسه همین چیزاست
سپنتا بعد اینکه مطمئن شد ارومم خودشو رو مبل سه نفره ولو کرد
منم کنارش با حرص نشستم
سپنتا:حالش خوبه؟
زیر لب با فکري درگیر جوابشو دادم:فکر کنم
مهیار چمدون به دست از اتاق زد بیرون و از کنار ما رد شد
چشم غره اي به دور شدنش رفتم
سپنتا همونطور که تو جاش نیم خیز میشد گفت
سپنتا:من میرم ببینم کجا میره با این حالش
دستمو گذاشتم رو بازوشو با خشونت مجبورش کردم باز رو مبل بشینه
من:بشین سرجات
اون تو مستي م هوشیاره بزا بره به درک
بعدم بلند شدمو رفتم توي اتاقم

#پارت25
?شهرزاد?
بعد از اینکه رادمان رفت بلند شدم و در اتاقو قفل کردم
رفتم روتختو پتو رو تا گردنم کشیدم باال
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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انقد گریه کردم که نفهمیدم کي خوابم برد
صبح که بیدار شدم رفتم صورتمو شستم
یه نگاه به خودم تو اینه کردم اون عوضي تموم سینه هامو کبود کرده
بود
چرا انقد من بدبختم اخه ازاین فکرا اومدم بیرونو رفتم توي توي
اشپزخونه سیني ِ صبحونه ارباب و برداشتم رفتم سمت اتاقش
چند تقه به در زدم
رادمان:بیا تو
از حموم اومده بودو داشت با یه حوله ي کوچیک موهاشو خشک
میکرد
من:صبحونه تونو اوردم اقا
رادمان:بزارش رو میز
صبحونه رو گذاشتم رو میز
من:میتونم برم؟
رادمان:بیا اینجا
رفتم رو به روش ایستادم
با همون اخم روي پیشونیش گفت
رادمان:برو وسایل تو بردار بیار توي یکي از اتاقاي این طبقه بزار
من :چشم
رادمان :تو چشام نگاه کن
سرمو اوردم باال و زول زدم توي چشماش

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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رادمان :قضیه ي دیشب و فراموش میکني و راجبش با هیچکس حرف
نمیزني فهمیدي؟
سرمو انداختم پایین اخه خجالت میکشیدم تو چشماش نگاه کنم
من:چشم
رادمان :خوبه
من:میتونم برم؟
رادمان :نه ،فردا شب یه مهموني توي عمارت داریم
من:به چه مناسبت؟
رادمان:بهترین دوستم داره از المان میاد
من:اهان .خوب من باید چیکار کنم؟
رادمان یکي از ابرو هاشو انداخت باال
رادمان :عصر میریم شهر تا لباس بخریم واست .یادت نره
من:چرا؟ من به خدمتکاره معمولیم
منم مثل بقیه لباس میپوشم دیگه
رادمان:نوچ
تو خدمتکاره شخصیه منیو باید با بقیه فرق داشته باشي
من:اما...
نذاشت ادامه بدم
رادمان:میتوني بري
از اتاق رفتم بیرونو رفتم پیش عسل که داشت شیشه هارو تمیز میکرد
چون متوجه حظور من نشد منم ازین فرصت عالي استفاده کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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من:پــــــــــــــــــــــــــــــخ
عسل دستشو گذاشت روي سینه شو گفت ِ :هـــــــــــــــــــــــ ِه ترسوندیم
خنـــــــــــگ
من:خنگ تویي ،اگه نمیخواستم بترسي که پخ نمیکردم
عسل :حاال هرچي بنال ببینم چیکار داري
من:هوچ اومدم دو کلوم اختالت کنیم
عسل:راجبه؟
من:نمیدونم دیگه ي موضوع بنداز وسط راجبش اختالت کنیم
عسل:شهرزااااااااااد برو وقتمو نگیر کار دارمممممممم
من:بدرک راستي امروز با ارباب میرم شهر واسه جشنه فردا لباس
بگیرم
عسل:خوش بگذره
من:اه عسل چقد بي ذوقي توووو
عسل یه نیم نگاهي بهم کرد پارچه و شیشه پاک کنو گذاشت رو میز و
شروع کرد باال پایین پریدنو بشکن زدن
با دهن باز داشتم نگاش میکردم
این یهو چرا جني شد؟
من  :چته توووووو
از حرکت ایستاد
عسل :داشتم برات ذوق میکردم
ایییییییش گمشوووووو
بعدم بدون اینکه نگاش کنم رفتم بیرونه عمارت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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اه اه پرو منو مسخره میکنه

#پارت26

داشتم تو باغه عمارت همینجوري از بیکاري رژه میرفتم و چرتو
پرت با خودم میگفتم
_واقعا چي پیش خودشون فکر کردن که این عمارت گنده رو ساختن؟
عه عه عه اخه المصب این خودش اندازه یه شهره چقدم زاقارته اصال
زاقارت تر از خودشم صاحابشه پسره نکبت
عخي پسره ک گنا داره شرزاد چیکارش داري؟
غلط کرده!
یکي زدم پس کله خودم و اندفعه با صداي خیلي بلندي گفتم توخودتم
غلط کردي
همون لحظه صداي یه پا شنیدم واي خاک به سرم ابرو شرف با نسیم
بهاري به باد رفت کهههه سریع برگشتم که با یه اَبرو مواجه شدم
واي خاک عالم این اول ابرو و اخم بوده بعد دستو پا در اورده؟؟ اي
خدا ما که گرخیدیم
شایان ذکره ک بگم یکي از نگهبانا هم بود
صداش که بلند شد رسما حز(خخخ خو بلد نبودم چطور نوشته میشه)
کردم شکوفه هاي رنگي زدم تو شلوارم
_برو به ارباب بگو یه مردي اومده میگه برادر پریام ،راش بدم یا نه؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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اب دهنمو با صدا قورت دادم
اینام مثل همون رادمان نکبت بودن.فکر کنم شرط استخدام نگهبانا اول
اخم بوده بعد صداي بلند و کلفت بعدم قیافه پشمالو و زاقارت
با دو پریدم تو عمارت داشتم میرفتم سمت پله ها که پشیمووون شدم
کي گفته اول ارباب بدونهههه؟داداش اون که نیومده
لبخند ژکوندي برلب ،تند تند سرمو به نشونه تایید حرفم تکون دادم و
راهمو کج کردم بسمت اتاق پریا
بازم جفت پا پریدم تو اتاقو با هیجااانو صداي بلند گفتم
پریا پریااا
_هااا؟چي شده؟
با آب و تاب گفتم
من:پریا یه مردي اومده میگ داداشته نگهبانا هنوز راش ندادن تو
پریا یه چند لحظه موند تو هنگ/:اخي بچم سکته کرد
پریا:ولي...ولي داداش من که زندانه
من:نمیدووونم ،من برم به ارباب بگم
و با عجله از اتاق زدم بیرونو به سمت پله ها دویدم
داشتم از پله ها باال میرفتمو میدویدم و با جیغ جیغ اربابو صدا میزدم
_ارباااااب کجایییي؟دقیقا کجاییي؟
که خوردم به یه نفر و میرفتم که بیوفتم رو ماتحت (باسن)نازنیم که یه
دستي دور کمرم حلقه شد و دِگر من نمردم ها ها ها
سرمو اوردم باال که چشمام تو چشاي سبز،ابیه رادمان قفل شد
اوا خاعک عالم من اینجا چي میخام؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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یه تکون به خودم دادمو از بغلش اومدم بیرون
من:اهههه هاااااااا  ...ارباب یکي از نگهبانا گفت بیام بهتون بگم یه
اقایي اومده میگه داداش پریاست راش بده یا ن؟
رادمان:خودم میرم بیرون ببینم چه خبره
منم جو گرفتم و با لحن هیجانزده اي گفتم
من:عا بپاچ برو
چشماش گرد شد:
رادمان :چي؟؟؟
لب گزیدم واي دختر رسما گند زدي
من:ها؟
اها میگم برید
همونطور که به سمت پایین میرفت زیر لب یچي گفت که گوشام
نکشید بشنوم
اه حتما به من گفته
منم از حرص پشت سرش چشامو براش لوچ کردم که یهو برگشت و
منو دید
دیدي چي شد؟؟بدبخت شدم رفت االن میگه این دختره خنگ کیه من
گذاشتم برا خدمتکارشخصیم آرههه االن منو از ِس َمتم ازل میکنه
نههه منو ازل نکن
یدفعه چشمم بهش افتاد که خیلیي سعي کرده نخنده و تمام سعیشم تو یه
لبخند گنده خالصه شده خب بخند باوا تو که اربابي کسي کارت نداره
نیشم شل شد که سریع لبخندشو جمع کرد وبرگشتو پاشو رو اخرین پله
که گذاشت داد زدم دیدممم ارباب
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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منظورم لبخند هیچوقت دیده نشدش بودااا
برگشتو چشم غره اي بم رفت و به راهش ادامه داد
اه اینم بلده لبخند بزنه
منم بیخیاال به راهم ادامه دادم که سه تا خل و چل مغزي و فرهنگي
رو دم اشپزخونه دیدم
شقایق که عصن اینورا نبودن
عسلو افیم داشتن کپ کرده به رفتن رادمان نگا میکردن
رفتم رو به روشونو یکي پس کله شقا زدم که از حال خوش جفت پا
پرید بیرون و دستمو جلو صورتاي دو نره خر دیگم تکون دادم
من:به چي زل زدین
شقایق گیج گفت:هاااا ارباب بود لبخند زد؟
غش غش خندیدم
_اینقد ندید بدید نباشین دیگه
عسل محکم زد به باسنم که انقد درد گرفتم دوتا دستامو گذاشتم رو
باسنم
من:کثافت به من تعرض میکني
عسل :چه نرم بودا
افي:اه ناموسا شرزاد پشتتو کن منم فیض ببرم
در اون لحظه من براي جلوگیري از تجاوز اینا به خودم ،در رفتم چه
کثافتایین

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت27
رفتم جلو دره عمارت تا این فضولي کوفتي رو خفه کنم
که یه صحنه هندي دیدم اي خدا اینجا ایران است از نوع هند
پریا اون مرده رو بغل کرده بود
هم خودش هم اون مرده داشتن گریه میکردن
رادمانم با قیافه اي خنثي انگا که همه چي به هیچیشم نیس دستاشو کرده
بود تو جیب شلوار ورزشي ادیداسشو داشت نگاشون میکرد
بابا یکم عاطفه به خرج بدهههه
بعدشم که پریا از بغل اون مرده اومد بیرونو دوید توي عمارت
وا اینم مخش تاب داره هاا
منم حس کردم که اوووف چقد دلم میخاد ببینم برا چي رفت تو عمارت
و اون یارو کي بود
بنابراین در یک تصمیم کامالا آني پشت سرش شروع کردم مثل اسب
ابي دویدن
من:پــــــــــــــري
پریا وایسادو برگشت طرفم و با گریه گفت
پریا :شهرزاد برو به دخترا بگو بیان تو اتاقم زود باش تروخدا
من:باجه
رفتم یکي یکي دخترا رو از تو اتاقشون کشون کشون کشیدم بیرونو
چهارتامون رفتیم باهم پاچیدیم تواتاق پري
عسل با یه قیافه اخمو گفت
عسل:پري خبر مرگت داشتم کپه مرگمو میزاشتما اع
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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پپریا یه چمدون از زیر تخت کشید بیرونو لباساشو ریخت توش
شقایق:پري داري چیکار میکني؟
پریا با گریه برگشت طرف مون
پریا:بچه ها...داداشم ازاد شده ...اومده دنبالم...من...من میخوام برم از
عمارت
سکوت بدي تو اتاق حکم فرما بود
قیافه همه مچاله شد رسما
پپمن:داري شوخي میکني؟
پریا :نه بخدا دارم راستشو میگم
یهو شقا زد زیر گریه و پرید بغل پریا
زارت!افي هم که خیلي سعي داشت گریه نکنه با خنده و بغض گفت:
خاک بر سرتون چرا ماتم گرفتید نمیره که بمیره
عسلم که کال با یه قیافه بیخیال داشت اون دوتا کولي اباچي نگاه میکرد
چند لحظه نگا کردو بعد از اتاق زد بیرون
واه چش شد؟؟ بغضم گرفته بود رفتم کنار پریا و بغلش کردم
من:اجي جونم درسته من خیلي نمیشناسمت
ولي تا اینجاشم برام حکم خواهرو داشتي
هرجا میري قول بده مراقب خودت باشي
گریه پریا شدت گرفت و منو شقایقو بیشتر چلوند
واه واه واه بکش عقب خواهرر اینکارا چیه دستمالیمون کردي
خودمو از بین شون بیرون کشیدم و با لحن شوخي گفتم
من:اههههه بکشید کنار بابا چندشااااا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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شقایق :کصافت
خالصع بعد کلي جنگولک بازي و شوخي و خنده و یکمم گریه پریا رو
تا دم در بدرقه کردیم که عسلم از تو حیاط بمون با قیافه اي که من
چیزي ازش دستگیرم نشد اضافه شد
پریاعم قول داد که بهمون سر میزنه واال چرتو پرت گفت!سر بزنه که
چي؟ما داریم عین خر کار میکنیم اون رفت که رفتااا
اما من از همین االن دلم براش تنگ شده بود اخي دل ماهم که همش
تنگو گشاد میشه
وسایل مو که برده بودم تو یکي از اتاقاي طبقه باال
رنگ اتاقم صورتي بود صورتیم شد رنگ؟عوقققق
از خستگي رو همون تخت گرم و نرم که خیلیم باش حال کردم ولو
شدم
گور باباي وسایلي که نچیدمم
واال! عصرم که باس بریم با رادمان خرید
ایول ایول خرید زیاد میدوسم

#پارت28

داشتم خواب س*سکي میدیدم که یه بختک افتاد روم
انقد ترسیدم که ده متر پریدم هوا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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و بعدش صداي گوروپ اومد
عه ،اگه بختک بود که اال نمیتونستم تکون بخورم
یکم دور و اطرافمو دید زدم
چشمم به افي خورد که داشت پشت شو میمالوند
افي :خاک بر سرت کنن که هیچ کارت مث ادم نیس توعه خرو بگو که
اومده بودم بیدارت کنم که بگم منم باید ببري خرید بعدشم که اومدم
بیدارت کنم اینجوري مث خر از خواب پریدي باسنم پرس شد خدا
ب....
من:اهههههه چقد حرف میزني ساعت چندهه
افي :ساعت 6
ارباب گفت بیام بیدارت کنم اماده شي برین شهر
گفت شامم همونجا میخورین
ببین شهرزاد ،گفته باشم منم میاماااا
من:دویدم رفتم تو دسشویي و عملیات تخلیه رو انجام دادمو صورتم و
شستم
اومدم بیرونو رفتم دم کمد که ببینم چي هست واسه پوشیدن
درشو و باز کردمو لباسارو زیرو رو کردم
این لباسا چقد شیکننننننن لباساي اتاق قبلیم اصال اینجوري نبود
خوب معلومه اونجا اتاق خدمتکار بودو اینجا اتاق مهمان
داشتم دنبال لباس میگشتم که افي همچنان داشت قور قور میکردو پشت
شو میمالید
من موندم اینجوري که این افتاد زمین چرا نشکست؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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پیدا کردمممممم
یه شلواره نازک گشاد بلند سفید
با مانتوي جلو بازه قرمز که اونم خیلي نازک بود
با یه پیرهن مشکیه تنگ و شال مشکي از کمد کشیدم بیرون
من:افي گمشو بیرون میخوام لباس عوض کنم
افي یه خنده ي شیطاني کرد
افي:نوچ نمیرم همینجوري عوض کن
منم که اصال به هیچ چیزم نبود جلوش پیرهنمو کندمو و شلوارمم در
اوردم
افي با دهن باز داشت نگام میکرد
یهو دست شو گرفت رو چشمشو بلند شد
افي:خاک تو سرت چقد بي حیایي تو اه اه گمشو عوض کن
اینارو گفتو از اتاق رفت بیرون
لباسامو که پوشیدم خودمو رفتم جلو اینه
موهامو از پشت گیس کردمو شالمو سرم کردم
فقط یه عینک کم داشتم که رفتم توي اتاق عسل و عینک شو کش رفتم
اوووم خوب دیگ همه چي تکمیله
از اتاقم که بیرون اومدم همزمان رادي هم اومد بیرون
چن ثانیه خنثي نگام کرد بعد در اتاقشو بست و از پله ها رفت پایین
اه بي ذوق همه ارزوشونه با من برن خرید (الکییییي)بد این جلبک
واسه من کالس میاد
یهو افي حاضرو اماده اومد گفت منم میام
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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از اونورم سپنتا از را پله دویدو اومد کنار رادمان ایستادو گفت منم
میام
رادمان:شما هیچ جا نمیاین
سپنتا :دلمو نشکووووووون نامردددد
رادمان:خفه  ،با ماشینه خودت میاي
سپنتا :چشم عشقمممممم
رادمان برگشت و تیز نگاهش کرد
من که بجاي سپنتا خودمو کثیف کردم اونو نمیدونم
وایسا ببینممممم
دوست رادمان میتونه بیاد بعد افي خله نمیتونه بیااااااد؟
رفتم کنار رادمان و دم گوشش جوري که نفسام به گوشش
میخوردبهش گفتم:
اربااااب خب بزارید افسانه هم با سپنتا بیاد دیگه
یکمم عشوه قاتي حرفام کردم که ارباب چن لحظه خوشکش زد
برگشتمو یه چشمک به افي زدم که افي ریز خندید
رادمان :افسانه با سپنتا برو
افي:چشم اربااااااب
اینو گفتو دوید رفت بیرونه عمارت
با رادمان رفتیم بیرون عمارت
اقا رضا ماشینو اورد بیرونو از ماشین خارج شد
سوییچ و داد دست رادي
اقا رضا :بفرمایید ارباب
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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رادمان سوییچو گرفت به اقا رضا گفت میتوني بري
وایسا ببینممممممم این ماشینه یا عروسککککککککک
ژووووووووون یه فورد ابي نفتي جیگررررر جلو روم بود
با ذوق رفتم نشستم تو ماشین
رادي هم نشست و یه نیم نگاهي بم کرد
منم نیشم و براش باز کردم
من:بریم دیگ
ماشینو روشن کردو فرومونو چرخوند و زیر لب یه ندیده نثارم کرد
پسره ي بیشعور
ولي من اهمیت ندادمو در داشبردو باز کردمو با ذوق داشتم توشو
میگشتم که یه دست بزرگ اومد دره داشبردو بست
رادمان:بشین سر جات به چیزیم دست نزن
الهي خدا سوسکت کنه جلبک
من:چشم
اخم کردمو دست به سینه تکیه دادم به صندلي و نگامو به بیرون دوختم
دیگه خیلي داشت حوصلم سر میرفت حدود نیم ساعت همینجوري
داشتم بیرونو دید میزنم
چشامو ریز کردنو یه نگا به رادي انداختم
اروم جوري که نفهمه کنترل ضبط و از بین صندلي برداشتمو ضبط
روشن کردمو سري کنترلو انداختم وسط صندلي
زودي دستامو بدم زیر بغلم و به بیرون نگاه کردم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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رادمان برگشت با همون اخم همیشگیش نگام کرد ولي من نگاش
نکردمممم
بعلهههههه کالس گذاشتم واسشششش
همینجوري داشتیم اهنگ گوش میدادیم که یه اهنگ بندري اومد
هرکاري کردم نتونستم جلو خودمو بگیرم و شروع کردم تو جام تکون
خوردنو بشکن زدن
رادمان برگشت نگام کرد رادمان:نمیتوني نیم ساعت اروم بگیري؟
ابروهامو براش انداختم باال و گفتم نووووچ
انقد رقصیدمو جنگولک بازي در اوردم که خسته شدم
بعد ده دیقه رادمان ضبط و خاموش کرد
من:عه چرا خاموش کردین
رادمان:رسیدیم پیاده شو

#پارت29
پیاده شدم
روبه روي یه پاساژ خیلي بزرگ گنده نگه داشته بود
رادمان:دنبالم بیا
چشمامو براش لوچ کردم خوبه گفتیا وگرنه تا صبح همونجوري
وایمیسادم همینجا تا باغ میوه زیر پام شکوفه بده
اع وایسا ببینم باغ که شکوفه نمیده اون مگه درخت نبود؟؟
با صداش که داشت با خشم صدام میکرد به خودم اومدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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وایساده بودو نگام میکرد
اوووف تند تند پشت سرش راه افتادم تا بهش رسیدم و باش همقدم شدم
همینطور داشتیم مغازه هارو نگاه میکردیم منم که کلن تو باغ نبودم
اینقدر محو مغازه ها بودم که اگه هي استین مانتومو اینور و اونورو
نمیکشید هردفعه میرفتم تو دیواري جایي.
نگام به رادمان افتاد که هي به اینو اون اخم میکرد وا بچه باز مخش
پیچ خورده ساعت اخمش فکر کنم
با چشماي گرد گفتم
من:اقا چرا هي به مردم اخم میکنید؟
با اخم وحشتناکي برگشت و نگام کرد
رادمان:شال تو بکش جلو
خوشت میاد بقیه نگات کنن؟
زرت انگار حاال قیافه من چیهههه
من:چي؟ اخه کي به من نگاه میکنه؟
رادمان:فعال که همه دارن از باال تا پایین تو دید میزنن
جانممممم؟مردک بي ادب غلط خوردین خودتو و اونا اصال آي نفسسس
کش ااقا غیرتي شده
غیرتي شدنشم مثل ادم نیست خو بدبختي
لبخند خبیثي زدم فکرشو کن امروز چقد کتک کاري شه بخاطر
من،اخه کي واسه توعه خول دعوا میکنه
خاک بر سرت باز توهم زدي شرزاد؟؟؟
رادمان:دستمو بگیر
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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چه زور گوعه هااا
دستمو دور بازوش حلقه کردم
یه کوچولو هم خر کیف شده بودم فقط یه ذره مدیونید فکر کنید داشتم
از خر ذوقي بیهوش میشدم
رادمان:یه مهمونیه بزرگه
باید یه لباس خیلي خاص پیدا کنیم
اونجا فقط به حرف من گوش میدي نه کسه دیگه
با هیچ مردي گرم نمیگیري چون عواقب خوبي واست نداره
این چقد دستور میداااااااد اهههه
من:چشممممم
یهو دست منو کشید و برد تو یه مغازه
نزدیک بود با مخ بخورم زمین که گرفتم
اومدم دوتا فحش ابدار بدم
دیدم اگ فحش بدم این هیوال منو میخوره واس همین بیخیال شدم
رادمان داشت با مغازه دار حرف میزدو منم داشتم لباسایي که تو تن
مانکن بودو نگاه میکردم
از هیچکدومشون خوشم نیومد اه اه
برگشتم رفتم جفت رادي ایستادم
رادمان:میخوام جدید ترین و قشنگ ترین لباس تون رو برام بیاري
مغازه داره به من اشاره کرد
مغاه داره :واسه این خانوم؟
رادمان:بعله
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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پسره همینجور داشت از باال تا پایین اسکنم میکرد که رادمان با
صدایي که عصبانیت توش موج میزد گفت
رادمان :پرهام جان منتظریم
پرهام هول شد و گفتok ok :
بعدم رفت طبقه باال و 3تا لباس اورد
لباسارو گرفتمو رفتم اتاق پرو
اولي و که پوشیدم اصال خوشم نیومد
یه لباي دکلته قرمز که کوتاهیش تا یه وجب زیر باسنم بود
یعني خم میشدم کل زندگیم معلوم میشد واس همین زود درش اوردمو
بعدیو پوشیدم
این بد نبود ولي خیلي ساده بود
یه لباس مشکي ساده و بلند که از سینه تنگ بودو از شکم به پایین تور
بود
بعدي و پوشیدم
یه لباس صورتیه عروسکي که بیشتر بدرد جشن تولد میخورد
لباساي خودمو پوشیدمو اومدم بیرون
رادمان:کدوم؟
من:هیچکدوم
رادمان:یعني چي خب یکیو انتخاب کن
من:اخه همشون زشت بودن
رادمان لباسارو داد به پرهام
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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رادمان:پرهام ما میریم بقیه مغازه هارم یه نگاه بندازیم
پرهام:صبر کنید یه دقیقه
دوید رفت طبقه باال و با یه کارو لباس برگشت
لباسو داد دستم
پرهام:این لباس و تازه دیروز از ایتالیا واسم اوردن
فقط به تن مانکناي ایتالیایي میخوره
اینم امتحان کنید شاید خوب بود
من:باشه
رفتم تو اتاق پرو لباسه رو پوشیدم
محشر بوووووود
یه لباس نقره اي که روش طرح هایي به رنگ نقره اي کار شده بود
استین بلند بود که استیناش تور نقره اي بود و کوتاهي لباس تا  2وجب
زیر باسنم بود
بعدش تور میخورد تا کف پام که تورم نقره اي بود
بلند بود ولي با کفش پاشنه بلند حل میشد
خیلي خوشم اومد
یه چشمک واسه خودم تو اینه زدم به خودم گفتم :مانکن ایتالیایي
لباسامو پوشیدمو رفتم بیرون
لباسو دادم دست پرهام
رادمان:خب چیشد؟
من:چي چیشد؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان طبق معمول اخم کرد
رادمان :اندازت بود یا نه؟
من:اره همین خوبه
رادمان :مطمئني؟
من:اره دیگه
رادمانم رفت پول لباس و حساب کنه
منم رفتم بیرون مغازه منتظر رادمان شدم تا بیاد
مزاحم:جووووووون نخورمت
بي تفاوت نگاش کردم
مزاحم:ناز میکني اره
بازم چیزي نگفتم
مزاحم:اشکال نداره بابا یه شبه باهم کنا...
یهو یه مشت توي دهنش فرود اومد
رومو برگردوندم ببینم فرشته نجاتم کیه که دیدم بعلـــــــــه
اقا رادمان داره مثل خر طرفو میزنه
رادمان :مگه خودت ناموس نداري کثافت
مزاحم:به تو .....چه...تو ...چیکارشي
رادمان:من شوهرشم عوضـــــي
با این حرف رادمان پسره ترسیدو سریع فرار کرد
رادمان یکم لباساشو تکوند و پالستیک لباس منو از رو زمین برداشت
را افتاد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

منم با حالتي خنثي رفتم کنارش
رادمان :نشنیدم تشکر کني
من:ببخشید اقاي شوهر ولي شما خودتون اومدین پسره رو زدید من که
نگفتم
حرصي نگام کرد

#پارت30
همینطور داشتیم راه میرفتیم که رادمان دست منو کشید برد توي مغازه
کفش فروشي
کفشاي قشنگي بودن ولي باید یه کفش به رنگ نقره اي انتخاب میکردم
که به لباسم بخوره
داشتم کفشارو نگا میکردم که رادمان صدام زد
رفتم پیشش و به یه کفش نقره اي که خیلي خوشکل بود اشاره کرد
رادمان:این چطوره؟
من:خوبه
رادمان روشو کرد سمت فروشنده
رادمان:اقا این کفشو برام بیارید
فروشنده :سایز پاي خانوم چنده؟
رادمان برگشت نگام کرد
من38:
فروشنده :االن میارم خدمت تون
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

کفش و اوردو من پام کردم
خیلي توي پام قشنگ بود خیلي خوشم اومد
من:همین خوبه
رادمان رفت که پول شو حساب کنه
خواستم برم بیرون که رادمان گفت :شهرزاد وایسا باهم بریم
خخخخخ میترسید باز بخواد یکیو کتک بزنه لباساش خاکي بشه
منتظر موندم تا اومد
من:من گشنمه
رادمان یه نگاه بهم کردو هیچي نگفت
من:میگم من گشنمه
رادمان بازم حرفي نزد که خیلي عصبي شدم
چشامو بستمو سر جام ایستادم
من:گشنمه گشنمه گشنمه گشنمه گشنمه گشنمه گشنمه.....
رادمان کالفه دستي تو موهاش کشید
رادمان:کوري داریم میریم سمت رستوران ،راه بیا ابرومو بردي
جلو رو نگا هکردم که یه رستوران خیلي خوجل موجل دیدم
راست میگفت بیچاره
براي اینکه بیش از حد ضایع نشم  32تا دندونمو واسش به نمایش
گذاشتم
رادمان:چرا عین خر میخندي
یني با این حرفش داغوووووون شدمممم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دلم میخواست هاپو بیاد منو بخوره
هیچي نگفتمو راهمو کشیدم سمت رستوران رادمانم پشت سرم اومد
رادمان:دیگه هیچوقت با یه زن خرید نمیرم
یني میخواد بگه بامن بهش خوش نگذشته؟
خیلي خره جییییییییییییغ
رسیدیم به رستوران
رادمان درو باز کردو منتظر شد من اول برم
اوووووو نبابا چ جنتلمنه ایشووووون
منم خیلي با وقار وارد رستوران شدم که همه نگاها برگشت طرفم
رادمان اومد و در یک حرکت خیلیییي غیره منتظره دستمو گرفت
بعلهههههه غیرتي شد پسرممممم
رفتیم سره یه میزه دو نفره نشستیم
گارسون اومد که سفارشارو بگیره
منو رو داد دستمون
رادمان:چي میخوري؟
من:برگ
رادمان2:تا برگ با تموم خلفات بیارید
رادمان منو هارو داد دست گارسون و گارسون رفت
رادمان گوشیشو در اوردو داشت با گوشیش کار میکرد
اه اه نمیبینه یه خانوم متشخص اینجاست که حوصلش سر رفته؟
من:اقا رادمان بعدش کجا میریم؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:میریم لباس منو بگیریم
من:بعد از اون کجا میریم؟
رادمان:منتطر میمونیم تا سپنتا و افسانه بیان تا باهم بریم
من:بعد از اون کجا میریم؟
کالفه نگام کرد
رادمان:میریم عمارت
من :بعدش کجا؟
یکي از ابروهاشو انداخت باال
رادمان:تو تخت
با چمشاي از حدقه بیرون اومده نگاش کردم که پق زد زیر خنده
یني میخواد بهم تجاوز کنه؟
خدایااااا پس بگو این همه لباس گرون واسم خریده اوردم رستوران
افي میگفت هیچ پسري الکي واسه یه دختر کاري نمیکنه هاااا
بي عفت شدم رفت
رادمان:خخخخ نترس هرکس میره تو تخت خودش،در ضمن
خیلي فکرت خرابه
اییییییش یه پشت چشم نازک کردمو رومو کردم اونور
5دیقه بعدش گارسون غذا رو اورد
یه نگا به رادمان کردم دیدم خیلي با کالس داره غذاشو میخوره
گفتم اگه مثل همیشه حمله کنم به غذام که آبروي نداشتم پیش این جلبک
میره واسه همین خیلي خیلي ارومو باکالس شروع کردم به خوردن
خیلي سخت بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

تازه نصف غذامم نخوردم تا بیشتر باکالس باشه
ولي دلم میخواست باز بخورم
بعدش که رادمان میزو حساب کرد رفتیم به یه مغازه لباس فروشیه
مردونه خیلي بزرگ تا لباس رادمانو بگیریم
رادمان رفت پیشه فروشنده
رادمان :سالم سامي
لباسم حاضره؟
سامي :سالم داداش
اره حاضره وایسا االن برات میارم
رادمانok:
این پسر چرا انقد خشکههههههه
فروشندهه با یه کاور لباس برگشت و داد دست رادمان
سامي:بیا رادمان اینم لباست
رادمان :ممنون
فردا شب میبینمت
سامي:حتما
بعد به من اشاره کردو گفت
داداش خبریه؟
رادمان که انگار عصبي گفت  :نه ،من باید برم خدافظ
سامي :باي
اییییش از خداشم باشه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دختر به این خوجلي به این خانومي
کجا بهتره من گیرش میاد که انقد خودشو میگیره
رفتیم توي ماشین نشستیم که رادي گوشیشو در اوردو یه شماره گرفت
رادمان:سپنتا کجایید؟
رادمان:اره بیا همون پاساژي که سامي مغازه داره ما اونجا منتظرتونیم
رادمان:زود بیا
بعدم گوشیو قطع کرد
خب حاال چیکاااار کنیییییییم
من:اقا رادمان؟
رادمان:چیه
نکبته بي ادبببببب
من،:گوشیتون بازي داره؟
رادمان:اره
من:چه بازي؟
رادمانclash of clans:
من :وااااااي بدید من دوتا اتک بزنم لدفنننننن
رادمان:نه
من:چراااااااااا
رادمان:بلد نیستي
من:بلدمممم
بدین دیگههههههه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان :اگه بهت بدم تا اومدن بچه ها حق نداري یه کالم حرف بزني!
من:اوووووم بزارید فکر کنممممم
دستمو گذاشتم زیر چونه ام و بد 1دقیقه گفتم :قبولهههههه
رادمان رمز گوشیشو زدو داد دستم
رفتم تو بازیو گرم بازي بودم که رادي وسط اتک گوشیو از دستم کشید
من:عهههههه داشتم اتک میزدماااااا

#پارت31
رادمان:اهههههه کي بهت گفت جم زنییییییییي دختره ي خنگ
اوه اوه اخالقش باز قهوه اي مالیم شد
قیافمو تا حد ممکن مظلوم کردم و با یه لحن مظلوووم که تو این
وضعیت ازم بعید بود گفتم
من:خب میخواستم سرباز بسازم
فکر کنم خیلي کالفه شده بود چون یه نفس صدا دار داد بیرونو دست
کشید به صورتش
از ماشین پیاده شد یا خدا نزاره بره؟
فکر کنم از دستم رفت ک سر به بیابون بزاره
تند از جا پریدم
من:کجااااا
رادمان خم شد و تو چشام نگا کرد ،طبق معمول اخم کرده بود
رادمان:بچه ها اومدن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با هیجان از ماشین پریدم پایین و بدو بدو رفتم سمت افي ک یه بار
نزدیک بود شلوار بلندم زیر پام گیر کنه یه بار دیگه با مخ برم زمین
که خودمو نگه داشتم
افي پقي زد زیر خنده
بش رسیدم زهرماري زیر لب بش گفتم و بعد با صداي بلند تر هیجاني
تر گفتم
من:افي چیشد بگو بگو
افي با قیافه اي خنثي نگام کرد.انگا که اصال چیز خاصي من نگفتن اه
عنتر خر
افي:برسیم عمارت میگم
یه نشگون از سینش گرفتم که جیغش رفت هوا و سریع دوتا دست شو
گذاشت رو دهنش
پسرا برگشتن نگامون کردن.
نوچ نوچ چه فضولنااا
رادمان:چیشد؟
با هول گفتم
من:هیچي اقا
بریم؟
رادمان :بریم
افي اروم جوري ک فقط من بشنوم گفت :ببین رسیدیم عمارت جرت
میدم
چشمامو براش لوچ کردم که همون لحظه سپنتا دید و زد زیر خنده
اي واي خاک عالم ابروم پیش اینم رفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سریع پریدم تو ماشین ریدمان جووونم تا بیشتر از این ابروم نره دیگه
خیلي خسته بودم واسه همین اصال نفمیدم کي خوابم برد
?رادمان?
وقتي رسیدیم رو به شهرزاد گفتم :بیدار شو رسیدیم
بیدار نشد
پوفي کردم و یکم خودمو جلوتر کشیدم یکم تکونش دادم که با پشت
دست زد تو دماغم
اخخخ دختره خنگ وحشییي بینیم خورد شد
شهرزاد:گمشو عسل حوصلتو ندارما
چشمامو گشاد کردمو با عصبانیت گفتم
من :اربابم ،بهت میگم بیدار شو رسیدیم
حاال مگ بیدار میشددد؟؟واي این دختره یا خرس؟؟
شیطونه میگفت بزارمش تو ماشین برم
اه گنا داره شیطونه غلط کرد
تو یه حرکت خیلي آني رو دستام بلندش گرفتمو رفتم توي عمارت
همه خدمتکارا با تعجب نگام میکردن
گل بانو دوید اومد سمتم
گل بانو:ارباب چیزي شده؟ شهرزاد طوریش شده؟
چشمامو تو حدقه چرخوندمو بي حوصله با صداي اروم گفتم
من:شششش نه فقط مثل خرس خوابیده
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم بدون توجه به گل بانو رفتم تو اتاقشو گذاشتمش رو تختش
خواستم برم که پشیمون شدمو برگشتم مانتو و شالشو در اوردم
حاال چرا در اوردمو خودمم نمیدونما؟
چقد تو خواب مظلوم میشد
درسته خیلي شیطون بود
ولي شیطنتاش به دلم مینشست
خیلي وقت بود که از ته دل نخندیده بودم
ولي این دختر بالخره منو خندوند
لبخندي رو صورتم نشست
به خودم تشر زدم که اون فقط یه خدمتکاره
من نباید به چشم دیگه بهش نگا کنم
اون به من پناه اورده ،نباید از عتمادش سواستفاده کنم اره اصال لبخند
من االن چي میگه
سریع لبخندمو جمع کردم خودمو صافو صوف کردمو با قدماي محکم
از در بیرون زدم
از دست خودم خیلي عصبي بودم داشتم زیاد به این دختره فکر میکردم
واین عصن خوب نبود حداقل براي مني ک هر دختري ک تو زندگیم
بوده خیلي ذهنمو درگیر نمیکرده

#پارت32

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

?شهرزاد?
با صداي در بیدار شدم یکي داشت محکم به در میکوبید
یه نگا به ساعت کردم ?? و ?? دقیقه رو نشون میداد
کیه ناموسا نصفه شبي نکنه رادمان مردهههههه زبونم الل بشههههه
ایشاالاا (خدانکنه)
واستا ببینم
یکم تجزیه تحلیل کردمو موقعیتمو
خب من تو ماشین خواب بودم
ولي االن اینجام
مانتو شالمم سرم نیست
کي جواب گوعهههههههههه
تو همین فکرا بودم ک یهو
صداي نَکَره شقایق درامد
شقایق:شهرزاااااااااد نمیدونم داري اون تو چه غلطي میخوري ولي
وقتي تمام شد بیا اتاق افي
این و گفت و فکر کنم رفت چون دیگه صدایي ازش در نیومد
پاشدم لباسامو با یه تاپ زرد که یه پیرهن استین بلد صورتي ابي روش
پوشیدم تا تو اتاق افي درش بیارم عوض کردم
یه شلوارکم پوشیدمو یه شلوار گشاد سبز روش پوشیدم که اونم تو اتاق
افي در بیارم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یه شالم انداختم رو سرم دمپایي رو فرشیا صورتي مو پوشیدم ک برم
اتاق افي
در و باز کردم که برم بیرون که یکي هلم داد داخل و در و از پشت
سرش قفل کرد
روشو کرد سمت من که االن فهمیدم اه این عسله
یه چش غره خفن بهم رفت و گفت عینک افتابیم و پس بده وگرنه همي
االن بي عفتت میکنم
با چشاي گرد شده نگاش کردم
به کمد اشاره کردمو گفتم تو کمده
رفت در کمدو باز کردو درش اورد و یه نگاهه مشکوک بهم انداخت
و چشاش و ریز کرد و گفت :بیا اتاق افي دیگه نکبت یه ساعته منتظر
توییم اه
پاشدم که با عسل بریم پایین
داشتیم از پله ها میرفتیم پایین که دیدم اون پایین افي و شقا وایسادن
منتظر ما
افي که دست شو به کمرش زده بودو داشت با قیافه اي طلبکار نگامون
میکرد
شقایقم دست به سینه بودو یه پاشو رو زمین میکوبید
تو گوش عسل گفتم:عسسسل هوي اینا چشونه
عسل:هوي و مرض
3ساعت طول کشید تا بیدارت کنیییییم
یه نگاهم به عسل انداختم و رفتم رو هوا
انقد خندیدم که نزدیک بود بگوزم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

عسل داشت با تعجب نگام میکرد
عسل:چته رواني
من :خیلي جذاب شدي واااااي خخخخخ
عسل:چرا ؟؟؟.
من:بخاطر عینک افتابیه رو چشمات واااااااي خخخخخ
عسل عینک شو از رو چشماش برداشت و گفت :عه گفتم چرا انقد
اینجا تاریکه نگو بخاطر اینه
هیچي دیگه بعد از جر خوردن من از خنده ،وسط راه پله عسل دستمو
مثل کش تنبون گرفت کشید و برد تو اتاق افي
شقایق و افي اومدن تو اتاقو شقایق در اتاقو بست
من :خب االن دقیقا واسه چي منو از خواب بیدار کردین اوردین اینجا؟
عسل:میخوایم بات حال کنیم
افي اومد دورم تاب خورد گفت جووووووون
با ترس داشتم نگاشون میکردم که پقي زدن زیر خنده
دهنمو اندازه اسب ابي باز کردم تا جیغ بزنم که شقا دست شو گذاشت
جلو دهنمو گفت :چته بابا شوخي کردیییییییم

#پارت33
من:حاال که اینطوره منم تعریف نمیکنم
بعدم رومو برگردوندم تا از اتاق برم بیرون که 3تاشون اومدن جلو در
عسل:این عن بازیا چیه از خودت در میاري تو که بي جنبه نبودي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:خیلي خوب بشینید تا بگم
4تامون رفتیم نشستیم رو زمین و من از اول تا اخرشو براشون گفتم
عسل:ااااااا شهرزاد این برات غیرتي شده فک کنم عاشقته
افي:کي عاشق این خولو چل میشه
من:البد عاشق توعه خالل دندون میشن
افي:تا دلشونم بخواد
شقایق :شهرزاد برو تو کارش ناموسن
من:برید بابا دیوونه ها اون به من سگ محلم نمیده شما میگید عاشقته
شقایق:همین که واست غیرتي شده نمیخواد کسي نگاهت کنه خودش
یکي از نشونه هاي عاشقیه
من:خیلیه خوب خفه شید ببینم افي و سپنتا چیکار کردن
افي :واااااااي این پسره از اول تا اخرش داشت حرص منو در مي
اورد
با این حرفه افي هممون بیشتر قبل کنجکاو شدیم
افي :رفتم تو ماشینش نشستم و کلي هم ذوق داشتم یهو برگشت گفت تو
کجا؟
منم گفتم ارباب گفته من با شما بیام
سپنتا :باشه میتوني بیاي ولي حق نداري به چیزي دست بزني
افي :از قبلشم نمیخواستم به چیزي دست بزنم اقاي سپنتااااااااا
سپنتا :حاال چرا حرص میخوري
افي:من حرص نمیخورم
سپنتا:پس چي میخوري ؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي:هیچي نمیخورممممممم میشه حرکت کنیییییید؟
سپنتا :نه دیگه بیا اینو بخور
واي بچه ها فکر کردم میگه چیزشو بخورم
یهو چشام اندازه گاو از حدقه زد بیرونو خواستم پیاده شم که شکالت
از جیبش در اورد گفت میخوریش؟
من چند دقیقه هنگ داشتم نگاش میکردم که زد زیره خنده و گفت دختر
تو از منم منحرف تري
عسل:خدایي اصال به قیافه ي مظلومش نمیاد انقد دیوث باشه
شقایق:ساکت بزار بقیه شو تعریف کنه
من:خوب بعدش چي شد
افي :بعدش دوستش زنگ زد بهش و اینم فکر کرد من نمیدونم طرف
پسره واسه همین هي میگفت امشب نمیتونم بیام عزیزم _باشه گلم فردا
شب تو مهموني میبینمت میخورمت
اون پسره هم از پشت خط بهش میگفت سپنتا داداش خل شدي؟ چي
میگي واسه خودت
من:تو چطور شنیدي؟
افي:میگم که خنگول ولوم صدا گوشي بلند بود
ضبطم روشن نبود صداش میومد
هممون پخش زمین شده بودیم
افي  :واییییي اینارو که میگفت من پوکیده بودم از خنده بچه ها
بعدش بهش گفتم شما ِگي هستید؟
چن لحظه خشکش زد گفت ها؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

گفتم اخه تاحاال پسریو ندیدم با رفیقش اینجوري حرف بزنه
واي قیافش دیدني بود ضایع شده بود بدجووووووووور

#پارت34
افي :بعدش یه جا نگه داشت گفت من میرم بستني بخرم
بهش گفتم منم میخوام
به مغازه بستني فروشي اشاره کرد گفت ازاونجا میتوني بخري
انقده حرصمممم گرفت که نگووووووو بلند شدم خودم رفتم واسه خودم
بستني گرفتم
انقدم فحش به این پسره دادم که خودم خسته شدم
بعدش که سپنتا اومد دیدم دوتا بستني تو دستشه
یکي شو گرفت طرف من گفت بیا
بعد بهش گفتم من همین االن یه دونه خوردم
گفت باشه
اومدم بستینو از دستش بگیرم که دستشو کشیدو گفت :نوچ،تو یکي
خوردي این دوتا مال خودمه ،زیادي بخوري چاق میشي
یني میخواستم جیییییییغ بزنم
عسل:دوتاشو خورد؟
افي:اره بابا نشست تو ماشین تا دوتاشو نخورد ماشینو روشن نکرد که
حرکت کنیم
شقایق:واي خدااااا خخخخخ بگو بقیه شووو
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي :بعدش رفتیم توي پاساژ
داشتم به لباسا نگاه میکردم یهو دستمو میکشید میبرد جلو ویترینه
مغازه هاي لباس بچه فروشي
میگفت واسه تو باید ازاینجا لباس بخریم
آي میسوختم آي میسوختمممم
منم بهش اهمیت ندادم و راه خودمو رفتم
بعد یهو رفتم استین لباس شو گرفتم کشیدم بردمش جلو ویترینه یه
مغازه که لباساش واسه افراد باالي  150کیلو بود
به لباسا اشاره میکردم میگفتم این فکر کنم اندازتون باشه
اون لحظه قیافش دیدنیییییي بودااااااااا یه اخمي کرده بوددددد
من:افي من جات بودم موهاشو با موچین دونه دونه میکندم
افي:حاال بزار بقیه شو بگم ،وقتي لباس شو گرفت گفت بریم یه چیزي
بخوریم منم که خیلي گشنم بود ،گفتم االن منو میبره یه رستورانه شیکه
باکالس
ولي این عن اقا منو برد یه فالفلي یه دونه فالفل خرید واسه دوتامون
نصف کرد
عسل:اه اه چقد خسیسهههه
افي:خسیس نیست ،نمیدونید چقد واسه خودش لباس خرید ،این
میخواست حرص منو در بیاره
بعدش نصفه ساندویچو که داد دستم ،منم گفتم نمیخورم
خودم رفتم تو یه فست فودي پیتزا سفارش دادم که دیدم اینم اومد جفتم
نشست
گفت چي سفارش دادي؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت35
افي :گفتم پیتزا
گفت خوب باهم میخوریم
گفتم فکرشو از سرت بیرون کن
گفت حاال میبیني
رفتم به فروشنده گفتم پیتزارو میبرم
اونم برام تو جعبه گذاشت
میخواستم وقتي که سپنتا حواسش نبود بخورم
بعدش که از فست فودي اومدیم بیرون اون رفت تو لباس زیر فروشیه
زنانه
شقایق:اونجا چیکار میکرددددددددددد
افي:رفته بود برا دوست دختراش لباس بخره ،من چمیدونم
عسل:خوب بقیه شو بگو زود
افي :بعدش من رفتم یه گوشه داشتم پیتزامو میخوردم که دیدم یه دست
بزرگ اومد 3تیکه از پیتزامو برداشت
سپنتاي بیشعور نصف پیتزامو خورد بعدشم گفت خیلي خوشمزه بود
مرسي
اون موقع میخواستم بشینم وسط پاساژ گریه کنم
هنوزم گشنه بودم ولي خوب دیگه گفتم برگشتم عمارت یه چیزي
میخورم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سپنتا که خریداش تموم شد اومد گفت بریم؟
منم که هیچي نخریده بودم گفتم بریم
اقا ما رفتیم تو ماشین نشستیم این رفت جلو یه رستوران نگه داشت
گفت پیاده شو
پیاده شدم دهنم اندازه اسب ابي باز شد
رستورانه خیلي خفنننننن بوددددددد
رفتیم نشستیم بدون اینکه به من بگه چي میخوري خودش دوتا باقالي
پلو با گوشت و مخلفات سفارش داد
بهش گفتم ولي من باقالي پلو نمیخورم
گفت باید بخوري حرف نباشه
منم الل شدم
بعدش زول زد تو چشمامو لبخند زد
من هنگ کرده بودم این چرا یهو اینجوري شد
سپنتا:امروز خیلي اذیتت کردم ببخشید،ولي خیلي حال میده حرص تو
در میارم
افي:تالفي میکنم اقاي سپنتااااااا
خم شد رو میزو دستاشو بهم قفل کردو گفت منتظرم
بعدم رفت تکیه داد به صندلیش
بعد از این که غذا خوردیم و اتفاقا خیلیم خوشمزه بود
رفتیم پیش شهرزادینا بعدش اومدیم عمارت
من:تموم؟

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي:عاره فقط قبل اینکه بیام تو عمارت یه پالستیک داد دستم گفت
رسیدي اتاقت نگاش کن
ولي من هنوز نگاش نکردم
عسل:بدو بیارش ببینیم چیههههههههه
افي:باشه وایسا
افي بلند شد رفت در کمدشو باز کردو یه پالستیک اورد بیرون و امد
نشست سر جاش
شقایق پالستیکو از دستش کشیدو خالیش کرد رو زمین
4تامون یکم همو نگاه کردیمو رفتیم رو هواااااا
من که تخت و لیس میزدم
شقایق موهاشو میکشید از خنده
عسل رو زمین پهن شده بود میخندید
افیم که اشک از چشماش اومده بود
سپنتاي بیشعور واسش 2جین سوتین خریده بود

#پارت36
خنده هامون که تموم شد افي بلند شد سوتینا رو گذاشت تو پالستیک و
گفت پاشین بچه ها
منو عسلو شقا:کجاااااااا
افي بدون توجه به ما پالستیکو برداشت رفت از اتاق بیرون

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

ما 3تا هم باهم دیگه بلند شدیم که ،من پام گیر کرد به پاي شقایق و باهم
افتادیم رو عسل
زود خودمونو جمع و جور کردیمو دویدیم دنبال افي
اون جلو راه میرفتو ما پشت سرش بودیم
رفتیم طبقه باال و افي در یه اتاقو باز کرد گفت شما پشت در بمونید
بعد که این حرفو زد رفت تو اتاق
وقتي اومد بیرون گفتیم چیکار کردي؟
افي:هیچي فقط یکي از سوتینارو تن سپنتا کردم ازش عکس گرفتم
ما پوکیدیم از خندههههههههه
عسل:عجب جونوري هستییییییییي
افي:دیگه دیگهههههه
من:یکي محکم زدم به باسنش که گفت:چته وحشییییییییي پرس
شدممممم
من:دلم خواست ،حرفیه؟
افي یه پشت چشم برام نازک کردو هولم داد تو اتاقم
افي:گمشو بخواب دیگه
بعدم رو کرد به عسل و شقا و گفت :شما دوتاهم برید بخوابید فردا
مهمونیه باید مث خر کار کنیم
بچه ها رفتنو منم رفتم تو اتاقم
داشتم فکر میکردم به افي و سپنتا که چه زوج اوسکولي میشن
که یادم اومد یکي مانتو و شال منو در اورده
باید فردا از بچه ها بپرسم ببینم کار کیه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

تو همین فکراي چرتو پرت بودم که خوابم برد

#پارت37
صبح با صداي زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم
خیلي خسته بودم چون دیشب تا  3.4بیدار بودم
ساعت 6:30صبح بودو امروز خیلي کار داشتم
رفتم یه دوش گرفتم
یه حوله ي کوتاه که تا یه وجب زیر باسنم بود دور خودم بستمو از
حموم رفتم بیرون
موهاي خیسمو رو یه شونم ریختم در کمدو باز کردمو یه شلوار جذب
سفید با یه پیرهن دکمه داره مشکي که تا 1وجب زیر باسنم بود از تو
چوب لباس کشیدم بیرون و یه روسریه ابي نفتي هم در اوردم و
لباسارو انداختم رو تخت
حولمو از دورم باز کردم که یهو یه نفر عین گاو سرشو انداخت پایین
اومد تو اتاق
من پشتم بهش بودو ندیدم کي اومده
برگشتم که دیدم رادمانه که محو بدنم شده
دستم گرفتم جلوي جاهاي حساسم و
یه جیغ کشیدمو گفتم برووووو بییییرووووون
با این حرفم به خودش اومدو سریع اتاقو ترک کرد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

خاک تو سرم حاال چطور تو چشماش نگاه کنم
لباسامو پوشیدمو درو یکم باز کردم و از الي در بیرونو دید زدم که
ببینم رادمان این دورو اطراف هست یا نه
کسي نبود واسه همین دویدم از پله ها پایین
خدمتکارا هر کدوم داشتن یه کاري میکردنو سالن خیلي شلوغ بود
رفتم توي اشپزخونه که دخترارو دیدم
من:سالاااااام
همه بهم سالم کردن
رفتم سمت دخترا و بهشون گفتم یه دقیقه بیاین کاراتون دارم
4تامون رفتیم گوشه ترین جاي اشپزخونه
افي:بنال
من:بچه ها رادمان لخت منو دید االن روم نمیشه برم جلوش میشه یکي
تون براش صبحونه ببرین؟
دخترا :چییییییییییییي
عسل:شهرزاد تو چیکااااااار کردییییییي
فکر کردي اون باهات میمونهههه؟
شقایق:بدبخت اون استفادشو کرد بعدش مثل یه دستمال پرتت میکنه تو
اشغالي
افي:الهي زنده به گورت کنن تو که ازین ادما نبودیییي؟
چیز خورت کرد عاره؟
من:چي زر زر میکنید واسه خودتووووون
بابا چرا شلوغش میکنید
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من از حموم در اومدم لخت بودم اون اومد تو اتاق بعد.......
عسل:بعد اومد اون عملیات خاک بر سري و انجام داد عارهههه؟
افي:شهرزاد تو میتوني ازش شکایت کني
شقایق:افي راست میگه اون موقع مجبور میشه بیاد بگیرت
من:یه دقیقه فک نزنید ببینید من چي میگم
شقایق:چيمیگي؟
من:بابا بدون در زدن اومد تو اتاق منو لخت دید منم جیغ زدم زود
رفت بیرون اه
سه تاشون یه نفس عمیق کشیدن خبر مرگشون
عسل:خب زودتر میگفتي
من:مگه گذاشتید من حرف بزنم؟
چرا انقد ذهنتون منفي بافه اخه؟
حاال کدومتون واسش صبحونه میبره؟
افي:نمیخواد بابا خودش 1ساعت پیش اومد تو اشپزخونه به گل بانو
گفت صبحونشو اماده کنه
من:هووووف خداراشکر
راستي بچه ها دیشب کي منو اورد تو عمارت؟
تا جایي که یادمه من تو ماشین خواب بودم
تازه بعدشم مانتو شالم تنم نبود
بچه ها با قیافه اي حق به جانب نگام کردن
شقایق دستاشو زد زیر بغلش
شقایق :یني تو یادت نیست ارباب دیشب بغلت کرد اوردت تو عمارت؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:چییییییییي؟
دارید سر به سرم میزارید؟
عسل :نوچ
ارباب دیشب رو دوتا دستش بلندت کرده بود اوردت تو عمارت
من:یا پیغمبر
ارباب و ازین کارا؟
افي :واال ماهم هنگ کرده بودیم
من:خب بگذریم
من برم کارامو بکنم
افي:اوکي ماهم بریم
داشتم از در اشپز خونه میزدم بیرون که مهتاب یکي از خدمتکارا گفت
ارباب کارت داره تو اتاقشه

#پارت38
اي خدا همینو کم داشتم
رفتم طبقه باال
دم اتاق رادي وایسادمو یه نفس عمیق کشیدم بعدش در زدم
رادمان:بیا تو
خوبه گفتااا وگرنه همون دم در میموندم
رفتم تو ولي درو نبستم واال از کجا معلوم نخواد بي عفتم کنه مردک؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:درم ببند
اي اي اي میدونستم اخرش اینجوري میشه میدونستم بي عفت از دنیا
میرم
اع چي بلغور میکنم من؟
درو با ترس بستمو همونجوري چسبیدم به در بسته
من:ارباب کاري بامن داشتین
بدون اینک سرشو از اون گوشي کوفتیش در بیاره گفت
رادمان :اره ،امروز این دوستم که از قضا برادر سپنتا هم میشه داره
از المان میاد
من االن میرم فرودگاه دنبالش
این مهموني هم بخاطر ورود اونه
به عسل بگو تا وقتي اینجاست خدمتکاره اونه
به افسانه هم بگو اونم خدمتکاره سپنتاس
یني تا وقتي اینجان
عسل و افسانه باید کاراشونو بکنن
و بعد با لحن خشک و دستوري اي ادامه داد:وقتي من میام حمام اماده
باشه
چقد حرف زد نه؟؟؟
حاال من چطور همه اینارو یادم بمونه برم انقال بدم به عسل و افي؟اي
خدا میگفت حداقل یه جا مینوشتم الاقل
من:چشم ،میتونم برم؟

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:چرا سرتو انداختي پایین ؟تو چشام نگا کن وقتي باهات حرف
میزنم!
یکي نیست بهش بگه االن تنها دقدقه تو اینه که من نگات کنم؟خب بنال
دیگه
سرمو اوردم باال و نگاش کردم
رادمان:لباست و یادم رفت اون شب بهت بدم
تو کمدمه میتوني وقتي رفتم برش داري
حاال نمیشه االن برش داشت؟حتما باید بري؟؟مخش تعطیله
من:چشم
رادمان:به عسل و افسانه هم بگو هر لباسي دوست داشتن میتونن
بپوشن
فقط شیک باشن
من:چشم
حاال میتونم برم؟
رادمان:ناهارو بیرون میخورم
میتوني بري
سریع از اتاقش پریدم بیرونو رفتم سمت اشپزخونه
باید به دخترا بگم تا یادم نرفته حرفاشو
انقد فک زد هرکسي جاي منم بود یادش میرفت
رفتم تو اشپزخونه عسل و دیدم شقي و افي و ندیدم
من:عسل بیا اینجا
عسل با چند قدم خودشو رسوند بهم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

عسل:چته
من:ارباب گفت وقتي این دوستش که از قضا برادر سپنتا هست داره از
المان میادو این مهمونیم به مناسبت ورود اونه گفت بهت بگم که تو تا
وقتي اینجاست میشي خدمتکارش یعني همه کاراشو تو باید بکني افي
هم میشه خدمتکاره سپنتا
گفت هر لباسي که دوس داشتین میتونین بپوشین ولي شیک باشه
عسلي من کار دارم میشه اینارو به افي هم بگي؟
بي حوصله چشماشو تو حدقه چرخوندو گفت
عسل:اوکي مرسي که گفتي به افي میگم
من:به چیزمممم
عسل یکي زد پس کلم
اخ اخ خره خاکي
عسل:ادم نیستي نه؟نمیشه مثل ادم باهات حرف زد

#پارت39
من:چته وحشي امازوني شوخي کردم اه
صورتشو درهم کرد حرصي گفت
عسل:گمشو که خیلي کار دارم
از اشپزخونه که رفتم بیرون دیدم رادمان داره از عمارت میزنه بیرون
منم با نیش شل عین خر آبي(!) دویدم رفتم توي اتاقش
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

در کمدشو باز کردم
همینجوري که دنبال لباسم میگشتم یه نفر اومد تو اتاق
منم فکر کردم بچه هان و بازم به گشتن ادامه دادم
که فرد ناشناس مبارک با یه لحن جیغ جیغي نطق کرد
فرد ناشناس:داري تو کمد رادمان دنبال چي میگردي؟
تو کي هستي؟
این صداي دخترونه اصال برام اشنا نبود
سرمو از تو کمد اوردم بیرونو
با یه جن مواجه شدم واقعا جنا
باباااا جن اینو میدید میترسییییید
من ک خودم گریختم
من:چتههههه
ترسیدمممممم
با عصبانیت گفت
دختره:داشتي چیکار میکردي که منو دیدي ترسیدي
غش غش خندیدم و گفتم
من:من از تو ترسیدم ،اخه عین جني
دختره با چند قدم خودشو رسوند بهم
دختره:من شبي جنم؟اره؟
یاال بگو داشتي چیکار میکردي تا به رادمان نگفتم
خیلي حرصم گرفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اخه یکي نیست بگه به توچه اخه سیرابي
من:داشتم تو کمد دوس پسرم دنبال لباس امشبم واسه مهموني میگشتم
دختره یکم جا خورد
دختره:رادمان دوست پسرته؟
من:اوهوم
یا خدا دوس پسرم کجا بود اخه؟
یهو یه اخم وحشتناکي کرد و روشو برگردوندو رفت بیرون از اتاق
خدایا این به لولو گفته زکي
خاک تو سرمممممممم من چه غلطي کردمممم؟
بش گفتم رادي دوست پسرمهههه؟
اگه این خودش دوست دختر رادي باشه چیییییي؟
رادمان منو نصف میکنههههههه
بیخیال باوا رادي اینقدرام بي سلیقه نیس که با یه جن دوست باشه
البته بالنصبت جن
لباسمو از تو کمد برداشتمو رفتم گذاشتمش توي اتاقم
بعدم دویدم رفتم پیش دخترا تا گندي که باال اوردمو بشون بگم
افي و شقا پیش هم بودن ولي عسل نبود
من:افي برو به عسل بگو بیاد کارتون دارم زوووووود
افي هول کرد و دوید رفت تو ناهار خوري
بعد چند دقیقه با عسل برگشتن

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت40
عسل:خب چیشده؟
من،:گند زدممممم
افي:اون که کار همیشته
من:بس کنید بگید چه خاکي تو سرم بریزم
شقایق:خوب بگو چیشده تا ما بگیم چه گوهي بخوري
یکي زدم پس کله شقایق و یه چش غره بش رفتم
من:زهرمار
شقایق:حیوون
عسل:اههههه بس کنید دیگه
شهرزاد بگو ببینم چیشد
نفسمو محکم بیرون دادم و با وحشت گفتم
من:داشتم تو کمد ارباب دنبال لباس امشبم میگشتم ،همون که رفتیم شهر
خریدیم
بعد یه دختري اومد تو اتاق گفت اینجا چیکار میکني منم گفتم دوست
دختر رادمانم بعدشم رفت
میگم نره به ارباب بگه منو بدبخت کنه؟
نکنه دوست دخترشه؟
شقایق :دختره ازاین عملیاي بي ریخت بود؟ و به دنبال این حرفش
قیافشو چپ و چوله کرد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:اره اره
افي غش غش خندید
افي:ملیسا رو میگه
عسل:نترس بابا این یه سمجیه ولي ارباب اینو به چیزشم حساب نمیکنه
فک کنم تازه خوشحالم بشه تو اینو به دختره گفتي
اخه دختره همیشه عین زالو چسبیده به ارباب
و بعد قیافشو مچاله کرد
لبخند خبیثي زدم نه مثل اینکه کسي اینجا باش حال نمیکرد
افي:راستي بیشعور بیا لباستو نشونمون بده
عسل تند تند کله تکون داد
عسل:اره
عنتر چرا رو نکردي
ابرو باال انداختم
من:نوچ سوپرایزه
شب میبینید
بعدم دویدم رفتم تو اتاقم و به فحشاییم که بهم میدادن توجه نکردم
ولي خیالم راحت شد که ارباب بخاطر دروغي که گفتم کاریم نداره
آخیییش
3ساعت از نبود ارباب گذشته بودو گفتم االناس که بیاد
واسه همین رفتم حمومو واسش اماده کنم
داشتم میرفتم تو اتاقش که این دختره ملیسا اومد جلو راهم و گرفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

و با قلدري گفت
ملیسا:کجا؟
منم با قیافه اي حق به جانب گفتم :فکر نمیکنم به کسي ربطي داشته
باشه
ملیسا :همه این حرفاتو کاراتو به رادمان میگم دختره ي پاپتي
چشمامو براش لوچ
دیگه داشت زیاده روي میکرد
خیلي عصبي شدم
با داد گفتم
من:ببین پا روي دم من نزار ،یکاري نکن که رادمان همین امشب از
عمارت پرتت کنه بیرون حاالم گم.....
رادمان:اینجا چه خبره؟
اي واییي بدبخت شدمممممممم
االن فک میپکمو پایین میاره
ملیسا با لحن پر عشوه اي گفت:رادمااااان عزیزم اومدیییییي؟
عووووق
ملیسا:ببین این دختره پتیاره چطور بامن حرف میزنهههههه
تازه االنم داشت میرفت تو اتاقت
رادمان اخم غلیظي کردو رو به من گفت :موضوع چیه؟
ملیسا نذاشت حرف بزنم وتند تند گفت :رادمان عزیزم فکر نمیکردم با
همچین دختراي داهاتي دوست بشي
لیاقت تو خیلي بیشتر از ایناست
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم با دست به من اشاره کرد
دختره ي ه ََول به من میگه داهاتي شیطونه میگه همینجا بزنم صورتشو
با ناخونام خط خطي کنم
رادمان :شهرزاد بیا تو اتاقم همین االن
بعدم خودش رفت تو اتاق بدون اینکه بزاره من حرفي بزنم
ها ها ها حال دختره رو پاچوند تو دیوار
منم یه پوزخند حرص درار به ملیسا زدمو رفتم تو اتاق
رادمان با تحکیم گفت:در و پشت سرت ببند
درو بستمو چند قدم رفتم جلو تر
رادمان:تعریف کن
مثل خنگا گفتم
من:چیو
رادمان:هرچیزي که من باید بدونم
چشامو بستمو خیلي تند براش همه چیزو تعریف کردم
رادمان :امروز که شما رفتید من اومدم تو اتاقتون تا لباسمو بردارم بعد
اون دختره ملیسا اومد تو اتاق گفت اینجا چیکار داري منم یهو از دهنم
پرید گفتم تو اتاق دوس پسرمم
ارباب بخدا خیلي پرو بود مجبور شدم بگم
بعدم اومدم حمومو براتون اماده کنم که جوپلو راهمو گرفتو اجازه نداد
بیام تو اتاقتون
بعدش چشامو باز کردمو یه نفس عمیق کشیدم
رادمان :خب خودت گند زدي خودتم باید درستش کني
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

لب و لوچم اویزون شد
من:چطوري؟
رادمان:امشب باید نقش معشوقه مو بازي کني
تا دروغي که گفتي و ملیسا باور کنه
چشمام گشاد شد
من:چیییییییییییي؟
رادمان:خیلي واضح گفتم اگه نفهمیده باشي مشکل از عقلته
با هول گفتم
من:ولي....
رادمان:تا  10دیقه دیگه حمام اماده باشه
با شونه هاي افتاده رفتم طرف حموم
واه واه
همینم مونده بود که نقش معشوقه این کوهه یخ و بازي کنم
همش تقصیره خودم اگه زر اضافي نمیزدم االن مثل خر تو گل گیر
نمیکردم

#پارت41
حمومو اماده کردم و رفتم به ارباب بگم که امادس ولي اون خروس بي
محل بدون در زدن اومد تو اتاق که یه سیني غذا دستش بود
رادمان برگشت نگاش کرد و اخم کرد
رادمان :کي بهت گفت بدون اجازه بیاي تو اتاق من؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

ملیسا قیافشو یکم مظلوم گرفت که شبي عن شد
ملیسا :عزیزممممم شنیدم ناهار نخوردي
واست ناهار اوردم
رادمان رو کرد به من
رادمان :عزیزم تو ناهار خوردي؟
من که هنوز دو هزاریم نیوفتاده بود گفتم :ها؟
که با چش غره رادمان به خودم اومدم
من:نه گلم تو نبودي چیزي از گلوم پایین نرفت
خخخخخ قیافه رادمان دیدني بود
نمیدونست من خودم یه پا بازیگرم
ملیسا داشت با اخم خییلي بدي بهم نگاه میکرد
رادمان:ملیسا غذارو بزار رو میز و برو
رو کرد به من
رادمان:خانومم تا من میرم دوش بگیرم توهم یه چیزي بخور ضعف
نکني
با این حرف رادمان
ملیسا سیني و کوبید رو میزو از اتاق رفت بیرون و درم محکم بست
من:گوساله
برگشتم رادمانو نگاه کردم که دیدم به زور جلو خودشو گرفته نخنده
منم با بیخیالي گفتم :راحت باشید
با این حرفم با صداي بلند خندید و لپمو کشید
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با صدایي که خنده توش موج میزد گفت:خیلي بامزه اي
بعدم بدون اینکه منتظر عکس العمل من باسه رفتم حمام
دستمو گذاشتم رو لپم و از تعجب زبونم بند اومده بود
این االن چیکار کرد؟
خندید؟
به من گفت بامزه؟
هههههههه اینو چیز خور کردننننننن
رادمان که ازین حرفا نمیزددددد
جلل خالقققققق
چشمم به سیني غذا که خورد اصال خودمم فراموش کردم
عین نخورده ها حمله کردم به سیني غذا
حس میکردم غذاهه میگه بیا منو بریز تو حلقت عشقمممم بیااااا
لپام پر بودو بزور میتونستم بِ َج َوم
ولي باز یه قاشق دیگه برنج هول دادم تو دهنم که در حموم باز شدو
رادمان اومد بیرون
یه حوله دور کمرش بسته بودو با یه حوله ي کوچیکم داشت موهاشو
خشک میکرد که چشمش به من افتاد
با تعجب نگام کرد
رادمان:خفه نشي؟
اگه میدونستم انقد گشنه اي میگفتم قابلمه رو برات بیارن
واسه همینه انقد چاقي دیگه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

و گفت :ممنون
بعد یکم شوخي و خنده ازون جمع دور شدیم و رفتیم به بقیه هم خوش
امد گفتیم و رادمانم مثل کش تنبون هي اینور و اونور میکشوندمو به
همشون معرفیم میکرد
دیگ داغون شده بودم پا برام نمونده بود
اع اع
از اوله مهموني حواسم به ملیسا بود که هر پسر خوشکلي رو میدید
مثل چسب دوقلو میچسبید بهش
دختره چسببب
داشتیم میرفتیم طرف سپند که عسلم با قیافه اخمو کنارش ایستاده بود
یهو ملیسا اومد جلومون و گفت :رادمان عزیزم یه دور باهام
میرقصي؟
این االن به اقامون پیشنهاد رقص داد؟نه نه ولم کنید تا برم حالشو
بگیرم از همین پنکه نداشته به سقف حلق اویزش کنم
خودمو بیشتر به رادمان چسبوندم
من:ملیسا جون ،قبال قول شو به من داده
ملیسا داشت با حرص نگام میکرد
رادمان پوزخندي زد
رادمان :شهرزاد راست میگه
بعد رادمان منو کشوند وسط تا برقصیم که همون موقع یه اهنگ ارومو
عاشقونه پلي شد
بهله بهله این است شانس من و بس
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اخه عه این رقص جینگولیا هم بود
(اسمشو یادم رفت خو)
منم که بلد نیستمممم
رادمان روبه روم وایسادو دست شو دور کمرم حلقه کرد
سرشو اورد دم گوشمو با لحن ارومي گفت :بلدي دیگه؟
لحنش یه جوري بود که مثال باید بلد باشییي
با ترس گفتم
من:نه
پوفي کرد که نفسش رو صورتم پخش شد
رادمان :دستتو حلقه کن دور گردنم
همون کاري که گفت و انجام دادم
یاخدا
منو این که تو حلق همیم
ازاین همه نزدیکي مورمورم شد
یه حس عجیب غریب داشتم که مخم نمیکشید درکش کنه
مخصوصا اینکه بغلش خیلي حس خوبي بهم میداد
یه حسي که دوست داشتم تا اخر عمر تو بغلش باشم

#پارت42
چي؟به من گفت چاق؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

توروش خندیدم فاز گرفته
به زور اون لقمه توي دهنمو قورت دادم و با قلدري بلند شدم
من:ببخشیدااااا ولي من  60کیلوام با  170قدمه
مثل مانکناي ایتالیایي
بعد شما به من میگید چاق؟
چشاتون چپه؟
و بعد چشمامو براش لوچ کردم
رادمان که انگار ضایع شده بود گفت :عاره دیگ چاقي ،دختر باید
خالل دندون باشه جوري که بشه بغلش کرد
من:نخییییرممم دختر باید بغل پر کن باشه
نیشخندي زدو گفت
رادمان:هرکي چاقه همینو میگه
بلند شدم از رو صندلي سینیه غذا رو حول دادم عقب
من:دیگه میل ندارم
با اجازه میرم
رادمان با چشماي گشاد شده گفت
رادمان:مگه چیزي هم تو بشقاب گذاشتي که میگي میل ندارم دختر؟
یه نگاه به بشقاب کردم دیدم بعلهههههههه خالیهههه
ضایع شدم بودم بدجوووووور
یکم خودمو جم و جور کردم اهم اهممم
سرمو کج کردم و با یه لحن مظلوم گفتم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:برم؟
رادمان:میتوني بري
این سیني هم ببر
خوبه گفتي وگرنه میزاشتم اینجا بمونه کپک بزنه
پرو
سینیو برداشتم و درو اتاقو باز کرد که یهو یه جن از پشت در افتاد رو
زمین
یا خدا
بعلههههههه ملیسا خانوم فال گوش وایساده بودن
فکرمو به زبون اوردم
من:فال گوش وایساده بودي؟
و چشمامو براش گشاد کردم
ملیسا هول کرده بود و با من من حرف میزد
ملیسا:من...چیزه...نه..اها اومدم درو باز کنم که تو یهو باز کردي من
افتادم تو اتاق
جانم؟
خودش فهمید چي بلغور کرد ؟
اصال با عقل جور در میاد؟
این اصال میدونه عقل چیه؟
به رادمان نگاه کردم که با اخم غلیظي داشت ملیسارو نگاه میکرد
یه دفعه رادي منفجر شد
رادمان:ملیسا گمشو بیروووووووووووون
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

فک کنم ملیسا شکوفه زد تو شلوارش
از اون رنگي رنگیاش
ملیسا:رادمان عزیزم من.....
سینیو هول دادم تو بغلش
من:ادماي با شخصیت فالگوش نمي ایستن
بعد هولش دادم از اتاق بیرون و درم بستم
واال چي میخواد هي تو اتاق دوس پسرم منم غیرتي میشم خووووووو
عي بابا شهرزاد باز توهم زدي؟تو گورت کجاس که کفنت باشه؟نه نه
نه اون کفن بود ک گور کجا باشه؟اه تو یه جمله تاریخیم میرینم
برگشتم به رادمان نگاه کردم
انگشتمو تو هوا جلو صورتش تکون دادو و مث این کولیا با جیغ جیغ
گفتم
من:دیگه نبینم این دختره دورو ورت بپلکه هاااااا
چشم غره اي بهم رفتو گفت
رادمان :پرو
غش غش خندیدمو از اتاق رفتم بیرون که خوردم به یه مزاااااحممممم
یا جن خودمون
واقعا مزاحم بوداااااا
یعني هرجا من بودم اونم بود یعني میخام بگم تا این حد عالقه به من
داشت؟؟
ملیسا:به چي میخندیدي؟
قیافمو شیطاني کردم بزا بزنم کلکو پرشو بریزم دختره ي سلیطه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من :به گازي که از لباي رادمان گرفتم
و تند تند ابروهامو باال انداختم
با این حرفم شوکه شد
ملیسا:تو...تو رادمانو بوسیدي؟
با غرور گفتم
من:اون که کاره هر روزمونه ،من باهاشم خوابیدم
البته چون عاشق همیمو قراره به زودي ازدواج کنیم
ملیسا سوراخ شده بود از عصبانیت
یه جیغ بنفش از حرص کشیدو دوید رفت تو اتاقشو درم پشت سرش
کوبید
این عادت داره درارو بکوبه؟
انگار ارث باباشه
اصال کي به این اتاق داده؟
رفتم طبقه پاییین که برم پیش بچه ها یکم چرتو پرت بگیم
یا خدا اینجا چرا انقد شلوغههههههههه
شت یعني اینا مهمانان؟
طوري که توي دید نباشم رفتم توي اتاق اشپزخونه که خاله گفت دخترا
تو اتاق عسلن

#پارت43
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفتم تو اتاق عسل که دیدم یه تپه لباس مجلسي ریخته رو تخت اینام
عین اوسکال به هم نگاه میکنن
نفمیدن من اومدم که
از جلو در یه نگاه بهشون کردم شقاهم که سرش پایین بود شروع کرد
غر غر کردن
شقایق:پس این شهرزاد مفنگي خاک برسر چرا نیومد
بیاد اینجا لباساشو عوض کنه ما فیض ببریم (!)
افي یکي از لباسارو با حرص سمت شقایق پرت کرد
افي:اقا یعني چي ماهم عین شرزاد خاک برسر ماتحت (باسن)داریما
شقایق نیشش شل شد
شقایق :مال شهرزاد یه چیز دیگس
عسل با قیافه اي مچاله شده گفت
عسل:الحق ک جفتتون بیشعورین
منم که یه نقشه خبیث به مخم رسیده بود قیافمو معصوم کردم رفتم
پیششون
افي تا قیافمو دید شروع کرد خوندن  :گریههه کن تو میتونیي پیش اون
نمیموني اون دیگه رفته بسه تمومممش کن
من موندم که به این گفته صداش قشنگه اخه اه اه
این وسط شقا یه پس گردني به افي زد که ساکت شه
شقایق برگشت سمت منو با وحشت گفت
شقایق:شهرزاد نگو که ارباب و کشتي؟
عسل با دو قدم اومد نزدیکمو شونه هامو گرفت و نگران گفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

عسل:چیشده دختر؟
خودمو پرت کردم تو بغلش و به بدبختي دو قطره اشک ریختم همینم
خدا شاهده با کلي زور ریختم دیگه داشت از پایین بهم فشار مي اومد
با قیافه آویزوني گفتم
من:عسلللللللل
ارباب زد تو گوشم و گفت تا 1ساعت دیگه از این عمارت گم میشي
بیروووون
حاال من چیکار کنم؟
کجا برم؟
عسل سریع منو از بغلش اورد بیرون
عسل:چرا؟چرا اینارو گفت شهرزاد؟ چیکار کردي؟
من:بخاطر ملیسااااااا
شقایق تند گفت
شقایق:واسه اینکه گفتي دوس دختر اربابي؟
با گریه گفتم :عارههههه
بچه ها تو چشاشون اشک جمع شده بود
افي با قیافه درهم گفت :خاک تو ماتحتت که نمیتوني دو دقیقه گوه
نریني
قشنگ ولم میکردن پهن میشدم جر میخوردم از خنده
شقا :شهرزاااااااد تورو خدا به گل بانو بگو باهاش حرف بزنهههه
چرا انقد ظالمه اخههههه؟
یهو افي چهار زانو نشست رو زمین
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي :االن این نیشخندت و ما به کدوم منظور بگیریم؟
همینو که افي گفت یهو پهن شدم رو زمین داشتم مي خندیدم
هر سه همینطوري با چشاي گشاد نگاهم میکردن
فکر کنم اینا تازه دو هزاریشون افتاد که هجوم اوردن سمتم و و با لگد
میزدنم
منم که بدبختتتتت
همون لحظه یه دستي خورد به ماتحتم که افي گفت اه راست میگفتینا
چه کیفي میده باالخره فرصت شد مام فیض ببریم
اي خدا که این از اولشم چشمش چیز مارو گرفته بود
عسل :پاشین جم کنین خودتونو االن صدامون کل عمارتو برداشته فکر
کنم االنه که بیان جمعمون کنن
سه تاشون بیخیال شدن و دوباره برگشتن تو لباسا شقا که انگار تازه
پیدا کرده بود لباسو برداشت که بره بپوشه
که ناگهان سر خري از اسمان پدید امد
در اتاق باز شدو یه یارو عي ک تو حدوداي ??  ??.میزد داد زد:
چخبرتونهههههه
واستا ببینم این جدیده؟اووو اینجا چقدر پسر جوون هست
ادم حق انتخاب داره
عسل با قیافه اي حق به جانت گفت :ببخشید شما؟
بهتون یاد ندادن وقتي میخواین برین جایي اول در بزنین؟
پسره که قشنگ معلوم بود ازون بي کله هاس اومد رو به روي عسل و
داد زد  :فقط یه بار دیگه صداتونو بشنوم پرتتون میکنم بیرووووووون
مفهومههههه؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

عسل با حرص گفت
عسل:شما کي......
که همون لحظه رادمان که نمیدونم از کدوم گوري اومده بود پرید وسط
حرف عسل
رادمان :چیشده؟
عسل با همون قیافه گفت
عسل :اقا ایشون اومدن تو اتاق یهو داد زدن سرمون
مرد بد اخالقه  :صدا جیغو دادتون کل عمارتو برداشته
منو شقا و افي جفت هم بودیم عسل جلو داشت با اینا حرف میزدن شقا
جوري که فقط ما سه تا بشنویم گف یا پشم الدین
که یه صدایي عه افي در اومد برگشتم سمتش که دیدم بزووور خودشو
گرفته نخنده حاال این صدا از باالش بود یا پایینو نمیدونم
رادمان رفت سمت یارو بي عصاب
رادمان :سپند داداش
برو بخواب االن خسته اي
اینا دیگه سر صدا نمیکنن
و یه چشم غره به ما رفت
زرت این گفت سپند؟
یا خدااا این سپنده؟
هموني که عسل خدمتکارشه؟
با ارنج زدم تو پهلو عسل که کپ کرده داشت به یارو بي اعصابه یا نه
نه اسمش چي بود؟هااا سپند نگاه میکرد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با لودگي اروم گفتم
من:به فنا برم بدبخت شدن بلدي؟
عسل:شهرزاد دهنتو ببندددد

#پارت44
رومو برگردوندم که مثال قهر کردم
عسل یه نیم نگاهي بهم کرد و چشماشو به تقلید از من لوچ کرد
عسل:بدرک قهر کن
من ناز کشیدم بلد نیستم
بعد افي کفه دستشو برد باال و عسلم زد کف دستش( همون بزن قدش
خودمون)
پشت چشمي براشون نازک کردم و زیر لب گفتم
من:نکبتا
و بعد با یه لحن خبیث ادامه دادم:
4ساعت دیگه مهموني شروع میشه
اگه موهاتونو درست کردمممممم
شقایق با هول گفت
شقایق:مگه بلدي؟
با غرور گفتم
من:اوهومممم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي:بدرک درست نکن خودمون یه غلطي میکنیم
یه پشت چشم دیگه براشون نازک کردم و رفتم از اتاق بیرون
تو سالن مرغم پر نمیزد.زرت مرغ مگ پر میزنه؟
،فکر کنم همه رفته بودن اماده بشن
منم رفتم توي اتاقم و یه راست رفتم تو حمومو کلي خودمو سابیدم
جوري که پوست تنم داشت کنده میشد به غلط کردن افتاده بود
یه حوله قدي صورتي پوشیدمو سشوارو زدم به برقو موهامو خشک
کردم
خب 2ساعت و نیم دیگه وقت داشتم
دستمو به هم کوبیدم
پیش به سوي خوشگللل شدن
البته خوشگل هستماااا
مدیونید فکر کنین خودشیفته ام
کاره خشک کردن موهام که تموم شد رفتم سراغ میکاپ
به صورتم کرم پودر زدمو یه خط چشم کلفت کشیدم و یکم سایه نقره
اي
یه رژ جیگري هم زدم
که خودم کف کردم با دیدن لباي خودم
یکي زدم پس کلمو با صداي بلند گفتم
_خاک تو سر هیزت
خوب خیلي خوشکل شدم االن باید چیکار کنمممم؟
اهان رفتم لباس زیر پوشیدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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یه ساعت دیگه وقت داشتم ولي هنوز کار موهام مونده بود
موهامو باال جمع کردم از همون باال یکمه شو کج ریختم رو پیشونیم
خیلي خوشکل شد
یه بوس برا خودم تو اینه فرستادمو یه چشمکم به روي ماهم زدمو رفتم
که لباسمو بپوشم
لباسو که پوشیدم نیشم شل شد
منم خوشگلمااا
لباسم خیلي بهم میومد
چون هیکله بي نقصمو نشون میداد (تعریف از خود نباشه ها،سفقم
کوتاهه شاید مجبور شم برام حیاطي جایي)
کفشمم پوشیدمو یه نگاه به ساعت کردم
اوووه نیم ساعت دیر کردم
سریع عطرمم رو خودم خالي کردمو رفتم بیرون
داشتم از پله ها میومدم پایین
سرمو که اوردم باال دیدم بعلهههه
پسر جیگراي مجلس دارن بنده رو اسکن میکنن
نیشم اومد شل شه ک سریع جمعش کردم
فکر کنین یه دختر جیگر با نیش شل و ?? تا دندون داره از پله ها
پایین میاد اه چقدر زاغارت
یه دقیقه حس پرنسس بودن بهم دست داد (البته هستمااا)
از پله ها با قیافه اي خنثي اومدم پایین با چشم دنباله دخترا گشتم که
چشمم خورد به رادي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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اوالالاااا جیگر بوده جیگر ترم شده نکبت
چه کتو شلوار بهش میاد ناکسسسس
با چشم بهم اشاره کرد که برم پیشش
اي اي پروعه جلبک
انگا من کلفتشم
خب کلفتشم دیگه اع
با طمانینه قدم برمیداشتم
رسیدم بهش که دستشو دور کمرم پیچید
سرشو اورد پایین جوري که هرم نفساش به گوشم میخورد و قلقلکم
میداد
فاز میداد بزنم زیر خنده برینم با پروستیژ با کالسمووون
با لحن ارومي گفت
رادمان :امشب از جفتم تکون نمیخوري
من:چرا ؟
رادمان:چون قراره نقش معشوقمو بازي کني
من که کلي حال کردم ولي در هر حال برا حفظ شخصیتم شده نق نق
کردم
من :ولي من میخوام برم پیش عسل و افسانه
رادمان :اونا خودشون سرشون گرمه
تو از جفت من جم نمیخوري
با حرص گفتم
من:میدونستید خیلي زورگویین؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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ابروهاشو باال کشید
رادمان :االن گفتي فهمیدم
زیر لب یه پرو نثارش کردم که فکر کنم شنیدچون با دستش به کمرم
فشاري وارد کرد و بعد دستشو از دور کمرم باز کرد
رادمان :دست تو دور بازوم حلقه کن
دستمو دور بازوش حلقه کردمو منو برد سمت مهمونا
3تا پسر بودن با 2تا دختر
رفت طرف اونا
یکي از پسرا متوجه ما شد که داریم میریم سمت شون
با لحن تقریبا بلندي گفت
پسره :بههههه داداش رادماااان
ولخرج شدي
واسه رفیقت مهموني میگیري
رادمان با غرور گفت
رادمان :کسي که ارزششو داشته باشه براش هرکاري میکنم
پسره  :صحیح صحیح
یکي از دخترا که بخاطر عملي بودن فک و لب و لوچه اش شده بود
کپ جن خودمون با لحن پر عشوه اي گفت
دختره :رادمان جاااان
ایشونو معرفي نمیکنیییي؟(با دست به من اشاره کرد)
رادمان تو چشام زول زدو گفت  :چرا ،شهرزاد زندگیمهه
وات؟؟؟؟عجب کصافته هاا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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اي ناکس نگاه چه فیلمیم بازي
با این حرفش پسرا گفتن جوووووون داداش رمانتیک شدي
رادمان لبخند زد و هیچي نگفت
اون یکي دختره که یکم ریزه میزه بود با لحن با نمکي گفت :مبارک
باشه اقا رادمان
بالخره شماهم رفتي قاطي مرغا
رادمان لبخندي زد که خواستم فکشو پایین بیارم واال چه معني میده به
دخترا مردم از این لبخندا بزني؟
رادمان :ممنون فیروزه خانم
بعله دیگه ماهم بالخره تو دام افتادیم
بي اختیار یه تک خنده اي کردمو با مشت کوبیدم به شونه رادمانو
گفتم :پرو
رادمان نگام کردو لبخند زد
لبخندش بي شباهت به این نبود ک بزا تنها شیم آدمت میکنم عزیزمممم
یکي ازاون پسرا که خیلي هیز بودو چشماش مدام روم میچرخید لبخند
لجي زدو گفت :رادمان داداش تبریک
تو همیشه خوش سلیقه بودي
رادمان یکم اخم کرد

#پارت45
من دارم چي بلغور میکنم؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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اه اه این لوس بازیا چیه خاک تو سرم که جنبه هیچیم ندارم
دیگه فکرمم بي حیا شده
اهنگ تموم شدو من زودي خودمو از بغل رادي کشیدم بیرون
چشمم به افي افتاد که هنوز تو بغل سپنتا بود
اي اي اي عجب ادمیهههه
رو نکرده بوووود دختره خر خودش کرمش میلوله هااا
داشتم نگاشون میکردمو یه لبخند شیطاني میزدم که بعدم یکم مسخرش
کنم تو حس و حال خودشون بودن
یکیم نبود بگه عاقا اهنگ تمام بپرین بیرووون بقیشو بزارین اتاق
خودتووون
که سپنتا پیشونیشو بوسید
چشمامو گشاد شد
نهههههههه
اینم ارههههه؟نچ نچ نچ فقط این رادي ما پشمک میزنه هااا
رادمان دستمو کشیدو نذاشت بیشتر از این صحنه هاي خوب خوب دید
بزنم
اع تازه اولش بودااا شاید کار بجاي باریک ترم میرسیدااا
رادمان:خوش گذشت؟
پسره ي پرووووو
منو چسبونده به خودش ( الکي مثال من بدم اومده) بعد برام طاقچه باال
میزاره
چشمامو لوچ کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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من :نه ،اصال خوب نبود
به زور تحمل کردم
سرشو پایین اورد و دم گوشم اروم گفت
رادمان :توکه راست میگي
اهوازم برف میاد
دلفینام پرواز پرواز میکنن
عه عه عه مردم تو گوش هم حرفاي عاشقونه زمزمه میکنن این از
پرواز دلفینا و برف اهواز میگههه
بیشعور میخواست بگه من دوروغ میگم
من :دلیلي واسه....
خوردم به یه نفر که ادامه حرفمو خوردم
به طرف که نگاه کردم دیدم ملیساست و کل لباسشم اب البالویي شده
یا خدااااااا االن میاد منو میخوره
این چرا مث روح سرگردان همه جا میچرخه؟
با صداي جیغ جیغیش گفت
ملیسا :کوري مگه دختره ي دره داهاتي؟
نمیبیني منو مگه؟
بدبخت جلوتو نگاه کن
انقد رفتي تو بحر طرف از اطرافت غافل شدي
فکر کردي ادمي؟
بعدم هولم دادو گفت گمشو اونور
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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بغضم گرفت
فکر کرد من خودمو میچسبونم به رادمان
اون از هیچي خبر نداره نمیدونه همه اینا واس دک کردن خود هرزشه
همه فهمیدن که من بدبختم
انقدر بیچاره شدم که با زبون بي زبوني یه هرزه بهم انگ خراب بودن
زد
اشکم از چشمم ریختو با قدم هایي تند سمت دره عمارت رفتم
درو باز کردمو رفتم بیرون
دوویدم رفتم پشت باغ
یبه یکي از ستون هاي کناره استخر تکیه دادمو اشک میریختمو به
بخت بعدم لعنت میفرستادم
اشکام با شدت بیشتري رو صورتم ریخت و هق هقم بلند شد
من حتي از پدرمم حرف شنوي نداشتم
بعد هر روز دارم رو به روي یکي خم و راست میشم و هرچي میگه
فقط میگم چشم
این ته ذلته ته عذابه ته بدبختیه
نمیدونم چقد اونجا موندمو اشک ریختم
از رو زمین بلند شدم که دستي دور کمرم حلقه شد
نفس تو سینم حبس شدو خواستم برگردم ببینم کیه که طرف نزاشت
عطر رادمان تو دماغم پیچید
نفسمو با شدت بیرون دادم
سرشو فرو تو گردنم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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و با لحن خیلي ارومي کنار گوشم زمزمه کردرادمان:اخه دختر خوب
چرا گریه میکردي؟
تو واقعا حرف این ادماي بي ارزش و هرجایي برات مهمه؟
هرکي ندونه من که میدونم تو چه دل مهربونو پاکي داري
دیگه نبینم واسه حرفاي همچین ادمایي که خودشون مسخره همن گریه
کنیا!!
چقد به یکي احتیاج داشتم که این حرفارو بهم بزنه
بینیمو باال کشیدم
برگشتم طرفشو تو چشماش زول زدم
من :مرسي که دلداري میدي
تو راست میگي من زیادي شلوغش کردم
و بعد یه نفس عمیق کشیدم
رادمان همینطور که خیره تو چشمام بود اشکامو پاک کرد
چه چشماي خوشگلي داشت المصب
دلم میخواست دست کنم اون تیله هاي خوشرنگو از چشماش بیرون
بکشم
واه واه گند زدم تو احساساتو هرچي که حس وسط این حالو هوا اخه
ادم چشماي طرفو از کاسه در میاره؟
سرش اروم اروم اومد جلو
میخواست چیکار کنه؟؟
نگاش رو لبام ثابت موند
اونقد شوکه بودم که حتي توانایي عقب کشیدنم نداشتم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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گرمي لباشو رو لبام حس کردم
لبشو گذاشته بود رو لبامو داشت منو میبوسید
این داشت چیکار میکرد؟
داشت ازم سواستفاده میکرد
اون ارباب بودو من یه رعیت بودم
نباید اینکارو میکرد نباید بهش اجازه میدم
نباید اینجوري میشد
هولش دادم عقب و با چشمایي لبریز از اشک تو چشماش زول زدم
یهو با قدم هاي سریع ازم فاصله گرفتو رفت
صورتمو با دستام پوشوندمو خودمو ولو کردم روي زمینو زدم زیر
گریه
چرا امشب انقد شب گندیه؟
چرا از زمینو زمان واسم بدبختي میباره؟
?رادمان?
من چیکار کردم؟ االن اون چي راجبم فک میکنه؟
خیلي احمقم خیلي
اه لعنتي
یاد اون لحظه افتادم که داشتم میبوسیدمش
خودمم نفهمیدم چیشد...فقط دوس داشتم طعم لباشو بچشم...یه حسي منو
میکشوند سمتش ...لبخندي زدم حس خوبي داشت ...ولي این اخره
نامردیه...عذاب وجدان گرفته بودم...اون دختر به من پناه اورده
بود...نباید نظرشو نسبت به خودم عوض میکردم ...لعنت به من
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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#پارت46
?رادمان?
ساعت  4صبح بودو من هنوز خوابم نبرده بود مرتب تو جام غلت
میخوردم
دستي به چشمام کشیدم
از جام بلند شدم
نه مثل اینک اینطوري نمیشه
پاکت سیگارو از رو میز چنگ زدم
به قدم هاي کوتاه به سمت بالکن رفتم
سیگاري گوشه لبم گذاشتم و اتیش کردم
نگاهم از باال تو کل فضاي پایین چرخید که چشمام رو یه نفر ثابت
موند که درست کنار استخر مچاله شده روي زمین بود
بیشتر دقت کردم که دیدم شهرزاده
همون لباس مهمونیم تنشه
با قدم هاي محکم خودمو به حیاط رسوندم
کنارش زانو زدم
رو زمین سرد خوابیده بودو از سرما تو خودش جمع شده بود
چقد تو خواب معصوم میشد
اي واي االن سرما میخوره
با هول بغلش کردمو بردمش تو عمارت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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داشتم میرفتم طرف اتاقش که رادمهر از اتاقش اومد بیرونو منو دید
رادمهر (همون پسر هیزه که هي شهرزادو دید میزد)  :رادمان
چیشده؟
بي حوصله چشمامو تو حدقه چرخوندمو و گفتم
من:هیچي خوابش برده
رادمهر :با این لباس؟
اخمي کردم خب با این لباس دیگه اصال به این چه
من:سرت تو کاره خودت باشه
بعدم بدون اینکه منتظر جوابش باشم رفتم توي اتاق خودم
نمیدونم چرا؟ولي میترسیدم رادمهر شب سراغ شهرزاد بره اینجوري
تو اتاق خودم که باشه خیالمم راحت تره
رادمهر ادم کثیفي بودو به هیچکس رحم نمیکرد
شهرزادو گذاشتم رو تختو اروم جوري که بیدار نشده گیره هاشو از تو
موهاش در اوردم
همه گیره هارو که در اوردم سرمو تو موهاش فرو کردمو نفس عمیقي
کشیدم
تکوني خورد که سریع عقب رفتم
به سمت کمد رفتمو یکي از پیرهنامو از تو کمد کشیدم بیرون
با هزار سختي لباس شهرزادو در اوردم
یاد اون روز افتادم که لخت توي اتاقش دیدمش خیلي خواستني بود
بدون اینکه خودش بخواد هر مردي رو میکشوند طرف خودش
سرمو تکون دادم تا این فکراي مسخره از سرم بره بیرون.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

زود پیرهنو تنش کردنو پتو رو انداختم روش
بالشتمو برداشتمو رفتم سر کاناپه
دوست ندارم وقتي بیدار میشه ببینه که روي تخت پیشه منه
همین االنشم کلي فکر راجبم میکنه
نمیخواد بدترش کنم و اعتمادشو نسبت بهم از دست بدم
خیلي خسته بودم و به ثانیه نکشید که خوابم برد
?شهرزاد?
صبح با بدن درد از خواب بیدار شدم
اخ اخ من چه مرگمه پسسس
یکم درو وبرمو نگاه کردم و موقعیتم و برسي کردم
اینجا اتاق رادمان بودو منم روي تختش
هن؟؟؟چیشد؟استپ استپ!
اینجا اتاق رادمان مي باشد و منم رو تختش؟؟؟
هههههههههههه نهههههههههه
میدونستم اخر کار خودشو میکنه میدونستم بي عفت میشم نههههه
پتو رو زدم کنار جییییییییغ لباسمم در اورده
تو همین شرایط یه صدایي تو مخم گفت پ نه با لباس کارشو کرده
واي خاک عالم مگه میشه؟
چشمم به خونه روي تخت افتاد
دنیا رو سرم خراب شد
اون نامرد چیکار کرد لعنتیییي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت47
زیر دلم خیلي درد میکرد
با سختي و صورت مچاله شده از درد از جام بلند شدم که چشمم به
رادمان افتاد
رو کاناپه خواب بود اي اي پسره قزمیت
منو بي عفت کرده رفته کپیده
بي عفت شي الهي
با عصبانیت رفتم سمتش
بالشت شو از زیر سرش کشیدمو کوبوندم تو سرش
که از خواب پرید مات نگاهم کرد
من :بلند شو
بلند شو و گندي که زدي و درست کن
خیالت راحت شد؟ایندمو نابود کردي
خیالت راحت شد بدبختم کردي؟
نامرد مگه من چیکارت کرده بودم
این همه دختر تو عمارت هست
چرا من؟ چون من از همشون بدبخت ترم؟ چون من بهت پناه اوردم؟
اره؟حرف بزن عوضي جیغ زدم؛حرف بزن
رادمان سرخ شده بود از عصبانیت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بلند شدو وروم ایستاد و گردنمو گرفت
رادمان :چته؟
چي میگي گردنمو فشار داد و ادامه داد:
عمارتو گذاشتي رو سرت بنال ببینم
دستشو از روي گردنم برداشتمو پرت کرد طرفش
چشمامو براش گشاد کردم و با جیغ جیغ گفتم من:خیلي پرویي تو به من
تجاوز کردي اخه به توهم میگن مرد؟
تو یه حیووني حیوون
نشستم رو زمینو زرت زدم زیر گریه
اصال نمیتونستم باور کنم
اي خداااا عاخه چرا منه ذلیل شده؟
رادمان زانو زد کنارم با لحن مالیم تري گفت
رادمان :شهرزاد از چي حرف میزني؟
کدوم تجاوز؟
من کل دیشبو خواب بودم؟
بلند شدمو دست راستشو گرفتم و مثل بچه ها دنبال خودم کشوندمش
خونه روي تخت و نشون دادم
با گریه گفتم
من:پس این خونه چیه ها؟
تو بکارتمو ازم گرفتي
االن میگي یادت نیست
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

لباشو روي هم فشرد تا نخنده و با انشگت اشارش چند بار زد به سرم
رادمان:دختره ي خنگ
اگه من به تو تجاوز میکردم االن لباس تنم بود؟
یا میرفتم رو کاناپه میخوابیدم؟
یا تو لباس تنت بود؟
راست میگه ها وایسا ببینم با وحشت گفتم
من :امروز چندمه؟
رادمان کمي فکر کرد و متفکر گفت
رادمان :پنجم
واااااااااي خاک عالم تو سرممممممممم
ابروم رفتتتتتتتت
ایندفعه آبروم بي عفت شد
اینم یه نشونه دیگه از خلو چلیم که باعث شه هیچ کس منو نگیره
زمانه عادت ماهیانمههههههه
حاال من چطور تو صورت رادمان نگا کنم
سرمو انداختم پایین و گوشه لبمو گزیدم
رادمان که انگار یه چیزي یادش اومده باشه گفت :اهاااااااااااااااان پس
تو....
خیلي بیشعوره داشت به روم میاورد بي شخصیت بي خاصیت
با یه ببخشید از اتاقش زدم بیرونو سریع رفتم توي اتاق خودم
وااااااااي تختش خوني شده بودددددددد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

واااي واااییي خیلییي حال بدیه
دلم میخواست از خجالت زمین دهن باز کنه منو ببلعه
رفتم یه دوش گرفتمو لباسامو عوض کردم بعد سریع پریدم تو اتاق
رادي ولي خودش توي اتاق نبود
همونجوري که زیرلب فحش نثار خودم میکردم مالفه ها رو از رو
تختش برداشتمو انداختم تو سبدو مالفه جدید گذاشتم رو تختش

#پارت48
سبد و برداشتم که ببرم مالفه هارو بریزم تو لباس شویي
اومدم برم از اتاق بیرون که مخ اندازه نخودم ارور داد.
و یادم اومد این مهمونا مثل چتر پهنن اینجا کهههه منم ک به عنوان
معشوقه اون چلغوزم
یه لحظه صورتم مچاله شد
معشوقه بودن اصال جالب نبود
چون مردا بعد یه مدت خسته میشن از زنه
فرق من با ملیسا چي بود؟اونم خودشو به همه میچسبوند من مجبور
بودم به رادمان بچسبم و نقش معشوقشو داشتم
رادمان داشت از این موقعیت استفاده میکردمنم باید دم نمیزدم چون
فقط یه خدمت کار بودم
نفسمو با صدا بیرون دادمو سبد لباسا رو کوبیدم رو زمین
لعنتي!
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفتم توي اتاقم تا لباس دیگه اي بپوشم که پشیمون شدم
یه شلوار جین مشکي پام بود با یه شومیز سفید بیخیال
با حالتي دمغ رفتم طبقه پایین که شقایق با عجله اومد صدام کرد
شقایق:شهرزاد ارباب گفت بیام صدات کنم بري سر میز صبحونه
بخوري بدووو
اخ جووووون صبحونهههه
اصال همه چي از مخم پرید
معشوقه چي چیههه؟صبحونه رو بچسب دیشب این ملیساي جلبک گند
زد به شبم حتي شامم نخوردم سو تغذیه نگیرم یه وقت؟؟
رفتم سمت میز غذا خوري که دیدم همه صندلیا پره و ملیساي جلبکم
جفت رادي با نیش باز نشسته
رادي به یکي از خدمتکارا اشاره کرد
اونم رفت یه صندلي اورد و قشنگگگگگگگ گذاشت وسط رادمانو
ملیسا
واي که من دلم مي خواست بپرم این خدمتکارو که اینقد عاقل و بالغه
ماچ کنممم
خیلي با وقاررررر با نیش شل رفتم نشستم پیش اقامون زرت!اقامون
رادمان نگام کردو با لحن مهربوني گفت  :صبحت بخیر خانمم ،حالت
خوبه؟
بعد یه ابروشو انداخت باال و خندش بیشتر شد پسره کصافت
براش چشامو لوچ کردمو زبونمو اوردم بیرون که پق زد زیره خنده
زیر لب زهرماري گفتم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با خنده رادمان همه سرا برگشت طرف منو با تعجب داشتن نگام
میکردن
چشونه اینا؟ادم ندیدن؟چرا دیدن
فرشته اي مثل من ندیدن
مدیونید فکر کنین خودشیفته ام
یهو ملیسا صندلي شو کشید عقبو بلند شد رفت
اوه یس رادي کاش زودتر میخندیدي این زودتر پاشه بره ماهم زودتر
خالص شیم خو
رادمان خندشو سریع جمع و جور کرد .تک سرفه اي کردو با صدایي
که رگه هاي خنده توش موج میزد گفت :ببخشید ،ببخشید
با این حرفش بقیه شروع کردن به خوردن وا انگار منتظر بودن این
رادمان ما فقط نطق کنه
منم برا خودم سر دل راااحت یه لقمه گنده گرفتم و چپوندم تو دهنم
همه بلند شده بودن بجز منو رادمان
رادمان دیگه نمیخورد ولي من هنوز داشتم میخوردم
اع چرا نمیره این؟
سنگینیه نگاه رادمانو رو خودم حس کردم حداقل نمیفمم نگاهش چي
میگه که ببینم عاشقم شده نشده
برگشتم طرفشو سرمو تکون دادم که یعني چیه ؟
ارنجش روي میز بودو دستشو زیر چونش زده بود
رادمان :واقعا هنوزم جا داري؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

لقمه مو قورت دادم
اخي این لقمه خوشمزه تر از قبلي بود
بزار ببینم بعدیم خوشمزه تر ازاینه یا نه
نه بزا قبلش حال این پروعو بگیرم
که لقمه هامم میشمره
شاید من بخوام بازم بخورم
به این چه اصال؟
یه لقمه دیگه تو دهنم چپوندم و با دهن پر گفتم
من:نخیر
بعدم بلند شدم و خواستم برم پیش دخترا که گفتم االن یک ساعت فک
میزنن و سوال پیچم میکنن و چرتو پرت بلغوز میکنن حاال که ِسمتم
باال رفته بزا یه چرتیم بزنیم
پقي زدم زیر خنده چه ِس َمتیم!

#پارت49
با صداي اهنگ بیدار شدم
خیلي بلند بودو رو مخم بود
این چه وضعشه این مهمونا چرا نمیرن؟
با عصبانیت پاشدم رفتم ببینم این صدا اهنگ از کجاست این بیشعورا
دقیقا کین

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

وسط راه رو ایستاده بودم و گوشامو تیز کرده بودم که ببینم صدا از
کدوم اتاق میاد
لنگون لنگون با شلوارم که یه پاچشم باال بود چشماي نیمه باز رفتم
طرف اون اتاق
این اتاق چي بود؟اه االن مخم نمیکشه یادم نمیاد
در یهو وا کردم که با چند جین هلو روبرو شدم(!)چندتا پسر جیگر
با هیکالي جیگر تر داشتن ورزش میکردن
المصبا همشونم 6پک داشتن
مث بز داشتم نگاشون میکردم که دستم رو به عقب کشیده شد و در
بسته شد
عههه کي بود؟ برگشتم که صورت اخمو رادمانو تو چند سانتي صورتم
دیدم
اه داشتیم فیض میبردماااا
صورتم مچاله شد و پامو کوبیدم زمین
شهرزاد:اه
نگام به رادمان افتاد که اخماش وا شده بودو با شیطنت نگام میکرد
شیطون خندیدو گفت:خانومم درد که نداري؟
یعني اون لحظه هم دلم میخواست از خجالت برم یه جا سرمو بزارم
بمیرمم
هم دلم میخواست کله رادمانو بکوبم به دیوار که مخش پیچ بخوره
اما جدا از تمام فانتزي هاي عزیزم تنها کاري که تونستم بکنم این بود
که از حرص دندونامو رو هم فشار بدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

نفسي گرفتم با بیخیالي شونه هامو انداختم باال و گفتم:نمیگیرم؟از چي
حرف میزني
با همون لحن قبلي گفت:نه فکر کنم هم درد داري هم مخت جا به جا
شده
و بعد دستمو مث کش تنبون دنبال خودش کشید
من:هي هي منو کجا میبرییییییي
بدون اینکه برگرده گفت
رادمان:دارم میبرمت تو اتاقم تا خوبت کنم
چیییییییي
این گوریل میخواد چیکار کنههههههههههه
واي خدا منو از دست این نجات بده دخلم اومده با حالت زاري گفتم
من:نهههههه من حالم خیلیم خوبه ولم کن رفت سمت اتاقش اي خدا
میدونستم من دختر از دنیا نمیرم
شوتم کرد رو تخت که صدام در اومد
خیز برداشتم سمت در که سریع رفت سمت درو قفلش کرد کلیدم
انداخت تو جیب شلوارش
خونسرد رفت سمت تلفن شماره اي گرفت و چند ثانیه بعد گفت
رادمان :یه چایي نبات بیار
بعدم تلفن و گذاشت سره جاش و برگشت به من که مات داشتم نگاش
میکردم خیره شدچیزي نگذشت که
در اتاقو زدنو رادمان رفت درو باز کنه
بعد با چایي نبات برگشت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

چایي نباتو گرفت جلوم با تحکیم و جدي گفت رادمان :تا ته میخوریش
صورتم مچاله شدمن:ایییي نمیخوام دوس ندارم
اخم کردو با جدیت گفت :بخور
با لجبازي گفتم نه چاییو گذاشت رو میزو سمتم خیز برداشت که سریع
پریدم چاییو برداشتم و همون جوري داغ داغ تو حلقم خالیش کردم
ووووویییي سوختمممممم
رادمان  :خب حاال دراز بکش
چشمام گشاد شد
من :واسه چییییییي
اخمي کرد
رادمان :گفتم دراز بکش

#پارت50
دراز کشیدمو رادمان خودشو یکم کشید سمتم دستشو اورد باال که من
سیخ نشستم درد بدي تو دلم پیچید که صورتم مچاله شد رادمان اخمي
کردو گفت :چرا نشستي؟
چشمامو ریز کردمو با لحن مرموزي گفتم
من :میخواستي چیکار کني هان؟!
فک کنم بهش بر خورد چون باز اخم کرد ،بلند شد شونه هامو گرفتو
منو مجبور کرد دراز بکشم
بعد دستشو اورد گذاشت رو شکمم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دستش گرم بود و باز همون حس عجیب غریب سراغم اومد
اولش شوکه شدم ولي بعدش شروع کرد ماساژ دادن واي خیلي خوب
بود ،اصال درد دلم یادم رفت
انقد ماساژ داد شکممو که نفهمیدم پلکام رو هم افتادو خوابم برد
?رادمان?
انقد ماساژش دادم تا خوابش برد
این دختر شده انرژیه من
از وقتي اومده لبخند اورده رو لبام
با این فکرا یه لبخند اومد رو لبم
بلند شدم رفتم حموم که دوش بگیرم این حسا هم از سرم بپره
?شهرزاد?
داشتم خواباي رنگي میدیدم اونم به چه قشنگیییي كه حس کردم یکي
داره وحشیانه تکونم میده
صداي نحسش بلند شد
ملیسا :پاشو دختره داهاتي
بهت میگم بلند شو
اینجا چیکار میکني
چشمامو مالوندمو مثل بز نگاش کردم
چیشد؟؟؟چي گفت؟؟؟دهاتي؟غلط کرد دختره ي غربتي
با عصبانیت نشستم رو تخت
من :تو به چه حقي بدون اجازه وارد شدي؟!
میدوني اگه به رادمان بگم پرتت میکنه بیرون اره؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

نیشخندي زدم
ملیسا:چرت و پرت تحویل من نده
تو سر تخت رادمان چیکار میکني؟
سر میز بهش چي گفتي؟
دلم میخاست غش غش بخندم
عجب اسکله عه
نه دیگه خیلي داشت زیاده روي میکرد
بلند شدم وایسادم جلوشو انگشت اشارمو به نشونه تهدید جلوش گرفتم
من:ببین دختره ي اویزون
فکر رادمانو از اون کله ي پوکت بیرون کن چون دخترایي مثل تو که
هرشب با یکین اصال به چشم رادمان نمیان
اینم تو گوشت فرو کن که من معشوقه رادمانم و قراره باهم ازدواج
کنیم
االنم گمشو بیرون چون دوست ندارم دیگه پاتو اینجا بزاري
منم جو میگیرم میزنم تو فاز حسودي برا عاقامونا(!)
ملیسا سرخ شده بود
یهو عین وحشیا جیغ کشیدو به طرفم هجوم اوردو موهامو تو دو دستش
گرفت
جیغ زدم داشت موهامو از ریشه میکند
عجب وحشي اییههههه
رادمان الهي کور بشي همه اینا تقصیره توعه الهي اخرش زنت همین
امازوني شه نه نه چرا این؟من خودم هستمم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:ملیسااااااااا ولش کننننننن
با داد رادي هم من هم ملیسا از جا پریدیم ملیسا دستش تو موهام شل
شد و با عصبانیت سرمو عقب کشیدم
اي جونم چه حالل زادس اقامون
رادمان با خشم اومد طرف ملیسا که از ترس سرجاش خشکش زده بود
رادمان اومد مچ دست ملیسا رو گرفت محکم فشرد
ملیسا:اخ اخ رادمان ول کن دستم درد گرفت اخ
رادمان از الي دندوناي بهم فشردش با عصبانیت گفت
رادمان:به چه حقي اومدي تو اتاق من
کي بهت اجازه داد به شهرزاد دست بزني؟ ادم حسابت کردم دعوتت
کردم دور برت داشته؟ ببین اگه تا االن تحملت کردم فقط بخاطره خاله
ست
میدوني مامانت اگه بفهمه دخترش دیشب با کي بوده چقد ناراحت
میشه؟
ملیسا با صورت مچاله گفت
ملیسا :رادمان ...تور خدا غلط کردم
دستمو ول کن
اه رادي همین ملیسا و همه دختراي عملي به فدات
رادمان دست ملیسا رو با شدت پرت کرد
و داد زد
رادمان:همین االن گم میشي از عمارت بیرون ملیسا با چشماي اشکي
به رادمان زل زده بود اخ اخ یه لحظه فقط یه لحظه دلم براش سوخت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان دوباره داد زد که من نگران حنجرش شدم بابا
خونسردددد خونسرد ترررر
رادمان:ملیسا گورتو گم کن
ملیسا با نفرت نگام کردو بعدش روشو برگردوندو با قدماي سریع رفت
بیرون
واه واه واه دختره سلیطه

#پارت51

ملیسا که رفت ،برگشتم به رادمان که رفته بود توفکر نگاه کردم
من :اهم
سرشو اورد باال و تو چشمام ذول زد
یجوري شدم ...سریع نگامو ازش گرفتم تا راحت تر بتونم حرف بزنم
من:اینا همه تقصیره توعه
این حرفایي که من میخورم این انگ هرزگي که بهم زدن اینا همه
تقصیره توعه
دلم میخواد زودتر این مهماناي کوفتي برن تا برگردم سر کلفتیم
کلفت بودن بهتر از هرزه بودنه
رادمان با مظلومیت نگام کرد که دلم قیلي ویلي رفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:میدونم شهرزاد ...منم خسته شدم...تا 2روزه دیگه همشون
میرن و ما یه نفس راحت میکشیم
یه نگاه از باال تا پایین بهش انداختم
بعلهههههه اقا لخت تشریف داشتن ...لخت لختم که نه فقط یه حوله
کوچیک دور کمرش بسته بود ...اصال متوجه نشدم
این میدونه من بي جنبم هي دوس دارم بپرسم بغلش واسه همین همیشه
جلوم لخت میگرده....بدون هیچ حرفي رومو برگردوندم رفتم از اتاق
بیرون تا کار دست خودمو رادي ندادم
رفتم توي اتاقم و در کمدو باز کردم یه شال سرم کردم و یکم برق لب
زدم
بعدم رفتم دسشویي تا عملیات الزمو انجام بدم ....کارم که تموم شد
رفتم طبقه پایین که فیروزه رو دیدم
خودشو بهم رسوند و گفت :شهرزاد جون منو چند تا از دخترا داریم
میریم استخر
میاي توهم؟
من:هااا؟ استخر؟ بد اگه مردا دیدن چي؟
فیروزه :نترس عزیزم رادمان بهشون گفته هیچکس حق نداره بره پشت
باغ
شونه هامو باال انداختمو با بیخیالي گفتم :باشه منم میام
ولي از درون کلي ذوق کرده بودم ...چون از وقتي که اومده بودم توي
این عمارت...فرصت نشده بود برم توي استخر
ولي یادم اومد که االن عادتم و نمیتونم برم
با این فکر بادم خالي و شدو قبل اینکه...فیروزه پشت شو کنه و بره
صداش کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:فیروزه جون من نمیتونم بیام.
فیروزه  :چراااااا؟
من :اخه چیز شدم ...
فیروزه:اهااااان ...حیف شد.
من:اره خیلي.
فیروزه :اشکال نداره خودتو ناراحت نکن.
شونه هامو انداختم باال و گفتم :نه بابا من که همیشه اینجام بعدم خودم
میرم.
فیروزه با شیطنت گفت :اره اونم با رادمان.
زهي خیال باطل...با مشت زدم به بازوشو دوتامون زدیم زیر خنده .
رادمان :فیروزه خانوم ...دم گوش خانوم من چي پچ پچ میکني.
عوقققق خانومش؟
فیروزه :اوه اوه شهرزاد صاحبت اومد.
تک خنده اي کردم که دستاي رادمان دور کمرم حلقه شد...این چرا دم
به دیقه منو میچسبونه به خودش...خیلي فرصت طلبه
رادمان :فیروزه خانوم ...من با شهرزاد کار دارم ببخشید که وسط
صحبتاتون میبرمش.
فیروزه هول گفت :نه نه اصال اشکالي نداره تازه منم داشتم میرفتم.
رادمان سري تکون دادو منو به جولو هدایت کرد

#پارت52
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من :چیکارم داشتید
شونه هاشو باال انداخت
رادمان:هیچي ففط حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یکم سر به سرت
بزارم
االن فهمیدم معني مرض داشتن یني چي
این چند روزه خیلي شیطون شده
یه چیزیش هست بدبخت
دستشو از دور کمرم باز کردم
من :شرمنده ارباب ولي خب من کار دارم باید برم
رادمان:من اجازه دادم که بري؟
من :یعني نرم؟
همون موقع سپنتا با قیافه اي اخمالو اومد
رادمان :باشه میتوني بري
بلخره این سپنتا به یه دردي خورد
باعث شد از دست رادي نجات پیدا کنم
رفتم توي اشپزخونه که فقط شقایق و دیدم
عین بختک افتاده بود رو قابلمه و داشت عین خر میخورد
من:خفه نشي
با این حرفم لقمه تو گلوش گیر کردو با یه سرفه هرچي تو دهنش بود
ریخت تو غذاش
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با عصابنیت نگام کرد
منم براش  32تا دندونمو به نمایش گذاشتم
شقایق :میشه گم شي از جولو چشمم؟
من:به من چه تو اختیار دهن خودتم نداري
شقایق:بنال ببینم چیکار داري؟
اصال این دوروز کدوم گوري بودي؟
کي معشوقه ارباب شدي که ما خبر نداشتیم؟
نشستم رو صندلي
من:معشوقه کجا بود
اینا همش فیلمه
واسه دک کردنه ملیسا
که امروزم ارباب قهوه ایش کرد
فکر کنم تا االن رفته باشه
شقایق خندید و گفت :بلخره به یه دردي خوردي
یه سیب از رو میز برداشتمو پرت کردم طرفش که رو هوا گرفتتش
بعدم ابروهاشو برام انداخت باال
من:بنال ببینم عسلو افي کجان
شقایق:خبر نداري که
دوتاشون انقد درگیر سپنتا و سپندن که نگو
با کنجکاوي نگاش کردم
من :خب جالب شد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

تعریف کن
شقایق:انگار باهم جنگ دارن
هر دفعه یکیشون حرص اون یکیو در میاره
توکه عسل و میشناسي
حرف زور تو کله ش نمیره
سپند بهش گفته بود باید لباسامو بشوري
اونم گفت باشه میندازم تو ماشین لباسشویي
سپندم گفت نه حتمن باید با دست بشوري
عسلم لج کرد و ازون رنگ فانتزي ها که واسه موهاش استفاده میکنه
ریخته بود تو لباساش
واي شهرزاد همه لباساش بنفش شده بود
وقتي سپند لباساشو دید یه دادي سر عسل زد
عسلم اشک تمساح ریخت
سپندم که دلش براش سوخت گفت میبرمت شهر هرچي خواستي برات
میخرم فقط گریه نکن
عسلم االن کبکش خروس میخونه.
با دهن باز داشتم نگاش میکردم
عسل عجب ادم کلکي بود
رو نمیکرد ناکس
اینم مثل رادي خیلي فرصت طلبه

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت53

شقایق:دهنتو ببند باع پشه توش خودکشي کرد
چشم غره اي بش رفتم
من:خفه شو
بعدم دستمو زدم زیر چونمو و بیخیال گفتم  :این عسلم دیگه اخرشه
هااااا
غش غس خندید
شقایق :عاره بابت رو نمیکرد بیجوعول
با کنجکاوي گفتم
من:افي چي ؟
خندید و گفت
شقایق:اونو که اصال نگمممممم برااااات
با پسره لج میکشن بدجوووووور
سپنتا مجبورش کرد باهاش برقصه
نمیدوني افي چقد حرص خورد
تازه اخرشم پیشوني افي و بوسید
نیشم شل شد
من:بعله بعله خودم رویت کردممم
شقا با ذوق گفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

شقایق:اونجاشم دیدي که افي پاي سپنتارو له کرد؟
سپنتا سرخ شده بود خدایي
با دهن وا شده گفتم
من:نهههههههه
شقایق:ارههههه
داشتیم حرف میزدیم و در واقع چرتو پرت میگفتیم که رادمان اومد تو
اشپزخونه
شقایق زود بلند شد سالم کرد
رادمان در جواب شقایق سرشو فقط تکون داد...رو کرد به من و خیلي
خشکو جدي گفت :دنبالم بیا
و بعد گذاشت رفت ...چشمامو لوچ کردم ...بیشعور زورگو
شقا بیخیال پرسید
شقایق:چش بود؟
شونه هانو انداختم باال
من:نمیدونم
خود درگیري داره حتما باز مخش تاب خورده
بعدم از اشپزخونه زدم بیرونو دنبال رادمان رفتم که داشت میرفت
طبقه باال
با دو خودمو بش رسوندم
و با کنجکاوي پرسیدم
من:چیشده
کالفه گفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:برو لباس بپوش میخوایم بریم شهر
با هیجان گفتم  :چرا
پوفي کرد
رادمان :بازي رو باختم میریم شهربازي
من:بازي؟
با بد خلقي گفت :چقد حرف میزني برو حاضر شو
بعدم زیر لب گفت :خدایا کي این مصیبت تموم میشه
این چیمیگه واسه خودششش
منو که نمیگه؟نه بابا من خودم سبب خیر و نیکوعم
اره اره
شهربازیییییي
اخجوووووون
خیلي وقته نرفتم که
یعني آخرین باري ک رفتم یادم نیست
ادم با باباي معتاد و فضایي ک شهربازي نمیره تو خونه خودش
شهربازي برپا میکنه اصال
رفتم تو اتاقمو در کمدو باز کردم
اووووم حاال چي بپوشم؟
یه مانتو مشکي بلند تا مچ پا که روش طرح دچرخه و چتر و قلب بود
نظرمو جلب کرد

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

از چوب لباسي درش اوردمو یه شلوار مشکي جذب با یه روسري
مشکي و کفش قرمز پاشنه 7سانتي هم برداشتمو رفتم که لباسامو
عوض کنم
رفتم جولو اینه و موهامو ازادانه رها کردم رو شونه ها و شالم گذاشتم
سرم
کارم که تموم شد از اتاق رفتم بیرون
همون موقع که از دره اتاق زدم بیرون
اقامونم از اتاقش اومد بیرون
ایجونم چ ناناس شده چ بهم میایم
حیف حیف وگرنه همي اال میپریدم گلوشو میچسبیدم ک یا میاي منو
میگیري یا خفت میکنم
ولي اون کجا و من کجا

#پارت54
رادمان منو دید و گفت
رادمان :اماده اي؟
با لب و لوچه اویزون گفتم
من:میگم کههههه
بدون نگا کردن بهم گفت :بگو که
چلغوز
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

االن دلم میخاد سرشو بکوبم تو دیوارا
من:میشه عسلو افسانه و شقایقم بیااااان؟
بدون هیچ تغیري تو صورتش خونسرد گفت
رادمان:عسل و افسانه که میان
برو به شقایق بگو حاضر شه
نیشم شل شد و با هیجان گفتم دمت جیز
بعدم از اتاق پریدم بیرون با خوشحالي رفتم تو اتاق شقایق
داشت موهاشو اوتو میکرد
با جیغ گفتم
من:شقایقققققق
از جا پرید
شقایق :اي روانیییییي تو باز بدون اجازه اومدي تو اتاق من؟بي
شخصیت
ابرو باال انداختم
من :باشه فقط میخواستم بگم ارباب گفت اگه میخواي توهم بیاي شهر
بازي
ولي حیف که نمیخواي
باشه االن میرم بش میگم نمیاي باالخره اینجا کار داري تووو
از جا پرید و داد زد:کجااااااااا
چرا حرف تو دهنم میزارییییي من کي گفتم نمیاممممم؟
غش غش خندیدمو رفتم اوتو رو از دستش گرفتم و پشت موهاشو اوتو
کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:زود اماده شو همه اماده ن
بیخیال گفت
شقایق:تموم نشد؟
از جام بلند شدم
من:چرا تموم بلند شو
شقایق:خب برو بیرون تا لباس عوض کنم
چشم غره اي بش رفتم که پشت چشمي نازک کردو یه قر به گردنش
داد پشتمو کردم بهش و از اتاق زدم بیرون
دختره پنگوعن
از اتاق اومدم بیرون ک
پسر عموي رادمان و دیدم ،داشت میرفت طبقه باال
ایییي چقد این پسر گلي بود
اروممم مالیم
کاریم ب کار کسي نداشت
عخییي
با هول گفتم
من :اقا هیراد
هیراد برگشتم طرفمو یه لبخند زد
هیراد:بفرمایید شهرزاد خانوم
من :میگم که شما رادمان و ندیدي؟
هیراد  :چرا بیرون پیشه اقا رضاست
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

گیج پرسیدم
من:خب حاال اقا رضا کجاست؟
هیراد تک خنده اي کرد
هیراد:جولو دره عمارته
لبخند گونده اي زدم
من:باشه مرسي
برگشتمو از عمارت رفتم بیرون
داشتم میرفتم سمت دره عمارت (اون دري که ،کلن از عمارت میري
بیرون)که برم پیش رادمان
دیدمشون
رادمان داشت یه چیزي به اقا رضا میگفت
اقا رضاهم هي تند تند کلش وتکون میداد
رفتم نزدیک تر تا صداشون واضح شد
رادمان:رضا
چن ساعته
نیام ببینم اوضاع عمارت به هم ریخته
به همه نگهبانا بسپر
چار چشمي مراقب همه چیز باشن
واه واه مگ قراره جنگ شه؟
اقا رضا :چشم چشم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت55

رادمان چشمش به من خورد و اخم کرد
این مریضه
تا منو میبینه یادش میوفته اخم کنه
رادمان:خب رضا میتوني بري
اقا رضا باز کله تکون دادو رفت رادمان اومد کنارم ایستاد
با لحن دستوري گفت
رادمان :را بیوفتد بریم پیش بچه ها
چشمامو لوچ کردم ...دستورم میده
پروووو (با خودمم)
باهم رفتیم پیش بچه ها که من دهنم باز موند
این همه ادممممممممم
همشونم با جفتاشون بودن
فک کنم یه  20نفري بودیم
چشمم به عسل و افي افتاد
اونام منو دیدن پشت چشمي براشون نازک کردم ک عسل چشماشو
برام لوچ کرد افیم قیافشو مثل سکتیا کرد
اسکال...رومو اونور کردم که دیدم شقایق و هیراد باهم از عمارت
اومدن بیرون به بههههه خبراي خوش
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

این شقایقم دادیم رفتتت
رادمان که دید اوناهم اومدن گفت :خب دیگه سوار ماشیناتون شید بریم
یعني بگم دهنم اندازه دهن اسب ابي باز شده بود دروغ نگفتم
اینجا روستاست بد این همه ماشین با کالس از کجاااااا اخهههه؟پولدارا
همه جا پولدارنا
همه ماشینا یا پورشه بودن یا بنز یا هیوندا
تاحاال انقد ماشین عروسک یه جا ندیده بودم دهنمو جمعو جور کردم که
مبادا آبروي نداشتم بره
همه رفتن سوار ماشیناشون شدن
بجز منو رادمانو هیرادو شقایق
رادي چشماشو تو حدقه چرخوندو گفت
رادمان:خب شقایق توهم برو تو ماشین هیراد
هیراد نیشش شل شد
هیراد:اره شقایق خانوم منم تنهام شما بیاید تو ماشین من
شقایق گوشه لبشو گزید انگار معذب بود
شقایق :باشه
اونام رفتن سوار شدن و منو رادمانم سوار شدیم
همین که رادمان نشست تو ماشین ضبط و باز کرد و یه پالستیک
خوردني از عقب اورد گذاشت رو پام
رادمان :تا میرسیم خودتو با اینا سرگرم کن و سعي کن اصال حرف
نزني
دلم میخواد غش غش بخندم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بیچاره خاطره خوشي از اخرین باري که بامن رفته بیرون نداشته
هعیي هعیییي من چه خاصم که یادش نرفته کارامو

#پارت56

یه پفک از تو پالستیک در اوردم و پالستیکو گذاشتم پایین پام ...شیشه
رو کشیدم پایین و اهنگ و زیاد کردم ...شروع کردم خالي کردن پفکا
تو حلقم
تمام این کارایي کا میکردم رادمان فقط نگام میکرد
منم هي بهش لبخند ژکوند تحویل میدادم و باز ذوق میکردم
حاال فکر کنید  10تا ماشینه عروسکککککک تو جاده داشتن باهم دیگه
مسابقه میدادن
البته ما از همه عقب تر بودیم
این رادمان خیلي بي بخاره اه اه
ماشین سپند از سمت من امد جفت ماشین ما
سپند شیشه رو کشید پایین و داد زد :داداش یه گوشه نگه دار این دختره
رو بیاد تو ماشین تو دیوونمممم کرد اال همینجا پیادش میکنم
رادمان تک خنده اي کردو گفت
رادمان:هرکي خربزه میخوره پاي لرزشم میشینه
بعدم گازو گرفتو از سپند جولو زد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

غش غش خندیدم
معلوم نیست عسل با این بدبخت چیکار کرده...تو پارک حتمن ازش
میپرسم
ماشینا هي از هم سبقط میگرفتن
این رادمانم مثل اسب نشسته بود رو صندلي و با بیخیالي رانندگي
میکرد
ماشین سپنتا از سمت رادمان اومد کنارمون
افي و دیدم که داشت هي خودشو میلرزوندو سپنتا هم داشت جنگولک
بازي میکرد
به رادمان نگاه کردم ....اونم به من نگاه کرد
دوتامون پقي زدیم زیر خنده
خیلي حرکتاشون باحال بود
عجب چیزي بشن این دوتا باهمممم
سپنتا برگشت نگامون کرد
سپنتا:داداش مسابقه بدییییم؟
رادي نیشخندي زد و گفت
رادمان:ریز میبینمتتتت
سپنتا :عینکتو نزدي باززز
رادمان چشم غره اي بش رفت
سپنتا رو کرد به افي و گقت :افي سفت بچسبااااا.
جانممممم؟...افي؟...چه زود خودموني شدن....عجببببببا...ورپریده ها

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت57

رادمان شیشه رو کشید باال
با هیجان گفتم
من:خیلي تند برو هاااااااا باشه؟
رادمان نگام کرد بي بخار کله تکون داد
این فکر کنم الله بدبخت هي کله تکون میده
اخي دلم کبابه براش
یهو پاشو گذاشت رو ماشینو از بین ماشینا رد میشد
از سپنتا جولو زد
از همه ماشینا جولو زد
خیلیییي تند میرفتتتتت
منم داشتم دیگ اشهدمو میخوندم
و به خودم دلداري میدادم ک ما به شهره بازي رو میرسیممم اره
میرسیمممم
اخرشم مخم نکشیدو جیغ زدم
من:رادمان توروخدا ارومتررررر
رادمان داد زد:کي بود میگفت تند برووووو
صدا اهنگ زیاد بودو مجبور بودم داد بزنم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

صندلیمو سفت چسبیده بودمو مرتب به رون پام چنگ میزدم
با حالت زاري گفتم
من:رادمان غلط کردمممم
اروم تررررر
بردیم دیگه بسهههههه
رادمان خنده اي کردو سرعت شو کم کرد
چلغوز
ماشین سپنتا اومد کنارمون و رادمان شیشه شو کشید پایین
سپنتا با لب و لوچه اویزون گفت
سپنتا :داداچ خیلي ناملدي من گونا داشتممممم
رادمان خندیدو گفت :خجالت بکش مرد گنده
سپنتا با چشم به افي اشاره کردو گفت :کمال همنشین اثر کرده
بعدم گازشو گرفتو ازمون جولو زد
رادمان همون طوري ک نگاش به روبرو بود گفت
رادمان:این دوستاتم خیلي شیطوننا
سپند و سپنتا رو گذاشتن تو جیبشون
ابرویي باال اتداختم
من:کي؟...دوستاي من؟...اونا؟...به اونا میگي شیطون؟...اونا به این
مظلومیییییي عین خودم ارومو ساکت.
رادمان زیرلب یچي گفت که نشنیدم
با حرص گفتم :هرچي گفتي خودتیییي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت58

با اخم خیلي بدي برگشت طرفم که تو شلوارم شوکوفه هاي رنگي
رنگي زدم
یدفه چشمام گشاد شد
مگه چي گفته بود؟؟؟
من :یعني انقد حرفي که بهم زدي بد بود؟
نیم نگاهي بم کرد
رادمان:اره خیلي بده خیلییي
دست به سینه نشستمو بغ کردم
دیگه باهاش حرف نمیزنم
بیجعول خر!
تا وقتي که رسیدیم شهر همه از پنجره عین میمون آویزون بودنو
خوشحالي میکردن
ولي ما...
همه چي کلن خیلي اروم بودو ضبطم خاموش بود
خیلي کسل کننده بود
چقد قهر کردن بده ها
حوصلم سر رفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

گوشیه رادمان زنگ زد
با اخم و جدیت جواب داد
رادمان :بله؟
_...
رادمان :نه االن میرین عین خر میخورین
رفتین هر وسیله اي سوار شدین میارین باال معدتون قاتي میکنه حال
ماهم بهم میزنین
تو همون پارک ته بندي میکنیم حاال
_ ...
رادمان :خدافظ
خب خب کییي بود؟؟؟
فکر کنم گفته بودن اول بریم شام بوخوریم که اقا رادمانه جلبک
موافقت نکرد
عه گشنم شد من که حاال
سریع یه پفک دیگ دراوردم و اونم ریختم تو حلقم
رسیدیم به شهر بازي و  18نفر از ماشینا ریختن بیرونو اومدن جولو
ماشین ما که ماهم پیاده شیم
منم بیخیال و بي عااار نشسته بودم
رادمان برگشت سمتم و با حرص گفت
رادمان:پیاده شو دیگه
با لجبازي گفتم
من :خودت چرا پیاده نمیشي؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

چشماشو بي حوصله تو حدقه چرخوند
رادمان :پیاده شم درو قفل میکنم نمیزارم بیاي از ماشین بیرونااا
با این حرفش سریع کمربندمو باز کردمو از ماشین پریدم بیرون
کفاثت عبضي تهدید میکنه
رادمانم با یه خنده حرص درار از ماشین پیاده شد

#پارت59

وون جیگررررر داشتن میرفتن تو پارک یکي از یکي
 20نفر َج ِ
جیگر تر
در کل من از همه سر تر
شاعرم شدیم رفت
همه نگامون میکردن
رفتم دست شقا و افي و عسل و گرفتمو بردمشون جولو تر از همه
چون خیلي غیر منتظره دستشونو کشیدم 3تاشون دنبالم اومدن
افي با حرص دستشو بیرون کشید
افي:چته دختر دستمون کند
تند گفتم
من:خفه
به معناي واقعي خفه شد دوباره دستشو مث کش تنبون کشیدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یکم که جولو تر رفتیم دستشونو ول کردمو اروم تر قدم برداشتم
تند تند گفتم
من :تعریف کنید زود
همه نگاه کردیم به شقایق
شقایقم نیشش شل شد
شقایق :پسره هي تو ماشین خوردني میداد دستمو اهنگو زیاد میکردو
پشت فرمون میرقصید
منم غش غش میخندیدم خیلي باحاله
بعد همه نگا کردیم به عسل
با اکراه صورتشو جمع کرد
عسل :خوابم میومد
تو ماشین هي ضبط و میبستم اون چلغوز روشن میکرد
هي من میبستم هي اون روشن میکرد
منم رفتم دم گوشش جیغ زدم ،تموممممم
همه نگا کردیم به افي
افي شونه باال انداختو بیخیال گفت
افي :از اولش که سوار شدیم ضبطو باز کردمو کلي خوردني داد دستم
تو نیم ساعت اول با کلي شوخي و جنگولک بازي همه رو تموم کردي
زنگ زدیم چن نفرم اسکول کردیم
بچه ها به من نگاه کردن
اومدم تعریف کنم که 5تا مزاحم جولومونو گرفتن شانس منه هااا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

به پشت سرمون نگاه کردیم که بچه هارو ببینیم ولي نبودن
گمشون کردیم اینم باز شانس ماعه
حاال سرجمع چه غلطي بخوریم
پسر اولي که از این هیکال داشت ک من نمدونم دیو بود ادم بود چي
بود؟؟؟گفت
پسره اولي :جووووون چه دافایي
و با چشم قورتمون داد رسما
دومي :بیاین با ما،خوب حساب میکنیم
عسل چشماشو لوچ کردو با لحن التي گفت
عسل :شره تون کم
گمشید باع
رامونو کشیدیم که بازم پشت سرمون بودن
باز صداي نحسشون بلند شد
_همه خانوما انقد ناز دارن یا فقط شما اینجورین؟
_میخواي حالیت کنیم که کیا اینجورین؟
صدا رادمان بود ک خیلییي خیلییي عصبي میزد
چهارتامون برگشتیم پشت سرمونو نگا کردیم
که فرشته هاي نجاتمون که همیشه در صحنه بودنو دیدیم اه فرشته
هااااي نجااات
سپند و سپنتا و رادمان  ،که هیرادم همو لحظه بدو بدو خودشو رسوند
خندم گرفت
پسره چلغوز
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت60
پسر اولي خودشو کشید جلو و با صداي نیمه دادي گفت
مزاحم :شما کي باشي؟
واه واه شیطه
سپنتا سینه سپر کردو محکم گفت
سپنتا :ناموسمونن
به به من فکر میکردم این فقط بلد با افي اسکل بازي دراره
قشنگ میشد ترسو تو چشا اون چلغوزا دید
سپنتا تغریبا با صداي بلندي گفت
سپند:گمشید تا دهنتونو پر خون نکردیم
با این حرف سپند پسرا زدن به چاک
ما دخترا هم نیشامون وا شد
پسرا با عصبانیت اومدن پیشمون
ریدمان جون من(!)با اخم مبارک وحشتناکش گفت
رادمان:کجا رفتید؟ هممون داشتیم دنبالتون میگشتیم
هیرادم که کلن تو باغ نبود
هیراد:بیخیال دیگه
تموم شد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بریم بچه ها منتظرن
تموم این مدت ما سکوت کرده بودیم
واقعنم حرفي براي گفتن نداشتیم
واال چي بگیم خو؟؟
دنبال پسرا رفتیم پیش بقیه بچه ها
رسیدیم به بچه ها
هیچ کدوم حرفي نزدن
رفتیم سمت بیلیط فروشي
هیراد متفکر گفت
هیراد :خب اول چي سوار بشیم؟
شقایق با هیجان گفت
شقایق:ترن هوایي
سپنتا نیشخندي زد
سپنتا :اوه چقد شجاع
افي زبونشو برا سپنتا در اورد
افي:بعله چشم حسود کور
سپند بي حوصله گفت
سپند:هیراد داداش  10نفرمون سري اول برن  10نفر سري بعدي
هیراد کله تکون داد
هیراد:اوکي

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

هیراد بلیطارو گرفت و منو عسل و شقا و افي عین بچه ها بدو بدو
رفتیم هرکدوم یه بلیط ازش گرفتیم
بقیه هم نمیدونم به کیا داد
مهم نبود واال ب ما چه؟
مهم این بود ما سري اول میرفتیم
با بچه ها یکم رفتیم اونور تر که رادمان با لحن دستوري گفت :دور
نشید
با حرص گفتم
من :باشهههههه
حرصم گرفت ...به اون چه اصال ...به ترن نگاه کردیم....خیلي
ترسناک بود
اب دهنمو با صدا قورت دادم
من اگه سوار شم که پس میوفتم
شقایق با استرس گفت
شقایق:بچه ها چیزه
ما همه باهم
ما :چیه؟
شقایق :من ترس از ارتفاع دارم
افي یکي زد پس کلش
افي:پس چرا زر زدي که بریم ترن
من از االن دارم سکته میزنم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت61
شقا با استرس گفت
شقایق:میگم بیاین بریم بشون بگیم ما نمیریم
عسل خیلي تیز شقایق و نگاه کرد که حساب کار اومد دستش
همون طور که با استرس به دور و ورمو نگاه میکردم
من:خنگا
ضعف نشون ندید
چیزي نمیشه که ،زود تموم میشه
عسل شونه هاشو با بي قیدي باال انداختو گفت
عسل:من که نمیترسم
افي با چشماي گشاد گفت
افي:خدایي عسل تو از چي میترسي؟
عسل چشم غره اي بش رفتو گفت
عسل:به تو چه ها؟
میخاي نقطه ضعف پیدا کني ازم؟
افي :چرت نگو بابااا
با جیغ گفتم
من:اه خفه شید
دوتاشون ساکت شدن و مثل بز نگام کردن
به شقایق نگاه کردم که رنگش مثل گچ سفید شده بود
هیراد همون لحظه اومد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

هیراد :خب نوبت ماست
بریم؟
یدفه نگاش به شقایق افتادو متعجب گفت :چیشد؟؟؟خوبین؟؟؟
شقایق با استرس گفت من نمیتونم مي ترسم
سپنتا بیشعور پقي زد زیر خنده ک هیراد بش چشم قره رفت و بعد
روشو کرد سمت شقایقو لبخند ملیحي زد و گفت
_خب میخاید ما بریم یه بازي دیگه؟
شقا نیشش شل شد و کله تکون داد
باهم اومدن برن که سپند نیش خندي زد و گفت :خوش بگذره داداش
هیراد با خنده دستي تو هوا براش تکون داد اي بیشعوراااا
کاش من فلک زده هم یکي مثل هیراد داشتما
یه چیزي تو مخم گفت ریدمان
پقي زدم زیر خنده اخه اون جلبک که فقط منو اسکل میکنه
نگاها برگشت سمتم خنده رو لبم ماسید
افي با خنده گفت:به به خل بودي و نمیدونستیم؟؟؟
عسل با حرص با ارنج زد به پهلوم زیر لب یه خاک برسر نثارم کرد
ریدمانم با تاسف یه سر تکون داد
پسرا با علي و نازنین بلیط به دست منتظر بودن که ما سوار شیم
?تامون بهم نگا کردیم و رفتیم نشستیم
رادمان اومد جفتم نشست
اه خوبه حالم بد شد لباسا خوشگل اینو رنگي کنم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اینم که انگار مخمو خوند که با لحن تهدیدي گفت
رادمان :اگه ترسیدي به من دست نمیزنیا
چشمامو براش لوچ کرد
من:همچنین
نیشخندي زد
رادمان:هه
ترن راه افتادو دل منم هوري ریخت و از اونجا به بعد بود که من
شهرزاد دختر ناناس جیگر مردممممم

#پارت62
هي باال تر میرفتو من دسشوییم بیشتر میشد
اخ اخ اخ اال چه وقتشه
اي کاش قبل اینکه سوار بشم میرفتم خودمو تخلیه میکردم
شخصیت بي فرهنگم هي تو مخم میگفت همینجا خودتو خالي کن کي
به کیه
اینجا ممکنه همه حالشون بد شه حاال چه از پایین چه از باال
شخصیت بافرهنگمم هي چش غره میرفت به بي فرهنگه
خالصش کنم واستون که داخل مخ ما یه جنگ عجیبي به پا بود
منم این وسط میترسم گند بزنم به همه چي ابروم بره
یهو ترن رو به پایین رفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

چون ارتفاع خیلي زیاد بودو سرعتم خیلي زیاد بود فقط جیغ میزنم یه
چیزي تو دلم خالي شد
انقد جیغ زدم که گلوم داشت پاره میشد
رادمان سریع دستشو گذاشت رو دستمو من فقط داشتم جیغ میزدم
اشکم در اومده بود
با یه حالت زاري گفتم
من:رادمان توروخدا بگو وایسه رادمان توروخدا دارم میمیرم رادماااان
رادمان داد زد :شهرزاد چشاتو ببند
به هیچي فکر نکن
اخراشه االن مي ایسته
اروم باش دختر
به به منتظر بودم تو بگي اروم باش
من از ترس دارم سقط میشم
حنجرم جوابگو نیست دیگه این میگه اروم باش
اصال گفت اروم باش دسشوییمم بند اومد(!)
بالخره ترن وایسادو حالت تهوع و دسشوویي بیشتر شد
نمدونستم از باال و تخلیه کنم یا از پایین(ببخشید این قسمت حال بهم زن
میزنه)
خودمو نازنین و افي دویدیم سمت دسشوییا
داشتیم میرفتیم که صداي خنده پسرا رو از پشت سرم شنیدم
اي رو اب بخندین چلغوزا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت63
اخییییش خالي شدم از همه حالت
اون بافرهنگو بي فرهنگ محترمم بق کرده خفه شدن نشستن
سرجاهاشون
از دسشویي اومدم بیرون که دیدم نازنین رنگش بدجور پریده و حالش
انگار خیلییي بده عخي بچم
با نق پامو کوبیدم زمین
من:بسه دیگه بریم
به اندازه کافي مسخره شدیم
نازنین با صداي ضعیفي گفت
نازنین:دارم میمیرم شهرزاد
توروخدا علي و صدا کن
من که دیدم خیلي حالش بده هول شده به افي که مثل چغندر داشت نگام
میکرد گفتم :مراقبش باش تا بیام
اونم فقط کله تکون داد
الل بمیره الهي جلبک
با قدماي سریع رفتم پیش پسرا
خودمو رسوندم به علي که صداي خندش همه پارکو برداشته بود پسره
عین خر میخنده
تند تند گفتم
من:اقا علي نازنین اصال حالش خوب نیست
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

علي هول شد و گفت :چش شده؟
من:نمیدونم گفت برید پیشش
علي دوید رفت که سپنتا روشو کرد سمتمو و با همون خنده گفت :افي
کجاست مرد؟؟؟
چه پروعه این اخه
بزنم فک مکشو پایین بیارم؟نه بابا اینکارا از من ساخته نیس
شونه باال انداختم
من :نمیدونم
بعد رومو کردم اونور که دیدم افي داره میاد
افي :هوف
حاال بریم چي سوار بشیم؟
و بعد نیششو وا کرد
سپند پوزخندي زد
سپند :میترسم این بار غش کنید
عسل برگشتو با صورت مچاله شده رو به سپند گفت
عسل:شما به فکر خودت باش
سپندم با حرص گفت
سپند:زبونتو من کوتا میکنم
عسلم چشاشو لوچ کردو زبونشو واسه سپند در اورد که همه خندیدن
بجز سپند
پسره قد!بي خاصیت گند اخالق
اع اع قربون رادي خودم اصال
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان گوشیشو در اورد و شماره گرفت
سپنتا بیخیال گفت
سپنتا :داداچ به کي میزنگي
سپند با چشماي گشاد شده و حرص گفت
سپند :میدونستي انقدري که به رادمان میگي داداش به من که برادر
واقعیتم نمیگي
سپنتا اسکلم لباشو جمع کردو گفت
سپنتا:دوج دالم
رادمان با خنده ب سپند گفت
رادمان:حسود
دارم زنگ میزنم هیراد ببینم کجا غیبشون زد
نیش سپنتا شل شد
سپنتا:ولشون کن بابا
خلوت شونو بهم نزن
افیم تند تند به نشونه تایید کله تکون داد
رادمان اخم کرد
واه واه باز اخم کرد
رادمان :الو هیراد
رادمان :ما داریم میریم یه چیزي بخوریم منتظر تون باشیم تا بیاین؟
رادمان :اوکي خدافظ
با فضولي پرسیدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:چي گفت؟
رادمان پوفي کردو گفت
رادمان :خودشون تو رستورانن
لب و لوچم اویزون شد
عههه چقد گشنم بودا
من:منم گشنمهههههه

#پارت64
عسل نق زد
عسل:منم گشنمه
سپند با بیخیالي شونه باال انداخت
سپند:من پول ندارم غذا بگیرم داشتمم نمیریختم تو حلقوم شماها
نیش سپنتا مثل همیشه کش اومد
سپنتا:منم ندارم داشتمم...اه ولش کن من هیچوقت ندارم
افي پقي زد زیر خنده
همه به رادمان نگاه کردیم
رادمانم چش غره اي رفتو گفت
رادمان :مفت خورا
زدیم زیر خنده که علي و نازنینم اومدن
بعد از کلي نازو عشوه نازنین واسه علي و بهم خوردن حال ما
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفتیم تاب زنجیري
کلي تاب بازي کردیم
تازه رادیم مجبور کردم تابم بده
کفرش در اومده بود
هي غره میزد که منو چه به این کارافنچول
دیگ خیلي خسته بودیم
ولي سپنتاي بي خاصیت پارازیت گفت :عاقا ،همه جمع کنید بریم بلیط
بخریم تونل وحشت
رادمان بي حوصله گفت
رادمان:چرت نگو سپي همه خستن
نمیدونم بقیه بچه ها فازشون دقیقا چي بود که گفتن نههه ما خسته نیستیم
اي تف به روتون بیاد.ادم اینقد قهوه اي مالیم؟؟
سامي .پسر عموي رادمان رفت بلیط خرید
بیشتر از 6نفر نمیتونستن برن
سریع اول منو رادمانو عسل و افي و سپنتا و سپند رفتیم.چه کنیم دیگ
جان فداییم
که مثال اگ قرار بود اون تو کسي بمیره اول ما مرده باشیم
تونل وحشته جوري بود که چشم ،چشو نمیدید یعني در حدي که ممکن
بود گوشه کنارش هرکس در حال کار خاک برسري باشه ن بابا فکر
نکنم!
خیلي تاریک بودخیلییییییي
بعدم باید خودت راه میرفتي تا راه خروجو پیدا کني
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

باید دست میزدي به دیوارا
دیگ گفتم قبلي شلوارم خیس نشد
این یکي حتما میشه
نشستم به توبه کردن که دیگه رادي و مجبور نمیکنم که رو تاب هلم
بده دیگه بهش فحش نمیدمممم دیگه دختر خوبییي میشمم اقا ما رفتیم
من از بچگي از تاریکي میترسیدم اي خداااا

#پارت65
اینجاهم فوق العاده ترسناکو تاریک بود
رادمان:دست تونو بزنید به دیوار تا راهو پیدا کنیم
سپنتا با اعتراض گفت
سپنتا:این کیه چسبیده به منننن ولم کن بابااا
افي با حالت زاري گفت
افي:توروخداااا
سپنتا:باشه بابا اویزون
و بعدش نمیدونم افي چیکارش کرد که صداي اخ سپنتا بلند شد
سپند :بچه ها همه دستاي همو بگیریم که گم نکنیم همو
هممون دستامونو بهم دادیم
رادمان جلو بودو به دیوار دست میزد تا راهو پیدا کنه
یه دفعه داد زد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان :دیوار تموم شد
منم که هیجاني یه جیغ زدم گوش خودم سوت کشید
من:جییییییییغ دیوار تموم شددددد
این سپنتا اسکلم با این هیکل گنده چنان جیغي زد که هرچي دختر بود
دیگه به خودشون اجازه جیغ زدن ندادن
سپنتا:جیییییییغ نههه
سپنتا که جیغ زد همه رفتیم رو هوا
نمیدونستیم بخندیدم االن یا بترسیدم
یه نوري اومد جلومون که عسل با لگد زد بش گفت  :گمشو گمشوووو
بعدم صدا اخ اومد
صداي سپند بلند شد گفت بچه ها بیاین نور دیدم
داشتیم میرفتیم یهو از پشت سرمون صدا اَره اومد
انگار یکي داشت با اره میوفتاد دنبالمون
هممون دویدیم ما دخترا با هم جیغ میزدیم اون سپنتا دلقکم پشت
سرمون جیغ میزد
یه وضع خنده داري بود
نمیدونم پام به چي گیر کرد که افتادم زمین
انقد صدا اَره نزدیک بود که زدم زیر گریه جیغ زدم
من:رادماااان کمککککک
صداي نگران رادمان بلند شد
رادمان:شهرزاد کجایي
من:اینجام توروخدا بیا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یجوري گفتم اینجام انگار مثال منو میبینه
اخه میدونین چیه؟،؟اونم یجوري گفت کجایي شهرزاد انگار که مثال
بازم منو میبینه
اه چي میگم این وسط؟؟
یکي دستمو کشیدو از رو زمین بلندم کرد که جیغ بلندي کشیدم
رادمان پر حرص گفت:منم شهرزاااد
و بعد دستمو کشید دنبال خودش
بالخره رفتیم بیرون که کلي ادم دیدیم جلومون
بچه ها داشتن بمون میخندیدن
نازنین که داشت مثل خر میخندید گفت
نازنین:قیافتون ....مثل میت شده...فک کنم شلوار نیازین همههه

#پارت66
سرمو بلند کردم که 2تا فحش به نازنین بدم
ولي پشیمون شدم وللش مخم برا حرف زدن نمیکشه .حسش نبود
بچه ها از رو زمین بلند شده بودنو داشتن لباساشونو میتکوندن
سپنتا با قیافه اي مچاله شده گفت
سپنتا :عین کَنه چسیده بود به من نمیزاشتي بِدَ َوم بعد با لحن نازک ادامه
داد:ایششش
منظورش افي بود
افي چشماشو گشاد کرد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي:نه که خیلیم میدویدي
فقط جیغ میزدي
سپنتا متعجب با انگشت اشاره ش به خودش اشاره کرد
سپنتا:من؟من جیغ زدم؟
کي بود حنجرش پاره شده بود اخرش صدا مرغ از گلوش خارج میشد
هااان؟؟؟
برگشت رو به ما چند نفر که باش تو تونل بودیم ادامه داد:هاااان؟کي
جواب گوعه منه؟
به سپنتا نگاه کردم بیخیال شونه باال انداختم
من:شما بودي دیگه
یدفعه سپنتا با چشماي گشاد شده یه جیغ زد گفت مــــــــن؟
با این جیغش هممون رفتیم رو هوا
حتي اونایي که اطرافمون بودنم میخدیدن.اي اي
رادمان با اخم گفت :بسه پاشید بریم خیلي دیر شد
سپند با مزه ابرو باال انداخت
سپند:میخواي ببریمون رستوران؟
رادمان نیشخندي زدو گفت
رادمان :نه ?تا پفک تو ماشین هست بین خودتون تقسیم کنید
چي؟
پفکا منو داره بزل و بخشش میکنه؟نهههه حرومشون تو گلوشون گیر
کنه خفه شن بمیرن
اع بابا قاتلم شدیم برا این پفکا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت67
با لب و لوچه اویزون گفتم
من:اون پفکا مال منن!!
رادمان ابرو باال انداخت
رادمان :من خریدمشون
سپند نیشخندي زدو گفت
سپند:داداچ
با خانوم کل میندازي؟
خب پفکا مال خودشه
بزار اون پفک بخوره مارو ببر کباب بده بمون
رادمان مرموز خندید
رادمان:قبوله
با چشماي گشاد و داد گفتم
من:چـــــــــــــي؟
سپند پوزخندي زد
سپند :عسل از سهم خودش میده بهت زیاد نگران نباش
به عسل که چشم غره اي به سپند رفتو گفت
عسل:از خودت مایه بزار چلغوز
اي نامردا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سپند اخماشو کشید تو همو دهنش وا شد چیزي بگه که تند تند گفتم
من:باشه برید هرچي خواستید بخورید
بعدم پا تند کردمو رفتم کنار ماشین ایستادم کثافتا
جلو این همه ادم منو ضایع میکنه
بیجوعول
بچه ها که اومدن پیش ماشینا رادمان به من اشاره کردو گفت :بچه ها
این همون دختره بچه لوسه ننر نبود که واسه شکمش قهر کرد؟
کسي جواب شو نداد منو میگي؟نیشم شل شد
به مخم زد بپرم تک به تک بچه هارو شاالپ شاالپ ببوسم
یعنـــــــي ادم با چنگال سوپ بخوره ولي انقد زایع نشه
پقي زدم زیر خنده که بقیه هم با خنده من خندیدن

#پارت68
رادمان یه اخم وحشتناکي کردو گفت :ساکـــــــــــت
هممون به معناي واقعي خفه خون گرفتیم
بعله بعله میبینین؟؟؟این است زورگویي و بس!
رادمان با همون اخم درهم گفت
رادمان:راه بیوفتید
پشت سره من بیاید یاال زود
بعدم رفت تو ماشین نشست
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سپنتا خم شد تو گوش افي یه چیزي گفتو دوتاشون پقي زدن زیر خنده
عسلم با همون صورت مچاله شده یه چیزي گفت ک سپند تیز نگاش
کرد
سرمو با خنده تکون دادم
که صداي داد رادمان همه رو از جا کند بخصوص منو
در ماشینو باز کردمو رفتم نشستم
دیگه باهاش حرف نمیزنم پسره چلغوز
منو ضایع میکنه مردک بي شخصیت
ماشینو روشن کردو راه افتاد
بقیه بچه هام پشت سرمون بودن
بعد ??دقیقه جلو یه رستوران باغه خیلي شیک نگه داشت
چون من قرار نبود باشون شام بخورم اومد اینجا هاااا
از عمد میخواست حرص منو در بیاره
من که دختر شکمویي نیستم( جون عمم)
یه جور کنار میام با شکمم بالخره
رادمان پیاده شدو اصال به منم نگفت که پیاده شم
یعني بیشعوریه خودشو ثابت کرد
منم دستمو رو شکمم کشیدم و با لب و لوچه اویزون خطاب به
شمک(شکم)عزیزم گفتم
_مامان به فدات نگران نباش
همون لحظه شکمم صدا داد
زارت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

شکمم مارو ادم حساب نکرد

#پارت69
همه رفته بودن
منم اگه میرفتم واقعا خیلي خوار و ذلیل میشدم برا همین با شکم
معترض بدبختم نشسته بودم تو ماشین
اه اه
داشتم با چشام دنبال یه چیزي میگشتم که خودمو باش سرگرم کنم
چشمامو ریز کردم
ایــــــول
رادمان گوشیشو جا گذاشته بود
سریع برش داشتمو صفحه شو روشن کردم ولي پنچر شدم
اخه رمز داشتتتتتت
باوا چه وضعشههه اخه؟
انگار که قراره اتم بشکافم با جدیت خیره صفحه گوشي شدم
اوووم بزار شانسمو امتحان کنم
چراغ ماشینو روشن کردم و گوشیو بردم نزدیک چراغ
جا اثر انگشت رادمان رو صفحه بود
نیشم شل شد
یني شانس باهام یار بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رمزش الگو بودو من از اثر انگشتش روي صفحه فهمیدم رمزش چیه
زود رمزشو زدمو رفتم توي پیاماش دنبال اسم دختر گشتم
ولي هیچي نبود.اه اه چه پاستوریزهههه
بیخیال زدم رو چت خودشو سپنتا که اولین پیامو خوندم دهنم باز مون
سپنتا :اقامون  ،لگد میزنه
رادمان :پدر سوخته ،میزنمش
سپنتا :وااااا اقامون ،این که هنوز تو شکم منه
رادمان :خب مامانشو میزنم
سپنتا :قهرم اصال
میخوام بخوابم انقد بوسم نکن
رادمان:ناز میکني؟
سپنتا :شب بخــــــــیر
رادمان:بتمرگ خدافز
نمیدونستم بخندم یا تعجب کنم
یه دفعه پقي زدم زیر خنده
از خنده پهن صندلي شده بودم
واي خدا اینا چقد شیطون بودن
غش غش میخندیدم که یکي زد به شیشه
رومو برگردوندن سمت شیشه که اوه اوه رادمانه که با ابروهاي باال
رفته داشت به گوشیش که تو دستم بود نگاه میکرد

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت70
نیش کش اومدم جمع شد
اواااا
االن که این منو نصف میکنه.
قبل از هرکاري تو یه حرکت فوق سري دستم رفت سمت دست گیره و
درو با شدت باز کردم
چون رادمان نزدیک در بود دره ماشین محکم خورد بهش
چون انتظار این حرکت و از منو نداشت با باسن مبارکش شپلق(!)افتاد
رو زمین
وگرنه اینقد گنده هس که به این راحتي در حالت عادي چیزیش نشه
با همون صورت مچاله از درد و دست به باسن با عصبانیت داد زد
رادمان:شهرززززززززاد
رسما گریختم
اخي بچه مردمو صاف کردم
چنگي به صورتم زدم و با صداي جیغ جیغي گفتم:وااااي خاک به سرم
زنده ایییي؟
کال درد از مخش پرید و نشسته با چشماي گشاد نگام کرد
گوشه لبم گزیدم
باز اخمشو کشید تو هم و از جا بلند شد
با عصبانیت مشغول تمیز کردن شلوارش شد .منم هي لبمو میجویدم
اونم زیر چشمي نگام میکرد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یه دفعه داد زد
رادمان:خون اومد.ول کن اون المصبو
واااااا باز این اعصابش خورد شد
اخه بگو به تو چه
با چند قدم جلوش وایسادمو همینجوري که دستمو تو هوا تکون میدادم
تند تند گفتم :وااااي بب...
پرید وسط حرفمو داد زد:خفه
رسما خفه شدم
بزا فکر کنم؟؟؟آهاااا فهمیدم
خیلي به خودم زور اوردم تا تو چشمام اشک جمع شد
بعدم سرمو کج کردمو با صداي خیلییي مظلوم گفتم:ببخشید خوووو
چند لحظه مات نگام کرد و با همون صداي بهت زده تند گفت:نکن
اینجوري
بعدم پشتشو به من کردو رفت
واه منگل شد؟

#پارت71
برگشت سمتم و با گیجي نگام کرد.
یه دفعه اهاني گفتو و باز اخماشو کشید توهم
رادمان:در ماشینو ببند بیا تو
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم سوئیچو سمتم پرت کرد که سریع با هول تو هوا گرفتمش.
با هیجان گفتم
من:یعني به منم غذا میدي؟
نیشخندي زدو گفت
رادمان:نه دارم میبرمت اونجا غذا خوردن مارو ببیني
زارت!!!
پامو کوبیدم رو زمینو نق زدم:خیلي بدي
باز نگاهش روم ثابت موند
وا چرا اینقد نگاهش رو منه بدبخت گیر میکنه؟نکنه عاشقم شده؟
پقي زدم زیر خنده با کاري که من کردم عاشق که نشده هیچ بلک داره
نقشه میکشه چجوري از شرم خالص بشه
سري به نشونه تاسف تکون دادو و همینجوري ک به سمت رستوران
میرفت داد زد:بیا سریع
بیخیال بشکني تو هوا زدم و قري به کمرم دادم
حاال یه پسره هم که داشت با یه دختر میرفت سمت در رستوران با
چشماي گشاد خیره نگام کرد
و بعدم پقي زد زیر خنده و در گوش دختر چیزي گفت که دختره هم با
یه حالتي نگام کرد
اوا حتما فکر کردن دیوونم
به سمت ماشین رفتمو و گوشي که از دستم افتاده بود رو کف ماشینو
برداشتم
اخ اخ یادش رفت اصال !ایول ایول دمم گرم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

نگام رو ریموت ماشین خشک موند
واه این چي به چیه حاال؟
بیخیال یه دکمشو فشردم که صدا ماشین دراومد.از جا پریدم
و شروع کردم تند تند دکمه هاي دیگه رو زدن
اخرشم نفهمیدم چجوري در قفل شددد.
واه واه
خدا این ریموتارو نصیب گرگ بیابون نکنه چي چیه اخه؟؟
با یاداوري غذا نیشم شل شد
دستي به شکمم کشیدم و گفتم
من:اي مادر به فدااات بریم که پرت کنم حال بیاي
بعدم بیخیالو بي عار به سمت در رستوران رفتم

#پارت72
رفتم توي رستوران باغ
همینجوري داشتم با چشم دنبال بچه ها میگشتم که دیدم 3تا تخت و اینا
گرفتن از بس زیادن گوسفندا
حاال منه بدبخت بین این همه گوسفند انسان نما کجا بشینم؟
رادمان برام دست بلند کرد نیشم شل شد به به چقد منو ادم حساب میکنه
این
قدمامو تند کردمو رفتم سمت میزي که رادمانو عسلو افي و سپنتا و
سپند نشسته بودن نشستم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سپنتا نیشش شل شد و بادهن پر گفت
سپنتا:اومدي غذا خوردن منو تماشا کني؟
عسل که نگاهش به دهن پر سپنتا افتاد با چندش یه چیزي زیر لب گفت
که سپند چون کنارش بود چشم غره اي بش رفت
رادمان نیشخندي زدو گفت
رادمان:نه داداش سهم تورو میخوام بدم بهش
با این حرف رادمان ،سپنتا رنگش پرید و سریع دستشو دور بشقاب
غذاش حصار کرد.لقمه تو دهنشو بزور قورت داد
همه زدیم زیر خنده که غذاهارو اوردن
اي اي این سپنتا گشنه غذاش زودتر جلوشو گذاشته بودن گوریل بي
قواره.
عه گارسونه جلو منم غذا گذاشت
یعني واسه منم سفارش داده بودن؟نه پس غذا دوم سپنتاست دیده جلو
من خالیه گذاشته جلوم نخیر غلط کرده
رادمان با چشم به ظرف غذاي جلوم اشاره کرد نیشم شل شد به به مال
خودمه
بعله میدونستم رادي انقد سنگدل نیست که
دیدم همشون سرشونو خم کردنو دارن به غذاهاشون حمله میکنن بجز
رادمان اخي بچم اشتها نداره انگار مخش درگیره
منم خیلي اروم شروع کردم به غذا خوردن حاال بگو دختر تو گشنه
بودي چرا اینقد باکالس میخوري؟؟؟
همه تموم کرده بودن ولي من هنوز داشتم میخوردمو سیر نشده بودم
بچه ها همه بلند شدنو منتظر من بودن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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تدوین:فاطمه عابدین زاده

یهو دستم توسط یه گراز کشیده شد
نههههه غذااااام منو از غذام جدا نکنینننن
منو کشون کشون بردن تو ماشین در این میانم من دستو پا میزدم
این عسله خنگ بود که منو از غذام جدا کرد نامرددددد
رادمان دره ماشینو باز کردو عسل منو شوتم کرد تو ماشینو درم بست

#پارت73
رادمان نشست تو ماشین
بغ کرده بودم چون هنوز خیلي گشنم بود
فکر کنم هنوز 3لقمه هم نخورده بودم
اخه بگو بچه باکالس خوردنت چي بود
مثل بچه ها با نق نق گفتم
من:گشنمه
رادمان برگشت با تعجب نگام کرد و چشماي گرد گفت
رادمان:چقد میخوري؟
با بعض گفتم
من :واقعا ندیدي بشقابمو
من 3قاشقم نخوردم االن خیلي گشنمه
من فالفل میخوام
رادمان پوفي کردو گفت باشه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اخ اخ دمش گرم
خسیس نیستاسرعتشو کم کردو بقیه بچه ها از ما جلو زدن
پیچید تویه خیابونو جلو یه مغازه فالفل فروشي سلف سرویس نگه
داشت.نیشم شل شد
دستي به شکمم کشیدم و تو دلم قربون صدقش رفتم
درو ماشینو باز کردو گفت پیاده شو
خوبه گفتااا
وگرنه میموندم تو ماشین تا از گشنگي تلف شم
با ذوق پیاده شدم رفتم از فروشنده یه نون گرفتم و هر چي دم دستم بود
هول دادم تو نون
یکم سس تند و سس سفید از فروشنده گرفتمو رفتم نشستم تو ماشین تا
رادمان حساب کنه و بیاد.خوردنش از ما پولش از اون
رادمان که اومد با خنده سري از روي تاسف تکون دادو با تذکر گفت
رادمان:ماشینم کثیف بشه یه شب تا صبح باید توي باغ بخوابي
همونجوري که یه گاز گنده میزدم به ساندویچ بیخیال شونه باال
انداختمو گفتم من:نه بابا مگه بچم
با نگام به سس روي داشپورت اشاره کردم
من:باز کن برام
به لحن دستوریم چشم غره اي رفت
و سسو بازکرد
ساندویچمو با نیش شل جلوش گرفتم که سسو ریخت روش و ساندویج
عزیزم یه گاز گنده زدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

احساس کردم دارم اتیش میگیرم
کل وجودم داشت میسوخت
اخ اخ خدااا ازتون نگذرههه
در ماشینو باز کردمو لقمه رو تف کردمو هي سرفه میکردم
رادمان یه نوشابه داد دستمو همشو تا ته عین خر همشو سر کشیدم
یه سوال اینجا چي شد؟مگ خر نوشابه سر میکشه؟؟؟نمیدونم واال یه
چیزي از خودم در کردم

#پارت74
اخیییش
احساس کردم باز جون گرفتم
برگشتم رادمانو نگاه کردم دیدم داره با پوزخند نگام میکنه مهم نیست
شونه هامو انداختم باال و مشغوله خوردن ساندویجم شدم
رادمانم ماشینو روشن کردو حرکت کرد
ساندویجم که تموم شد یه اهنگه الیک گذاشتمو کولر و تنظیم کردم رو
خودم و کت رادمانم از عقب برداشتم انداختم روم زیر کت جمع شدم و
چشامو بستم
خیلي زود خوابم برد
با احساس اینکه دستي داره تکونم میده از خواب بیدار شدم
رادمان:شهرزاد پاشو برو توي اتاقت بخواب
تو خوابو بیداري بودم بلند شدمو رفتم توي عمارت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

از پله ها رفتم باال و در اتاق و باز کردمو خودمو انداختم رو تخت
خیلي تخته نرمي بود
به ثانیه نکشید که خوابم برد
***
داشتم خفه میشدم
نمیتونستم نیم میلي مترم تکون بخورم
یکم زور زدمو برگشتم سمت چپ و نگاه کردم که با صورت غرق
خوابه رادمان رو به رو شدم هههههههههه
این چرا منو بغل کرده یا خدا

#پارت75
هرچي وول میخوردم فشار دستاش بیشتر میشد
ترجیح دادم کپه مرگمو بزارم
فردا که بیدار شدم حساب این رادمانو میرسم
منو از تو اتاقم بلند کرده اورده سر تخت خودش
بیخیال بازوشو بغل کردمو خوابیدم
با نور افتاب که مستقیم تو چشام بود از خواب بیدار شدم
دورو طرافمو نگاه کردم تا بتونم موقعیتمو بسنجم
بعلهههه دیشب بنده تو بغل رادمان خان به سر میبردم
فکر کنم رفته بود دوش بگیره چون صداي اب از تو حموم میومد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

نشستم رو تخت تا بیاد
بعد حدود  10مین با یه حوله کوچیک دور کمرش و یه حوله هم دور
گردنش که داشت موهاشو باهاش خشک میکرد از حموم اومد بیرون
سریع رومو کردم اونور
من:میشه خواهش کنم زودتر لباس بپوشید
رادمان:نه ،کارتو بگو
خیلي پروعه
منم مثل خودش پرو بازي در اوردمو برگشتم ذول زدم تو چشماش
من:چرا دیشب منو از اتاقم اوردي اینجا و تو خواب بغلم کردي؟
رادمان اول با تعجب نگام کرد بعد زد زیر خنده بلند بلند میخندید

#پارت76
من:چرا میخندین؟
با صدایي که توش رگه هاي خنده بود گفت
رادمان:دیشب اومدم تو اتاقم دیدم رو تختم خوابیدي خیلي پرویي تو
دختر
منو بگو دلم نیومد بیدارت کنم
هرچند فایده اي نداشت چون مثل خرس خوابیده بودي
بعدم اومد نزدیکمو با انگشت اشارش به شقیقم زد و گفت :مغزت اندازه
فندوقه
من :یعني چي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دیگه چرا بغلم کردي
واسه اینم بهونه داري؟
رادمان :دوس داشتم
من:خیلي پرویي
بعدم بلند شدمو رفتم توي اتاقم
اه لعنتي همش حرص منو در میاره
هنوز لباساي دیشب تنم بود
عوضشون کردمو رفتم پایین تا صبحونه بخورم نرفتم پیش بقیه
تو همون اشپز خونه صبحونمو خوردم حوصله ندارم برم به چرتو
پرتاشون بخندم
امروز میخواستم برم استخر
چون موقعیتم جور بود و بچه هام بودن
منم که دوست دختر رادمان بودمو هرکاري میخواستم انجام بدم
میتونستم
رفتم پیش بوي فرندممممم
اقا رادمان
من:رادمان
ابروهاش پرید باال
رادمان:ارباب
من:نوچ
من االن معشوقتم پس واسه من تا اطالع ثانوي رادماني
اخمي کردو گفت :خب کارتو بگو
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با خوشحالي که بخاطر ضایع کردن رادمان سوراغم اومده بود
گفتم:میخوام برم استخر
رادمان با همون اخمش گفت:نه
من:چرااااا میخوام برم اخه
رادمان:شب که همه خواب بودن برو
ایول اینجوري بهتره
من:باشه مرسي
بعدم واسه اینکه یکم خودمو لوس کنم سر پنجه پام بلند شدمو لپشو
بوس کردمو رفتم بیرون عمارت

#پارت77
یکم خودمو با گال و درختا سرگرم کردم
وقت ناهار که شد شقایق اومد صدام کرد
خواستم برم پیش بچه ها غذا بخورم که رادمان گفت :نه باید بیاي سر
میز
منم به ناچار قبول کردم
بعد اینکه ناهارم تموم شد رفتم تو اشپزخونه کمک بچه ها ظرف شستم
تا شب خودمو با هرچیزي سرگرم میکردم
داشتم لحظه شماري میکردم که زودتر برم تو استخر
دیگه اخراي شب بود و حدود  3.4صبح

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بیکیني مو پوشیدمو ( البته از تو کمد کش رفتم )یه حوله قدي هم تنم
کردمو رفتم پشت عمارت
به استخر که رسیدم موهامو باز کردم و شیرجه زدم تو اب
عاشق این بودم که با موهاي باز برم تو اب خیلي کیف میداد
داشتم زیر اب واسه خودم عشق دنیارو میکردم که دوتا دست دور
کمرم حلقه شدو منو کشید بیرون
اومدم جیغ بزنم که دستشو گذاشت جلو دهنم خیلي ترسیده بودم
دستشو گاز گرفتم که صداشو دم گوشم شنیدم
رادمان:گربه ي وحشي منم ،تکون نخور
با شنیدن صداي رادمان انگار دنیارو بهم دادن کل وجودم پر شد از
ارامش

#پارت78
وایسا ببینم
من لخت بودم اینم داشت بر و بر منو نگاه میکرد
لخت لختم نبودم بیکیني تنم بود
ولي خوب بازم خیلي بد بود همه جام معلوم بود
با دست اروم زدم تو صورت رادمان
من:چشماتو درویش کن
رادمان:چیز خاصیم نداري
بهترشم دیدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

برو باباااااااا
بچه پرو تا دلتم بخواد
نخیر نخواد چون من نمیدم واال پرو
من:خب شما بفرمایید همونایي که بهترن و نگاه کنید نه منواصال چرا
اومدي اینجا
رادمان:تو خونه خودمم باید از تو اجازه بگیرم
من:نه ،پس من میدم
نیم خیز شدم که بلند شم برم تو عمارت ولي دستمو گرفتو پرت کرد تو
اب
خودشم اومد تو استخر و منو بغل کن
این چرا همچین میکنه
از تماس دستش با کمرم مور مورم شد
حس عجیبي داشتم
هم میخواستم تو بغلش بمونم
هم نمیخواستم
تو چشام خیره شده بودو داشت منو با نگاهش قورت میداد
تو یه حرکت قافلگیر کننده لباشو گذاشت رو لبام خیلي شوکه شدم
حس کردم یه لحظه زمان ایستاد
لباش رو لبام میلغزید
خیلي اروم میبوسید
انگار میترسید دردم بیاد یا اذیت بشم
داشتم از خود بي خود میشدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

در مقابلش کم اورده بودم
یه حسي منو میکشوند طرفش
ناخوداگاه لبام از هم باز شدو باهاش همراهي کردم
با این کارم جري تر شدو یکم خشونت به کاراش اضافه شد
دستمو بردم تو موهاشولباشو به بازي گرفتم
حس خیلي خوبي بودانگار رو ابرا بودم
اصال دوس نداشتم تموم بشه

#پارت79
داشتم واسه خودم حال میکردم که یهو رادمان ازم جدا شد
یکم نگام کردو و بعدش از اب رفت بیرونو با قدماي سریع خودشو به
عمارت رسونداین چرا یهو جني شداه
اصال چرا من باهاش همراهي کردم؟
هییییییین االن فکر من از خدام بوده
از خدام بوده ولي خوب نباید میفهمید
عجب گندي زدم دیگه حس شنا کردنم نبود
حولمو تنم کردمو رفتم توي عمارت
خیلي تشنم بود ولي نمیخواستم اب بخورم میترسیدم مزه لباي رادمان
بره
بیخیال اب خوردن شدمو رفتم توي اتاقم دوش گرفتم
یه لحظه هم از فکر رادمان بیرون نیومدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یعني نتونستم که بهش فکر نکنم
اولین بوسه ام با اربابم
خیلي مسخرس
ارباب و رعیت
حتي اسماشونم بهم نمیخورن
سرمو تکون دادم تا این فکرا رو از سرم بیرون کنم
خیلي خسته بودم و سعي کردم بدون اینکه به چیزي فکر کنم بخوابم
طولي نکشید که خوابم برد

#پارت80
صبح با تکوناي افي بیدار شدم
من:چته
افي:شهرزاد بچه ها دارن میرن بیا خدافظي کن
با این حرف افي سیخ سر جام نشستم
خیلي زشته اگه نرم ازشون خدافظي کنم چون این چند روز خیلي بهم
خوش گذشت
من:افي برو االن میام
رفتم توي دسشویي و دست و صورتمو شستم زود رفتم یه لباس پوشیده
تنم کردمو از اتاق رفتم بیرون
درم پشست سرم نبستم فقط پله هارو دویدم تا رسیدم به بچه ها
همشون چمدون به دست داشتن میخندیدنو شوخي میکردن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سپنتا تا چشمش به من خورد گفت
سپنتا:خرس خوش خوابمونم اومد
رادمان دستشو دور کمرم حلقه کردو گفت  :حسودیت میشه خودت
نتونستي بخوابي؟اصال کي خانوممو بیدار کرد؟
سپند :داداچ تموم کن این زلیل بازیارو آبرو هرچي مرده بردي
نازنین:نخیرم
مرد واقعي باید اینجوري باشه علي یاد بگیر
بعدم روشو به حاال قهر برگردوند
علي:اي بابا االن جنگ راه میوفته
همش تقصیر شماست شهرزاد خانوم
بچه ها بریم دیگه به شب میخوریم
من:عه به من چه شما بلد نیستید با خانوماتون چطور رفتار کنید
فیروزه اومد سمتمو گفت:شهرزاد جون ولشون کن باهم رو بوسي
کردیم
بعد که فیروزه رفت همه دخترا یکي یکي اومدن باهام رو بوسي کنن
یکي از خوبیاي این پولدارا این بود که تو هوا میبوسیدنت یعني تف
تفیت نمیکرد

#پارت81
بعد اینکه همه بچه ها رفتن رادمان خیلي خشک و جدي با همون اخم
همیشگیش رو کرد بهم و گفت  :امروز همه سالن و تو تمیز میکني
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

واي خدا چرا رفتننننن نهههههه
سالن خیلي بزرگه من کمرم میبره
رفتم لباس خوشکالمو در اوردمو یه لباس ساده پوشیدم تا کلفتیمو
شروع کنم
تمیز کردن سالن حدود 2ساعت طول کشید
دیگه وقت ناهار بودو باید غذاي رادمان و میبردم
رفتم توي اشپز خونه که خاله بانو یه سیني انداخت تو بغلمو گفت بدو
دیر شد
هوف
رفتم غذارو چیدم رو میز و ایستادم تا رادمان بیاد
رادمان که اومد با لحن دستوري گفت :
یه بشقاب دیگه بیار خودتم بشین
از خدا خواسته دویدم توي اشپزخونه و یه بشقاب دیگه اوردم
نشستم رو میز که دیدم رادمان واسه خودش غذا کشیده و داره میخوره
بشقابمو پره برنج کردمو از دو نوع خورشتم گوشه بشقابم ریختم
نصف برنجمو با خورشت قیمه قاتي کردمو نصفشم با فسنجون
با اشتها شروع کردم به خوردن
رادمان نگاهم کرد
بعد نگاه به بشقابم کرد و صورتش جمع شد واه خب غذاي خودمه
دوست دارم
رادمان:دیشبو فراموش کن
خیلي خونسرد بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اه داشت دیشبو یادم مینداخت
خیلي خجالت کشیدمو سرمو انداختم پایین
رادمان:نمیدونستم خجالت کشیدنم بلدي

#پارت82
از سر میز بلند شدم که رادمان با تحکم گفت :بشین
ناخداگاه سریع نشستم سر صندلي
رادمان:بخور
چشمامو براش لوچ کردم
پسره عنتر حیف که گشنمه وگرنه نمیخوردم ضایع شي
قاشق چنگالو برداشتنو شروع کردم به خوردن
غذاي دوتامون که تموم شد میزو جمع کردمو رفتم یکم بخوابم
رادمانم رفت شهر تا یکم به کاراي کارخونه برسه ،خودش نگفتا چون
اصوال منو ادم حساب نمیکنه از صحبتاش شنیدم
خواب بودم احساس کردم یکي داره تکونم میده
توجه نکردمو غلتي زدمو چشمامو محکم روهم فشردم
******
نمیدونم چقد خوابیده بودم
بیدار که شدم توي اتاق رادمان بودم
کالفه چشامو توي حدقه چرخوندم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دیگه عادت کرده بودم
هي منو میورد توي اتاقش .من که میدونم اخرش بي عفتم میکنه
از تخت پریدم پایین که خودش اومد توي اتاق طلبکار گفتم
من:چرا منو اوردین اینجا
با حالت زاري گفت
رادمان :ملیسا و خالم اومدن
اوووووف باز این دختره ي چندش وحشي یه جنگ دیگ تو راهه
من:خب؟
رادمان پوفي کردو گفت :دختره ي خنگ
ملیسا فکر میکنه دوست دخترمي
به مامانشم گفته
یه چند لحظه گیج نگاهش کردم و بعدش گفتم
من:اهااااا با غلدري ادامه دادم
خب مگه من از مامانش میترسم؟عین بچه ها رفته چغولي کرده
رادمان که انگار کالفه شده بود دستي تو موهاي لختش کشیدو
گفت:مامانش میشه خاله ي من
دهنم اندازه اسب ابي واشد گفتم
من:نهههههههه
با چندش گفت
رادمان :دهنتو ببند اه
اره
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت83
رادمان :خاله به مامانمم گفته
مامانمم زنگ زده گفته میخوام بیام عروسمو ببینم
گند زدیم اه همش تقصیر توعه
من:چییییي ؟تقصیر من؟ تو خودت این پیشنهادو دادي و منو مجبور
کردي که قبول کنم
رادمان:حاال میگي چیکار کنم؟دستي دستي دارم توسط تو بدبخت میشم
وقتي که مامانم فهمیده یعني فاجعه
تا عقدمون نکنه ولمون نمیکنه
اووووم خب عقد کنه
من که از خدامم هست
من:رادمان من گفته باشم باهات ازدواج نمیکنم
رادمان چند دقیقه بي خیال نگاهم کرد
رادمان:تو خواب ببیني من تورو بگیرم
خب حاال چي بگم بهش؟
هرچي فکر کردم اخرشم چیزي به ذهنم نرسیدو از اتاق زدم بیرون
رادمان:شهرزااااااااااد
اوه فکر کنم نظرش عوض شد
برگشتم رفتم توي اتاق ببینم چي میگه این
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:از امشب باید تو اتاقم بخوابي
من:چییییییي ،حرفشم نزن
رادمان شونه هاشو انداخت باال
رادمان:اشکال نداره ولي وقتي ملیسا تو خواب کشتت روحت نیاد
سراغم بگه پشیمونه ها
من:ها؟
خب باشه میام
بعدم رفتم نشستم رو تخت
رادمان:مگه نمیخواستي بري بیرون؟
من:برم بیرون چیکار کنم؟
رادمان چیزي نگفتو رفت تو حموم
صداي اب میومد پس حتما داره حموم میکنه
یه فکر شوم اومد تو ذهنم که برم وسایل رادمانو بگردم

#پارت84
رفتم کشو هاشو یکي یکي باز کردم
کشو اولیو که باز کردم دهنمم باهاش باز شد این چقدر جوراب
دارههههه نصف شونم هنوز استفاده نکرده بود چون مارک داشتن
بعدا سر فرصت یه 2.3تاشو کش میرم
کشوي بعدي و باز کردم ولي سریع بستمش کشوي لباس زیرش بود
رفتم در کمدشو باز کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

خب اینجاهم که فقط لباسه
جیباي کت شو هم گشتم که یه ادامس خرسي پیدا کردم اخ جووون
بازش کردمو گذاشتم تو دهنم و به کارم ادامه دادم
دستي از پشت کمرمو گرفت که حتما رادمان بود بلندم کردو گذاشتم
پشست سرش رو زمین
خودش سرشو کرد تو کمدش
چقد باشعوره فهمید دارم میگیرم ولي هیچي نگفت
قشنگ با زبون بي زبوني بهم گفت بیشعور

#پارت85
لباساشو برداشتو یه نیم نگاهي به من کرد در کمدو دوباره باز کردو
رفت پشت در لباساشو عوض کرد سریع رومو برگردونم
و چشمامو محکم رو هم فشردم
بعد حدود  2دیقه(یجوري میگم دو دقیقه انگار وقت گرفته بودما)
رادمان اومد جلو روم ایستاد طلبکار گفتم
من:خب
ابرو باال انداخت
رادمان:نمیخواي بري بیرون؟
من :تو میخواي بري؟
چشم غره اي رفتو گفت
رادمان:خیلي پرویي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم دستمو گرفت و با خودش کشید
در و باز کردو من انداخت بیرون
پسره ي مفنگي انگار خودمو پا ندارم چشمامو برا دري که بسته بود
لوچ کردم
از پله ها با صورت درهم و بي حوصله رفتم پایینو ملیسارو دیدم که
جفت به خانوم شیک پوش و یکمي چاق نشسته بودنمیدونم در گوش
زنه چي گفت که زنه برگشتو با اکراه نگام کرد
سرمو انداختم پایین
چون من خیلي دختر مودبي بودم رفتم رو به روشون وایسادمو سالم
کردم
بعله من دختر خوبیم
زنه با پوزخند نگام میکرد
بیشعور جواب سالمم نداد
لبخند کجي زدمو رو به ملیسا گفتم
من:ملیسا جااان عزیزم ایشون خداي نکرده اللن؟
با این حرفم ملیسا غربتي از جا پریدو با جیغ جیغ گفت:خفه شووو
صداي زنه هم اومد که گفت ملیسا ولش کن دختر غربتي رو
با خنده سرمو کج کردم و رو به زنه گفتم
_عه حرفم میزنین؟
چشم غره اي بهم رفت و منم بي خیال شونه باال انداختم و یه نیم نگاهي
به ملیسا که داشت مثل گاو وحشي نگام کرد انداختم
بعدم بدون اینکه منتظر جوابشون باشم رفتم تو اتاق عسل
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اوه از همین االن جنگ منو این زنه شروع شد.لبخند خبیثي زدم
جنگ خونین کماندو هااا

#پارت86
عسل چشمش به من خوردو چشمشو تو حدقه چرخوند بي حوصله گفت
عسل:باز چي میخواي تو اتاق من؟بهت یاد ندادن در بزني؟
بیا اینم برامون شاخ شد.دختره چلغوز
لب ورچیدمو گفتم
من:دلم میخواد،اتاق دوستمه دوس دارم هر وقت خواستم بیام
عسل خیز برداشت سمتم که دویدم رفتم بیرون عسلم درو محکم کوبید
داد زدم
من :هوووي
در اتاق شکست خیلي وحشي شدي جدیدنا بي لیاقتتتت
کوبید تو درو بي اعصاب داد زد
عسل:خفه شووووووو
از جا پریدم خب دیگه خفه شدم
رفتم بیرون عمارت پیش درخت ُکنار
یه سنگ برداشتمو پرت کردم سمت درخت که یه عالمه کنار ریخت
پایین
همه رو جمع کردمو با نیش شل شستم که بخورم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اولین کنارو که گذاشتم تو دهنم نامادري سیندرال با اناستازیا دخترشو
دیدم
اوه اوه
نامادري پوزخند زدو گفت :رادمان تورو از کودوم داهاتي برداشته
اورده
با این حرفش ملیسا پق زد زیر خنده
خیلي خونسرد گفتم :از همون داهاتي که شما اونجا به دنیا اومدي
ها ها ها خوردي؟حاال هستشم تف کن
ملیسا به اخم خیلي بدي نگام میکردو نامادري هم سرخ شدع بود از
عصبانیت
یه لبخند ژکوند زدمو به سمت عمارت قدم برداشتم
ولي رفتم تو عمارت درو بستمو پقي زدم زیر خنده
کمکم ولو شدم رو زمینو میخندیدم
اشک از چشام اومده بود که یهو چشمم خورد به رادمان که داشت با
تعجب نگاهم میکرد .چشماش گشاد شده بودو دهنش باز مثل اسب ابي
باز بود
انگا داره به یه بیمار رواني دیوونه نگاه میکنه قیافه رادمانو که دیدم
شدت خندم بیشتر شد و پهن زمین شدم
خیلي قیافش باحال بود
با این کارم رادمان اخم کردو زیر لب یه چیزي گفت که نفهمیدم چي
بلغور کرد
اصالنم مهم نیست
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اومد نزدیک درو دستمو گرفتو شوتم کرد کنار اخه جلو در بودم بعد
درو باز کردو رفت بیرون
یهو سیخ وایسادم
وایس ببینمممم
این ملیسا و مامانش بیرونن
رادمانو تنها گیرش بیارن که میخورنش گوگولیوووو
من:رادمـــــــــــــــــان وایســــــــــــا
ت ترحم امیز
رادمان برگشت نگام کرد یجوري نگام کرد اصال یه محب ِ
تو چشماش موج میزدخودمو رسوندم پیششو دستمو دور بازوش حلقه
کردم

#پارت87
رادمان با تعجب نگام کرد
با نیش شل گفتم
من:خالتو ملیسا تو باغن
پوفي کردو راه افتاد
یکم که نزدیک شدیم به نامادریو دختره ایکبیریش به رادمان گفتم:
رادي بیا یه چیزي دم گوشم بگو
رادمان خم شدو دم گوشم گفت :یه بار دیگا اسممو مخفف بگي یا کتک
میخوري یاو ادامه حرفشو نزد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با عشوه خندیدم و اروم و زیر لب با حرص گفتم یاچي؟
دوباره خم شدو گفت:
رادمان:میزنم تو گوشت
لب و لوچم اویزون شد
منو بگو گفتم االن یه چیزي دیگه میگه
بیخیال با حرص زدم زیر خنده
تا جایي که تونستم سعي کردم با ناز بخندم
من:واي رادمانم عاشقتم خیلي باحالي
زیر چشمي به قیافه اون دوتا نگاه کردم که با اخم غلیظي داشتن منو
نگاه میکردن رسیدیم بهشون
رادمان کالفه اما با لحن مودبي گفت
رادمان :سالم خاله
خوش میگذره بهتون؟
ملیسا و مامانش با اخم زل زدن به من
االن دلم میخاد چشمامو براشون لوچ کنما
ننه این ملیساهه با اکراه گفت
خاله:اره خیلي خوش میگذره
البته اگه مزاحما نبودن بیشتر خوش میگذشت
رادمان بیخیال زل زد بهش
تند تند گفتم
من:رادمانم دیرت نشه؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:نه خانومم االن میرم
رو کرد به خالش اون ملیساهم که اصال ادم حساب نکردددد
رادمان :خب من دیگه باید برم خیلي کار دارم راحت باشید اینجا،
خدافظ
ملیسا و مامانش باهم گفتن:خدافظ
ملیسا با عشوه گفت
ملیسا:رادمان جون مراقب خودت باش
رادمان اخمي کردو به من نگاه کرد
رادمان:خانومم کاري نداري با من؟برم؟
نیشم شل شد چقد منو ادم حساب میکنه که ازم اجازه میگیره برم یا نه
بگم نره ِک ِنف شه؟نوچ شاید از اون ورم بگم نره بعد اون بره من کنف
شم
رو پنجه بلند شدمو لپ شو بوسیدم
اروم دم گوشش گفتم :خیلي چندشي عزیزمممم
رادمان به زور خندید و گفت :منم دوستت دارم
خدافظ
من:خدافظ عزیزم
رادمان با اقا رضا رفت به کاراش برسه
برگشتم به ملیسا و مامانش یه پوزخند زدمو برگشتم رفتم توي عمارت
ها ها ها حالتونو میگیرمم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت88
به علت گشنگیه زیاد رفتم سمت اشپزخونه
ساعت  1ظهر بودو دیگه وقت ناهار بود واسه همین رفتم سر قابلمه
ببینم چي هست بخورم
به خاله بانو که داشت ظرفارو میشست سالم کردم
گل بانو:سالم به روي ماهت عزیز
من :خوبي خاله جونم؟
گل بانو:اره خاله جان
من:خب خداراشکر
گل بانو:شهرزاد خاله!؟
من:جونم؟
گل بانو :خاله جان زیاد با کتایون خانم دهن به دهن نشو برات دردسر
درست میکنه
من:کتایون کیه؟
گل بانو :مادر ملیسا
من:اهااااااان ،خب خاله جونم من که کاریشون ندارم خودشون هي به
من تیکه میندازن
گل بانو :دختر جان حسودي میکنن
چون ارباب به تو توجه میکنه ولي به دختر خودش نه
من:خاله جونم من که گفتم اینا همش نقشه اربابه واسه دک کردن این
مادرو دختر
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

گل بانو:نمیدونم وهللا هرچي ارباب صالح میدونه ،خدا به خیر کنه
دستمو انداختم دور گردنشو از پشت بغلش کردم
گل بانو:نکن دختر جان مثل میمون اویزونم شدي
خندیومو لپ شو ماچ کردم
من:خاله قربونت برم که انقد با مزه اي
خاله دستاشو با دامنش خشک کردو گفت :ناهار میخوري برات بکشم؟
من:واي اره خیلي گشنمه
خاله:اره معلوم بود ،اخه تا رسیدي زود رفتي سر قابلمه
قیافمو یکم ناراحت گرفتمو گفتم:خب گشنمه
خاله:باشه دخترم برو بشین رو صندلي تا برات غذا بکشم

#پارت89
بعد از اینکه غذامو خوردم رفتم پیش افي تا یکم چرتو پرت بگیم
در اتاقشو زدم
افي:بیا تو
در باز کردمو رفتم تو
افي با دیدنم خیلي تعجب کرد
من:چرا تعجب کردي؟
افي:تو...تو در زدي؟
شونه هامو انداختم باال
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:اره خب مگه چیه؟
افي:هیچي هیچي بیا بشین ببینم چه مرگته
پشت چشمي براش نازک کردمو رفتم نشستم رو تختش
من:خب بگو
افي:چي بگم؟
من:چه میدونم یه چیزي بگو حوصلم سر رفت
افي:شهرزاد ارباب بهت نگفت دوباره کي سپنتا اینا میان؟
مرموز نگاش کردم
هول کرد و گفت:نه نه اون چیزي که فکر میکني نیست فقط زیادي
خوش گذشت بهم
من:اهااااااان ،گفت هفته دیگه میان
افي هیجان زده گفت :واي شهرزاد راست میگي
من:نه ،یاال بگو چرا انقد ذوق کردي؟قضیه جیه؟
افي:هیچي توام اه
بازوشو نشگون گرفتم و گفتم:حاال بگو
افي:باشه بابا وحشي
دستشو ول کردمو منتظر نگاش کردم
افي:خب چیزه یکم فقط یکم ازش خوشم میاد
جیغ زدم
من:پس دوسش دارییییییي
افي اومد جلو دهنمو گرفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي:خفه شو خنگ
دستشو که جلو دهنم بود لیس زدم که سریع دستشو برداشت
افي:اه چندش
من:واي افي اون چي اونم دوستت داره؟
افي:نمیدونم...
من:افي عاشقش کن
افي:چطوري؟
من:نمیدونم خودت یه غلطي بکن
افي بالش شو پرت کرد طرفم
افي:گمشو توهم اه

#پارت90
عسل اومد تو اتاق
با دیدن ما با حرص گفت
عسل:چتونه صدا دادو هوارتون کل عمارتو برداشته
االن اون دوتا عجوزه میان پرتمون میکنن بیرون
منظورش با ملیسا و کتایون بود
دست به کمر با قلدري گفتم
من:غلط کرده ،باید حواسشون باشه من نندازمشو بیرون
حاال عسل اینارو ول کن خبر دارم برااااات
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

افي استرس گفت
افي:شهرزاد اگه بگي نصفت میکنم
عسل زیر لب برو بابایي نثار افي کرد
بعدم رو به من کردو گفت
عسل:بگو شهرزاد
من:خب چي بهم میدي؟
عسل چشماشو گشاد کرد و گفت
عسل :کوفتم سر دلت نمیزارم
دختره پشمک
پشت چشمي براش نازک کردمو گفتم
من:خب منم کوفتم تحویلت نمیدن
با بي قیدي شونه باال انداخت
عسل:بدرک نگو
بعدم بلند شد رفت سمت در
خواست دستگیره رو بکشه پایین که برگشتو با حالت زاري گفت
عسل:شهرزاد بگو دیگه مردم از فوضولي
افي:مگه االن نمیخواستي بري برو دیگه
عسل:تو ساکت افي
من:عسل بیا تا بگم
عسل دوید اومد با نیش شل رو تخت نشست
عسل:خب بگو
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

قیافمو شیطاني کردمو گفتم:دخترمون عاشق شده!!
عسل:کییییییي؟
من:افي دیگه خاک بر سرت
دهنشو اندازه غار وا کردو گفت
عسل:نههههههه
به افي نگاه کرد و مثل اینکه بخواد مچ کسیو بگیره با چشماي ریز شده
و لحن مرموزي گفت
عسل:شهرزاد راست میگه افي
افي همونجوري که ناخوناشو میجوید گفت
افي:نه بابا چرت میگهه
عسلم بیخیال جواب افي رو ب من گفت
عسل:خب حاال طرف کیه؟
من و افي:سپنتا
اي اي دختره مارموز االن گفت نه بابا چرت میگهههه االن خودش
اعتراف کرد
افي سریع جلوي دهنشو گرفت
تند تند براش ابرو باال انداختم و گفتم
_که چرت میگم دیگه؟؟؟
عسل بیخیال زد زیر خنده
عسل:واي...شما...واسه هم...ساخته ...شدین ...واییییییي
من:مرض چرا میخندي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

عسل:اخه اون دفعه وقتي داشتن همو میبوسیدن من داشتم نگاشون
میکردم،فهمیدم یه خبراییه
برگشتم به افي نگاه کردم که بالشتو چنگ میگرفتو سرخ شده بود
بالشتو سمت عسل پرت کرد که خورد تو صورت عسل
افي:اشغاله سگ خیلي بي شخصیتي
عسل با چهره اي متفکر گفت
عسل:اوووم میدونم
ولي سپنتا خیلي حرفه اي میبوسیدت
بعدم به من چشمک زدو دوتامون زدیم زیر خنده که افي یه جیغ بنفش
از حرص کشید

#پارت91
بعد از کلي شوخي و خنده حرص دادن افي از اتاقش بیرون اومدم و
رفتم سمت اتاق رادمان،خواستم دستگیره رو بکشم پایین که صداي
نحس ملیسارو شنیدم
ملیسا:کجا؟
برگشتم نگاش کردم که دیدم دستاشو برد زیر بغلشو با قیافه اي طلبکار
داره منو نگاه میکنه
پوزخند زدمو گفتم :به تو چه؟هوم؟باید واسه رفتن تو اتاق اقامونم از تو
اجازه بگیرم؟تو کاراي من دخالت نکن که یه کاري میکنم رادمان مثل
دفعه قبل پرتت کنه بیرون از عمارت
ملیسا قیافش از عصبانیت کبود شده بود و بکش قفل شده بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

ملیسا :این زبونت اخر کار دستت میده ،یکاري میکنم تورو مثل اشغال
پرتت کنه تو زباله دوني بدبخت
بلند خندیدم که حرص ملیسا بیشتر در اومد
در اتاقو باز کردمو قبل اینکه درو ببندم با خنده گفتم:موفق باشي
عزیزمممممم

#پارت92
رفتم رو تخت رادي دراز کشیدم
اینکه قرار بود هر شب اینجا بخوابم خیلي خوب بودا
اصال ادم تا سر تخت رادي دراز میکشه ،انقد که نرمه به ثانیه نکشیده
خوابش میبره.
این خرپوال همه چیشون باکالسه
نمیدونم چقدر فکراي مسخره کردم تا خوابم برد
***
با احساس اینکه دو نفر دارن باال سرم حرف میزنن بیدار شدم ولي
چشمامو باز کردم ،صداي رادمان میومد با صداي یه زن
رادمان:مامان بریم بیرون االن بیدار میشه
پس مامان رادمان تو اتاق بود ،داشتم فاتحمو میخوندم که مامانش گفت:
واي عروسمو نگاه عین فرشته هاست ادم دلش میخواد ساعت ها بشینه
و زول بزنه بهش ،الهي فدات بشم رادمانم توهم مثل بابات خوش سلیقه
اي
صداي خنده رادمان بلند شد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

عجب مادر شوهر جیگري دارم
خب دیگه الزم نیست بچه داري بکنم
2جین بچه میارم میندازم گردن مادر شوهر گلممممم
خاک بر سرم چه فکرا چرتو پرتي میکنم این وسط
رادي با صدایي که خنده توش موج میزد گفت
رادمان:مامان ،عزیزم بیاین بریم بیرون
خب دیگه میتونم چشامو باز کنم چون خطري تهدیدم نمیکنه و همه چیز
در امانه اروم پلکامو باز کردمو دورو ورمو نگاه کردم
مادر رادمان با هول اومد سمتم و گفت:واي عزیزم ببخشید بیدارت
کردم من مامان رادمانم ،تو میتوني بهم بگي رعنا ،خب من االن میرم
بیرون با خیالت راحت بخواب
واه واه اصال نذاشت من حرف بزنممممم
داشت میرفت سمت در
که سریع گفتم
من:رعنا جون ،سالم
برگشت نگان کرد و مهربون گفت
رعنا:سالم به روي ماهت دخترم
چشمامو با دست مالوندم
من:ببخشید من خواب بودم متوجه اومدنتون نشدم
رعنا :اشکال نداره عروس گلم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

از تخت پریدم پایین گفتم بزار برم اویزون گردنش شم بگم مادر شوور
جان به پسرت بگو راست راستکي بیاد منو بگیره ولي گفتم دیگ خیلي
بي حیاییه
لبخند نمکي زدم و مودب گفتم
من:خیلي خوشحالم که دیدمتون ،رادمان خیلي تعریف تونو میداد
به رادمان نگاه کردم که با تعجب داشت نگام میکرد
حتما االن میگه این دختره دیگه اخره پرو بازیه
یه وقت نگه من کي تعریف دادم؟اوا

#پارت94
عه عه عه چه پروعه این یاروعه
داره منو از اتاقش بیرون میکنه
دستامو زدم زیر بغلمو گفتم
من:نوچ ،نمیرم
با لحن مرموزي ادامه دادم:
تو دلت برام تنگ شده بود
رادمان چشماشو گشاد کرد
رادمان:چي؟من؟برو بابا خواب دیدي خیره
نیشخندي زدم (شما شاهد باشین داره انکار میکنه ها)
من:بعله خوده شما،مامانت لوت داد
رادمان کمي هول شده بود دستپاچه گفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:ههه،نه بابا داشتم فیلم بازي میکردم وگرنه من چشم دیدن تورو
ندارم
چشمامو براش لوچ کردم
من:باشهههههه تو که راست میگي
رادمان:اههههه برو بیرون ببینم حوصلمو سر بردي
دست به کمر وایسادم نگاش کردم ،ابروهامو انداختم باال و گفتم نوچ
نمیرم مرموز گفت
رادمان:که نمیري دیگه؟
من:نخیرم نمیرم
رادمان:اوکي خودت خواستي
اومد طرفمو با یه حرکت غافلگیر کننده منو انداخت رو شونش
من:جیییییییییغ رادمان ولم کن االن مامانتو صدا میکنم بیاد کتکککککت
بزنههههه
رادمان دره اتاقو باز کردو منو گذاشت زمینو سریع درو بست و قفل
کرد
حاال منو کولیه بگو
نشستم رو زمین میکوبم تو در و جیغ و داد میکنم
جییییییغ برات دارم اقا رادماااااان بي عفتتتت پسره چلغوز چه روم باز
شدا!
نیشم شل شد خب ننش هست من در امانم با حمایت ننه گرام

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت93
رعنا :فدا تون بشم من نمیدوني چقد ارزو داشتم عروس ایندمو ببینم،
باید زودتر کاراي عروسي و راست و ریست کنید چون من نوه
میخواما
یعني بگم با این حرفاي رعنا جون من از خجالت سرخ شدم دروغ گفتم
چون خجالت کیلو چند؟
چون من دهنم اندازه غار وا شده بود
چه پروعن مردم؟من کي بله گفتم
رادمان داشت شیطون نگاهم میکرد،شیطونه میگه جلو مامانش یه
چیزي بارش کنما
ولي شخصیت حرف اولو میزد ،واسه همین بیخیالش شدم و یه چشم
غره اساسي بهش رفتم
این ننه شوور ماهم که هي لبخند ملیح تحویلمون میداد
اه چه وضعشه؟من هنوز قصد ادامه تحصیل دارم خب
رعنا:واي ببخشید من خیلي حرف زدم
خب من میرم دیگه شما دوتارو تنها میزارم
چشام گرد شد
واي دستم به دامنت منو با این پسرت تنها نزار
من:عه کجا من تازه دیدمتون
رعنا :حاال وقت واسه این چیزا زیاد هست
بعد اومد نزدیکمو اروم گفت:پسرم هي میگفت شهرزاد کجاست دلم
براش تنگ شده
خاک عالم پسره عنتر چجوري فیلم بازي میکنه هااا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

لبمو از خجالت گاز گرفتم که رادمان زد زیر خنده
منو رعنا جون با تعجب نگاهش کردیم
رعنا:رادمان دیوونه شدي مادر؟
رادمان با صدایي که خنده توش موج میزد گفت:اخه اصال خجالتي
بودن به شهرزاد نمیاد ،من فکر میکردم فقط بلده اتیش بسوزونه
با چشم واسه رادمان خطو نشون کشیدم
بیشعور ابرومو برد جلو مامانش
حاال درسته قرار نیست زنش بشم ولي خب نباید که اینجوري ابرومو
ببره پسره ي قزمیت بي ریخت
رعنا جون خندیدو با لحن تهدیدي گفت:رادمان،دیگه نبینم دخترمو اذیت
کنیا رادمان با حالتي بامزه چشماشو گشاد کردو دستاشو به نشونه تسلیم
بلند کرد و گفت:تسلیم مامان جان تسلیم
رعنا جون خندیدو از اتاق رفت بیرون
همین که رعنا جون درو بست دمپایي رو فرشیو بلند کردم تا بکوبم تو
کله این رادمانه ،رادمانم دستاشو گرفت جلو صورتش که بهش نخوره
یهو در باز شدو رعنا جون اومد تو و مارو با اون حالت دید پقي زد
زیر خنده و درو بست و بلند گفت :راحت باشید
یعني همین نیمچه ابروییم که داشتم توسط رادمان به باد رفت
حیا و عفتو شرفم پرید
دیگه دمپاییو پرت نکردم براش خودم شخصا رفتم جلو با دمپایي محکم
زدم پشتش که اخ بلندي گفت
من:خیالت راحت شد ابرومو بردي؟خنگ خدا
رادمان چش غره اي بهم رفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:به من چه بچه پرو
برو از اتاقم بیرون میخوام بخوابم

#پارت95
همینطور داشتم جیغو داد میکردم که رادمان درو باز کردو تو یه
حرکت دستمو کشیدو شوت کرد توي اتاق بعدم درو بست
یا خدا این جني شد یهو
رادمان :بمون اینجا و اصال سر و صدا نکن چون خیلي خوابم میاد
بعدش خودش رفت سر تخت دراز کشیدو منم همینطور هنگ رو زمین
نشسته بودم
خب االن این رفت خوابید(!)
منم اینجا تنها
خب حوصلم سر میرهههه ،من نمیخواااام
باید حتما یه عملیات خرابکاري انجام بدممم
بلند شدم رفتم رو تخت نشستمو رادمانو تکون دادم با غر غر گفتم
من:رادمان رادمان بیدار شو
رادمان چشاشو باز کرد کالفه گفت
رادمان :هنوز 5دیقه نیست من اومدن دراز کشیدم خنگي تو؟چطور به
این زودي خوابم میبره اخه
راست میگیره هاااا

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

پشت چشمي براش نازک کردمو گفتم :خب من حوصلم سر میره میشه
نخوابي
رادمان پوفي کرد بلند شد از رو میز کارش لب تاپ شو برداشت،
متعجب نگاش کردم
رادمان:خب 5،تا بازي روش هست
لبتابو گرفت سمتم
_برو خودتو سرگرم کن فقط بزار  2ساعت چرت بزنم
نیشم شل شد
با ذوق لب تاپو گرفتم و تند تند گفتم باشه باشه
خب من که فعال حوصله بازي ندارم واسه همین رفتم تو عکسا و
فیلماي شخصیش توجه کنین!شخصیششش

#پارت96
پوشه اولیو که باز کردم عکساي خودشو سپنتا و سپند بود واس همین
پوشه رو بستمو رفتم رو پوشه اي که اسمش  xبود کلیک کردم
همین که باز شدچشماي منم اندازه توپ بسکتبال شد
هههههههه نزدیک  200تا فیلم بي ادبي توش بودبي ادب بوزینه پسر
کصافتتتت
سریع از پوشه خارج شدمو کال از گالري اومدم بیرون یه نفس عمیق
کشیدمو رفتم کلش بازي کردم
بعد نیم ساعت خسته شدم خب حاال چه کنم؟ باید یه کرمي بریزم خب
اوهوم فهمیدم (!)
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفتم تو پوشه اهنگا ،یه اهنگ پلي کردم اونم چ اهنگییي جیییییغ بندري
بوووووود
صداشو تا اخر زیاد کردم لپ تاپو رو زمین گذاشتم
و پاشدم تا غري که تو کمرم فراووون بودو ازاد کنمم
داشتم واسه خودم کیف میکردم که یه صداي گوش خراش شنیدم که رید
وسط غراي کمرمم
رادمان:خاموش کن اون بي صاحابوووووووو
خیلي هول کردم سریع رفتم اهنگو بستم لب تاپم بستم نشستم رو مبل و
مثل بچه هایي ک انگار یه کار اشتباه کردن زل زدم تو چشماي خواب
آلود اما عصبي رادمان
رادمان یکم خیره نگاهم کرد بعد دوباره خوابید خندم گرفت پسره اسکل
انقدر اونجا نشسته بودم که پشستم سر شده بودو خوابم گرفته بود
یه خمیازه کشیدمو بلند شدم رفت رو تخت رادي خوابیدم
دستاي رادمان دورم حلقه شد
انقد گیج بودمو خوابم میومد که هیچ اعتراضي نکردم گفتم بزار اونم یه
حالي کنهه

#پارت97
با صداي اینکه یکي کامال وحشیانه داره به در میکوبه چشامو باز
کردم و به دورو ااطرافم نگاه کردم عه من کجامم؟؟
رادمان هنوز خواب بودو منو از پشت بغل کرده بود اون فرد بي
شخصیت هنوز داشت در میزد.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دست رادمان دور شکمم بود پسره پرو چه بهشم خوش گذشته یکم نیم
خیز شدم
من:کیه؟
با این حرفم طرف درو باز کردو عین گاو اومد تو به به خب از اولم
میومدي تو دیگ چرا عین خر در میزني
خر در میزنه عایا؟
با دیدن قیافه نحس ملیسا تموم حساي خوبم پرید کال از زندگیم نا امید
شدم گفتم بزار پاشم برم سرمو بکوبم تو دیوار که چپ میرم راست
میرم این بوزینه عرض اندام میکنه
داشت با تعحب مارو نگاه کرد
اخمي کردمو گفتم:اینجا چي میخواي
ملیسا با حرص گفت :خواستم بیدارتون کنم واسه شام
چشمامو براش لوچ کردم اومدم حرفي بزنم که رادمان یکم تکون
خوردو دستشو از دورم باز کرد
سرمو اوردم پایینو موشکافانه نگاش کردم
اروم الي پلکاشو باز کردو زول زد به من
رادمان:شهرزاد میخوابي یا بزنم لهت کنم؟ بعدم دوباره دستشو دورم
پچیدو سرشو تو موهام فرو بردو چشماشو بست
دستمو گذاشتم روي موهاشو نوازشش کردمبا تعجب سر بلند کردو
نگام کرد
اخي بچم هنگ کرده بود
االن میگه این دختره خل بود خل تر شده
خم شدم ،مثال میخواستم لپ شو ببوسم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سرمو بردم نزدیک گوش شو گفتم:بوزینه فک نکن ازت خوشم میاد
ملیسا داره نگا میکنه توعه گیجم که گند زدي
با این حرفم تک خنده اي کردو محکم تر بغلم کرد و چلوندم
خب دیگه این داشت زیاده روي میکرد
حس کردم دارم له میشم
من:رادمان ،کتلت شدم ولمممم کن

#پارت98
رادمان خندیدو ولم کرد
بعد انگار یه چیزي یادش اومده باشه اخم کردو سرشو برگردوند طرف
در اتاق که ملیسا رو دید
ملیسا هول کردو گفت :س...سالم رادمان
رادمان عصبي گفت
رادمان:ملیسا اینجا چه غلطي میکني؟کي بهت اجازه داد بیاي تو اتاق
من؟
ملیسا:چیزه ...رادمان اومده بودم واسه شام صداتون کنم
رادي خره هم نفسشو با صدا بیرون داد
رادمان:بروبیرون ،دیگه هم بدون اجازه پاتو اینجا نمیزاري،دفعه اولتم
نیست ،اما این اخرین بارت بود
ملیسا:باشه

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم ملیسا یه اخم وحشتناک به من کردو از اتاق رفت بیرون بیشعور
درم نبست
خب درو ببندددد یکیم نیس بگه االن شهرزاد تو کل زندگیو بیخیال
شدي چسبیدي به اینه که درو نبسته این؟؟؟
با هیجان گفتم
من:عافرین رادي افرین
رادمان یهو سرشو برگردوند طرفم
یا خدا جني شد
رادمان:چي گفتي؟
لحنش خیلي بد بود خیلي ترسیدم
به معناي واقعي یه کلمه دیگه میگفت خودمو خیس میکردم تند تند و با
ترس گفتم
من:هیچي بخدا هیچي.
رادمان چند ثانیه تو همون حالت نگاهم کرد بعد زد زیر خنده این بار
بیشتر ازش ترسیدم فک کنم جن گرفتتش
خدااایي ترسیدمممم
خودمو گوشه تخت جمع کردم
من:رادمان،چ..چته؟
رادمان سرشو اورد باال و خندشو خورد و اخم کرد
رادمان:خیلي ترسیده بودي
قیافت خنده دار بود
خب دیگه بسه اماده شو بریم پایین واسه شام
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بیشعور مزخرف
از رو تخت پریدم پایین داشتم میرفتم سمت در که رادمان خیلي جدي
گفت:دیگه اسممو مخفف نکن وگرنه لهت میکنم
برگشتم براش زبون در اوردمو چشامو لوچ کردم و صدامو کلفت کردم
و اداشو در اوردم
من :هیچ وقت اسممو مخفف نکن یه یه یه یههههه
رادمان خیز برداشت که بیاد سمتم
خب دیگه احساس خطر زیاد کردمو فقط دویدم درو باز کردمو خودمو
پرت کردم تو اتاق خودم
اخي اتاق نازنیم

#پارت100
رعنا:رادمان ،خودت میدوني که من زیاد نمیتونم اینجا بمونم
تو و شهرزاد باید بیاید شهرو همونجام عقد کنیدعروسي رو میتونید تو
روستا بگیرید
رادمان به من نگاه کرد بعد رو به مامانش گفت :مامان شما که میدونید
من چقدر اینجا کار دارم
اصال چرا شما انقد اسرار دارین که ما زودتر عقد کنیم؟
رعنا جون تیز به رادمان نگاه کرد
رعنا :رادمان ،کاراتو بگو یکي دیگه که بهش اعتماد داري انجام بده
بعدم ،خوب نیست وقتي دو نفر همو دوست دارن همش پیش هم باشن
وقتي محرم نیستن گناهه پس فردا را میوفتیم میریم شهرحرفم نباشه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان بدون اینکه چیزي بگه با قدماي تند از پله ها رفت باال

#پارت99
صورتمو شستمو لباسمم عوض کردم
رفتم دم اتاق رادمان تا اونم بیادو باهم بریم پایین
رادمان که اومد با رفتیم سر میز نشستیم و به همه سالم کردیم
رعنا جونو ملیساو مامانشم بودن
ملیسا با اخم داشت با غذاش بازي میکرد
مامانشم اخم کرده بودو به من نگاه میکرد
رعنا:من که به ملیسا گفتم مزاحمه خوابتون نشه ،گوش نکرد
االن بعد شام باز برید بخوابید
رادمان:نه مامان جان زیاد خوابیدیم اصال منم کلي کار داشتم حاال بعد
شام باید انجام بدم
رعنا :منم پیش همچین فرشته اي میخوابیدم دوست داشتم چند روز
بخوابم ،تو که دیگه جاي خود داري
با این حرفش منو رادمانو رعنا جون خندیدیم
کتایون:وا(!) رعنا یه جور میگي انگار شهرزاد دختر شاه پریونه
رعنا جون خندیدو گفت :کسي که تونسته دل رادمانو ببره از شاه
پریونم سر تره
کتایون یه خنده حرصي کردو چیزي نگفت
زیر چشمي به رادمان نگاه کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سنگینیه نگاهمو حس کردو نگام کرد
منم براش زبون در اوردمو سرمو انداختم پایین شروع کردم غذا
خوردم
هي رعنا جون واسم مرغ میزاشت گوشت میزاشت خورشت میکشید
برنج میریخت تو بشقابم
دیگه داشتم میترکیدم ،وقتیم میگفتم بسه میگفت نه
دخترم باید جون بگیره
منم خر ذوق میشدمو همرو میخوردم
وقتي خواستیم از سر میز بلند شیم رعنا جون با حرفي که زد میخواستم
خودکشي کنم

#پارت101
رعنا :شهرزاد برو دنبالش
واه واه ب من چه به اجبار گفتم
من:چشم
یه نگاه به ملیسا و کتایون کردم ،دوتاشون با اخم زول زده بودن به من
االن جاش بود چشمامو براشون لوچ کنمااا
بدون توجه به اونا از پله ها رفتم باال
به اتاق رادمان که رسیدم در زدم
رادمان:در بازه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اخه اینجام ضایع بازي؟
راست میگفت در باز بود بیخیال پریدم تو در و بستم
رادمان رو تخت نشسته بود و بدون اینکه سرشو بیاره باال و منو ببینه
بي حوصله گفت
رادمان:چي میخواي شهرزاد؟
چشمامو لوچ کردم
من:چرا عین بچه ها قهر میکني میاي تو اتاقت؟
سرشو اورد باال و با غضب نگام کرد
رادمان :مشکل من اینه که دیگه بچه نیستم ،اونقدري بزرگ شدم که
خودم واسه زندگیمو ایندم تصمیم بگیرم ،همه ي اینا تقصیر خودمه ،
اون دروغ کوچیک االن واسه هردومون دردسر شده
خیلي عصبي بود دستاشو تو هوا تکون میدادو تند تند حرف میزد واي
نخورمون این بیخیال گفتم
من:ولي واسه من دردسر نبود
ازین که باتو بودمو حرصتو در میوردمو تو اذیتم میکردي لذت میبردم
رادمان
ارزششو داشت ،خیلي وقت بود زندگیم تکراري شده بود
با این ماجراها روحیه هردومون بهتر شده ،من ازینکه تو هستي خیلي
شادم رادمان تو بهترین ارباب دنیایي
اه اه منم زدم کانال هندیااا
رادمان با لبخند نگام کرد
رادمان :ولي اوني که حرص در میورد من بودم نه تو
اخم کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:نخیر من بودم بز
رادمان با لجبازي گفت :نه من بودم
دستمو زدم ب کمر با حرص گفتم:من
_من!
_نخیرررم مننن
_من
یهو جیغ کشیدم:میگم من بگو باشهههه
با چشماي گشاد نگام کرد
اب دهنشو به نشونه ترس با حرکت نمایشي قورت دادو گفت:رم میکني
چرا؟خوب باشه تو
پشت چشمي براش نازک کردم
من:خب دیگه سر شام گفتي خیلي کار داري من میرم تو به کارت برس
انقدرم حرص نخور پوستت چروک میشه من زنت نمیشمااا بعدشم
میتونیم بریم شهر بعدم به یه بهانه اي بگیم با هم اختالف داریم
اون موقع مامانت بیخیال میشه
رادمان چشم غره اي بهم رفت بعدم بیخیال گفتو:باشه ،بعد با تته پته
ادامه داد:ممنون
نیشم شل شد
من:قابلي نداشت جبران میکني
باز چشم غره رفت
رادمان :باز بهت رو دادم پرو شدي؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت102
خندیدمو رفتم سمت در و دستیگره رو پایین کشیدمو درو باز کردم گفتم
من:کوفت رادي،من رفتم باااااي
بدون اینکه منتظر جواب رادمان باشم درو بستمو در رفتممم
رعنا جونو دیدم که رو مبل نشسته بودو داشت کتاب میخوند
رفتم رو به روش ایستادم
سرشو از کتاب بیرون اوردو عینکشو از رو چشماش برداشت و با
لبخند نگاهم کرد
اخي چه ننه شوور خوبي دارما
رعنا:شیطون خانوم
بیا تعریف کن ببینم ،رادمان راضي شد؟
با لحني شیطون گفتم :شما یه درصد فکر کن راضي نشه
رعنا جون خندیدو دستشو انداخت دور شونم و منو به خودش نزدیک
کرد
رعنا :ارزوم بود همچین عروس ماهي داشته باشم تو جاي دختر
نداشتمي
با شیطنت گفتم
من:وااا پس ایسل چي؟
رعنا:قربونش برم دخترم خیلي دلم براش تنگ شده
با وسواس گفتم
من:عه اینجوري نگید من حسودیم میشه هااااا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رعنا :راستي شهرزاد  ،مامان بابات تو شهر زندگي میکنن؟
با این حرف رعنا جون خشکم زد
مامان بابا
چه واژه هاي غریبي بودن واسه من
بغضم گرفته بود
نفس عمیقي کشیدم رعنا با نگراني گفت
رعنا :شهرزاد دخترم چیشد؟
همه چیزو واسه رعنا جون تعریف کردمو کلي گریه کردم اون فقط با
لبخند به حرفام گوش کرد اخرشم بغلم کردو گفت اینا اصال مهم نیست
مهم اینه خانواده اي مثل ما پیدا کردي
منم خواستم اون وسط بگم اگه پسرت یکم از میزان سگ اخالقیش
کاسته میشدااا
اوموقع خانواده خوبییي میشدین
بعدش گفتم وللش همینجوریم میسازیم چه کنیم دیگه؟
اي کاش این خواب قشنگ هیچوقت تموم نشه
ولي خب ،همه چي یه روز تموم میشه
حتي صبر من
تا اخر شب با رعنا جون کلي خندیدیمو شوخي کردیم
جوري که صدامون کل عمارتو برداشته بود
رعنا جون از خاطرات دوران جوونیش میگفتو از خاستگاراي رنگا
رنگش
منم فقط قهقهه میزنم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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#پارت103
اون دو روز خیلي سریع گذشتو ما امروز میخواستیم بریم شهر منم
نیشم شل حالم توپ توپ که قراره بخورمو بخوابم
نه که این چند روز فقط کارم بخورو بخواب نبووود
ملیسا و مامانش دیروز رفته بودن خونشون و من ازاین قضیه بي
نهایت خوشحال بودم
اخرین نگاهمو تو اینه به خودم انداختم
یه شلوار قرمز گشاد پوشیدم با یه پیرهن دکمه اي زرد
یه مانتوي جلو بازه بلند رنگي با شال سبزو کیف زردم تیپمو تکمیل
کرد
خودم خیلي مانتومو دوس داشتم
یه بوس واسه خودم تو آینه فرستادمو چمدونمو برداشتمو از اتاقم رفتم
بیرون
به پله چهارم که رسیدم وایسادم چون دستم داشت قطع میشد
چمدونم خیلي سنگییین بود کامال یه وري راه میرفتم دوباره بلندش
کردم
یکم باال پایینش کردم واه چرا اینقد سبک شد؟؟
بي خیال شونه هانو باال انداختمو همونجوري ک دستمو تو هوا تکون
میدادم بلند در جواب خودم گفتم
:چمیدونم اینجا که جن داره معلوم نیس چي به چیه اومدم از پله برم
پایین که نتونستم چمدونمو تکون بدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

برگشتن پشست سرمو نگاه کردم
رادمانو دیدم که سرخ شده بود ،واه
یعني این چمدون منو بلند کرده بود؟
من:چیه؟
همین کلمه باعث شد که رادمان پقي بزنه زیر خنده5دیقه خندیدو من با
قیافه اي خنثي نگاش کردم هي به من نگاه میکرد هي خندش بیشتر
میشد
رادمان :واي...دختر...تو چقد خنگیییي
اخم کردمو چمدونمو ول کردم و از پله ها رفتم پایین رادمانم بي صدا
پشست سرم اومد

#پارت104
تو ماشین نشسته بودیم
رادمان ماشینو روشن کردو از عمارت زدیم بیرون
من عقب نشسته بودمو رعنا جون جلو
کلي اسرار کرد که من جلو بشینم اما زیر بار نرفتم واال چه معني میده
من میخام عقب برا خودم دراز بکشم حال کنم خببب
یه جوراییم ناراحت بودم
چون تا چند روزه اینده قرار بود منو رادمان بشیم مثل قبل ارباب و
رعیت
یه جورایي وابسته رادمان شده بودم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دیشب تا صبح فکر کردم
من واقعا نمیتونستم بي محلیه رادمانو تحمل کنم ،واسم سخت بود بعد
این همه خوبي ،بي محلیو سردي ببینم
مخصوصا االن که فهمیدم نسبت به رادمانم بي حس نیستم
هیچوقت اینو بهش نمیگم که دوسش دارم
چون باعث مرگ قلبم میشه
اخه کدوم اربابي با خدمتکارش ازدواج میکنه واقعا مسخرس
من به همین بودنا ام راضي بودم رادمان باشه از حالش خبر داشته
باشم پاع چه زود زدم کانال احساسي بسه بابا بسه
،دیگه نمیخواستم به اینده فکر کنم
میخواستم این چند روزو واقعا لذت ببرم ،زندگي کنم مثل دختراي دیگه
احساس خوشبختي کنم

#پارت105
گیج شده بودم ،اصوال من پامو که تو ماشین میزارم انگار که
گهوارست سریع خوابم میگیره دیگه نتونستم تحمل کنمو خوابیم
******
?رادمان?
ساعت 3شب بود که رسیدیم
مامان میخواست شهرزادو بیداره کنه اما نذاشتم
ماشینو تو پارکینگ پارک کردمو با کمک رامین چمدونارو بردیم باال
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

برگشتم شهرزادو بغل کردمو بردم توي خونه و گذاشتم روي تخت
دیگه عادت شده بود واسم این که همش تو ماشین خوابه من باید از
اینور به اونور جمعش کنم نمیخواستم بیدار شه
میخواستم تا وقتي که خوابه بشینمو زول بزنم بهش
تنها وقتي که میتونم یه دل سیر نگاهش کنم ،وقتاییه که خوابه
نمیخوام بفهمه چقدر عاشقشم
نمیخوام غرورم خورد شه
چون میدونم اون هیچ حسي به من نداره
میخوام عقدش کنم ،حتي اگه اون حسي بهم نداشته باشم
بازم موندن کناره ارامشه زندگیم بهترین حس دنیاس
مهم نیست که دوستم نداره ،یه کاري میکنم دیوانه وار عاشقم بشه
هرچند خودمم از حرفم مطمعن نبودم
چون عشق چیزي نبود که بزور به یه ادم بچپونیش
ولي من هرچي که بخوامو به دست میارم  ،حتي دل شهرزادمو
انقد بهش زول زدمو نوازشش کردم که نفهمیدم کي خوابم برد
?شهرزاد?
صبح بیدار شدم دیدم رادمان رو زمین نشسته و سرشو گذاشته رو تختو
خوابش برده دلم هوري ریخت
االن گردن درد میگیره
چند بار صداش کردم که اروم چشماشو باز کرد
من:رادمان بیا رو تخت بخواب
پاشد اومد رو تخت خوابید
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

انقد گیج بود که نزدیک بود بخوره زمین
رفتم توي سرویس و صورتمو شستم
بعدم رفتم حوله مو از تو چمدونم برداشتم که یه دوش کوچیک بگیرم

#پارت106
دوش 5دقیقع ایم تموم شدو توي همون حموم لباسامو پوشیدم
اب موهامو با حوله گرفتم ،سشوار نکردم چون ممکن بود رادمان بیدار
بشه
میدونم خیلي خسته بود واسه همین اروم از اتاق رفتم بیرون
رعنا جونو دیدم که بهم گفت برم صبحونه بخورم
خیلي گشنم بود(طبق معموووول) ،داشتم صبحونه میخورم که ایسل با
موهاي ژولیده و قیافه ي خواب الود اومد نشست سر میز
فکر کنم متوجه من نشد
من:سالم
برگشت نگاهم کرد ،چند ثانیه خیره بهم بود بعد یه جیغ کشید که منو
رعنا جون دستمونو گذاشتیم رو گوشمون
خدارا شکر خونه انقد بزرگ بود که صداي جیغ ایسل نره طبقه باال و
رادمانو بیدار کنه
من:چته امازوني
ایسل از جاش بلند شودو پرید بغلم که تعادلمو از دست دادمو خوردم
زمین
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رعنا جون غش غش میخندید
یه نشگون از باسنش کشیدم که جیغش رفت هوا
ایسل:وااااي عشقممممم ،نمیدونم چقد دلم برات تنگ شده بود تولههههه
جیییییییغ شهرزاد دیشب خواب تو دیدم چه خوب شد اومدي
دختررررر
از خودم جداش کردمو از رو زمین بلند شدم
با قیافه اي خنثي گفتم :منم خیلي خوشحال شدم دیدمت ،ولي اگه
میدونستم قراره توسط این ضربات ناگهانیت ناقص بشم هیچوقت
نمیومدم
آیسل روشو برگردوند که مثال قهر کرده
رعنا :دخترا ،فعال بیاین صبحونه بخورین بعد از سرو کوله هم باال
برین
ایسل مادر چرا صورتتو نشستي
آیسل:مادر جون ،اول اینکه من با شهرزاد قهرم ،دوم اینکه یادم رفت
بشورم
من:خب قهر باش اشکال نداره منم بهت نمیگم که افي چیکارکرد
با این حرفم ایسل سیخ شد
اروم با قیافه اي مرموز نگاهم کردو گفت :داري گولم میزني؟
من:چقد تو باهووووشي
رعنا جون غش غش میخندید
رامین که اومد ایسل دوید رفت پیشش
ایسل:رامین ،شهرزادو مادر جون مسخرم میکنن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رامین خندیدمو ایسلو از پشت بغل کرد
رامین:عه عه عه مادر من از شما بعیده
شهرزاد خانوم حال خانوممو بگیري حالتو میگیرما
منو رعنا جون بهم نگاه کردیمو دستامونو به حالت تسلیم بردین باال
من:باشه باشه اصال ایسل خانون تاج سر ما......
بعد از اینکه با رعنا جونو ایسل میز صبحونه رو جمع کردیم رفتم تو
اتاقي که منو رادمان فعال توشیم

#پارت107
رادمان رو تخت نبود
رفته بود حموم چون صداي اب میومد
رفتم لباساشو گذاشتم رو تختو
به به چه دختر خوبیم منااا
از اتاق رفتم بیرون و رو مبل توي حال نشستم و عین خل و چال به
دیوار زول زدم
دیگه حوصلم خیلي سر رفته بود
این رامینو ایسلم تو حلق ام بودن بیشعورا فرهنگم که ندارننن
رامین یه چیزي در گوش آیسل میگفت ایسلم هي سرخو سفید میشدو
لبخند ملیح میشداع اع عجبببببب
رادمان:شهرزاد!
برگشتم پشست سرمو نگاه کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان بهم اشاره کرد برم پیشش
منم خیلي متین و با وقار (!)رفتم جلوش ایستادم بر عکس متین و
وقارممم یه لبخند ملیح زدمو گفتم
من:چ مرگته
رادمان چند ثانیه کپ کرده نگام کرد
رادمان:هیچي خواستم بگم بریم بیرون ولي با این حرفت پشیمون شدم
گند زدم!! اع
یه لبخند شیطاني اومد رو لبام
دستمو دور گردن رادمان حلقه کردمو سرمو فرو کردم تو گردنش و
بوسیدم
رادمان تکون نمیخورد!بچم شوکه شد
یهو منو از خودش جدا کردو نفس صداداري کشید گفت :اماده شو
بیرون منتظرم بعدم خودش رفت بیرون
با قیافه اي پیروزمندانه رفتم اماده شدم
یه شلوار مشکي و مانتوي جلو باز بلند عروسکیه یاسي و شال مشکي
و کفش یاسي پشیدمو یه کیف مشکیم انداختم رو شونم
پیش به سوي حرص دادن رادماااااااان!!!
هاهاها تو باغ دنبال رادمان گشتم ولي نبود اوا کوووش؟
رفتم بیرون که ماشین رادمانو جلو در دیدم

#پارت108
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سوار شدمو رادمان برگشت نگام کرد
من:خب کجا بریم؟
رادمان:نمیدونم تو بگو
لبامو جمع کردم
من :بریم بستني بخریم،بعد بریم تو پارک بخوریم
رادمان:اوکي
من:درد
برگشت نگاهم کردو اخم کرد
من:برو دیگه
زیر لب پرویي نثارم کردو ماشین و روشن کردو راه افتاد
جلوي یه بستني فروشي نگه داشت
رادمان:خب چي میخوري؟
من:دوتا ایس پک شکالتي گندههههههه
رادمان:رو دل نکني
بعدم درو باز کردو رفت
داد زدم
من:رادمان بخریااااااا
حتي برنگشت نگام کنه چه بیشعوره
با دوتا ایس پک شکالتي گنده اومد تو ماشین
دوتاشو داد دستم گفت :بیا نخورده
من:ببین واسه خودت چیزي نخریدي من عمرا بهت بدما
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:بخور من نمیخوام
من:حاال کي بهت میداد
ماشینو روشن کردو جلوي یه پارک که فقط تابو االکلنگ و سرسره
داشت نگه داشت
یکي از ایسي پکام تموم شده بودو حاال داشتم اون یکي رو میخوردم
کیفمو گذاشتم تو ماشینو با هول پیاده شدم رفتم رو تاب نشستم
من:رادي بدو بیا هولم بدهههههه
رادمان به دورو اطرافش نگاه کردو زیر لب یه چیزي گفت
مهم نیس بزار هرچي میخواد بگه بعدا تالفیشو سرش در میارم
اومد پشت تابو هولم داد
من هي داد میزدم رادي تند تر اونم هي میگفت نمیشه میخوري زمین
دیگه داشتم کالفه میشدم
من:نگه دار تابو
رادي تابو نگه داشت و رفتم ایسي پکمو دادم دستشو دویدم رفتم
سرسره بازي
رادمان داشت ایسي پکمو میخورد
از باالي سرسره داد زدم
من:رادي دهنیه چقد کثیفیییي
رادمان شونه هاشو انداخت باال و گفت مهم نیست
دو ،سه بار سرسره بازي کردم
بازم خواستم برم که رادمان کالفه گفت :بسه دیگه چرا مراقب خودت
نیستي دفعه قبل داشتي میخوردي زمین
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با قیافه اي حق به جانب گفتم :چرا انقد حواست به منه؟
رادمان با قیافه اي خنثي گفت :چون دوستت دارم
من تو شوک حرفش بودم که ول کرد رفت
رادمان منو دوس داره؟
یعني عالي تر از اینم میشه؟
واي خدا امروز بهترین روزه زندگیمه ،دلم میخواد برم رادمانو بچلونم
چندتا نفس عمیق کشیدم تا از هیجانم کم بشه بعدم رفتم نشستم تو ماشین
رادمان بدون حرف ماشینو روشن کرد و حرکت کرد
من:رادمان کجا میریم؟
رادمان....:
من:کجا میریم؟
رادمان... :
من:کجا میریم ،کجا میریم ،کجا میریم ،کجا میریم ،کجا میریم ،کجا
میریم
رادمان با صداي نسبتا بلندي گفت :اه چرا انقدر رو مخم راه میري؟
مثل خودش با قیافه اي خنثي گفتم :چون دوستت دارم

#پارت109
رادمان زد رو ترمز
چون خیلي ناگهاني بود به جلو پرت شدم اما دستامو به داشبرد زدم تا
با سر نرم تو شیشه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با صداي جیغ جیغو گفتم
من :چته دیوونه االن من میمردم تو جواب رعنا جونو میدادي چرا
عین....
رادمان:یه بار دیگه بگو چي گفتي
قیافم شبیه عالمت سوال شده بود
من :چته دیوونه من میمردم ج...
رادمان:نه نه قبلش چي گفتي
میخواست دوباره بگم دوسش دارم ،ولي نوچ نمیگم بهش پرو میشه
شونه هامو باال انداختم
من:یادم نمیاد
یهو تو یه حرکت خیلي عاني منو بغل کردو چلوند
رادمان:شهرزاد ،از ته ته دلت گفتي؟
من:اوهوم
با این حرفم لبام توسط رادمان داشت کنده میشد
درسته خوشم اومده بود ولي دیگه داشتم خفه میشدم
موهاشو از پشت کشیدم که ازم جدا شد
من:رادي خفه شدم،بخدا من به خودت تعلق دارم دیوونه
رادمان اخم کردو روشو برگردوند
خب االن قهر کرد و من باید ناز بکشم
با لحن پر عشوه اي گفتم :رادماااانمممم ،خب قهر نکن دیگه رسیدیم
خونه جبران میکنم ،االن خیلي گشنمه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان برگشت نگاهم کردو یه تک خنده اي کردو بعد ماشینو روشن
کردو راه افتاد
تو راه کلي دیوونه بازي در اوردیم
رادمان سقف ماشینو باز کردو دوتامون عین اوسکال جیغ داد میکردیم
اخرم دست رادمان خورد به سینمو منم زدم تو گوش رادمان
رادمانم نمیدونم چطوري شد به قول خودش حواسش نبود دستمو گاز
گرفت
گفتم اگه بخوام تالفي کنم انگشتامو اینبار قطع میکنه واسه همین بیخیال
شدم
رادمان جلوي یه رستوران خیلي شیک نگه داشت
پیاده شدیمو من دست رادمانو گرفتم و رفتیم توي رستوران
یه میز دونفره انتخاب کردیمو نشستیم
رادمان خان طبق معمول بدون اینکه از من نظر بخواد واسه هردومون
زرشک پلو سفارش داد
منم که خیلي دوست داشتم واسه همین اعتراضي نکردم
غذا رو که اوردن شروع کردیم به خوردن
من هنوز نصف غذامم نخورده بودم که سیر شدم
خان زورگو مجبورم کرد که همشو تا اخر بخورم
ولي رادمان ِ
دیگه به معناي واقعي داشتم میترکیدممممم

#پارت110
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان داشت پول غذارو حساب میکرد منم از فرصت استفاده کردمو
رفتم دستشویي
رفتم خودمو تخلیه کردم
بعد رفتم جلو آینه و رژمو تمدید کردم
اومدم از سرویس بزنم بیرون که یه پسري با قیافه اي چندددددش و
لبخندي چندش تر از خودش داشت نگاهم میکرد
من:فرمایش؟
پسره:چ چشایي داري!!
من:به گوه خورش مربوط نیس برو کنار میخوام برم بیرون
پسره چند قدم اومد جلو و من رفتم عقب
پسره:گوه که نمیخورم ولي میتونم لباتو بخورم
اومدم درشت بارش کنم که پسره از عقب کشیده شد
با تعحب به پشت سره پسره نگاه کردم ،رادمان و دیدم که گردن پسره
رو از عقب گرفته بود
رادمان از بین دندوناي به هم فشرده گفت:میخواستي چ غلطي بکني بي
ناموس؟
پسره با التماس نگاهم کرد منم یه پوزخند بهش زدم
خیلي دوست داشتم رادمان دوتا بادمجون بکاره زیر چشمش
پسره:گوه خوردم ،غلط کردم ،توروخدا ولم کن ،دیگه ازین غلطا
نمیکنم
رادمان پسره رو هول داد طرف درو گفت:گمشوووووو
پسره تا رادمان ولش کرد دوید رفت بیرون
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:افرین رادمان خیلي حال کردم
رادمان با اخم گفت:دیگه از جفت من تکون نمیخوري
خندیدم
من:چشم عشق من
با این حرفم رادمان اخماش باز شدو رفتم دستشو گرفتم و باهم از
رستوران زدیم بیرون
کلي تو خیابونا دور دور کردیمو رادمان یه پالستیک پر برام لواشک
خرید
انقد که لواشک و الوچه خوردم دل درد گرفته بودم
حدود ساعت 11شب رسیدیم خونه
انقدر خسته بودم که فقط لباسامو عوض کردمو خودمو انداختم رو تخت
و خوابیدم
#پارت111

قلتي زدم تو خواب که حس کردم یچیزي رو صورتم داره حرکت
میکنه
با فکر این که یه جونوره جیغي زدم و با شدت سرمو بلند کردم که
محکم خوردم به یچیزي و باز سرم رو بالش فرود اومد
چشمامو باز کردم و صورت مچاله شده رادي جلو چشام اومد
با اخ و اوخ نشست سر تخت و دماغشو گرفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

برگشت سمتمو نگام کرد
عه حاال گرفتم
نیشمو شل کردم که بم توپید
رادمان:چته دختره وحشییییي؟محبتم به تو نیومده
غش غش خندیدم
که دستشو ار رو دماغش برداشتو چند ثانیه مات نگام کرد
خندم محو شد ...چشه این؟؟؟
یدفه اخم کرد ...اوف جنا باز اومدن سراغ این
با تعجب گفتم:
_ چیشد؟
با اخم و غر غر گفت
رادمان:بیا برو بیرون وگرنه یکاري دستت میدم...هان؟؟...یعني چي
...تو جام نشستم...بي تفاوت شونه باال انداختم...و بیخیال به سمت در
رفتم دستم رو دستگیره در رفت که یهو یاد یچیزي افتادم ،این چرا باال
سر من بود ؟عجیب میباشد!!
تو همون حالت سرمو برگردوندم و گفتم
_رادمان؟

#پارت112

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

نگاش به رو به رو خیره بود
انگا داشت به یچیز مهم فکر میکرد
چمدونم واال این خو حالش درست حسابي نیست
مارو بگو عاشق کي شدیممم
دیدم نه این طرفا نیس یهو جیغ زدم
_رادمااان
جوري از جا پرید که پرت شد رو زمین
منو بگي شروع کردم قش قش خندیدن
چند لحظه گیج نگام کردو یهو با عصبانیت گفت
_زهرمارررر
رسما خفه شدم! چند ثانیه نگاش کردم که با لحن ارومي گفت
رادمان:چته چي میگي؟
اخم کردم
_خیلي کصافتي تو اال عاشق مني باید بام مهربون باشي .
پقي زد زیر خنده
گفت:کي من؟من غلط بکنم
چشمامو گشاد کردم:خودت گفتي
با زیرکي گفت:نوچ یادم نمیاد.
بغض کردم ...پسره کصافتتتتتت
زدم زیر گریه ( اشک تمساح بود) و گفتم :اشغال کصافتتتتتت حالم
ازت بهم میخوره
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعدم رفتم بیرونو درو کوبم
بزا قهر کنم بیاد پاچه خواري
دویدم رفتم رو کاناپه دراز کشیدم
چشمم که به ساعت خورد اه از نهادم بلند شد
ساعت 4صبح بود
اخه من چطوري رو این کاناپه میخوابیدم
قطع نخاع میشدم ک اه
این رادمان پشمکم نیومد منت کشي

#پارت113
دقیقا ده دیقه بود که من رو کاناپه دراز کشیده بودمو به سقف خیره شده
بودم
احساس کردم یه سایه سیاه داره میاد طرفم ،چون تاریک بود خب
نمیدیدمش
هي نزدیک تر میشد و ترس منم بیشتر میشد
اومدم جیغ بزنم که حمله کرد بهم و دستشو گذاشت رو دهنم
هرچي تقال کردم ولم نکرد
میدونستم یه روزي اخر جن منو میگیره بهم تجاوز میکنه
با چندش کف دستشو لیس زدم که دستشو برداشت
_اه اه چقد کثیفي تو دختر چرا لیس میزني
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

صداي رادمان بود
من این همه ترسیدم پس این گوریل بود داشت منو سکته کش میکرد
من:مثل ادم بلد نیسي بیاي؟حداقل یه ندا میدادي من انقد نترسم
رادمان از پشت بغلم کرد
رادمان:ترسیدي خانومم؟
وقتي ،گفت خانومم انقده ذوووووق کردم
من:اوهوم ترسیدم
رادمان لپ مو بوسید
رادمان:ببخشید شهرزادم ،بریم بخوابیم ؟
یکم خودمو براش لوس کردم
من:نوچ،قهرم باهات
رادمان:قهرم باشي حق نداري جدا از من بخوابي
با یه حرکت خیلي سریع منو رو دستاش بلند کرد
جیغ خفیفي کشیدمو واسه اینکه از افتادن جولو گیري کنم دستمو دور
کردنش حلقه کردم
من:رادمان بزارم زمین گفتم قهرمممممم
رادمان:هیس ،االن بقیه رو بیدار میکني
ساکت شدمو سرمو گذاشتم رو شونه رادمان
رادمان:خوش گذشته ها
با صداي خواب الودي گفتم
_نخیر فقط خیلي خوابم میاد،تقصیر توعه که بیدارم کردي
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:باشه عزیزم بخواب
چشامو بستم و به ثانیه نکشید خوابم برد
المصب بغلش فقط ارامشه

#پارت114

ظهر با نور افتاب که مستقیم میخورد تو چشممو در حال کور شدن
بودم بیدار شدم
خودمو تو بغل رادمان جمع کردمو کف دوتا دستامو گذاشتم رو سینه ي
عضالنیش ،با لبخند با صورتش نگا کردم ،احساس میکردم هر روز
بیشتر از روز قبل عاشقش میشدم
رادمان چشماشو باز کردو پیشونیمو بوسید
من:بیدارت کردم؟
منو بیشتر به خودت فشار داد
رادمان:نه
خواستم از بغلش بیام بیرون که سفت بغلم کردو گفت :کجا؟
من:میخوام برم صورتمو بشورم
رادمان:نمیخواد ،تکون نخور
بیشتر وول خوردم
من:عه رادمان ولم کن دیگه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:هرچي بیشتر تقال کني بیشتر فشارت میدم
من:رادمان دارم خفه میشما
رادمان:بشین سرجات بچه
بازوي مثل سنگ شو گاز گرفتم که ولم کرد
رادمان:آخ  ،توله منو گاز میگیري؟
دیدم اوضاع خیته ،با هول از خواستم از تخت بیام پایین که با باسن
افتادم رو سرامیکا
فک کنم پرس شدم
من:آخخخخخخخخخخخخ
رادمان خندید زیر بغلمو گرفتو بلندم کرد
من:به چي میخندي؟
رادمان:خب دیگه سعي نکن از دستم فرار کني توله

#پارت115

من:بزارم زمین زود
رادمان گذاشتم رو زمین
دستمو رو باسنم گذاشتمو لنگون لنگون به سمت دستشویي رفتم
صورتمو شستمو با حوله خشک کردم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان لباساشو عوض کرده بودو رو تخت نشسته بودو بهم زل زده
بود
سرمو تکون دادم که یني چیه؟
رادمان:بریم پایین؟وقت ناهاره دیگه
من:عورع بریم
باهم رفتیم پایین که دیدیم رعنا جونو ایسلو رامین دور میز نشستنو
دارن ناهار میخورن
رادمان:مرسي که اومدین صدامون کردین
رعنا جون خندیدو گفت :صداتون کردیم خواب تشریف داشتین
رادمان خندیدو چیزي نگفت
رفتیم نشستیم سر میز
واسه رادمان برنج کشیدم و یه تیکه ته دیگ بزرگم گذاشتم تو بشقابش
اقامون این روزا کم غذا شده باید بوخوره جون بگیره بعله
غذامون که تموم شد با کمک ایسل میزو جمع کردیمو ضرفارو شستیم
آیسل:شهرزاد امروز بریم خرید؟
من:فکر نکنم رادمان اجازه بده
ایسل :تو اوکي و بده ،من اونو راضي میکنم
من:من که از خدامه
ایسل:پس حله

#پارت116
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعد اینکه کلي از رادمان خواهش کردم که با ایسل برم بیرون ،بلخره
اجازه داد و ما االن تو مغازه کفش فروشي بودیم ،ایسل هرچي کفش
میدیدو خوشش میومد سریع میپوشید بعدم میخرید
این دختر خیلي ولخرج بود 5،تا کفش خرید و اخر به زور از مغازه
کشیدمش بیرون
واقعا دیگه هیچوقت با ایسل نمیام خرید ،همش دست منو مثل کش
تنبون میکشید تو مغازه ها
اخرم نصف خریداشو داد دست من تا براش ببرم
حتي شامم نخوردیم
فقط خواستم زودتر برگردیم خونه
وقتي برگشتیم رادمانو دیدم که داشت تو پذیرایي راه میرفت خریدارو
گذاشتم رو زمین
تا چشمش به من خوردبا اخم غلیظي اومد طرفمو دستمو گرفتو از
خونه زدیم بیرون ،منو با خودش سمت ماشین برد
در ماشینو باز کردو منو پرت کرد رو صندلي و خودشم اومد نشست
جرات نداشتم ي کلمه حرف بزنم
رادمان خیلي عصبي بودو من دلیل شو نمیدونستم
ماشینو روشن کردو با سرعت نور میروند
با وحشت خودمو به صندلي چسبونده بودم
من:را..رادمان توروخدا اروم تر
رادمان با دادي که زد احساس کردم پرده گوشم پاره شد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رادمان:خفه شووووووو
اشکام بي اراده میریخنتو جرعت نداشتم یه کلمه حرف بزنم
داشتیم میرفتیم روستا
تاحاال انقد از رادمان نترسیده بودم
من:رادمان چ...چیشده
با کاري که رادمان کرد شدت گرم بیشتر شد
با پشت دستش کوبید تو دهنم
شوریه خونو تو دهنم حس کردم
رادمان:اگه میخواي زنده برسیم فقط دهنتو ببند شهرزاد
تا رسیدن به روستا فقط گریه میکردم
چشام داشت میسوخت

#پارت117

وقتي رسیدیم رادمان پیاده شدو اومد در سمت منو باز کردو منو کشید
بیرون
بازومو گرفته بودو دنبال خودش میکشید
من:رادمان،دستمو ول کن درد گرفت
رادمان:شهرزاد گوه بوخور
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

احساس مرگ میکردم
دوس داشتم بمیرم ولي همچین رفتاریو از رادمان نبینم
وقتي رسیدیم تو عمارت خاله گل بانو اومد سمت مونو تا چشمش به من
خورد زد تو صورتش
گل بانو :واي خاک به سرم
رادمان:گل بانو ،همه خدمتکارا تا  5دیقه دیگ از عمارت خارج نشدن
اخراج میشن
عجله کنید
خاله از لحن وحشتناک رادمان خیلي ترسیده بود و سریع رفت تو
اشپزخونه و به همراه خدمتکارا رفتم از عمارت بیرون
رادمان دستمو کشیدو برد طبقه باال و در اتاقشو باز کردو منو پرت
کرد رو زمین و درو محکم به هم کوبید
رادمان :منه خرو بگو که فکر میکردم تو پاکي ،ولي شتباه میکردم ،تو
ارزشت از ملیسا هم کمتره ،واقعا چطور تونستي انقد خوب نقشتو
بازي کني  ،کلمه هرزه واقعا لیاقتته....
هر کلمه اي که از دهنش خارج میشد ،صداي تیکه تیکه شدن قلبمو
میشنیدم
من:رادمان ،توروخدا بگو راجب چي حرف میزني
رادمان گوشیشو در اوردو به سمتم پرت کرد
گوشیو گرفتم
خداي من
این دختره خیلي شبیه من بود
ولي مطمئنم من نبودم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یه دختر که کپي برابر اصل من رو تخت با مهیار بودو داشتن....
حالم داشت بهم میخورد

#پارت118
من:رادمان ،به جونه مادرم این من نیستم
رادمان تو که منو میشناسي
به خدا این من.....
یه طرف صورتم اتیش گرفت
رادمان زد تو گوشم
رادمان:دهنتو ببند ،به من دست نزن هرزه ،واقعا چطور تونستي؟ با
دوست من؟ میخواسني منو نابود کني؟ میخواستي خورد شم؟ لعنتي من
دوستت داشتم
این بود جوابم؟
زجه میزدمو التماسش میکردم
من:رادمان ،به هرکي که میپرستي باور کن ،رادمان من دخترم به جانه
خودت که عزیز ترین کسمي این من نیستم رادمان ،من دخترم بخدا
رادمان :حنات دیگه پیشم رنگي نداره شهرزاد ،خوب شناختمت
دیگه نمیخوام ببینمت ،گمشو بیرون
رفتم دستشو گرفتم و با هق هق گفتم :رادمان توروخدا حرفمو باور
کن ،من دخترم رادمان ،اصال منو ببر ازمایش
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

به جونه خودت این من نیستم
رادمان پرتم کرد رو تخت
رادمان :باشه  ،نیازي به دکتر نیست ،خودم چکت میکنم
داشت دکمه هاي پیراهن شو باز میکرد
نه نباید اینکارو میکرد ،میخواست بهم تجاوز کنه ،من نمیزاشتم
من :رادمان توروخدا نه ،نه این کار نکن رادمان ،منو از خودت متنفر
نکن.
رادمان انگار کر شده ...زجه هامو نمیدید...التماسامو نمیشنید
اومد روم خیمه زدو همونجور که لبامو وحشیانه میبوسید لباسامم در
میورد
هي سعي میکردم پسش بزنم
اما زور من کجا و زور اون کجا
دیگه نا امید شده بودم
فقط دلم میخواست یه اتفاقي بیوفته که همینجا بمیرم
این لحظه فقط دلم مرگ میخواست

#پارت119
تموم لباسامو در اوردو من فقط گریه میکردم ،انقد بدبخت بودم که توان
دفاع از خودمو نداشتم
رادمان کمربند شو باز کردو......
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

من:رادمان پشیمون میشي ،این کارو نکن رادمان ،منو از خودت متنفر
نکن ،خواهش میکنم ،داري اشتباه میکني
ولي من هرچي میگفتم اون انگار نمیشنید
فقط کار خودشو ادامه میداد
پاهاي منو کشید سمت خودش
با کاري که کرد جیغي از سر درد کشیدم
دردش بیشتر از درد شکستن قلبم نبود
رادمان با بهت نگام کردو لبشو مثل ماهي بازو بسته میکرد
کاره خودشو کرده بود
زندگیمو...
دخترونگیمو گرفته بود
به سختي از جان بلند شدم کع زیر دلم تیر کشید
رادمان :شهرزاد غلط کردم
من :رادمان ،تو رابطه اي که اعتماد نباشه  ،آرامشم نیست
لباسامو برداشتمو پوشیدم
حتي موقع رفتن از اتاق برنگشتم رادمانو نگاه کنم ،دیگه دوست نداشتم
تو چشماش نگاه کنم ،منو خورد کرده بود ،منو با کارش کشته بود
با اون حال بدم از عمارت زدم بیرونو رفتم کنار خیابون
خاستم از جاده رد بشم که با وحشت به سمت چپم نگا کردم که یه
ماشین با سرعت داشت به سمتم میومد ،خشکم زد
چن دقیقه بعد احساس بي وزني کردمو پلکام سنگین شد.....

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت120

?رادمان?
عذاب وجدان یک لحظه ولم نمیکرد
من چیکار کرده بودم؟
به عشقم تجاوز کرده بودم؟
یاد اشکاش و التماساش افتادم که دل سنگو اب میکرد
دیگه روم نمیشد تو چشماش نگا کنم
با اون حرف اخرش بهم فهمونده بود که دیگه نمیخواد منو ببینه
ولي اون فیلم.....
میکشمت مهیار!
لباسامو پوشیدمو از اتاق زدم بیرون
انقد عصباني بودم که هرکي سر راهم سبز میشد مطمئنن میکشتمش
تنها چیزي که ارومم میکرد این بود که مهیارو زیر مشت و لگد بگیرم
از پله ها رفتم پایین که گل بانو با گریه اومد طرفم
گل بانو:ارباب...ارباب توروخدا یکاري کنید ...بچم...شهرزادم ارباب
احساس کردم روح از تنم جدا شد
گل بانو:ارباب..شهرزادم تصادف کرد توروخدا یکاري کنید.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

باورم نمیشد...شهرزادم...شهرزاد من تصادف کرده؟
اگه چیزیش بشه هیچوقت خودمو نمیبخشم
اگه شهرزاد نباشه ،منم نیستم
یعني نمیخوام باشم
گل بانو رو کنار زدمو دویدم به سمت بیرون عمارت
از رضا پرسیدم اسم بیمارستانو سوار ماشین شدم
سرعتم  140بودو تا جایي که میتونستم فقط گاز میدادم
بعد از نیم ساعت رسیدم بیمارستان
بدون اینکه ماشین و قفل کنم دویدم توي بیمارستان و به سمت پذیرش
رفتم
من:خانم ،شهرزاد احمدي رو کجا بردن
پرستار:از اقوام ایشون هستید؟
با عجله گفتم :نامزدشم
پرستار:متاسفم ،تو اتاق عمل هستن ،استخون دستشون خورد شده و
ضربه بدي به سرشون وارد شده ،دکترا نتونستن صبر کنن تا یکي از
بستگانشون بیاد ،براي همین بالفاصله به اتاق عمل منتقلش کردن
احساس کردم پاهام سنگین شده و نمیتونم تکون شون بدم

#پارت121

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اولین بار بود که اشکم در میومد
اره من داشتم گریه میکردم ،واسه عشقم
واسه کسي که با بي رحمي تموم قلب شو شکوندم
واسه کسي که خنده هاش دنیام بود
بودنش ارامشم بود...
با سختي رفتم جولوي در اتاق عمل و به دیوار تیکه دادمو نشستم رو
زمین
سرمو به دیوار تیکیه دادمو چشامو بستم
_رادمان؟
چشمامو باز کردم که مامان و دیدم
من:مامان ،کي به شما خبر داد؟چرا اومدین؟
با گریه گفت :رادمان! چه بالیي سر دخترم اومده؟اینا چیمیگن؟
چیکارش کردي تو؟.
من؟...من واقعا چیکارش کردم؟
من:مامان خواهش میکنم هیچي نگید
رعنا:یعني چي هیچي نگم ؟
اون تو دارن چیکار میکنن؟
چرا شهرزاد از عمارت رفت بیرون؟
من:دعوامون شد ،مامان بس کن بس کن اههههههه
رعنا جون دیگه هیچي نگفت و فقط گریه میکرد
دقیقا 5ساعت بود که جولو در اتاق عمل نشسته بودیم ولي هنوز عمل
تموم نشده بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

هر دقیقه که میگذشت
حال منم خراب تر میشد

#پارت122

پرستار از اتاق اومد بیرون
مثل فنر از جام پرسیدم
من:خانم چیشد؟شهرزاد حالش خوبه؟
پرستار چند لحظه گیج نگام کرد بعدش سري تکون دادو گفت
پرستار:دکتر خودشون االن میان
ول کرد رفت
پوفي کردم اه لعنتي
داشتم جولو در اتاق عمل رژه میرفتم که در باز شدو دکتر اومد بیرون
منو مامان جولوشو گرفتیم
مامان با گریه گفت
رعنا :دکتر تروخدا بگید دخترم خوبه؟
دکتر یه نگاه به من و رعنا جون کرد
دکتر :ببینید ،ما همه تالشمونو کردیم و تا حدي هم موفق بودیم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

لخته خون توي سر بیمارو در اوردیم ،خداراشکر بیمار زندست ،ولي
توي کماست
شک زده گفتم
من:کما؟
دکتر سري تکون داد و با ارامش گفت
دکتر:بیاید اتاق من براتون توضیح میدم !!.
و راه افتاد ...تکوني خوردم و بعد مکث کوتاهي قدمي برداشتم تا
هنراهش برم که مامان گفت
رعنا:رادمان منم میام.
نفسمو با صدا بیرون دادم
اي خدا
برگشتم سمت مامان
من:مامان زود برمیگردم ،چیزي نیست اروم باش خب؟؟
****
دکتر در اتاق شو باز کردي منو به داخل راهنمایي کرد
من:اقاي....؟
لبخند زد
دکتر :رحماني هستم
سري تکون دادم
من:بله ،اقاي رحماني دقیقا شهرزاد کي بهوش میاد؟وضعیت دقیقا االن
چجوریه؟

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت123
دکتر :ببین پسرم
کما یني اینکه اون فرد هوشیاري شو از دست میده
کما رفتن هر مقداري و داره یعني ممکنه چند روز دیگ به هوش بیاد
ممکنه چند سال دیگه
بعضي وقتا ممکنه عالیم هوشیاریش زیاد بشه بعضي وقتا هم در حدي
کم شه که براي چند ثانیه یا که همیشه به طور کلي عالعم هوشیاریشو
از دست بده که اون موقع شاید حتي وارد کردن شوک هم به بیمار
موثر نباشه براي برگردون عالیم حیاتیش
مثال یه نفر بوده که بعد چند ماه چشماشو باز کرده بعدش دوباره
بیهوش شده
و به خاطر ضربه شدیدي که توي این تصادف متاسفانه به سرش
اثابت کرده حتي امکان اینم هست که بیمار حافظه شو از دست بده حاال
یا موقت یا همیشگي یا ممکنه تکلمشم بعد از به هوش اومدن از دست
بده در هر صورت عوارض بدي بعد از بهوش به دنبال داره
لبخندي زد و با لحن دلم گرم کننده اي ادامه داد :توکلت به خدا باشه
هرچي اون بخواد همون میشه پسرم
شما فقط میتوني دعا کني واسش.
زیر لب یه تشکر کردمو از اتاق اومدم بیرون

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت124

هضم حرفاي دکتر برام سخت بود و حتي دلم نمیخواست یه لحظه هم
به نبودن شهرزاد فکر کنم
دستي توي موهام کشیدم و پوفي کردم
گیج بودم خیلي زیاد
و مرتب دنبال دلیل کارم میگذشتم و به این فکر میکردم تا چه حد
احمقانه رفتار کردم.
روي صندلي نشستم سرمو به دیوار تکیه دادمو چشم هامو لحظه اي
روي هم فشردم
نمیدونم چقد تو اون حالت بودم که با دیدن پرستار که از کنارم
میگذشت از جا پریدم
رادمان:خانم ببخشید خانم
برگشت سمتم ابرویي باال انداخت
پرستار:بله؟بفرمایید
نفسمو با شدت بیرون دادمو بانگراني گفتم
رادمان:ببخشید من میتونم زنمو ببنم
اولش خندش گرفت دستي تو هوا تکون دادو گفت:
خانومتون؟ کي هستن
اخمي کردم عجب ادم مسخره اییه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با لحن خشکي گفتم
رادمان:تصادف کرده شهرزاد...شهرزاد احمدي
با تردید گفت:ممنوع مالقاتن ایشون

#پارت125
قیافم پنچر شد که ادامه داد:
_حاال شما همراه من بیا.
از خدا خواسته سري تکون دادمو باهاش همراه شدم
از اون قسمت رد شدو وارد یه بخش دیگه شد که سر درش نوشته بود
مراقبت هاي ویژه
یه راه رو طوالني که تو یه ردیفش کامال اتاق هایي بود با یه قسمت
شیشه که داخل اتاق کامال مشخص بود
و رو بروش هم صندلیاي مزخرف بیمارستان
سه تا اتاق اولو رد کردیم و درست رو به رو اتاق چهارم ایستاد نگام
به شهرزاد که افتاد حس کردم یچیز تو دلم فرو ریخت
مث یه تیکه گوشت رو تخت بیمارستان بود با یه عالمه لوله و دم و
دستگاه که بهش وصل بود
بغض تو گلوم نشستو سیبک گلوم پایینو باال شد نفس عمیقي کشیدم
نگاهم رو شهرزاد بودو عصال متوجه حرفاي پرستار که تند تند تذکر
میداد که سریع از این بخش خارج شم نبودم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

حتي نفهمیدم کي رفت
دستمو روي شیشه گذاشتم
و خیره شدم به اون خطاي کج و ماوجي که نشون میداد شهرزاد هنوز
نفس میکشید
همینم بود که کمي اروم ترم میکرد
که شهرزاد هنوز هست
انگشتامو رو شیشه فشردم پیشونیمو به شیشه چسبوندم و اروم زمزمه
کردم
رادمان:سریع خوب شو

#پارت126

پرستار با صداي جیغش که رو اعصاب من خط مینداخت گفت :اقا
مکه نگفتم زود برید ازینجا واسه من مسئولیت د....
پریدم وسط حرفش
من:خفه شو
بعدم ول کردم رفتم
انقد حالم خراب بود که نمیخواستم با زر زدناي این بدتر بشه
هواي اینجا خیلي برام گرفته بود ،نفس کشیدن برام سخت بود

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

داشتم میرفتم بیرون که سپنتا و سپندو هیرادو عسلو شقایق و افي و گل
بانو رو جولو پذیرش دیدم
اصال حوصله هیچي و هیچ کسو نداشتم
فقط دلم شهرزادو میخواست
هیراد چشمش به من خورد و اومد طرفم
هیراد:داداش چیشده؟شهرزاد خانوم تو اي سي یوعه؟
من:هیراد توروخدا همه رو ازین جا ببر ،حوصله هیچکسو ندارم
هیراد:باشه باشه ،تو برو تا ندیدنت
از اون فضاي سنگین زدم بیرون
همش یاده شهرزاد میوفتم که رو اون تخته لعنتي مثل یه تیکه گوشت
افتاده بود
اگه شهرزادم چیزیش بشه خودم و میکشم):
*******************
دو هفته بود که شهرزاد تو کما بود
دو هفته بود که مرگ و با چشماي خودم دیدم
دو هفته بود که مثل مرده متحرک شده بودم
دو هفته بود که میرفتم پیش عشقمو ساعت ها باهاش حرف میزدم
امروز به اسرار سپند اومدم عمارت تا دوش بگیرم و لباسامو عوض
کنمو باز برم پیش شهرزادم

#پارت127
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

از پله ها رفتم پایین ،میخواستم برم بیمارستان که گل بانو با چشماي
اشکي راهمو سد کرد
من:بله؟
گل بانو:ارباب 3روزه لب به غذا نزدین توروخدا بیاین یه چند لقمه غذا
بوخورید بعد برید
من:وقت ندارم گل بانو باید برم
گل بانو :خب صبر کنید یه ساندویج براتون بگیرم ارباب اینجوري
ضعف میکنید
دستي تو موهام کشیدم ،داشتم کالفه میشدم
گل بانو اومدو یه لقمه بزرگ داد دستم
گل بانو:ارباب حتمن بوخورید یکم جون بگیرید  ،خیلي الغر شدین
،اگه شهرزاد اینجا بود حتمن کلي جیغو داد میکرد بچم.
مگه شهرزاد کجاست؟
شهرزاد زود بیدار میشه
وقتي بیدار شد دیگه هیچوقت نمیزارم بخوابه
من:شهرزاد قهره باهام ،واسه همین رفته دور از من خوابیده ،میخواد
تنبیهم کنه گل بانو
گل بانو بي صدا اشک میریخت
پوفي کردمو از عمارت رفتم بیرون
*********************
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفتم تو اتاقي که شهرزادم توش خوابیده بود
کنارش نشستمو دستشو گرفتم
من:خانومم  ،نمیخواي بیدار شي دیگه!؟
نمیخواي باز خنده رو لبام بیاري؟
هنوز داري تنبیهم میکني؟
دو هفته زیاد نیست؟
دیگه خیلي داره طوالني میشه عشقم ،میشه زودتر بیدار شي؟
تو که انقدر بي انصاف نبودي
شهرزادم رفتم از مهیار شکایت کردم
کاره خودشو ملیسا بود
میخواستن تورو ازم بگیرن
دوتاشونو انداختم زندان
تو مال مني!هیشکي نمیتونه تورو ازم بگیره
میشه چشماتو باز کني؟
دلم خیلي واسه دریاي چشمات تنگ شده
انقد بي رحم نباش ،منم تا یه حدي میتونم تحمل کنم

#پارت128

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

مثل روزاي قبل من فقط حرف میزدمو شهرزاد گوش میکرد
احساس میکنم دیگه دوسم نداره
اگه دوسم داشت زودتر از اینا بیدار میشد
سرمو گذاشتم رو دستشو چشامو بستم
************************
حس کردم یکي داره تکونم میده
چشمامو باز کردمو سرمو اوردم باال که با قیافه ي نحس پرستار رو به
رو شدم
پرستار :مگه من صد دفعه نگفتم انقد تو اي سي یو نمونید خوب نیست
اشعه داره اینجا
از همه چي خسته بودم
انقد خسته بودم که حوصله جواب دادن به چرتو پرتاي پرستار نداشتم
بدون حرف بلند شدمو از اي سیو بیرون رفتم
*************************
?شهرزاد?
پلک هام و نیمه باز کردم
بخاطره نور دوباره بستمشون خواستم دست هام و باال بیارم روي چشم
هام بزار ولي انگار به دست هام چند وزنه صد کیلوي بسته بودن
صداهاي نامفهومي به گوشم میرسید
به سختي دوباره الیه چشم هام باز کردم ،تار میدیدم
باالي سرم چند زن و مرد ایستاده بودن قیافه هاشون برام اشنا نبود
سرم سنگین بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دلم خواب مي خواست چشم هام روي هم گذاشتم
تو خواب حس مي کردم کسي صدام میزنه
صدا برام اشنا نبود
الیه پلک هام و باز کردم بعد چند بار پلک زدن بلخره تونستم واضح
ببینم
مردي مسني باالیه سرم ایستاده بود نمي شناختمش روپوش سفیدي به
تن داشت...
مرد :بیدار شدي
لب هام و به سختي تکون دادم
صدام بم و خش دار بود
من :م...من کجام
مرد :اسمت و یادت میاد؟
چند لحظه به مرد خیره موندم ..
من:شهرزاد ...شهرزاد احمدي
مرد:میدوني االن چه تاریخیه؟
چشم هام و بستم و سعي کردم به یاد بیارم
ولي هر چي فکر کردم نتونستم به یاد بیارم
نه یادم نمیادمرد :یادت میاد چه اتفاقي برات افتاده ...
به محض تموم شد حرف هاي مرد یادم امد که اون ماشین با سرعت
داشت میومد طرفم
من:تصادف کردم؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

مرد :یادت امد ،اره تصادف کردي ،خوب خیالمون راحت شد واسه
حافظت مشکلي پیش نیومده
تولد دوباره ات و تبریک میگم  ،خانم سنایي ؟!
زن جواني به مرد نزدیک شد ..پس من تو بیمارستان بودم ...

#پارت130

سرمم تزریغ کردو بعد چند دقیقه نفهمیدم کي پلکام
پرستار یه چیزي به ُ
رو هم افتادو خوابیدم
فشار زیادي رو دستم بود  ،اروم چشامو باز کردم
چند بار پلک زدم تا به نور عادت کردم
به دستم نگاه کردم که دیدم رادمان سرشو گذاشته رو دستمو خوابیده
تمام کاراش مثل یه فیلم از جولو چشمام رد شد...تموم
حرفاش...تهمتاش...هرزه گفتناش...به خاطره اونه که من االن اینجام
،همه اینا تقصیره اونه
اما نمیدونم چرا ته ته قلبم هنوز دلم فقط رادمانو میخواست
تکوني به خودم دادم که رادمان سرشو اورد باال تو چشمام زول زد
رادمان:بیدار شدي شهرزادم؟
با بغض چشمامو روي هم گذاشتم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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رادمان :نخواب شهرزادم ...نخواب عشق من ...به اندازه کافي
خوابیدي6 ...ماه خواب بس نبود؟ دیگه نمیخوام بخوابي ...میخوام به
اندازه این 6ماه تو چشمات زول بزنم ...نخواب...
بغضم ترکیدو اشکام گونه هامو خیس کردن
رادمان داشت چیکار میکرد؟
داشت باز منو دیوونه میکرد ...ففط میخواست صداي قبلمو در بیاره
دستشو گذاشت روي گونمو سرمو به سمت خودش برگردوند
داشت گریه میکرد
اون دیگه چرا داشت گریه میکرد؟اون که به خاستش رسید ...منو
بدبخت کرده بود
رادمان :شهرزادم توروخدا گریه نکن
غلط کردم ،بخدا غلط کردم ...نمیدوني این 6ماه چي کشیدم ...کل این
ماهو همش جولو در اتاقت بودمو باهات حرف میزدم...عذاب وجدان
ولم نمیکرد شهرزاد ...تو به بدترین شکل تنبیهم کردي ....عذاب
وجدان درد کمي نیست شهرزاد ...من دیگه طاقت ندارم ازت دور
باشم ...شهرزاد تو فقط یه باره دیگه منو قبول کن ...به حان خودت که
عشقمي نمیزارم اب تو دلت تکون بخوره ...شهرزادم روتو ازم
برنگردون

#پارت131

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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تدوین:فاطمه عابدین زاده

با صداي در نگامو برگردوندم سمت در که یه پرستار با اخم وارد اتاق
شد
پرستار :اقاي محترم چندبار بگم وقتي ،وقت مالقات تموم میشه بیمارو
تنها بزارید
ایشون باید استراحت کنن،لطفا برید بیرون
رادمان با چشماش اشکیش بهم ذول زدو روشو برگردوندو رفت بیرون
هنوزم نمیتونستم بهش اعتماد کنم
با جرفاش،یه کوچولو فقط یه کوچولو دلم به رحم اومد
اما کارایي که باهام کرد هنوز یادم نرفته بود
التماسام یادم نرفته بود
زجه هام...
همشون مدام تو مغزم مرور میشدن
سرم داشت منفجر میشد از فکر زیاد
از پرستار خواستم بهم ارامبخش بزنه
با ارامبخشي که بهم زد بعد از چن دقیقه پلکام سنگین شدو خوابم برد
************
با صداي دو زن از خواب بیدار شدم ولي چشمامو باز نکردم
اولي :بیچاره،چقدرم نازه ،حتمن اگه بفهمه دیگه نمیتونه بچه دار بشه
خیلي ناراحت میشه
دومي :هر زني بود ناراحت میشد ،دکتر میگه بخاطر اینکه بعد اولین
رابطه تصادف کرده و به رحمش اسیب رسیده دیگه نمبتونه بچه دار
بشه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان
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اولي :اره خیلي سخته...
دومي :بریم االن بیدار میشه  ،اگه بفهمه شوهرش بیمارستانو رو
سرمون خراب میکنه...
با صداي بسته شدن در چشامو باز کردم
هنوز نتونسته بودم حرفاشونو هضم کنم
نفس کشیدن برام سخت شده بودو داشتم خفه میشدم
بغض بدي تو گلوم بود
رادمان حتي حق مادر شدنم از من گرفته بود
رادمان همه چیزمو از من گرفته بود
زدم زیر گریه
هرچي گریه میکردم خالي نمیشدم
اي کاش میمردم...
اگه میمردم انقد عذاب نمیکشیدم...
انقدر گریه کردم تا خوابم برد
*************************
1هفته از بهوش اومدنم میگذشت و من امروز مرخص میشدم
دیگه نمیتونستم با رادمان بمونم ،هنوزم مثل قبل عاشقش بودم
ولي نمیتونستم ببخشمش
اون با بي اعتمادیش گند زد به عشقمون
امروز میخواستم فرار کنم
نمیدونم کجا میخوام برم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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من که چیزي واسه از دست دادن ندارم
فقط میخوام از رادمان دور باشم...

#پارت132

خاله کمکم کرد تا لباسامو بپوشم
لباسامو که پوشیدم با رادمانو خاله رفتیم تو ماشین نشستیم به رادمان
حتي نیم نگاهیم نکردم و ازین بابت خیلي کالفه بود چون هي دستشو
میکشید تو موهاش و زیر لب ي چیزایي میگفت
تو راه همش به اینده ي نا معلومم فکر میکردم
به اینکه قراره چي به سرم بیاد
وقتي رسیدیم یه راست رفتم توي اتاقم
چون هنوز اثر ارامبخشا روم بود خیلي خسته بودمو خوابم میومد ،رفتم
رو تختمو پتو رو تا گردنم کشیدم باال و خوابیدم
********************* ****
نفس عمیقي کشیدم
قطعا امروز نمیتونستم فرار کنم
چون گل بانو یا حتي دخترا
همش باالي سر من بودن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دخترا که کلن تو اتاق پالس بودن
دلقکا فقط چرتو پرت میگفتن
اما من اصال حواسم اینورا نبود
حالم یجور خیلي بد بود اما همش سعي میکردم باهاشون بخندم و
تظاهر کنم ک همه چیز خوبه و البته که چه کار سختي
شبا همش کابوس بودو کابوس
کبودیاي روي صورت و تنم کمتر شده بود اما کامال خوب نشده بود
سردردایي سرسام اوري داشتم ک بعضي وقتا دیوونم میکرد
رادمانو اصال نمیدیدم یعني خودم نمیخاستم ک ببینم فقط باهاش دکتر
میرفتم اونم میترسیدم باش تنها باشم برا همین هردفعه یکیو با خودم
میکشوندم
تصورش تو ذهنم اذیتم میکرد اینکه رادمان هموني باشه که وحشیاني
بهم تعرض کرد
نگاهم روي ساعت چرخید
غلطي توي جام زدم و روي تخت دو نفره بزرگ گوشه اتاق بودم
توي جام نشستم و پاهامو از تخت اویزون کردم
نگاهم روي کف اتاق چرخید
عسل افي شقایق
سه نفرشون ولو بودن کف اتاقو از بس جفتک پرونده بودن بیهوش شده
بودن
فکر کنم ساعت ?? بود که بالشتو پتو به دست اومدن گفتن ما میخایم
اینجا بخابیم تا ساعت سه و نیمم ور زدن و جفتک پروندن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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جوري که مث اون روز مهموني سپند بازم اومد سراغشونو داد و بیداد
کرد
عسلم کم نیاورد و جواب داد
همون موقع رادمان اومد تو اتاق همونطور که منو نگاه میکرد سپندو
اروم کردو و از اتاق بیرون بردش

#پارت133

تو جام جا به جا شدم
سرپا ایستادم
نگاهم به ساعت افتاد ? ??:صبح
چشمام از گریه نه
بلکه از بیخابي میسوخت
این چند روز اونقدر برام گنگ بود که حتي نتونستم یه قطره اشکم
بریزم
کورمال کورمال به سمت تخت رفتم
هوا روشن بود
اما اتاق تقریبا با پرده هاي کلفت مشکي تاریک بود
چشمام به تاریکي عادت داشت

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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بچه ها رو میدیدم اما نمیدونم چیشد که پام روي دست یکیشون رفتو
صداي داد شقایق بلند شد
_آخخخخ افي سگ تو روحت گراز چه خبرتههه.
افي با صداي گیج و خواب الودي گفت_اع چي میگي بابا من....
صداي خواب الودو گرفته عسلم بلند شد که داد زد_خفههه شین االن
این شرزاد زلیل مرده بلند میشههه ،اقا دهن مارو سرویس میکنه
و غلتي تو جاش زد
خندم گرفت هم بخاطر اینکه خود اسکلش با دادي ک زد احتمال بیدار
شدن من ،اگه خواب بودم خیلییي زیاد بود هم اینکه رادمان بخاطر
من حسابي اینارو میچزوند
کله تکون دادم نه خوبه خوبههه
باز بشون نگاه کردم
هر سه تاشون خواب خواب بودن دلم براشون تنگ میشد
براي اسکل بازیاشون شوخیاشون
پوفي کردم
سمت کمد رفتم هول هولکي هرچي که دستم اومدو پوشیدم
که ترکیبش شد یه مانتو کوتاه اسپرت مشکي و شلوار جیگري و
روسري ابي
نوچ این دیگه خیلي ضایه بود
روسري رو از رو سرم کشیدمم
شال جیگري رو انداختم روي موهاي بازم صورت رنگ پریده و بي
حالمو که هنوز زیر چشم چپم یکم کبود بودو تو اینه از نظر گنذروندم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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و تنها دارییم که ?? تومن بودو از روي میز چنگ زدم و تو جیبم
چپوندم میدونستم خیلي کمه االن اگ قبال بود میشد از رادمان پول کش
برم ولي هیچي اون قبال نبود دیگ
اهي کشیدم اه چه زندگي گندي!
با ترس و لرز از اتاق بیرون زدم

#پارت134

هنوز چراغا خاموش بود
پله هارو اروم اروم پایین اومدم
از جلوي اتاق گل بانو که گذشتم چراغش روشن بود
اروم سرکي کشیدم
داشت نماز میخوند
بغضم گرفت
این چند روز خیلي هوامو داشت
دلم براي گل بانو هم تنگ میشد
نفسمو باشدت بیرون دادم
اه منم فیلم هندیش کردم
بسه بابا شهرزاد خودتو جمع کن
اروم اروم به سمت سالن رفتم که حس کردم یکي داره صحبت میکنه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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خودمو سریع کشیدم کنار
گوشامو زیر کردم
صداي خواب الود سپنتا بود
_عاخه عزیز من تو کله سحر منو بیدار کردي که چي؟
...
_ به جان توووو که من شمالم االن .خوابم بودم
...
_نه عشقم من برا چي باید تورو بپیچونم
....
_خیلي خب .چشممم باااش مواظب خودت باش خدافظ
عه عهههه پسره گودزیال که شمالي اره؟حیف ک نمیشه وگرنه میرفتم
اون افیه بي بخارو بلند میکرد که بیوفته بجونت اینقدر موهاتو بکشه تا
کچل شي
صداي قدم هاشو حس کردم
خودمو ب دیوار چسبوندم
این قسمت کامال تاریک بود
اون شلقمم همون طور که غر غر میکرد عه کنارم رد شد
_اه بابا چه وضعشه؟؟؟دختر اسکل منو بیدار میکني که عشقم دلم برات
تنگ شده .عاخه عوضي خر من چیکار کنم که دلت تنگ شده خب
به....
هین ارومي کشیدم..پسر کصافت!

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

رفت سمت طبقه باال ...با تاسف سر تکون دادم...دویدم سمت در
ورودي ...اروم بازش کردم....با دو از کنار حیاطم گذشتم

#پارت135

به در حیاط نگاه کردم
نوچ نوچ.
این که قفلههههه
ابرو باال انداختم
دستم بردم سمت درو با هر جون کندني که بود باال رفتم
ببین عاخه ادمو ب چه کارایي مجبور میکنن
باالي در نشستم به ارتفاع اونور ک باید میپریدم نگا کردم
تازه فمیدم که اي واي خرم زایید اونم زیااد
یه نگاه به ارتفاع کردم
یه نگا بازم به ارتفاع
کاریش نمیشد کرد
تو یه حرکت پایین پریدم که توي پام درد بدي حس کردم
صورتم از درد مچاله شد و اخي گفتم
رو یه پا تند تند باال پایین میپریدم و مثل مرغ بال بال میزدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

اي تو روحت رادمان تو روح کسي که این درو ساخت
توروح کسي که عصن گفت خونه در داشته باشه
حاال یکي نبود بگه چي چرتو پرت میگي؟؟؟
یکم دم در نشستم
حالم که جا اومد لنگون لنگون شروع کردم راه رفتن
من که حالیم نبود این ورا رو
اول باید یه ماشین میگرفتم
هرچي جلو تر میرفتم خونه ها دربو داغون تر بود
دلم سوخت براي ادمایي که دارن تو سختي جون میکنن تو نا امن ترین
خونه ها زندگي میکنن
بعد اون عمارت به این گندگي براي یه نفر این همه خدمه داره
کله تکون دادم واقعا که تبعیض بود
اونم خیلي زیاد
خالصه به هرجون کندني که بود یه ماشین یافتم
براي شهر
اصال نمیدونستم قراره چیکار کنم یا کجا برم
این راننده هم که یه سر عه وضع اقتصادي زر زد منم همونطور که
ُچرت میزدم کله تکون میدادم ک مثال اره تو درست میگي

#پارت136
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

باالخره به شهر رسیدیم
حدود ساعتاي هفت بود
همون بیست تومني ک داشتم دادم به راننده
دلم از گرسنگي ضعف میرفت
شروع کردم بي تفاوت راه رفتن تو خیابونا
واقعا هیچي دیگ مهم نبود
نه گرسنگي نه اینکه جاییو ندارم
مگ قبال کجارو داشتم؟
من از اول زندگي یچیز اضافي بودم
ک وقتي بابا مست خونه میومد
مامانو کتک میزد میگفت این توله سگ چیه انداختي تو پاچه ما
تا روزیم ک فرار کنم هزار نفر رفتنو اومدن تو خونه و هزار تا نگاه
گند بهم کردنو هزار تا حرف کثیف بهم زدن
نفس عمیقي کشیدم
اشک تو چشمام جمع شده بود
بغض تو گلوم اذیتم میکرد
کاش میشد که نباشم
منو همیشه اضافه دونستن
رادمان که به حرفم اعتماد نداشتو وحشیانه بهم تعرض کرد بعدم فک
کرد با چهار تا معذرت خواهي حل میشه
بابامم منو نخواست
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

مامانم تنهام گذاشتو رفت
دستي به گلوم کشیدم
نه من حق نداشتم گریه کنم
من حق نداشتم زندگي کنم اصال
با بوق ماشیني از جا پریدم بعدم یه صداي نحس
_به به خوشگل خانوم
_اوله صبحه ولي در خدمت باشیم
صداي یکي دیگه اومد
_سعید ولش کن اینکاره نیست
سعید_اشکال نداره اینکارشم میکنیممم
قدمامو تند تر کردم کصافتا
هیچوقت یه زن امنیت نداشت
ماشین بازم اومد
سعید_ بیا باال خوشگله خوب حساب میکنم
یه چیزي رو دلم مونده بود
باید میگفتم!
برگشتم سمتش...

#پارت137

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

تدوین:فاطمه عابدین زاده

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

شهرزاد_کصافت هرزه فکر کردي همه مثل اون دوست دخترایاي
عوضیتن اشغال ،اینقدر ندید بدیدین؟
حالم از تو و امثال تو بهم میخوره که با این کارا و رفتارتون یه زن
میترسه تو خیابون راه بره
برو به درککککک
بعدم سریع پیچیدم تو کوچه بعدي که صداي داد پسره بلند شد
_عجب دل پري داشتاااا
یه نفس کل کوچه رو با اون پاي لنگ دویدم
از اونجام رفتم تو کوچه بعدي
خم شدم دستامو به زانوم زدم
یکم که حالم جا اومد صاف ایستادم
االن چیکار کنم؟؟؟فوقش اینقد راه میرم تو یا گوشه بمیرم
نگاهم به پارک رو به رو افتاد
نفسي کشیدم و به سمت پارک رفتم
خیلي بزرگ نبود
یه سري پیر مردو پیر زن یه سمت گروهي داشتن ورزش میکردن
کله تکون دادم عجب بیکارایي
نگاهم سمت دختري رفت که روي نیمکتي تو قسمت گوشه پارک
نشسته بودو تو ُچرت بود
چون هي سرش میوفتاد و دوباره بلند بود
یه سیگارم دستش بود که تو دستش دود میشدو اخرش از دستش افتاد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

دوباره پرید
صاف نشست اما بازم سرش خم شد
بي اختیار به سمتش رفتم
گوشه نیمکت نشستم

#پارت138

اینقدر گیج بود که متوجه من نشد
اهمي گفتم که باز پرید
سرشو بلند کرد
نگاهم روي صورت بي روحش که رنگش به سفیدي میزد افتاد
چشماش قرمز بود و لباش خشک بود
دلم براش سوخت
سر وضع خوبیم نداشت
گیج کله تکون دادو با لحن التي گفت
_ها؟چیمیگي تو دیه؟
بي حرف سر تکون دادم
بي خیال خندید
با دستاش ک میلرزید پاکت سیگارو از روي نیمکت کناریش چنگ زد
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_میکشي؟؟
سري به نشونه نه تکون دادم
غش غش خندید
_بکش بابا چقو سوسولي عاخه
سرشو جلو اورد
_چیه نکنه اللي؟
شهرزاد_اسمت چیه
پقي زد زیر خنده
_چیه نکنه میخاي باهام دوست شي؟نوچ خانومه ما دوستامونو تو
همون دبیرستان دادیم رفت
االن االف اینور و اونوریم رفیقم حالیمون نیس راهتو بکش برو
صداش خمار بود
باز پرسیدم_اسمت چیه؟
سیگاري از پاکت در اورد
_سمیرا!عاقا سمیرا حله؟؟؟ االن که فمیدي اسم ما چیه میخاي چیکا
کني؟
سیگارو روشن کرد و کنج لبش گذاشت
با بغض گفتم _خانواده نداري؟
نگاهم کرد
سمیرا_خانواده؟چرا فکر کنم!یه سري کصافت خانوادم بودن
شهرزاد_پس..پس چرا اینجایي
باز خندید
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

سمیرا_بیست سوالیه؟عاقا فرار کردیم فرااار و بعد چشماشو گشاد کرد
برام
شهرزاد_چرا؟؟؟
پوزخند تلخي زد_اون خراب شده ک خونه نبود اون کصافتاهم خانواده
نبودن یه چند وقتي به سرمون زده بود در ریم ولي این اخریا دیگه
واجب شد برم
نگاهم کرد توي چشمام!
گفت:اقام خواست بم تجاوز کنه
مات گفتم_چي؟؟
خندید تلخ!
_اقام!بابامو میگم
ببین این دیگه چه سگي حرومي اي بود!

#پارت139

هوش از سرم پرید
یعني چي؟؟؟؟
هلم داد
_پاشو پاشو بساط پهن نکن پاشو برو رد کارت ایجا جا خواب منه
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

وحشت زده فقط نگاهش کردم
تکوني به خودم دادم
و از جام بلند شدم
چند قدم گیج جلو رفتم
واقعا بدبخت تر از منم وجود داشت
حداقل من گیر ادمایي افتادم که بهم محبت میکردن
حداقل من امنیت داشتم
اما اون دختره سیمرا چي؟اون واقعا چي براي از دست دادن
داشت؟اون هیچ نقشي تو بدبخت بودنش نداشت چون تائین نمیکرد
خانوادش چیجوري باشن
برگشتم و نگاهش کردم
روي نیمکت دراز کشیده بود و دستي ک توش سیگار بود اویزون بود
دویدم تا دور بشم که ادماي که ممکن بود وضع االنش حال اینده من
بشه
بي اختیار به سمت باجه تلفن رفتم
از صبح تنها امیدم فقط به یه نفر بود
اگر اونم نمیشد افتصاح بود

#پارت140

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

پریا!
کاغذ مچاله شده سفید رنگو از توي جیبم در اوردم...دستام
میلرزید...چند باري شماره رو اشتباه زدم....چند بارم پشیمون
شدم....میرفتم سربار پریا بشم؟
اون اصال معلوم نیست تو چه وضعي داره زندگي میکنه...باالخره
شماره رو گرفتم به محض الو گفتنش پشیمون شدم
_الو...الو
نه نه االن دیگه وقتش نبود
نفس عمیقي کشیدم ک جیغ کشید
_کصافت مردم ازار زنگ میزني نفس میکشي.
خندم گرفت ..دختره غربتي
تند تند گفتم
_منم..پریااااا...شهرزادم...چه خبرتهههه
یه جیغي کشید که از جا پریدم
_وااااااي شهرزاااد .بیشعور عن .کصافت گاومیش .خاک برسرررر
توییییي وایییي عمارت چه خبر؟چیکار میکني؟کجایي؟ها خوش میگذره
بدون من؟الو الو چرا حرف نمیزني؟
لب هامو روي هم فشردم ...یا خدا مگه این میزاشت حرف بزنم
به لحن ارومي گفتم
_بابا استپ استپ  .چه خبرته؟صبر کن سوار شیم عاره همه خوبن
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

نفس عمیقي کشیدم گفتنش سخت بود
ادامه دادم :تهرانم االن
باز جیغ کشید
هي زرتو زرت جیغ میکشه این بشر
_وااااییي االن کجایي دقیقااا؟بیام ببینمت
گیج اطرافو نگاه کردم و تابلورو براش خوندم ...ک گفت سریع
خودشو میرسونه و خونشون ب جایي که من هستم نزدیکه
روي همون جدوال نشستم
بماند که چقدر هم ادم اومدو رفت
نگاه کردن
با ترحم یا دلسوزي
متعجب یا تحقیر کنند
براي من دیگ واقعا هم فرقي نمیکرد

#پارت141

خمیازه اي کشیدم
اوف چقد خوابم میاد
هنوز دهنم از خمیازه بعدي باز بود
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

که دیدم یه خرس گنده سیاه داره به سمتم میاد سریع و ناخداگاه دهنم
بسته شد و چشمام گشاد شد
یا خدا این چیههههه
دهنمو مثل اسب ابي باز کردم دوباره و مثل کرکدیل حامله جیغ کشیدم
و تو لحظه اخر که داشت میومد تا روم تلمبار بشه
تو یه حرکت آني خودمو کنار کشیدم که تعادلمو از دست دادمو از
جدول افتادم زمین و پخش زمین شدم
اون خرسه هم که انتطار جاخالي نداشت بدبخت پرت شد تو چمنا پشت
سر من ک نشسته بودم
با وحشت سرجام ایستادمو با چشماي گرد یه جیغ کشیدم
صداي خرسه بلند شد
_کصافتتتتت عنننننننن
وحشت زده یه قدم دیگه عقب رفتم
یا خدا پریا بود
چرا اینقد خپل شده؟
با اه و ناله و صد تا فحش بلند شد و با عصبانیت رو به روي منو ک
هنگ داشتم نگاش میکردم ایستاد و باز دهن وا کرد
_بیشعور این چه وضعشه؟؟؟بعد چند وقت همو دیدیممم باید اینجورییي
کني.
چند بار پشت سر هم پلک زدم
مات گفتم:چقدر خیکي شدییییي
خیز برداشت سمتم که براي حفظ جانم مبارکم سریع گفتم:البته
چقدرممممم خوبهههه.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

یدفه نیشش شل شد سر جاش ایستاد
با ذوق چرخي زد و بعد سرجاش ایستاد و مثل کانگرو باال پایین پرید
و گفت:راست میگییي
لبخند ژکوندي زدم
_هههه اره اره خیلي خوب شدي تو عصن
ارواح دل عمم
خیکي شده بود بیا و بببین

#پارت142

یه دفعه اومد سمتم و محکم بغلم کردو شروع کرد
_واااي اگ بدوني چقد دلم برات تنگ شدهههه بووود وااااي بچه هارو
بگوووو اونا چیکار میکنن
همچي فشارم میداد ک گفتم االنه ک دل و رودم از دهم در بیاد
چشمامو تو همون حالت لوچ کردم
و یه تکوني به خودم دادم و با حرص گفتم
_اع برو اونور دختر خفم کردي خووو
چند لحظه همونجوري بم زل زدو و بعد با چندش گفت:چقد بیشعوري
تو
دستشو کشیدم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_بیا بیا بریم بات حرف دارم
دنبالم اومدو غر غر کرد
دوباره رفتیم تو همون پارکه
ولي یه قسمت دیگش و روي نیمکت نشستیم
با هیجان گفت:خب خب تعریف کن
با پرویي گفتم:پریا گشنمه
چند لحظه نگام کردو بعد بي حرف بلند شد رفت سمت بوفه
با یه ساندویچ اومد پرت کرد سمتم و گفت:کوفت کن
با ولع شروع کردم ساندویچ خوردنو و تند تند از اول تا اخرش و
براش گفتم
اونم که حالت صورتش هي عوض میشد
اول لبخند
بعد لبخند ملیح
بعد خنده
یدفه پوکر
االن با چشماي وزقیش نگام میکنه
بعدش ابروهاش باال پرید
اخم
اخرشم زرتي زد زیر گریه
پوفي کردم
_پریا چته بابا
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

کانال@mydaryaroman:

دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_وااااي یعني واقعا ارباب اینکارو کرد اون که اینجوري نبود
چشمامو لوچ کردم
_چیه فکر کردي اربابت قدسیه بوده؟
گریش بلند تر شد
بي حوصله کفشاي اسپرتمو از پام در اوردم
چهار زانو رو نیمکت نشستم و بش زل زدم
تا ببینم کي گریش تموم میشه
اه چقد زرزوعه این

#پارت143

پوفي کردمو بلند شدم...دستشو گرفتمو دنبال خودم کشوندم
_کجا میبري منو؟
_نمیدونم ...فقط میخوام خفه شي چون خیلي رو اعصابمي
دستشو با شدت از دستم کشید بیرونو روشو با حالت قهر برگردوند
پوفي کردمو گفتم
_پري جونم...قهر نکن توروخدا...از دیشب تاحاال بیدارم ...خیلي
خستمه توهم هي گریه میکني من عصبي میشم خوب
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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تدوین:فاطمه عابدین زاده

سرمو انداختم پایینو با مظلومیت ساختگي گفتم
_طاقت ندارم اشکاتو ببینم
خب همین جمله کافي بود تا اون گوریل با اون هیکل گندش خودشو
پرت کنه بغلم و خفه م کنه
_واي اجي جونم ببخشید اصال حواسم به این نبود که خسته اي
با زور از خودم جداش کردم لبخند کجو کوله اي زدمو زیر لب
اوسکولي نثارش کردم
_چیزي گفتي؟
_نه نه گفتم چقد دلم برات تنگ شده بود
چشمامو باریک کردو با حالت مشکوکي گفت
_باشه...
_خب دیگه پري بریم چون از گرما دارم میپزمممممم
پریا باشه اي زیر لب گفتو باهم رفتیم تاکسي گرفتیم و تا رسیدن به
مقصد ،پري کلي از خودشو داداشش گفت
اینکه بعد از اینکه از عمارت رفت ،رفتن کجا؟چیکار کردن؟
گفت داداشش خیلي وقت بود ازاد شده بود ولي اول میخواست کار کنه
و یه جاییو اجاره کنه تا بتونه پریارو ببره پیش خودش
کلي حرف زد واسم ،ازین که چقد با داداشش احساس خوشبختي میکنه
و این حرفا
تموم مدتي که داشت واسم حرف میزد با حسرت به حرفاش گوش
میکردم

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

#پارت144

وقتي رسیدیم پري پول رانندرو حساب کرد
از ماشین پیاده شدیمو جولوي یه خونه با دره سبز وایسادیم
پریا درو باز کردو دستشو گذاشت پشت کمرمو منو به داخل هدایت
کرد
با کجنکاوي به دورو ورم نگاه میکردم
یه حیاط بزرگ که یه تخت گوشه دیوار ،اول حیاط بود و روش یه
قالي پهن شده بود
یه حوض کوچیکم وسط حیاط بود
خونه بیشتر نماي قدیمي داشت
با پریا رفتیم توي خونه
دیزاینش خیلي معمولي بود
یه دست پشتي و یه تلویزیونو میز تلفن توي پذیرایي بود
_خب دیگه شهرزاد جون به خونه ما خوش اومدي
_مرسي مرسي...فقط پري داداشت نیاد منو اینجا ببینه پرتم کنه بیرون
_نه بابا دیوونه این چه حرفیه میزني داداشم خیلي مهربونه
_اینکه واسه تو مهربونه دلیل نمیشه واسه منم مهربون باشه
پریا تک خنده اي کردو گفت
_حاال 3.4ساعت دیگه میاد خودت با اخالقش اشنا میشي خواهري
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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پریا شالشو در اوردو همینطور که دکمه هاي مانتوشو باز میکرد به
طرف اشپزخونه رفت
بدون حرف رفتم نشستم رو زمینو به مشتي تکیه دادم
نیاز داشتم یکم با خودم خلوت کنمو به آینده نامعلومم فکر کنم

#پارت145

با احساس خیسیه صورتم از فکر اومدم بیرونو با قیافه اي متعجب به
فرد بیشعوره رو به روم نگاه کردم که کسي نبود بجز پریاي خرس
مرض داري؟اوهوم اخه یک ساعت و ده دقیقه یا که داري فکر میکني ،حوصلم سررفت خب
لبامو تو دهنم جمع کردم و با حالت متفکري گفتم
خب پس بیا یکاري کنیم که حوصلت سر نرهپریا با ذوق گفت :چیکار؟
با قیافه اي خبیث نگاش کردمو تو یه حرکت غیر منتظره حجوم بردم
سمت شو شروع کردم به قلقلک دادنش ،پریا قهقه میزدو میگفت
واي...شهرزاد...گوه خوردم...واي...االن جیش میکنم...توخودم...جییییییییغ
ولش کردمو بلند شدم ایستادم ولي پري همچنان دلشو گرفته بودو
میخندید
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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پریا فکر کنم گوشیت داره زنگ میخورهپریا ساکت شدو بعد بلند شد گفت :اره اره زنگ گوشي منه
بعدم رفت توي آشپزخونه و منم دنبالش رفتم
پریا داشت با یکي حرف میزدو منم رفتم که اب بخورم
یه لیوان برداشتم و پر اب کردم ،اولین قلپي که خوردم همشو تف کردم
تو سینک ظرف شویي
اه حالم بهم خورد
پرییییییي آبتون چقد گرمهههههپریا دساشو برد باال و با چشماي از حدقه بیرون زده اروم لب زد :خفه
شو
نه شقایق چي داري میگي شهرزاد اینحا نیست که....فهمیدم شقایق پشته خطه و اینم فهمیدم که گند زدم ،اگه شقایق صدامو
شنیده باشه مطمئنن به رادمان میگه...

#پارت146

?رادمان?
با صداي در زدن بیدار شدم
با چشماي نیمه باز رفتم درو باز کردم که با گل بانو رو به رو شدم.
داشت گریه میکرد!!!!
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_گل بانو چیشده؟
_اقا شهرزاد فرار کرده
با صداي نسبتا بلندي گفتم:
چییییي؟؟؟فرار کرده؟؟؟مطمئني؟
_اره ارباب به نگهبانا گفتم دور و اطراف روستا رو بگردن.خودمم با
دخترا تو عمارتو گشتیم،ولي نبود
باشه تو برو االن میرم دنبالش میگردمبا هق هق گفت:چشم ارباب
با عجله در کمدو باز کردمو هرچي دم دستم بود رو پوشیدم.
داشتم دکمه هاي پیرهنمو میبستم که شقایق سراسیمه وارد اتاق شد
_ارباب...ارباب پیداش کردم...شهرزادو پیداش کردم
_چي ؟مطمئني؟؟
_آ...آره پیشه پریاست.
_پریا خودش گفت؟
_نه وقتي بهش زنگ زدم که بگم شهرزاد نیست ،صداي شهرزادو
شنیدم.
_باشه ادرس خونه پریارو بلدي؟
_اره االن براتون مینویسم رو کاغذ...

??????????
????????
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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??????
????
??

#پارت147

دختره ي نفهم ،فکر کرده اگه فرار کنه من دستم بهش نمیرسه.
آدرس و از شقایق گرفتمو سوار ماشین شدم.
?شهرزاد?
با استرس به پریا ذول زدم
چته شهرزاد چرا اینجوري نگام میکني؟پریا...بنظرت صدامو شنید؟پریا شونه هاشو انداخت باال و با بیخیالي گفت
نمیدانم...واي پري من میترسماز چي میترسي خره؟ فکر نکنم شنیده باشه ،پاشو خودتو جمع کن بیاناهار درست کنیم
با استرس رفتم تو پذیراییو نشستم رو زمینو به دیوار تیکیه دادم.
انقد استرس داشتم که هر لحظه امکان داشت غش کنم از ترس اینه
رادمان پیدام کنه.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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پریا اومد باال سرم وایسادو اسممو با داد صدا کرد
چته پري؟ میشه واسه ?? دقیقه سمت من نیاي؟پریا همنطور که دست منو میکشید گفت:
نه نمیشه ،بلند شو زودپوفي کردمو بلند شدم دنبال پري رفتم تو اشپزخونه
?رادمان?
بعد ?ساعت رسیدم دم خونشون
با هزار بدبختي خونه رو پیدا کردم...

#پارت148

از ماشین پیاده شدمو روبه روي در وایسادم و در زدم....
?شهرزاد?
داشتیم با پري ماکاروني درست میکردیم و کلي میخندیدیم که پري
دستشو به عالمت سکوت برد باال
فکر کنم صداي زنگ میاد...با این حرف پریا روح از تنم جدا شد
پري توروخدا درو باز نکنخفه دیوونه شاید داداشم باشهتمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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اگه رادمان بود چي؟آخه اون آدرس خونه ي مارو از کجا داره؟با این حرف پري یکم آروم گرفتم ولي هنوزم میترسیدم که نکنه
رادمان پشت در باشه...
با پریا رفتیم تو حیاط و پریا داد زد
کیه؟ولي کسي جواب نداد
پریا یه نگاه به من کردو شونه هاشو انداخت باال و رفت درو باز کرد
همین که درو باز کرد یه نفر درو هول دادو اومد تو که جیغ پریا رفت
هوا
رادمان بود...
با عصبانیت اومد سمتم
به خودم اومدمو دویدم توي خونه اونم پشت سرم میومد.
پریدم توي اتاقو درو قفل کردم
رادمان به در میکوبیدو داد میزد
شهرزاد درو باز کن  ،باز کن بیا بیرون کاریت ندارم شهرزادبیشتر این عصبانیم نکن
نمیام...تو به حیونيمحکم با مشت کوبید به در که تکون شدیدي خوردم
چته وحشي...در خونت نیست که اینطوري میکوبي بهشبه روح پدرم اگه نیاي بیرون درو میشکنمواقعا ترسیده بودم و میدونستم اگه حرفي بزنه حتما عملیش میکنه...
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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#پارت149
با صداي لرزون گفتم:
برو عقب تا درو باز کنم!شهرزاد تموم کن این بچه بازیارو این دره لعنتي و باز کناگه نري عقب درو باز نمیکنمصداي رادمان یکم دور تر شد
رفتم! درو باز کنخم شدم از زیر تر پاهاشو نگاه کردم.
راست میگفت از در فاصله گرفته بود ولي نه زیاد!
داد زدم:
?قدم برو عقب تروقتي مطمئن شدم که رفته عقب بلند شدم درو باز کردم و رفتم از اتاق
بیرون.
رادمان با چند قدم بلند خودشو به من رسوندو مچ دستمو گرفتو دنبال
خودش کشوند!
داشتیم از حیاط بیرون میرفتیم که با چشماي اشکي و نگران پریا رو به
رو شدم
پریا وسایلم!...رادمان منو کشوندو برد جولوي ماشین.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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در ماشینو باز کردو منو پرت کرد تو ماشین .
دستم یکم تیر کشید ولي اهمیت ندادم.
رادمان خودشم اومد نشست و ماشین رو روشن کرد!
قبل از اینکه حرکت کنیم پریا با کوله پشتیم اومد بیرونو در عقب و باز
کردو کوله رو گذاشت عقب.
اومد کنار پنجره و لبخند زدم که نگران نشه...

#پارت150
رادمان ماشینو به حرکت در اورد.
نمیدونستم داره کجا میره!
بدتر از اون این سکوتش اذیتم میکرد.
میدونستم که آرامشه قبل طوفانه...
با صدایي که خودم بزور شنیدمش گفتم:
کجا میریم؟رادمان برگشت و خیلي تیز نگام کرد که خفه شدم.
درسته کارم احمقانه بود ،ولي من هنوز رادمان و نبخشیده بودم.
اون حق نداشت اینجوري باهام رفتار کنه.
جولوي یه اپارتمان نگه داشت.
پیاده شو!تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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یه پشت چشم براش نازک کردمو پیاده شدم.
نگهبان ساختمون که انگار رادمانو میشناخت اومد جولو سالم کرد.
رادمان سویچ ماشین و بهش داد و اومد طرفمو دستم و گرفت و به
داخل ساختمون حرکت کرد.
سوار آسانسور شدیم و رادمان طبقه ??رو زد...

#پارت151
آسانسور ایستادو رادمان زودتر من از آسانسور اومد بیرون.
دوست داشتم فرار کنم ولي خوب میدونستم اگه بازم همچین کار
احمقانه اي کنم که صد در صد نمیتونم ،رادمان دیگه ایندفعه واقعا
میکشه منو.
رادمان برگشت نگام کرد که با هول از آسانسور اومدم بیرون و پشت
سر رادمان وارد خونه شدم.
یه خونه ي بزرگ و دوبلکس بود ،خیلي دیزاینش قشنگ بود ولي به
قشنگیه عمارت نبود.
رادمان خودشو پرت کرد رو مبل و دست به پیشونیش کشیدو با لحن
کالفه اي گفت:
_هدفت ازین کار احمقانت چي بود شهرزاد؟
خودمم نمیدونستم هدفم چي بود.
فقط میخواستم از رادمان دور باشم.
بخشیدنش برام خیلي سخت بود خیلي...
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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_جواب منو بده!...
بازم سکوت کردم...
اینبار پاشد اومد رو به روم که باعث شد ناخداگاه یه قدم برم عقب.
چشامو بستم ،میترسیدم بالیي سرم بیاره باز...
بعد چند ثانیه ي عذاب آور ،رادمان منو کشید تو بغلش.
سرمو چسبوندم به سینش و عطرشو با ولع بو کشیدم.
قلبش دیوانه وار به سینش میکوبید...
اخه من چطور میتونستم ازین مرد متنفر باشم؟
رادمان آرامشه منه...

#پارت152

_شهرزاد ! ...هنوز منو نبخشیدي؟
بغض کردم
جواب این سوالو خودمم نمیدونستم...
رادمانو محکم تر بغل کردم و سرمو فرو کردم تو گردنش...
اشک از چشمام سرازیر شد...
تکلیفم با خودم معلوم نبود.
هم نمیخواستم رادمانو از دست بدم.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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هم میخواستم ازش دور باشم.
رادمان منو از خودش جدا کردو دستاش صورتمو قاب گرفت.
تو چشمام زول زده بود...
آروم سرشو اورد پاینو لبامو نرم بوسید.
خیلي به این بوسه احتیاج داشتم .
کمکم خودمم باهاش همراهي کردم و میبوسیدمش.
با این کارم خشن تر بوسیدم...
رادمان دستشو انداخت زیر پامو منو رو دستاش بلند کرد.
دستمو دور گردنش حلقه کردم که نیوفتم.
اروم قوم برداشتو با پاش در اتاقي رو هل داد تا باز شه.
ازش جدا شدمو دورو ورمو برنداز کردم...
یه اتاق با دکوراسیون قرمز مشکي و سرویس تخت دو نفره قرمز
مشکي...
رادمان منو رو تخت گذاشتو خودشم جفتم دراز کشید...
از ترس به خودم میلرزیدم...
نتونستم جلوي خودمو بگیرمو زدم زیر گریه...
رادمان سریع برگشت طرفم
_چیشد شهرزادم؟ چرا گریه میکني؟
از رادمان فاصله گرفتم!
_رادمان...میخواي چیکار کني باهام...؟
چشماش غمگین شد که دلم و به آتیش کشوند...
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان

کانال@mydaryaroman:

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_هیچي قربونت برم...گریه نکن...اصال میخواي من برم تو یه اتاق
دیگه بخوابم؟
گریه نکن دیگه خانومم...
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دستشو گرفتم.
دوست نداشتم بره ،میخواستم بعد از مدت ها یه خواب راحت داشته
باشم.
رفتم تو بغلشو خودمو تو بغلش جمع کردم و چشامو بستم...
***********
_خانومه خابالو ،نمیخواي بیدار شي؟
واست املت درست کردم ،بیدار شو دیگه االن سرد میشه از دهن
میوفته.
با صداي رادمان چشامو باز کردم ،کشو قوسي به بدنم دادم و بلند شدم
نشستم.
_واسه یه املت انقدر سر صدا میکني؟
من نمیخورم میخوام بخوابم.
بعدم دراز کشیدم و چشامو بستم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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بعد چن دیقه حس کردم رو هوام.
جیغي کشیدمو با وحشت چشامو باز کردم که با چشماي رادمان که
توش شیطنت موج میزد رو به رو شدم،دستمو دور گردنش حلقه
کردمو گردنشو گاز کردن که آخش در اومد.
_خوبت شد ،تا تو باشي مثل آدم منو از خواب بیدار کني!
_عههههه اینجوریه؟
_بعله عاقا رادمان همینجوریه که مشاهده میکني...
رادمانم نامردي نکردو تو یه حرکت غافلگیر کننده خم شدو لپمو گاز
گرفت که جیغم رفت هوا و با مشت زدم تو سرش
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با این کارم رادمان چن ثانیه بي حرکت موند.
با قیافه اي وحشت زده نگاش کردم که تو یه حرکته خیلي خبیثانه منو
پرت کرد رو تختو افتاد روم و شروع کرد به قلقلک دادنم.
دیگه داشتم غش میکردم انقدر که خندیدم
_واي...رادمان...عشقم...ولم کنننننن
_منو میزني ور پریده آره؟
_نههههه...من غلط بکنمممم
رادمان از روم بلند شدو گفت
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_آفرین حاال شد
با خنده گفتم
_خیلي بدجنسیییییي
_خب دیگه باید ادبت میکردم دختره
رومو با حالت قهر برگردوندم که رادمان زد زیر خنده ،بدون اینکه
نگاش کنم اخم کردم
_نازتم میکشم که خانوممممممممم
یه لبخند محو امد رو لبام ولي زود جمعش کردم.
رادمان کمرمو گرفتو کشید سمت خودش ولي من بازم نگاش نکردم
_االن قهري دیگه؟
سرمو به معني آره تکون دادم.
رادمان از رو تخت بلند شدو گفت:
_حیف شد که ،امشب یه سوپرایز واست داشتم ولي میزارمش واسه
بعد ،اخه خانوم قهرهههه
تیز برگشتم نگاش کردم
_رادمان خیلي دیوثي ،داري از حس کنجکاویه من سو استفاده میکني
دیگه؟
رادمان سعي داشت خندشو بخوره!!
_نهههه کي گفتهههه؟
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تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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تدوین:فاطمه عابدین زاده

_نوچ تو دقیقا قصدت همینه من که میدونم چقدر خبیثي
رادمان اومد تو یه حرکت منو انداخت رو شونش که باعث شد یه جیغه
بلند بزنم
_این حرفا واسه بعد ،فعال آقاتون یه ناهاري درست کرده که انگشتاتم
میخوري!!
_البد املت؟
_مگه چشه؟خیلیم خوشمزس
_باشه باشه فقط منو بزار زمین
_جات خیلیم خوبه حرف نزن وراج
با حرس کوبیدم به کمرش که ریز خندیدو این خندش بیشتر حرص منو
در اورد.
منو جولوي دره دسشویي گذاشت زمین و گفت برم جیش کنم و
صورتمو بشورم(!)
منم مثل یه خانومه حرف گوش کن به حرفش گوش کردم.
بعد از اینه خودنو تخلیه کردنو صورتمم شستم رفتم نشستم روي میز.
رادمان به پاش اشاره کرد
_بیا بشین سر جات ورپریده
منم با ذوق رفتم نشستم سر پاشو دستمو دور گردنش حلقه کردمو لپشو
ماچ کردم
رادمان با لحن شیطوني گفت:
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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_نکن دختر کار دست خودت نده!
_عه بیجنبه!!
رادمان خندیدو یه لقمه گرفت جلو دهنمو گفت بخور ،لقمه رو گذاشتم
توي دهنمو گفتم:
_رادي چخبر از بچه ها؟
_اول اینکه با دهن پر حرف نزن دوم اینکه هیراد از شقایق
خاستگاري کرد ،سپنتا هم از افي خاستگاري کرد!!
_قبول کردن؟
رادمان یه لقمه دیگه هل داد تو دهنم
_آره ،منتظر شدن تا تو برگردي بعدش عقد کنن
کلي تو دلم قربون صدقه دوستاي با معرفتم رفتم
_عسل چي؟
_سپند هي میخواد بحثو باز کنه ولي عسل نمیزاره ،سپند میگه عسل
گفته تا شهرزاد برنگرده نمیخوان راجب این چیزا باهات حرف بزنم
_جیییییییغ همین فردا همشون باید عقد کنن
_اگه خودشونم نخوان تو بزور مزدوجشون میکني!
_بعله پس چي؟
_هیچي خانوم خوشکلم...
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تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

بعد اینکه ناهارو خوردیم رفتم آماده بشم چون رادمان گفته بود میخوایم
بریم روستا.
رادمانو بخشیده بودم ولي هنوز میخاستم تنبیه ش کنمو یه نقشه هاییم
داشتم واسش.
45دقیقه بود که منتظر رادمان بودم.
هنوز آماده نشده بود.
_رادمان بدو دیگه خستم کردیییییي
همون موقع رادمان با تیپه شهرزاد ُکشش از اتاق اومد بیرون
_چقد غر میزني تو جوجه
اخم کردم
_دقیقا  45دقیقه ست من منتظرتم
_ببخشید دیگه حرص نخور جوش میزني ،من زن جوش جوشي
نمیخوام
_حاال کي خاست زنت بشه؟
_عزیزم تو تصمیم گیرنده نیستي ،هرچي من بگم همونه
زیر لب زورگویي نثارش کردم.
باهم از خونه اومدیم بیرون،نگهبان ماشینو اورده بود
رادمان سویئچو گرفتو باهم سوار شدیم
_رادماننننننن
_جونم توله؟!
_یه چیزي یادت نرفته؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_چي؟
_واسه من خوردني بگیري تو راه بخورم
_عقب هست بردار بخور ،زباد نخور که دل درد بگیریا
ي جیغ کوتاه کشیدم
_واي مرسي رادي ،ولي من پیتزا هم میخوام
_بوسم کن تا بخرم
_اه رادمان چقدر لوسي
_اوکي پس خبري از پیتزا نیست
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_عه رادي اذیتم نکن دیگه
_دختر تو 2ساعت نیست که ناهار خوردي ،همینطوري پیش بري
میشي مثل خرس
_اصال نخر
بعدم رومو کردم طرف شیشه و بیرونو نگاه کردم.
حدود  20دقیقه بعد ماشین ایستاد.
برنگشتم رادمانو نگاه کنم ببینم کجا میره.
خیلي کنجکاو بودما ولي نگاش نکردم پرو میشه.
دیگه داشت خوابم میرد که رادمان اومد و یه جعبه بزرگ گذاشت رو
پام
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

_بیا جوجه قهر نکن
با ذوق به پیتزاي 2نفره ي گوشتو قارچم نگاه کردم
_همش ماله خودمه؟
_آره جوجه
با ذوق خم شودمو لپ رادمانو با تف بوسیدم
رادمان با غر غر گفت
_اه اه دختر بوسیدنتم مثل آدم نیست ،سر تا پامو تفي کردي
توجه نکردنو یه تیکه از پیتزامو سس زدمو یه گازه گنده زدم
داشتم با ولع میخوردم که متوجه شدم رادمان هنوز ماشینو روشن
نکرده و زول زده به پیتزام
_هي رادي به چي نگاه میکني؟
_منم میخوام
_نچ برو برا خودت بخر من بهت نمیدم
_نه دیگه من از مال تو میخوام
بعدم دوتیکه از پیتزامو برداشت،تا اومدم هجوم ببرم سمتش سریع از
هردو تیکه گاز زد
نا امید به پیتزاهاي عزیزم که قربانیه هوس رادمان شده بودن نگاه
میکردم
_رادمااااااااان نخور اونارووووو
_ساکت جوجه

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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#پارت158
بعد اینکه پیتزامو خوردمو کلي هم با مشت رادمانو زدم ،چشامو بستمو
سرمو به صندلي تکیه دادم.
نباید انقدر زود وا میدادم،رادمان باید هنوز تنبیه بشه...
*******
با صداي جیغه یه نفر از خواب پریدم.
چشامو که باز کردم با ?تا خلو چل رو به رو شدم که عین وزغ زول
زده بودن بهم
_چتونه؟
با این حرفم انگار منفجر شدنو شروع کردن به جیغ زدن
شقایق_خاک بر سرت فک کردیم مردي
عسل_چ زود برگشتیا
افي_فرارتم مثل آدم نیست .حداقل میزاشتي یه هفته بگذره
چقد پرو بودن ،االن مثال باید دلشون برام تنگ میشد
_چ طرز خوش اومد گویي به سرورتونه احمقا؟
دخترا چند لحظه سکوت کردن بعد شروع کردن نشگون گرفتنم انقد
جیغ زدمو التماس کردم که ولم کنن اما زبون نفهم تر از این حرفا
بودن.
_دارید چیکار میکنید؟(!)
با صداي داد فرشته ي عذابم دخترا سیخ وایسادن سر جاشون.
از ماشین پیاده شدمو با پیروزي به دخترا نگاه کردم.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

التماس تو چشماشون موج میزد.
_با شمام؟ کي گفت بیاید اینجا؟
به رادمان نگاه کردم که دوباره با عصبانیت گفت؟
_منو نگاه کنید!
دخترا آروم برگشتن طرف رادمان...
دیگه به اندازه کافي تنیبه شدن.
منم حوصلم سر رفته بود.
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دستشونو گرفتم کشیدم شون سمت عمارت.
وقتي داشتم میرفتم برگشتم رادمانو نگاه کردم که زیر لب ي چیزي
گفتو سرشو به حالت تاسف تکون داد.
واسه دختر خاله ایکبیریت تاسف بخور.وهللا
یکم که دور شدیم از رادمان عسل گفت:
_شهرزاد خدا خیرت بده ،این قزمیت نزدیک بود بخورمون
یکم عصبي شدم که به رادمان گفت قزمیت
_ببند عسلم
شقایق_شهرزاد عشقم حاال نمیخواد واس ما قیافه بگیري یه زري زدي
یکم ادبت کردیم
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان
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من_چقد شما پرویین اخه ،تا چند دقیقه پیش داشتین میریدین به خودتون
من نجاتتون دادم ،حاال زبون در اوردین!
افي_عزیز دلم وظیفت بود
_اصال باهاتون قهرم!! (:
بعدم قدمامو تند کردمو ازشون فاصله گرفتم.
صداشونو از پشت سرم شنیدم
عسل_باز خودشو چس کرد
افي_من نمیرم منت کشي،خیلي عن شده
شقایق_کوفت دخیا
اهمیت ندادمو دویدم تو عمارت از همون دم در داد زدم
_خالهههههه
خاله جووونمممم
گل بانو جونییییییي
کجایي عشقه دلممم
بیا ببین کي اومدههه
خاله از حال دوید اومد بیرونو با چشماي اشکي گفت:
_شهرزاد خودتي؟چه الغر شدي!
_اههه خاله هندیش نکن دیگه
گل بانو_خیلي زایع بود؟
_خیلي|:

تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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#پارت160
داشتم سر به سر خاله میزاشتمو میخندیدیم که یهو خاله زد تو
گوشم.حس کردم فکم یه وري شد.
_چرا زدي خاله؟
گل بانو_حقت بود،تا تو باشي دیگه فرار نکني،االنم برو باهات قهرم
بعدم مثل این بچه ها یه پشت چشم برام نازک کردو رفت.
خاله هم یه کوچولو خول میزدا...
بي توجه به سیلي که خوردم دویدم رفتم طبقه باالو یه راست رفتم تو
اتاقم.
خیلي دلم واسه ي اتاقم تنگ شده بود .
تو تخت نشستمو رفتم زیر پتوي گرمو نرمم خزیدم.
انقد واسه رادمان و دخترا نقشه هاي شوم کشیدم که پلکام سنگین شدو
به خواب ناااااز فرو رفتم.
***********
کف پام میخارید.
چند بار خاروندمش که عصبي شدمو خواب کال از سرم پرید.
چشمامو باز نکردم ولي صداي خنده هاي ریز ریز چن نفرو میشنیدم.
حدس میزدم دخترا باشن.
یهو سیخ نشستمو یه جیغ گوش خراش کشیدم.
بدگشتم دخترا رو نگاه کردم که رنگ به رو نداشتن .
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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معلوم بود حسابي ترسیدن.
?تاشون پایین پان بودنو داشتن با موهاي شقایق کف پامو قلقلک میدادن
شقایق_چیزه...اومده بودیم بیدارت کنیم که...که...
افي_امروز میخوام برم خرید عقدو عروسي...واسه این اومده بودیم
بیدارت کنیم.
_جیــــــــغ داري دروغ میگییییییي؟
همین حرفم کافي بود تا ترسو فراموش کننو قیافشون ذوق زده بشه
افي با ذوق گفت:
_نه بخدا دروغ نمیگم سپنتا خیلي وقته ازم خاستگاري کرده ،منم بهش
جواب مثبت دادم ،تازه هفته دیگه هم عقده ،مونه هفته بعدشم عروسي
الهي چقدر ذوق داشت.
اخم کردمو با جدیت گفتم:
_تو االن باید اینارو بهم بگي؟
احساس کردم یکم غمگین شد.
افي_اون موقع که تو .توي بیمارستان بودي سپنتا ازم خاستگاري
کرد،وقتي هم مرخص شدي که همون شبش فرار کردي...
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چقدر خنگم من ،یعني خودم نباید میفهمیدم اینارو؟
سعي کردم به روم نیارم که ضایع شدم.
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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دریای رمان

تدوین:فاطمه عابدین زاده

با لحن مالیم تري گفتم:
_باشه افي جونم  ،برین خوش بگذرونین ،مرسي که بهم گفتي
افي اومد حرف بزنه که عسل سریع گفت:
_بسه تونه دیگه حوصلمون سر رفت چقدر حرف میزنید ،شهرزاد
توهمپاشو ?ساعته گرفتي تمرگیدي
شقایق_باز سگ شد
عسل چپ چپ به شقا نگاه کرد که شقا الل شدو ترجیح داد چیزي نگه.
افي و شقا بعد از این که مطمئن شدن من دیگه نمیخوابم اونا هم رفتن
صورتمو شستمو لباسامم عوض کردم و رفتم پایین ،خیلي گشنم بود
واسه همین راهه اشپزخونه رو پیش گرفتم ،هم باید نازه خاله رو
میکشیدم هم باید ي چیزي میخوردم تا تلف نشم...
خاله داشت میوه هارو میشست.
رفتم از پشت بغل کردم ،چون تو فکر بود با این حرکتم شوکه شدو و
سریع برگشت طرفم.
منو که دید اخم کردو روشو برگردوند .
ناراحت شدم ولي خودمو نباختم.
اونم حق داشت ،فرار من خیلي احمقانه بود.

#پارت162
با لحن لوسي گفتم:
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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_خاله خب شما با من قهر میکني من دلم میگیره ،اخه میدکنید چرا؟
چون عشق منید اخه من چطور اخم تخم شمارو تحمل کنم
خاله با مهربوني برگشتن نگام کرد
گل بانو_عزیز دلم من که اصال دلم نمیاد باتو قهر کنم ،بشین سر میز
دخترم واست یه چیزي بیارم بخوري شدي عین پوستو استخون
با ذوق رفتم لپ خاله رو بوسیدم.
بعد اینکه غذامو خوردم یکم با خاله حرف زدم.عسلم اومد تو اشپزخونه
و به خاله و بقیه خدمتکارا سالم کرد
عسل_شهرزاد یه دیقه میاي تو اتاقم؟کارت دارم.
شونه اي باال انداختمو گفتم باشه ،بعدم دنبال عسل رفتیم تو اتاقش.
وارد اتاق که شدیم عسل رفت نُشست رو تختش.
بعد اینکع در اتایو بستم رفتم نشستم جفتش
_خب،کارم داشتي؟
عسل_ببین شهرزاد میخوام منو مثل خواهرت بدوني و سواالمو بدون
اینکه دروغي بگي جواب بدي.
_باشه،بپرس؟!
عسل_چرا از عمارت زدي بیرونو تصادف کردي؟تو قبل اینکه از
عمارت بزني بیرون توي اتاق ارباب بودي! شهرزاد همه جیو بهم بگو
لطفا ! تو چرا فرار کردي؟ مشکل تو ارباب چیه؟
با سوالي که پرسید خیلي شکه شدم،دو دل بودم بگم یا نه!
از طرفي خجالت میکشیدم بگم رادمان بهم تجاوز کرده.
از طرفي هم حرفام رو دلم سنگیني میکرد،دوست داشتم با یکي درد و
دل کنم...
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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پوفي کردمو شروع کردم از اول تا اخر اتفاقاتي که بین منو رادمان
افتادو تعریف کردم....
وقتي که تمون شد .اصال نفهمیدم صورتم کي خیس شد...
عسل بغلم کرد که با صداي بلند زدم زیر گریه.
عسل هیجي نگفتو فقط گذاست خالي بشم و ازین بابت خیلي ازش
ممنون بودم...
از بغل عسل اومدم بیرونو اشکامو پاک کردم....

#پارت163

عسل_ببین شهرزاد ،من میدونم ارباب و دوست داري اماکسي ک
تجاوز میکنه مجرمه مجازات میشه البته کسایي که تجوز کردنو با
پارتي و پول مجازات نشدن و قاضیو خریدن ،اما این کار ارباب توهین
بزرگیه به جامعه زن ،حتي اگه کارش از روي عالقه خیلي زیاد باشه
شهرزاد خواهش میکنم انقدر راحت نبخشش  ،به این فکر کن که اون
با نهایت بي رحمي با ارزش ترین چیزه یه زنو گرفته....
عسل راست میگفت...من احمقم...من خیلي سادم که گول حرفاي
عاشقونشو خوردم...من که دیگه چیزي واسه از دست دادن ندارم...تنها
چیزي که داشتم دخترانگیم بود که رادمان با نهایت بي رحمي ازم
گرفتش...عسل خرف از شکایت میزد ولي من چطور میتونستم از
عشقم شکایت کنم.؟
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است

دریای رمان
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با حالي خراب از اتاق عسل زدم بیرونو مستقیم راهه اتاق خودمو در
پیش گرفتم...
رفتم تو اتاقمو یه برگه و خودکار برداشتمو کاسه رادمان یه نامه
نوشتم....
این بار قصد نداشتم فرار کنم...قصد داشتم به این زندگیه نکبتي که هیج
خوشي توش ندیدم پایان بدم..
چاقوي میوه خوریو از روي میز برداشت...
دیگه حتي از مرگم نمیترسیدم...چاقو رو کشیدم رو دستم...خندم گرفته
بود ...فکر نمیکردم انقدر دردش کم باشه...کم بود...خیلي کمتر از
دردایي که تو زندگي کشیدم...دستم با خونه خودم کامال قرمز شده
بود ....داشتم بیحال میشدم ولي هنوز چهره ي رادمان از جلوي چشمم
کنار نمیرفت...این که داشتم نفساي اخرمو میکشیدم و هنوزم عاشق
رادمان بودم با اینکه بدترین ضربه مو از اون خورده بودم خیلي
احمقانه بود.....دیگه توان باز نگه داشتن چشامو نداشتم...

#پارت164
?رادمان?
با صداي جیغاي بلندو پي در پي یه نفر سراسیمه از اتاقم زدم
بیرون....افسانه بود که خریداش از دساش افتاده بودو داشت به داخل
اتاق شهرزاد نگاه میکرد وجیغ میکشید....
با چند قدم بلند خودمو به جلوي در اتاق رسوندمو با چیزي که دیدم
صداي خورد شدن قلبمو شنیدم...
تمام حقوق این کتاب نزد دریای رمان محفوظ است
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شهرزاد غرق در خون وسط اتاق افتاده بود...با قدم هایي لرزون
خودمو بهش رسوندم...حتي به کسایي که دم در اتاق تجمع کرده بودنم
توجه نکردم...چشمم فقط صورت رنگ پریده شهرزادو میدید...کنارش
نشستمو دستمو گذاشتم رو نبضش....میزد....میزد ولي خیلي کند
میزد...همین که میزد یعني هنوزم شهززادم زنده بود.
با عجله رو دستام بلدش کردم و با قدمایي بلند که بي شباهت به دویدن
نبود بردمش بیرون عمارت...گذاشتمش تو ماشین و به سمت بیمارستان
روندم ...با سرعت ??? نیم ساعته رسیدیم شهرو بعدشم
بیمارستان...ماشینو جلوي بیمارستان نگه داشتمو شهرزادو بغل کردم و
بردم توي بیمارستان...
از همون جا داد زدم
_کمک کنید....زنم داره میمیره......
انقد سریع همه چیز پیشرفت که اصال نفهمیدم کي شهرزادو گذاشتم رو
تخت بیمارستان...کي بردنش اتاق عمل...کي ازم خون گرفتن تا به
شهرزاد بدن...فقط همینو فهمیدم که دکتر گفت زنده میمونه...همین یه
جمله براي دوباره زنده شدنم کافي بود.....
پایان جلد اول
منتظر جلد دوم خدمتکاره شیطون(نقاب عاشقي) باشید.
خیلي ممنون که وقت گذاشتید و تا پایان رمان و خوندید
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