
                 
 

 

 ر | یک رمانجیبم خالی دلم پرمان 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

1 

 

 رمان یک|  پر دلم خالی جیبم رمان



                 
 

 

 ر | یک رمانجیبم خالی دلم پرمان 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

2 

 

  

 پر دلم خالي جيبم

 خرمي زهرا: نويسنده

 18:31 ساعت

 ميرنه دري حرف به نون لقمه يه کردن پيدا براي و نداره خانواده که دختري: خالصه

 ماهان گذاشته اسمشو و کرده پسرا مثل و خودش و ميکنه حفظ پاکيشو نجابتو ولي

......... 

 ديدار حسرت درررر

 ترينم آواره تو

 اوست از دارم چه هر که دوست حضرت نام به

 خودت تو فرزاد:من ديگهههههه بياااااااااا:فرزاد فرزاد چيههههه:من ماهانننننن ماهان

 مرخصي که هفته يه اين نييي که بيشتر هفته يه:فرزاد که ميدوني منوووو وضعيت

 من کردي پيدا کجا از رو اينا تو فرزاد ببينم زوري مرخصي اونم آره:من ديگه بريم داده

 هااا داري پول چي تو پولدارن بچه اونا چيکار دنبالشون بري ميخواي موندم

 خدا اي بحالين پسراي ميدونن همچيو اونا بعدشم دبيرستانمن دوره دوستاي:فرزاد

 اگر و اما و ولي:فرزاد فرزاد ولي:من ميزنه خودشو حرف اين ميارم بهونه چي هر من

 و اي خونه دم آماده باشم اومده که فردا رفتم من هم حاال گفتممممم که همين نداريم

 چند يه و لباسيم سبد طرف رفتم کنم چيکار حاال. رفت کنه گوش حرفم به ايکنه بدون

 روزايي انداختمون زندگي و کار از کردم رفته رو و رنگ و قديمي چمدون تو لباس دست

 به انداختيم اسم ديگه ميزديم رو پولدارا پچه کيف و احمد پيش ميرفتم بودم بيکار که
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 هيچوقت بودم خسته انقد دنبالمونن بدجور پليسا خخخخ سياه نقاب ميگن ما

 هم بعضيا و پره جيباشون بعضيا ديگه کنم چيکار نکردم تجربه و راحتي و آسودگي

 ......... دومم دسته جز من که دالشون

*** 

 رفتم و برداشتم و موتورم سويچ نباشه نياز ديگه فردا تا احمد پيش برم امروز مجبورم

 خرج و حقوقم ماه چند و سنگين موتور اين کردم سرم و کاسکت کاله سايبون زير

 بطرف و کردم روشنش شدم سوار و کردم کولم پشتيم کوله بخرمش بتونم تا نکردم

 ماشين يه تادموايس متنفرمم قرمزا چراغ از قرمز چراغ باز اه کردم حرکت احمد خونه

 خيال ديدن و موتورم ههه بودن توش دخترم تا سه بود وايستاده بغلم آلبالويي206

 کرده عادت کار اين به ديگه کردم کلفت صدام:من کندم و کالهم پولدارم بچه کردن

 بدم شماره:من چندش دختره اه اه عشقم سالم: دختره خوشگله خانوم سالم:من بودم

 وقتا گاهي گرفتم اونم شماره و دستش دادم و نوشتم و شمارم جيگر آره:دختره عزيزم

 يه کردم نگا ناموس بي ميکني چيکارررر داريييي هيييي_ ميکردم اينکارو خنده واسه

 دوست با چه مننننن به:پسره مرديکه آخه چه تو به:من بود پشتي ماشين تو از پسره

 چراغ به نگاهي ترسيدم ميدم نشونت االن چهههه منن به ميگي بعد ميپري دخترم

 عجب دنبالم بودن افتاده گرفتم شو گاز و گذاشتم سرم رو و کاله سريع شد سبز کردم

 خيابون اين از کردم زياد و سرعتم بگير منو خواب تو دنبالم افتاده ههه کرديمااا گيري

 يناا احمد کوچه تو رفتم و کوچه يه تو پيچيدم يهو بودن دنبالم باز رفتم خيابون اين به

 کردم صاف و موهام و برداشتم و کالهم کردم گمشون آخيش کردم گمشون که

 داش چته هوووو:من شد باز در يهو زدم در و کردم دستم و انگشتيم بند هاي دستکش

 هومنممم من نکن صدا احمد منو گفتم بار صددددد: احمد احمد آوردي سر مگه

 سوار احمد پسر نيست بشو آدم تو: احمد احمد داش بريم بيا حاال باشه:من هومن



                 
 

 

 ر | یک رمانجیبم خالی دلم پرمان 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

 مطمئني:من رفتيم مرکزي بانک طرف به و خودم موتور سوار منم و شد خودش موتور

 شو عمل وارد بهت دادم عالمت وقت هر ميرم من بابا آره:احمد مياد امرو يارو اين

 و نقابم اوکي: من بزن نقابتم نندازه گيرت نيکزاد سرهنگ بپا که ميدوني خودت فقط

 دستاشو احمد ديدم که بودم نشسته رفت احمد کردم سرم هم و کاسکت هکال زدم

 به اشاره که ميکردم نگاش تعجب با بود شده ها ديوونه مثل کرده باز کردن پرواز مثل

 بود اون منظورش آها ميرفت داشت دستش کيف يه با دختر يه داد راست سمت

 زدم و کيفش و طرفش به تمرف سرعت با بود خيابون بغل دختره کردم روشن و موتور

 نشنيده اگه اومد پليس ماشين صداي که ميرفتم همينطور ميکرد جيغ جيغ داشت

 تا کوچه اون به کوچه اين از ميرفتم سرعت تموم با سرهنگ بيا ميکردم تعجب بودم

 ............... احمد خونه طرف رفتم کردم گمشون

*** 

 احمدددد:من پايين اومدم کردم وشخام متورو بود خونشون در احمد رسيدم وقتي

 تو ببينم داداش اينجاااا بيا:احمد خاککک يعني دادنت عالمت اين به بزنن گند يعني

 يه و تراول پسته تا چند يه موند وا دهنم کرديم باز و کيف حاال هست چيه کيف

 تو کردم رو شناسنامه و عکس بوده بيريخت چه دختره اه اه:من عکس يه و شناسنامه

 کاشتيم گل ايول داش چاکريم:من کرديم نصف نصف رو پوال و بشه الزمم شايد بمجي

 و شدم موتورم سوار و دارممم کار برم باوووو نه:من حاال بودي: احمد فعال برم ديگه من

 قرار فردا تخت رو شدم ولو و شدم خونه وارد کردم پارک و موتور برگشتم خونه طرف به

 اگه برم پسر تا چند با مترسيدم يجوراييم برم داشتم تدوس يجورايي مسافرت برم بود

 شدم بيدار در صداي با صبح برد خوابم فکرا همين با چي دخترم ميفهميدن اونا

 دست يه ميخورد زنگ هي برداشتم و چمدونم سريع موندم خواب واييييي ايييييييي

 تو گذاشتم رو پوال نميزنم مو پسرا با خوبه اوکي کردم نگا خودم آيينه تو پوشيدم لباس
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 خوابببب نميکني وا در چرا زهرمار سالم:فرزاد سالممم:من کردم باز و در و پشتيم کوله

 حرف دخترا مثل:فرزاد کرد اي خنده فرزاد اوهوممم:من ميومد خوابم انقد موندي

 خند لب يه منتظرمونن که بريم بيااااا نميزنه مو دخترا با قيافت خدايش ولي ميزني

 ميکنم زندگي چطوري ما افففف قرمز فراري يه رفتم ماشين طرف به و زدم هکول و کج

 چشماي با ساله23حدودا پسر يه نشستم عقب رفتم ميکنن زندگي چطوري اين

 موهاي و اي قهوه چشمايي با ساله23 پسر يه هم جلو و مشکي وموهاي عسلي

 و سالشه22 که فرزادم جذاب مشکي ابرو چش ساله23 پسر يه هم راننده و خرمايي

 نگام برگشتن همه سالم:من داره متناسب صورتي و مشکي موهايي و اي قهوه چشاي

 اينم و ماهان اين ها بچه خب کنم معرفيتون بزار:فرزاد کردن سالم هم با همه کردن

 چقد ميگم نه وايييييي آرتان آقا اينم و( عسلي چش)کيوان( خرمايي مو) آرشام

 ولي همچنين: آرتان خوشبختم:من ميکنه يکارچ اينجا سرهنگ آشناست چهرش

 نديدمت که من نکنم فکر:من ديدمت جايي يه ميکنم فکر ميزني آشنا خيلي

 و فرزاد وسط من کرديم حرکت و کرد روشن و ماشين کن حرکت آرتان شد ديرررر:فرزاد

 وفلش اين:من آوردم در پشتيم کوله تو از فلشو آهنگاييه چه ديگه اين اه بودم آرشام

 صداي که زد فلشو ميدي گوش چي تو ببينم بيا:آرتان گزاشتي آهنگيه چه اين بابا بزن

 بود وسطاش ولي پيچيد پوتک

 *دارم دوست گفتم بود سالت15 وقتيييييييي*

 * چيه آيينت گفتي شدي سرخ شرم از*

 * دارم دوست گفتم بود سالت بيست وقتي*

 *چيه ماشينت بابا نگو چرت گفتي*

 ميکردن نگام تعجب با همه
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 ميکنين نگا اينطوري چرا چيه اومد وسطش از چرا اهههه:من

 خوردن عشقي شکست که همينا مثل ميدي گوش که آهنگايي چه اين:فرزاد

 بهم چرا نامرد اي:فرزاد دارم دختر دوست من بابا عشقي شکست منو خخخخخخ:من

 نگفتي

 دختر اين کيه حاال:کيوان

 ميزنم زنگ بهش رسيديم قتيو ديدمش خيابون تو نميدونم:من

 آرهههههه هممممم تو نوچ نوچ:فرزاد

*** 

 گيج من ولي ميزدند حرف اونا چرا نميدونم ميگيره خوابم ميشينمم ماشين تو تا

 باز که و چشمام برد خوابم و شد بسته چشام تا ميگن چي نميشنيدم بودم خواب

 شدم بلند سريع ميکرد گامن ماشين تو از آرتانم و بود آرشام شونه رو سرم که کردم

 من بگين همون چي ديگه:من ميشه مظلوم دختراي مثله قيافت خوابي وقتي:آرتان

 رو که آرشام ببخشيد:من ميلرزيد دستم داشتم اظطراب بس از واال ديگه دخترم

 با با خوابيده دختر يه اينکه مثل داد حال نداري اشکالي:آرشام بودم خوابيده شونت

 گفته داده پيام دختره آرشام:کيوان کردم شوخي بابا: آرشام ردمک نگاش اعصبانيت

 اي ميزنن حرف اون درباره يعني وايييي عکسش و شناسنامه با بود توش پول ميليون5

 من و سرهنگه آرتان آقا بگم کردم فراموش اه:آرشام خبره چه مگه اوهووو:من خدااااا

 باحالللل چه اا:من سروانه کيون و ديگه

 ماشينيم يه تو پليس و دزد سرم تو بخوره باحال چه
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 با من موقع هر المصب ميکنم تيکش تيکه بندازم گير رو سيا نقاب اين من آقا:آرشام

 خوردن بدرد سيا نقاب آقاي اين حدقل پس:من ميشه پيداش اون دخترامم دوست

 هاا بره تر باال درجم و بندازم گير اينو من ميشه کي خدا اي: کيوان خنده زير زدن همه

 بندازم گيرش اگه درگيرشم ساله دو:آرتان

 بگيرينش نتونستين گنده پليس تا سه ها گيره اين به پاتون تون همه:من

 اندازه هيکلش:آرشام ميمونه ماهر کاراي خالف همون مثل که چيه نميدوني:کيوان

 تريليه اندازه من هيکل يعني گرفت خندم کردن نگاش چپ چپ کيوان و آرتان ترليه

 با د بو سرسبز جنگلي کردم دوربر به نگاهي ديگه رسيديم: آرتان اينطور پس:من خخخ

 شديم پياده و نگفتن چيزي ديگه نوچ:من نيومدي حاال تا:آرتان شمالللللللل:من دريا

 به و کنم بغلت ميخواد دلم ميمونه دخترا مثل پسر داري هيکلي چه واااااي:آرشام

 من به لش تنه نميکشي خجالت:من کرد بغل و دفرزا دادم جاخالي که اومد طرفم

 منم خنديد کرد آرشام و فرزاد به نگاهي و چتونه هوييييي: کيوان دختررررر ميگه

 تو بريم بياين حاال:من شدن جدا هم از خدا رو تو کن نگاشون: آرتان بود گرفته خندم

 خوب:من بودي خوابيده راهو کل که تو اي خسته توووو:آرتان خستم خيليييي که

 هستي کي ديگه تو:کيوان حاال همين از:من حاال تا کي از:آرشام مياره خستگي خوابم

 حاال:من ويال نه خونه:آرتان دارين مشتي اي خونه چه اوهوووو: من تو رفتيم هم با بابا

 خوردي ماهان:فرزاد بود خونه وسايل ديوار درو به نگام همش ميکنه فرقي چه همون

 اوکيييي:من بدم نشونتون اتاقتونو بيايد: آرتان خفههههه:من رو خونه

 5 فصل 

 نفره تک:من نفره يه يکي ميخوابيم نفره دو رو اتاقا از تا دو تان سه اتاقا خوب: آرتان

 لگد االغ مثل چون:آرشام آخه چراا:من کيوان به بديم بايد نميشه نوچ:آرتان من واسه
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 آرشام بخوابم پيشش عمرن که من: آرتان کنيد تحملش ميشه چي حاال:من ميزنه

 ميخوابه من با ماهان:آرشام باشه اففف:من نکن حساب منم رو:فرزاد همينطور منم:

 دوباره هويييييي:من ميده حال دختراست مثل هيکلش کنم بغلش ميخوام شب آخه

 بيشعورين خيليييييييي:من نکني حاملش پا به:کيوان دخترررر گفتييي مننننن به

 اي:آرشام ميخوابه من با ماهان ميکنن شوخي بابا نرووو:آرتان ممممبرميگرد من اصال

 باهم آرشامم و فرزاد:آرشام شانس خشک به

 غريبه پسر يه با اتاق يه تو من ميرم لو آخرش من کن کمکممم خودتتت خدا اي

 بايد:من رفتم من پشتشم اتاق يه تو رفت آرتانم اتاقاشون تو رفتن همه آخه کنم چيکار

 ديگه دونفرست تخت آره:آرتان بخوابيم ختت يه رو

 گذاشتم و لباسام ميکنن شک يعني مجبورم بخوابم بايد پسر يه بغل من يعني

 دريا برم ميتونم:من ميداد آرامش بهم دريا زدم کنار رو پرده افتاد پنجره به چشمم

 باز اقات در و کردم درست موهامو برو باشه: آرتان دارم نياز خيلي آره:من االن:آرتان

 منتظرشون و دريااااا ميرمممممم دارمممممم مننننننننننننن:من زدم داد کردم

 کشيدم عميق نفس يه رسيدم دريا به که ميزدم قدم همينطور بيرون زدم و نموندم

 دختر يه به چشمم يهو رفتي زود مامان آه باشه زنده ممکنه يعني جونم آبجي کجايي

 رفتم داشت بلندي موهاي بود شده خيره دريا به و بود نشسته سخره يه بغل که افتاد

 دختره ندارم کاريت نترس بابا نترس:من پريد جاش از سريع نشستم بغلش و طرفش

 دختره اي گرفته:من نشست ترديد با ندارم کاريت گفتم:من آقا نشيد مزاحم لطفا:

 من از تربه حالت هم تو: دختره توئه با حق آره:من داره دردي يه کي هر ديگه آره:

 کني دردودل ميخواي همچنين:من خوشبختم: نازي ماهانم منم:من نازيم من نيستا

 تک: نازي کرد شروع دقيق چند بعد ممنون: نازي شي آروم ميخوام فقط ندارم کاريت

 بابام و مامان بود روز چند شدم بزرگ وقتي تا بودن عاشقم بابا و مامان بودم دختر
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 که اونجا بودم ترسيده بردن هممونو و خونه تو ريختن رامئمو روز يه تا بودن آشفته

 به کنم چيکار نميدونستم ميکردن گريه و گرفتن بغلشون تو من زن يه مردو يه رفتم

 رو تو مرد و زن اون و اصليتن مادر و پدر اونا گفتن شد سرازير اشکاش رسيد که اينجا

 خانواده با اصال شدن زدآ اونا و دادن رضايت شدم مريض خيلي نميتونستم دزديدن

 فقط بودم تنها خونه شب يه گريه زير زد و تا تا تا بودم مجبور ولي نميساختم جديدم

 اتاقم تو اومد که بودم اتاق تو بودم خونه بوديم شده آشنا باهاش تازه که داداشم منو

 حرف نتونست ديگه و سيدنم*و**ب به کرد شروع دفعه يه بعد ولي بود خوب اول

 از پر چشمام هستن منم از بدتر کسايي فهميدم تازه تجاوز گفت کلمه يه قطف بزنه

 کجا االن:من کنم دردودل يکي با ميخواست دلم بار اولين براي بودن شده اشک

 ................ ميکني زندگي

*** 

 6 فصل

 تهرونه شهره پايين منم خونه:من تهرون شهر پايين گرفتم کوچيک نقلي خونه يه:نازي

 حتما: نازي کنم دردودل باهات ميتونم:من بشيني شهر پايين نمياد بهت واقعا: يناز

 ليدياست اسم بخدا:من دروغ: نازي کرد نگام تعجب با دخترم من همه از اول:من

 تا ميکردن دعوا روز هر بابام مامان يادمه وقتي از نگو چيزي کن گوش فقط سالمه19

 کرد بيرونمون خونه صاحب بوديم شده دردرب مرد و کرد سکته مامانم شب يه وقتي

 جا يه دنبال وقتي شب يه شديم خيابونا رونه بود بزرگتر من از سال يه که خواهرم منو

 ولي کرديم فرار خواهرم منو کردن حمله بهمون مست پسر تا چند ميگشتيم خواب

 يه که احمد با و کردم پسرا شبيه و خودم نديدم رو يلدا ديگه شد جدا هم از راهمون

 شاپ کافي تو کار يه شد بهتر اوضام يکم که بعد گرفتم ياد دزدي و شدم آشنا بود دزد
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 کرد بغلم و پريد نازي يهو دخترم نميفهمه هيچکس شدم دوست فرزاد با و کردم پيدا

 شد جدا ازم نازي زدي مخ نرسيده به به:آرشام شد بلند آرشام صداي ميگرد گريه و

 نازي منو رفت تا رفت و کشيد نشوني و خط يه برام بزار تنها خانومم با منو برووو:من

 هم تو پس:من اومدم دوستام دنبال: نازي ميکني چيکار اينجا پس:من خنده زير زديم

 مني مثل

 7فصل3:54 ساعت

 به به:کيوان برگشتم ويال به و گرفتم و نازي شماره بريم: نازي شده شب ديگه بريم:من

 خوبيه دختره: آرتان زن مخ آقاي خوبي:فرزاد مطوري رچطو: آرشام اومدي زود عجب

 بيايد: آرتان بابا بيخي باشه:آرشام آخه چه شمااااااا به وااا بعد برسممم بزار بابا:من

 روي پيتزا رفتم وقتي خونه آشپز تو رفتيم آرههههه:فرزاد بلدين آشپزي شمااااا:من شام

 دادم لم ها کاناپه رو ناهار خوردن بعد بلدين آشپزي شما که چقدم:من بود ميز

 حاال هست چي:من کردن موافقت همه ببينيم ترسناک فيلم يه بيايد:آرتان

 نشستن کاناپه رو همه و بدي دستش از نبايد اصال باحاله خيلي جهنم حوالي:آرشام

 به و گرفت آرتان دست از و فلش و نوچ: آرشام بزاريم ديگه فيلم يه نميشه:من

 :من آوردن ذرت کاسه يه کردم وصل تلويزيون

 بودن کرده فرو آرتان سينش تو و سرم بود ترسناکي خيلي فيلم خيلي ميترسيدم خيلي

 بود دخترونه ديگه حرکتت اين واقعا:آرتان چتونهههه:من خنده زير زدن همشون يهو

 اتاقاشون طرف به همه کردن خاموش و تلويزيون شد تموم که فيلم گمشين مرض:من

 نزني بهتره نميزني لگد که شبا:آرتان اتاق تو رقتم کنم کار چي حاال خداااا اي رفتن

 در و پيراهنت تو:آرتان اونور کردم رومو آورد در و پيراهنش يهو اونور ميکنم پرتت چون

 چه واييييي کشيدم دراز تخت رو رفتم راحته پيراهنم يعني نههه منن:من نمياري
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 رفت رژه ما اعصابه رو وجي اين باز يزه دختره بکنن سرت بر خاک داشت هيکلييييي

 بودم کرده اونور رومو ميکنن قهر شوهرشون با که زنا همين مثل من بغلم خوابيد اونم

....... 

 8فصل

 ميگه من به بعدددد بود آرتان پاي کردم نگا خورد کمرم رو چيزي يه که بودم خوابيده

 ديگه اونورر انداختم پاشو اخدااااا اي.... پسرهههه اونور ميکنم پرتت زدي لگد اگه

 تکونش چي هر شدم بلند بدجور شدم اعصباني کرد ورجه ورجه انقد آورد و دستش

 چي:آرتان شد بلند ها برگرفته مثل زمين رو افتاد پايين دادم هولش نخور تکون دادم

 پرتت بزني لگد اگه گفتي خودت انداختمت من هووو:من کرد فراررررر کجاست شده

 داري مرض مگه عوضي: آرتان پايين کردم پرتت من زدي لگد تو حاال ميکنم

 و ميخي رو خيليييييي ماهان:آرتان ميزني لگد هي داري مرض هم تو پس بيشعور:من

 بيشعورررررر:من دلم تو زد محکم يکي خوابيدم تا تخت رو کرد پرت خودشو دوباره

 پرت پاشو خدا ييايي بود شکمم رو پاش شدم بيدار خواب از که صبح تالفيت يکي

 کردم محکم و هام سينه دور کش کار اتمام بعد دستشويي رفتم شدم بلند اونور کردم

 هنوز بيرون اومدم وقتي کنم عوض همينجا مجبورم که ندارم شانس پوشيدم لباسامم

 بله:من دادم جواب بيرون ميومدم اتاق از که همينطور خورد زنگ گوشيم بود خواب

 هم رو تو عاليم عشقم آره:من کرد اي خنده تک بعد خوبي معشقمم سالممممم:نازي

 ساحالم لب ديگه ديقه دو تا من عشقم باشه:نازي ميشم خوب خوب ديگه که ببينم

 بدجور:آرشام چته هووو:من بود پشتم آرشام کردم پشت تا اومدم عزيزم اوکي:من

: آرشام کنم دعوت دختر تا چند شب ميخوام باشين آماده چي پس:من زديااا و مخش

 کرد بغلم حرکت يه تو و ماهي داش عاشقتممم: آرشام آره:من ميگي راستتتت نهههه

 گشنمهه اه بگزرونه بخير خدا اففف بيرون زدم سريع و چندش بابا کن ولممممم: من
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 نگام فقط هم اونا پيچيدم لقمه اعصبانيت با ميکردن کوفت داشتن داخل رفتم دوباره

 و پشتش رفتم بود نشسته ساحل لب رفتم وقتي دويدم ساحل تا بيرون زدم و ميکردن

 چطوري:من عجيجم آره خخخ:نازي عشقممم خوبييي:من سيدم*و**ب گونشو گرفتم

 برس اول تو: نازي آرتان ويالي دعوتين دوستات و تو امشب: من خوبم مرسي: نازي

 برگشتم من و زديم حرف ديگه يکم ميگم بهشون حاال ولي کن دعوت آدم بعد

 اومدم دوباره نيومد صدايي هيچ کجايين آرتاننن کيواننن آرشامممم فرزاددددددد:من

 نازي منو که اونطرف نه ولي ميکردن بازي واليبال ساحل بغل گشتم که يکم بيرون

 رديفه امشب برنامه: من چخبرته:فرزاد هاااااااا بچه: من طرفشون دويدم سريع بوديم

 کن جمع: من ميرقصيد و ميخوند همينطور لي لي ديشنگ و ديشنگ لي لي: آرشام

 پنير بجز:من خريدددددددد: هم با سه هر خريد بريم بيايد حاال لش تنه و خودت

 ميريم ماهان منو بابا ميگه راست: کيوان داريد هم اي ديگه چيز مگه يخچال تو شما

 و شتبردا و آرتان ماشين سويچ باشه: من ماهان بريم کنيد تميز رو خونه هم شما

 مارکت هايپر يه به ديقه چند بعد کرديم حرکت رفتيم که برو د: من و شديم سوار

 خريدم........ و هوله هله و پرت خرتو تا چند پايين رفتم پايين بپرررر: کيوان رسيديم

 ...... بيرون اومديم

 9 فصل

 ويال در برگشتيم و شديم ماشين سوار رفتيم بريم باشه:کيوان باش زود ديگه بريم:من

 کردين فکر چيي پس: آرتان کردن چه به به:من بود شده مرتب جا همه کرديم باز که

 کردم خوابالودگي احساس يهو چرا نميدونم اومدم و گذاشتم خونه آشپز تو وسايلو

 ميومد بيرون از خنده صداي شدم بيدار وقتي برد خوابم و تخت رو انداختم و خودم

 که دختر تا چهار ديدم بيرون زدم و کردم درست موهامو پوشيدم طوسي کت يه سريع

 فقط و بود نشسته گوشه يه نازي ولي ميخنديدند هي پسرا با بود نازي يکيشون
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 ناراحت کيوان کردين شروع من بدون نامردااااا اييييييي:من نزديک رفتم ميزد لبخند

 و کنيم ارتبيد نيومد دلمون بودي خوابيده معصوم دختراي مثل آخه: آرتان حاال نشو

 نشستم کنارش رفتم عزيزم آره: نازي خوبي نازي چطوري ببند:من خنده زير زدن

 معرفي هارو بچه بزار خوب: نازي عاشق کفتر تا دو: آرشام

 عسل مشکي چش اون و آنا اي قهوه چشم اون و روياست سبزه چش دختر اون کنم

 اسمي چه خخخ: عسل دادم دست هم با خخخ چشماشون به دادي گيري چه:من

 عسل خنده زير زدن همه زنبورا مدفوع عسل هم تو آره:من ماهييي مثل ماهان داري

 بريم ميايد:من اونور کرد نازي با روشو کردم شوخي منممم:من کردم شوخييي من ولي:

 پهن و انداز زير ساحال لب رفتيم و برداشتيم رو وسايال کردن موافقت همه دريا کنار

 آرتان بزارين تنهاش نره طرفش هيچکس:من نشست سخره يه رو رفت نازي ولي کردم

 حواسم اصال من ولي ميزدن حرف و ميکردن خنده همه ببند: من خواست حاال کي:

 که همه: آرتان نه يا کنم پيداش ميتونم که خواهرم به ميکردم فکر نازي به نبود اونجا

 ياد که بودن رفته همه بريم شديم بلند شامه موقع بابا بريم کنيد جمع خودتونين تو

 دريا بطرف داشتم که قدرت تموم با اومد جيغ صداي که برگشتم سريع افتادم نازي

 کردم پيداش که گشتم يکم آب تو پريدم سريع ميزد پا دستو آب تو داشت دويدم

 ميکردن نگام مات همه بيرون کشيدگش و گرفتمش سريع

 10فصل

 بکش نفسسسس: من سينش قفسه رو زدم ضربه دست با ها ماسه رو گذاشتمش

 خوبيييي:من بيرون اومد دهنش از بود آب چي هر يهو لعنتي بکششش نفسسس

 به بود چسبيده کردم لباسم به نگاهي لباست: نازي چي وليي:من ولي خوبم من: نازي

 تووو ندارههه امکان چييي يعني: فرزاد پوشيدم و کتم سريع شدن ديده و هام سينه
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 ههه: عسل دختريييي واي: کيوان بودما کردههه شک من آخخ: مآرشا دختريييييييي

 تو فرزاد سرت تو خاک نداشتم خبر و ميخوابيدم دختر يه کناررر من يعني: آرتان دختر

 کرديم پيداش کنممم فکر آرتان: کيوان نفهميدي ولي بودي پيشش سال دو چطور

 چي:فرزاد بسهههههه:من بابا نگو چرت: آرتان نظرمونو مورد فرد: کيوان کيووو: آرتان

 ببخش منو بود من تقصير همش:نازي گويي دروغ يه تو: آرشام زدي گولم تو بسه

 گرگ جامعه اين تو دخترم يه من کردم اينکارو چرا بگم ميخواي چتونههههه: من ليدي

 پيشونيم رو االن بودم نکرده کارو اين االن اگه دخترممم يه من آره ندارم امنيت سفت

 مراقبت مردددد يه مثل خودم از بايد ميدادم تغيير و خودم بايد هرررررزه ودب نوشته

 حمله با روشونههه مردد اسم که گرگا همين نيوفتم جامعم گرگاي گير که ميکردممم

 کنمم گمششش شد باعث بره دستم از خواهرممم شدنننن باعث کردن ما به که اي

 از ميتونستم که بود راهي تنها بود اهمر  تنها شدين الللل چرا ديگه بگين چيزيييي يه

 که بشم خودشون رنگ هم شدم مجبور کنم حفظ و نجابتم کنم پيدا نجات گرگا دست

 يه دراوردن براي نداشتم کسيو بودم کس بي چون نگيرم قرار حمله مورد و نشناسنم

 هيچکاري حق شد تبديل هق هق به هام گريه منننن آره زدم دزدي به دست نون لقمه

 رفتم تند ببخش منو باش آروم:فرزاد دخترممممممم چون ندارم امنيتم حتي ندارم و

 سال دو اين دارم دوسشون که کسايي بجون ولي فرزاد داش ببخش منو هههه: من

 من شديااا پسري واي: آرتان شد جالب: آرشام خوب گاه تکيه يه بودي داداشم مثه

 هم با همه داد گير من به اين باز: نآرتا زدي ربط بي حرفاي و وسط پريدي تو باز:

 که االن اونم پسر تا چهار با من باشم خودم مواظب بيشتر بايد دخترا بجز ويال رفتيم

 فرزاد تو رفتيم باشم خودم مواظب حسابي بايد بگذرونه خير به خدا دخترم فهميدم

 بياي ميخواي ماهان خستم حسابي بخوابم رفتم که من:آرشام بودااا روزي چه اففف:

 آرشام سرش تو خورد گمشوو برووو: من طرف کردم پرت و آوردم در و کفشم من کنار
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 حس يه آبجي گفت تا چيه اصليت اسمت آبجي راستي: فرزاد سرمممم آخخخ:

 کيوان کيوان ممنون: من قشنگيه اسم: آرتان ليديا: من داد دست بهم قشنگ

 بگو کردم شوخي خخخخ: کيوان ااااميکنما پهت و له ميزنم کيوان ببينين: من جانممم:

 آرتان ميخوابي آرتان کنار تو منه مال ديگه اتاق اون امم: من داري چيکار حاال

 که آرتان تووووو مخصوصا ميزنيد لگد تون تا دو هر نداريم اعتراص: من نهههههه:

 رفتم اتاق طرف به و زياد ازت حاال خوبه: من تسليم: آرتان ميندازي جفتک خر مثل

 پليسن اينا فهميدن که حاال کشيم دراز تخت رو کردم قفلش و بستم و کردم باز و در

 ............ کنم پيدا و خواهرم بخوام کمک ازشون ميتونم

*** 

 11 فصل

 طوسي لباس يه شدم بيدار پسرا هاي صدا با صبح برد خوابم تا کردم فکر انقد

 رو پريدم و دويدم سريع فوتبال ايوللل ميديدن فوتبال داشتن بيرون رفتم و پوشيدم

 گذاشته فوتبال نگفتين چراااااا: من نشستم آرتان و آرشام وسط زدم معلق يه و کاناپه

 چند آره: من بلدي رزميم حرکات: کيوان باز چتونهههههه: من ميکردن نگام مات همه

 نباشي زود خوب: من خوبه: آرشام کردم کار رزمي حرکات آموزش آموزشگاه يه تو وقت

 خاککککک ايييييي: من پرسپوليسي که من: آرتان هستين تيم کدوم طرفدار بگين

 بزن ايوللل: من استقالليم من: کيوان سرت بر خاک: من پرسپوليسي منم: آرشام

 من رئاليم من نمياد خوشم اصال ايران تيماي از من: فرزاد چي تو فرزاد: من قدش

 آرتان هستم که من: آرشام ببنديم رتش حاظريد خوب استقاللي و رئليم منم ايول:

 باز قبوله: من ميده گوش روز يه تا يکي اون حرف به باخت کي هر هستم منم خوب:

 من بزنه چي اولشه هنوز: آرشام بزنننن بروووو بروووووو بزنننن: من بود شده شروع
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 شهب گلللللللللللللللللللل: آرشام نشه گلللل نهههههه واييييييييي کن نگا خخخخ:

 برووووووو: من بروووو آرههههههه: کيوان گرفتن و توپ پاش تو از که دروازه دم تا رفت

 برد استقالل شد تموم3_0 بازي گل اولين از اين گللللللللل ايوللللللل بروووووووو

 نگام يجوري همه گرفتم فاصله سريع اومد يادم بعد کردم بغل و کيوان و پريدم

 چي بهشون شروع براي کيوان خوب نميشين گير جو شما خووو چيييي: من ميکردن

 واسه آهنگ: آرشام بزار آهنگ يه کيوان باشه: من بگو تو نميدونم امم: کيوان بگيم

 من گذاشت کثافت جعفر آهنگ کردم اي خنده تک بود اي مسخره شرط: آرتان چي

 و مرد: من قبوله خيليم: کيوان نيست قبول اين: آرتان دماغتون تو کنين دست حاال:

 حاال: من دماغشون تو کردن دستشون ميخنديد فقط فرزاد نگفتن چيزي ديگه قولش

 مونده جا که نازي لب رژ اتاق تو دويدم وايسين اول برقصيد و بديد تکون و باسنتون

 آرشام لعنتي آرتان قولش و مرده: من گرفت فاصله سريع که آرتان کنار رفتم آوردم بود

 به شروع برقصيد حاال: من زدم بون***ل به و لب رژ نگفتم هيچي ايد مسخره خيلي:

 که طوري و آوردم در و گوشيم خنده از بوديم شده هالک يعني کردن رقصيدن

 رفتن اعصبانيت با تاشون دو گفتم تا بسه: من گرفتم فيلم ازشون نباشه حواسشون

 و فيلمشون گرفتي حالشون بدجور: کيوان دلم واي: من نشستم کاناپه روي اتاق طرف

 ديقه چند بعد اينستا گذاشتم و فيلم خنديديم کلي دوباره و دادم فرزاد و کيوان نشون

 بخواي باز حالت به واي: آرتان بگم بهتون چيزي يه ميخوايم بيايد: من اومدن هم اونا

 شما کردم گم و خواهرم خوب: من نشستن بياين نه: من کردم اي خنده کنم کارا اين از

 شرط: آرتان آره: آرشام وقتشه آرتان: کيوان کنم پيداش ميکنين کمکم پليسين هم

 بگو طوري: آرشام قبوله بگيد چي هر: من چيه ببين وايسا اول: آرتان قبوله: من داره

 که کني همکاري باهامون تو ميخوايم ما: آرتان راستش خب: کيوان نشه شوکه که

 بشي شنايايي اگه راه اين تو کنيم دستگير عرب ميبرن و ميدزدن رو دخترا که باندي
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 خوبه: آرشام ميکردم نگاش باز دهني با خواهر بي خواهر نکني قبول اگه ميشي کشته

 قول آره: آرتان ميکنين پيدا و خواهرم کنم قبول اگه: من نشه شوکه که طوري گفتم

 چون نيست نيازي: من بگيريم رو سيا نقاب بايد قبلش ولي: آرشام قبوله: من ميديم

 نهههههههه: کيوان سيام نقاب من: من چطور: آرتان گرفتين وقته خيلي اونو

 و موتور با که عکسايي کنيم باور چطور: آرتان نکن شوخي: آرشام ندارههه امکان:فرزاد

 زده زنگ رئس: آرتان بود مونده باز دهنشون دادم نشونشون بودم انداخته تيپ اون

 .............. کنيم شروع بايد تر زود چه هر

 12 فصل

 بريد االنم گيره پيشت پامون که فعال: آرتان کنين دستگير منو نميخواد يعني: من

 تا50 ظاهرن زده زنگ رئس آره: آرشام االن:من برميگرديم کنيد جمع و وسايالتون

 تو رفتم کنيد جمع ها بچه: کيوان نه واي: من آوردن گير همشونو که ميخواستن دختر

 يه و دادم جا داخلش رو وسايال همون دوباره و بودم آورده خودم اب که چمدوني اتاق

 پ ن پ: من بريم:آرتان بودن اومده همه بيرون اومدم و پوشيدم آسموني آبي کت

 خنديدم هههه ههه: آرتان کافيه همه برا اي بامزه تو که همين: من مزه بي: آرتان بيايم

 نشستم جلو ايندفعه بيرون اومدم نبيوفتي راه بسههههه: آرشام چه من به بخند: من

 تا ميارمم کجا از خوابو همه اين نميدونم يعني خوابيدم دادم تکيه صندلي به و سرم

 ???? مياد خوابم همينطور ميشينم ماشين تو

 شدم بيدار يکي دادناي تکون با

 چته هاااا: من

 شو بيدار گلم آبجي رسيديم: فرزاد

 کردن خداحافظ فرزاد با همه شدم هپياد ماشين از و شدم بلند خوو: من
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 برم منم فعال پس: من

 ميرسونيمت وايسا: آرتان

 بزنممم قدم ميخوام نوچ: من

 که افتادم راه به و کتم جيب تو کردم و دستم راحتي هرطور: آرشام

 بود نازيي کردم نگا خورد زنگ گوشيم

 هم با دوباره باز نتهرا ميام شدم تنها دوباره رفتي وقتي از ليديا خوبي سالم: نازي

 باشيم

 نازي ميکنيم زنگي هم با اصال بيا تو کردي بغض چرا عزيزم بشه قربونت ليدي: من

 عشقم فداتشم االهي خخخخ: من بيشعور درددد: نازي عشقمممممم آره: من واقعا:

 زدن حرف کلي بعد بانو طعريفتون از ممنون: من دختر خولي خيلي خخخخ: نازي

 پيدا دوباره دوستاش با دانيال که خونه طرف ميرفتم داشتم نهخو نزديک کردم قطع

 به به: دانيال فهميد اتفاقي خيلي پسرم من فهميد که بود نفري اولين اون شدن

 نما پسر خانوم

 منو اينا مامانم اوه اوه:داني نکشتمت تا کنار بکش ندارم حوصلتو اصال داني: من

 تو پريدم و هاش هلو رو زدم محکم يکي و گذاشتم ازش و نگفتم هيچي وقتا يه نکشي

 يه کرد پرت و خودم کن باز و در عمرا من ولي در به ميکوبيد محکم بستم و در و خونه

 ........... بغلم چمدونمم و گوشه

 13 فصل

 کار نميدونم گوشه يه نشستم کردم قفل و در و خونه تو رفتم ميزد در هي احمق اه

 تنها اين ولي نميدونم کردم موافقت باهاشون ريهمکا پيشنهاد با که کردم درستي
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 جا هر شده تنگ واست دلم چقد آبجي واي کنم پيدا و خواهرم ميتونم که راهيه

 خورد زنگ گوشيم که خوردم و کردم درست چايي يه باش خودت مواظب هستي

 بفرماييد الو: من کردم پسرونه و صدام بود ناشناس شماره

 شاسکول چطوري_

 آوردي کجا از منو شماره آرتان يدار مرض: من

 فرزاد گوشي تو از: آرتان

 فرمايش حاال خو: من

 ببينتت ميخواد رئسم بيا شو بلند خانومو اوهووو: آرتان

 شدي خول االننننن: من

 االن آره: آرتان

 بفرست واسم و آدرس اومدم باشه: من

 کن پسرا شبيه و خودت فقط: آرتان

 فعال اوکي: من

 ميبينمت: آرتان

 يه بيرون زدم و برداشتم و بودمشون نکرده خرج که پواليي و پوشيدم و لباسم سريع

 کاسکتم کاله آوردم در و موتورم و تو رفتم نبود دانيال از اثري آخش کردم کوچه تو نگا

 سروان يه دادم تک يکه آگاهي جلوي ميرفتم سرعت با گرفتم و گازش و کردم سرم و

 باووميزنم فکو ببند: من باشيد سريع پايين بيايد ميکنيد چيکار آقا: سروان طرفم اومد

 مامور به احترامي بي: سروان لش تنه اونطرف برو ميشکنما دندونتم تا دو همين
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 بزني دست بهم: من طرفم اومد هست چيه احترام ببخشيد: من ميکنيد که قانونم

 ميدويديم موتور دور دويدم ميزنم خوبم ميزنم: سروان ميدوني خودت

 آرتانه اينکه اااا خبره چه اينجاآاااا_

 آرتان کردن احترامي بي منم به و موتورشون با دادن تک آگاهي جلوي ايشون: سروان

 من ميدن پس توان کارشون اين براي بعدش کنن همکاري ما با قراره ايشون اينطور که:

 منو فمطر  اومد و ببندددد: کيوان دارم دوست و توان خيلي نميدم پس و توان من:

 شد وارد و زد در اتاقي يه تو بردن

 تو بيا_

 آورديم و دختره يا پسره قربان سالم: کيوان

 ميشه شروع جلسه ديگه ديقه چند بشينين تو بياين_

 بدم خبر برم من ولي ميشينن ايشون قربان بله: کيوان

 برو باشه_

 رفت و گذاشت نظامي احترام و قربان بله: کيوان

 ميموني پيرمردا همين مثل نمياد بهتون اصال خداييي ميکردا يقربان قربان چه: من

 ميرن رژه اعصاب رو که

 داريد نگه و خودتون احترام لطفا_

 دارم نگهش نميتونم سنگينه خيلي بابا: من

 نگفت هييچي

 بپرسم سوال يه ميشه: من
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 بفرماييد_

 چيه بازي اين در نقشم يعني کنم چيکار بايد من: من

 ميفهمي نبياي همه وايسا_

 باشه آها: من

 بپرسم ديگه سوال يه ميشه خوب: من

 بفرماييد_

 انسانه قاچاق باند اين: من

 بابا اي ميفهميد کنيد صبر گفتم_

 بپرسم ديگه سوال يه ميشه خوب فهميدم باشه باشه: من

 بپرس_

 شريکه بازي اين تو هم آرتان: من گفت حرص با اينو

 ميفهميد کنيد صبر گفتمممممم_

 باشه وبخ: من

 بپرسم هم ديگه سوال يه ميشه: من

 آخهههههه کردمممم غلطيييييي چه بابااااااا اييييي_

 به حسابي درست جواب يه هم تو خو پليسه اداره اينجا ميزني دادددد چراااااا: من

 اه ندادي من سواالي
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 پير ميگي من به شدييي پرو نگفتم بهت هيچي بدي اخالق درس من به نميخواد تو_

 سالمههههه29 فقط من پيرمرده کجام من آخه دمر 

 که بود ساعت نيم نشستم و در طرف کردم رمو و پيرمرد نميگم ديگههه باشه: من

 شد خورد اعصابم نبود پيداشون

 پيرمرد هييييي: من

 بنال پيرمرد گفت باز_

 کجان پ اينا ميگم داري گندي اخالق چه: من

 بودي زنداننن االن نبود گير پيشت کارمون اگه ديگه ميان عمم قبر سر_

 بشين فکو ببند پس گير که فعال: من

 ضروري حاالاااا: من تو اومدند آرتان و آرشام و کيوان و شد باز در که بود موقع همين

 کردم اشاره رئس به و اين ي عمه قبر سر برين بودددد

 قربان ببخشين و احترامي بي اين: آرتان

 کنيم شروع سريع تا بيايد باشين راحت بزنيد حرف رسمي نميخواد نداره اشکال_

 ميکرد نگام چشمي زير آرشامم ميخنديد داشت کيوان ميشممم ديوونه منننن يعني

 ...........بدبخت بود باز گوش بنا تا نيشش که آرتانم ميخنديد ريز و

 14 فصل

 دختره و بدن اعضاي مخدر مواد قاچاق ،گروه گروه اين کنين گوش فقط خوب: رئس

 پيدا واسشون دختر که دارن کسايي به نياز اونا عرب هاي شيخ واسه ميبرن رو اونا که

 اونا که دارن نياز ديگه نفر دو به ولي دارن کار اين واسه تامرد دو و زن تا دو اونا که کنه
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 تو ليديا خوب بشن گروه وارد تونستن خوب ماه چند اين طي که آرتانن و آرشام هم

 که هيراد ترينشون اصلي بينشون و ميان عرب تا چند اونجا راييدخت اين از يکي جز

 ميکنه انتخاب و دختر تا سه اول اون ميکنه هماهنگ رو کارا همه اون ايرانيه رگش يه

 دخترايي کيوان ميکنه تموم و کارشون بعد و باهاشونه شب يه کشيد ازشون کار وقتي

 که مدارکي و بشه نزديک شيخ به دباي ليديا ميده فراري همه و بردن ديگه عرباي که

 بايد و ساله چند و ميکردن قاچاق چيزايي چه داشتن نقش کارا اين تو که کسايي

 ليديا حاال تموم کارش يعني بکشه طول ماه يه از بيشتر نبايد فقط بياره بدست

 کني همکاري ما با ميخواي

 ميکردم کاري هر خواهرم بخاطر

 ميکنيد کمکم کنم کمک نتونستم و نشدم نتخابا اگه پيريي فقط هستم اوکي: من

 کنم پيدا و آبجيم

 باش اينجا صبح فردا فقط ميکنيم کمکت آره بيريخت خودتي پيري: رئس

 خونه طرف به و شدم موتورم سوار و بيرون اومدم سريع و فعال چاکرتونيم حله پس: من

 انجامش بتونم تا کن کمکم خدايااا واي کردم پارک و موتور رسيدم وقتي کردم حرکت

 به رفتم و شدم بيدار زود صبح خوابيدم و خوردم شام ديدن تلوزيون يکم از بعد بدم

 توووووو باززززز: سروان ايستادم سروان همون جلو و دادم تک دوباره پليس اداره طرف

 اتاق همون در و تو رفتم سريع( خدايي داشت ربطي چه اصال) روحشم پ ن پ: من

 من نشستم سريع بود کم گلتون بود جمع جمعتون: من بودن همه کردم باز و قبلي

 داريم خبر ما فقط کار اين از اومدن همه که حاال خوب: رئس دادن و جوابم همه سالم:

 اتاق ميري ليديا شاپرک هتل ميريم ميکنيم شروع االنم از بفهمه نبايد هيچکس ديگه

 همه ميديم ادامه هتل تو و ادامش پس خوب کنه گريمت که منتظرته يکي اونجا 402
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 بود نوشته برگه تو که آدرسي طرف به و شدم موتور سوار بيرون اومديم اتاق از هم با

 من آقا ببخشيد: من پذيرش طرف رفتم و شدم پياده* شاپرک ستاره5 هتل* رفتم

 بله: پسره انداخت کوچيک دفترچه يه به نگاهي يه( آرايشگر) رضاييم خانوم مهمون

 اتاق به تا ميرفتم راه سرش پشت منم کرد حرکت راهرو يه بطرف بفرماييد

 و در دختر يه که زدم در دنبالتون بيام نميتونم بيشتر من بفرمايد: پسره رسيديم402

 و داخل انداخت منو سريع هاااااا: من جونم دوست خوبي: دختره تو کشد منو کرد باز

 . ...... بست و در

 15 فصل

 و آرايشت و گيريم کاراي م سارا من سالم گفتم اينطوري اطمينان واسه بابا بيا: دختره

 ميدم انجام

 ميزد صورتم به چيزايي يه و صندلي رو نشوند منو و کرد اي خنده بازيگرم مگه: من

 انقد ميکرد درد

 آخ آخ آروم آروم تر يواش آخ آخ: من

 نخورده صورتت به دستم هنو اصال من ميکني جيغ جيغ الکي چرا: سارا

 برد خوابم همونجا من که کرد کار صورتم رو انقد واقعا اااااا: من

 شدي چي ببين شو بلند دختر شو بلند: سارا

 سرمممممم به خاک اوااا کردمممم جيش شدم چي هااااا: من

 آينه جلو برد و کشيد و دستم و آينه جلو بيا ديوونه دختره شو بلند نه خخخخ: سارا

 کيه اين خداااااا واييييييييي: من
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 شدي خوشمل چه ببين تويي: سارا

 خوشملم جوره همه من ميدونم: من

 گمشو برو: سارا

 صاف صورتم صورتم طرف يه بلند جلوشون بودن کوتاه موهام بود برداشته هامو ابرو

 بودم شده محشررر يعني بود شده

 نميرسي مهموني به که انتر بپوش لباساتو بيا خودتو خوردي هويييي: سارا

 مهموني: من

 ميشن انتخاب دخترا اونجا گرفتن مهموني يه اوجا رسيدين وقتي آره: سارا

 با روش دوزي سنگ يا بود خوشگل خيلي پوشيدم شيري رنگ پيراهن يه عجب: من

 باحال خيلي شيري رنگ صندالي

 خخخخخ عشخم طال دستت: من

 چندش دختره اونور برو: سارا

 تو اومد آرتان و دکر  باز و در سارا شد زده در موقع همون

 کوش ليديا پس سالم: آرتان

 کرد فرار: سارا

 رفت کجا چرا چييييي: آرتان

 پيشش بره ميخواد و کرده پيدا شو آبجي گفت نميدونم سالم: من

 سرش تو زدم يکي و طرفش رفتم شديم بدبختتتت واي: آرتان
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 بيشعور نشناختي منو يعني: من

 هلو به تبديل وقتي بپشناسم خلو بيريخت ديايلي چطوري آخه توييي ليديااااا: آرتان

 شده

 بيشعورييي خيلييييي: من

 رفتيم و کردم خداحافظي سارا با ميکنه حرکت کشتي که بريم بيا وللش حاال: آرتان

 کشتي سوار منو ميبردن کشتي با هم دخترا و ميرفت هواپيما با آرتان رفتيم وقتي

 کنن فرار بتونن کنه خدا بود دختر خيلي صندليا از يکي روي نشستم رفتم کردن

 صورتش رو دستش بود نشسته که دختر يه به افتاد چشمم که ميکردم فکر داشتم

 پيشش برم داشتم دوست ولي چرا نميدونم طرفش رفتم ميکرد گريه و بود

 کرد نگام و آورد باال و سرش خوبي سالم: من

 بود اومدههه بند زبونمممممم نميشدددددد باورم واي

 ممنون سالم: ترهدخ

 نشناسه بايدم نشناخت منو اون کنم فکر ولي

 بغلم تو گرفتمش نهههههه نشناختيييييييي: من

 ليدياااا منمممم يلدااااا آبجي بود شده تنگ واست دلم چقد وايييي: من

 خوبه حالت شدي خوشگل چه نميشه باورمممم آبجي خودتييييي واقعاااااا نههه: يلدا

 گير چطور تو هااااا ميکنيييييي چيکاررررر اينجاااا تو اااااااصال نشده که چيزيت

 بدم نجاتت چطوري حاال افتادي

 کردم تعريف رو پليسا با همکاري تا نبودم پيشش وقتي از ماجراي کل نشستم



                 
 

 

 ر | یک رمانجیبم خالی دلم پرمان 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

27 

 

 کافي يه تو منم کردي مراقبت خوب خودت از سال چند اين شد خوب آخش: يلدا

 بودم نگرانت خيلي بودم تو فکر تو فقط بودم دمخو مواظب همجوره و ميکردم کار شاپ

 اينجام االنم و گرفتنم ميومدم شاپ کافي از وقتي آبجي

 عزيزم ميريم اينجا از سالم آبجي نباش نگران: من

 با و يلدا و من و اومد پسره يه بردن مارو و اومدن مردا همون وقتي تا زدم حرف کلي

 کردن باز که و در بردن بود چي مدلش نميدونم که مشکي ماشين يه طرف به خودش

 آرشام لعنت بيشعورت پدر بر آخ: من ماشين تو کردن پرت مارو بودن آرشام و آرتان

 آرتان بگيري مرض: من خنديد

 کردن اشاره يلدا به آرتان و آرشام

 خيلي آرشامممم: من کرد اشاره آرشام به و دزديد و من پسره اين ليدي آها: يلدا

 هاا کنييييي بازي وارد خواهرم تونستي ررررچطو بيشعوررررر

 خواهرتهههههه هم با وآرشام آرتان

 بعلهههههه: من

 بشه بازي وارد بايد اونم االن نه واي کردي پيداش: آرتان

 شدين جيگر چقدر تاتون دو هر امشب ولي يکيه شبيه ميگفتم: آرشام

 خفههههههههههه: هم با يلدا و من

 که کنيد رفتار وريچط ميدونيد رسيديم: آرتان

 ................. و کرد پارک و ماشين اوکي بعله: من

 16 فصل
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 کردم يلدا به نگاهي جون پسراي دختر از بود پر و زياد خيلي آهنگ صداي تو رفتيم

 آرايش با بود پوشيده دکلته مشکي لباس يه بود شده تنگ واسش دلم چقد که واي

 که گفت چي بهش نميدونم آرتان طرفمون اومد زن يه بود شده خوشگل خيلي مات

 يه در افتاديم راه سرش پشت کنين عوض لباساتونو دنبالم بيايد: زنه ما طرف اومد

 خوبي به بنظرت يلدا: من کرديم عوض و لباسامون تو رفتيم يلدا منو کرد باز و اتاق

 منو نيميک فکر منفي هنوز تو واي: يلدا ها ميشيم عرب مرداي قرباني يا ميشه تموم

 و در حاال بريم بيا: من ميشه درست جون آبجي نباش نگران: يلدا کشيد آغوشش تو

 ميارم ميرم االن اوکي: من بيار بردار برو: يلدا يلدا کيفم واي: من بيرون رفتيم کردم باز

 ميدم االن کردم غلط: من هااااا نيوفتاده زبونت از رو ادلي هنوز تو: يلدا ادلي ميام و

 ادلي ميگفتم بهش و ميکردم برعکس من رد يلدا اسم برگشتم اتاق رفط به سريع

 بگم چي بهش کردم فکر نشستم روز يه هم واسه نميگفت کامل و اسمم اون چون

 محکم که بودم ها پله رو بيرون بيرون اومدم اتاق از و برداشتم و کيف خخخ ليدي ادلي

 خدااا اييي: من روش منم مينز  خورد و داد دست از و تعادلش اون که يکي به خوردم

 اه اه کثافت صندل لعنت کفش چي هر پدر بر

 کردم بهش نگاهي شي بلند ميشه شد تموم دادنت فوش اگه_

 بلند لباس يه و بالش حلقه تا دو و سرشون رو ميزارن عربا که دستماال همين با مرد يه

 طوسي

 دمش بلند سريع ميگذره خوش بهت بغلم تو زيادي کنم فکر: مرده

 آقا نميکني نگا جلوتو چرا: من

 بهتون خورد نديد رو شما سينم ببخشيد: مرده
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 اون اينو به کنيد جمع سينتونو ديگه ي دفعه ولي نداره اشکالي ميکنم خواهش: من

 نخوره

 درازز زبون دختره: مرده

 صورتم رو کشيده و دستش طرفم اومد لطفتونه نظر: من

 دختري همچين واسه صورت اين حيف ولي هستي خوشگلي خيلي دختر: مرده

 داري گندي خيلي اخالق

 جا يه دخترا و يلدا پايين اومدم سريع کني تحمل منو نکردم مجبورت که من: من

 حيون هوووو: من کشيد دخترا طرف به و گرفت و دستم و اومد زنه يه بودن شده جمع

 يه صداي ديقه چند بعد دخترا پيش رفتم و کشيدم و دستم و ميرم خودم نميبري که

 شد بلند مرد

 ترتيب به مارو و اومدن زن تا چند صفففف به دخترا انتخابه فقط خوب خوب: مرد

 کردن درست

 لطفا خان هيراد ميکنن انتخاب خان هيراد و انتخاب اول ميدونيد که همونطور: مرده

 کنيد انتخاب

 بااال اومد پسره مونه يهوو کيه ببينم بياد هيراد اين ميخرن جنسس دارن انگار کثافتا

 کنار اول گفتم بهش چيز همه اون کنم چيکار حاال واي بچهههه اين رئسه ايننننن

 ايستاد ناز بور دختر يه کنار يهو جلو ميومد و ميکرد نگا يکي يکي ايستاد اولي دختر

 دستاشو اومدن ريخت اشکاش دختره شد انتخاب يکي: هيراد کرد بهش نگاهي

 کرد بهش نگاهي ايستاد يلدا پاي کنار بود اومده بند نفسم جلو ميومد برد گرفتن

 زد بهش محکم کشيده يه يهو ريخت اشکش قطره اولين کشيد صورتش رو دستي
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 بلندددد روش دست چرا کثافتتتتتتت: من رفتم طرفش به يهو ميخورد و خونم خون

 حکمم جام سر و گرفتنم و اومدن زن تا چهار شکمش تو زدم مشت با يکي ميکني

 خواهريد اوووووو: هيراد عوضياااااااا: من ني چيزيم من باش آروم آبجي: يلدا گرفتنم

 من بردن رو يلدا و اومدن که زد دست يه هميد شبيه ميگفتم ههههه شد جالب

 و دستاش که آرتان به خورد چشمم کنيد ولش وجداناااااا بي کنيدددد ولششششش:

 بود چي به ميرسيم و بعله: هيراد رسيد من هب تا جلو اومد همينطور بود کرده مشت

 هه اومد دردت واي واي: هيراد شکمم تو زد محکم يکي يهو خانوم ليدياا آها اسمت

 صورتم رو دستي شه تموم دردا اين همه که ميکنم کاري: هيراد باال گرفت و سرم

 چند يدببر  اينم: هيراد بودم اعصباني خيلي کرد ولم و کشيد گونم رو و لبش و کشيد

 تو انداختت منو عوضي ميکشمتتتتت: من بردن ها پله طرف به و گرفتن مند مرد تا

 ............ کردم بغلش و خوبي آبجي: من بودن اونجا هم يلدا و دختره اون که اتاق يه

 17 فصل

 شدم اعصباني دفعه يه نميدونم: من آخه کردي اينکارو چرا خوبي تو خوبم من: يلدا

 من شيدا: دختره چيه اسمت ميشه درست نکن گريه: من دختره همون طرف رفتم

 و ليديا من آره: من خواهريد چيه ها شما اسم ممنون: شيدا عزيزم داري قشنگي اسم:

 فهميدم اومد اندازي تير صداي يهو همچنين: من خوشبختم: شيدا يلدا خواهرم

 بايد شيد بلند: من يدادمم فراري رو شيدا و يلدا بايد بدن فراري رو دخترا اون ميخوان

 من شدن بلند شانسه آخرين اين: من خطرناکه آخه ولي: شيدا باشيد زود کنيم فرار

 پيدا کيوان قبال ميدونم جاشو کنم پيدا و مدارک اول بايد نکنيد رها و دستم فقط:

 اول ليدي بله:کيوان هستيييي کيواننن الو: من کردم وصل خودم به و شنود کرده

 پشتي در از بردمشون باشه: من دنبالشونن که بيرون بفرست پشتي در زا رو دخترا

 بيا نمياي تو چرا: يلدا باشيددد زوددد بريد وايستاده ماشين يه در جلو: من بيرون
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 من نميرم تو بدون من: يلدا ميام و برميدارم و مدارک آبجي نميتونم من: من بريم

 بستم و در و داخل اومدم باشه: شيدا ببريش ميشه شيدا ندارممم وقت يلداااااااا:

 و عقب اومدم بود قفل درش راهرو ته اتاق باال طبقه رفتم سريع بودن درگير همه

 سومين براي دادم انجام هم ديگه بار يه نشد باز در به کوبيدم و خودم محکم ديويدم

 همه کجاستتتت کجاست گاوصندوق تو رفتم سريع نموند واسم شونه ولي شد باز بار

 ديده فيلما تو خودشه آره افتاده تابلو يه به چشمم يهو بود شده اميد نا نبود گشتم جا

 پيداش کيواننن: من بود صندوق گاو آره برداشتمش گاوصندوقه ها تابلو پشت بودم

 کردي کارو اين قبال و بودي دزد يه تو کني بازش کن سعي حاال خوبهه: کيوان کردممم

 کردن باز مشغول و کشيدم عميق نفس يه باشه: من يکن اينکارم ميتوني حتما پس

 صداي با در ايوللللل ميشد باز کم کم آها چسپوندم بهش و گوشم شدم گاوصندوق

 بود هرجومرج هنوز بيرون زدم و برداشتم و بود مدارک و برگه چي هر شد باز تيکي

 آره: آرتان ررببر  مدارکووو بگيررررر: من طرفش دويدم ديدم و آرتان پايين رفتم سريع

 در طرف به سريع باشه: من منتظرتن پشتي در برو تر سريع خودتم من به بده خودشه

 کجا کجا: هيراد کن ولمممممم اي: من شد کشيده محکم دستم که کردم باز و در رفتم

 من انداخت کولش رو منو و گرفت و کمرم خوشگله خانوم برييي نميزارم و يکي تو

 کننننننننن ولم يعوضيي کن ولممممممممم:

 چي هر توش انداخت منو بود پارک ماشين يه در طرف رفت باش آروم هيش: هيراد

 اينجا کن بازززز درررررر: من ماشين تو نشست اومد کنم باز و در نتونستم کردم تقال

 اه داشتي خبر هم تو پس ترسيدم واي: هيراد و در کن باززز ميوفتي گيررر پليسه از پر

 نگام هيراد هستي هنوز کيوان کيواننن: من افتاد راه و کرد روشن و اشينم لعنتيييييي

 باااا: هيراد ماشينشم تو گرفته منو هيراد پسره اين: من ليدي کجايي: کيوان کرد
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 کند شنود و گرفت و يقم و کرد پارک خيابون بغل و ماشين مميزني حرفففف کييييي

 ميکنمم آدمتتتتت ييعوضيييييي آشغال دختره: هيراد بيرون انداخت

 هرزه کن آدم عمتووووو:من

 ميرسه منم نوبتتت: هيراد

 بودم اتاق يه تو کردم باز که و چشمام برد خوابم تا کرد سکوت انقد نگفتم هيچي ديگه

 نشد باز چرخوندم آروم و در قفل بود تنم لباسا همون خدايا واييييي نشستم سريع

 زدم در به محکم

 کرد باز و دررررررر گوسالهههههه ااااآااااااالغ گاووووووو زززززززبزز  عنننننننن گوه: من

 رو اينجاااااا چيههه: هيراد دماغم آخ: من دماغم تو خورد محکمم که کرد باز و در يهو

 هاااا سرتتتت رو گذاشتيي

 مي االغييي ميگم: من ميزد جيغ همه اين دماغت يعنيييي: هيراد دماغممممم: من

 يهو نيستي بشووو آدم تو: هيراد دماغمممم به خورد کردي باز و در احمق نهههه گي

 من دماغم تو خورد و شد باز دوباره در که بگم بهش چيزي اومدم رفت و بست در

 و بست و در دوباره و پايين بيا ديگه ديقه چند تا: هيراد کندي و مماغمممم آخخخ:

 قطعا دماغم به خورد و شد باز در دوباره که برگردم اومدم کورررر پسره: من رفت

 عوضييييييي کوررررررر: من هست کمد تو لباس راستي: هيراد شکست دماغممم

 من ميکنيااااا بزرگش داري بابا اي: هيراد کندييييييييييي و دماغممممممممممم

 چند کردم باز محکم و کمد در گرفتم فاصله در از سريع بيرون رفت افففففففف:

 يه و در روش سفيد پلنگي کت يه با پوشيدم آبي يراهنپ يه بود توش لباس دست

 ديوونست چه بيرون رفتم و کردم باز و در آبي استار ال کفشاي و سفيد اي لوله شلوار

 در طرف به سريع نبود کسي انداختم نگاه يه پايين رفتم کنم فرار راحت ميتونم االن
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 و در از بود پرر برم و دور کردم هنگ ميديدم که چيزي از کردن باز و در دويدم خروجي

 بود زندون مثل بلند خيلي ديوارر يه دورشون تا دور

 کرد روشو و کوچلو نداري فرارر واسه راهي هيچ کرديد مشاهده خانوم ليدي به به_

 من من به نگا يه کرد دستم به نگا يه چرخيد يهو بال کردم مشت و دستم بره تا اونور

 اففففف تو رفت و رواني دختره خخخخ: هيراد شاه بر مرگ شاه برر مرگگگگگ اممم:

 هاااا: من اينجاا بياااا: هيراد تو رفتم گفتم يواش اينو البته عمته روانيم گذشت بخير

 غذا ميدي انجام کاراتو مو به مو پس بگم بهت چيزي يه ميخوام درد و هاا: هيراد

 ندارم کاريت فعال سنتر  ميخوابي من کنار هم شبا و تو با کاريم تميز ميکني درست

 بيا دستشويي ميرم وقتي بگي مونده همين چي ديگه بعله: من ميخوابي کنارم فقط

 پرويي خيلي: من ندارم حرفي من بدي انجام ميخواي اگه يکارم اين: هيراد بشورم

 رفتم ترسيدم بيااااا ميگم: هيراد بگو همينجا خو: من بگم بهت يچيزي اينجا بيا: هيراد

 هيراد رواني موهامممم آخخخخخ: من ميکشيد و گرفت موهامو يهو که جلو

 بهت آرتان آقاي سالم به به: هيراد گرفت شماره يه و برداشت و تلفنش هيشششش:

 من کشيد محکم موهامو يهو کنم آزاد دختره تا بيار و مدارک اول گفتمم چي

 هيراد عوضييييس کننننن ولشششش: آرتان اومد آرتان صداي آخخخخخخخخ:

 بايد بدم دستش از االن که نياوردم دست به آسوني به رو خوشگله خانوم اين هههه:

 ............ بياري و مدارک آزاديش براي

 18 فصل

 جام از سريع بودم اتاق يه تو کردن باز که و چشمام برد خوابم تا کرد سکوت انقد

 جان وجي( خترد بگير آروم اي) هيراد آرتان همکاري مهموني اينجا من واي پريدم

 شدم بلند سريع بيشعور دختره رفتم بابا: وجي بودي که گورستوني همون برو مادرت
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 کسييييي کمککککککک: منث کوبيدم در به محکم نشد باز کشيدم و در دسته

 رقصيدن به کردم شروع بعدش ميخوندم و ميزدم و گذاشتم در رو و دستم نيستتتتتت

 ي پرنده کنيد آزاد و منو بيان بيا کمک کمک دمش زندوني اينجا من آهاي آهاي: من

 و شد باز محکم در(  بخونيد آهنگ با) آسمون به بکشه پر بره کنيد باز و در قفس توي

 رو گذاشتي رو اينجا چته بيشعور دخترهههه: هيراد دماغم آخ آخ: من دماغم به خورد

 خفت يا ميشي خفه: هيراد کردي نابود و دماغم زدي کور توييي بيشعور: من سرت

 خوبببب: من آره: هيراد کنم انتخاب يکيو بايد دوتا اين بين االن: من کنم

 کارت پايين بيا زود پس نداري فرار راه خوب ديوونه: هيراد ميشمممم خفههههههه

 نگفتم چيزي بازم شدي اللللل: هيراد کردم نگاش فقط نميدي و جوابم چرا باشه دارم

 خوووووووو: من هاااا بيا باال صدات تا سرت تو بزنم اي ميگي چيزييييي يه: هيراد

 من باش پايين ديگه دقيقه ده تا خلللل دختره: هيراد بشمممم الل گفتي خودت

 تووو تا نه: من دماغم تو خورد کرد باز و در دوباره که برگردم اومدم رفت و اوکي:

 کمد تو باسل بگم خواستم خفه: هيراد ورنميداري سرم از دست نکني چالغمممم

 کرد باز محکم در دوباره که شدم بلند رفت و بست و در خدا اي: من بيا سريع هست

 برگشت بيايا زود تو چته هووو: هيراد عوضيييييييييييييي کندي مماغمممممم: من

 من کرد نگام شيطون برگشت يهو کردم مشتش و گرفتم باال و دستم که بره

 اي ديوونه شدم مطمئن نه: هيراد ربا آدم بر رگم شاه برررر مرگگگ شاه بر مرگگگگگ:

 يه بود توش لباس دست چند کمد طرف رفتم بيرون رفت و ببرمت دکترم يه بايد

 استار ال کفش و سفيد اي لوله شوار با پلندگي سفيد کت يه با پوشيدم آبي پيراهن

 سريع مديد پنجره يه اي خونه چه اهوع بيرون رفتم و کردم باز و در و آسموني آبي

 زمين تا پنجره ارتفاع آورده کجا منو خدااااااا واييييي کردم باز و درش طرفش دويدم

 درور بزرگم خيلييييي ديوارر يه و دختر ازززز بود پرررر خونه دور تا دور بود زياد خيلي
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 يه اومد شدم ولو کاناپه روي نبود پايين رفتم بود ممکن غير فرار يعني خونه دور تا

 صدا: هيراد رفت هوا جيغم که کشيد موهامو محکممم و طرفم اومد بود شدست تلفنم

 خوبه احمق: من کرد قطع و بيار واسم و مدارک تر زود چه هر پس شنيدي شووووو

 من مرعت جرعت: من ببر موهام به دست داري جرعت: هيراد بکشم موهاتو منم

 ............. شدي گل چه االن نگا ميپوشي چيه عربي لباس اين خدايي ولي بابا ندارم

 ........دارد ادامههه

 ليديا کاور عکس

 باشه اومده خوشتون رمان از اميدوارم

 روزتون پسرا همدم شوهرا عشق داداشا ناموس ها بابا دل عزيز گل دختراي

 مبارککککک

 19 فصل

 که خوشگل خيلي شيشه يه و آشپزخونه طرف رفت نخواست نظر تو از کسي:هيراد

 ميخوري: هيراد آورد و بود چي وشت نميدونم

 اتاق در رفتم باال ها پله از شدم بلند و اتاق تو برم من ممنوننننن نه: من....... ي پسره 

 بايد کنم پيدا فرار راه يه بايد کشيدم دراز تخت رو و بستمش و کردم باز محکم و

 باز: من خانوم ليدي بر سالم: وجي اه ميرفتم اتاق اونور به اتاق اينور از کنم چيکارررر

 من کني فکر که داري مغز مگه تو: وجي کنم فکر ميخوام ندارم حوصلتو برو اومدي تو

 ديوونه خدااااا ايييييييي: من ندارن مغر اصال وجدانا: وجي داري خودت فقط پ نه:

 درگير وجدانش با بدبختم اون* زندگيم* رمان تو دختره همين مثل شدم رفت شدم

 بهم رو لباسا و ها مالفه دختره بود رمانه اون تو يافتم آهااااا رفتم اباب خوب: وجي بود
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 هم اضافه هاي مالفه و زدم گره بهم رو لباسا سريع خودشه آره ميکرد فرار ميبست

 خودم ترسيدم شد باز در يهو کمد تو دادم جاش سريع شنيدم پا صداي ديگه

 خانوم سالم: هيراد ننمننن خداي واي بود مست بود هيراد تخت به چسپوندم

 چندش و کشدار دلشت رو اينا کردي مست بروگمشوووو: من خوله البته و خوشگله

 منو طرفم آورد هجوم نداشتيم ديگه اينکارا خوشگله خانوم نوچ نوچ: هيراد ميگفت آور

 فايده کردم تقال چي هر کرد بارون سه*و**ب و گردنم بود ترسيده خيلي گرفت محکم

 واي کرد باز و کمربندش بود شده ديوونه کرد جدا خودش از منو محکم يهو نداشت اي

 بدم دست از کردم تالش داشتنش نگه براي کلي که و نجابتم نميخوام من خدايااا نه

 کمربند با کرد شروع يهو نيا ميگم لعنتي نيااااا خداااا رو تو نياااا نه: من طرفم اومد

 امان در که بودم خوشحال چقد يدونهم خدا کردم تعجب يکم زدنم به کرد شروع

 ميخنديدم پاکم دامن واسه کردن گريه درد واسه بجا پاکه هنوز دامنم چون آره موندم

 فراموش و کليدش کردم قفلش سريع بست محکم در و بيرون رفت و کرد ولم من آره

 بودم مجبور ولي بود زياد خيلي کردم آويزون پنجره از آوردم در رو ها مالفه سريع کرد

 داشتم شدم آويزون پنجره از نوچ نکردم فراموش چيزي کردم چي همه به نگاهي يه

 بود زمين نزديک اومد بند نفسم شد رها دستم دفعه يه که پايين ميومدم يکم يکم

 که کنم فرار شدم بلند سريع نگهبانان کنم فک کسي يه رو افتادم بود خطرناک اما

 چتههههه: من ميکرد نگام تعجب با ميکني چيکار ااينجااااا تووووو: من آرتانه ديدم

 اينجا تو پريدم پنجره از خفه: من واي پرنده ليدي اومدي آسمون از تو واي: آرتان

 بريم ميکردم فرار داشتم من پس خو: من اومديم تو نجات براي: آرتان ميکني چيکار

 باال ازش انداخت طناب يه رفتيم ديوار طرف به سريع بود هنگ هنوز باش سريع

 کرديم حرکت تا کردين روشنش شديم سوار سريع بريم اونجاست ماشين: آرتان رفتيم

 خاکي جاده يه تو پيچيد يهو و کرد زياد سرعتشو آرتان ميومدن پشتمون ماشين تا دو
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 به االننننن تررررر يواش واي: من ميرفت سرعت هنوز ولي کرديم گمشون که

 ترمز: آرتان ميميريم االن بيشعور: من وووشو خفههههه: آرتان ميدي کشتنمون

 ميگيرنش جنا پسره جهنم حوالي رمان تو نهههههه واي: من نميکنهههههه کاررررر

 نميکنههههههه کارررررررررررر: آرتان چي بشيم اينطوريييييي هم ما اگه

 ................لعنتيييييييييييي

 20 فصل

 کني کاري نبايد که تو خنگگگگ دختره: ارتان کنممممم چيکارررررر حاال وايي: من

 ماشين يهو لعنتي وايسااا وايساااا ميکنممم چيکار ببينم شو خفه لحظه يه بردي سرم

 خورد محکم ماشين کشيدم جيغ وجودم تمام با و رفت جنگل توي و شد جدا جاده از

 من کردم آرتان به نگاهي ميترکه داره سرم واي کردم وا آروم و چشمام درخت يه به

 در: من ببند و المصب اون در خدا رو او فقط آرههه: آرتان خوبه حالت هييييي هي:

 ميفهمي ببندددددد و دهنتتتت اونننننن در: آرتان نخورد جايي به سرت ببندم چيو

 شو پياده: آرااتان اونور کردم مو رو و نميزنم حرف ديگه من اصال نزن داد من سررر: من

 کن لطف جان سيا غالم: آرتان سيا غالم بابات نوکررر: من کن باز هم منو طرف در بيا

 از و کن بازش خودت اينجوريه که حاال: من نميشه باز تو از که کن باز درو اين بيا

 بگيرن منم اگه افتادم رمانه همون ياد کم کم رفتم درختا طرف به و شدم پياده ماشين

 چي

 آرتان

 بهتره چيزه اممم:ليدي 3 2 1 اينجاست مرمبش سه تا ميبندم شرط رواني احمق دختره

 کردم اي خنده کنم باز و در بيا نشيم جدا هم از

 ليديا



                 
 

 

 ر | یک رمانجیبم خالی دلم پرمان 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

38 

 

 چند گرفتم رو دسته بود کرده گير در گيره االغ يه پيش کارم که کنم چيکار خداااا اي

 بيرون بيا: من شد باز اه کشيدم محکم بار

 اون جنا جهنم حوالي رمان وت: من افتادم راه سرش پشت جوجه مثل من و افتاد جلو

 تو برن اينکه يا بگيرن هم رو ما نکنه جنگل و تاريک هم اينجا بودن گرفته پسرو تا دو

 بکنم خواهش يه ازت ميشه اي چقدددديوونه تو دخترررررر واي:آرتان هل جلدمون

 هيچي ترسناکشششش اونمممم نخون رمان ديگه جدت جان: آرتان بگو ها: من

 رمان تو شنيدي:من شنيدم صدايي يهو افتاديم راه دوباره کردم نگاش فقط نگفتم

 سگ صداي يهو نيستتتت اينجاااااا هيچي بسههههه ديگههه: آرتان جهنم حواليه

 بکش منو خدا اييي: آرتان ميان در حيونم شکل به جنا ديدي واي واي: من اومد

 من به بده ستاتود و نکن نگا و پشتت فقط ليدي: آرتان ميشد تر نزديک سگا صداي

 کنم چيکار حاال من خداي واي واي: من بود پشتم سگ گله يه کردم نگا و پشتم سريع

 به و دندوناشون که کردم سگا به نگاهي نزن جيغ و ندو ميکني کاري هر فقط: آرتان

 دنبالم هم آرتان که دويدن به کردم شروع ميشدن نزديک و بودن گذاشته نمايش

 بياااا ميگم چيييي ميفهمي اصال: آرتان زدن جيغ به کردم وعشر  کرد دويدن به شروع

 ........ دويدم در طرف به سريع درخت اون رو بريم

 20 فصل

 کني کاري نبايد که تو خنگگگگ دختره: ارتان کنممممم چيکارررررر حاال وايي: من

 اشينم يهو لعنتي وايسااا وايساااا ميکنممم چيکار ببينم شو خفه لحظه يه بردي سرم

 خورد محکم ماشين کشيدم جيغ وجودم تمام با و رفت جنگل توي و شد جدا جاده از

 من کردم آرتان به نگاهي ميترکه داره سرم واي کردم وا آروم و چشمام درخت يه به

 در: من ببند و المصب اون در خدا رو او فقط آرههه: آرتان خوبه حالت هييييي هي:
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 ميفهمي ببندددددد و دهنتتتت اونننننن در: رتانآ نخورد جايي به سرت ببندم چيو

 شو پياده: آرااتان اونور کردم مو رو و نميزنم حرف ديگه من اصال نزن داد من سررر: من

 کن لطف جان سيا غالم: آرتان سيا غالم بابات نوکررر: من کن باز هم منو طرف در بيا

 از و کن بازش خودت نجوريهاي که حاال: من نميشه باز تو از که کن باز درو اين بيا

 بگيرن منم اگه افتادم رمانه همون ياد کم کم رفتم درختا طرف به و شدم پياده ماشين

 چي

 آرتان

 بهتره چيزه اممم:ليدي 3 2 1 اينجاست بشمرم سه تا ميبندم شرط رواني احمق دختره

 کردم اي خنده کنم باز و در بيا نشيم جدا هم از

 ليديا

 چند گرفتم رو دسته بود کرده گير در گيره االغ يه پيش کارم که مکن چيکار خداااا اي

 بيرون بيا: من شد باز اه کشيدم محکم بار

 اون جنا جهنم حوالي رمان تو: من افتادم راه سرش پشت جوجه مثل من و افتاد جلو

 تو برن اينکه يا بگيرن هم رو ما نکنه جنگل و تاريک هم اينجا بودن گرفته پسرو تا دو

 بکنم خواهش يه ازت ميشه اي چقدددديوونه تو دخترررررر واي:آرتان هل دمونجل

 هيچي ترسناکشششش اونمممم نخون رمان ديگه جدت جان: آرتان بگو ها: من

 رمان تو شنيدي:من شنيدم صدايي يهو افتاديم راه دوباره کردم نگاش فقط نگفتم

 سگ صداي يهو نيستتتت اينجاااااا هيچي بسههههه ديگههه: آرتان جهنم حواليه

 بکش منو خدا اييي: آرتان ميان در حيونم شکل به جنا ديدي واي واي: من اومد

 من به بده دستاتو و نکن نگا و پشتت فقط ليدي: آرتان ميشد تر نزديک سگا صداي

 کنم چيکار حاال من خداي واي واي: من بود پشتم سگ گله يه کردم نگا و پشتم سريع
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 به و دندوناشون که کردم سگا به نگاهي نزن جيغ و ندو ميکني يکار هر فقط: آرتان

 دنبالم هم آرتان که دويدن به کردم شروع ميشدن نزديک و بودن گذاشته نمايش

 بياااا ميگم چيييي ميفهمي اصال: آرتان زدن جيغ به کردم شروع کرد دويدن به شروع

 ........ دويدم در طرف به سريع درخت اون رو بريم

 21فصل

 باالو برم که کرد کمکم آرتان ميشدن نزديک سگا شاخه رو گذاشتم پامو سريع

 اينجا روحمه اينم خوردنم نه ديگه خلي: آرتان که نخوردنت: من باال اومد خودشم

 من ما به پولي يه بده اين به عقلي يه خدايا داشت آها اين: آرتان آهاااا: من نشسته

 اينجا و شب نباش نگران: آرتان ندارم که منم دش داغون که تلفنت کنيم چيکار حاال:

 من کنم چيکار االن ميگي: آرتان ميوفتم نميتونم من چطوري آخه چيي: من ميخوابيم

 تفنگ به چشمم يهو شدم خسته ديگه که کردن غرش سگا انقد بتمرگ بگير هيچي:

 فيلما تو چطور برداشتم و تفنگ يواش بود خوابيده اون ديدم آرتان کمر به شده بسته

 يهو که گرفتم نشونه سگا از يکي طرف به ميکشيدن اينو آها ميکردن کار باهاش

 سگا از يکي ميکرد نگا منو ها زده جن مثل آرتان کردم نگاهي پيچيد تفنگ صداي

 اينو ديوونهههههه کردي چيکارررررر: آرتان رفتن و دويدن همه بقيشون زمين رو افتاد

 نميخواستم من: من داد تکونم بودم کرده هنگ دمميکر  نگاش مات آوردي کجا از

 درخت از برسيم ماشين به تا بريم بپر ني مهم: آرتان شد چي نفهميدم نبود حواسم

 آخي: من نداره اشکال: آرتان کردم چيکار باهاش ببين: من شد بد حالم اومدم پايين

 چرا مممنفه سگ: من سرش تو کوبيدم محکم پام با و طرفش رفتم يهو داشت گناه

 رفته انقد کشوند خودش دنبال گرفت منو و داد تکون و سرش آرتان تيرررر جلو اومد

 نيوفتاده دردسر تو اينطوري حاال تا گشنه هم تشنمه هم: من نداشتم حال که بودم

 -____- داشت ربطي چه االن: من خلي بس از: آرتان بودم
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 تووووو: من توووو: آرتان تووو: من توووو: آرتان که تري خلي تو: من چه تو ب:آرتان

 آرتان تووووو: من ميرفتيم داشتيم و بوديم رسيده جاده به ميکرديم بحث که همينطور

 ترسيدي چي پس: من نه: آرتان جوجه آوردي کم چيه هااااا هاااا: من واي: آرتان توووو:

 مقابل طرف به و گرفت و سرم ساکتتتت لحظهههههه يههههه: آرتان ترسيدي ديگه

 تا بريم بدو آره: آرتان کرديم پيدا نجاتتتت جون آخ بنزين پمپ نهههه: من چرخوند

 ........... بنزين پمپ بطرف دويدم نبستن

 ميکنممم چيکار دارم االن بنظرت: آرتان ديگه بدوووو: من دويديم بنزين پمب طرف به

 آرتان بود ونجاا مرده يه رسيديم بنزين پمب به خدا اي: آرتان نزن حرف باش زود: من

 به و گرفت و دستم آرتان بعدش ميگن چي نميفهميدم من ميزد حرف عربي به باهاش

 همه: آرتان بهداشتي سرويس يه کاناپه يه نفره دو تخت يه کشيد اتاق يه طرف

 بود ميز رو کيک يه نشستم کاناپه رو رفتم بيا حاال گشتي و اتاق اين سوراخاي

 تا بيا: من گرفتم آرتان طرف به تيکش يه خوردم و تيکش يه کردم بازش و برداشتم

 بيشعوررر: آرتان رفت اشتباهي دستم ببخشيد آخ: من خودم دهن تو کردم برداره اومد

 کسي: آرتان بخوابم ميخوام شو بلند تخت رو از: من خوابيد گرفت و تخت طرف رفت و

 بيدار نميتونستم اقعاو ديگه خوابيد گرفت اون پروووو: من بخواب بگيرر نگرفته جلوتو

 روم کشيدم رو پتو اينور من بود تخت اونور اون خوابيدم گرفتم تخت از گوشه يه بمونم

 رو پاش يه اونم بود آرتان رو پام خدااااااا خود ياااااا شدم بيدار آفتاب نور با خوابيدم و

 انگشتم ولي گرفتم فاصله سريع بود چسپيده من به سرشم بود دهنش تو دستم من

 محکم مشت يه و آوردم باال و دستم يکي اون بيرون بيارم نميزاشت بود دهنش تو و

 آرتان ميکرد نگا من به گيج ميکني خواري آدم باشه بارت آخرين: من دهنش تو زدم

 کوچيکم مغازه يه بود اونجا مرده بيرون اومدم نگفتم هيچي ميزني چراااااا شده چي:

 بي خيلي ميدونم خخخخ برينه بود رفته کنم فکر نبود آرتان تو رفتم دوباره تر اونور
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 زدم و آوردم بيرون و پوالش توش از و شلوارش طرف رفتم پ کنم چيکار خو ادابممم

 من تر اونور رفتم قدم دو وايستادي اينجا چرا: آرتان اومد آرتانم ديقه چند بيرون

 هم با و گفت هشب چيزي يه و مرده اون طرف رفت و داد تکون و سرش خوبه اينجا:

 يه رفتم مغازه طرف به و گرفتم و دستش و بخوريم چيزي يه بريم بيا: من دادن دست

 کردم پرر پالستيک يه گرفتم پاستيلم و لواشک و کاکائو يه نوشابه با گرفتم کيک تا دو

 تو بخواي اگه خواهرم جونننن به: من گرفتم و دستش سريع که جيبش تو کرد دست

 آرتان نکني حساب تو که قسم باالست اون که خدايي به تو و ونمميد من کني حساب

 هيچي: آرتان چمه من مگه آره: من داشتي پول مگه تو ميکني اينطوري چرا بابا باشه:

 خوردن از بعد خنديدم بهش کلي دلم تو بيرون اومديم و کردم حساب سريع بابااا

 ناهار واسه تو ديگه نه: من بخور هم منو بيا خدا يا: آرتان بريم: من شدم بلند همشون

 تا وايستاد ماشين يه موقع همون بريم فرودگاه تا چي با حاال: من بوديم نشسته

 رفتيم ماشين طرف به سريع اومد گفتم تا ديدي ايول: من اين با: آرتان بزنه بنزين

 حرف ديوونه يه با اينکه مثل و دستاش مرده ميزد حرف عربي باهاش و رفت آرتان

 االيرانننن ايراننيم من ميگمممم چي ميفهميييي ببيننننننن: مرده ميداد تکون ميزد

 هنگ آرتان هستيم ايراني هم ما آقا سالم: من ترکيدم خنده از نابلد عربي اليرااننن

 خيلي من دخترم اي: مرده ميبري فرودگاه تا مارو آقا: من ميکرد نگا رو مرده بود کرده

 تا مارو کنيد قبول خدا رو تو بفرما: من آوردم در بمجي از تومن دويست دارم کار

 موندم من: آرتان شديم سوار شين سوار بباين اينطوريه که حاال: مرده ببرين فرودگاه

 با ليدي باشي کرده دزدي اگه: آرتان جيبم تو از: من آوردي کجا از ييهو پول همه اين تو

 نبود حواسمون ما ولي ميزد حرف همينطور مرده اون ميکنم خفت دستام همين

 که همينطور بله: آرتان نميچسبه کارا اين با ما مزاج باباااااااا نه دزديييييي منووو:من

 کردم حساب رفتممم سريع بگيريم بليط رفتيم شديم مياده رسيديم وقتي ميگين شما
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 و ميرم من بشين: من داشتيم پرواز ديگه ساعت چهار دو نشوندم صندلي رو و آرتان

 يه ديدم ميومديم وقتي که رستوراني همون تو رفتم ميام بشين: من کجاااا: آرتان ميام

 کوچه تو کشيدم و گرفت و دهنم جلو پشت از يکي که ميومدم و گرفتم پيتزا

 تو ساکت: آرتان تووووو چته هوييي: من آرتانه ديدم که کنم فرار و بزنم جيغ ميخواستم

 کنيمممم چيکاررررر حاال: من دنبالمون رستادهف آدم فهميده بودن دنبالمون فرودگاه

 که خورديم هم با رو پيتزا نيست امن خيابونم ميمونيم همينجا ساعت سه اين: آرتان

 قيافه تغيير کنيم کاري يه بيا منتظرمونن االن حتما: من رسيد ذهنم به فکري يه يهو

 ........... بريم ابي بدو شد عالييي ايوال: آرتان ديدم بغل اين فروشگاه يه ميديم

 23فصل

 آرتان توش رفتيم و کرديم پيدا فروشي گيس کاله مغازه يه رفتيم فروشگاه طرف به

 آورد گيس گاله يه سالم: مرده سالم: من ميخواستيم گيس گاله يه ببخشيد آقا سالم:

 و رفت مرده يهو ميادا بهم هم بلند مو کردم سرم همونجا سريع بود طاليي موش رنگ

 ميکنم کمکتون خودم نترسين: مرده نه: من هستين فراري: مرده بست رو زهمغا در

 آرتان ميتوني واقعا: من نشناسه رو شما کسي اصال ميکنم کاري بشينين اينجا بياين

 ميتونيم خودمون: آرتان گوشم کنار آورد و سرش در و نيستيم فراري ما ممنون نه:

 مرده نشستم صندلي روي و رفتمگ و دستش و نههههه نه: من بديم چهره تغيير

 دختره به تو بدن چهره تغيير ميخوان: مرده بيرون اومد پشت از خانوم يه ماريييي:

 ميزد صورتم روي چيزايي يه کرد شروع و نشوند صندلي رو منو زنه پسره به من برس

 پس اينجا ميان زيادي ايرانياي و ايم فروشنده ما:ماري بلدين فارسي چطوري شما: من

 و خودم ميتونم: من شد تموم کارش ديقه چند بعد آها: من باشيم بلد فارسي ايدب

 يهو که طرفش رفتم کرد اشاره کمد يه طرف به و هست آينه يه اونجا البته: ماري ببينم

 شروع اونم من جيغ با بود جلوم وحشتناک خيلي اسکلت يه کردم وحشتناکي چيز يه
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 چيه اين اي: من چتونههههه: مرده پيشمون مدناو مرده اون و ماري زدن جيغ به کرد

 چرا تو: من شدي شکلي اين چرا آره: آرتان آرتان توييي: من خودتي ليدي: آرتان

 به کرديم شروع هم با دوباره افتاد آينه به نگاهمون تا آينه طرف رفتيم شدي اينطوري

 اگه: مرده ديديم تو بيشتر که اينطوري: آرتان گفتن که گريميه اون اين: من زدن جيغ

 اينطوري هم مارو صورت نشستيم هم ما ميکرد نقاشي صورت مرده يه بگيد دادن گير

 با ميکرد نگام مرموز آرتان که دادم پول بهش يه و جيبم تو کردم دست باشه: من کردن

 بهشون که دادن گير بهمون نفر چند کردم نگامون يجوري همه فرودگاه طرف رفتيم هم

 ميگردممم بر که خوشحالمممم چقدد: من شديم هواپيما سوار ديمز  رو حرفا همون

 ......... ايران

 .......دارد ادامه

 24 فصل

 چي به و سرم نميدونستم که بخوابم ميخواستم برسيم تا کن استراحت يکم: آرتان

 هيچي بعدش ولي خور جا يکم اول آرتان شونه رو گذاشتم و سرم همين برا بدم تکيه

 کم ديگه: آرتان شدم بيدار آرتان تکوناي با خوابيدم و شونس رو شتمگذا سرم نگفت

 بلند نميميرم زوديا اين به من: من شدم بلند و زدم پسش مردي ميکردم خيال کم

 ميکني بيدار منو داري مرض پ: من نه:آرتان نرسيديم مگه: من کجا حاال: آرتان شدم

 گرفتم ساندويچ يه باشه گشنت شايد گفتم بتمرگ بگير اصال کرد شروع باز: آرتان

 جات به من بخواب تو ديگه نه: آرتان بدش کجاس بودم گشنه پس ااا: من واست

 روشو پريدم گرفت ازش گاز يه و دهنشو دم گرفت ديگه نشو لوس ااا: من ميخورم

 نگامون باز دهن با همه گرفتم ازش و ساندويچ رفت هوا دادش کشيدم موهاشو

 منم ميخورد نگاش با و آرتان داشت طرفمون اومد هماندارام همون از يکي ميکردن
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 و سکوت لطفا زياده خيلي سروصداتون ببخشيد: دختره خوردم و ساندويچم نشستم

 باز پرستار خانوم و بيمارستانه اينجا انگار ميگه طوري اوهووو: من کنيد رعايت

 ميحرفم اتباه دارم من شاسکول خانوم آهاي: من بود آرتان به نگاش همينطور

 شونه رو گذاشتم و دستم چيو:مهماندار کردي تمومش خورديييي ميگم چي ميفهمي

 نشدي سير اگه ساعته يه ميخوريش چشمات با داري که بيچاره بدبخت اين:من آرتان

 مارو داشتن بودن داماد عروس تازه يه جلويي صندلي هست هم جلويي صندلي پسره

 واستون چش خانوم عروس اگه اما بخوري دبختمب اين شوهر ميتوني: من ميکردن نگا

 هممون واسه داري ادب تو که همين: من بايشين داشته ادب بطفا: مهماندار گذاشتن

 دمت: جلويي صندلي دختره اونطرف رفت و دراز زبون دختر ايششش: مهماندار بسه

 نم هان: آرتان کن باز نيشتو فقط که هم تو: من هيز دختره کردي آدمش خوب گرم

 شوهرم و سارام من سالم: جلويي صندلي دختره مرض و هان کوفت و هان درد و هان:

 داداشم اينم و ليديام منم: من همچنين: سارا همچنين: سامان خوشبختم: من سامان

 عزيزم نه: من نامزادته ميکردم خيال: سارا کرد نگام گشاد چشاي با آرتان آرتان

 همينا شبيه خيليم: سامان داداشمه

 هميد شبيه چرا بگم: سارا نميدونستم: من کلي آره: سامان واقعااااا: من آره: اراس

 با کلي نبود گيريما به حواسم خخخخ: من خخخخ همه مثل هاتون گيرم چون: سامان

 يلدا دنبال رسيديم وقتي بود خواب همش که آرتانم رسيديم تا زدم حرف سامان و سارا

 آرتان طرفشون دويدم سريع بودن کيوان اينو ميگشت دنبالمون داشت اونم ميگشتم

 تويي ليدي: يلدا ميکردن نگامون تعجب با ليديا بغل پريدم سريع ميومد دنبالم

 وقعا خخخ: کيوان آشامم خون منننن: من ساخت خودت وايه صورتيه چه نشناختم

 النا حرفت اين: آرتان آرتان چه تو به: من بپرس خانوم از: آرتان شدين اينطوري چرا

 باشه: من ميزنيم حرف دربارش بعدا بريم بيا: يلدا نميدونم: من داشت ربطي چه
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 يلدا شديم تاکسي سوار رفتيم زديم نشناستمون کسي اينکه واسه گريمه اين راستي

 پسرا هم کردم حساب خودمون پول هم ميشديم پياده وقتي داد رو اي خونه يه آدرس

 بلند يلدا موبايل صداي که بودم نشده خونه لداخ هنوز خودشون کار مي رفتن اونا و

 داره کار باهات آرتان بيا ليدي بايه دستتون گوشي لحظه چند باشه سالم الو: يلدا شد

 و ميخريدن چيز همه اين خانوم چرا بگو درد و الووو: آرتان الو: من گرفتم ازش و موبايل

 من نههه بهههنميچس شما مزاج به کارا اين کهههههه ميکردن حساب خودشون

 دقلو چسب با اومده دوقلو چسب کرده پيشرفت علم که ميدوني ولييي نميچسپه:

 مرض و جونمم درد جونم: آرتان جونممم: من ليديااااااااااااااااااااااا: آرتان چسپوندمش

 من آره: يلدا ميکني زندگي اينجا: من کردم اطرافم به نگاهي کردم قطع و موبايل سريع

 يلدا: من...... خواب لباس جا يه بود افتاده کفش جا يه ريختست همب چقد اه اه:

 ............ توئه مال اينجا مطمئني

 ..............دارد ادامه

 25فصل

 ليدي کن ولش هيچي: من چي يکم: ليدي يکم فقط هيچي: من چيه مگه آره: ليدي

 موبايل اتاقا از ييک تو رفتم منم رفت يلدا باشه: من ميام دستشويي ميرم من بشين:

 يجوري اتاقش کمد طرف رفت اومد هم يلدا که بيرن پيتزا زدم زنگ برداشتم رو يلدا

 مال شايد واال نميدونم بودن ناجوريي خيلي لباساي و بود ريخته زمين رو لباساش بود

 بپوشم اينو عمرن من ديگه چيه اين: من بپوش اينو بيا: يلدا حتما آره نيست خودش

 ميخوابم شلوارک و تاپ با شبا من آخه نداري شلوارک و تاپ قرمز خواب لباس اونم

 ممنون: من آورد بيرون واسم صورتي شلوار و تاپ يه آخرا همون و کمدش تو کرد دست

 ديوونه نکن لوس و خودت اونور برو: يلدا گرفتم ازش گنده ماچ يه پريدم و جونم آبجي
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 نميدي جواب چرا: من نداد جواب دش بلند موبايلش زنگ صداي که کردم اي خنده

 رو و رفتم بيرون ميرم من بابا بده جواب: من نيست مهمي کس ندارم حوصلشو: يلدا

 حال که بودم گرسنه انقد رسيدهههه ها پيتزا حتما اومد در صداي که نشستم کاناپه

 ملباسا اين با نبينه منو که وايستادم در پشت خود و کردم باز و در و دويدم نداشتم

 شبيه چقدم جديدي دختر به به: پسره ميکردم نگاش تعجب با تو اومد پسره يه يهو

 پايين و سرت گاوووو مثه گفت بهتت کي شترررر هوووووو: من جيگرييي چقدم يلدايي

 آورد و سرش بيرونننن گمشووووو برو االغ کنم لهت بزنمم هااا تووو بياي بندازي

 تو زدم محکم يکي آوردم و عقب بردم و کلم دارم دوست وحشي پيشيه: نزديک

 که گرفتم گازشم و ميکشيدم موهاشو و روش نشستمم زمين رو افتاد که صورتش

 يلدا خونه تو اومد گاو مثل پسره اين يلدا: من خبره چه اينجااااا: يلدا هوا رفت دادش

 شدم بلند شوووو بلنددد گفتممم: يلدا وليييي: من ليدياااااا شووووو بلند روشش از:

 وحشي هووو: من وحشي دختره کرد داغونم زد نميدونم: شاهين شاهين خوبي: يلدا

 خوو يلدا: من باحالي اسم چه ليديا: شاهين بسه ليدي: يلدا عمت شوهر با عمته

 امشب برو شاهين: يلدا کنم لهش بزنم ميگه شطونه درخته خود از کرممم کن نگاااا

 من نزاشتي کنيما حال ميخواستيم و امشب يه: شاهين ميدم پس بهت پولتم کنسله

 بياي قسم مامان روح به اتاقت تو برو يلدا هيچي: يلدا خبره چه اينجا چي يعني:

 چيووو: من آخيييي نميدونه: شاهين ميگي زورر هنوزمممم: من ميکشمت بيرون

 بگووو: من شاهين طرف رفتم بروووو گفتمممم ليديييي: يلدا ديگه بگو نميدونمممم

 االن بخدا: يلدا االنننن همين ميخوام و پولممم من بابا اي: شاهين بدونم وامميخ

 اون ازم تو يلدا هستين کي ديگه شماااا: شاهين شده چي: من ميدم پسش فردا ندارم

 زندگيممم الگوي من آبجيههه چييييييي باشي خدمتم در امشب که گرفتي پول همه

 يلدا دروغههههه بگووو ميگه چي اين يلدا: من...... شب يه که گرفته پول من همدم



                 
 

 

 ر | یک رمانجیبم خالی دلم پرمان 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 واقعا نيستي من آبجيه ديگههههه تو شوووووو خفهه: من گلم آبجيه ليدي باش آروم:

 يلدا شد جاري باهاش اشکام که زدم بهش محکمي کشيده طرفش رفتم متاسفم برات

 من آره ميکنممممممم فروشي خود نون لقمه يه براي من آره ديگهههه بسهههههههه:

 هم تووو مثل نداشتم هيچي نداشتم خواببب جاي ميفهمي بودممم مجبورررر آبجيت

 و من ميشه جالب داره اا: شاهين باشم امان در تا کنم پسرا شبيه و خودم نيستم بلد

 با بيا نشناسيييي بايدم: يلداااا نميشناسمت ديگه: من خفههههه توووووو: باهام يلدا

 داري: يلدا پوشيدم و لباسام همون اتاق تو رفتم وووبرووووگمشوو: من ميکنيم کار هم

 هرزه يه که شده خراب اين بجز جاييي هر: من بريم ميخواي کجا ليدي ميکني چيکار

 از نبايد ديگه تو هانننن اينه غيررر مگه: من بزن حررففف درست من با: يلدا توشه

 شاهين پسره همون به محکم لگد يه ميگزشتم در کنار از وقتي بيادد بدت کلمه اين

 تو يلدا که کردم باز و در افتادم چيزي ياد که بيرون برم ميخواستم بيرون اومدم و زدم

 کل اصال زندگيم حاميه خواهرم نميتونستم شد خورد شکست قلبم بود شاهين بغل

 نه پسر دوست نه عشقش نه شوهرشه نه که باشه غريبه پسر يه بغل تو زندگيم

 و فقير دختراي به هوسش کردن طرف بر براي که پولداره ازهب هوس يه فقط نامزادش

 بيشتر اشکام ميکنه استفاده سو ازشون و ميکنه وسوسه رو اونا و ميده پول کس بي

 اومدم و طرفش انداختم و کردم نصفش و بودم رفته کش آرتان از که پواليي شدن

 موتور شد تبديل هق هق به گريم کرد باريدن به شروع بارون و زد برق و رعد که بيرون

 اين آره: من خانوم خوبه حالتون: پسره آقا سالم: من طرفش رفتم رسيد هم پيتزايي

 و پولش بودم خودم فهموندم بهش توضيح کلي با دادم سفارش من4 طبقه مال پيتزا

 ميشه: من آره: پسره داريد تلفن شما: من بفرماييد: پسره ببخشيد: من کردم حساب

 ديگه بده پس: من ميکرد نگا منو داشت البته بعله: پسره گيرمب قرض لحظه چند

 به و آورد بيرون گوشي يه جيبش از و آهااااا: پسره ديگه گوشيتون: من چيو: پسره
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 با بفرمايد بله: آرتان گرفتم بود آرتان شماره بودم حفظ که اي شماره تنها گرفت طرفم

 آرتان دنبالم بياي ميشه آرتان آر الوو: من شد سرازير گريم دوباره صداش شنيدن

 فهقط نيست ني ن چيزي چي:من افتاده برات اتفاقي شدههه چيزي ليدي توييييي:

 رو و دادم بهش و آدرس بده آدرس فقط باشه باشه: آرتان ندارم و جايي دنبالم دن بيا

 ماشين چرخ صداي بود گرفته صدام که بودم کرده گريه انقد نشستم جلو اون سکو

 کار نميدونم بزنم زنگ بهش شدم مجبور آرتانه ديدم که کردم بلند و مسر  اومد

 ............... نه يا درستيه

 26فصل

 از آرتانه ديدم کردم بلند و سرم اومد ماشين الستيک جيغ صداي که بودم نشسته

 داري درد ميکني گريه چرا افتاده اتفاقي شده چيزي سالام: آرتان شد پياده ماشين

 ميزاري تو مگههه آخه: من نميدي جواب چرااا د آوردن سرت باليي نشستي بيرون چرا

 فقط حاملن که اونايي مگه: آرتان باشم داشته درد که حاملم مگه بعدش بدم جواب

 بيام من: من ما خونه: آرتان کجاااا: من بريم بيا: آرتان هم تو حاال خوووو: من دارن درد

 من ندارم خانواده من: آرتان ميکنه چيکار اينجا کيه دختره اين نميگن خانوادت چيکار

 ادامه تو: آرتان روزي يه چرااا: من کردم تعريف واست روزي يه شايد حاال: آرتان چييي:

 ماشين سوار رفتم و بيشعوررر: من نميشي خسته ميپرسي سوال همه اين بکن گريتو

 بت قبليت خونه پس: آرتان کرديم حرکت و کرد روشن و ماشين اومد خودشم که شدم

 به و سرم نگفتم هيچي وليي کنيم زندگي هم با تا فروختش يلدا که اون: من بغض

 و ضبط طرف برد و دستش فهميده يچيزايي انگار نگفت هيچي اونم چسپوندم شيشه

 پيچيد ماشين تو توهي حسين صداي کرد روشنش

 *بامراممممم
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 *باوراممممم شبيه شدي

 *ميکنم رو دلو سه آ

 * برام ميرقصي تو که تا

 کجا بامراميت يلدا ههه ميداديم گوش يلدا با و آهنگ اين هميشه شد جاري اشکام

 گوش و آهنگ همين روزم اون: من شديم کشيده اينجا به چرا نميدونم مرامم بي رفت

 تنها روزا اون داشتيم متوسطي نه که پولدار خونواده: من روز کدوم: آرتان ميداديم

 دختر از مدلمون و بزنيم تيپ هامون عمه دختر از تر خوشگل هک بود اين دغدغمون

 پسري ميرفتيم جايي وقتي اما بودم يلدا از کوچيکتر اينکه با باشه بيشتر هامون خاله

 گرفت تصميم بابا روز يه بشه نزديکش نميزاشتم و ميزدمش ميشد خواهرم نزديک

 لقمه مامانم بود شده تاريک هم هوا ميومد بارون بوديم راه تو گردش شمال ببره مارو

 گوش بابام حرف به و ميشديم تلفني مزاحم هم يلدا منو بخوره بابا تا ميگرفت

 اينو تا عشقممم سالم زدن حرف به کردم شروع برداشت پسر يه زدم زنگ نميکرديم

 بود بريده ترمزش ميزد بوق هي و ميومد جلو از تريلي يه بود نداده جواب هنوز گفتم

 تصادف اون از يلدا منو تنها کرديم تصادف بود شده دير که نخوره بهش ومدا هم بابا

 از هيچکدوم فروختيم و خونمون غذا بود کم خاطر به که بوديم خونه تو اومديم بيرون

 از که گرفتيم اجاره کوچيک خونه يه شدم متنفررر ازشون کمکمون نيومدن فاميل

 فرار به پا ما کردن دورمون پسر تا چند که بوديم کوچه تو کردن بيرونمون هم اونجا

 جدا هم از ميدويديم که همينطور بشن نزديک خواهرم به نميزاشتم من گذاشتيم

 تو با اينکه تا کنيم پيدا رو هميديگه نتونستيم ديگه ولي بيان ور کدوم ندونن تا شديم

 لباساش خونش رفتم و برگشتم وقتي ولي ديدمش رفتيم که ماموريت و شدم آشنا

 اون اينکه تا نيست خودش مال شايد گفتم بودن هم اي زننده لباساي بود ريخته
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 بودن شب يه برايييي کههه که گفت افتادم هق هق به رسيدم که اينجاش و اومد پسره

 هميشه ولي بودم کوچيکتر اون از اينکه با شکستم اونجاااا داده پول خواهرممممم با

 متاسفم: آرتان شدددد چي کردنمممم بتتتتمراق نتيجه ولي ميکردم مراقبت ازش

 خانوادت سر باليي چي بگي نميخواي تو: من نگفتيم هيچي ديگه نميشد باورمم اصال

 وايستاد شيک وياليي خونه يه جلوي نگفتم هيچي ديگه منم نگفت هيچي اومده

 .............. بود زياديم من واسه ولي نبود بزرگ خيلي

 28فصل

 دختر يه صداي که تو رفتيم کرد باز کيليد با و در رفتيم خونه رفط به و شديم پياده

 اومدييييي آرتاني: دختره اومد

 داره دختر دوست نهههه خدا يااا

 داريم مهمون آره: آرتان

 باززززز آرتانننن: دختره اومد دختره

 طوالنيه قضيش اين خودم جان به نه: آرتان

 هستم فرشته من مسال کني طعريف رو چي همه بايد بعدا: دختره

 ليديام من سالم: من

 کوچولو خانوم کني پاک مخت اوت از و آرتان زدن گول فکر بهتره: دختره

 نميخوام رو گوساله اين من خودت واسه بابا: من

 هست بهت حواسم اومد خوشم بابا نه خخخخ: فرشته
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 نگا رو تا دو ما و بود سرش رو دستش که کرديم آرتان به نگاهي همينطور منم: من

 روبروم هم فرشته نشستم همونجا منم روش داد لم و ها کاناپه طرف رفت ميکرد

 من گشنمهههه من بسهههه: آرتان ميکرديم نگا رو همديگه داشتيم نشست

 برو خودت سيا غالم بابات نوکر: فرشته گشنمه منم که کن درست غذا بپر فرشتهههه:

 شکممم شما دعواي با اههه: آرتان بپز غذا برو جان سيا غالم شو بلند پش باشه: من

 بي يا ميشود شور يا آش باشد دوتااا که آشپز: من بريد تاتون دو هر هااا نميشه پر من

 آشپز بطرف بود گفتن ما از: من زودددد: آرتان ولييييي: فرشته هردوووو: آرتان نمک

 رشتهف کني درست ميخواي چي تو: من کني درست چي ميخواي: فرشته رفتيم خونه

 ميشنوماااااا و صداتونننن: آرتان بگو تو اول نه: فرشته بگو تو اول: من پرسيدم من اول:

 لوازمشو آره خخخ: فرشته هماهنگ چه: من چطوره کتلت: هم با دو هر باشيد زود

 باباااا نه هههه: فرشته آرتاني دختر دوست: من بودم نشسته ميز پشت کرديم آماده

 عوضش دنيا با نداشتمه داداش مثل منم داره که يکس تنها اون خالشم دختر

 تو کردم خيال منم: فرشته دخترشي دوست کردم خيال من اوهوووو: من نميکنممم

 باهاش هم ماموريت يه تو طوالنيه خيلي قضيش بابااااا نه خخخ: من دخترشي دوست

 ديمکر  سرخ هارو کتلت ميرسي نظر به خوبي خيلي دختر: فرشته کردم کمکشون بودم

 بيا يلحظه فرشته هي: من بزنم صداش برم من: فرشته خوشگل چيديم رو سفره و

 بهش و نشقم بيار و گوشت دارم نقشه يع: من ميزني حرف يواش چرا چيه: فرشته

 جي ببين بخوري غذا بيا جونييييييي آرتانننن: فرشته ميکنيم شروع االن از: من گفتم

 اومد در چشماي با آرتان کردم درست چي ينبب بيااااا عزيزممممم آرتان: من پختم

 هاااااا: آرتان عشقم باشه کي پس وااا: فرشته خودتونين واقعااااا: آرتان ميکرد نگامون

 آره: من عشقتون شدم حاال ميزدين کتک هي منو پيش روز دو تا دوتا شما عشقم

 شونش يه من و شونش يه و آرتان طرف رفتيم هم با زدم فرشته به چشمک يه عشقم
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 که صندلي رو عزيزم بخوريم غذا بريم: من برديم ميزش بطرف هم با و گرفت فرشته و

 هم فرشته براش گرفتم لقمه يه فرشته بغلش يه نشستم من بغلش يه نشست

 بخور جونمممم بيااا: فرشته بخور عزيزم بيااا: من بدبخت بود هنگ هنوز اون همينطور

 ميکنم کوفت خودمممم ديگه بسه ااااا: آرتان هنشد تو چپونديم رو غذا هم با دوتا هر

 دردنکنه دستتون شدم سير: آرتان خوردن غذا به نشست عسيسممممم باشه: من

 رو دستکشا و بشور تو رو ضرفا فرشته: من ميشيا الغر: فرشته هنوز ميوخردي ا: من

 اون هب دادم دوباره من من به داد رو دستکشا و ببيني خواب تو: فرشته دستش دادم

 تو پس بااشه: باهم فرشته و من بسه کردين خستمممم اه: آرتان من به داد دوباره اون

 من بدبخت بود شوک تو هنوز بيرون اومديم و سينش به زديم رو دستکشا و بشور

 نشستيم کاناپه رو ديدي قيافشو پوکيدممم واي: فرشته کرديم ادبش خوب خخخخخ:

 نشدددددددد تموممممممم: من

 نشدههههه تموم هنوز: فرشته

 .بشورياااااا تميززز: من

 بکش دست تميز: فرشته

 .......دختراي شيننننن خفه ميشه: آرتان

 کرديم هنگ داد که فوشايي با فرشته و من

 آخي: من اومد نهيفم دستاي سر به چه نگا نگا: آرتان بيرون اومد شست رو ضرفا

 بايد ديگه من ولي گذشت خوش ها بچه خخخخ: فرشته شد کباب جيگرم عسيسم

 گودزيال اين پيش منو ميگه راست: حاالمن بودي کجاااا: آرتان ميشه نگران مامانم برم

 ميشه نگران مامانم تا برم ديگه نه: فرشته شدم گودزيال ديگه من: آرتان ميزاري تنها
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 ديگه من: من تو و ميدونم من که نزني گولشم وقت يه نکني داداشم اذيت ليديا فقط

 تکونم يه من ولي رفت و کرد باز و در فعال رفتم من نريز مزه: فرشته ندارم رفيح

 محکم و دستش که بره خواست و بابا بيخيييي: آرتان ريختم رو مزه من: من نخوردم

 درباره هنوز: من چيوو؟؟؟: آرتان نکردما فراموش هنوز من نکن خيال: من گرفتم

 آشپز طرف رفتم منم تلوزيون طرف رفت و اباب کن ولم: آرتان نگفتي چيزي خانوادت

 مثل چيزي يه آرتان بازموند دهنم برگشتم وقتي خوردم و ريختم آب ليوان يه خونه

 کنترل با ماشين تلويزيونم داخل و ميچرخوندش هي و بود دستش ماشين فرمون

 چي بگه من به بايد امشب نميسازن که چيزايي چه خالق جلل ميکرد حرکت آرتان

 و سرش نوچ: من ببينممممم شوووووو بلند: آرتان وايستادم تلويزيون جلو تمرف شده

 و شد بلند يکم اينطرف اومدم منم کرد طرف اين و سرش اونطرف رفتم منم کرد يطرف

 کشيدم و تلوزيون سيم بردم دست ميندازي منو حاال زدد کنارم و اورد و دستش يه

 ديد و کرد من به نگاهي بودددد راشآخ شد خاموش چرا شددددد چيييييي اه: آرتان

 رفت شد بلند و اعصابي رو خيلي تو: آرتان کرد بهم نگاهي عجز با منه دست سيم که

 و کوبيدم زمين به و پاهام باال رفت و نگفت هيچي بگو اول: من بخوابم رفتم من: آرتان

 نبود دوميم ودنب که اولي کردم باز رو اتاقا در يکي يکي اتاقه کدوم تو حاال باال رفتم

 نوچ: آرتان نميگي يعني: من بود خوابيده آها کردم باز و آخري اتاق در نبود سوميم

 شکمش رو محکمممم و دويدمم همونجا از نکرد نگاهي اصال بود بسته چشماش

 نگي تا نوج: من شوووو بلند ديوونه کرديييييييي ناقصممممم آخ: آرتان انداختم خودم

 از دست: آرتان ديگه بگو خورديش ديگه که حاال: من خوردما گوهي چه: آرتان نميگم

 تو خليييييي با من که واااااااااي: آرتان نزاشتم سرت رو دست که من:من بردار سرم

 بپر تختش رووووو و شدم بلند باشه: من نوچ: آرتان نميگي يعني: من کنممم چيکاررر

 اليييييي الييييييي لللي بسبخوا نميزارم صب تاااا امشبببب مننننن: من کردم بپر
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 قول قول: من بتمرگي بگيري بدش بده قول فقط بابا باشه ديوونه: آرتان ييييييييي الال

 قول

 29فصل

 و مامانم و بابام منو مسافرت بريم مخواستيم: آرتان خوب: من تخت روي نشستم

 صدا سرو سالش6 تينا و بود سالم8 مت بود خوب چي همه دنيا آبجيه بهترين

 و دستم بازيي چه پسرم باشه گفت بازي مياي بابايي گفتم بودن بابام عاشق يکرديمم

 ولي کردم هنگ بردار و دستت پسرم آرتان زد داد کيم منو گفتم چشماش رو گذاشتم

 دير ولي: آرتان نکرد گريه ولي ميرد حرف بغض با بود شده دير ولي برداشتم بعدش

 جاي به نمردمممم منننننن فقطططط و ورديمخ درختا به و جنگل تو رفتيم بود شده

 کسي تنها شدن متنفر ازم فاميل همه من به لعنتتتتت زندم من بمونن زنده اونا اينکه

 من ديگه دونستيييي بدوني مخواستي خوبيه خيلي دختر بود فرشته بود پيشم که

 اتاق شدمبلند راست سمت راهرو ته اتاق بخوابي تا برو هم حاال نباش: آرتان متاسفم:

 حاال: آرتان روبرويييي اتاق بگيييي بود سخت براتتتت انقد: من ميگفت روبرويشو

 ميگفتي کالم يه خو گفتي همه اين داشت فرق خيليم: من داشت فرقي چه همون

 گفتممم ميشي ناراحت ميگم چيزي يه ندارم حوصله االن ليديا: آرتان روبرويي اتاق

 کنه زندگي ما با مدت چند ميخواد مياد فردا ديگه يکي بگم ميخواستم قبلش ولي برو

 کيه چي يعني چيييييييي:من افتادم حرفش ياد که برم برگشتم رفتم بابا باشه: من

 اتاق تو رفتم باشه: من ديگه ميبيني فردا بکشيم اگه نميگمم ديگه و اين آرتان بگوووو

 ولي کردم پرت و خودم تخت رو رفتم بود صورتي آبي چيزش همه جونننن روبرويي

 چند ميخواد کي بدونم ميخواست دلم خيلي بشينم جا يه زاشت نمي فوضولي حس

 باز و کمد در و شدم بلند کنم کم فضوليم حس از يکم اينکه براي اينجا بياد مدت

 قربون اي بود توش عشقممممم که کردم وا رو درديگه يه نبود توش هيچي کردم
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 تا چند يه کردم وا هاشو کشو در که بود والتت ميز يه خخخ برم خوشجلم دستشويي

 مال آرايشيا لوازم کنم فکر بود بچه تا دو عکس که عکس قاب يه و بود آرايشي لوازم

 کردم بود کنارش که دختر به نگاهي بوده خوشگل کوچيکيشم از آرتان بود مامانش

 دختر: يوج تينا خواهرش آره بود آرتان مثله چهرش آها خخخ بود آشنا صورتش چقد

 از دختر بتمرگ برو: وجي داري من به کاري چه بتمرگ تو: من بتمرگي نميخاي تو

 تو به آفرين: وجي ميکنم گوش جونممم وجي حرف به باشه خوبيم دختر من که اونجا

 از حاال تا نرمي تخت چه تخت رو کردم پرت و خودم دو با و شدم بلند گل دختر ميگن

 رفتممم من اصال ميپرن اينجوري ادب بي دختره وحتر  تووو اي: وجي نداشتيم اينا

 که خواهرم يکي زدي رقم واسم که سرنوشتيه چه اين خداياااا دادم خودم رو رو پتو

 ولي بود کرده پيدا خانوادشو تازه که(نازي) دوستم يکي کرده مردا خواب هم خودشو

 مرد خونه تو بايد و هيچي نه دارم کاري کسو نه که من يکي شد تجاوز بهش شد چي

 يکي گفت آرتان بيرون بياييم غمگين فاز از يلحضه اوه اوه روزگاررر هيييي باشم غريبه

 بگه نميخواست کاش اوه باشهههه ميتونه کيييي يعني بمونه اينجا روز چند و بياد قرار

 هر آرتان خواب تو همش خوابيدم گرفتم و بستم و چشمام بود نگفته هيچي اصال کيه

 فضولم من نميدونه اوننن پريدم خواب از مياد يکي فردا مياد يکي فردا ميگفت ديقه

 ............... بگه بهم بايد االن شدم بلند بود نيم3 ساعت کردم نگا خدا اي

 30فصل

 يکي زد خشکم يهو کردم باز يواش آرتان اتاق دم رفتم آروم و کردم باز يواش و اتاق در

 ميز روي گلدون بدم نجاتش بايد بيرون اومدم سريع دبو گرفته و آرتان گلوي تاريکي تو

 يواش خخخ ميزد بابالک داشت آرتانم نبود من متوجه هنوز تو رفتم يواش برداشتم و

 پوشيده سياه چيکار نميدونستم زد خشکم اينور کرد روشو يهو که مرده پشت رفتم

 با تقديم: من طرفش گرفتم و گلدون چيزه اممم: من داريم مهمون به به: پسره بود
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 دزده بگي چيزي نميخاي: من بود کرده هنگ دزده من پوش سيه دزد اي تو به عشق

 با آرتان کردم نگا زمين رو افتاد يهو يلحظه هي هي: من دختر هستي خلييي عجب:

 بکني غلطي چه اينجا اومدي توووو: آرتان ايول بابا: من پسره گردن تو بود زد دست

 من اگه بيشعور آخه نداره نمک که دستي بشکنه خانوم ديالي بگيررر تحويل آها: من

 چيزه خوب: من آرتان برهنه تنه نيم به افتاد نگام يهو بودي مرده االن که بودم نيومده

 بيان ميزنم زنگ آرتان کنيم کاري يه اين با اول: من بگووو: آرتان داشتممممم کارررر

 اينجا واسه نگهبان تا چند چيزي يه ادل: من بگو کارتو تو حاال: آرتان اوکي: من ببرنش

 من دادييي نجات منو تووو: آرتان که بدم نجاتت که نيستم هميشه من وگرنه بگير

 تو بايد االن نبودم من اگه نيست قبول اصال: من کردم هوش بي رو پسره اين خودم

 لدونگ همون مياد هوش به داره پسره ديدم يهو زدم و پسره من: آرتان بودي خونه سرد

 گرفت شماره يه و روحتتت تو اي: آرتان دادم نجاتت من ديگه حاال: من سرش تو زدم و

 احمددددد چييييي کشيدم سرش از و کاله بودم پسره سر باال منم بيرون رفت و

 گوشي يلحظه: آرتان نيان بگو نيان بگو آرتاننن آرتاننن: من بيرون دويدم بودددددد

 داري دوست کي هر جون ميشناسم و يارو اين نم: من ليدي شده چي باشه دستت

 از يکي اين اومده پيش مشکلي يه ظاهرن ببخشيد: آرتان کرد نگام گيج نيان بگو

 کيه اون: آرتان خداحافظ ببخشيد متوجهم بله کنه شوخي باهام اومده بوده دوستام

 در اومد تا بود اومده هوش به اتاق تو رفتيم بعله: من شريکت همون: آرتان احمد: من

 شبيه چرا ميکني چيکاررر اينجا تو ماهاننن:احمد ماهان منم احمد: من نزاشتم بره

 احمد آره: من اومدي اينجا به چرا تو بده جواب من سواالي به اول: آرتان شدي دخترا

 کردن پول پيشنهاد بهم شدممم گيج نميدونمم منننن: احمد بگو راستشو من جوننن

 نگفتن و اسمش دخترو کددم: من دزدم به و دختر يه و شمبک آقارو اين بيام گفتن

 فقط بگو بهش تو آرتان: من ميزنه مشکوک: آرتان چي يعنييييي: من ليديا: احمد
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 ليدياست اسمشم و دختره ماهان اين احمد خوب باشه: آرتان نشه شوکه که طوري

 من کرد هنگ احمد بود کرده و خودش پسرا مثل نکنه اذيتش کسي اينکه واسه

 احمد ميگفتم چطوري پس: کردآرتان هنگ بدبخت نشه شوکه که طوري گفتم خوبه:

 بري بايد ليديااا بري بايد پسسس پس:

 نميدوني: من دنبالتونن خطرناکي خيلي گروه کني فرار بايد نميدونم: احمد کجا: من

 اسم اسمي حتي: آرتان داد پيشنهاد بهم اومد آدماش از يکي فقط نه: احمد کين

 اسمي يه ميزد حرف تلفن با وقتي مرده همون آهاااا نميدونم: احمد نشنيدي روهيگ

 نميدونم خان حيدر خان هيوان نيست يادم خوب نميدونم: احمد چيييي:من گفت

 من ممکنه چطوري: آرتان خودشه آره: احمد خان هيراد: من ها مايه همين تو يچيزي

 اون نميتونم من اوه: من برداشتييي ااونج از چيزي: آرتان ميکنه پيدام ميدونستم:

 عممه پسررررر هيراددد: من هان برداشتيييييي چيييييييي: آرتان بدم پس االن و چيز

 اون آره: من سنجاقق: آرتان سنجاق يه و فهميدم ديدم اتاقش تو که مدارکي الي از اينو

 بده بعدش يخواستم بابام و بابام به بود داده که بزرگمه مادر مال داره روش الماس يه

 کجاست االن: آرتان بود بزرگم مادر وصيت و بودم بزرگم مادر شبيه خيلي چون من به

 من رسيده اون به چطوري پس: احمد مهمه برام خيلي سنجاق اون کردم قايمش: من

 ................. گرفت ازمون زور به عموم مردن مادرم و پدر وقتي:

 31فصل

 آرتان خخخخخخخ دروغ که تو جون به: من من جون بگو گيمي راست واقعاااا: آرتان

 چه من خو: من کردنههههه شوخيييي وقت االننن خنگي خيلي:?______•

 و گوشيش و اي مزه بي خيلييي: آرتان خووو دنبالمون اومده چي برا تون ميدونم

 و تر راونو بدم از: احمد کردم بدي کار: من بيرون رفت و نفرو يه به زد زنگ و برداشت
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 بدي کار پس: من تووو بر خاککککک: وجي کردم بدي کار: من بيرون رفت و شد بلند

 ميرفتم سريع ميکردم خرابکاري وقت هر رومو انداختم رو پتو و اتاق تو رفتم کردم

 خوابيدم بستم و چشمام ميخوابيدم

 آرتان

 محموله يه ايران اومده ميدونستن گفتن کردم طعريف رو ماجرا ها بچه به زدم زنگ

 زندون کارش بخاطر روز سه احمدم و ميگيرنش محموله کردن جا جابه هين فردا آورده

 اتاق تو رفتم کجاست ليدي اين پليسا صداي و سروصدا همه اين با موندم من ميوفته

 تخت از پاش يه افتاده اتفاقي انگار نه انگار بودم داده بهش که اتاقي تو رفتم نبود

 کردم بلندش طرفش رفتم بود باز حرا غار مثل دهنش ديگه شمدست يه بود آويزون

 عزيزم بيا: ليديا بغلش تو گرفت و گردنم که روش انداختم رو پتو و خوابوندمش درست

 گردنم چرا: آرتان جيگرمممم آره: ليديا بيداري: من شد تا چهار چشام ملوسم سگ بيا

 کنممممم چيکارررررر: من ملوسم سگ کن هاپ هاپ: ليديا کنم چيکار گرفتي و

 تند قلبم زربان ميداد دست بهم خوبي احس بود گردنش تو صورتم ببينم کن ولممم

 انگار نه انگار کردم بهش نگاهي احمق خنگ دختره: من شدمم بلند سريع ميزد تند

 و آرشام فردا بيرون اومدم و کردم اي خنده تک نبود من با حرفا اون پس بودددد خواب

 ميان کيوانم

 يديال

 دوال و کمرم شکست عزيزم باسن اوه اوه زمين رو افتادم شتلق که شدم بيدار خواب از

 و گردنمممم اومدم شدم خسته و نشد کردم کاري هر ولي کنم سش*و**ب که کردم

 شدم دوال دوباره سريع رفت آبروم آخ ميکرد نگام باز دهن با روبروم آرتان که کنم صاف

 بايد روز هر حتما خوبيه چيز ورزش: من دادم انجام زشيور  حرکت و 44444 3 2 1: من
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 جديدتون ورزش به شما ميرم من شماست با حق بله بله خخخخ: آرتان کرد ورزش

 و در و رفت آرتان بيرون گمشوووو برو بيشعورررر ميخندي چراااا: من خخخخ برسين

 زدم پوشيدم و ملباسا بيرون اومدم تخليه اتمام از بعد فکرو و اتاق رفتم سريع بست

 نبود زدم صدا چي هر کجاييييييييييييييي آرتاااااااااااااننننننننننن آرتان: من بيرون

 بگدووو تد نوچج:من شده طوريت شده چي چيهه: آرتان کشيدم بلند جيغ يه يهو

 هررر هرر هر اي مزه بي خيلي: من گمشووو برو گفتي خودتتت: آرتان بوديييييي کجاااا

 امروز بدد قرارررر کييييي راستييي آهاااا: من اومد اينم کع خونه شپزآ طرف رفتم و

 ديگههه ميفهمي حالل: آرتان بياد

 همين واسه بخوابم بخاطرش نتونستم ديشب فضولمممم خيلي من نميتونممم: من

 اتاقت تو اومدم

 ميگه کي به کي: آرتان هستممم ليديا من: من بابا هستي کي ديگه تو: آرتان

 ..............بيمزه
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 دو کرديم باز که و در رفتيم در طرف به دو هر سريع شد زده در زنگ که ميکرديم دعوا

 من بروبچ سالممممم: آرشام سالم: من کيوان يکي بود آرشام يکي اومد داخل سر تا

 کيوان کيوان سالم: آرتان ليديا سالم: کيوان کيوان سالم: من داش سالم: آرتان اليک:

 آرشام سالم: کيوان کيوان سالم: آرشام ليديا سالم: آرتان آرتان سالم: من آرتان سالم:

 نه: نازي تويييي نازييييييييي: من ميکنيد سالم چقد شما ديگهههههه بسهههههه_

 تو خوب: من آره: آرتان ميگفتي که همونيه اين: من کردم بغلش پريدمممم عممه

 دنبال بياد يکيتون خونه که نزار دلم رو تدس آخ: آرشام خخخ کرديا جمع دختر خونت

 شدم بهتر ديدم که رو تو عالي: من ليدي خوبيييي: نازي خخخ: من من
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 خريده لباس دست چن واسم آرتان کنم عوض و لباسام برم منم: من تو بريم بيا: آرتان

 ولي کنه کمکش ميخواد اآرتان ميکر چيکار اينجا ليديا بستم و در اتاق تو باال رفتم بود

 اه اه بشه آبجيم مثل ترسيدم بود شده جلف يکم تيپش بود شده عجيب خيلي نازي

 صورتي تاپ يه کمد طرف رفتم شو آماده برو باش زوددد باشي قوي بايد تو دختر ليديا

 پام صورتيمم سفيد استار ال هاي کفش و اي لوله صورتي شلوار با پوشيدم سفيد

 لوازم ياد که شم بلند ميخواستم و ريختم تمصور  طرف يه و شدم خورد موهاي کردم

 لب رژ يه کردم باز رو جعبه در و توالت ميز رو نشستم افتادم آرتان مامان آرايشياي

 ها پله از کردم باز و در بودم شده خوشگل خيلي کردم سياه و چشمام تو و زدم صورتي

 آرتان باز دهن با کيوان نميدونم و نازي ميکرد نگام مات آرشام پايين ميرفتم يواش

 ها نرده رو يهو پايين ميومدم که همينطور بوود بارم اولين واسه چيه خو بود کرده هنگ

 اولين براي زدم دخترونه تيپ: من پايين اومدم و يهووووووو: من خوردم سر و نستم

 تو بخوره خوب: من بود خوب هي: آرتان عالي: کيوان مهشره: آرشام چطوره باررررر

 من نشستيم ها کاناپه رو رفتيم بشينيم يکم بيان بابا بيايين: من شدي ناز: نازي سرت

 ميخوام منم: نازي هستم منم:آرشام ديگه منم:بابک من: آرتان ميخوره چايي کي:

 کردن شيرين باشه ذاغ لطفن

 حرف آدم مثل چرا ميگم: آرتان تنبال کنين درست خودتون واسه برين پس خوب:من

 ميزنه

 33فصل

 بعدشم بگيرم خونه يه که بعدشم خوب خونه يه دنبال بگردم بايد فردا از خدا اي: من

 آرتان ميکني همچين چرا دختر واااا: آرشام عررررررررررررررر عرررررر نميدونم ديگه که

 کنيم درک چيو: کيوان نميکنيد درک اه: من خل خله همينجوره اين داداش نميدوني:
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 نزار دلم رو دست اه: من بودنشو االغ: نازي کنيم درک چيو مياري در االغ صداي االن

 کيوان همين بود کردن عرر عرر همش کارم و آدم تا ميبودم االغ يه داشتم دوست نازي

 من خخخخخ: آرشام عررررر عرررر: من االغي پا يه االن خودت تو عزيزم نيست نيازي:

 عرررررررر عررررر: آرتان من به بدي رو خونه اين نميشه آرتان تلفيد اينجا تا کي شما:

 خدا يااااااااا: من عررررر عرررررررر: آرشام جوجو شدي بامزه چه آخ: نازي خنديدم همه

 نازيييي: نازي نديدي رو نازي عمه: من عمم پ ن پ ايش: نازي خودتي نازي

 کارات اين با ميخواي کني ثابت چيو ميخواي کارات اين با مسخره مرددددددختره

 يه تووو چون کوچولو خانوم نيست راهش اين بدون پس ههههه بياري تبدس و آرتان

 و شدم بلند سريع رفت خونه آشپز طرف به و شد بلند و نيستي خلللل مسخره دختر

 و در محکم بيرون رفت بود خونه آشپز تو که دري از اون ولي رفتم خونه آشپز طرف به

 ندارم قصدي همچين اصال اص من م مم: من بودن زده بهت هم اونا برگشتم بست

 همينطوره: آرشام طبيعيه شد وارد بهش روحي ضربه اون: آرتان گفتم بدي چيز مگه

 داشت و مشکل اينن اينکه با قبال ولي: من ميکنه چيکار االن نميدونه اون: کيوان

 من جاش سر نشست دوباره بود نازي اومد در صداي موقع همون نبود اينطوري

 چيزي بهش نتونستم ولي بود شکونده و دلم اينکه با نداد وابج جونييييي نازييي:

 با بابا سزوني مي دل بابا نامهربوني بابا داريم نازي يدونه نازي نازي نازي: من بگم

 ميگم چي من ههه هاااا چتهههه: نازي نازي نازي نازي ميتپوني دلو هات خنده

 بعضيارو توجه ياريوب دست به دلمو بازيت دلقک با ميخواي مثال چته معلومه

 که هرزه دختر يه از چيزي نميخوام بسهههه: نازي.. من نازي: من کني خودت مشغول

 کن بس تووووو:من ميرفت اعصابم رو داشت ديگه کنم گوش پاکي به زده و خودش

 اولللل ميترکه داره دلممم دارمممم غصههههه دارمممم غمممم مننن آره شده چت

 خواهرم يکي بيکسيم يکي داري خانواده تا دو که تو ادمد دستش از که خانوادمممم
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 و دامنش بود پيشش وقت چند شدددد چي ولي بودم مراقبش گي بچه از که

 اين و نگن هرزه تو مثل بهم چي که کشيدم سختي همه ايننن کرد داررر لکههههه

 بگن نميدم هم واجازه هرزه نگن بهم تو مثل آدماي امسال که نکشيدم سختي همه

 اينننن بدونيييي خودت مثل ديگران نداره دليلي شده دار لکه دامنت تو اگه

 دردام از کسي به چون ولي پره پر دلمممم عوض در ولي خالين خالي جيبااااامممم

 و ديوونه شما نظر از و ديگران شادکردن: نظرمن از ديگران کردن شاد براي و نميگمممم

 بفهمننننن چيزي دردام از ديگران نميخوام ونچ ميدم انجام کارو اين بخاطر بازي خل

 بغل بيرون رفتم زدم کاناپه به لگدي بگين چيزي يه هااا شدين اللللل چرااااااا هااااا

 من بود آرتان کردم نگاهي نشست بغلم يکي کردم احساس که بودم نشسته استخر

 آدما تمام کنن ناراحت و خودت: آرتان نميدونم: من نميومدم: آرتان اومدي چي واسه:

 مثل: من زدم لبخندي نداره خبر يکي اون دل از هيچکس دارن دردايي خودشون براي

 شکسته دل کوچلو بچه يه براي بايد وقتا بعضي خخ: آرتان ميزني حرف بزرگا بابا

 و نزديک همينطور ميکرد نگا خيره خيره کرد بهم نگاهي ديوونه: من شد بابابزرگ

 فاصله بيشتر انگشت سه صورتش با صورتم بود مصورت نزديک ميشد تر نزديک

 خخخخخخخخخخخخ: من استخر تو دادم هولش يهو که بست و چشماش نداشت

 تو کرد پرتم پشت از يکي يهو ميشه منمممم نوبت بخند بخند: آرتان دلممممم واي

 کمرم دور دستي که پايين ميومد آبو زير ميرفتم همينطور نبودم بلد شنا من استخر

 کيوانه ديدم که انداخته منو کي کردم نگا بود آرتان کردم نگا باال کشيد منو و شد حلقه

 من ميخنديد همينطور اون ولي پشتش ميرفت يواش داشت آرشام و

 داد هولش آرتان يهو جانمممم هااااااا: کيوان کرد نگام گيج کيوان کيوانمممممممم:

 و اومدمممم منممممم:نازي ندهخ زير زديم همه دوباره آب تو افتاد شپلههههههههه

 استخر تو مينداختي منو نبايد تو احتمالن نازي: آرشام استخر تو انداخت و خودش
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 و خودش و کشيد نازکي جيغ دختر مثل و بپرم بايد خودم کنيم چه: آرشام نه: نازي

 خوش ميگم آرتان بغل تو: نازي چي: من ميگذره خوش ليدي: نازي استخر تو کرد پرت

 ببرم: من گرفت منو دوباره: آرتان و آب زير رفتم دوباره که گرفتم فاصله سريع ميگذره

 زير رفتم که کرد ولم يهو زمين بزارممممم آرتاننننننننننن: من نوچ: آرتان ها پله بغل

 ..........بديييييي خيلي خيل خي: من ميزدم نفس نفس باال آوردم دوباره آب

 34فصل

 زدم و کردم مشت دستم جو جو آخيييي: آرتان هااااااا ههههپله رو بزارم آرتانننن: من

 رو و برد منو هااا پله رو بزارم گفتم: من صورتممم ننههههه آاااااي: آرتان صورتش تو

 با وسط اون آرشام و کيوان با و اونور رفت خودتي:من وحشيييي: آرتان گذاشت ها پله

 و بود شده خيس آرتان اهنپير  ميکرد نگاشون هم نازي و بودن گرفته کشتي هم

 ميکرد تحريک و آدم وييي بود نمايان ورزشکارش هيکل و تنش به بود چسپيده

 ديگه بسهههه بروبچچچ: من گرفتم ازش و چشمم سريع ليديا تو بر خاک يعنيييي

 تو رفتم و داخل رفتم منم اومديم االن: آرشام کنين عوض و لباساتون بياين هاااا شب

 پوشيدم و برداشتم آسموني آبي ورزشي لباس دست يه و کردم شکخ و خودم و اتاقم

 ته اتاق تو برو آره: من به بدي لباساتو دست يه ميشه ليدي: نازي پايين رفتم بعدم

 نازي هست کمد تو هم حوله بردار ميخواي و کدوم هر منه اتاق راست سمت راهرو

 من بودن پوشيده و آرتان لباساي دست يه کي هر هم پسرا رفت اتاق طرف به و اوکي:

 آرتان همش مدت چند اين چرا نميدونم کنه عوض لباساشو رفت: کيوان آرتان پس:

 خيره بهم آرشام و کيوان ديدم يهووو هيييي دارم دوسش يجورايي و ذهنم تو مياد

 آرشام نهههههههههه کردم فکر بلند بلند:  من ميکنن نگام تعجب با و شدن

 نگين چيزيييييي هيچکس به خدااا رو تو: من آرهههه: يوانک نهههههه: من آرههههه:

 منممم: آرشام شرفففف قوللل آبجي ميديم قول: کيوان خداااااااا رو تو خواهش
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 ببينم ميرم من: من گلم داداشاي عاشقتونم: من نميره قولم ولي بره سرم همينطوررر

 کرد دير همه اين چرا نآرتا ببينيد بريد هم شما کرد پيدا خودش واسه لباس نازي اين

 عوض و لباساش آرتان ببينه بياد تا اومد دنبالم آرشامم که اتاقم طرف رفتم آخههه

 چرخ اتاقم داخل به و نگاهم و نکرده عوض لباساشو هنوز ببين: بازمن دراتاقو... کرده

 مااامن ليديا: آرتان بودم کرده بغض فشرد قلبم ديدم که اي صحنه با که دادم

 بستم درو سريع لعنت معرکه خرمگس بر:ناززي تنهاست نازي کردم فکر ببخشيد:

 خوردم چيززي يه به محکم برم اومدم تا چشممه جلو سيدنشون*و**ب لحظه هنوز

 بگردي دنبالش نيست نيازي: من نبود اتاقش تو آرتان ليديا: آرشام بود آرشام کردم نگا

 نشستم کاناپه رو و رفتم دادم کج سالن طرف به و راهم و ميکنه حال عشقش با داره

 و حرفتو منظور: آرشام شده چيزي ليدي: کيوان بود شده پکر قيافم اومد آرشامم

 يچيزييييييي: آرشام نه بزن حرففففف د: کيوان نگفتم هيچي چي يعني نفهميدم

 خانومممم نازي عشقشون و آرتان کردم باز و اتاق در بگم از تر واضححححح: بگوومن

 من شده اشتباهي يه حتما نشو ناراحت: کيوان چيييي: آرشام بودن مه لب تو لب

 همه دخترمه دوست تولد جشن فردا ها بچه بگزريممممم: کيوان حتما آره هههه:

 من بابا نگيررر کم دست مارو: کيوان کردييييي پيدا دختر دوست کي تووو: من دعوتين

 اينکه با خخخخ: من نميشه ستدو هم گداا من با: آرشام چي تو آرشاممم شيطونا اي:

 من: من بود راست سمت راهرو ته اتاق سمت فکرم تمام بود آشوب دلم تو ميخنديدم

 ديگه شده وا دهن با نازي ديقه چند بعد ميرم بود نازيم و آرتان چشم کوري به هستم

 دميکر  نگا من به ناراحت قيافه با آرتانم و اومد بخوره جررر خوشحالي از بود مونده کم

 من پس يعني آره: کيوان مختلته مهموني کيوان راستي: من گرفتم ازش و نگام سريع

 تا که من باووووو چيميدونم من: من خخخخ بگم تبريک دخترمو دوست تولد چطوري

 کيوان خريد برم يکم صب تا بخوابم برم من پس اينطوره که حاال خوب نرفتم حاال
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 و بستم و در و اتاق نو اومدم و گفتم بخير بش پالسيم اينجا امشب ما چون برو باشه:

 به نداشتم دوست خوابيدم تخت رو رفتم من اشکاي ريختن با شد مساعد در بستن

 فردا لباس براي پول ولي فکرنم هيچي به و بخوابم فقط داشتم دوست کنم فکر چيزي

 همين شهنمي کلي نکنم اينکارو دادم قول اينکه با جون خدا خداا ايييي کنم چيکار رو

 .................... بار يه همين فقط و فقط بار يه

 35 فصل

 97انا

 با پوشيدم مشکي پو مانتک يه تخليه بعد شدم بيدار صب خوابيدم و بستم و چشمام

 و بودم کرده پيدا اتاق تو که عينکي مشکي شال يه با اي لوله مشکي شلوار يه

 برداشتم هدفنشو و موبايل و آرتان اتاق تو رفتم بودن خواب همه بيرون زدم و برداشتم

 اين اه بيرون زدم خونه از يواش شدم حفظ زد جلوم که بار يه بودم بلد و رمزش خخ

 ميرم دارم دخترونه تيپ يه با و دختر يه عنوان به و تنها خودن روز تو که بود بار اولين

 من شدم سوار و کردم پيدا تاکسي يه داشتم پول تومان ده فقط ترسناکه يکم بيرون

 اينجا نزديک فروشگاه يه به منو لطفا: من ميري کجا دخترم سالم: مرده آقا سالم:

 يه جلوي و ماشين رفت فروشگاه بطرف و کرد حرکت ماشين دخترم باشه: مرده ببريد

 ممنون: من دخترم نداشت قابلي: مرده ميشه چقد ممنون: من کرد پارک خريد مرکز

 شدم پياده و کردم حصاب و پول همين واسه کنم فکر نبود راه خيلي پونصد و دو: مرده

 يه و گوشم تو زدم هدفنو بشنوم پسرارو هاي تيکه صداي نميخواستم زدم و عينکم

 اين با کردم قطع و آهنگ بريه جيب فقط حاال شدم خريد مرکز وارد و گذاشتم آهنگ

 نميکردن شک بهم پس بودم شده پولدار دختراي مثل مدل آخرين اپل موبايل و لباسا

 داشت پسر يه زدم سرم باالي و عينکم نياوردم بيرون و هدفن ولي کردم قطع و آهنگ
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 ميگذشت بغلم از وقتي زد چشمک يه ميومد همينطور زدم لبخند يه طرف ميومد

 بي: من جيگرتو: پسره بيرون کشيدم آروم بود بيرون پشتش جيب از و پولش کيف

 ميکشم رخش به و پولداريم دارم کرد خيال پسره شدم رد کنارش از و بدبخت پول

 تراول تا تاپنج پنج اوهوووووو کردم باز کيفو در بزنم هم ديگه جيب تا چند بايد خخخ

 روحيم بخندم يکم اول نداريم دزدي به نيازي ديگه پس پس مايداره بچه اوهوع بود

 مردونه لباس مغازه هي برگردوندم و سرم که همينطور ميخرم لباس ميرم بعد بشه باز

 آقا سالم: من بود جون پسر يه فروشنده تو رفتم مردونه لباس سوي به پيش ديدم

 االن باشه: پسره لباساتون بهترين از يکي: من ميخواي چي خوشگله سالم: پسره

 چقد بابا شدم خسته خانومي: پسره گرفتم بهونه يه و آورد لباس تا چند همينطور

 همه اين من حاال چييييي: پسره نميخوام اصال کنم کارچي خو: من پسندين سخت

 خواستم در از کنه جمعشون بياد بگو عمتو: من کنه جمعشون کي کنم چيکار و لباس

 ميشه جمع تر زود بياد بگو هم و عمت شوهر: من طرفش برگشتم بشم خارج که

 خورد چشمم که ميرفتم و ميکردم لباسا نگا همينطور بيرون اومدم ديوونه دختر: پسره

 ميخوام کيفم اين من که ميگفت پسره به هي دختره دختر دوست پسر دوست يه به

 فکر يه بهنامه اسمش پس اي بهناممم ميخري برامممم: دختره چندش دختره اه اه

 پسره عشقمممم خوبي عزيزمممم بهناممممم: من طرفشون رفتم زد سرم به شيطاني

 من ميگه چي دختره اين بهنام: دختره کردمي نگام زده بيرون حدقه از چشماي با

 ميگه راست: دختره باشن که خانوم نامزدشممم من ديگه کيه دختره اين بهنامممصم:

 پسره بود شده خشک تعجضب از پسره رفت خروجي بطرف و که واقعا بهناممم

 و دختر يه نکنه خدا آزادم من کردي خالصمممم دختر عاشقتم واي طال دستت:

 ميزدي منو االن نبايد تو بود اي ديگه چيز يه قصدم من خخخخ: من خريد مرکز بياري
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 قهوه يه بيا بود دختري چه نميدوني که واي: پسره کردن آزادت زندان از انگاري

 ....... تشکر براي فقط ندارم بدي قصد کنم دعوتت

 36فصل

 اين شاپ يکاف تو من پس باشه: بهنام برم بايد االن دارم خريد من چيزه امممم: من

 ربطشو: بهنام باشه کوفت باشه مفت گفتن قديم از باشه خوب: من منتظرتم بغل

 بغل از همينطور بدم نشونت اي قهوه يه رفت و منتظرم باشه خوب ولي نکردم درک

 جلوش و بود شده سنگدوزي کمرش که قرمز لباس يه و چشمم که ميگذشم ها مغازه

 رو قرمزه لباس اون ميشه آقا ببخشيد: من همغاز  تو رفتم گرفت و چشمم بود کوتاه

 بود محشررر پوشيدم و لباس و رختکن تو رفتم آورد رو لباسه حتما بله: پسره بدي

 اااااا: پسره باي پس: من نداره قابلي: پسره ميشه چقد خوبه همين: من بيرون اومدم

 من وردمخ گوه: پسره نداره قابلي گفتي خودت خخخ: من نکردين حساب و پول خانوم

 چقد ميکني گريه چرا بابا باشه: من نکن اذيت خانوم بده و پول: پسره جونت نوش:

 اون شايد نميدونم نتونستم اصال ولي کنم حساب پولو اومدم تومان300: پسره ميشه

 بيرون و بود داده بهم يلدا که رو کارتي ولي نميخواستم اينکه با باشه داشته الزم پسره

 کفش يه بيرون زدم زدم و گرفتم و کارت و گرفت و پول ؛پسره سرهپ دست دادم و آوردم

 همون که برميگشتم داشتم شد تموم پولم کنم فکر خريدم قرمزم سانتي10 پاشنه

 بود انداخته گير و کوچيکش دختر و مادر يه به که ديدم و بودم زده و جيبش که پسره

 و طرفشون رفتم سريع نيست من دست ميگفت هي زنه و بده و پولم ميگفت هييي و

 تو و کيفشو سريع بيوفته اومد پسر تا هااااا چخبرتههههههه: من دادم هولش رو پسره

 پسره دادي گير بدبختااا اين به چتهههههه:من ميکردن نگامون همه گذاشتم جيبش

 شده چي کيفممم پس: پسره هااا ميدوني کجا ازز مطمئني: من زده و کيفممن ايننن:

 کرد نگاهي گيج پسره جيبته تو که نيست کيفت اين داداش: مرده جلو اومد مرده يه
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 چطوري بندازززز اينا به نگا يه بدبخت کوري هههه: من نبوددد مطمئنم من ولي: پسره

 نگاهي شاپ کافي طرف رفتم رفتن هم بقيه و رفت و کرد تشکر ازم کلي زنه اومد دلت

 من بياي نميکردم فکر: بهنام سالم: من طرفش رفتم ديدم و بهنام کردم برم درو به

 قهوه يه من: پسره طرفمون اومد گارسون نشستم بشين بيا: بهنام اومدم که حاال:

 توش که چيزايي از تا10 و برداشتم دو منو کردم بهش شيطاني نگاه يه چي تو ميخکرم

 زور به شهبا اگه: من ميخورييي رو همه يعني خدااااااا ياااااااا: بهنام دادم سفارش و بود

 گارسون يه فهميدم و حرفت ربط حاال خدااا اي: بهنام باشه کوفت باشه مفت ميگن

 رو و..... چاي مخلوط بستني انبه آب انار آب پک هايس قهوه شکوالتي بستني اومد

 کرد بلندم و کشيد و دستم پشت از يکي يهو که بخوردن کردم شروع گذاشتن ميز

 ببخشيد: آرتان ميکني چيکار اينجا تو: من بود آرتان کردم نگا شد بلند بهنامم

 نداد بهم و حرکتي هيچ اجازه و کشيد و دستم و بريم بايد ولي زدم بهم و خلوتتون

 من بست محکمم و در شديم ماشين سوار برداشتم لباسامم ميکشيدم که همينطور

 چيم خانوم هان بود کيييي مرديکههه اون شووووو خفههههههه: آرتان...اينجا تو:

 از ميدوني بگي ميخواي چي چيههههه هان: آرتان آرتان: من بودددد داده سفارش

 ميشنوم: آرتان شووووو ساکت لحظهههه يه: من ميدونييي نگرانتممم چقددد صببب

 من کردم فکرايي چه ببين هييي: آرتان کردم طعريف براش اول از چيزو همه و نشستم

 باش ساکت فقط: آرتان نيستا خونه مسير ناي ميري کجا داري حاال خراب مغز اي:

 دنبالت ميام شب خودم برو: آرتان کرد توقف آرايشگاه يه جلوي بوديم راه تو ديقه پنج

 و گرفت و دستم که پايين بيام اومدم ميکنم خواهش: آرتان ممنونمممم واقعا: من

 مشوووودگ برو: آرتان دارممممم خودمممم نيست نيازي: من داد دستم تراول تا چند

 رفتم آرايشگاه بطرف و پايين اومدم سريع که گفت تحکم با انقد ندارم حوصله پايين

 ولي خوشگلي ماشااله: آرايشگر صندلي روي نشوند منو بشه نوبتم تا نشستم
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 و کرد آرايش به شروع آرايشگر کمه منظورمه خخ: آرايشگر چيه اينا پس: من مونداري

 يدمخواب بود گرفته خوابم انقد منم

 دخترررباشوووو هييي_

 شدييي ماه چه ماشااله: آرايشگر شدم بلند ديدم و آرايشگر که کردم باز آروم و چشمام

 منم اينننن خالق جلل پوشيدم لباسمم رختکن تو رفتم ببينم بپوش لباستم برو دختر

 رژقرمز يه بودن گذاشته مصنوعي مو يعني بود شده بلند هم موهام کردم تغير چه

 خودن بود شده محشر چشمام پشت مشکي سايه و بود زده لبام به هم تما جيغ

 و آرايشگر پول کردم پام کفشامم پوشيدم لباسو روي پالتو ميخوردم داشتم و خودم

 يه زدم زنگ کيوان به و برداشتم موبايلشو بودم نداده و آرتان موبايل هنوز کردم حساب

 از يا برميگردني گوشيووو اين اااااي ناکس دزد ايييي: کيوان برداشت بوق دو بوق

 دست گوشيش تويييي ليديا: کيوان ميتوني ببينم بکش: من بيرون ميکشم حلقومت

 پس داده فوشت چقد:کيوان خنده زير زد يهو بود تو

 دنبالم بياد بگو کرده غلط: من

 بريزن روم يخ آب سطل يه انگار نازي دنبال رفته نيست: کيوان

 .... التدنب ميام خودم: کيوان

 ليديا لباس کاور عکس

 37فصل21:25 ساعت

 برداشتم نفس بود نوشته خورد زنگ گوشي که کردم قطع و گوشي و باشه ب:من

 کي خانوم سالمم: من ميشيم دوست باهم باالخره گفتم ديدي عشقممم سالم__

 باشند
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 کوووو آرتان پس هستيييي کي ديگه تو___

 کردم قطع و فهميديييي ميزني منوزنگ شوهر به باشه بارت آخرين نامزادشم من: من

 رفتم ميکردن نگا و دوروبر بودن آرشام و کيوان وايستاد ماشين يه موقع همون اه

 زود نکن اذيت: من شما خانوم ببخشيد: آرشام ميکنيد نگا رو کجا هووو: من طرفشون

 ليديه ينا آرشاممم: کيوان عرررررررعرررررر: من خانوم اذيتي چه: کيوان بريم باش

 پياده رسيديم وقتي کردن حرکت چون فهمين انگار ندارم حوصله برو: من شدم سوار

 داره دوست اونم ميفهميم حاال: آرشام کردم نگاش تعجب با گرفت و کمرم آرشام شدم

 بود نشسته مبل روي کنم پيداش تا چرخوندم چشم تو رفتم وقتي نگفتم هيچي نه يا

 چند افتاد من به که نگاش طرفش رفتم ميخنديد هي اون و مگفت چيزي يه نازي

 آرتان کرد نگاهي نازي سالم: من بود پوشيده کوتاه خيلي لباس يه نازي شد ميخ لحظه

 دست شد دير ببخشيد: من گرفتم طرفش به آرتان گوشيه ليدي تويي اوه: نازي سالم:

 نداره شکاليا: آرتان بخوام کمک ازتون نکنم پيدا تلفن و بشم گم ترسيدم بود من

 يکي روي نشستم منم بود دختره يه کنار آرشامم و دخترش دوست پيش رفت کيوان

 خوشگله خانوم سالم: پسره نشست کنارم اومد پسر يه که بودم نشسته دور مبالي از

 ميدي و رقص دور يه افتخار

 خک مننن: من کشيد و گرفت و دستم بود آرتان کردم نگا برقصه من با قراره اون نه__

 خودم ميباريد آتيش چشاش از که نازي به خورد چشمم ميدم يادت: آرتان نيست بلد

 محکم کمرم دور و دستاش اونم گذاشتم شونهاش روي و دستام آرتان به چسپوندم و

 مور ميخورد صورتم به که گرمش نفساي نبود سخت خيليم ميخورديم تکون و کرد

 روي رفتيم بعدرقص ممنون: من خترد تو خوشگلي خيلي ميدوني: آرتان ميشد مورم

 طرف کرد شو رو آره معلومه خوب گذشت خوش: نازي ديگه نفر چند و نازي کنار مبل

 کردن لطف جون آرتان داده دست از و پدرش مادرو خيابونيه دختر: نازي نفر چند اون
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 آرتان صداي ولي ميرفتم در بطرف و شدم بلند کردم مشت و دستام دادن جا بهش و

 و کرده تجاوز بهش برادرش که دختر يه هاااا هستييي چي تو پس: آرتان مشنيد

 آخه خدا آي نشستم بود اونجا که دختري زير بيرون اومدم و نشنيدم چيزي ديگه...

 من بود آرتان نشست کنار يکي کردم احساس که شدن سرازير دونه دونه اشکام چرا

 ولم و گذاشت لبام رو بو***ل محکم برگردندو منو يهو ميخواي چي ديگه تو چيه:

 اينوو: آرتان کرد باز فيل دهن اندازه نيششو کردم جدا ازش و خودم تالش با نميکرد

 ........... ميخوام

 37فصل2:37 ساعت

 من ميفهمي سيدمت*و**ب نکردم خاصي کار: آرتان کردييييي چيکارررررر: من

 چي بابا ايييي: آرتان باشه بارت آخرين ديوونههه: من خودميييي خل: آرتان چييييي:

 شدي ديوونه هاااااااااا: من ميخوام بچه تا ده يه ازت اولشه تازه اين باشه بارم آخرين

 بخوابي ميخواي: آرتان کرد نگام شيطون بخوابم برم ميخوام خستم من شو بلند رواني

 شدم بلند و بيشعوررررر: من کردم نگاش اومده در چشماي با بدي تشکيل بچه برام يا

 طرفشو رفتم ميرقصيد دختر يه بغل تو آرشام اومد سرم پشت اونم دويدم ويال بطرف و

 گرفتم کيوانم دست نگفتم هيچي شده چي: آرشام کيوان طرف کشيدمش و گرفتمش

 رها دستشونو کن ول دستشونو اول: آرتان کرد اخم بريم حاال: من رسيد آرتانم که

 دلش: آرتان خستم من: من زوده که هنوز دهش چي: آرشام بريم حاال خو: من کردم

 سرش به ميگه دروغ: من شدم قرمز چييييييييييي: هم با کيوان و آرشام ميخواد بچه

 دخترمه دوس تولد جشن ناسالمتي بيام نميتونم که من خخخ: کيوان بدبخت زدههه

 ليدي کردي خرابش کنم فکر ولي زدم و دختر يه مخ منم: آرشام بمون تو اوکي: آرتان

 نديديمش ولي کردن ور و دور به نگا يه نازي پس ها بچه يلحظه: من کنم جمعش برم

 باال رفتم نبود گشتن به کرديم شروع باشه: همه ميريم بعد کنيم پيدا و نازي اول: من
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 کردم وا و اولي اتاق در نباشه اينجا ميکردم خدا خدا رسيدن کيوانم و آرتان و آرشام که

 خخخخخ: آرتان داره آموزي بد سرت بر خاک: کيوان آخ آخ: آرشام هبهتر  نگم چيزي که

 خشکم که کردم وا رو پنجمي اتاق در ميبست خنده با و ميکرد باز و اتاق يه در کي هر

 نميشه باورمممم خدايااااا اونور کردم رومو بود لخت مردد يه بغل تو لخت نازي زد

 و در سريع نبود خوب حالش اونجاييم ما انگار نه انگار نازي اومدن هم بقيه و آرتان

 بد دارن همه چرا آخه چراااا اينجورينن اطرافيانمممم چرااا بمير برووووو: من بستم

 آرتانم که دادم تکيه بهش و رفتم ماشين بطرف کردم حرکت حياط بطرف دو با ميشن

 بغل رسيديم همينطور اونم نگفتم هيچي ماشين تو نشستم کرد وا و ماشين در اومد

 چرا من همش آخههه چراااا: من چکيد اشکم قطره اولين بودم وايستاده ها کاناپه

 گرفت بغلممم محکم جلو اومد چرااااا بگوووو هااااااا ميزننن ظربه بهم اطرافيانم همش

 نميدونم کنه بغلم گذاشتم که کردم بدي کار ستم*و**بب گذاشتم که کردم بدي کار

 .......دارم احتياج بغل اين به شديد ميدونم ولي

 39فصل

 من پاش رو گذاشتم و سرم نشست آرتانم نشستم کاناپه روي و شدم جدا ازش

 همونجا ميشه درست چي همه نباش نگران: آرتان تکراري زندگي اين از ديگه خستم:

 من بودم تختم روي شدم بيدار صب خوابيدم و شد گرم چشمام بودم خسته بس از

 ميخورد صبونه داشت آرتان بيرون رفتم جيييييييييييييغ: من هنههه بودم کاناپه رو که

 من کشيدممم موهاشووو و طرفش رفتم بيرون ميزنه کلت از داره دود يااخدااا: آرتان

 يه کردي بغلمم ديشب المصبااارو اين کن ول آييي:آرتان کردي بغلللل منووو تووووووو:

 رفتم پا يه طرفم اومد ندارم حرفي ديگه من:من مگه شده چي کردم بغلت من بارم

 و سرم شد خم روم ميزنمتا جلووو نياااا: من ميز به خوردم تر عقب رفتم من عقب

 آرتان ديوونهههه: من کرد اي خنده تک عقب رفت و برداشت و آب پارچ که بردم عقب
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 چيز ترين بزرگ ولي نياي ميتوني: آرتان کجا: من جايي ببرمت ميخوام شو آماده:

 سفيد مانتو يه رفتم بشم آماده ميرم باشه روحت تو اي: من دادي دست از و زندگيت

 کفشاي با سفيد اي لوله شلوار زيرش صوتي تنيک يه با پوشيدم باز جلو صورتي

 تيشرت يه بود آماده آرتانم بيرون اومدم اتاق از صورتي سفيد شال و سفيد اسپرت

 کوري: من بريم اي آماده اگه: آرتان اسپرت کفشاي و مشکي شلوار يه با سفيد جذب

 نگه شاپ کافي يه جلوي کرد حرکت و شديم ماشينش سوار ديوونه: آرتان شدم آماده

 گارسون نشستيم ميز يه سر تو رفتيم بيا حاال بعله: آرتان شاپپپ کافي: من داشت

 خدايااا: من رفت و کرد اي خنده گارسونه لطفا شکوالتي بستني تا دو لطفا: آرتان اومد

 بزرگ شاپ کافي نميومدم واقعا:من بابا وللش خخخ: آرتان ده شفا را مخ بي جماعت

 بياد نميگم کسي هر به من چون ميدادي: آرتان نميدادما دست از زندگيم چيز ترين

 موقع همون بله بله: آرتان برممم نفسوووو به اعتماد افففف: من شاپ کافي دنبالم

 گذاشت خودش نزاشت بردارم کنم کمکش مدماو آورد شکالتي بستني تا دو گارسون

 بزنم حرفمو نزاشت عاشققق من واي بيرون اومديم شد تنوعي يه ها خوبه: من جلوم

 شروع خخخ: آرتان شکالتيم بستني عاشق بابا بروبنين: من ميدونم منييي: آرتان

 نميکنن که دنبالت دختر تر يواش: آرتان شکالتي بستني خوردن به وحشيانه کردم

 باوووو خفهههه ااههه: من ندارم و بيمارستان حوصله مادرت جان بخور اشيو

 نميرفت بود محکم ميکردم چي هر دهنم تو رفت چيزي يه که ميخوردم همينطور

 تو انگشتررر وااااا: من دهنم تو کردم دست چيو: من ندياااا قورتش: آرتان پايين

 آرتان چييييييييييي هاااااااااااااا: من ميکني ازدواج من با: آرتان ميکنه چيکار بستني

 داشتن همه من هم مياي در تنهايي از تو هم دارم دوست من کن قبول خدا رو تو:

 ......داشتم دوست و آرتان خودمم ولي بگم چي نميدونستم ميکردن نگامون

 40 فصل
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 گرفتم المصبوو اين کن ول هار سگ: آرتان خنديدن همه گرفتم و گوشش جلووو رفتم

 آرتان خونه طرف کرديم حرکت نميگفت هيچي شديم ماشين سوار بيرون کشيدمش و

 طرفش برگشتم بشم پياده ميخواستم بوديم خونه در دم ساکتتتتتتت: من...ليدي:

 ....... من پولدار تو نميخوريم هم به ما آرتان ببين: من

 عقب دادم هولش سيد*و**ب لبام آروم و گذاشت ب***ل رو محکممم و ب***ل

 آورد و سرش دوباره داشتم دوست و آرتان من آره کرد من به نگاهي اونم کردم نگاش

 و ب***ل عاشقانه و آروم گذاشتم ب***ل رو و لبام و جلو رفتم منم نزديک

 اتاقم تو رفتن دويدم خونه طرف به بودم شده قرمز پايين اومدم سريع و سيدم*و**ب

........ 

 و گرگ داشت بکد تلويزيون جلو واييي باز آروم و در نرفتم بيرون هنوز و بود شده شب

 متر يه ميش و گرگ جونننن آخخخخخخ: من کاناپه رو پريدم سريع ميکرد نگا ميش

 چقد که واي کردم فيلم نگا فقط و نگفتم دختررررهيچي چخبرتهههه: آرتان هوا پريد

 من شد تموم فيلم ميشدم سفيد سرخ هي داشت هيجده مثبت هاي صحنه

 نگاهي عمو کن رد و س*و**ب بيا پس: آرتان الالاااااا جيششش س*و**االبح:

 منو محکم که پاشم اومدم بتمرگي تا گمشو برو: من کردم تنگ و چشمام کردم بهش

 کرمم وااا: من نشنيدم ميگفتين چي خوب: آرتان روم اونم کاناپه رو افتادم و گرفت

 لبش خوب خوب خوب: آرتان دکتر روب کنم تکرار بار چند حرفو يه ندارم دوست شدي

 قبل تا: من گوشش تو خوابوندم محکم يکي و آوردم باال و دستم که لبم نزديک آورد و

 ديگه مننننن: آرتان کرد فکر يکم فهميدييييييي نداره..... سه*و**ب از خبري ازدواج

 من فهميدييي ميکنيممممممم ازدواج فردااااااا همين ندارمممم طاقتتتتتت

 ما گير که سش*و**ب باي گفتم که همين: آرتان ييييييييييييييييييييييييييييييچي:

 بيارم در شاخ ميخواستم تعجب از بياد گيرم الال و جيش حدقل نيومد
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 خوابيدم گرفتم و اتاقم تو رفتم کرده شوخي حتما

*** 

 خره ليدييبييييبيببييييييييي جونننننن ليديااا عزيزممم ليدييييا ليديييييي

 صبي اول چته هااااااا: من

 خره اومده آرايشگرررر: آرتان

 بود راست ديشبت حرف نگو چي واسه: من شدم بلند سريع چيييييي: من

 بود راست: آرتان

 کنم چيکار حاال: من

 بشين ميز اون رو برو شو بلند هيچي: آرتان

 اومد خانوم يه و شستم و صورتم رفتم ديگه کنم قبول مجبورم کنم چيکار خدا اي

 شده محشرررررر و پوشيدم و بلندم سفيد لباس شد که تموم بجونم افتاد

 من: يلدا بهش زدم زنگ بياد عروسيم واسه حدقل افتادم يلدا ياد بودممممممم

 آرتان که بودن شده جمع اشکام کرد قطع و ليديا نياااا منم دوروبر دارم کار نميتونم

 اومد رفت هم تو آخماش ديد و اشکام تا ولي زد برق چشاش انداخت بهم نگا يه اومد

 امروز بايد تو هيش:آرتان کرد کرد بغلم نيومد عروسيمم واسه حتي يلدا: من طرفم

 تنها آرشام دختره يه و سپهر بودن همه بيرون کشيدم و گرفت و دستم بخندي همش

 روزگار هي: آرشام شدم رد بغلش از داره دوست يکيو ميدونستم ولي بود اومده

 ميشه االنم شد دستبکار تر زود نامرد آرتان اين ولي بدما پيشنهاد بهت واستمميخ

 ميدزديدي منو چيزاي هميشه تو اونور برو:آرتان کلش پس زد يکي آرتان کردا فرار

 دارم واقعااا عقد سفره پاي نشستم خودت مال بابا: آرشام نميزارم يکيو اين بيشعور
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 نخواست خودش که آبجيمم نديدمش ديگه رفت که نازي بودم فکر تو ميکنم ازدواج

 نميداد دست از نجابتشو وقت هيچ بود کرده تالش اگه بشه درست که

 وکيلن بنده آيا_

 بلههههه من نبود حواسم

 و ميزدن دست همه خودميييي ماللللل: آرتان چرخوندم هوا تو و کرد بلندم آرتان

 شد تموم جشن خونتون يدبر  زود حاال: آرتان شد بلند آرتان يهو گفتن تبريک

 بستو و در ميخندين اونا و برد در بطرف و گرفت و دستشون و زوددد زودددد زوددددد

 اون بخوره کارد اي: آرتان گشنمهههههههههه چقد واي: کردمن نگام باز نيش با و

 چقد واي: من اومد آرتانم اتاق تو رفتم کباب جوجه دست يه زدن بعد شکمت

 زن من وايييي: من شي يکي ديوار با که ميزنمت يکي ليدي: تانآر  مياد خوابمممممم

 دور و نزديک اومد ديره ديگه شدي که حاال: آرتان ميشم کشته بشم اگه نميشم آرتان

 منم: من داشتم بهت خواص حس يه دختري فهميدم که روزي از: آرتان گرفت و کمرم

 خيلي: آرتان شدم عاشقت کردي خاستگاري ازم که ديروز ولي داشتم دوست

 ميخورد وحشيانه و لبم روي گذاشت و لبش که و بدم و جوابش ميخواستم بيشعوري

 شروع دوباره و روم زد خيمه آورد در و پيراهنش تخت رو انداختم نداد قورتش خوبه

 رفت دستش و زد طوالني اي سه*و**ب کرد باز و لباسم زيپ گردنم مکيدن به کرد

 ......... زيرم لباس طرف

 واييييييييييي آرتاننننننننن: من حاملم ماهه نه گذشته ازدواجمون از سال يه اناال

 خواهش بکن کاري يه: من کنارم اومد جت مثل آرتان دارممممم دررررردددد آرتااااااان

 قيافتوووووو: من خنده زير زدم پوقي آخهههههه کنم چيکار:آرتان کن کاري يه ميکنم

 بچه اگه: من ميکشتمت وگرنه شکمته تو بچم حيففففف حيففففف ليديااااااا: آرتان
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 بيمزهههه: آرتان عشخمممم کنم شوخيااا اين از نميتونستم ديگه که نبود شيکمم تو

 آرتاااننن: من شد بيشترررر و بيشتر هي ولي نيست چيزي گفتم گرفت دردم يهووو

 من رفت و ميخورمن گول ديگه ههه: آرتان ميگم راستتتتتت بخداااااا دارممممممم درد

 هوفففف مردممممم مامان واييييي هوفففففف هوف مامانت جون آرتاااااااااانن آ:

 من بود شده پاره آبم کيسه کردم نگا کردم خيسي احساس هوفففف

 شد هول خيسم ديد تا باال اومد سريع آرررررررررررررررررتاااااااااااااانننننننننننن:

 بردن منو رسيديم تا نميرفتم ازحالم زياد درد از شينما تو گذاشتم و کرد بلندم سريع

 دارم درددددد بيشعوررررررررر: من بزنننن زورررر بزن زوررر ميگفت هي زنه عمل اتاق

 صداي تا بچت بخاطر ولي خانوم ميکنمممم درک: زنه بزنههههه زور عمتتتت بگو

 بود آرتان بغل وت بچه يه کردم باز که و چشمام رفتم حال از شنيدم رو بچه گريه

 آخخخه: من خوبه حالت تو طلوع گذاشتم و اسمش داريم خوشگللللل دختر يه:آرتان

 بدنيا ميکرد طلوع خورشيد وقتي دخترمون چون: آرتان ندارم دوس من طلوع چراااا

 باشه طلوع باشه قشنگه خخخ: من اومده

* 

* 

* 

 نه عروسيمون نه يشخاستگار  نه شدنم عاشق نه بود آدم مثل باهاش شدنم آشنا نه

 خيليه خوشبختم باهاش که همين ولي شدنمون دار بچه

 پر همونطور دلم وليييي شد پر جيبم بود دردد و غصه از پر دلم ولي بود خالي جيبم

 زيادي بلندي پستي زندگي خوشبختم محبت و عشق پراز درد و غصه با نه ولي موند

 بلندي هم کردم تجربه و پستي هم منم داره
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