
 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 1 

 
 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 2 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 3 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 : گناه جنس از خواستنی

 *part:1 

 خــــــدا بـنــــــام_

 

 

 

 کردم باز چشامو گوشیم آلارم صدای با-

 تخت رو نشستم حرص با

 روحت تو آی-

 کی؟ روح تو:گرفت خندم خودم

 کردم چنگ موهامو ها دیونه عین

 من به لعنت

 صبحی اول شدن بیدار وقت چه الان آخه

 شدم بلند غرغر و نق نق با

http://www.romankade./
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 دستشویی سمت رفتم

 میکشیدم برس موهامو داشتم

 میخورد زنگ گوشیم که

 بود باران

 هان؟-

 نشدی درد،حاضر و کوفت و هان:ب

 شدم بلند صبح ۵ حالا تا کی من آخه گورت تو خاک-

 درتونیم،بدو جلو دیگه مین۰۱بمیر، خفه:ب

 کرد قطع.....

 بمیرین-

 پوشیدم لباسامو  حرص با

 کردنم انداختم دوربینمو و برداشتم کولمو

 پایین رفتم

 بود خواب فعلا که بابا

 بیرون رفتم سروصدا بی

 بودن منتظرم ماشین تو آتوسا و باران

 نداشتم حوصله اصلا من اونا برخلاف

 کوبیدم و ماشین در حرص با
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 هووووووو،شکست:باران

 درک-

 خانوم سگ علیک سلام:آتوسا

 خفه:بهش زدم گردنی پس یه

 ندارم حوصله

 انداخت راه و ماشین میزد غر که حالی در باران

 کرد بلند و ظبط صدای

 ماشین تو پیچید شادمهر صدای و

 عسل؟:عقب برگشت آتوسا

 بله؟-

 خبر؟ چه(خواهرم)غزل از-

 خوشه شوهرش با هیچی،خداروشکر

 الحمدالله:گفت لبخند با

 پیشش برو توهم میگم حالا

 !کنی پیدا کانادایی شوهر یه بلکه تا

 نداره ها عرضه اون از این بابا:باران

 بزنه غر من سر بلده فقط

 گرفت خندم
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 بود شکار دستم از خیلی بیچاره

 شمال؟ میایی باهامون مربا حالا:ب

 :سرشونش کوبوندم حرص با

 نکن مسخره اسممو گفتم صددفعه بیشرف

 نخور حرص:زد قهقهه آتوسا

 ولش

 میایی حالا

 نمیذاره بابا:دادم تکیه سینه به دل و کرد اخم-

 میریم دانشگاه طرف از داریم که ما وا،خب:ب

 که خوشگذرانی برا نه میریم اینا و دریا طراحی و عکسای برا تازه

 عمت ارواح آره:آت

 نکنی خوشگذرانی و باشی تو

 دودل ولی گفتم بهش:من

 داره قبول بیشتر منو میزنم،حرف حرف باهاش میام من خب:ب

 میگفت راس

 گفتنش عموجون عموجون اون با میکرد راضی همیشه رو بابا که میریخت زبون انقدر باران

 کردم باز چشمامو ماشین توقف با

 رسیدیم
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 بودن ها بچه همه

 ها همکلاسی کل

 شدیم پیاده

 کنیم حرکت دادیم رضایت بالاخره کاری شلوغ کلی بعد

@AASEMMANN 

 

 *part:2 

 

 

 

 انداختم سربالایی عکس یه کوه پایین همون از-

 افتاد عکس تو نوکش تا پایین از که طوری به

 رو بهش که پسری تنها باران قول به و بود متین و آقا خیلی من نظر از که کلاس پسرهای از یکی

 :گفت و کنارم اومدم میدادم

 بود جالبی ی ایده بردیا خانم

 انداخت همونجوری عکس یه خودش و

 پایین بودیم مونده محمدی آرتام منو فقط و بالا بودن رفته همشون

 برمیداشت قدم کنارم حرف بدون
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 میدادم جوابشو جملات کوتاهترین با که میپرسید سوالاتی گاهی

 بود دوست دانشگاه دخترای کل با بگم میتونم جرات به که کلاس هیز پسرای از یکی

 بود شده ای کینه ندادم سگ محل چون داد نخ چندبار منم به

 :گفت پوزخند با آرتام منو دیدن با

 جهانی خلق با که باش این از به ما بردیا،با خانم به به

 بود آرتام به ش اشاره

 بگم چیزی خواستم تا

 شد همین و چسبید یقشو آرتام

 دعوا شروع

 بسه گفتم هرچی

 کردم خواهش

 نداشت فایده

 کشیدم و آرتام سوئیشرت بزور آخرش

 دیگه شو گم:گفتم و زاده شمائی بازوی زدم محکم دوربین با و

 پایین رفت و کرد نگام نفرت با

 بود خونی آرتام لب ی گوشه

 :گفتم و سمتش گرفتم و دستمال

 میخوام معذرت
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 بود من تقصیر

 چرا شما:گفت میبست چشماشو درد از که حالی در و لبش رو گذاشت گرفت و دستمال

 بود بیشرف اون تقصیر همش

 :سمتش شد کشیده نگام باران صدای با که بگم چیزی خواستم

 میکنی غلطی دیگه،چه بیا عسل

 :برسه بهش صدام تا زدم داد

 میام الان

 مینداختم عکس داشتم

 شما خوبی:آرتام سمت کردم رو

 درمانگاه بریم برگردیم میخواین اگه

 خوبم ممنون نه:زد لبخند

 منتظرن ها بچه بریم

******** 

 عکس کلی از بعد کوه بالای-

 کاری شلوغ و خنده و سوژه و

 برگردیم دادیم رضایت

 مامان خاک سر برم میخواستم

 بود سالم۰۱ که وقتی درست پیش سال دو  مامانم
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 کرد فوت

 بود مریض قلبش

 عروسی بدون بود تر بزرگ ازم سال چهار که خواهرم غزل

 پارسال ساده جشن یه با فقط

 کانادا رفتن شوهرش مانی با

 شوهرش عاشق و خوشبخته خیلی خودش ی گفته به

 شدم ماشین سوار خدافظی با و کردم خواهی معذرت آرتام از دوباره کوه پایین

 زهرا بهشت سمت رفت حرف بی پس مامان سرخاک میرم جمعه هر میدونست باران

 سرقبرش رفتم گلاب و گل با

 پیشش میومدم هرهفته اینکه با

 براش داشتم حرف کلی هردفعه بازم ولی

 میکردم گریه سیر دل یه هم همیشه

@AASEMMANN 

 

 *parte:3 
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 انداختم و بستم چمدونمو-

 تخت رو

 کرد رام رو بابا نرمش و چرم زبونِ اون با بالاخره باران

 میکردیم حرکت صبح

 بودیم شمال تو هفته یک تا و

 میرفتیم اتوبوس با

 پسرانه دخترانه ماشین دوتا

 پایین رفتم دوش از بعد

 میچیدن و شام میز داشتن خدمتکارا

 میکشید سیگار تلویزیون جلو داشت بابا

 بغلش نشستم

 دستش از کشیدم و سیگار

 نکش سیگار میکنم خواهش بابا

 میکشین سیگار همش شما رفته مامان وقتی از

 میکنه آرومم:خندید تلخ

 شام بریم پاشین:گفتم و کشیدم پوفی

 بشه تموم شامش بابا تا شدم منتظر و خوردم جو سوپ کاسه دوتا

 بالا رفتم
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 نت تو رفتم کردم باز تاپو لپ

 پی اومد پسر یه که میزدم چرخ داشتم الکی

 موهاش اون با بود شاخ بی گوزن شبیه قیافش رو رفتم

 جیگر سلام:بود نوشته

 قلوه سلام-

 :نوشت و گذاشت خنده شکلک

 درازه که زبونتم

 شما گوشای ی اندازه به نه:نوشتم و گذاشتم خنده شکلک متقابلا

 :نوشت و فرستاد ناراحتی شکلک

 درازه گوشام من حالا خانومی نکنه درد شما دست

 نداشتم حالشو ندادم جواب

 نیست کن ول دیدم وقتی برداره دست شاید گفتم

 کردمش بلاک میکنه استفاده الفاظ جور این از و خوشگلم و گلم جملات از الکی همش و

 مجازیه علافای اون از بود معلوم کلا

 خره؟ چطوری-:باران پی تو رفتم

 نره خوبم-

 تربیت بی-

 باتربیت تو قربون-
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 باو نزن زر-

 زدی زر خودت اول خوبه-

 نمیاما فردا خفه،من-

 چرا؟:فرستاد تعجب شکلک-

 شد عوض نظرم کرده،میگه لج بابا-

 میمون نیا گپی-

 خودتی،عنتر میمون-

 تویی،بوزینه عنتر-

 سگ توله-

 الاغ-

 چشم هشت فضایی آدم-

 دم بی سگ-

 احساس بی آهنی آدم-

 ماده گاو-

 نر خر-

 نمیایی واقعا ببینم شو،بگو خفه آه-

 کردم شوخی میام چرا-

 بخوابم میرم حالام
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 خوش بری،شب قربونم

 خوش بشی،شب فدام-

 بودیم دیوانه کلا—    

 بود تر خانوم آتوسا فقط بینمون

 هم به پریدیم می همشم و بود دهنمون تو فحشمون همیشه باران و من

***★*** 

 بخوابم من میشیم سوار کی:گفتم آتوسا به و مالوندم چشامو-

 :گفت مسخرگی به باران بگه چیزی خواست و کرد نگام خنده با

 بدی،میکپیدی فحش منو دیشب اینکه عوض

 نگفتم چیزی و کردم کج دهنمو

 شیم سوار دادن رضایت بالاخره

 آتوسا شونه رو گذاشتم سرمو

 رفتم خواب به و

 شدم بلند ها بچه صدای سرو با

 بودیم رسیده

 خوابیدم خیلی

 رفت خستگیم

 آخیـــــــــــــــش
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 بودیم هتل یه جلو-

 بود مسافرخونه شبیه بیشتر البته

 میرسید نظر به ساده

 شدیم داخل ها بچه همراه و برداشتم ساکمو

 داشت تخت چهارتا اتاقها ی همه

 اسم به بود مودب و خوشکل خیلی ی محجبه دختر یه که کلاسمون اول شاکرد همراه نفر سه ما

 شدیم اتاق هم سارا

 بود ناز خیلی

 میکردم ازدواج باهاش حتما بودم پسر اگه

 میکنم خواستگاری ازش دارم و پسرم واقعا من انگار که شد سرخ همچین گفتم بهش وقتی

@AASEMMANN 

 

 *parte:4 

 

 

 

 

 :گفت و زد قهقهه باران-
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 نکن سفیدش و سرخ انقدر عسل بابا

 :زد گردنی پس جفتمون به آتوسا

 نذارین سرش سرب انقد

 میاره هوو سرم داره آتی،عسل چیه سر سرب:ب

 ندارم کفایت براش من بیشعور

 بیاره سرم دیگه یکی میخواد

 داری کفایت تو نه:من

 گذشت ازش چیزه،نمیشه بد این فقط

 شوخین خیلی شما:س

 میشه سرزنده پیشتون آدم

 خانومم سرزندگیت قربون:من

 دریاب منو هم کمی هوو:ب

 کنید بس:آت

 کمدا تو بذارین وسایلاتونو بیاین

 میکنن صدامون الان

 کردم عوض حموم تو لباسامو

 سفید شال و سفید شلوار با خنک سفید مانتو یه و

 بودم ارواح شبیه باران قول به
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 آرایش بدون صورت با

 نداشتم آرایش ی حوصله وقت هیچ

 گردنم انداختم دوربینمو

 برداشتم گوشیمو و

 رسیدیم گفتم و زدم زنگ بابا به

 پوشیدم کفشامو

 بیان شدم منتظر

 بیرون اومد سارا همه از اول

 :گفتم هیزی لحن با

 جیگر برم قوربونت

 :گفت و زد بهم گردنی پس آتوسا

 زدی هم به اه،حالمو

 رفتیم کرکر هرهر و خنده با

 بیرون

 اینکه از بعد استاد

 کرد جدا گروهی رو همه

 بکنیم کارمونو مثلا تا کرد ول هممونو

 نامه پایان برا بود قرار
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 بگیریم طبیعت از عکس یه

 کنیم نقاشی اونو و

 پسرا از دوتا و باران و من

 افتادیم

 :کرد ویز ویز گوشم زیر باران

 آخه که میشه پرت حواسم من گروهمون تو افتادن که جیگری پسرای این با حالا

 شد خفه که کردم نگاش چپکی

 کرد باز نیششو و  

 دریا سمت رفتیم پسرا خواست به

 هم مشورت با و مینداختیم عکس خودمون دوربین با کدوم هر

 میداشتیم نگه یکیو

 نبود حواسمون اصلا که بودیم سرگرم انقدر

 ناهار برا رفتیم سارا صدای با

 داشتم استرس الان از

 نامم پایان برا هم

 آتوسا منو نقاشی نمایشگاه برا هم

 کار روش آتوسا سر صدقه از و زور به نامشم پایان هنون و نداشت اعصاب خودش قول به باران

 میکرد
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 بودیم نقاشی و عکس سرگرم کلا روز شش

 بودیم آزاد آخر روز

 شبم و بودیم آب تو کلا روزش

 کردیم درست آتیش یه

 دورش نشستیم

 بود آورده گیتار آرتام

 میخوند دوستش شروین  و میزد خودش

 بود العاده فوق صداش شروین

 بندازیم راه بازی یه شد قرار خودش خواست به

 تو حسی یه هرکسی سطل،بعدش رو بندازیم و کاغذ یک رو بنویسه رو آهنگ یک اسم هرکسی

 هبزن و آهنگ اون شروین و دلش حرف میشه آهنگ اون که برداره شانسی کاغذ یه و بگیره قلبش

 اومد جالب نظرم به خیلی

 آورد خودکار و برکه چنتا پسرا از یکی

 -عقیلی شادمهر-'عشقم تو با فقط' آهنگ خودم من

 نوشتم

 کشیدم سرک

 نوشت رو فلاحی مازیار-پاییز- آهنگ باران

 بود آهنگاش عاشق
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 دیدم شد متوجه وقتی

 نوشتم چی که کشید زبونم زیر از گردنی پس با

 شد شروع بازی و نوشتن همه

 الله خب،بسم:گفت و کرد قاطی کاغذارو دستش با شروین

 کنیم شروع

 کرد شروع دستیش بغل از-

 بودن خوبی آهنگهای

 بسته چشم با و برداشت رو برکه خاصی ژست با باران به رسید تا

 کرد بازش

 نوشته رو آهنگ این کی:زد جیغ نوشته به خورد چشمش وقتی

 نابم احساس به زدین گند

 آسایش ،سعیدطناز آهنگـِ: گرفتم رو برگه

 گفتم ها بچه به وقتی

 خنده از پوکیدن

 میجوئید لبشو پوست داشت حرص از باران

 بود من نوبت

 شد گرد چشام

 بود ناری ،ناری آهنگ
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 بهش زدم گردنی پس یه آخرش که خندید بهم انقدر باران

 بیشعور

 شدن تموم همه

 آرتام و شروین خود فقط موند

 برداشت آرتام اول

 عشقم تو با فقط خدا،آهنگ وای

 نوشتم خودم که همون

 بود آرتام چشمای به نگام اراده بی

 میکرد نگام داشت اونم

 ازش برداشتم چشم باران ی سقلمه با

 شین گم گفت؛پاشین پوفی کشیدن با و خوند آهنگم آخرین

 شکست دستم

 آوردن گیر مجانی کنسرت

@AASEMMANN 

 

 *parte:5 
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 کشید دستاشو و زمین گذاشت و گیتار-

 باران عینِ کلاس شیطونهای از یکی نگین پیشنهاد به

 شد جور حقیقت جرئت بساط

 وسط گذاشتن کوچک بطری یه

 ها شن رو نشستیم دورش گرد صورت به هممون

 چرخوند رو بطری و وسط پرید نگین

 کلاسمون هیز پسر همون زاده شمائی روی روبه وایساد صاف بطری 

 بود دوست باهاش نگین خود

 بودن تشنه هم خون به حالا و بودن کرده کات ولی

 حقیقت؟ یا جرئت:نگین

 !جرئت:زاده شمائی

 آب تو بشین برو پاشو:نگین

 بریز آب خودت رو دستات با و

 نیا بیرون نگفتم هم وقتی تا

 خندید غش غش باران

 افتادن خنده به هم بقیه

 رفت شد بلند اخم با حرف بدون زاده شمائی
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 بود پولدار خفن

 بود سالش۰۲

 نگین قول به و بود مهندس

 دانشکده بود اومده چرونی چشم برا

 بود خوب نقاشیش انصافا ولی

 میچرخوند بطری یکی طور همین

 داشت ادامه بازی و

 میگفتن جرئت هم بیشتر

 چرخوند رو بطری شروین

 باران منو بین ایستاد بطری

 بود من سمت بیشتر چون

 شد پرسیده من از سوال

 حقیقت؟ یا جرئت-

 !حقیقت-

 شدی؟ عاشق حالا تا-

 بود سوالی چه این خدا یا

 چی یعنی عشق نمیدونه اصلا بابا،این نه:گفت بازی مسخره و خنده با باران من از قبل

 نداره دومی که کودنه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 24 

 خنگ

 .گفتم قاطع'نه' یه شروین جواب در و بازوش به زدم

 آرتام سمتـِ برگشت و لبهاش رو اومد مرموز لبخند یه چرا نمیدونم

******★****** 

 گذشت هم اونشب بالاخره—

 ها بچه که بود ۵::۰ ساعت

 داخل بریم دادن رضایت

 کردیم حرکت صبحانه از بعد ۸ صبح

 'خدمتکار'خانم نرگس جز خونه تو

 نبود کسی

 بالا بردم کشون کشون سالکمو و دادم سلام

 تخت رو افتادم و اتاق وسط انداختم

 خوابیدم کله یه ناهار موقع تا

 سرویس تو رفتم غرغر کرد،با بیدارم ناهار برا که خانم نرگس

 شستم و صورتم و دست و

 کرد کم کسالتم از کمی آب خنکیِ

 پایین رفتم

 میخورد ناهار داشت بابا
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 روش به رو نشستم و بوسیدم گونشو پشت از

 خبرا؟ دخترم،چه سلام علیک:بابا

 بابایی،سلامتی سلام:خندیدم

 خورد زنگ تلفن دهنم تو بردم که قاشقو اولین

 جان عسل:من سمت آورد نرگس

 خواهرته

@AASEMMANN 

 

 *parte:6 

 

 

 

 سلام الو-

 ؟خوبه خوبی،بابا عسل سلام-

 خوبی،مانی؟ خوبیم،تو ما بله-

 میکنی؟ چیکار خبرا داره،چه خوبه،سلام هم خوبم،مانی من-

 باشه سلامت-

 .....و کلاس و عکس و نقاشی بیکار،سرگرم هیچی
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 که،،،،اومممم بگم آهان،میخواستم-

 شده؟ چیزی-

 ......،یعنی،پوفــــــــــــــآره-

 شدما نگران-

 نباش نگران خله نه:خندید-

 میشی خاله داری فقط

 بشنوم میتونستم که بود خبری بهترین

 میگی راس خدا وای:زدم جیغ

 میکشی جیغ شدم،چرا کر هو-

 فهمیدیم تازه خودمونم آره

 !کنه چیکار نمیدونه خوشحالی از ماهمه،مانی دو

 میاین؟ کی غزل-

 بیایم نمیتونیم وضعم این با که ما-

 بیاین شما

 نمیاد میدونی که بابا-

 دارم کار کلی منم

 میدونستم پس خب-

 اونجا میام زایمانم نزدیکای من بذار
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 بهتره آره آره-

 بابا بده و عزیزم،گوشی باشه-

 کنم صحبت باهاش

 برسون سلام اوکی-

 ببوس رم فسقلی

 باشی،بای سلامت-

 بابا دادم گوشیو

 نمیگه بابا به چیزی میدونستم

 میگفتم که من ولی

 کرد قطع رو گوشی بابا وقتی

 :گفتم شیطنت با و زدم چشمک یه

 رفت شدی پیر دیگه بابا

 ها میشی بابابزرگ داری

 غذاش خوردن به کرد شروع و داد تکون سرشو لبخند با

 گرفت بغضم یهو

 بود مامان کاش

 رفت زود خیلی

 شدم بلند و خوردم غذامو زور به
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 کنم ناراحت هم بابارو نمیخواستم

 کردم گریه سیر دل یه دوش زیر و حموم تو رفتم

 کرد آرومم

 کرد آرومم خیلی

 نعمتِ  خودش اشک

 نبود اشک و گریه اگه

 صددرصد میترکیدن آدما

***★*** 

 دادم تاب هم تو دستامو استرس از-

 بود آتوسا و من نمایشگاه امروز

 استاد پیش میبردیم باید فردا ناممونم پایان

 اومدن آتوسا و باران بالاخره

 سلام:ماشین تو نشستم

 نقاش خانم سلام علیک:ب

 داری استرس من مثل توام سلام،عسل:آت

 میمیرم دارم دیقشه یه مالِ استرس:من

 چخبره انگار حالا اوووووو:ب

 بیخیال بابا
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 کرد بلند صداشم و زد و افشین بیخیال آهنگ بعدم

 نمایشگاه تو گذاشتم بودم کشیده زحمت روش خیلی که تابلوهام از تا دو

 بود آورده تابلوهاشو ی همه ولی آتوسا

 رفت فروش تاش سه

 خریدن منم تابلوهای از دوتا

 نبود دلم تو دل

 بیارم در بال بود نزدیک خوشحالی از

 آرتام الا بودن هام همکلاسی ی همه

 داشت تعجب جای کمی این و

 بودیم دانشگاهی هم که مدتی این تو

 بود جا همه و همیشه

 بود من کنار هم اصولا و

 تعجب نبودش از هم سارا حتی آتوسا و باران که جوری بود برانگیز تعجب کمی نبودش حالا و

 بودن کرده

 ترکیه رفته و داده ارائه نامشو پایان زودتر شد مشخص بعدش دوروز که جالب و

 کرد پخش کلاس تو شروین خبرو این و

 نمیدونست دلیلشو خودشم بود معلوم که اینجوری ولی

@AASEMMANN 
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*parte:7 

 

 

 

 بود گذشته ماه۲-

 بود تکواندو کلاس به رفتن و نقاشی فقط کارم حالا و بود و شده تموم دانشگاهم

 خونمون میومد گاهی آتوسا

 پیشش میرفتم گاهی منم

 همیشه ماشاالله که بارانم

 بود پیشم

 داشت بزرگ داداش چون ولی

 خونشون برم نمیذاشت بابا

 داشتم ارتباط هم سارا با

 باشگاه میرفتیم باهم گاهی

 رفتم باهاش هم باری چند

 نماز برا مسجد و صالح زاده امام

 باشه اینجا زایمانش تا اینجا بیاد دیگه ماه میخواست غزل
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 برایش بود بهتر

 بودم راحت منم

 بودن دعوت شام خونمون عموهام دوتا و عمه شب

 نداشتم دایی و خاله

 بود تک مامان

 داشتم عمه یه و عمو دوتا فقط

 پایین رفتم و کردم مرتب لباسامو

 اومدن همشون و شد زده آیفون

 کرد بغلم و سمتم اومد دیدنم با عمم دختر نازنین

 عسل معرفتی بی خیلی-

 نمیگیری ازم خبر یه چرا

 نمیزنی زنگ چرا خودت تو:من

 ها دارم کنکور مثلا من-

 بزنیم حرف بیام دریابم مهمونهامو بذار:زدم چشمک

 سمتشون رفتم

 هاشون بچه و زنا با وحید   عمو سعیدو عمو همراه شوهرش و نیما پسرش و نسرین عمه

 داشت پسر دوتا بود بزرگم عموی که سعید عمو

 میکرد زندگی شیراز حالا و بود کرده ازدواج بزرگ پسر بهزاد که فرزاد و بهزاد
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 شیطون خیلیم و مجرد فرزاد ولی

 آخری عموی وحید عمو

 داشت پسر یه و دختر یه

 بود من سن هم سیما

 بود کنکوری پشت نازنین مثل سینا

 نشستن همشون

 بابا پیش نشستم منم

 بغلم نشست نازنینم

 گرفت و غزل سراغ عمه

 میاد دیگه ماه که گفتم

 بود دستیش بغل سرگرم هرکسی

 بودن کار و کسب و بازار ی درباره صحبت سرگرم عمه شوهر و هام عمو و بابا

 بود سالش ۰۰ فقط که نیما

 میکرد شیطونی خیلی

 بودیم مشغول باهم سیما و نازنین و من

 بود گوشیش تو سرش فرزاد

 بود خون خر خیلی که هم سینا و

 بود کتاب تو کلش
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 سروصدا همه این تو نمیدونم من

 کنه تمرکز میتونست چجوری

 حاضره شام گفت خدمتکار که بودیم حرف اوج تو

 سوپ و بود مرغ با پلو زرشک و ماهیچه با پلو سبزی

 چیدن رو میوه خدمتکارا شام از بعد

 اصلی سالن به برگشتن دوباره همه و

 شد ۰ ساعت کی نفهمیدیم اصلا که خندیدیم و زدیم حرف ها بچه با انقد

 بود انداخته گل بحثمون حسابی و بود شده اضافه جمعمون به هم فرزاد که مخصوصا

 شدن حاضر و اومدن خودشون به همه برن باید و دیره که سعید عمو تذکر با

 بابا به بخیر شب با و بالا رفتم خستگی با

 تخت رو انداختم خودمو

 میشه چروک لباسام میدونستم

 اصلا که میمومد خوابم انقدر ولی

 ندادم اهمیت

@AASEMMAANN 

 

 *parte:8 
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 داشتم باشگاه همیشه ها یکشنبه-

 اومد دیر مربی روز اون

 بود شده قاطی برف با شدید بارونم

 بود سرد خیلی ماه دی هوای

 شدم خارج باشگاه از۲ نزدیک ساعت

 بود تاریک هوا

 میومد همزمان بارونم و برف

 میشدن رد هم کنار از سرعت به ها ماشین

 میومد برف کمی صبح از چون

 بودم برداشته چترمو

 رفتن راه کردم شروع و کردم بازش

 اومد نمی گیر تاکسی

 میرسوندم تلفنی تاکسی یک به خودمو باید

 عقب برگشتم نفر یک صدای با که میشدم دور داشتم زنان قدم

 بود بارون زیر چتر بدون که بود خانم یه

 بود پوشونده لباشو و پیشونی رو شالش
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 بود معلوم چشماش کمی فقط

 تر نزدیک اومد

 خیابونه کدوم اینجا ببخشید خانم-

 .......خیابونـ اینجا-

 رفت سیاهی چشام و گرفت قرار دماغم رو چیزی یه

***★*** 

 کردم باز چشامو سرم شدید درد با-

 بود تار جا همه

 کشید تیر که بدم تکون دستمو خواستم

 اومدی هوش خانم؟به:گوشم تو پیچید زن یه صدای که گفتم محکمی آخ

 کردم بسته و باز محکم چشامو

 شد بهتر دیدم

 پوش سفید خانم یه

 بود بیمارستان اینجا

 بود دستم تو سرم

 بود پیچی باند بازوم دستمم اونیکی

 چیشده؟:کردم باز شدمو خشک لبای-

 کردن پیدا هوش بی ماشین یه تو صبح دیروز شمارو:پرستار-
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 بیاین هوش به بودیم منتظر ما

 اینجان پدرتونم

 شده تجاوز بهتون متاسفانه

 نبود خوب حالتون

 بیاین هوش به شدیم منتظر ما

 شد اکو گوشم تو تجاوز ی کلمه

 تجاوز

 تجاوز

 زدم جیغ

 کردم گریه

 شدن مجبور که طوری به

 کنن بیهوشم آرامبخش با

 کردم باز چشم که دوباره

 بود سرم بالا بابا

 عسل متاسفم:گفت شده سرخ چشمای با دیدنم با

 بود من تقصیر همش

 شدی من ی گذشته پاسوز تو

 آوردم نمی سردر حرفاش از اصلا
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 :کرد شروع خودش

 نکردم زندگی مادرت با عشق با وقت هیچ من

 بودم دیگه یکی عاشق من

 کنم ازدواج(مادرم)مریم با کرد مجبورم زور به پدرم

 خام و بودم جوان

 داشتم دوس که هم رو دختری

 بود دیگه یکی عاشق

 سراغش رفتم ازدواج از بعد

 نداد محلم

 بگیر طلاق بهش گفتم

 کنیم ازدواج باهم بدم طلاق زنمو منم

 نرفت بار زیر

 داشت دوست شوهرشو

 شد حامله

 آورد دنیا به پسر یه

 میشم بیخیالش دیگه گفتم منم

 اومد دنیا به غزل سال دو از بعد

 زندگیم به میچسبم گفتم دیگه
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 غافل دل ای اما

 اومدی دنیا به تو که بود سالش چهار غزل

 میدادم انجام مادرتو ترخیص کارای بیمارستان تو داشتم

 دیدمش که

 بود اونجا چی برا نمیدونم

 نبود مهمم

 شد بیقرار باز که بود من دل مهم

 کردم دنبالش

 خونشون به رسیدم

 خونه بردیمش و کردم مادرتو کارای بیمارستان برگشتم

 بود کنارش مادربزرگت

 سراغش رفتم کار ی بهونه به

 دادم کشیک تمام ماه یک

 ببینمش تونستم و شد جور موقیعتش تا

 کرد تعجب دیدنم با

 بزنم حرف باهاش تونستم زور به

 رو قبلی حرفهای همون

 نکرد قبول بازم ولی
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 جلدم تو رفت شیطون

 کشیدم نقشه

 میکنم ازدواج باهاش میده طلاقش شوهرش اینطوری گفتم

 ......ولی

 پایین کرد پرت خونشون بالای از جفتشونو شوهرش

 مرد خودش

 شد فلج پاهاش محبوبه ولی

 کنه صحبت دیگه نتونست و

 مرد اونم بعد دوسال

 بود نوشته چیزو همه

 دفتر یک تو

 خونده پسرش

 زد زنگ بهم دیروز

 بردیا حمید آقای گفت

 کن جمعش خیابون از دخترو برو

  پدرمی و مادر قاتل تو

 بازوی تو هم یادگاری یه کنه مرگ آرزوی بار هزار روزی کردم کاری ولی دخترونکشتمش من 

 گذاشتم راستش دست
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 بیفته من یاد دیدش وقت هر

 مردم کردم احساس لحظه اون

 شد رد چشام جلو از سینمایی فیلم عین چی همه

 کن حلالم عسل

 اومد نمی بند اشکام-

 بمیرم میخواست دلم

 بود کرده سد نفسمو راه چیزی یه

 میکردم خفگی احساس

 

 *parte:9 

 

 

 

 زدم زار و سرم رو کشیدم رو ملحفه-

 اومد پلیس-

 پرسش و سوال کلی

 بود دزدی بودم توش من که ماشینی میگفتن که اونجوری

 بودم بیهوش کلا من
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 نبودم چیزی متوجه اصلا و

 رسید هدفشم به که میخواست جسممو فقط طرف ظاهرا

 شدم مرخص

 بود بدتر من از حالش بابا

 میگرفت نفس تنگی همش

 میومد غزل هفته آخر

 نبره بویی که میکردم رفتار طوری باید و

 میکرد صحبت یواشکی های تلفن همش بابا

 شریک و شرکت ی درباره همش

 گذاری سرمایه و پول و

 بود اسفند اولای

 بود اومده دنیا کوچولو غزل،نهال دختر

 بود نمونده عید به چیزی دیگه

 بود داغون روحیم حال اولا

 کوچولو نهال اومدن با ولی

 شدم بهتر کمی

 بود تر سرحال کمی باباهم

 تلفناش اون الا
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 نمیشد دستگیرش چیزی هم مسلما.بود نکرده پیدا سرنخی هیچ پلیس

 کلی از بعد رو ماشین فقط

 تحویل کردن زیرورو و گشت

 دادن صاحبش

 صبحانه موقع صبح روز یک

 شد نفس تنگی باز بابا

 قبول امروز نرو گفتم هرچی

 نکرد

 داشتم عجیبی ی دلشوره

 ناهار موقع

 خورد زنگ تلفن

 بود شرکت از

 بود شده بد حالش بابا

 بیمارستان بودنش برده

 بیمارستان رفتیم مانی با

 گفتم بابارو اسم تا ولی

 شدن قلبی،فوت ایست علت به متاسفانه:گفت پرستار

 ندارن وزنمو تحمل پاهام کردم احساس 
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 زدم زار و صندلی رو نشستم

 بود کشیده بالا ندارشو دارو و سرمایه تمام بابا شریک

 بود زده خودش نام به بودیم توش ای خونه اون حتی

 شد من نام به یکیش فوتش بعد و بود مامان مال  که زمین تکه دوتا فقط

 غزل بنام یکیش

 موند برامون

 بود بابا بنام هنوز که آپارتمان واحد یه با

 داشت قلبی مریضی چون سعید عمو

 بابا فوت شنیدن با

 کرد تموم اونم

 بود مصیبت خانواده تو

 شد عزا عیدمون

 میکشت خودشو داشت عمه

 بود مونده مات غزل

 کنه نگهداری نهال از خودش بود مجبور مانی بیچاره

@AASEMMANN 

 

 *parte:10 
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 فروختیم رو آپارتمان واحد یک-

 کردیم بابا مراسم خرج و

 عمه باغ و خونه تو مراسم ی همه

 شد برگزار

 میرفت حال از زرت و زرت هی عمه

 میشدم خالی میکردم گریه من

 خودش تو میریخت همشو غزل ولی

 مانی بیچاره

 کنه آروم و نهال یا بده دلداری و غزل نمیدونست اصلا

 بود بابا چهلم

 بود من دست گوشیش

 گرفت تماس ناشناس شماره یک

 دادم جواب ای گرفته ےصداِ با

 بله؟-

 ندارن؟ تشیف بردیا جناب:گوشی تو پیچید ای مردانه صدای یه
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 شدن فوت پیش وقته چند ایشون نخیر-

 خانوم متاسفم اوه-

 بگم بودم زده زنگ فقط

 نداره گله داره عوض که چیزی بگین بهشون که

 بود من کار ورشکستکیشم

 شد تر خنک دلم مردنش با البته

 خوابید کینم که جوری

 ..........ــــــــــــبوقــــــ

 شدم خیره دستم تو گوشی به بهت با-

 بود بیرون از شماره

 بود کی یعنی

 نامرد بیشرفِ

 

 زدم پوزخند خودم حرف به

 بود خودم بابای طرف از نامردیها بیشتر

 بابا آخ

 شی بخشیده کنه خدا

 فرستادم براش صلوات و فاتحه یه
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@AASEMMANN 

 

 *parte:11 

 

 

 

 شد برگزار سعید عمو ی خونه عید تو عمو و بابا مراسم-

 نذاشتن تنهام هم لحظه یک باران و آتوسا

 شد بهتر حالش کرد گریه وقتی مانی و عمه بزور غزل

 بود کرده گرم حدی تا سرمو نهال

 خریدیم نقلی آپارتمان یه کانادا تو اینا غزل خونهوی نزدیک و فروختم و زمین مانی کمک به

 بمونم ایران نمیخواستم دیگه

 نداشتم اینجا کاریم

 بود کانادا اونم که بود غزل من کس همه

 

 پیشش برم بود بهتر پس

 فروختم خودمو و مامان طلاهای تمام

 داشت دوسش خیلی مامان که گردنبد یه فقط
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 نگهشداشتم

 گردنم رو انداختم

 حساب به ریختم پولو

 میشد لازمم مطمعنن

 نداشت خبر من به تعرض ی قضیه از بابا جز هیچکس

 بهتر

 برگشتن مانی و غزل-

  از بعد تا عمه ی خونه موندم من

 اونجا میرفتم بابا سال مراسم

 فروختم رو خونه وسایل تمام

 میکردم خرید خونه برا باید اونجا کانادا رفتم وقتی

***★*** 

 اومدن اینا غزل بابا سال برا—

 برگشتم همراشون بعد هفته یک

 بمون بگیر خونه اینجا میگفت همش عمه

 خودم پیش بمون اصلا

 رفتنه درست کار که میدونستم ولی

 کرد گریه کلی نازنینم
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 آورد در منم اشک

 بودن همه تقریبا فرودگاه تو

 کردن گریه بس از خودشونو گشتن آتوسا و باران

 ،عمو بابا مامان، سرخاک رفتیم سر یه رفتن از قبل

 داشت فاصله اینا مانی ی خونه از کوچه یه فقط آپارتمانم-

 خوابه تک نقلی آپارتمان یه

 بچینیم و بخریم رو ها اساس تا کشید طول هفته یک

 میزد نق و میگرفت بهونه الکی همش و بود شده بزرگ خاله نهالِ

 میکرد کفری آدمو غزل قول به

@AASEMMANN 

 

 *parte:12 

 

 

 

 بازی پارت و مانی دوست کمک با-

 کنیم پیدا کار من برا سازی ساختمان شرکت یک تو تونستیم

 نداشت ساختمان به ربطی رشتم
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 کرد قبولم ساختمان طراحی برا بود مانی دوستِ صمیمی دوست چون ولی

 کردم نام ثبت زبان کلاس تو اونم که داشتم آزاد فقط،وقت ها جمعه

 بود کلاس تو خودمم سن هم تقریبا ایرانی دختر یه

 گفتم بهش اسممو وقتی

 (سلع انگلیسیِ معنیِ )هانی میگم بهت بعد به این نداره،از معنی اینجا دیگه عسل:گفت خنده با

 نمیگفت بدم

 بود صدف خودش اسم

 بود کرده نامزد پسرش دوس با بود وقتی چند

 بود دستش تو ظریف ی حلقه یه فقط

 بود مهربان العاده فوق جوان تقریبا خانم یه استادمون

 بودم سرگرم زبان باکلاس ها جمعه صبح

 الافی صدف قولِ به و گردش میرفتیم دوستاش و صدف با هم ظهرا از بعد

***★*** 

 کردم باز زور به چشامو تلفن زنگ مکرر صدای با-

 بودیم بیرون اینا صدف با وقت دیر تا دیشب

 تخت رو نشستم سیخ هول با و افتادم شرکت یاد یهو

 بود شده دیر خیلی خدا وای

 تلفن زنگ به توجه بدون عجله با
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 بهداشتی سرویس تو رفتم

 گوشیمو و پوشیدم لباسامو

 تلفن سراغ رفتم و کیفم تو چپوندم

 بود غزل

 (مانی دوست)آرش میگفت

 شرکت نرفتم که زده زنگ

 زده زنگ گوشیم به هم غزل

 شده نگران ندادم جواب

 بیرون رفتم عجله با و شده دیرم که گفتم

 داشتم تاخیر ساعت دو

 نگفتن چیزی گرام رئیس بود بارم اولین چون

 !باشه بارم آخرین که دادن تذکر ولی

@AASEMMANN 

 

 *parte13 
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 شرکت بود اومده ای حرفه طراح مهندس یه-

 بود شده تر سبک خیلی من کار

 شرکت میرفتم روز سه ای هفته

 کردم نام ثبت کاراته کلاس صدف اسرار به بقیشو

 میکنه کسل آدمو میکردم فکر اولایل

 گرفتم خو حسابی رفتم که جلسه چند ولی

 بود مسن تقریبا آقای یه استادمون

 داشت...... و گواهی و لوح و طلا و کمربند کلی

 بود هالیفاکس استاد بهترین

 خورد زنگ گوشیم که تمرین برم میپوشیدم لباسامو باشگاه تو

 بود ناشناس

 بله؟-

 جان،خوبی؟شناختی؟ عسل سلام-

 مرسی سلام،خوبم-

 نیاوردم جا به ولی آشناس صدات

 بیمعرفت،سارام آی-

 عزیزم خوبی عهههه،سارا-

 نشناختمت شرمنده
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 نداره اشکال:خندید-

 شدی احساس بی اونور رفتی

 چخبر خوبی خودت حالا

 زدم کپ باهاش ساعت نیم نزدیک

 کنم خدافظی کرد راضیم گردنی پس با صدف که طوری

 بود شده تنگ براش دلم خیلی

 کردیم تمرین تمام نیم و ساعت یک-

 اومد نمی بالا نفسم دیگه

 میرفت سیاهی چشام عادت طبق و بود گشنم

 رفت نامزدش با صدف

 نبود راهی خونه تا باشگاه از

 خونه تا بدوئم ورزشیام لباس با گرفت تصمیم

 که میشدم رد خیابان از داشتم

 رفت کیج سرم یهو

 بستم محکم چشامو و سرم تو گرفتم دستمو

 شدم مات ماشین یه محکم بوق با که کنم حرکت دوباره خواستم

 کرد برخورد باهام محکم ماشین

 شدم زمین پخش من و
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 میمردم حتما وگرنه بود کم سرعتش خداروشکر

 میکرد درد بدجوری پام

 سمتم اومد و شد پیاده راننده

( ذرتمع شد اشتباه س،اگه فرانسه هالیفاکس اصلیه زبان میدونم من که اونجایی تا)فرانسوی به

 خانم،خوبین؟:گفت

 گوری؟:گفتم فارسی به که بودم شده عصبانی انقدر

 هستین؟ ایرانی شما:گرفت تعجب رنگ نگاش-

  که بزنم حرفی خواستم-

 شده؟ هانی،طوری خانم:عقب برگشتیم جفتمون استاد صدای با

 پیشتون میمودم استاد،داشتم:گفت پسره

 :گفت و شم بلند کرد کمکم استاد

 بعد درمونگاه برسونید منم شاگردِ این اول جوان

 بود شکسته پام

 میکرد نگاه آدمو جوری یه پسره

 بالا از

 مغرورِ  خیلی بود معلوم

 بود جیگر خیلی بیشرف ولی

 گرفت کچ پامو دکتر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 54 

 دوماه تا

 شاهرخ اسمش فهمیدم که پسره

 کنه حساب بیمارستان پولِ خواست

 نذاشت مانی

 :گفت گوشم تو آروم صدف

 میکردم تور اینو حتما نداشتم نامزد اگه

 خوردم خندمو

 میشنید(نامزدش)فرید اگه

 نمیداد محلش هم حتما و میرفت ها غره چشم اون از

 بود خوشتیپ انصافا اونم

@AASEMMANN 

 

*parte:14 

 

 

 

 کن شکر برو:گفت داری خنده لحنِ با و شاهرخ ی شونه رو زد استاد-

 نیومد شاکردم بهترین سرِ بلائی
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 نمیگذشتم ازت خودم نفر اولین وگرنه

 کرد نگام غرور با و زد پوزخندی شاهرخ

 میگرفت خودشو خیلی

 خرپولِ  بود مشخص وضعش از

 بود قیمتش میلیون چند دستش تو ساعت فقط

 میشدم تلف داشتم بخورم داد چیزی یه و غزل بده خیر خدا

 شد مانع مانی باز و کنه حساب و پول کرد اسرار دوباره شاهرخ

 میکردن صحبت هم با که درحالی

 بیرون اتاق از رفتن

***★*** 

 بود گچ تو پام که دوماهی تو-

 زبان کلاس و باشگاه میرفتم صدف کمک به

 میرفتم مانی با یا شرکتم برا

 آژانس یا

 میکردم نگاه رو ها بچه تمرین مینشستم فقط باشگاه تو

 فرید با زد جیم زودتر صدف که بار یه

 وندمبرگرد رو سرم آشنایی صدای با که دنبالم بیاد مانی میزدم زنگ داشتم در جلو باشگاه از بعد

 خانم،خوبین؟ سلام:شاهرخ
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 بود رفتارش و چشماش تو غرور بازم ولی میکرد برخورد پیله شیله بی و محترمانه اینکه با

 بالاس نفسش به اعتماد و سرسخته خیلی بود معلوم

 بهترم سلام،ممنون،بله:من

 لباش رو اومد محو پوزخند یه

 برم من خداروشکر،خب-

 خداحافظ فعلا

 خدافظ-

 کرد روشن ماشینشو

 شد چی نمیدونم که کنه حرکت خواست و

 سمتم اومد و شد پیاده دوباره

 برسونم هم شمارو بفرمائید-

 سرراه

 :دادم فشار دستم تو گوشیمو

 نمیشم شما دنبالم،مزاحم بیاد مانی میزنم زنگ ممنون،الان

 نداشتم و نگاهش کرد،درک نگاه جوری یه

 نیستین،بفرمائید مزاحم نه-

 شد سوار خودش

 مغرور فرهنگِ بی
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 گفت میکنمی خواهش یه نه

 برام کرد باز درو نه

 !!!!اسکل

 شدم سوار

 بود دهنده آرامش بیکلام موسیقیِ صدای

 شد بسته چشام ناخودآگاه که جوری

 کردم باز چشامو صداش با

 کانادا؟ اومدین چندوقته-

 تقریبا چهارماه-

 ۰۱نزدیک عه،من-

 میکنم زندگی اینجا سالِ

 نمیرفتین ایران اصلا یعنی:گفتم تعجب با

 میزنم سر وقتا گاهی چرا:کرد عوض رو دنده-

 اینجان؟ هم پدرومادرتون-

 شد ناراحت کردم احساس

 شد گرفته چهرش

 کردن فوت وقته خیلی پدرومادرم-

 متاسفم:گرفتم دندون لبمو-
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 دادم دست از و پدرومادرم شما مثل کنم،منم ناراحتتون نمیخواستم

 هیچکس:گفت و زد عصبی پوزخند

 نداده دست از پدرومادرشو من مثل

 رفتارش و حرفش از شدم متعجب

 نپرسیدم چیزیم خب ولی

 بپیچم خیابون کدوم-

 لطفا بالایی خیابون-

 ممنون:شدم پیاده در جلو--

 باشین پاتون میکنم،موظب خواهش-

 حتما:دادم تکون سرمو-

 شدم مجتمع داخلِ تا

 شد دور که شنیدم ماشینشو های لاستیک صدای

 بیشرف بود چیزی اوف،عجب—

@AASEMMANN 

 

*parte:15 
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 ردک جدا پام از بود باشگاه های بچه و صدف کار همش که نقاشی و نوشته از پر که پامو گچ دکتر-

 دخترجان نگهشداری یادگاری میتونی:دستم داد و

 دردسر دادی عذابمون چقدر نره یادت بلکه تا نگهشدار آره:گفت شوخی به مانی

 میکنه شوخی میدونستم

 گرفت خندشون خودش هم دکتر هم که کردم نگاش چپکی

 حموم تو چپیدم خونه رسیدم تا-

 بود کچ تو پام که مدتی اون تو

 حموم رفتم غزل با بار چهار سه فقط

 میتونستم راحت خودم حالا ولی

 بگیرم دوش برم

 بود شده سبک خیلی پام

 بیرون کردم دعوت نبودن بیشتر نفر۸ که و باشگاه های بچه کل شام صدف اسرار به

 بود هم استاد

 کردم نگاش تعجب با شاهرخ ورود با که میخوردیم بچه های شوخی با شاممونو داشتیم

 :گفت من نگاه دیدنِ با استاد

 بیاد گفتم بهش من

 بود کرده ناقصت بود زدِ اون بالاخره
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 خندیدن همه حرفش این با

 برم ناراحتین اگه:شاهرخ

 بود جوری یه لحنش

 بود دودل خودش با انگار

 میکنم خواهش نه:من

 بفرمائید

 جناب بنشینید:صدف

 داریم پارتی هانی ی خونه تو فرداشبم

j) با بدین افتخار f بیارین تشریف(دختر دوس) فتون 

 میام تنها حتما،ولی:شاهرخ

j چون f ندارم 

 حرفش این از ولی چرا نمیدونم

 شدم خوشحال کردم احساس

 نبود کار در پارتی اصلا چون صدف حرفِ از متعجب و

 حرص لحن با چون نرفت رو از بازم ولی چخبره کجا فهمید خودش که رفتم توپ ی غره چشم یه

 :گفت من به رو دراری

 بترکونیم خونت تو قرارِ بعد به شب ۸ فردا بگو هام بچه جون،به هانی

 بیان یارشون با همه
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 نداره صفا تنهایی چون

 شاهرخ آقا میکنیم پیدا یکی شمام واسه

 من به زد ریز چشمک یه

 صدف نرسه بهت دستم کن دعا فقط

 نیستم دعوت که من:استاد

 درسته؟

 بیارین استاد،تشریف چرا:من

 جوناس جای دیگه،اونجا نه:استاد

 ندارم کاری اونجا پیر منِ

 بگذره خوش

 میگذره زود خیلی که بدونید جوونیتونو قدرِ

 رفت زود استاد

 پارک رفتیم رسیدیم شکممون به حسابی اینکه از بعد ما ولی

 خیابون اونور

 بودیم شده جمع هم دور

 بودم پارتی صاحب مثلا که خودم الا میچید ای برنامه یه فردا برا هرکی و

 :گفت و رسید عقلش صدف بالاخره

 بگو چیزی یه خودتم هانی
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 نیست تو مهمونی مگه

 من به نمیدی زدن حرف مجالِ که تو آخه:من

 خندیدن ها بچه

 به تشراب بساطِ فقط هانی:گفت رنگش خاکستری چشمای اون با بود فرانسوی اصالتا که برژیت

 نیستم من باشه،وگرنه راه

 باشه:خندیدم

 فرستاد ریز ی بوسه یه و زد چشمک یه

 بود شیطون خیلی قیافش برخلاف برژیت

 میکرد عوض(پسر دوس)إف بی یه هرروز خودش قولِ به

 چیه؟ فرداشب پارتیه دلیلِ بدونم میشه:گفت آروم بود نشسته دستم بغل که شاهرخ

 میکرد پریشون باد که موهامو

 یه گرفتش جو یهو نبود،صدف کار در پارتی اصلا واالله:گفتم صداقت و خنده با و گوشم پشت زدم

 کنم قبول شدم مجبور پروند چیزی

 براش دارم بعدا ولی

 !گرفتی قرار شده انجام عمل تو پس آهان:گفت و مردونه و نرم خندید-

 چیزی همچین یه-

 ببینی رو فردا تدارک میخوای جوری چه حالا:داد تکون سرشو

 دیگه میکنم کاریش یه-

 بیارم و خودم موسیقیِ دستگاه و باند میتونم خواستی اگه-
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 میشه عالی خیلی بشه واقعا،اگه-

 براتون میارم حتما،فردا-

 دارین گیتار شما راستی

 مانی گیتارِ به افتاد یادم

 داره مانی ولی نه من:گفتم پس

 چطور؟

 شکسته خودم گیتار آخه هیچی-

 بکنم هنرنمایی یه فردا میخواستم

 بیاره میگم مانی به حتما:من

 ها بچه سمتِ برگشت محوی لبخندِ با

 دهنم تو بیاد میخواد قلبم میکردم احساس میکردم صحبت باهاش وقتی چرا نمیدونم

 بودم نکرده تجربه حسو این حالا تا

@AASEMMANN 

 

*parte:16 
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 موند من پیش شب صدف-

 کنیم شروع کارارو صبح فردا از تا

 دادم فحشش چقدر و گرفتم نیشگونش چقد که بماند

 بکنه مانی بود قرار خریدارو

 و    

 میومد بیرون از هم غذا

 بود نهال سرگرمِ غزل

 بیاره گیتارشم خواستم مانی از

 کنون آشتی برا ناهار اینم:گفت و خودش حسابِ به داد سفارش پیتزا دوتا صدف ناهار

 میدونست خودشم نبودم قهر

 بیاره در دلم از میخواست مثلا

 کردیم تموم کارارو بود هرطوری ۶ تا

 بیاد فرید با و بشه حاضر تا خونشون رفت صدف

 که میپوشیدم لباسامو داشتم گرفتم ساعته نیم دوشِ یه

 اومد در صدا به آپارتمان درِ

 کردم نگاه چشمی در،از سمتِ رفتم و شونم دور کردم رها خیس موهامو

 بود شاهرخ اوه اوه-

 !قلبم خدا وای
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 کردم باز درو و دادم قورت دهنمو آب

 سلام-

 کرد نگام ثانیه چند و موند مات....سـ:شاهرخ

 :کرد اخم یهو که شد چی نمیدونم

 آوردم هارو سلام،دستگاه

 :گفتم رفتارش از متعجب

 خودتون با نصبشم لطفا تو بفرمائید

 تو آورد یکی یکی هارو دستگاه و شد داخل-

 بود کوچیک تقریبا سالن

 نشه که حدی اون تا نه دیگه ولی

 داد مهمونی

 میکرد نصب هارو دستگاه داشت

 شم حاضر برم من اجازه با:گفتم که

 میکنم خواهش:گفت آروم و داد تکون سرشو کنه نگام اینکه بدون

 پوشیدم سفید تاپ رو لیمو کت-

 بود لخت نصفش که همونجوری و کشیدم شسوار که موهامو و پوشیدم کفشامو با لی شلوارک

 هام شونه رو کردم رها ریز فر نصفش

 زدم گونه رژ و کرم و رژ و ریمل فقط
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 بستم گردنبندمو و ساعت و خودم رو کردم خالی ریچمو نینا أدکلنِ

 بیرون رفتم و

 بود شده تموم کارش اینکه مثل سالن به من ورود با

 سمتم به چرخید

 شد تموم خب:داشت اخم هنوزم

 کردین لطف مرسی:زدم لبخند-

 خونه برم میکنم،بااجازه خواهش-

 شم آماده

 ممنون دارین،بسلامت،بازم اختیار-

 بست درو خودشم و بیرون رفت ای کلمه بدون

 !چته؟ زهرمار:زدم غر لب زیر و قلبم رو گذاشتم پوووووف،دستمو--

@AASEMMANN 

 

 *parte:17 

 

 

 

 رسید مشروب های بطری و فرید با صدف مهنونا از قبل-
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 بود آماده چی همه

 کرد بلند صداشو و زد موزیکو صدف

 اومدن همه کم کم

 بود آورده مهمون یه خودش با هرکی

 بود مانی ولی بیاد نتونست نهال بخاطر غزل

 بود آورده گیتارشم

 سرمه باریک کراوات با سفید پیراهن و ای سرمه شلوار و کت با شاهرخ که بود ۹ نزدیک ساعت

 شد وارد آبی رزِ گل دسته یه با  براقش ورنی کفشای و ای

 گرفت نفسم کردم احساس لحظه یه

 طرفم گرفت و گل و سمتم اومد

 کشیدی زحمت ممنون،چرا-

 نداشت قابل:زد محو لبخند یه

 کاناپه تو رفت و داد دست هم مانی با

 بودن شده میخش دخترا

 نکرد قبول ولی دادن رقص پیشنهاد نفرهم چند که دیدم حتی

 بود کرده دعوت روهم آرش دوستش مانی

 تو اومد گل دسته یه با اونم

 بود پٌرِپر سالن تو
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 میز رو گذاشتم ریختم مشروب هارو جام

 میکرد پذیرایی خودش از خودش میخواست هرکی

 گذاشت آروم موزیک یه صدف

 وسط رفتن گرفت فریدو دستِ و

 وسط ریختن همه

 بهشون زدم ذل و انداختم پام رو پاهامو

 بود یکی با هرلحظه بود اومده وقتی از آرش

 میرقصید باشگاه دخترای از یکی آنا با داشت الانم

 کردم بلند سرمو شونم رو دستی گرفتنِ قرار با

 بانو؟ میدی رقص افتخار:شاهرخ-

 حتما:کردم زمزمه لب زیر و رفت بالا ناخودآگاه ابروم تایِ یه

 گرفتم بود کرده دراز سمتم به که دستشو

 میزنه دهنم تو دلم کردم احساس کرد لمس دستشو دستم وقتی

 داشتم عجیبی احساس خیلی

 بود ناشناخته و گنگ برام احساس این خیلی و

 افتادم فرو شیرینی س خلسه یه تو میکردم احساس

 میداد تکونم نرم نرم و بود زده ذل چشمام تو

 باختم دلمو که میکنم اعتراف ثانیه همین دقیقه همین ساعت همین لحظه همین خدایا،من
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 باختم میکنه رصد و چشام مغرورش مشکیِ چشمای با که روبروم مردِ به دلمو

 ندارم نگاهشو تابِ کردم احساس

 پایین گرفتم سرمو

 کرد بلند سرمو و گرفت چونمو دستش با تعجبم کمالـِ در

 نگام تو زد ذل دوباره

@AASEMMANN 

 

 *parte:18 

 

 

 

 بود جوری یه نگاهش-

 وراز رمز پراز و مرموز

 بود ناگفته حرفِ یه نگاش تو انگار

 آهنگ شدنِ تمام با

 کرد ول و داد خفیف فشارِ یه کمرمو

 بود،ممنون العاده فوق:گفت آروم گوشم کنارِ

 شما از ممنون:زدم لبخند
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 بود صدف ی عهده به مهمونا پذیراییِ نصفِ تقریبا

 داشت ادامه مهمونی شب های نیمه تا

 مهمونا رفتنِ و مهمونی شدنِ تموم با

 تخت رو افتادم و شستم وصورتمو اتاق،دست تو رفتم سالن کردنِ جمع بدون

***★*** 

 پریدم خواب از در صدای با-

 کردم باز درو چشمی از کردن نگاه بدون که بودم آلود خواب انقدر

 شد باز کامل چشام در پشتِ شاهرخ دیدنِ با

 میکرد نگام تعجب با داشت

 شده طوری:گفتم و اومدم خودم به

 نمیومدم الان تا خوابین میدونستم اگه نه نه:خورد لبخندشو

 چنده؟ ساعت مگه:گفتم تعجب با

 ظهر۰۰-

 نبود یادم کلاسم چــــــــــی؟وای-

 ببرم هارو دستگاه بودم اومده من:خندید

 میکنم،بفرمائید بله،خواهش:رفتم کنار در جلوی از

 بهداشتی سرویس تو رفتم عجله با ،منتو اومد

 موهام قیافمو دیدنِ با
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 شاهرخ ترسیدم،بیچاره خودم

 بیرون رفتم و کردم مرتب وضعمو سرو

 میکرد جابجا هارو سیستم داشت

 بود ریخته هم به خیلی سالن

 بود مونده خواب اونم اینکه مثل ولی کنیم جور و جمع باهم بیاد صدف بود قرار

 در سمتِ رفتم زنگ باصدای

 بود خودش

 تو پرید کردم باز درو تا

 کنم کمکت هانی،اومدم سلام:صدف

 ....هـ کلاسمون تازه

 موند نصفه حرفش شاهرخ دیدنِ با

 سلام،خوبین:صدف

 سلام،ممنون:شاهرخ

 موندین خواب دوستتون مثلِ شمام

 شد کنسل هم آره،کلاسمون اوه:خندید صدف

 :گفت سالن وضعِ دیدنِ با صدف

 نمیشه تمیز فردا تا اینجا هانی وای

 بیاریم مستخدم میخوای
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 میکنیم تمیز نکرده،خودمون لازم نخیر-

 کنم کمکتون میتونم منم بخواین اگه:شاهرخ

 .....خـــــ بابا نه:گفتم خنده و تعجب با

 بیاد اونم فرید میزنم زنگ الان بله،منم بله:گفت پروئی با و حرفم وسطِ پرید صدف

 اتاق تو رفت دست به گوشی  بعد

 لطفا برین میخوام،شما معذرت واقعا:شاهرخ سمتِ برگشتم

 میکنیم کارارو خودمون ما

 نیست حرفی کنی بیرون خونه از منو میخوای اگه:شاهرخ

 ....ولی

 نبود این من منظورِ نه وای-

 میکنیم کارارو خودمون میگم فقط من

 کنم کمکتون منم داره عیبی چه:شاهرخ

 آخه:من

 شمام عوض در:حرفم وسطِ پرید

 بلدین اگه نخوردم،البته وقته بپزین،خیلی فسنجون ناهار برا

 شد عروسی دلم تو انگار حرفش این با-

 چشم باشه-

@AASEMMANN 
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 *parte:19 

 

 

 

 کردم جور و جمع رو آشپزخونه-

 بشه باز یخش گذاشتم و مرغ ی بسته و

 تو میچید میکرد جمع و سالن تو بشقابهای داشت و بود بسته سرش دور منو شالِ صدف

 ظرفشویی

 ازم رو جارو ی دسته شاهرخ که بکشم جارو خواستم پریز زدم آوردم رو جارو اتاق تو از رفتم

 برس غذات به لطفا شما:گرفت

 میکنم جارو من

 

 آشپزخونه تو رفتم و دادم تکون سرمو مطیعانه و اراده بی

 میخندید ریز ریز داشت صدف

 

 کردم آب نصفِ تا رو قابلمه--

 گاز رو گذاشتم

 کردم آماده گردوهارو
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 شد بلند در صدای که میکردم رنده پیاز داشتم

 بود فرید

 گردکیری کرد شروع و سرش بست دستمال یه صدف عینِ اونم

 

***★*** 

 خورشت   زیرِ و دم گذاشتم برنجو-

 کردم کم

  صدف سفارشِ به تا درآوردم یخجال تو از و ماست و خیار

 کنم درست خیارم ماست

 یخچال تو گذاشتم،گذاشتم کردم،درشو اضافه هم آبلیمو و نمک سیرو

 سالن رفتم وقتی

 بود شده تمیز جا همه

 سالن تو بردم ریختم آناناس آب تا۴ و برگشتم دوباره

 :سرکشید نفس یه لیوانشو صدف

 میشدم تلف داشتم بده خیرت خدا آخیش

 میشی خفه الان گفتم خوردی تو که اینجوری:فرید-

 عزیزم نزن حرف شما:صدف-

 گذاشتم شما برا من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 75 

 لی قاقالی:صدف....چی؟:فرید-

 گذاشتی؟ چی من نهال،برا به بدی باید که رو لی قاقالی:فرید-

 پیچی،آرپیچی پیچ:صدف-

 شد راحت چی،خیالت همه اصلا

 :داد تکون سرشو خنده با فرید-

 نمیشی بزرگ تو

 نمیشی درس توام:صدف-

 میکردن کل کل باهم داشتن اونا

 میخندیدیم مام

 میخورد حرص بامزه خیلی صدف

@AASEMMANN 

 

 *parte:20 

 

 

 

 چیدیم میزو صدف کمکِ با-

 میز سر اومدن فرید و شاهرخ و
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 باشی نشده خوب غذام اینکه از داشتم استرس جورایی یه

 فرید حرفِ با که میکردم مزه مزه غذامو داشتم بود پایین سرم

 کردم بلند سرمو تعجب با

 !بدمزس؟ غذات انقد چرا هانی:فرید-

 دقیقا س بدمزه کجاش:دهنم گذاشتم قاشق یه-

 ترشِ  زیادی ،فسنجونتجاش همه:فرید

 نمیخوره درد به که نباشه ترش اگه فسنجون:گفت من از قبل شاهرخ که بدم جوابشو خواستم

 من عشقِ بگردم دورت الهی آی

 برس دادم به خودت!رفت شدم خل خدایا!؟؟!من میزنم حرفا این از حالا تا کی ،ازغلطا چه اوه

 بشه باز میخواست که نیشمو-

 کردم جمع بزور

 تهکوف هانی بودم،ببینم نخورده ایرانی غذایِ وقته س،خیلی خوشمزه ،انصافاکردم شوخی:فرید-

 بلدی؟

 !مگه؟ چطور آره-

 بذار کوفته شام برا لطفا بگم میخواستم هیچی-

 اینجایین؟ شامم مگه:گفتم تعجب با-

 بارکی یه دیگه نکنه درد شما دستِ:گفت داری خنده لحنِ با فرید و خندید غش غش صدف

 کن بیرونمون

 داریم پاسور قرارِ شاهرخ با پس،من کردی فک چی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 77 

 شرط با

 نبود اون منظورم بابا نه:من-

 باشه

 دمب سفارش لازانیا شام برا میخواستم من:گفت فرید به رو پررو پررو حرفمو وسطِ پرید شاهرخ

 زدم قهقهه بگیرم خندمو جلو نتونستم دیگه

 گیرآوردن مفت آشپزِ اینا:گفت بهم رو خنده با صدف

 کردم جمع خندمو بزور و دادم تکون سرمو

 میخندیدن هم شاهرخ و فرید

 جفتشون بودن پررو

 شست و کرد جمع ظرفارو صدف

 کرد درست قهوه هم فرید

 بودم کرده اتاق،عرق تو رفتم

 بستم محکم پشت از دوباره و کردم باز موهامو

 

 خورد زنگ گوشیم که بشم خارج اتاق از خواستم

 صفحه رو باران اسمِ دیدنِ با 

 شد باز نیشم

 بودم دلتنگ چقدر که وای
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 نمیزنم زنگ یه چرا که داد فحشم تونست تا باران

 بود کنارش هم آتوسا

 داد فحشم تونشت تا اونم

 گوهربارشون جملاتِ با کردن مستفیضم حسابی خلاصه

***★*** 

 ها منتظرم شب:گفت فرید که کرد رفتن عزمِ قهوه خوردنِ از بعد شاهرخ-

 میشم حتما،مزاحم:شاهرخ

 مراحمی بابا،شما خواهش:فرید

 بیا خواست دلت هروقت

 :بازوش رو زد آروم صدف

 میریزی زبون اینجوری عمته ی خونه مگه

 :من سمتِ نداریم،روکرد حرفارو این هانی با که ما خب نه:فرید

 داریم؟

 نه:خندیدم

 :گفت صدف روبه ابرو با فرید

 دیدی بیا

 دادم تکون سرمو خنده با

 رفتم شاهرخ با در دم تا
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 رفت مفصلی خدافظیِ با

 بخره گوشت میره گفت فریدم

 نرفت که نرفت کتش ،تودارم خونه تو نیست لازم گفتم هرچقدر

@AASEMMANN 

 

*parte:21 

 

 

 

 برد خوابم و شدم ولو کاناپه رو-

 بودم خسته شدید

 نداشت من از کمی دستِ صدفم

 خوابید اونم

 پریدیم خواب از در مکررِ صدای با

 شده نگران ندادیم جواب زده زنگ خیلی میگفت و بود در پشتِ فرید

 در به میکوبید لگد با

 شیطنت و خنده از پر ای چهره به شد تبدیل نگرانش ی چهره ما ی قیافه دیدنِ با

 آشپزخونه تو بردم گوشتارو
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 کردم چرخ گوشتهارو و کردم تمیز روگازو

 سالن تو رفتم و کردم آماده وسایلارو

 کنم آماده شامو که بود زود هنوز

 دیدنِ  با گذاشتم سالن تو که پامو

 شد گردو ی اندازه چشام روبروم ی صحنه

 

 بزن کی نزن حالا فریدو جونِ به بود افتاده مبل رو کوسن با صدف-

 بگیره جلوشو میکرد سعی بود شده سرخ خنده از که حالی در فریدم

 :گفتم و کردم جدا و صدف بزور

 چیشده؟

 ؟کیه فرشته:گفت حرص با و جلوش وایساد کمر به دست صدف

 سمتش کنه حمله عصبانیت با صدف بازم شد باعث این و رفت هوا دوباره فرید ی خنده

 ؟!چیه قضیه بفهمم تا کردم آروم اینارو زحمت و زور هزار به

 

 :گفت فرید بالاخره-

 میگه داده گیر حالا!شدی  فرشته شبیه لباس این با عزیزم گفتم بهش من

 !کیه؟ فرشته

 کیه؟ خب،فرشته میگه راس:گفتم الکی اخم با-
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 :گفت بهت با و خورد خندشو فرید

 ؟!توام هانی

 نکرده تیکت تیکه صدف تا کیه فرشته بگو نکن عوض حرفو چی؟بیخود من-

 کرد حمله و شد تر جری صدف حرفم این با

 دنبالش صدفم دوئید شد بلند فرز و تند فرید

 دستشون از رفت کیج سرم میچرخیدن خونه دورِ

 بیرون رفت و در سمتِ دئید فرید آخرش

 برگرد داری جرئت:زد داد صدف

 اومد در صدا به در حین همون تو

 در سمتِ رفت میکرد غرغر لب زیر پیرزنا مثلِ  که حالی در گلوله عینِ فریدِ اینکه فکر با صدف

 دنبالش منم

 شاهرخ جدیه ی چهره دیدنِ با که بگه چیزی خواست کرد باز درو تا

 موند همونجوری

@AASEMMANN 

 

*parte:22 
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 سلام،بفرمائید:زدم کنار رو بود شده خشک که و صدف-

 شده سلام،چخبره،چیزی:شاهرخ

 نیست طوری نه:زدم لبخند

 بفرمائید شما

 کاناپه رو نشست رفت تو پرید فرید ببندم درو خواستم تا شد وارد حرف بی

 گرفت خندم

 باشیم داشته کاریش نمیتونیم صدف نه من نه شاهرخ جلو میدونست خوب

 آشپزخونه تو رفت و رفت براش توپ ی غره چشم یه صدف

 رفتم منم پشتش

 ببره صدف دادم ریختم چایی

 کنم آماده شامو من تا

***★*** 

 بیرون آشپزخونه از رفتم فرید سروصدای با

 بود کردن قل قل حال در گاز رو غذام

 میکرد صحبت موبایلش با داشت و سرش رو بود انداخته صداشو فرید

 شده چی پرسیدم صدف از باسر
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 خاموش و گرفت و فرید گوشیه حرص با و انداخت بالا نمیدونم معنیه به هاشو شونه اخم با

 فرید،اه دیگه بسه:کرد

 میزنی چرا بابا باشه:فرید

 شاهرخ سمتــــِ کرد رو بعد

 چخبر؟

 بیکاری سبکتره کارا سلامتی،اینروزا:شاهرخ

 که ای بزنیم،پایه ها بچه با فوتبالی یه بریم روز یه کنم دعوتت شد واجب پس عه:فرید

 بهتره که بیکاری حتما،از:شاهرخ-

 ***★*** 

 میز سرِ اومدن و چیدم میزو-

 افتادم مامانم به،یادِ به:فرید

 برات تنگیده دلم که کجایی مادر آخ

 کجان؟ مادرتون مگه:شاهرخ

 میکنه زندگی اصفهان تو مامانم:فرید

 :گفت اصفهانی ی لهجه با بعد

 میدارم دوسش خیلیم

 پدرتون؟ پس:شاهرخ

 کرد فوت پیش سالِ چهار:فرید
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 متاسفم-

 چاکریم-

 بود العاده فوق هانی مرسی آخ:بود فرید کرد تموم غذاشو که کسی اولین

 :لبام رو اومد اراده بی لبخند یه

 جان نوش

 سالن تو رفتن فرید با تشکری با و کرد تموم غذاشو هم شاهرخ

 کردیم جور و جمع رو آشپزخونه صدف کمکِ به

 پیششون سالن تو رفتیم میوه با و

 میکردن بازی پاسور داشتن

 باشیم مهمونش بیرون شام فردا باخت هرکی اینکه شرطِ به

 باخت میزد،آخرشم جر گاهیم و میخوند کری همش فرید

 گرفتم درد دل که یکی من خندیدیم انقد صدف با

 ضرر جهنم اصلا:گفت عصبانیت با آخر خورد حرص انقدر فرید

 من مهمون شام شب فردا

 اقیانوس کنارِ بریم بعدش

 من سمتِ چرخید و بهم کوبوند دستاشو خوشحالی با صدف

 س العاده فوق شباش اقیانوس هانی وای-

***★*** 
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 میکرد بدرقه مهمونامو داشتم و بودم وایساده در دم-

 شدن خارج صدف و فرید

 میشد رد کنارم از که شاهرخ

 لطفا:کرد اضافه آروم خیلی شما،بعد مهمون لازانیا ناهار فردا:گفت گوشم دم

 میکوبید سینم ی قفسه به شدید قلبم

 بیرون بپره که الانِ میکردم فکر که جوری

@AASEMMANN 

 

*parte:23 

 

 

 

 دادم تکون سرمو فقط آروم-

 لبهاش رو اومد محو لبخند یه کردم احساس

 زمین رو خوردم سر و قلبم رو گذاشتم دستمو بستم که درو

 میزد امان بی

 در به دادم تکیه سرمو بستم چشمامو

 باشه داشته حسی من به نسبت اونم میشه یعنی خدایا
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 نوکرتم که بشه اگه

 هک جوری انداخت چنگ گلوم تو زد چنگ بدی بغضِ بود افتاده برام که اتفاقی یادآوری با......ولی

 شد بلند هقم هق نکشید ثانیه به و میشم خفه الان گفتم

***★*** 

 بالا رفتم آسانسور با و شدم پیاده شرکت جلو-

 کنم آماده ناهارو بتونم تا خونه میرفتم زودتر ساعت یه حتما باید

 بگیرم مرخصی ازش تا معتمد آقای دفتر رفتم و کردم تموم کارامو

 اتاقم اینبی بگم میخواستم بردیا خانم:گفت لبخند با و شد بلند صندلی رو از شدم اتاق واردِ وقتی

 اومدین،بفرمائید خودتون شد خوب

 دارم مهمون ناهار برا امروز من راستش معتمد آقای ممنون-

 دارم عجله خیلی برم زودتر ساعت یه بدین اجازه اگه گفتم

 .....خانم،فقطــــ نداره اشکال-

 شده؟ چیزی-

 کنم دعوتتون شام برا شب نیست موردی اگه بگم میخواستم فقط نه-

 مناسبتش-

 همینجوری-

 فریدیم مهمونِ شام امشب افتاد یادم

 بیاین داشتین دوس اگه دارم قرار ها بچه با خودم امشب من راستش-

 نمیشم مزاحم نه نه-
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 میشیم میکنم،خوشحال خواهش-

 باشیم تنها میدم ترجیح آخه نه-

 بزنم حرف باهاتون دربارش باید که هست حرفا سری یه

 شده چی بپرسم کنم کنجکاوی نداشتم هم وقت ولی شدم نگران

 راحتین هرجور باشه-

 خوبه شب فردا پس-

 باشه،حتما-

 دنبالتون میام-

 میام خودم بدین آدرس نه نه-

 دنبالتون میام ۸ ساعت شب فردا دیگه نه-

 .....آدرســ-

 میگیرم آرش از هم دنبالتون،آدرستون میام خودم:حرفم وسطِ پرید ادب بی 

 برم،فعلا من اوکی،پس-

 بسلامت-

***★*** 

 سوختم....آخـــــــــــــــــ-

 کوبوندم محکم مایکروفرو درِ

 سوختم لعنتی
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 کنم هل بیشتر شد باعث اومد در صدا به در حین همون تو

 عشقم ،چهشدم،چندش پررو خیلی دیگه غلطا چه وا!!!!بودم عشقم منتظر و بود آماده غذام

 دا انداختم،پرروام راه عشقمی

 کردم باز درو-

 بود در پشتِ بسته یه با شاهرخ

 سلام،بفرمائید

 خوبی؟ممنون سلام

 بود نپرسیده حالمو صمیمی اونجوری حالا تا کردم نگاش تعجب با

 اومدین مرسی،خوبم،خوش-

 تشکر-

 یلیخ مدت بانو،ناقابله،این هانی دیگه ببخشید:عسلی رو گذاشت رو بسته و کاناپه رو نشست

 محروم ایرانی غذای از بود وقت خیلی که بود،منم العاده فوق هم دادیم،غذاهاتون زحمت

 چسبید بودم،خیلی

 جان نوش:زدم لبخند

 ممنون دنیا یه کادوهم بابت

@AASEMMANN 

 

*parte:24 
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 بانو نداشت قابل-

 اومـــــم:بالا کشید دماغشو

 بویی،حاضره؟ چه

 بفرمائید بله-

 کرد کمکم که میچیدم میزو داشتم

 خودش برای بعد کشید من برا اول نشست

 نگفتم چیزی منم بود ساکت غذا آخرِ تا-

 بود زیاد پنیرشم که مخصوصا بود نکنه،عالی درد دستت-

 جان نوش-

 من با قهوه-

 حتما:لبام رو اومد لبخند یه

 کردم جمع میزو منم کنه حاضر رو قهوه تا

 سالن رفت برداشت رو قهوه فنجونهای

 سالن تو رفتم ظرفشویی تو چیدم ظرفارو

 بپرسم سوال یه میتونم-
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 بفرمائید؟-

 

 کردن؟ فوت کی پدرومادرتون-

 

 نزدیکِ مامان:نیاد چشم به ناراحتیم کردم سعی بود هرجوری ولی سوالش از خوردم جا خیلی

 ساله۵

 پیش سالِ یه باباهم

 ببخشیدا چرا؟البته-

 

 کردن قلبی ایستِ هردو:زدم زوری لبخنده

 

 بود شده اشک پراز چشام

 ریخت اشک قطره یه کنم جمع خودمو بخوام تا

 خانم؟ هانی-

 

 کردم بلند سرمو

 جاخورد اشکام دیدنِ با

 شد جوری یه
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 کرد نگام جوری یه

 میخوام معذرت-

 داره غم صداش کردم احساس

 نازکم دل ذره یه میخوام معذرت میکنم،من خواهش-

 میکردم سوالی همچین نباید من نه-

 ندارین؟ برادری خواهر نداره،شما اشکال-

 تنهام نه-

 تنهایی نیست سخت-

 :سوزوند دلمو که جوری کشید آه

 افتادم نبود قرار رمانِ یادِ حرفش این با رفیقیم باهم ساله خیلی تنهایی منو

 رمانِ  وقته الان خنک آخه:زدم تشر خودم به

 کنی؟ بازش نمیخوای:کرد اشاره عسلی رو کادوی به ساکتم دید وقتی

 حتما:برشداشتم-

 بود زیبایی پابندِ و دستبند:کردم بازش

 :لبهام رو اومد اراده بی لبخند

 زیباست تشکر،واقعا دنیا یه

 نداشت قابل-

 شاغلی؟ شما راستی
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 میکنم کار ساختمانی شرکت یه تو روز سه ای بله،هفته-

 بیکاریه محضِ یا دارین مالی نیازِ-

 هردوش-

 میدم پیشنهادی یه-

 میشه عالی که کنین قبول اگه

 نشی دلخور بدی قول باید فقط خودتِ میلِ که نه هم اگه

@AASEMMANN 

 

*parte:25 

 

 

 

 باشه،بفرمائید:شدم نگران طرفم یه از بگه چی میخواد که شدم کنجکاو-

 کار خودم خصوصی کلینک تو پزشکم دندان من:گفت ثانیه چند از بعد دهنشو تو کشید لبشو

 میکنم

 دارم حالا و بیاد نمیتونه دیگه مشکلات سری یه علته به که بود سال میان نسبتا خانمِ یه منشیم

 میکردم منشی یه دنبالِ

 ردلخو دادم،امیدوارم پیشنهاد یه منم خب بهتره،ولی خیلی خودت شغلِ مراتب به میدونم البته

 دستم از نشی
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 نهادپیش یک فقط خودتون قولِ به بشم دلخور باید چرا نه:گفتم و عسلی رو گذاشتم فنجونمو-

 بود

 میکنم فکر روش منم

 زودتر لطفا میکنید،فقط خوبی کارِ-

 ریختس هم به خیلی مطب کارای چون

 میکنم قبول:گفتم اراده بی و دادم تکون سرمو

 چی؟:کرد نگام تعجب با

 عسل سرت تو خاک:گفتم دلم تو

 با پس کرد جمعش نمیشد جوره هیچ الانم و بودم زده که بود گندی خب ولی دادی وا زود چقد

 :گفتم ظاهری آرامش با حساب این

 میکنم قبول گفتم

 خوبه،تشکر خوبه،خیلی:بالا داد ابروشو تایِ یه-

 هست؟ همیشه مطبتون فقط-

 روز سه میشه جمعه با تعطیله هفته در دوروز  نه-

 آدرس فقط مطبتون میام میکنم فسخ قراردادمو من پس آهان،باشه-

 دستم داد درآورد جیبش تو از ویزیت کارتِ یه-

 رادمنش، شاهرخ اوه،دکتر اوه-

 بود هم آدرسش و مطب شماره و موبایل شماره!دندانپزشک

 عسلی رو گذاشتم
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 میبینمتون شب کنم زحمت رفع من دیگه خب-

@AASEMMANN 

 

*parte:26 

 

 

 

 بگم خواستم پرتی حواس با-

 دادم تکون سرمو لبخند با فقط شدم لال و افتادم فرید قرارِ یادِ که کجاییم شب مگه

 کرد باز درو و پوشید کفشاشو در دم

 فعلا:کرد دراز سمتم به دستشو سمتم چرخید

 رفت حرف بی و کرد وارد دستم به خفیفی دادم،فشارِ فشار دستشو آروم و دستاش رو موندم مات

 بیرون

 !وایمیستی،چخبرته؟ الان لعنتی:بود هزار رو قلبم رو گذاشتم دستمو و بستم درو

 

 

***★*** 
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 :کشید دستمو حرص با صدف--

 عروسی،نکبت بره میخواد انگار دیگه شو گم برو بیا

 بیشعور عمته نکبت:گرفت خندم

 شدم؟ خوب:زدم چرخ جلوش بعدم

 :کرد جک دهنشو و چونش رو زد متفکرانه دستشو و کرد براندازم بالا به پایین از و پایین به بالا از-

 کرد تحملت میشه هـــــی

 شو گم:سرش رو کوبوندم کیفمو

 ها میزنی کهیر نخور حرص:خندید غش غش

 شو خفه زدم جیغ

 مکر کفشِ و کیف با بود ای قهوه تورِ یه روش که ای کرمه تاپ با ای نسکافه کتانِ شلوارِ یه--

 بودم کرده جمع بالا از صاف هم موهامو

 نداشتم ساده لبِ برقِ یه جز آرایشی هیچ معمول طبق

 شدیم فرید ماشینِ سوارِ و پایین رفتیم صدف با-

 میشکست ماشینو سکوتِ کلام بی آهنگِ یه راه تو

 نزدم حرفیم خب ولی ساکته فرید که کردم تعجب

 نگهداشت شیکی رستورانِ جلو
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 شدن پیاده حرف بی جفتشون و

 بستم درو و شدم پیاده منم

 فرید؟:کرد صداش که بره خواست کرد قفل ماشینو فرید

 بله؟:سمتم برگشت

 شده؟ چیزی-

 !نه-

 ای؟ حوصله بی چرا پس-

 شد بحثم صدف با کم ،یهنیست طوری:زد لبخند-

 چی؟ سرِ-

 باهام نباشه سرد انقد بگو بهش تو خصوصیه،فقط:زد چشمک-

 بیشعور برو:بازوش تو زدم مشت یه منظورشو گرفتم

 رستوران داخلِ رفت و زد قهقهه

 بانو؟ هانی:عقب برگشتم شاهرخ صدایِ با که برم پشتش خواستم

 سلام:زدم لبخند-

 تو بفرما:کمرم پشتِ گذاشت آروم دستشو و کنارم ،اومدسلام-

 شد وارد پشتم خودشم و داخل رفتم

@AASEMMANN 
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 *parte:27 

 

 

 

 میرفت ور گوشیش با داشت فرید و بود پایین سرش صدف-

 کردن بلند سرشونو جفتشون پامون صدایِ از

 کردن بش و خوش شاهرخ با کرد شروع و شد بلند فرید

 شاهرخ روبرویِ  صدف بغلِ نشستم

 :گفتم صدف گوشِ کنارِ

 شده؟ چی

 هیچی:کرد آویزون لباشو

 نشو لوس:گرفت خندم

 باهام شده سرد فرید:کرد بغض

 شدی سرد باهاش تو میگه اونکه:کردم گرد چشامو

 ای شدم سرد من خان فرید:توپید بهش و فرید سمتِ برگشت و کرد گرد چشماشو متقابلا صدف

 شما؟

 :گفت و داد بدی صدایِ که بشقاب به کوبید و برداشت چنگالو فرید

 نیست حرفا این وقته الان صدف
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 کنن گفتم صددفعه:گفت شده گرد چشمای با فرید که ورچید لباشو و کرد بغل دستاشو صدف

 ها میکنم کبودش دیشب اونجوری،مثلِ لباتو

 افتاد سرفه به و گلوش تو پرید میخورد نوشابه داشت که شاهرخ حرفش این با

 کردم مهار خندمو زور به منم

 میکرد نگاه همو عشقولانه داشت انگار نه انگار اینام

 دیگه کنم،بیچاره مهار خندمو دارم سعی دید وقتی من سمتِ برگردوند سرشو تعجب با شاهرخ

 بیاره در شاخ تعجب از بود نزدیک

 بالا انداختم ابروهامو هامو شونه خنده با و کردم نگاش

 شد ظاهر لباش رو محو لبخندِ یه

 دادن سفارششونو و برداشتن چشم هم از عشق مرغِ دوتا اون گارسون اومدنِ با

 میمردم داشتم خنده از که پروند تیکه انقد فرید غذا موقعِ

 قوز بالا قوزِ بود شده هم شاهرخ گاهِ بی و گاه هایِ نگاه و

@AASEMMANN 

 

 *parte:28 
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 سویِ به پیش:گفت و بغلش تو کشید و صدف و کرد حساب پولو فرید شد تموم که غذامون-

 ساحل

 رفت داد گاز فرید بشینم خواستم تا و شدن سوار صدف و خودش

 داد فشار دستمو آروم دستی که میکردم نگا فرید رفتنِ به داشتم تعجب با

 شد برار دو تعجبم

 برگشتم

 

 !بود شاهرخ

 شیم سوار بریم:گفت و داد خفیفی فشارِ دستمو

 دادم تکون کلمو فقط

 کرد ول دستمو و کرد باز درو

 بست درو خودش و شدم سوار

 شد سوار خودشم زد دور ماشینو

 بودم مات هنوز

 میکردم حس زیرچشمیشو های نگاه

 کنم چیکار نمیدونستم که بودم زده شوک انقد ولی

 میزد دهنم تو قلبم

 رسیدیم چجوری نفهمیدم
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 میکرد غوغا جمعیت اقیانوس کنارِ

 شلوغه چقدر:گفت و توهم کشید اخماشو شاهرخ

 دادم تکون سرمو حرفاش تائیدِ به

 شد پیاده و کشید پوفی

 شدم پیاده منم

 سمتش شد کشیده نگام میکرد صدا اسممو که صدف صدای با

 بود حلقه فرید بازویِ دورِ محکم دستش

 سمتمون اومدن

 اینجا شلوغِ ما شانسِ وای وای:فرید

 نشین دور هم از کنید آره،سعی:شاهرخ

 بود من به نگاش چشمی زیر

 شد سرازیر دلم تو قشنگ حسِ یه

 نشم دور ازش میگفت که بود من با حرفشو کردم احساس

@AASEMMAMN 

 

 *parte:29 
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 بود شب بهترین شاهرخ کنارِ اونشب-

 زیرکیش زیر های نگاه

 هاش اخم

 حرفاش

 رفتاراش

 پوستیش زیر محبتهایِ

 میکردم احساس کم کم

 میشم وابسته حد از بیش دارم

 نداشت رویاهام مردِ به شباهتی هیچ که مردی ی وابسته

 خورد زنگ گوشیم که میزدم قدم صدف با داشتم

 بود ایران شماره

 بله؟-

 فداتشم؟ جان،خوبی عسل سلام-

 خوبن ها خوبین؟بچه عمه سلام-

 خوبیم عمه،همه برم قربونت-

 نیستا ازتون خبری چطوره،دخترش،هیچ غزل

 خوبیم،تشکر هممون-
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 خوبه؟ خوبن؟نازنین ها بچه

 ایران یایب سر یه دخترم،نمیخوای بگردم دورت خوبیم ماهم-

 دارم کار اینجا عمه نمیدونم والا-

 بیاین نمیتونین نمیشه،شما معلوم

 بریم جایی نمیتونیم درساش با دیگه شده قبول دانشگاه نازنین والا-

 کن بوسش من طرفِ از عمه میگم تبریک عه-

 میشد وصل و قطع عمه صدایِ

 شدم دور ها بچه از کی نفهمیدم که شه درس خطا تا رفتم اونور و اینور انقدر

 جمعیت از شدم دور خیلی دیدم برگشتم کردم قطع گوشیو وقتی فقط

 بود خالی تقریبا دورورم

 خلوت و

 کرد رخنه دلم تو ترس

 بکنم غلطی چه باید نمیدونستم

 نمیداد خط اصلا که گرفتم صدفو ی شماره هم باری چند

 با هک دیدم پسرو دونفر که میکردم حرکت بود پیدا جمعیت و بود شلوغ که جایی سمتِ به داشتم

 سمتم اومدن چندشی لبخندِ با و انداختن هم به نگاه یه تنها من دیدنِ

 یکیشون که کردم تند هامو قدم

 کشید دستمو محکم پشت از
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 :گفت چندشی لحنِ با و

 

 !خانوم؟ کجا- 

 ببینم شو گم:کشیدم پس محکم دستمو

 یدیمم بده،قول را ما به و امشب یه شما ،فقطمیشم گمم:گفت بود جلف خیلی ریختش که اونیکی

 نگذره بد

 گذاشتم پا و رفتم عقب عقب

 فرار به

 اومدن دنبالم

 کشید دستمو پشت از اونیکی و وایساد جلوم یکیش

 هیــــــش:دهنم رو گذاشت دستشو بود جلوم که پسری

 جیگر نمیگذره بد

 بزنم پس دستشو میکردم سعی

 بود زیاد خیلی زورش بیشرف ولی

@AASEMMANN 

 

 *parte:30 
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 میارمش من بنداز راه ماشینو بدو:گفت دوستش به-

 میکردم سکته ترس از داشتم

 کرد خیس گونمو اشکام و بستم چشامو

 شد سبک دستم که آوردم می کم داشتم دیگه کشید خودش دنبالِ منو

 عقب برگشتم بهت با

 صورتش تو میکوبید مشتهاشو داشت و بود افتاده روش شاهرخ و بود زمین پخشِ پسره

 کردن فرار و کرد جداشون بزور اومد دوسش

 بود پیدا گردنش و پیشونی رگ و بود خورده جر شاهرخ پیرهنه

 نشو دور نگفتم بهت مگه:شد نزدیکم عصبانیت با

 :پایین انداختم سرمو

 میکردم صحبت تلفن با داشتم-

 شدم دور انقدر کی نمیداد،نفهمیدم خط

 میزدی زنگ یه لااقل:کرد کرم دادش

 زدم زنگ:ریخت اشکم اراده بی

 نمیداد خط

 چی نمیرسیدم اگه:کشید خودش دنبالِ و گرفت دستمو
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 میشد چی میدونی

 

 میبردنت اگه

 آوردن می سرت بلایی اگه

 

 نداری اومده،خبر سرم بلا قبلا:زدم پوزخند دلم تو

 :طرفم برگشت و ایستاد یهو

 گفتی؟ چی

 زدم حرف بلند باز سرم تو خاک-

 هیچی-

 گفتی چیزی یه نه-

 

 نگفتم چیزی-

 مطمعنی؟-

 آره-

 افتاد راه دوباره و کرد نگام متفکر ثانیه چند

 کنه نگام چشمی زیر شد باعث که کشیدم دستمو

 شد خراب لباست:گفتم شرمندگی با
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 درک:غرید

 شم خفه گرفتم تصمیم

 دختر؟ تو بودی کجا نگرانی از مردم هانی وای:سمتم دوئید دید منو تا صدف

 

 کردم گم راهو میکردم صحبت تلفن داشتم هیچی-

 عزیزم بهم میزدی زنگ خب-

 

 نداد زدم،خط-

 عزیزم باشه:کرد پاک اشکامو

 نکن گریه

 :گفت جو کردنَ عوض برا فرید

 میکنی گریه گنده خرسِ

 زدی بهم حالمو أه

 زرو زر

 شو خفه

 بسه:بازوش به زد صدف

 کردی؟ شاهرخ،دعوا چیشده:گفت شاهرخ لباسِ دیدنِ با که بزنه حرفی خواست فرید

 نیست چیزی:گفت حوصله بی شاهرخ-
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 نبود بردار دست فرید ولی

@AASEMMANN 

 

 *parte:31 

 

 

 

 کردم دعوا بودن شده هانی مزاحمِ:گفت کار آخرِ شاهرخ که پرسید و گفت انقدر-

 نبود دلم تو دل لحظه اون من و

 بود نگفته خالی حالا تا اسممو

 هی میومد ابرو چشم برام هم صدف

 

 کردم ترکیدن احساسِ بجاش من که پفک و چیپس و خورد تخمه انقد فرید

 بودیم نشسته اقیانوس کنارَ

 اقیانوس بیکرانِ به بودم زده ذل و بود کرده بغل پاهامو

 

 شدم ،عصبیزدم داد سرت که میخوام معذرت:شنیدم گوشم کنارِ  آروم و شاهرخ صدایِ

 نگفتم چیزی و کشیدم آهی
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 دستم؟ از ناراحتی:شد بلند صداش دوباره گذشت که لحظه چند

 چی؟ ،برانه-

 ساکتی آخه-

 دلتنگم نیست،کمی چیزی:گفتم آهی همراهِ و زانوم رو گذاشتم سرمو-

 کی؟ برا-

 بودم پیشش من کاش نه بود،نه پیشم  ،کاشمامانم-

 شنیدم، پوزخندشو صدایِ-

 سمتش برگشتم

 عصبیه کردم احساس چرا نمیدونم

 شده؟ چیزی:گفتم

 !حیـف:گفت عجیبی لحنِ با و کرد نگام لحظه چند

 !حیف چی:گفتم بهت با

 :گفت و کرد جمع زور به خودشو که گفت چی فهمید تازه انگار-

 نشده هیچی،هیچی،چیزی

 منتظرم مطب تو فردا:گفت کنه منحرف ذهنمو اینکه برا بعد

 شرکت برم باید اول ولی باشه:افتاد یادم تازه

 نیست مشکلی:داد تکون سرشو
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 نبودی منشی حالا تا که شما فقط

 بربیایی پسش از میتونی

 بهم برخورد

 مغرور خرِ ی پسره

 نبودم منشی:گفتم تندی به

 نداره کاری که بودن ساده منشیِ یه بود،دیگه بهتر خیلی گری منشی از کارم ولی

 میشه عصبی اوه،چرا-

 کردم سوال فقط من

 دادم جواب منم-

 نیست خوش حالت اینکه مثل نه-

 خوبه خیلیم حالم من-

 بستی رو از شمشیرو اینکه مثل اوه-

 نیست همچین هیچم نخیر-

 نیست قلبم کردم احساس که مردونه،جوری و ،نرمخندید-

 شدم خندش ماتِ لحظه چند

 فهمید

 اراده بی که کرد نگام جوری یه

 شدم زیر به سر
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 میبرد سرم از هوش نگاهاش بیشرف

 بود مهربان حال عینِ در و مغرور و تیز خیلی نگاهش 

 نمیکردم درک که چیزی ولی

 بود نهفته چشماش تهه راز یه انگار ناگفته حرفِ یه که بود این

 میکرد صحبت مرموز خیلی گاهیم

 

 بود غریب عجیب کارهاش ی همه

 نشد بدل ردو حرفی اصلا خونه سمتِ به برگشت راهِ تو

 میشکست ماشینو سکوتِ-فلاحی مازیار-(تیغِ ی بوسه) آهنگ فقطِ

 

 

 

@AASEMMANN 

 

 *parte:32 
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 بخوابم نتونستم اصلا اونشب-

 بودم جورایی یه

 نمیکردم درک حالمو اصلا

 خرابِ حالم میدونستم فقط

 میخواست گریه دلم

 شد شکه اولش گفتم رئیس به رو قضیه وقتی شرکت تو صبح

 میخوام که افتاده اتفاقی شرکت تو ببینه تا کرد پیچم سوال کلی

 بدم استعفا

 نکرد قبول برم میخوام خودم و نیست طوری گفتم هرچی

 کرد امضا ناممو استعفا واضح دلخوری با هم آخرش

 کرد تاکید شب برای و

 شاهرخ مطبِ سمتِ رفتم و گرفتم مدارکمو

 بود بسته درش ولی

 میاد داره گفت موبایلش زدم زنگ

 شدم منتظر

 رسید شازده بالاخره تا شدم علاف در جلو ساعتی نیم

 کرد خواهی عذر کلی

 بود زده هم تیپی چه بیشرف
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 کرد مستم عطرش

 کنم بغلش محکم میخواست دلم 

 میشدم تر مطمعن عشقم از میدیمش که هردفعه

 بود مدرن و شیک مطبش

 شدم استخدام منشی عنوان به

 دوبرابر حقوقِ با

 نکرد قبول بده رو منشی حقوقِ همون گفتم هرچی

 میشدم خیره که چشماش تو

 میگرفتم استرس جورایی یه

 راز میزه،یه موج ناگفته حرفِ یه نگاهش تو میکردم احساس

***★*** 

 بودم مشغول مطبش تو که بود هفته یک-

 !!!!ردک خواستگاری ازم چینی مقدمه کلی با بیرون شام رفتم شرکتم رئیسـِ معتمد با که اونشب

 کردم رد-

 بود حرفها این از تر سمج ولی

***★*** 

 شاهرخ همراهِ و برداشتم کیفمو-

 شدیم خارج مطب از
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 میرفت و میکرد پیاده آپارتمان جلو منو هرشب

 

 هانی؟-

 شاهرخ سمتِ برگشتم بهت با    

 بله؟-

 شام بری کنم خواهش میشه    

 تو مهمونه شام بذاری،امشب    

 حتما-

 نگهداشت آپارتمان جلو    

 میام من کنی آماده شامو تا تو برو لطفا    

 بدم تکون کلمو تونستم فقط

 کنم درست مرغ با پلو زرشک تونستم عجله با-

 بود غذا ترین ساده فعلا

 شد وارد رز گلِ شاخه یک با شاهرخ شب ۰۱ ساعت

 من به میده الان گلو کردم فکر

 آمادس؟ شام:گفت و مبل عسلی رو گذاشت ولی

 زنش من خودشو ی خونه الان اینکه عینِ 

 رفت ویلی قیلی دلم فکر این از
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 سابقش منشیِ و میکرد صحبت کارش ی درباره داشت شام موقع 

 

 کرد درست قهوه خودش کنم جمع ظرفهارو من تا

 سالن تو برد

 پیشش رفتم منم

 برداشتم رو قهوه و جلوش نشستم

 بهم بود زده ذل

 میشدم ذوب خجالت از داشتم

 شده؟ طوری-

 زد لبخند    

 ریخت قلبم کردم احساس خدا وای

 میزد لبخند پروا بی که بود بارش اولین

 شد مشخص گونش چالِ

 بزنم گازش میخواست دلم

 بغلم نشست اومد و برداشت گلو یهو

 الان همین هانی،من:شاهرخ-   

 !!!!میکنم خواستگاری رسما ازت دارم
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 *parte:33 

 

 

 

 دستاش به بودم خیره بهت با-

 نمیشد باورم

 بودم خواب انگار

 نداشت حقیقت

 بودم مطمعن

 نمیشد باورم اصلا

 بدی منفی جوابِ نمیدم اجازه هانی،بهت:شد بلند شاهرخ صدایِ بزنم حرفی خواستم تا

 نداری کردنم فکر حقِ

 کردم بلند سرمو

 چشماش تو شدم خیره

 نگاهش بود مرموز عجیب

 نمیفهمیدم چیزی

 میکنی؟ قبول-

 دادم تکون سرمو اراده بی 
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 نرمم و گرم جایِ یه تو کردم احساس 

 بود کرده بغلم محکم

 چشام تو زد ذل و کرد جدا خودش از منو ثانیه چند از بعد

 هانی؟

 ؟بله

 بگم چیزی یه-

 بگو:زدم لبخند

 خواستگاریت چیزه،میام من

 بشیم محرم بخونیم؟یعنی،یعنی صیغه امشب میشه،میشه ولی

 چجوری؟ ولی:گفتم تعجب با-

 و میگم عربی به رو چیزایی یه الان من:گفت و برنامه یه رو زد و کرد خارج جیبش از گوشیشو--

 !!!!قبلت بگو تو

 زود دیگه بگو:کرد نگام و کرد بلند سرشو ساکتم دید وقتی و گفت عربی به چیزایی یه-----

 باش،قبلت؟

 !!!!قبلت:وگفتم دادم تکون سرمو فکر وبی اراده بی----

 !!!!کردم غلطی چه فهمیدم لبام رو رفت لباش وقتی
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@AASEMMANN 

 

 *parte:34 

 

 

 

 نشد کنم جداش خودم از خواستم-

 داد فشار خودش به محکم منو برعکس که کنم جداش خودم از تا دادم فشار بازوشو

 شد شل دستام اراده بی که میبوسید لبامو آروم و نرم اونقدر

***★*** 

 کردم باز چشامو سستی با----

 نمیفهمیدم درست موقیعتم

 افتادم دیشب یادِ بود ولو زمین رو که لباسام دیدنِ با

 خدا وای

 شد چی نفهمیدم اصلا

 بگم بود افتاده برام که اتفاقی ی درباره شاهرخ به خواستم هرچی

 بهم نداد مهلت

 خدا وای
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 نبود شاهرخ

 نشستم سیخ میز رو کاغذـِ دیدنِ با که بزنم زنگ بهش تا زدم چنگ میز رو از گوشیمو

 

 رادمنش شاهرخِ من_

 سلطانی محبوبه پسرِ

 پدرت که زنی همون

 عشقِ  با بردیا حمیدِ

 هوسش به آمیخته

 کرد نابود زندگیشو

 رسوندش مرگ تا

 شوهرشو ،همخودشو هم

 ماشین تو تهران تو که اونی

 بودم من کرد تجاوز بهت

 زد زنگ پدرت به اونکه

 کرد ورشکستش اونکه

 شد مرگش باعثه

 بود دلم تو مادرم ی کینه منِ

 شد خاموش کینش کشتنش و پدرت کردن ورشکست و بهت تجاوز با
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 دیدمت اینجا اتفاقی اینکه تا

 نیست ،بدککنم بازی باهات دیگه ذره یه گفتم

 بود خوبی شبِ ضمن در

 خانم هانی گذشت خوش

 مسافرم من

 نبینمت وقت هیچ دیگه امیدوارم

 بار هر دیدنت با چون

 چشام جلو میاد مرگش و مامانم

 میشه تر ور شعله کینم و

 **شاهرخ**

 

 

 

@AASEMMANN 

 

 *parte:35 
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 تخت رو نشستم گریه با-

 نمیشد باورم

 بود سخت باورش

 کندن جون از سخت

 میخواست مرگ دلم

 درد بی مرگِ یه

 زدم زار دل ته از و تخت رو افتادم

 میسوخت خودم برایِ دلم

 بدم من رو قدیمی عشقِ یه تاوانِ باید چرا

 بمیرم کاش

 اومدم خودم به در زنگِ صدایِ با که زدم هق چقدر نمیدونم

 بود غزل

 کردم باز درو

 شده؟ چی:پرسید وحشت با دیدنم با

 درآوردن عجیب صداهای خودش از کرد شروع و بغلم تو انداخت خودشو نهال

 کردم ماچ گونشو محکم و لبهام رو اومد محو لبخندِ یه

 کشید دستمو و زمین رو گذاشت کشید بغلم از نهالو غزل
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 شده؟ چی:بغلش نشوند منم نشست

 بترکه بغضم دوباره تا بود کافی حرف همین-

 کردم تعریف براش چیو همه هق هق با

 ....دیشب تا بابا حرفهایِ و تجاوز از

 شدم سبک

 خیلی

 میداد دلداریم و میریخت اشک من پای به پا غزل

 بود کرده کز گوشه یه ساکت ما دیدنِ با بیچاره نهال

 اومد مانی دار و گیر همون تو

 میزد حرف باهاش داشت غزل

 اتاق تو رفتم و کردم بغل و نهال

 نبود مهم دیگه میگه،ولی مانی به رو قضیه غزل میدونستم

 بزنه حرف باهام داشت سعی نهال

 نداشتم دماغشو و دل من ولی

 میکرد بازی ها عروسک با داشت تنها بچه بیچاره

 کشید عربده چنان مانی

 لرزیدم جام تو من که

 افتاد گریه به ترس از نهال
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 اتاق تو اومد مانی

 بود پیدا گردنش رگ و بود شده سرخ خشم از

 بریم بپوش:زد داد هم به رو

 کجا؟:گفتم هق هق با

 :کرد ای قرچه دندون

 مردک اون مطبِ

 برم نمیخواستم

 نره گفتم هم مانی به

 خواست آدرسو عصبانیت با ولی

 نیست احتمالا گفتم و دادم آدرسو

 بیرون رفت و کرد نگام تیز

 رفت مانی وقتی

 زدم زار دل ته از و سرم رو گذاشتم دستامو زمین رو نشستم

 

 

 

@AASEMMANN 
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 *parte:36 

 

 

 

 ورچید لباشو من دیدنِ با نهال-

 پذیرایی تو برد خرسها با کرد بغلش غزل که کنه گریه خواست

 بریم شو بلند عسل دیگه بسه:کرد بغلم و کنارم اومد

 نمیشم آروم دید وقتی

 کردن گریه کرد شروع خودشم

 میترکید داشت دلم

 میارم کم خدا،دارم آخه من چرا-

 آوردم بالا که زدم زار و کردم گریه انقدر

 نبود معدم تو هیچی

 میکردم خالی معدمو آب فقط

 خاموش گوشیشم و س بسته مطبش:گفت و اومد عصبانیت با مانی بعد ساعت چند

 نمیشناستش اطراف دورو اون هیچکسم

 تاسیسِ  تازه مطبش میگن

 نگفتم چیزی
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 خودم بودم کرده شک

 بودم مطبش تو که مدتی اون تو

 بودن کم خیلی مراجعاش

 دیگس جایِ یه اصلیش مطبِ حتما

 میکرد درست ناهار داشت غزل

 نبود خوب اصلا حالم

 میرفت گیج سرم

 دوش زیرِ رفتم و حموم تو رسوندم خودمو سستی با

 بارید اشکام دوباره

 میسوخت چشام دیگه که کردم گریه انقد

 اومد نمی بالا نفسم

 عشقِ  چی هر به لعنت

 هوس به لعنت

 شاهرخ بهت لعنت

 من بدِ بختِ به لعنت

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداااااااااااااااااا

 کن کمکم

 میارم کم دارم
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 شد شروع هقم هق دوباره و کردم جمع خودمو دوش زیرِ و خوردم سر

 

 

 

@AASEMMANN 

 

 *parte:37 

 

 

 

 شدم خارج حموم از وقتی-

 بود رفته مانی

 خوردیم ناهارمونو غزل با

 بود خواب نهال

 نمیشد ولی بخوابم کردم سعی منم

 بخوابم نمیذاشت خیال و فکر

 میکردم فکر شاهرخ به هم هنوز که من به لعنت

 میگرفت بغضم بازم میمود یادم وقتی و شده چی میکردم فراموش وقتا گاهی
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 بود شده کننده کسل روزهام

 بیرون خونه از بکشونتم دوباره میکرد سعی خیلی صدف

 نداشتم حوصله ولی

 بودم کرده کنسل زبانمم کلاس

 میرفتم باشگاه وقتها کاهی فقط

 من پیشِ بیاد میکنه راضی باباشو داره میگفت باران

 میشد خوب خیلی

 میومدم در تنهایی از منم

 بودن متعصب نسبتا خانوادش آتوسا

 بود آزاد باران ولی

 نرمش و چرب زبونه اون با میتونه بیاد بخواد اگه میدونستم

 میزدم سر غزل به هرروز

 پیشم میومد اونم

 بود شده شلوغ خیلیم و بود کرده باز زبون کم کم نهال

 میرفت بالا راست دیوارِ از تقریبا

 میکشید موهامو

 میگرفت گازم

 خودش برا بود شده آتیشی خلاصه
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 ولی میکرد دعواش و میگرفت حرصش غزل

 داشت دوسش وار دیوانه مانی

 بودم فراری مانی از تقریبا من

 میکشیدم خجالت ازش جورایی یه یعنی

 بودم خونشون تو که بار یه

 خودم ی خونه برگردم میخواستم

 دیدمش ورودی تو

 دادم سلام آروم و گرفتم پایین سرمو

 عسل؟ میکنی فرار ازم چرا:نگهمداشت که برم خواستم

 میکنی؟ فکر اینجوری نه،چرا:کردم انکار-

 نمیکنم،مطمعنم فکر-

 دارم دوستت نداشتم خواهرِ ی اندازه به تورو نهال جونِ به:گفت خودش نمیگم چیزی دید وقتی

 نشو دلخور ازم خودتِ،پس خاطرِ به میزنم حرفی یا میکنم کاری اگه

 نیستم دلخور ازت:ریخت اشکام

 میکشم خجالت فقط

 چی واسه خجالت:زد لبخند-

 نبود تو تقصیره اتفاقا اون از هیچکدوم

 بوده قسمت
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 کنم چیکارش میدونم برسه مردک اون به دستم اگه فقط

 میبرمت خودم شام تو،بعدِ برو حالام:تو داد هلم و پشتم گذاشت دستشو بعدم

@AASEMMANN 

 

*parte:38 

 

 

 

 بعد دوماه'

 

 ببینم و باران شاید تا شدم بلند پا ی پاشنه رو-

 بود شلوغ خفن فرودگاه

 بودم گرفته تهوع حالت

 دارم تهوع حالت و سرگیجه وقت چند این معمولِ طبقِ تا بود فرودگاه شلوغیه بخاطرِ نمیدونم

 کردم پیدا و باران بالاخره

 نمیدید منو ولی اینطرف میومدم داشت

 کردم بلند دستمو

 کرد پیدام بالاخره و چرخوند چشم
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 بغلم تو انداخت خودشو و دوئید

 بوسیدیم همو شادی با

 شدیم خارج فرودگاه از و کشید چمدونشو

 زدیم حرف کلی راه تو

 در هر از

 بود شده ذره یه براش دلم

 خوردیم سفارشی ناهار

 خوابید و گرفت دوش باران

 رفت کیج سرم دوباره که میکردم درست شامو داشتم

 صندلی رو نشستم

 عسل؟ شده چی:گفت من دیدنَ با و شد آشپزخونه واردِ باران

 پریده؟ رنگت چرا

 رفت کیج سرم کمی نیست طوری-

 !افتاده فشارت شاید:ب

 نمیدونم شاید-

 دستم داد و کرد درست قند آب یه-

 شد بهتر حالم کمی خوردنش با

 کشیدیم غذارو
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 بود قیمه

 میز سرِ نشستیم

 میکردی درست خارجکی غذایی یه عسل بابا:باران

 زیادیه سرتم از نزن غر بخور:خندیدم

 بدی قول باید ولی باشه:باران

 بخوریم خارجکی غذایِ رستوران یه ببریم

 بخور باشه،فعلا:خندیدم

 معدم محتویاتِ تمامَ کردم احساس بخورم خواستم تا دهنم سمتِ بردم کردم پر قاشمو خودم

 دستشویی به رسوندم زور به دهنم،خودمو تو آورد هجوم

 اومد پشتم بارانم

 آوردم بالا بودم خورده ظهر از هرچی

 شده چم من خدا وای

 بمیرم میخوام نکنه

 کلک میشی مامان داری نکنه:گفت شوخی به باران

 برم وا تا بود کافی حرفش همین اما

 .....واقعا نکنه

@AASEMMANN 
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*parte:39 

 

 

 

 عسل شد چت:باران-

 زمین؟ رو نشستی چرا

 شدم سر تو باران،خاک شدم بدبخت:سرم رو گرفتم دستمو-

 شده چی ببینم بزن حرف درست عسل شده چی:کرد گرد چشاشو باران

 لعنتی بزن حرف کردی،دِ سرم به جون عسل:گفت دوباره ترسیده کردم،باران هق هق

 گفتم چیو همه و کردم بغلش محکم

 داد تشخیص چهرش تو و بهت میشد

 :گفت بغض با و کرد پاک اشکاشو

 چی؟ باشی حامله واقعا اگه حالا

 نمیدونم،نمیدونم:گفتم داد با و گرفت شدت گریم-

 میارم کم دارم

 بگیریم تست داروخونه از بریم ،پاشوپاشو:باران

 باران نمیام من-

 هست داروخونه یه کوچه سرِ
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 داد تکون سرشو

 رفت و بهش دادم و کارت

 دستام تو گرفتم سرمو و کاناپه رو نشستم

 شاهرخ کنه لعنتت خدا

 بهت آشغال،لعنت بهت لعنت

 کردم خودخوری باران اومدنِ تا اومد نمی بند اشکام

 دستشویی تو رفتم و گرفتم و تست

 بودم موت به رو استرس از

 بود مثبت جواب

 رفتم حال از همونجا

 آورد هوشم به سیلی و قند آب زورِ به باران

 بود دیده و جواب

 میریخت اشک پام به پا بیچاره

 دوش زیرِ رفتم خودم و بیرون فرستادم و باران

 برم حال از بود نزدیک دوباره که کردم گریه انقدر

 خوابیدیم شام بدونِ جفتمون

 باران بیچاره

 نشد کنه آرومم کرد سعی چقدر
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 اومد غزل صبح

 دارم مهمون میدونست

 میگفتم بهش باید

 فهمید وقتی

 رفت حال از

 شد هوش به وقتی

 میزد خودشو و میکرد گریه همش

 کنیم آرومش تونستیم زور به

 بود تر خراب من از حالش بیچاره

 نمیکرد باور

 دکتر بریم کرد اسرار

 موند باران با نهال

 دکتر غزل با رفتیم ما

 اومد مثبت جوابش که نوشت آزمایش

 بدبختی اوجِ یعنی این

 بدم هم دیگه آزمایش چنتا باید گفت دکتر

 جنین و مادر سلامتیه برا

 میایم فردا گفت غزل که
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 خونه رسیدیم تا

 فهمید رو قضیه قیافمون دیدنِ با باران

 کنی سقطش باید میگفت غزل

 بودم دل دو خودم

 کن سقطش میگفت بارانم

 بکنم باید غلطی چه نمیدونستم

 

 

 

 

@AASEMMANN 

 

*parte:40 

 

 

 

 کرد صحبت دکتر همون با غزل-

 کرد سقط میشه راحت آمپول با میگفت
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 داد وقت فردا ظهرِ از بعد برا

 بود دوماهم

 میکردم احساسش

 کم خیلی

 گریه فقط بود شده کارم

***★*** 

 بودیم منتظر غزل با مطب تو-

 شد نوبتمون وقتی

 شد جدا بدنم از روح انگار

 بود دهنم تو قلبم

 میزنم و آمپول گفت دکتر

 میشه سقط خودش دوساعت تا خونه برو

 تخت رو خوابیدم تا

 شکمم رو رفت دستم اراده بی

 

 !کردم حسش

 !خورد تکون

 بزنه آمپولو خواست تا دکتر
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 شدم بلند

 خانوم؟ کجا:پرسید تعجب با

 دکتر خانم ریخت؛نمیخوام اشکام-

 کنم سقطش نمیخوام

 نمیخوام چی یعنی:زد جیغ غزل

 میگی؟ چی شدی؟میفهمی دیوونه

 میفهمم آره-

 گمشو برو بیا:کشید دستمو

 نیار در بازی دیوونه

 کنی بزرگش میخوای جوری چه

 کجاست؟ پدرش ها،میگی

 :زدم داد خودش مثلِ منم

 میکنم بزرگش ،خودمچه تو به

 مرده نداره،پدرش پدر میگم

 خودم خودمه،فقط ی بچه فقط

 بیرون رفت و داد هولم حرص با غزل

 دکتر خانم:دکتر سمتِ برگشتم

 نگهدارم بچمو میخوام
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 بدم باید آزمایشهایی چه

 نذاشت مادرانت حسِ:خندید

 کنی سقطش

 گفت رو زدم،حقیقت لبخند گریه با

 کرد غلیان مادرانم حسِ واقعا من

 میرفتم ناشتا باید صبح فردا که نوشت آزمایش کلی

 گرفتم آزمایشگاهم آدرسِ

 خونه برگشتم وقتی

 بود تنها باران

 ندارم کاری باهاش دیگه بگو خلت دوستِ اون به:گفته و برده و نهال حرص با غزل میگفت

 خندیدم

 عسل شد چی:باران

 میدارم نگهش-

 چـــــــــــــــی؟-

 عجیبیه نگهدارم،چیزه بچمو خبرته،میخوام چه شدم کر

 سر به خاک:باران

 کجاس؟ باباش میگی بپرسن اگه

 نداره-
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 مقدسی مریمِ شو،مگه خفه-

 چه کسی آره،به-

 بودی شق کله اول از:کشید پوفی-

 بـاران؟:کردم بغل وشکمو خندیدم

 چیه؟-

 پسر؟ یا دختره نظرت به-

 نیست مهم:بغلم نشست-

 باشه سالم

 اوهم

 بدی؟ چی رو بقیه جوابو میخوای عسل واقعا-

 نیست ،مهمنمیدونم-

 باران،خیلی مادرانمه،میخوامش حسه ،مهمبچمه منم،مهم مهم

 بره قربونش خاله الهی:خندید

 نکنه خدا-

 

 

 

@AASEMMANN 
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 *parte:41 

 

 

 

 بودیم آزمایشگاه تو باران با ظهر از بعد تا-

 آزمایش و تست کلی

 دکتر میبردیم باید جوابشم

 میکرد کمکم و میومد پام به پا واقعی خواهر یه مثلِ باران

 بشه تموم ماهگیم سه تا

 میرفتم سونگرافی و آزمایش کلی هرروز

 

 

***★*** 

 

 

 ها خرید میریم سونوگرافی از عسل وای:گفت ذوق با و پوشید لباساشو باران-

 براش بریم ،بایدمیشه مشخص خاله جیگرِ جنسیته بالاخره
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 بخریم وسایل کلی و سیسمونی و لباس

 :زدم نیشگونش خنده با

 حالا ،خوبهمیکنه ذوقیم اووو،چه

 تو نشدی مامانش

 میشم مامان منم نکن عجله:زد شیطونی چشمک

 حیا بی شو گم برو بیا:کمرش تو کوبیدم مشتمو

 بیرون رفت و آورد در زبونشو

 شدم خارج خونه از و پوشیدم کفاشمو

 عسل؟-

 ها؟-

 بیاد باباش وقتی یه اگه میگم-

 بکنی؟ میخوای ،چیکاربخواد بفهمه،بچشو

 بفهمه نمیفهمه،نمیذارم-

 خودمه ی بچه فقط این

 ایشاالله:کشید پوفی-

 بود شلوغ خفن سونگرافی--

 بشه نوبتمون تا کشید طول ساعت دو

 داشت استرس من از بیشتر باران
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 اومدی شما،خوش بازم به به:گفت لبخند با دیدنم با دکتر

 نباشید تشکر،خسته:زدم لبخند

 تخت رو باشی،بخواب سلامت-

 کرد سرازیر دلم رو دنیارو آرامشِ بچم قلبِ صدایِ----

 کسم همه بود شده نیومده

 بود نداشتم،نفسم رو کسی اون جز بود کسم همه هم واقعا

 !داری راه تو شیطون پسرِ یه-

 پسرِ بچم میگفت بهم که بود دکتر

 شد خیس چشام خوشحالی از

 بوسید گونمو و کرد بغلم محکم فهمیدنش با هم باران

 خرید رفتیم اونجا از و دکتر برا بردیم جوابو سونگرافی از بعد

 کنم کاری نمیداد اجازه بهم باران

 میکرد انتخاب خودش همشو

 ........وـ خواب،کالسکه بازی،کریر،کیسه لباس،سیسمونی،اسباب

 گذاشت خرجم تو حسابی

 زمین رو نشست خونه تو

 کرد نگاشون دوباره و دورش ریخت لباسارو
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 میدید که لباسارو از کدوم هر

 میرفت صدش قربون میکرد بغلش

 کرده بغل رو بچه واقعا انکار

 

 

 

@AASEMMANN 

 

*parte:42 

 

 

 میکرد فوتش بیخیال و ریلکس خیلی و میزد لاک ناخوناشو داشت باران-

 خورد زنگ تلفن که میشمردم دیوارو ی نداشته ترکهای داشتم منم

 بودم فکر تو چون

 بالا پریدم متر دو

 خنده زیرِ زد بیشرف باران

 برداشتم تلفنو و کردم نگاش چپکی

 بفرمائید؟ بله-
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 خاموشه؟ چرا موبایلت معرفت بی خانمِ سلام-

 نشناختم ولی بود آشنا صداش 

 شما؟:گفتم تعجب با

 شدیم فراموش زود خانم،چه عسل هستم میلادمعتمد:گفت دلخور 

 نشناختم معتمد جناب معذرت-  

 هستین؟ خوب

 خودت عالی،خوبی بله  

 گرفتم مانی از منزلتو شماره خاموشه،امروز گوشیت وقته خیلی بیمعرفتم

 شده خراب گوشیم:گفتم صمیمیتش همه اون از تعجب با

 امرتون؟ حالا

 خانم نداشتم عرضی-

 بدی افتخار کنم،اگه دعوتت مهمونی یک به میخواستم فقط

 مهمونی؟ چه--

 ساده مهمونیه یه-

 هستیم ایرانی همه

 ساده بزمِ یه

 میگذره خوش

 هست؟ کی--
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 شب،میایی؟ فردا-

 دارم مهمون من فقط بله-

 خانم بیار مهمونتم خب-

 میشه چی اوکی،ببینم-

 منتظرم ۸ کن،فردا یادداشت میگم و ها،آدرس نداریم ببینم-

 کن راوکی،صب-

 کردم قطع و نوشتم آدرسو

 بهم بود زده ذل بوزینه عینِ باران

 نکردم توجه

 فضول ی دختره

 نخنده من به میخواست

 میکنه غش فضولی از داره الان میدونستم

 نیاورد؟ طاقت آخرشم

 عسل؟--

 چیه؟--

 بود؟ کی--

 فضولی؟--

 بگو--
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 نمیگم--

 خر--

 عمته--

 بیشعور--

 خودتی--

 فضولی از مردم دیگه بگو--

 میلاد--

 هـــــاااا؟:شد گرد چشاش

 د....لا...می:خوردم خندمو--

 کیه؟ اون--

 سننه تورو--

 بگـــــــــــــــــــــــــــو--

 نمیـگـــــــــــــــــــــم--

 بمیـــــــــــــــــــــــری--

 خودت--

 بگو من مرگ--

 یمیمرد:گفت و مبل رو نشست مهمونی ی قضیه و گفتم که خواستگاریشو و شرکت ی قضیه--

 میگفتی تر زود
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 میایی سرت،حالا تو خاک--

 مهمونی 

 مهمونی جونم:زد برق چشاش--

 میام که معلومه

 کی؟

 فردا--

 بخریم باید اوکی،لباس--
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 خرید بیام ندارم حال که من-

 برو دارم،خودت لباسم
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 ایــــش- 

 برو خودت شو گم درد و ایش-

 میکنه گیر من به کارت بالاخره شما خانم باشه-

 باشه تو گیر کارم من نکنه خدا-

 الکاتبینِ  کرام با حسابم اونوقت

 :گفت و پوشید لباساشو-

 میرسیم هم خانوووووم،به باشه

 کوبید سرش پشتِ درو و رفت

 روانی 

 نت رفتم و کردم باز لپتاپمو

 میکردم چت نفر چند با داشتم

 نمیشناختمشون

 بود بهتر که بیکاری از خب ولی

 خاموشه گوشیت وقته چند کجایی شعور بی:پی اومد صدف

 درتون دم بیام میخواستم دیگه

 :نوشتم

 خوبی خوبم،شما سلام،من علیک-

 خوبه؟ نامزدت
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 :نوشت

 خاموشه گوشیت چرا دارم،میگم چیکار تو حالِ به من نگو چرت-

 :نوشتم و گذاشتم عصبانی شکلک

 خونه میزدی زنگ خرابه،خب

 اسکل که ندارم شمارشو-

 شما؟ از عمته،چخبر اسکل-

 زدم هم به نامزدیمو:گذاشت ناراحت شکلک-

 چـــــــــــــــی؟-

 بود کار نداشتم،بهترین تفاهم باهاش-

 خبره چه ببینم اینجا بیا ،پاشوخره-

 ندارم حال بیا،من تو میدم آدرس-

 خودت نمیتونم،بیا من نه-

 نمیتونی؟ چرا-

 بهت میگم بیا-

 اونجام دیگه ساعت یک اوکی،تا-

 فکر تو رفتم و بستم تاپو لپ 

 داشت دوسش خیلی که آخه،فرید شدن جدا چرا

 کردم سرگرم خودمو جوری یه صدف اومدن تا
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 بالا بیاد زدم آیفونو و کشیدم سر آناناسمو آب

 بود کلافه

 بود معلوم قیافش از

 بغلم انداخت خودشو گریه با دید منو تا

 شد؟ چی دیدی هانی وای-

 بزنیم عزیزم،حرف سلام،بشین-

 خب؟:پیشش نشستم و جلوش گذاشتم آناناسو آب کاناپه،لیوان رو نشست

 کرد ترکم فرید:گفت بغض با و کرد پاک اشکاشو-

 آخه؟ چرا-

 کردم قهر و شد بحثم باهاش نمیدونم،اونشب-

 هک اماصبح میشه تموم و آشتی بعدش میکنم ناز منم کشی منت میاد همیشه مثل حتما گفتم

 نمیخوریم هم درد به ما و شیم جدا هم از بهتره داده پیام دیدم شدم بیدار

 بود خاموش زدم زنگ هرچی بعدم

 میشم دیوونه ندارن،دارم خبر ازش هیچکدوم دوستاشم

 بیخبرم ازش هفتس دو نزدیک الان

 !!!!پروندیش که کردی اذیتش کردی ناز انقدر خودتِ تقصیر خب-

 دوستتم من هانی،مثلا نگیرا طرفشو-

 بود خودت تقصیرِ بیشتر میدونمم باشی،من خب-
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 میگی راس تو باشه:شد ناراحتت

 کنم؟ چیکار حالا

 میدونم چه من-

 داری؟ و شاهرخ ی شماره-

 نه:خوردم جا وضوخ به-

 بود شده خب رابطتتون مدت این که چرا،شما-

 خب خیلی آره:زدم پوزخند

 رفت دامنمو تو گذاشت بچه یه که طوری به

 هااااا؟:شد تنیس توپ ی اندازه چشاش-

 بدونه اینم بهش،جهنم،بذار گفتم--

 درآره شاخ بود نزدیک تعجب از
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 میکردم فکر من هانی وای-

 !شده عاشقت

 بود بابا،عاشقم آره:زدم پوزخند-

 برام میمرد میرفت،اصلا در برام میزد،جونش له له برام

 بدرک نیست،بره خوب بچه برا نشو عصبی حالا خب خیله-

 

 :گفت ناراحتی صدایِ با و کرد بغل شونمو کاناپه،صدف رو نشستم و دستام تو گرفتم سرمو  

 دیگه،ببخشید کن بس

 میگفتم چیزی نباید من

 کن فراموشش توام ولی

 باش بچت فکرِ نداره،به ارزش

 !شه؟ عوض هوات بیرون بریم میخوای

 ندارم نه،حوصله-

 !سرجاش میاد حوصلت بیرون بریم خب-

 راحتم خونه صدف،تو نه-
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 راحتی باشه،هرجور-

 

 خنده،گاهیم از میمردم که میگفت پرت و چرت انقدر بودم،گاهی سرگرم صدف با باران اومدنِ تا 

 میگرفت بغضم منم ناخودآگاه که میگفت فرید از بغض با

 

 توام میشد عسل،چی بمیری:کرد غرغر و شد خونه وارد پر دستای با باران

 ......شکست،آخـ میومدی،میمردی،دستم

 موند نصفه حرفش صدف دیدنِ با

 سلام:شد بلند صدف 

 سلام:باران 

 اومده ایران از تازه باران میکنم،صدف،دوستم معرفی:من

 دوستم صدف باران،ایشون

 کردن بش و خوش و دادن دست باهم جفتشون 

 اپید دوس خودت واس اینجا و کردی خیانت بهمون بگم بهش آتوسا بزنم زنگ باید عسل:باران 

 کردی

 

 بمونم تنها داشتی انتظار چیه:خندیدم-

 میومدم خودم میدادی ندا یه چرا تنها نه-

 نداشتم دردسر ی بابا،حوصله بیشین-
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 میرم ،باشه،منشدم دردسر من دیگه حالا خب خیله- 

 رنجاند منو ها،این خانم صدف باش شاهد شما:آورد در گریه ادای الکی

 وفا بی یارِ دیرین ای نمیگیرم را سراغت دیگه:من سمتِ کرد رو 

 بود گرفته خندش خندیدیم،خودشم غش غش صدف منو که گفت بامزه انقد

 خوردیم خارجکی غذایِ خودش قولِ به و بیرون رفتیم باران اسرارِ به شام اونشب 

 بودیم بیدار خونه تو صبح تا

 میکردیم هر هر الکی میگفتیم پرت و چرت

 بود کرده سوژه پسرو یه نت تو باران

 خندیدیم بهش کلی

 اسکل
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 !هوم؟:کردم باز چشامو زور به باران غرغرِ با-

 ظهره لنگِ شو درد،بلند و هوم-

 چنده؟ ساعت-

 نیم و دوازده-

 کردم باز چشامو لایِ بزور 

 سرم بالا عزرائیل عینِ باران 

 بود وایساده 

 تو داد هلم کرد بلندم بزور 

 دستشویی 

 سرجاش بیاد حالم بگیرم دوش یه بزار اومدم اینجا تا که حالا گفتم 

 میخورد شکمم،تکون رو گذاشتم و دستم دوش زیرِ 

 میخوره وول گرسنشه،زیادی کنم فکر 

 بودم گشنه خودمم 

 بیرون رفتم و گرفتم دوش سرسری 

 هام شونه رو کردم رها کشیدم سشوار موهامو و پوشیدم لباسامو 

 بود دستشون هم کلفت کتاب یه و کاناپه رو بودن داده لم صدف و باران 

 شونپیش رفتم سینی تو گذاشتم گرفتم مربا کره ی کنده ی لقمه دوتا و ریختم شیر لیوان یه 
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 میکنید؟ چیکار-

 میکنیم مطالعه داریم:صدف-

 راهو؟ همه این میره اوهو،کی-

 کنم نام ثبت شنا کلاسِ برم میخوام دوتا،عسل ما:باران-

 ورزش شد شنام أه،آخه-

 اومد نمی خوشم شنا از اول از 

 !والیبال فقط ورزش

 برم میخوام داری،من چیکار تو:باران-

 خوددانی-

 سونا بریم شب میاین ها بچه:صدف-

 خوبیه ایول،فکرِ:باران-

 نیستیم مهمونی شب ما خوبیه،مگه فکرِ چیو چی خل-

 نبود یادم ها،آها،اصلا:باران-

 بریز برنامه شب فردا جون صدف

 میرین مهمونی اوکی،چه:صدف-

 هم ایرانی،دورِ  بزمَ،همه:باران-

 میگذره بیا،خوش توام

 بیام میتونم واقعا:صدف-
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 بهم زدن ذل جفتشون-

 نمیتونستم بود پر دهنم چون 

 تائید علامته به چشامو بزنم حرف

 کردم بسته بازو 

 خرید بریم پاشین ایول،پس:صدف-

 کردم خرید دیروز من:باران-

 ندارم مناسبی لباس من:صدف-

 بریم پاشو پس:باران-

 میام منم-

 پاشین ایول،پس:باران-

 بیرون خونه از زدیم و شدیم حاضر-
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 بودیم بیرون ظهر ۶ ساعت تا-

 خوردیم بیرون ناهارم 

 آورد در بازی مسخره انقدر باران 

 خنده از مردیم صدف و من که 

 گرفته درد دل واقعا که یکی من 

 بودم 

 شدیم کوچه وارده 

 میکردن هرهر و میزدن حرف داشتن باران و صدف 

 کردم بلند سرمو که لحظه یه 

 شد گرد چشام فرید دیدنِ با 

 دختر یه با

 هوا به هرهرشون و بود فرید بازوی دورِ دستاش دختره 

 ببینه صدف ترسیدم 

 به گرفتم دستمو الکی و برگشتم 

 سرم آخ آخ:سرم 

 یهو؟ تو شد چت:باران- 
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 گرفت درد یهو سرم نمیدونم- 

 دکتر بریم میخوای:صدف- 

 بریم بگیر دستشو آره،بیا:باران- 

 میشم نیست،خوب لازم بابا نه- 

 بودن رفته برگشتم،خداروشکر 

 شدم بهتر ذره یه خونه بریم- 

 الان؟ مطمعنی؟خوبی:باران- 

 نیست،بریم خوبم،طوری بابا آره- 

 !ها دکتر بریم حتما بگو گرفت بازم اگه:صدف- 

 باشه- 

 دایره صورتِ به کردم جمع بالا موهامو بشن،منم حاضر تا رفتن خونه،جفتشون رسیدیم تا 

 کردم ملایمی آرایش

 نبود معلوم لباس رو از اصلا شکمم 

 کالباسی مردانه مدل پیرهن یه 

 چسبانِ شلوار یه و رون بالای تا 

 زدم هم کالباسی پاییونِ کرم،یه کیفِ و کفش ستِ با کرم کشی 

 موهام رو 

sal' ادکنِ  ja'خالی خودم رو مو 
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 بستم دستبندمو و ساعت و کردم 

 اتاق از رفتم گوشیم برداشتنِ با 

  باران تا کاناپه رو بیرون،نشستم 

 بشن آماده هم صدف و 

 تاپش با لی شورتکِ یه باران 

 کفش و کیف همراه بود پوشیده 

 بود دورش باز موهاشم 

 با صورتی کتانِ تاپِ یه صدفم 

 کفشش و کیف و شلوارک ستِ 

 بود کرده جمع نصفشو موهاشو 

 بود هاش شونه رو نصفش 

 شدین جیگر اولالا،مادمازلا،چه- 

 :گفت و زد چشمک یه باران- 

 کوچولو مامان شدی تر ناز خودت 

 هانی،خیلی میگه راس:صدف- 

 شدی ناناز 

 بودم خوشگل اول از مرسی،من- 

 دیر سقف،پاشو به اعتماد:باران- 
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 شد 

 بریم؟ چی با حالا 

 دیگه من ماشینِ با:صدف- 

 پارکینکِ  تو 

 آوردی ماشین اگه:باران- 

 رفتیم پیاده خرید برا چرا پس 

 نداره عیب که روی پیاده:صدف- 

 خوبه هم هانی برا تازه 

 اینجا تا پاساژ ی ضمن،فاصله در 

 ماشین با بخوایم نیست که زیاد 

 بریم 

 خسیس:باران- 

 راستی عمته،: صدف- 

 اسمِ  هانی،میخوای 

 بذاری؟ چی پسرتو 

 ببینیم تا نمیدونم،حالا فعلا- 

 آرتین نه یا آرتان بذار:باران- 

 باحالی هایِ اسم چه:صدف- 
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 عرشیا گذاشتم شاید- 

 نیست اوممم،بد:صدف- 

 میخوای شناسنامشو:باران- 

 بگیری چجوری 

 میگیرم خودم اسمِ به- 

 آخه چجوری:باران- 

 هانی دارم آشنا من:صدف- 

 کنن ردیف کارتو میگم 

 مرسی- 

 هانی،اصلا ماهته چند:صدف- 

 نیست معلوم شکمت 

 ریزه خیلی کنم فک بچم ،آره۵- 

 میزس 

 حتما رفته خودت به:باران- 

  

 آهنگِهای مهمونی به رسیدن تا

 بود پخش فضا تو شادمهر 

 رسیدیم تا 
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 حیاط تو کرد پارک ماشینو صدف 

 بود کننده کر موسیقی صدایِ 

 نگفتی اوف،چخبره،مگه:باران- 

 پارتیه که ساده،اینجا بزمِ یه 

 نمیدونم والا- 

 ببینیم تو بریم حالا 

 پارتی،بیاین جونم:صدف- 
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 بود پر سالن تو-
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 برگردیم میخوای شلوغه خیلی اینجا عسل:گرفت بازومو باران 

 ها میشه بد دوباره حالت 

 میریم بعد بشینیم نه،دوساعت- 

 وای:گفت ذوق با صدف- 

 برقصم رفتم که هانی،من 

 شد دور ازمون سرعت به بعد 

 ها صندلی رو بریم:باران- 

 بشینیم 

 قدم تا و دادم تکون سرمو 

 کشیده پشت از دستم برداشتم 

 شد 

 بود میلاد:برگشتم 

 عجب خانم،چه سلام:میلاد 

 دیگه آوردین،گفتم تشریف 

 نمیایی 

 دیگه شد دیر سلام،دیگه-

 سادس بزمِ یه گفتین که شما 

 شلوغه خیلی که اینجا 
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 ساده نگفتم من نه- 

 ایرانی هم همه مهمونیِ یه گفتم 

 دم از همشون گفتم،اینا راستم 

 هستن ایرانی 

 کنی معرفی نمیخوای:باران به کرد اشاره 

 عسل هستم،دوستِ باران من:باران- 

 خوشبختم،منم:داد دست باهاش میلاد 

 هستم میلاد 

 بفرمائید،بشینید- 

 کنن پذیرائی ازتون میگم الان 

 کنارِ  های راحتی رو نشستیم باران با 

 سالن 

 بود شلوغ خیلی 

 میچرخوندم چشم داشتم همونجوری 

 سالن ی گوشه پسرِ دختر به افتاد نگام 

 همو لبایِ حریصانه و بودن هم بغل تو 

 میبوسیدن 

 گرفت خندم 
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 بودن هل چقدرم 

 افتادم شاهرخ یادِ اراده بی 

 بازی به لبامو ماهرانه اونشب،چقدر 

 بود گرفته 

 کرد بازی روانم و روح با راحت چقدر و 

 نامرد:گرفت بغضم دوباره یادش با 

 گرفتم پسر دختر اون از چشامو 

 چرخوندم سرمو 

 من به پشت که پسری به افتاد نگام 

 بود وایساده 

 برگشت یهو 

 افتاد تپش به قلبم دیدنش با 

 نداشتم اعتماد چشمام به 

 بود خودش ولی 

 کردم بسته و باز چشامو بار چند 

 بود خودش خودِ 

 دید منو اونم 

 نه یا منم که داشت شک اونم انکار 
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 میکرد نگام داشت تعجب با 

 رسوند بهم خودشو بلند قدمِ چند با  

 وایساد جلوم دقیقا 

 نگاه همو تعجب با داشتیم جفتمون 

 میکردیم 

 نمیکردیم باور کدوم هیچ انگار 
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 شد بلند همراهم بارانم و شدم بلند-

 زمزمه بهت و تعجب با 

 !!!!آرتام:کردم 
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 :کرد سوراخ پهلومو باران- 

 !خودشه؟ عسل 

 بدم،فقط،کلمو جواب نتونستم-

 دادم تکون 

 خودتی؟:آرتام 

 لبهام رو اومد اراده بی لبخند یه 

 :گفت بهت با و زد لبخند خودش-

 میکنی؟ چیکار اینجا 

 مهمونی اومدیم خب- 

 میکنی؟ چیکار نییورک تو که اینه نه،منظورم- 

 خواهرم،دیگه پیشِ اومدم خب- 

 نداشتم کاری ایران 

 بابات؟ پس- 

 بگم،میلاد چیزی خواستم تا 

 سررسید 

 همو؟ میشناسین-

 تو بودیم بله،همکلاسی:آرتام- 

 ایران 
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 خانم عسل آها،پس:میلاد- 

 کردی پیدا آشنا 

 بله- 

 میلادو؟ میشناسی:آرتام- 

 میلاد ولی بود من با حرفش طرفِ 

 بابا آره:شونش رو زد:داد جواب 

 بودن،ولی استخدام شرکتم تو 

 دادن استعفا چرا نمیدونم 

 نداشته احتیاج کار به آها،حتما- 

 احساس که بزنم حرفی خواستم 

 داره معدم محتویاتِ تمامِ کرد 

 دهنم تو میاد 

 خواستم دهنم جلو گرفتم دستمو 

 کیج هم سرم یهو که بیرون برم 

 رفت 

 کرد کمکم و چسبید بازومو باران 

 خورده هرچی و سرویس تو رفتم 

 آوردم بالا بودم نخورده و 
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 بیرون اومدم وقتی 

 بودن در جلو میلاد و آرتام و باران 

 عسل؟ خوبی:باران- 

 خوبم،بریم- 

 میکرد نگام جوری یه داشت آرتام- 

 دوباره خونه،وگرنه میرفتم باید- 

 میشد خراب حالم 

 صدف باران تا موندم حیاط تو من 

 کنه پیدا و 

 سرمو آشنایی بویِ احساسِ با 

 ،آرتامچرخوندم 

 شده؟ چیزی- 

 میتونم نه،فقط:کرد نگام عمیق 

 باشم؟ داشته شمارتو 

 حتما:دادم تکون سرمو- 

 میگه؟ راست باران- 

 گفته؟ چی مگه:کردم تعجب- 

 بارداری؟ اینکه:کشید آهی- 
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 شدم خیره دهنش به بهت با   

 باران بیشعوری خیلی   

 بدم تکون سرمو تونستم فقط- 

 کردی؟ ازدواج- 

 این به من آخه میگفتم چی   

 !!!!نه-  

 نه،پس:کرد نگام بهت با- 

 .......چجوری 

 کرد ول نصفه حرفشو 

 زیر انداختم سرمو و کشیدم آهی  

 بزنم نداشتم حرفی  

 بزنم حرف باهات باید-  

 باهات دارم حرفها خیلی  

 من؟ با-  

 شما با بله-  

 حرفی چه-  

 قرار جا میزنم،یه زنگ بهت فردا-  

 همو ببینیم بزار 
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 تکون دستش تو سوئیچشو بعد  

 راه نصفِ از ولی و رفت و داد 

 برسونمت میخوای:برگشت 

 داریم ممنون،ماشین نه- 

 میاد،مرسی باران الان 

 اوکی،فعلا:زد آرومی لبخندِ-  

 بسلامت-  

 چسبیده و صدف بغلِ زیرِ باران  

 بیرون آوردش و بود 

 بود مست مستِ 

 ماشین تو گذاشتش باران 

 فرمون پشتِ نشست خودش و 

 نزدم حرفی هیچ خونه تا 

 بودم عصبانی دستش از خیلی 

 من بگه آرتام به نداشت حق اون 

 باردارم 

 نخورد تکون صبح تا صدف 

 بود پاتیل بدجوری 
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 چی از فهمید کنم فک بارانم 

 بزنه حرفی دلخورم،خواست 

 منصرف که شد چی نمیدونم ولی 

 بود ناراحت خودشم ی شد،قیافه 

 نپرسیدم چیزی دیگه منم 

 نبرد خوابم صبح تا 

 بود مخم تو خیال و فکر جور هزار 

 میترسیدم 

 نداشتم ترسم برا دلیلی 

 داشتم دلشوره خیلی ولی 

 بود ناآرام بچمم که جوری 
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 سمتِ  کشیدم قهومو فنجونه-

 !خب؟:خودم 

 تو،صبور عجولی چقدر:آرتام- 

 باش 

 :زدم ای حوصله بی لبخنده- 

 نگرانم 

 چی؟ واسه:شد گرد چشاش- 

 دارم نمیدونم،دلشوره- 

 بیفته بد اتفاقـِ یه قرارِ انگار 

 تلقین خودت به:زد آرومی لبخندِ 

 نمیشه نکن،چیزی 

 سرکشید نفس یک قهوشو 

 میز رو گذاشت فنجونو و 

 خیره ثانیه بهم،چند زد ذل و 

 کرد شروع آهی همراهِ و کرد نگام 

 لیسانسمو اینکه از بعد من- 
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 پیشِ میرم دیگه گفتم گرفتم 

 شرکت تو میشم کار سرگرمِ بابا 

 شد همونطورم 

 نبودم دور خانوادم از وقت هیچ 

 بود پشتم بابا همیشه 

 جورایی یه و بودم پسر تک 

 پرورده ناز 

 موسیقی و ورزش اهلِ همیشه 

 بودم 

 شدم آشنا پسر یه با باشگاه تو 

 بود بامعرفتی پسرِ 

 شرکت میومد باهام وقتا گاهی 

 باز هم خونمون به پاش کم کم 

 شد 

 جنمیه با پسرِ میگفت بابا 

 بود تنها 

 خانوادشو سراغِ ازش هروقت 

 کردن ترکشون میگرفتم،میگفت 
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 نمیزد حرفی وقت هیچ 

 نمیگفت راز ولی بود رازدار 

 میگفتم بهش حرفهامو ی همه من 

 .....اون ولی 

 بگذریم 

 رفت دوستش با بابا که بار یه 

 جنس برا دبی 

 من دستِ سپرد و شرکت 

 بابا سفرِ کشید طول ماه یک 

 به زدم گند ماه یک اون تو و 

 بابا حسابهای ی همه 

 شد چی نمیدونم 

 شد چطور 

 پیش اونجور اگه فهمیدم فقط 

 میشدیم ورشکست میرفت 

 میشدم دیوونه داشتم 

 مطمعنا میفهمید بابا اگه 

 میکرد سکته 
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 دوستم ناامیدی،همون اوجِ تو 

 رسید دادم به 

 کرد کاری ولی چجووی نمیدونم 

 دوباره شرکت هفته یه تو که 

 پاشد سرِ 

 دونستم مدیونش خودمو 

 نبود اون اگر قطعا 

 سرمون بلایی چه نبود معلوم 

 میومد 

 مدیونشم عمر آخرِ تا گفتم بهش 

 میکنم براش بخواد کاری هر و 

 زد لبخند فقط موقع اون 

 گذشت ماجرا اون از وقته چند 

 زد زنگ بهم اینکه تا 

 باهام داره مهمی کارِ گفت و 

 خونش رفتم 

 بود راه به سیگارش معمول طبقِ 

 میکشید خیلی 
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 میکردم اعتراض هم وقتی 

 میکنه پنهون غمامو میگفت 

 سرشونش زدم دستمو و نشستم 

 داداشم؟ چته 

 :گفت و کرد نگام زیرچشمی 

 بدی انجام برام کاری یه باید 

 کار چی گفتم 

 کن فکر خوب اول گفت 

 نیست ای ساده کارِ 

 باشه هرکاری گفتم لبخند با 

 میدم انجام برات 

 کرد روشن دیگه سیگارِ یه 

 که هست دختر یه:گفت و 

 دارم باهاش حساب خرده چندتا 

 به کنی پیدا راه جوری یه باید 

 کلاسش و دانشگاهشون 

 کن نزدیک بهش خودتو 

 چی یعنی گفتم تعجب با 
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 شی صمیمی باهاش باید:گفت 

 کنه اعتماد کامل بهت 

 بشه عاشقت 

 من با بقیش 
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 کردم تعجب خیلی-

 بزنم حرفی دوباره خواستم 

 نمیخوام:گفت تحکم با که 

 بشنوم چیزی 

 و پول با من که شد اونطوری 
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 واردِ  بازی پارتی کلی 

 شدم شما دانشگاهِ 

 دیدم پسرا با رفتارتو که اوایل 

 بهت نمیتونم حتم به گفتم 

 شم نزدیک 

 بقیه با من با رفتارت تو ولی 

 داشت فرق 

 میکردی برخورد لطافت با جوری یه 

 اجرا مو به مو هامون نقشه تمامِ 

 پیش خوب خیلی کارا و میشد 

 میرفت 

 دارم کردم احساس کم کم 

 میشم وابسته بهت 

 حسامو میکردم سعی ولی 

 کنم پنهون 

 میکردم پنهون باید یعنی 

 آخر روزهایِ 

 آوردم می کم داشتم دیگه 
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 شمال تو شب اون 

 دریا کنارِ 

 میزدم تو برا و آهنگام تمامِ 

 ی نقشه وقتی فرداش 

 رفتم وا دیدم آخرو 

 میکشوندم تورو یجوری باید 

 دوستم ی خونه 

 چی همه زیرِ زدم 

 کردم فکر صبح تا شب 

 نمیتونم وجه هیچ به دیدم 

 بکنم باهات کاری همچین 

 احساسم از که بود موقع اون 

 شدم مطمعن 

 شده عاشقت مدت اون تو من 

 بودم 

 گفتم بهش

 نمیتونم،نمیشه گفتم 

 انداخت راه دعوا
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 راهم نیمه رفیقِ گفت 

 نامردم گفت 

 نباشم مدت یه گرفتم تصمیم 

 هوا و حال اون و دوستم و تو از 

 باشم دور مدت یه 

 میام دوباره برگشتم وقتی 

 .....ولی سراغت 

 بودی تو نه برگشتم وقتی 

 شاهرخ نه 

 بود شاهرخ دوستم اون 

 شرمندتم:زیر گرفت سرشو 

 میکرد خفم داشت بغض 

 بگم چی باید نمیدونستم 

 جریانتو نمیخوای تو:کشید آهی 

 بگی 

 بدون حد همین تا نه،فقط- 

 دوستت همون رم بچه این که 

 گذاشته برام 
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 نمیشه باورم:شد گرد چشاش 

 نیست نامرد حدم این تا شاهرخ 

 هست میبینی که حالا- 

 داری؟ خبر ازش -

  

 چی؟ نه،تو-

 ندیدمش موقع اون از نه- 

 دنبالشم 

 کرد صدام که برم شدم بلند 

 عسل؟- 

 برگشتم 

 کن حلالم- 

 کشیدم آهی 

 نکردی کاری که تو- 

 دوستِ  اون از اگه لطفا فقط 

 دیدیش یا گرفتی خبری نامردت 

 ام حامله نگو دیدی منو نگو بهش 

 نگو،لطفا بهش من از هیچی 
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 داد تکون سرشو فقط 

 سرگردون خیابونا تو اشک با 

 بودم 

 بود گرفته خیلی دلم 

 میکرد خفم داشت بغض 

 میرفت گیج سرم 

 رسوندم خودمو چجوری نفهمیدم 

 شدم ولو کاناپه رو و خونه 
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 کردم باز چشامو سستی با-
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 بود تار چشام 

 چرخوندم سرمو کمی 

 بودم بیمارستان 

 بود دستم تو سرم 

 بود تخت رو سرش باران 

 دادم تکون دستشو 

 کرد بلند سرشو 

 بازم چشمای دیدنِ با 

 خودت سرِ بلایی چه:گفت اخم با 

 داری تب تو عسل،دوروزه آوردی 

 میسوزی 

 فکرش به ذره بچت،یه بیچاره 

 نیستی 

 شد بلند حرص با بعد 

 بیرون رفت 

 بودم خیره بسته درِ به بهت با 

 شد باز در که 

 شد وارد پرستار 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 185 

 گفت لبخند با و کرد چک سرممو 

 خانم،دوستت اومدی هوش به 

 بودن نگرانت خیلی همسرت و 

 همسرم؟:گفتم تعجب با 

 تیپه خوش آقا بله،همون- 

 پیشت بیاد میگم بهش الان 

 خوبه وضعیتتم 

 بیرون رفت بعد 

 شد داخل آرتام بالافاصله 

 کشیدم پوفی 

 شوهرمه آرتام بود کرده فکر 

 آوردی خودت سرِ بلایی چه- 

 خوب دخترِ 

 فهمیدی؟ کجا از تو-

 گفت باران موبایلت زدم زنگ-

 بیمارستان آوردتت داری تب 

 رسوندم خودمو گرفتم آدرس 

 مرسی،ولی:چرخوندم سرمو-
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 بیایی نبود لازم 

 پرستارا ی ،همهتشکرته جایِ-

 شوهرتم میکنن فکر 

 باشی خوشحال باید تازه 

 تیپی خوش این به شوهر 

 اومده گیرت 

 سمتش برگشتم تعجب با- 

 شیطونشو و شوخ چشای وقتی 

 گرفت خندم دیدم 

 شاهرخ:کردم اعتراف دلم تو و 

 تره قیافه خوش هم ازش 

 تر تیپ خوش هم 

 شاهرخ بهت لعنت 

 نه 

 تویِ به هنوز که من به لعنت 

 میکنم فکر لعنتی 

 آره 

 بدم بختِ و من به لعنت 
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 !!!!لعنت 
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 میکنی؟ فکر چی به:آرتام-

 هیچی-

 بودی فکر تو دیگه،الان چرا-

 که کردم نگاش چپکی-

 نگا همچین چرا اوکی،نگو:خندید 

 میکنی،گرخیدم 

 پسر لبام،این رو اومد لبخند 

 بود شیطون و شوخ هنوزم 
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 میشم مرخص کی- 

 دکترت با برم نمیدونم،بذار- 

 بزنم حرف 

 من و شد خارج اتاق از آرتام 

 شدم غرق فکرام تو 

 یه خونه،دلم برم زودتر کاش 

 میخواد گرم آبِ دوشِ 

 

 دکتر خداروشکر 

 

 کرد مرخصم

 گریه با دوش زیرِ خونه تو 

 کردم خالی کمی هامو عقده 

 زخمه از پر قلبم میکردم احساس 

 مشکوک بدجوری آرتام و باران 

 میزدن

 سرش بود خونه تو وقتی باران

 بود گوشی تو همش 
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 میمومد آرتام که وقتی 

 میکردن رد دزدکی های نگاه هی 

 خونه از نگفته باران هم وگاهی 

 میشد غیب 

 میگفت یا میپرسیدم هم وقتی 

 رفتم میگفت یا بخورم هوا رفتم 

 بزنم قدم 

  

 بارداریمو ی قضیه وقتی از میلاد 

 نبود ازش،خبری دیگه بود فهمیده 

  میزد سر بهمون میومد بار یه روز چند صدف 

 فرید از یادی زیاد دیگه ولی

 چرا نمیکرد،نمیدونم 

 بود باخته   رنگ براش کم کم دیگه انکار 

 ***★*** 

 سالاد آشپزخونه تو داشتم-

 باز در که میکردم درست 

 شدن وارد وآرتام باران و شد 
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 منزل اهلِ بر سلام:باران- 

 براتون آوردم مهمون 

 کنم دعوتش ناهار گفتم دیدمش راه تو:آرتام به کرد اشاره 

 

 عمت اروا آره   

 نیاوردم روش به ولی 

 کردی کاری خوب- 

 اومدی خوش:آرتام سمتِ کردم رو 

 مزاحم تشکر،ببخشید:زد لبخند- 

 شدم 

 :داد جواب من از زودتر باران 

 چیه حرفها ،اینخواهش 

 مراحمی شما 

 من تعجب و چپکی نگاه با 

 شد ساکت 

 نشست آرتام 

 لباسهاشو میره گفت بارانم 

 کنه عوض 
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 قهوه یا چایی- 

 لطفا قهوه:آرتام

 آشپزخونه تو برگشتم لبخند با 

 سالاد و کردم روشن جوشو قهوه 

 یخچال تو گذاشتم و 
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 فنجون تو ریختم هارو قهوه-

 تو وبردم سینی تو گذاشتم 

 پذیرایی 

 بود گوشیش تو سرش باران 
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 میدید وی تی هم آرتام و 

 عسلی رو گذاشتم رو سینی 

 مرسی:آرتام 

 جان نوش- 

 اینجا من عسل راستی:آرتام 

 میچرخونم بابارو شرکت 

 داشتی،بگو احتیاج کار به 

 بزنم حرفی من اینکه از قبل 

 من،من:حرفم وسط پرید باران 

 میشم استخدام بیام اگه من 

 بیکارم 

 تلفن صدای با.....بلـ:آرتام 

 موند نصفه حرفش 

 بله؟:برداشتم گوشیو شدم بلند 

 :گوشم تو پیچید نازنین صدای-

 دوست ترین معرفت بی بر سلام- 

 دنیا دایی دختر و 

 عزیزم سلام:گرفت خندم 
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 خوبی؟ 

 شما خوبیه بله،به- 

 وقت،جیز ها،یه نزنی زنگ یه 

 میشی 

 تربیت بی:خنده از کردم غش- 

 زدنه حرف طرز چه این 

 خب:گرفت خندش خودشم 

 آدمو میدی کنم،حرص چیکار 

 نمیکنم وقت ببخشید خب- 

 از اینکه میگیا،نه عه،راس- 

 میچرخونی کارخونتو شب تا صبح 

 نداری وقت دیگه اینکه 

 شلوغه سرم کن باور نپرون مزه- 

 نیستی خانم،یادمون نخیر- 

 ،عمو،نیماخوبه ،عمهحالا خب- 

 حالا؟ عجب چه 

 یکی یکی!عسل اوووووو-

 هممون بپرس،خوبیم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 194 

 نیست خونه مامان 

 بگم بهت چیزی یه زدم زنگ 

 نازنین؟ شده طوری:شدم نگران- 

 خوبه نباش نگران نه- 

 شدم قبول کنکور:اینکه اوا 

 مبارکه،تبریک:حرفش وسط پریدم 

 پیله فرزاد اینکه ،دوممیسی- 

 !پیشت بیاد کرده 

 چی؟ اینجا؟واسه فرزاد؟بیاد- 

 ازت بیاد خله،میخواد- 

 دیگه کنه خواستگاری 

 چــــــــــی؟:رفتم وا- 

 شدم میزنی،کر داد چرا- 

 شده؟ چی:طرفم اومد باران

 هیچی:کردم اشاره سر با- 

 حرفشه که فعلا خب:نازنین- 

 نمیذاره،فرزاد زنعمو اینکه مثل 

 که شده مامان دامن به دست 
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 کنه راضی رو زنعمو 

 داشتم کم همینو من خدای وای 

 که بود پریده رنگمم کنم فکر 

 بده:ازم گرفت گوشیو باران 

 ترسیدی انقدر ،توکیه ببینم 

 کرد صحبت نازنین با باران 

 و نیست خوب حالم گفت و 

 میزنم زنگ بهش خودم بعدا 
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 بهت یهو،چی شد چت:آرتام-
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 گفت؟ 

 داد دستم باران که آبی لیوان 

 بدبخت خدا وای:کشیدم سر و 

 داشتم کم شدم،همینو 

 عسل،بگو منو تو کشتی:باران 

 کیه؟ شده،فرزاد چی 

 

 عموم دیگه،پسر فرزاد بابا-

 بابا بعد که ،همونسعید عمو 

 کرد فوت 

 ها،آها،خب؟:باران 

 بیاد میخواد میگه نازنین- 

 !اینجا 

 چی؟ برای::ب

 پیش ما میدونم،اونهمه چه- 

 ندیده منو بودیم هم 

 خواستگاری بیاد میخواد حالا 

 غلط:زد داد همچین آرتام 
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 تعجب با باران منو که کرده 

 هم به زدیم ذل ثانیه چند 

 که خب،تو میگم یعنی:آرتام 

 که نیست مناسب وضعیتت 

 بیاد ،اگههمینه دردم منم- 

 خدا میره آبروم من خدای وای 

 کن کمکم 

 میشه چی حالا:باران 

 .....آخـ میدونم چه من -

 هوم هوم 

 باران؟ 

 ها؟ 

 چیه؟ بوی

 .....نمیدونـــ 

 غذام سرم به خاک وای 

 آشپزخونه تو دوئید 

 چییییس صدایِ بعد دیقه چند و

 آویزون لبای با باران بعدش و اومد
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 سوخت:بیرون اومد 

 درک- 

 کنید ولش غذارو:آرتام 

 چته؟ دوستت ببین بیا 

 برات بمیرم الهی:باران-

 بدشانسی تو آخه انقدر عسل،چرا 

 کنه لعنتت خدا:کشیدم آهی- 

 شاهرخ 

 ندادی قول عسل،مگه بسه:باران 

 کنی فراموشش 

 مسببِ  میشه ،مگهنمیشه- 

 کنم فراموش بختیامو بد ی همه

 فکرشی تو هنوز یعنی:آرتام 

 نباشم؟ میشه- 

 داری؟ دوسش هنوز یعنی- 

 نفرتِ دارم که حسی تنها-

 کردم احساس چرا نمیدونم  

 زد برق چشاش 
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 بیرون بریم ناهار پاشین:آرتام 

 ندارم نه،حال- 

 نکن لج عسل پاشو:باران 

 دکترته وقتِ ظهرم از بعد 

 بیار پووووف،لباسامو 

 زیاد شکممو که گشاد پیرهن یه 

 موهامو و پوشیدم نکنه مشخص 

 کوتاهشون کردم،باید جمع بالا 

 میکنه خراب کنم،اعصابمو 

 خیابون سر تا رفتیم پیاده 

 خوردیم ناهارو بود رستوران یه 

 برگشتیم پیاده دوباره 

 باران که بره میخواست آرتام 

 کردم درست دسر گفت نذاشت 

 کرد قبول تعارف بی اونام 

 داشتم دکتر وقت۴ساعت 

 کیفم تو گذاشتم مدارکمو 

 بیرون اتاق از رفتم و 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 200 

 کردم باز درو در زنگ با 

 نهال و غزل 

 بغلم تو انداخت خودشو نهال 

  خاله:گفت ای مزه با لحن با و 

 بودی؟ کجا

 معرفتی بی خیلی:غزل-

 شرایط این تو تو،منو یا من- 

 گذاشتی؟ تنها 

 که تو شرایط کدوم:غزل 

 خوشانته،بچتم خوش ماشاالله 

 داری دوس خیلی 

 نداری؟ دوس بچتو تو مگه- 

 !!!!نیست زاده حروم من ی بچه:غزل- 

 شکستنِ صدای وضوح به- 

 شنیدم قلبمو 

 چی صورتم تو باران نمیدونم 

 :سمتم اومد و زد داد که دید 

 شد چت خدا،عسل یا 
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 که منو و گرفت بغلم از نهالو 

 رو نشوند و بودم شده خشک 

 کاناپه 

 این تو و گفت غزل که حقیقتی 

 کنم پنهون داشتم سعی مدت 

 شد رو بالاخره ولی 

 بودیم صیغه اونشب ما چند هر 

 ......خب ولی 

 خودم به باران داد صدایِ با 

 بیرون شو گم:اومدم 

 بعدم به این از نبودی حالا تا 

 خواهر گفت میشه توام نباش،به 

 باشی درداش مرهم اینکه عوض 

 زخماش،برو رو میپاشی نمک 

 بیرون 

 نداره احتیاجی تو به عسل 

 پیشمم خودم 

 انداختش و گرفت و غزل بازوی و 
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 بیرون 

 رو گذاشتم سرمو گشنده بغض با 

 زانوهام 

 بریم پاشو:کرد بلندم باران 

 فکر حرفاش دکترته،به وقت 

 نیست مهم هیشکی نکن،حرف 

 خودتی خودت،مهم قولِ به 

 باش آروم بچته،پس مهم 

 شدم آروم کمی حرفاش با 

 میسوخت دلم هنوزم ولی 
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 برمیگشتیم که دکتر از بعد-

 و فرید و صدف در خونه،جلو 

 کردم فکر خوشحالی دیدم،با 

 سمتشون رفتن کردن آشتی 

 حرف عصبانیت با صدف ولی 

 پوف هی کلافه فریدم و میزد 

 میکشید 

 ؟؟چخبرهشده چی- 

 سمتم برگشتن جفتشون  

 بپرس،رفته ایشون از:صدف 

 اومده کرده،حالا خوشگذرونیشو 

 میگه پرت و من،چرت سمت 

 رو زد مشت حرص با بعدش 

 رفت گریه با و فرید ی سینه 

 بشه رد خیابون از خواست 

 صدف به کوبید محکم و اومد آوری سرسام سرعتِ با موتوری یه که 

 شد یکی موتور ترمز صدای با من جیغ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 204 

 خونی صدف ثانیه چند در 

 بود خیابون کف 

 رسوند خودشو شتاب با فرید 

 کردم غلط:صدف سر بالا 

 امتحانت میخواستم صدف،بخدا 

 فرید توروخدا،مرگ کنم،صدف 

 کن باز چشاشو 

 صدف توروخدا 

 صــــــــــــــــــدف 

 شد شروع هقش هق و زد داد 

 میکردم نگاشون مات من 

 اومد خودشو به تر زود باران 

 اورژانس زد زنگ و 

  رفتم و اومدم خودم به 

 صدف سر بالا 

 میکرد گریه جوری فرید 

 بغض و اومد درد به دلم که 

 شکست منم 
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 رفت آمبولانس با فرید 

 آمبولانس پشت هم باران منو 

 زود گفت دکتر خداروشکر 

 اتاق بردنش و رسوندینش 

 عمل 

 نمیشد باورم هنوزم 

 ی قیافه و سرخ چشمای با فرید 

 بود عمل اتاق جلو پریشون 

 پیش نشستم 

 ای کلافه صدای با و بهم کرد رو 

 اومدی وضعت این با چی برا:گفت 

 عسل؟ 

 وای،هنوزم:کردم پاک اشکامو- 

 فرید نمیشه،چیشد باورم 

 :داد قورت بغضشو- 

 بترسونمش میخواستم 

 پیشم برگرده کنم امتحانش 

 جلوش مختلف دخترای با چندبار 
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 شدم،دیدم ظاهر 

 کردم دنبالش امروز 

 باهاش خواستم تو ی خونه جلو 

 زد پسم عصبی که بزنم حرف 

 شد اونطوری و اومدی تو 

 میخواستم فقط من عسل بخدا 

 بترسونمش، 

 باهام بود سرد

 میگرفت بهونه و میکرد قهر الکی همش

 داشتم دوسش

 میره در براش دارم،جونم یعنی 

 ادامه نذاشت هق هق....عسـ 

 بده 

 گرفت شدت گریم منم 

 بشه خوب زودتر کاش 

 داغونه فرید 

 خونه بردتم زور به باران 

 کردن عوض و دوش از بعد 
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 خوردم هم چیزایی یه لباسام 

 بیمارستان برگشتیم دوباره و 

 کشید طول عملش ساعت۵ 

 بهتره حالش میگفت دکتر 

 به کی نیست معلوم فقط 

 میاد هوش 

 داد اجازه دید که و فرید حالِ 

 صدف پیش بره 

 بیمارستان از باران با داشتیم 

 دیدنِ با که میشدیم خارج 

 گرفت شدت قلبم بود بیمارستان جلو ماشین تو که کسی 

 میکردم نگاش فقط بهت با 

 سرعت به و اومدم خودم به 

 ماشین تو نشستم 

 :گفت تعجب با و نشست بارانم 

 یهو؟ پرید رنگت شده؟چرا چی 

 عقب برگشتم 

 شد پیاده ماشین از 
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 میزد وار دیوانه قلبم 

 بود خودش 

 گرفت بغضم 

 برو:باران سمتِ برگشتم 

 آخه؟ تو شد چت- 

 باش باران،زود برو- 

 افتاد راه ماشینو کرد روشن- 

 عسل؟ شده چی 

 کردم پاک اشکامو 
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 تکیه سرمو و بستم چشامو-

 صندلی پشتیه به دادم 
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 منو ندید شد خوب 

 نمیشه باورم هنوزم خدا وای 

 بود؟ خودش یعنی 

 بود،خود خودش که معلومه

 بود خودش 

 بود نامردش خودِ 

 کردم باز چشامو ماشین توقف با 

 بودیم در جلو 

 ماشینو باران و شدم پیاده من 

 کرد پارک 

 فرید زدم زنگ خونه رسیدم تا 

 بود نیومده هوش به هنوز صدف 

 عسل؟:باران- 

 هوم؟- 

 یهو؟ شد چت بگی نمیخوای- 

 نشده هیچی،چیزی- 

 تو شده چیزیت نگو،یه دروغ- 

 سوار ترس پرید،با یهو رنگت 
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 شدی ماشین 

 جلو شاهرخ:کشیدم آهی-

 بود بیمارستان 

 چـــــــــــی؟شاهرخ؟-

 بله‘شدم کر میزنی داد چرا-

 شاهرخ 

 میکرد؟ کار چی اونجا-

 رفته نگفتی مگه 

 برگشته میدونم،حتما چه من- 

 بیام نمیتونم دیگه دیگه،من 

 ببینه،تو بیمارستان،میترسم 

 بزن سر یه برو خودت بعدا 

 اومده اتفاقی شاید دیونه،خب- 

 نمیده که اونجا،کشیک بوده 

 ببینتت که اونجا دم هر 

 باران،میترسم نه،میترسم-

 کاناپه رو شدم دراز 

 رفت و کشید پوفی باران 
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 آشپزخونه تو 

 میوه آب با دقیقه چند از بعد 

 برگشت 

  و کشیدم سر انارو آب لیوان 

 کاناپه رو شدم دراز دوباره 

 شد گرم چشام 

 بودم خوابیده چقدر نمیدونم 

 پریدم خواب از زنگ صدای با که 

 در سمتِ شدم،رفتم بلند 

 کردم نگاه چشمی از

 توپ تاپ کرد شروع خدا،قلبم یا 

 

 

 کردم نگاه چشمی از دوباره 

 بود خودش 

 میکنه چیکار زهرا،اینجا ی فاطمه یا 

 نکردم باز درو 

 لگد در که گذشت دقیقه چند 
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 خورد محکمی 

 رو گذاشتم دستمو و ترسیدم 

 قلبم 

 میزد امان بی 

 باز درو تا گرفتم رو دستگیره 

 وایسادم شاهرخ رخ به رخ و کردم 

 

 

*parte:57 

 

 

 

 قیافم به بهت با-

 دوخت چشم شکمم بعد و 

 من که بزنه حرفی خواست 

 واسه:اومدم خودم به تر زود 

 ؟اینجا اومدی چی 

 نگفت چیزی 
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 برا میگم باتوام:گفتم دوباره 

 برگشتی؟ چی 

 نزد حرفی بازم 

 باتوام،یارو:زدم داد عصبی 

 ....میکنـ غلطی چه کری،اینجا 

 دستش تو چاقوی دیدنِ با 

 موند نصفه حرفم 

 تو جونَ اومدم:زد پوزخند 

 بگیرم بچتو و 

 میشه خاموش کامل کینم آتیشِ اینجوری 

 پاش با که ببندم درو خواستم 

 شد مانع 

 گرفت گلومو محکم و داد هل درو 

 دیوار به چسبوندم 

 ولی بزنم داد خواستم 

 نمی در صدام میکردم هرکاری 

 اومد 
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 بودم شده عرق خیس 

 میکرد ناآرومی بچم 

 داشت گردنم رو چاقو سردیِ 

 میکرد خراب حالمو 

 

 ترسیدم چشمایِ دیدنِ با شاهرخ 

 چیه؟ترسیدی؟:زد تلخی پوزخند 

 بترسی آخه،بایدم 

 ی.س.ر.ت.ب.ن.م.ز.ا.د.ی.ا.ب تو 

 :زد داد

 بــــــــاید 

 میفهمی؟باید،باید 

 

 دستش رو گذاشتم دستمو 

 بیشتر ولی کنم کم فشارش از تا 

 گلومو داد فشار 

 

 آوردم می کم نفس داشتم دیگه 
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 میزدم نفس نفس

 

 کشید و آورد بالا چاقورو 

 زد بیرون ،خونصورتم رو 

 وجود تمامِ با خون دیدنِ با 

 زدم جیغ 

 

 خـــــــــــــــــــــــداااااااااااا 

 

 

 

 

 

*parte:58 

 

 

 

 خواب از خودم،خودم جیغ با-
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 پریدم 

 بود وایساده سرم بالا باران 

 میداد تکونم داشت 

 نگرانی با من باز چشمایِ دیدنِ با 

 عزیزم عسل،چته:گفت 

 دیدی باش،خواب آروم 

 بخور و آب این پاشو 

 داشت لرزش بدنم کلِ 

 میمردم داشتم 

 بنشینم کرد کمکم باران 

 تو ریخت آب قطره چند بزور 

 گلوم 

 بغلِ  تو و شکست هقم هق 

 زدم زار باران 

 میکرد گریه من همراه اونم 

 میترکید داشت قلبم 

 مصیبتیه چه این خدایا،آخه 

 ندارم خوش روز یه من چرا 
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 آخرش که کردم گریه انقدر

 شدم حال بی 

 کردم باز چشامو وقتی 

 دستم سرمم و بودم تخت رو 

 بود

 میرفت سیاهی چشام 

 شده تموم که سرممو باران 

 دستم داد وآبمیوه درآورد بود 

 بود تشنم 

 خوردم 

 بود گشنم خیلیم 

 و بود پخته باران که سوپی 

 خوردم 

 اومد جا حالم یکم 

 حسابی دوش یه از بعد 

 کاناپه رو شدم دراز دوباره 

 ظاهر جلوم آماده و حاضر باران 

 بیمارستان میرم من عسل:شد 
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 اومده هوش به صدف 

 میزنم زنگ بهت 

 خدافظ:بوسید گونمو 

 بدم تکون سرمو تونستم فقط 

 شد بسته که در 

 شدم دراز دوباره 

 چشام رو گذاشتم آرنجمو و 

 چشام جلو از هم لحظه یه خوابم 

 نمیرفت 

 داشت لرز هنوز بدنم 

 بود ناآروم بچم 

 شکمم رو گذاشتم دستمو 

 رفتم پسرم ی صدقه قربون و 

 نامردترینها از پدرش که پسری 

 بود 
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*parte:59 

 

 

 

 میکرد درد سرم-

 شاید بخورم چایی یه شدم بلند 

 تو پامو هنوز ولی بشم بهتر 

 با که بودم نذاشته آشپزخونه 

 برگردوندم سرمو در زنگ 

 میکوبید شدت به قلبم 

 بود ترسیده 

 داشت لرز پاهام 

 پیدا واقعیت خوابم میترسیدم

 کنه 

 دوباره که دادم قورت دهنمو آب 

 شد بلند در صدایِ 
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 عقب رفتم قدم یه 

 میزد دهنم تو قلبم 

 بغضم و دهنم رو گذاشتم دستمو 

 شکست 

 بود ترسیده واقعا 

 کرد پیدا لرز بدنم کل 

 در سمتِ رفتم بود زحمتی هر به 

 کردم نگاه چشمی از 

 خدا وای 

 هووووف 

 بود آرتام 

 کردم باز درو و کردم پاک اشکامو 

 در زدنِ برای که دستشو آرتام 

 و آورد پایین و بود کرده بلند 

 دختر نمیکنی باز درو چرا:گفت 

 شدم نگران 

 بودم خواب ببخشید،ببخشید-

 خوابت مزاحمِ ببخش تو:زد لبخند 
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 شدم 

 

 تو حرفیه،بیا بابا،چه نه

 شد داخل و درآورد کفشاشو 

 اومدی؟ خوش- 

 کجاست؟ ممنون،باران- 

 بیمارستان رفت- 

 چی؟ برای- 

 کرده تصادف صدف- 

 اینکه مثل بودم،الان نگفته بهت 

 اومده هوش به خداروشکر 

 اونجا رفته 

 نرفتی؟ چرا نده،تو بد خدا- 

 حالم ذره یه من اومممم،خب- 

 استراحت دادم نبود،ترجیح خوب 

 کنم 

 معلومه،انگار رنگت از آها،آره- 

 افتاده فشارت 
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 دارم درد سر ذره نه،یه-

 میشم،میخوری؟ خوب بخورم چایی 

 زحمت بی:زد لبخند- 

 برق به زدم و ساز چایی- 

 پیشش رفتم و 

 روبروش نشستم 

 داشت شکمم رو خیرش نگاهِ 

 میداد عذابم 

 دزدید نگاهشو معذبم دید وقتی 

 یه میتونم:گفت آهی با همراه و 

 بپرسم؟ سوال 

 حتما:دادم تکون سرمو- 

 نکردی؟ سقطش چرا،چرا- 

 دهنم تو کشیدم لبمو 

 نخواستی،میتونی اگه:آرتام 

 واقعا من خب ،ولیندی جواب 

 اطرافیانت کردم،تو،خب تعجب 

 میخوای چی پرسیدن فامیلات،اگه 
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 نکردی ازدواج که بدی،تو جواب 

 رو بشکنه میخواست که بغضمو- 

 دادم قورت بزور 

 ی بهونه ساز چایی صدایِ 

 کنم فرار ونجا از تا بود خوبی 

 تو بردم و ریختم هارو چایی 

 سالن 

 و بود پایین سرش آرتام 

 میچرخوند دستش تو گوشیشو 

 کرد بلند سرشو پام صدای از 

 باران و شد باز در نشستم تا 

 شد وارد 

 خوش:زد لبخند آرتام دیدنِ با 

 اومدی 

 داد دست باهاش شد بلند آرتام 

 جانِ به میزدن مشکوک بد اینا 

 خودم 

 خودت برا زحمت بی جان باران- 
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 بریز چایی 

 زنگ آتوسا عسل باشه،راستی- 

 زد 

 خب؟- 

 زده زنگ اینکه مثل هیچی- 

 زده بوده،زنگ خاموش موبایلت 

 تعمیر؟ نمیدی موبایلتو من،چرا به 

 باید کرده عمرشو دیگه آره- 

 میگفت؟ چی کنم،خب عوضش 

 کرده نامزد- 

 عه،عه،کی؟- 

 انداختن حلقه اینکه دیشب،مثل 

 جا یه عروسیشون و عقد بعدا تا 

 باباشه، دوست ،پسرهباشه 

 میگفت آتوسا بانکِ،خود کارمندِ 

 کنکور دیگه ی رشته یه میخواد 

 بده 

 خوشبخت خوب،ایشاالله چه- 
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 میزنم زنگ بهش خودم بشه،حالا 

  

 

 

 

 

 

*parte:60 

 

 

 

 عسلی دارم کار بیرون من:باران-

 یه نامحسوس میام،بعد شب 

 کرد آرتام،فکر به زد چشمک 

 اومد محو لبخند یه ندیدم،آرتامم 

 موزی هایِ کاه زیر آب لباش،آی رو 

 زد و کرد عوض لباساشو باران 

 چاییشو آرتام بیرون،پشتشم 
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 شد بلند و خورد 

 شدم مزاحم عسل ببخشید- 

 بزنم بهت سر یه بودم اومده 

 باران یا بزنی سر من به بودی اومده گفتم دلم تو 

 داری اختیار:زدم لبخند ظاهری ولی 

 کردی، کاری مراحمی،خوب 

 اجازه،خداحافظ با:زد لبخند.... شدم خوشحال 

 بسلامت- 

 رفت پووووووف،اینم    

 ی شماره و تلفن رو زدم شیرجه 

 بوق چندتا گرفتم،بعده آتوسارو 

 گوشی تو پیچید نازکش صدای 

 بله؟- 

 !نعله پات و دست چهار-

 بعد و نیومد صدایی ثانیه چند- 

 عسل؟؟:شد بلند خندش صدایِ 

 خانم؟ عروس جانم؟چطوری- 

 بارِ به نه بیشعور،هنوز شو گم- 
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 خانم عروس چیو چی دارِ به نه 

 !انداختی؟ راه خانم عروس 

 دیگه،چند کردی خفه،نامزد- 

 عروسیته،تمام هم دیگه وقته 

 خودت عروسیه ایشاالله:خندید- 

 عروسیم نمیایی تو ببینم 

 بیام بتونم نکنم کشیدم،فکر آه- 

 میدم جرت وسط کردی،از غلط- 

 باشم نیایی،گفته اگه 

 نیام خب،اگه:زدم قهقهه- 

 تا کنی پیدام میخوای چجوری 

 نمیرسه بهم که بدی؟دستت جرم 

 یه حالا:گرفت خندش خودشم- 

 بالاخره دا،ولی میکنم کاریش 

 باش مطمعن میدم جرت 

 چخبرا ببینم بگو بیخی حالا خب- 

 کیه؟ خوشبخت دامادِ شاه این 

 عروسیه باباس،تو دوست پسر- 
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 خواستگاری دیدتم،اومد داداشش 

 ....و اومد خوشم ازش منم خب 

 میدونستم اولشم خب،از خیله- 

 جور شور خودت برا نداری عرضه 

 خواستگاریت بیاد بیاد خوشش ازت نگاه یه با باید کنی،همون 

 میدونی منو اخلاق که شو،تو گم- 

 ندارم اعتماد ام کسی ترسوام،به 

 اگه گذشته اون از 

 زنده میفهمید( داداشش)آتیلا 

 میکرد گورم به 

 خیلی داداشش میگفت راست 

 بیش از بود،بیش غیرتی 

 میترسیدم بودم بابا،منم آره- 

 داداشت اون با 

 ماهی این به داداشم چشه هو- 

 برم قربونش غیرتیه 

 راس تو بابا باشه:خندیدم- 

 چیه؟ اسمش میگی،حالا 
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 داداشم؟- 

 میگم خله،نامزدتو نه- 

 آها،شهرام- 

 بشی الهی،خوشبخت- 

 فداتم- 

 زدم فک باهاش ساعتی یه 

 کردم قطع و 

 باران که میدیم وی تی داشتم 

 عسل؟ پاشو:تو اومد 

 کجا؟:کردم تعجب- 

 دیگه پاشو کشید دستمو- 

 دست یه و اتاق تو برد منو 

 بریم؟ بپوش:سمتم گرفت لباس 

 کجا؟- 

 نپرس باش،سوال زود- 

 باران و کردم عوض لباسامو 

 پیاده صورتم رو ساده آرایش یه 

 کرد 
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 رستوران یه به رفتیم ماشین با 

 شهر بالا 

 هیشکی یعنی بود خلوت رستوران 

 اصلا نبود 

 بالا ی طبقه رفتیم 

 بالا سالن رو گذاشتم پامو تا 

 شد بلند موزیک صدای 

 مبارک تولدت:نزدیکم اومد آرتام 

 سمتم گرفت کادو بسته یه 

 بود تولدم خدا،امشب وای 

 نبود یادم خداجون،اصلا 

 گرفتم،مرسی رو کادو- 

 قابل:کرد بسته و باز چشماشو- 

 نداشت 

 داد کادوشو بارانم 

 بود میلادم 

 کیک و شام خوردن از بعد 

 شد برقرار سکوت 
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 زد زانو جلوم و شد بلند آرتام 

 گرفت گل شاخه یه و حلقه یه و 

 !میکنی؟ ازدواج من با:سمتم 

 

 

 

 

 

*parte:61 

 

 

 

 شدم بلند بهت با-

 واژگون پشتم صندلی که طوری 

 شد 

 دربیارم شاخ بود نزدیک تعجب از 

 بود کرده تار دیدمو جلومو اشک 

 بزنم حرفی که کردم باز دهنمو 
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 نمیذاشت نمیتونستم،بغضم ولی 

 ریخت اراده بی اشکام 

 اشکامو و آورد جلو دستشو آرتام 

 عزیزم میکنی گریه چرا:کرد پاک 

 نگفتم چیزی که من 

 برداشتم گونم رو از دستشو 

 که بده فشار دستمو خواست 

 زدم پس دستشو 

 بودم متنفر ترحم از 

 میکرد ترحم بهم داشت آرتام فکر 

 بودم مطمعن یعنی 

 ی بچه یه که زن یه با کی وگرنه 

 داشت شکمش تو رو نامشروع 

 دومیش آرتام که میکرد ازدواج 

 باشه 

 ،تومتنفرم ازت:گفتم بغض با 

 میکنی ترحم بهم داری 

 تا گرفت تعجب رنگ چشاش 
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 کیفمو بزنه حرفی خواست 

 برداشتم 

 رفتم پایین ها پله از سرعت به 

 سرم پشت از و آرتام صدایِ 

 نمیداد اهمیت ولی میشنیدم 

 گرفت بازومو رستوران در جلو 

 آزاد دستش از بازومو خواستم 

 خودش سمت کشید که کنم 

 برات متاسفم:نگام تو زد ذل 

 کردی فکر چی تو عسل،واقعا 

 میخوام کردی فکر کردم چیکار 

 کنم ترحم بهت 

 که متاسفم خودم برا خیلی 

 همچین تو که بوده طوری رفتارم 

 کردی فکری 

 نشده باورت هنوز تو یعنی 

 دارم دوست چقدر که 

 دارم دوست خیلی کن عسل؟باور 
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 خوشبختت میدم قول دختر،بهت 

 کنم 

 :شکمم رو گذاشت دستشو 

 خودم ی بچه عین بخدا ببین 

 میکنم رفتار باهاش 

 خودمه ی بچه میگم همه به

 کنه احساس کمبودی نمیذارم 

 عزیزم نکن عسل،لجبازی 

 هوم،باشه؟:گرفت قاب صورتمو 

 کردم نگاش فقط 

 زمین رو مردِ مردترین شک بی 

 بود 

 عسل؟:گفت ساکتم دید وقتی 

 قبول؟ 

 دادم تکون کلمو فقط- 

 بود دلش ته از که زد،بخدا لبخند 

 :کرد بغلم محکم و بوسید اشکامو 

 میکنم بهشت برات رو دنیا 
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 !!!عسلم 

 

 

 

 

 

*parte:62 

 

 

 

 جیغ و زدن دست صدای با-

 برگشتیم جفتمون باران داد و 

 عقب 

 میزدند دست و میلاد و باران  

 وورجه ورجه ها بچه عینِ باران و 

 !!مبارکه،مبارکه:میکرد 

 رفت شو،آبرومون گم-

 انداخت دستاشو من اخم با 
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 پایین 

 تو بریم ها بچه خب:میلاد 

 !سردمه من 

 این سردته،الان:گفتم تعجب با 

 ؟سرده کجاش هوا 

 دارم نه،استرس:خندید- 

 ؟چی برا:باران 

 تو بریم نمیدونم،حالا 

 گرفته محکم جوری دستمو آرتام 

 کنم فرار میخوام انگار که بود 

 بالا برگشتیم دوباره 

 ها صندلی رو نشستیم و 

 کادوهاتو نمیخوای عسل:باران 

 کنی؟ باز 

 الان:زدم لبخند 

 :کردم باز و آرتام کادوی اول 

 زیبا گردنبند خدا،یه وای 

 ماه و خورشید شکل به 
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 بود زیبا خیلی 

 دل ته از و سمتش کردم رو 

 !ست العاده مرسی،فوق:گفتم 

 خانومم نداره قابلتو:زد لبخند 

 !گردنت ببندم برگرد 

 دور انداخت زنجیر و برگشتم 

 گردنم 

 بود خریده ادکلن یه باران 

 کلی فهمیدم مارکش از که 

 بلوز یه هم میلاد و پولشه 

 ساده رنگ صدفی 

 نکنه درد دستتون مرسی،- 

 میشه خواهش: باران  

 حالش صدف باران راستی  

 بپرسم رفت یادم ؟صبحچطوره 

 کمی مرخصه،سرش خوبه،فردا- 

 خوبه الحمدالله دیده،ولی آسیب 

 خداروشکر خب-  
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 ایران برم میخوام من:باران  

 چی ،واسهخب- 

 میرم میلاد با خب- 

 کی؟ ،باجــــــــااااااان 

 میلاد که زد قهقهه آرتام 

 !کوفت:زد تشر 

 که کردم نگاش چپکی 

 شد زیر به سر باران مثل اونم 

 باران؟:میز رو زدم-

 هوم؟- 

 محاله خجالت،اصلا و تو- 

 بزن حرفتو 

 :گفت میلاد باران بجای 

 کردم خواستگاری باران از من 

 اینا باباش کرد،به قبول اونم 

 ایران بریم گفتن گفت هم 

 ایرانن منم مامان بابا خب 

 خواستگاری خونشون بریم بریم،تا 
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 عروسیتونو به،مبارکه،فقط به- 

 نمیام ایران بگیرید،من اینجا 

 عروسی،قرار تا کو حالا:باران 

 باشیم نامزد سال چهار 

 چقدر؟:شد گرد چشام 

 چخبره؟ 

 دیگه حالا- 

 

 بخند بگو کلی از بعد اونشب 

 رسوند منو اینا،آرتام و 

 بریم دنبالم میاد صبح گفت 

 مامان به که جالبتر و محضر 

 من با وقته خیلی گفته باباش 

 بهشون ترسش برا و کرده ازدواج 

 بهشون باردارم که حالام نمیگفت 

 گفته 

 رسوند و باران که میلادم 

 بالا رفتیم 
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 کردم عوض لباسامو 

 خستگی با مسواک بدون و 

 رفتم خواب به زیاد 

 

 

 

 

 

*parte:63 

 

 

 

 موهام رو نوازش احساس با-

 کردم باز سختی به پلکمو لای 

 بود نشسته سرم بالا آرتام 

 :گفتم تعجب با و نشستم سیخ 

 میکنی؟ چیکار اینجا تو

 خانم رفته یادت:کرد الکی اخم
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 شد دیر شو بلند 

 در و شدم بلند گیجی با- 

 سرویس سمتـــِ میرفتم که حالی 

 آرتام،اول میشه دیر چی:گفتم 

 ببریم؟ کجا میخوای صبحی 

 عسل؟ نیست یادت واقعا- 

 .....آخـ نه:سمتش برگشتم 

 افتادم دیشب یاد یهو 

 نبود حواسم اصلا وای: 

 حاضر الان بیرون شرمنده،برو 

 میشم 

 کرد بسته و باز چشماشو 

 بیرون رفت پاشد لبخند با و 

 اومدم و شستم صورتمو دستو 

 بیرون 

 که میپوشیدم لباسامو داشتم 

 حاضرنشدی هنوز:شد داخل باران 

 بابا باش زود 
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 نکن اوکی،هولم- 

 عسل؟- 

 ها؟- 

 بگی غزل به نمیخوای- 

 نه- 

 زودتر خب، پووووف،خیله- 

 میخوام من

 صدف ظهر از بعد میشه دیر برم بیمارستانم 

 میشه مرخص 

 بدمش برداشتم،باید گوشیمو 

 میایم،بدو باشه،ماهم:تعمیر 

 از بعد آشپزخونه رفتم اول 

 شیر لیوان یه خوردن 

 محضر رفتیم میلاد و باران با 

 کشید طول کارمون ساعتی دو 

 بیمارستان رفتیم اونجا از 

 تو بریم نذاشتن 

 رفت دقیقه پنج بزور باران فقط 
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 برگشت و 

 بود پیشش مامانش 

 سمتمون اومد دیدنمون با فرید 

 بود،چشاش شده شکسته چقدر 

 ژولیده موهاش و بود سرخ سرخ 

 داغون قیافش و نامرتب لباساش 

 حالت این با سلام،براچی:فرید 

 عسل؟ اومدی 

 نتونستم دیروز سلام،ببخشید- 

 تو بیام نذاشتن بیام،الانم 

 ظهر بعداز کشیدی،دیگه زحمت- 

 مرخصِ 

 چطوره؟ انشاالله،حالش- 

 غمگینی لبخند- 

 خوبه،الحمدالله:زد 

 خونتون میام انشاالله:میلاد- 

 میبینیمش 

 انشاالله:فرید 
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 خونه برگشتیم باران اومدن با 

 بیاد گفتم فرید به هرچی 

 بگیره،لباساشو دوش خونه 

 که نکرد قبول کنه،ولی عوض 

 نکرد 

 بیمارستان از صدف بدون میگفت 

 نمیشه خارج 

 خستگی با خونه رسیدیم تا 

 درد کاناپه،کمرم رو نشستم 

 میکرد 

 بخوریم؟ چی ناهار ها بچه:باران 

 بود ۱::۰ ساعت 

 کن درست چیزی نمیدونم،یه- 

 دیگه 

 ببینم اوکی،حالا- 

 خوبی؟:کنارم نشست آرتام 

 دادم تکون کلمو حالی بی با 

 نبودم خوب حقیقتا ولی 
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 میکرد درد بدجوری کمرم 

 استراحت کمی برم من:شدم بلند 

 میکنه درد کنم،کمرم 

 اتاق تو اومد باهام آرتامم 

 چی واسه تو:سمتش برگشتم 

 برو اومدی؟زشته 

 زنمی زشته چیو چی:خندید- 

 تنها اتاق تو باهات دارم دوس 

 باشم 

 دیگه پروئی- 

 پروا بی و زد مزه با چشمک یه 

 بوسید گونمو 

 شدم سرخ 

 بیشعور 
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*parte:64 

 

 

 جانم:گونم رو کشید دستشو-

 بشم میکشه،قربونت خجالتیم چه 

 کرد بغلم محکم 

 بچم شدم،آخ له آرتام آی- 

 خوبه ببخشید،کمرت:کرد ولم 

 بهترم- 

 تخت رو نشست کشید دستمو 

 عسل؟ میگم:بغلش نشوند منم 

 بله؟- 

 !نفرس تک که تخت این- 

 خب؟- 

 تکیه این چیه؟میگم خب- 

 بخوابم باید کجا من 

 حیا بی:بازوش تو زدم مشت یه 
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 باز بگردم دورت آخ:زد قهقهه 

 که شدی سرخ 

 نباش پروا بی انقدر آرتام وای- 

 گونه نوازش اشارشو انگشت 

 دارم دوس زنمی:صورتم کشید 

 پروا بی باشم،باتو پروا بی باهات 

 باشم؟ کی نباشم،با 

 پررو:خندیدم- 

 درد از و تخت رو شدم دراز 

 گرفتم دندون لبمو کمرم 

 داری؟ درد:دید آرتام 

 !کم یه- 

 ماهته؟ چند- 

 ماه۲- 

 دکتر بریم میخوای- 

 وقت فردا نه،خوبم،پس نه- 

 دکتر کنترلمه،میرم 

 اوکی:بوسید پیشونیمو- 
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 بیدارت ناهار گلم،بخواب،برا 

 میکنم 

 باشه:بستم لبخند با چشامو- 

 بیرون رفت و کشید پتو با رومو  

 رو بریزه میخواست که اشکمو 

 کردم مهار بزور 

 بود گرفته بغضم اراده بی 

 کنم گریه زار زار میخواست دلم 

 خوابم که گذشت چقدر نمیدونم 

 برد 

 بودم بیداری و خواب عالم تو 

 اومد در صدا به در که 

 نشستم و کردم باز چشامو 

 ناهار خانومم،بیا پاشو:آرتام 

 بالا دادم کش دستامو 

 باشه،الان:گفتم لبخند با 

 بیرون رفتیم باهام پاشدم 

 بود کرده درست پاستا باران 
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 انداختی راه بویی چه به به- 

 مرسی 

 جان نوش:زد لبخند 

 پیش بریم باید بخورید زود 

 صدف 

 بعد خونه برسن بذار بابا خب- 

 

 

 

 

 

*parte:65 

 

 

 

 زد زنگ میلاد ناهار از بعد-

 خونه بردن و صدف گفت فرید 

 میلاد ماشین با و شدیم حاضر 
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 خونشون سمت رفتیم 

 بودن گرفته کچ پاهاشو 

 بود پیچی باند هم سرش و 

 بود شلوغ تقریبا خونشون 

 تا۴ باباش تصادفش بخاطر 

 بود کرده قربونی گوسفند 

 بودن فامیلاشون همه و 

 خیلی مامانش عیادتش از بعد 

 بمونیم شام برا کرد اصرار 

 نکردیم قبول ولی 

 بود داغون خیلی فرید بیچاره 

 محلش صدف اینکه مثل 

 کم داشت دیگه نمیذاشت 

 آورد می 

 صدف حرف برگشت توراه 

 بود فرید و 

 کرده لج صدف:باران 

 داره شده،حق له غرورش 
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 میکردم بدتر بودم من 

 اوه،اوه:میلاد- 

 :گفت و کرد نگاش چپکی باران 

 باشه بله،حواست 

 رو گذاشت دستشو میلاد 

 !!مادمازل چشم:چشاش 

 :نزدیک آورد سرشو آرتام 

 دوستت این این عسل میگم

 بمونه؟ پیشت میخواد باز 

 چطور؟ خب آره- 

 من؟ ی خونه نمیایی تو مگه- 

 !تو؟ ی خونه- 

 زنمی ،ناسلامتیآره خب- 

 چی؟ خودم ی خونه پس- 

 اونم هست،اگه باران که فعلا- 

 اجاره بده رفت 

 اجاره بده خونتو تو نه،خب- 

 اینجا بیا 
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 سرخونه دوماد بشم که-

 میام خب،فردا خیله:خندیدم- 

 فردا چیو چی:کرد گرد چشاشو 

 جمع وسایلتو امشب همین برو 

 بریم،زود کن 

 میمونه تنها ،باران- 

 ایران میره که باشه،اون 

 باران؟- 

 بله؟- 

 ایران؟ میری کی- 

 بلیط دنبال میریم نمیدونم،صبح- 

 میاد،چطور؟ گیرمون ببینیم 

 همینجوری- 

 ی خونه بری میخوای تو:خندید- 

 نمیترسم برو،من شوهرت 

 پررو:پشتش زدم خنده با- 

  

 خونه رسیدیم تا 
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 رفت خودش آرتام 

 و لباسا کل و اتاق 

 کرد جمع وسایلامو 

 دست به چمدون وقتی 

 باران شد خارج اتاق از 

 که میخندید زد،جوری قهقهه 

 شد دیوانه کردم فکر آن یه 

 :گفت بریده بریده خندش وسط 

 ...وـ...تـ...رـ...دـ...قـ...چـ 

 ر...سـ...پـ...یـ...لـ...وـ...جـ...عـ 

 (پسر عجولی تو چقدر)

 گرفت خندش خودشم آرتام- 

 ببند نیشتو:گفت و 

 دارم دوس خب،زنمه چیه 

 باشم عجول براش 

 

 خنده زور از که اشکاشو باران 

 رو بود شده جمع چشماش تو 
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 حالا خب:گفت و کرط پاک 

 اینم میکنه،بیا زنم زنم چه 

 خودت به زنت،خیرش 

 ما نخواستیم 

 آرتام سمت داد هولم بعدش 

 کرد بغلم خواسته خدا از اونم 

 

*parte:66 

 

 

 

 و اونطرف دادم آرتاموهلش-

 که بهش رفتم غره چشم یه 

 کشیدن با ولی گرفت خندش 

 کرد مهارش دهنش تو لبش 

 از خدافظی با و برداشتم کیفمو 

 بیرون رفتیم باران 

 کرد باز برام ماشینو در 
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 زد دور خودشم شدم که سوار 

 گذاشت بیکلام آهنگ یه نشست 

 افتاد راه و 

 نگهداشت فروشی گوشی یه جلو 

 بده گوشیمو میخواد کردم فکر 

 تعمیر 

 گیفم تو از خواستم تا ولی 

 از حرف بی دربیارم گوشیو 

 شد پیاده ماشین 

 رفت؟ کجا وا،این- 

 بسته یه با مین چند از بعد- 

 :پام رو گذاشت رو برگشت،بسته 

 اینم خانوما خانوم بفرما 

 نو گوشیه یه 

 نبود لازم ولی آرتام مرسی- 

 تعمیر میدادم قبلیمو گوشی 

 بود کرده عمرشو دیگه قبلی- 

 قشنگه ببین کن بازش حالا 
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 کرد روشن ماشینو آرتام 

 افتاد راه 

 جعبش تو از موبایلو منم 

 درآوردم 

i دیدن با  phun7 از دهنم 

 شد باز تعجب 

 کردی اینکارو چرا دیوونه- 

 گوشی برا پول همه این چرا 

 دادی 

 بیشتر تو ارزش:خندید- 

 حرفاس این از 

 وقتی سمتم برگشت 

 عسل چیه:گفت دید اخممو 

 نیومد؟ خوشت 

 خیلی چرا:زدم لبخند- 

 نمیاد خوشم اصلا نازه،فقط 

 بدیم گوشی پول اینهمه 

 دیگه یکی بعد روز دو 
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 بیشتر قیمت ،بامیشه مد 

 موقع اون خب:کشید گونمو- 

 میخرم برات همونو هم 

 نیست لازم:زدم تشر- 

 آوردی سرراه از پول 

 تسلیم علامت به دستاشو- 

 خب خب،خیله خیله:بالا برد 

 به کرد نخور،اشاره حرص 

 رسیدیم:خیابون 

 برگردوندم سرمو- 

 برج یه نه که آپارتمان یه جلو 

 افتاد،فکرکنم نگهداشت،فکم 

 بود ای طبقه ۱: یه 

 شدم پیاده کرد باز درو ارتام 

 پارکینگ نمیبری ماشینو:گفتم 

 ببره نگهبان میدم نه- 

 شیک اوه،چه- 

 بود در جلو نگهبان یه 
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 خوش:شد خم آرتام دیدن با 

 اومدین 

 و بهش داد سوئیچو ارتام- 

 بیاره وسایلارو و ساکها:گفت 

 بالا 

 خم دوباره و گرفت سوئیچو 

 رفت و شد 

 و گرفت دستمو  آرتام-  

 سوار آسانسور سمت برد

 رو ۰۱ ی طبقه آرتام شدیم 

 داد فشار 

 الزمان،فشارم صاحب یا- 

 افتاد 

 آسانسور از همیشه  

 میترسیدم 

 عسل پریده رنگت:کرد نگام ارتام 

 افتاده فشارم کنم فکر اره- 

 میرسیم الان:داد فشار دستمو- 
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 بهت میدم شیرین چیز یه 

 میاد جا حالت 

 واقعا:کردم نگاش لبخند با 

 که بود اونی از تر خوب 

 میکردم فکرشو 

 شیطنت با خیرم نگاه دیدن با 

 ندیدی؟ خوشتیپ چی:گفت 

 خود:کردم نازک چشم پشت 

 !!شیفته 

 زد قهقهه- 

 ایستاد آسانسور موقع همون  

 کلیدو و در جلو رفت ارتام  

 ی نوشته به در تو انداخت 

 واحد:کردم نگاه در روی 

 ...الحوائج باب صدودوازده،یا 

 

 

****--- 
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*parte:67 

 

 

 

 شد داخل من کشید کنار آرتام-

 شیک خیلی خونه ، اوه اوه  

 بود مجهز و 

 پارکت کف بزرگ پذیرائی یه 

 سنگی فرش تا چهار با که 

 بود شده پوشیده 

 مبل دست دو با کنارهاشم 

 بود شده پر سلطنتی و راحتی 

 تمام با بزرگ دی سی ال یه 

 بود پنجره جلوی امکاناتش 

 اونطرف هم بزرگ ی پنجره یه 

 چشم خیلی نماش که بود سالن 
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 بود نواز

 بود روبروم در تا چهار 

 سمتشون رفتم 

 بود سرویس اولیش 

 ورزشی لوازم از بود پر  دومیش 

 تخت یه با اتاق یه سومی  

 کتابخونه و میز کامپیوتر و تکی 

 بود بقیه از تر بزرگ چهارمی اتاق 

 طلائی ی دونفره تخت یه 

 دیوارای و توالت میز با 

 صورتی ریز گلهای که طلائی 

 اتاق دور دورتا داشت 

 بود ای شیشه کمد 

 خودتو میچرخیدی هرطرف 

 بود شیک میدیدی،خیلی 

 رو آشپزخونه برم تا برگشتم 

 سینه آرتام با که ببینم هم 

 خانم؟ پسندیدی:شدم سینه به 
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 زیباس خیلی آره:زدم لبخند- 

 ببینم رو آشپزخونه برم الانم 

 لباساتو بیا اول:کشید دستمو 

 کمد،بعد تو بچین 

 بیچینم؟ من:کردم آویزون لبامو- 

 من پس:کرد گرد چشاشو- 

 بیچینم؟ 

 برم اتاق تو پوووف،بذار- 

 بیام ببینم رم خونه آشپ 

 باشه- 

  

 آشپزخونه سمت رفتم 

 جادار و بزرگ 

 بود دلباز خیلی خونه کلا 

 کردم بازش پنجره سمت رفتم 

 صورتم تو خورد باد 

 تو رفتم کردم باز رو پنجره کلا 

 دید جارو همه ذره بالکون،یه 
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 خونه برگشتم زدم 

 نداشت پرده کنده پنجره این 

 بود tv جلوش اونیکی ولی 

 ایی کرمه ای قهوه ی پرده 

 بود نصب بهش شیکی 

 

 

 

********* 

 

*parte:68 

 

 

 

 دیدم که اتاق تو برگشتم-

 لباسای ی همه ارتام که 

 کمد تو چیده ساکمو یه 

 شدی زرنگ که میبینم به به- 
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 ذلیلی زن هعععععی،دیگه- 

 دیگه داره چیزارم این 

 

 پاشو،خودتو:کردم گرد چشامو-

 پررو کن جمع 

 خودت بیا،بقیشم:خندید 

 یه شام برا برم من بچین 

 کنم فکری 

 میخوای تو؟تو:گفتم تعجب با- 

 کنی؟ درست شام 

 

 بله:انداخت غبغت به بادی-

 چی پس 

 

 برو پس باشه- 

 کنم جور و جمع اینجارو منم 
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 بیرون رفت زد و زد چشمک یه-

 لباساشو دیگمم ساک دوتا 

 کمد تو کردم جمع 

 زیر گذاشتم چمدونهارو و 

 تخت 

 بود بریده امونمو کمرم درد 

 درد از و کمرم به گرفتم دستمو 

 نشستم و دهنم تو کشید لبمو 

 تخت لب 

 بهتر حالم گذشت که ذره یه 

 شد 

 از که خوشی بوی با 

 اتاق از میومد بیرون 

 سمت به و شدم خارج 

 رفتم آشپزخونه 

 آشپزخونه تو گذاشتم پامو تا 

 چند آرتام ریخت دیدن از 

 هوا بی بعد کردم هنگ لحظه 
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 نخند خنده،حالا زیر زدم 

 بخند کی 

 بودم موت به رو خنده از 

 گرفت خندش خودشم 

 صندلی رو نشستم 

 خیلی آرتام وای:خوری ناهار 

 شدی بامزه 

 کلاه و دستکش و بند پیش با 

 بود شده العاده آشپزی،فوق 

 بیارم دوربین کن صبر- 

 بگیرم عکس ازت 

 آرتام از و آوردم دوربینمو 

 گرفتم عکس 

 کردیم کوک هم یکی 

 انداخت عکس جفتمون از 

 بود دار خنده واقعا آرتام ریخت 

 بود ماکارونی و سوپ شام 

 بود خوشمزه هم انصافا
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 بود العاده فوق یعنی 

 بود نکنه،خوشمزه درد دستت- 

 جان نوش:زد لبخند- 

 ظرفارو خودش شام از بعد  

 ظرفشویی تو گذاشت و کرد جمع 

 شما با خانومی،چایی خب- 

 میشه شروع من فوتبال الان 

 میام الان برو باشه،تو- 

 بیرون رفت و بوسید گونمو- 

 با و کردم دم چایی 

 گذاشتم نبات و بیسکوئیت 

 سالن بردم و سینی تو 

  

 بود داده لم آرتام- 

 پاهاشم و راحتی مبل رو 

 بود میز رو 

 میومد بدم کار این از همیشه 

 !پاهاتو کن جمع:زدم داد اراده بی 
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 تعجب با و نشست سیخ بیچاره- 

 چی؟:کرد نگام 

 چی یعنی بشین درس میگم- 

 میز رو میندازی پاهاتو 

 همیشه عسل،من بیخیال- 

 بودم همینجوری 

 ندارم کاری رو همیشه- 

 نداری حق بعد به این از ولی 

 کنی،گرفتی؟ همچین 

 :زد غر لب زیر و نشست صاف- 

 !!برسه داد به خدا 

 :عسلی رو گذاشتم رو سینی- 

 شنیدم 

 با و کرد نگام چشمی زیر 

 داد تکون سرشو خنده 
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********** 

 

*parte:69 

 

 

 

 با و برداشتم چاییمو-

 کردم مزه مزه بیسکوئیت 

 بله؟:زد زنگ آرتام موبایل 

 بخیر توام سلام،شب- 

 !اینجاست،گوشی بله بله 

 بارانِ:طرفم گرفت و موبایل- 

 جانم؟ الو- 

 شدی آدم کردی اوه،شور اوه- 

 مثل باهات نمیشه خفه- 

 باید زد،همون حرف آدم 

 بدم فحشت 
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 حالا آها:خندید غش غش- 

 !خودم مربایِ شدی 

 !بیشعور:زدم داد- 

 نخور،زنگ حرص خب خیله- 

 بهت بدم خبر دوتا زدم 

 بد یکیش خوبه یکیش 

 !بگم؟ کدومو اول 

 دیگه بگو نمیدونم- 

 بد خبر اینکه خوب خبر خب- 

 خوب خبر اینکه بد ندارم،خبر 

 خندید بعد....ندارم

 بازی مسخره باران وای- 

 شده؟ درنیار،چی 

 اومممم،فرزاد خب،چیزه- 

 زد زنگ 

 زهرا ی فاطمه یا- 

 عسل؟ شد چی:طرفم پرید آرتام- 

 تکون سرمو و اومدم خودم به- 
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 دادم 

 گفت چی باران خب- 

 گفتی؟ چی 

 گرفت تورو سراغ- 

 خاموشه موبایلت گفت 

 اینجا میاد داره 

 اینجا نیستی،از گفتم منم 

 رفتی 

 خب؟- 

 خواست هیچی،آدرستو- 

 دیدمت اگه ندارم،گفت گفتم 

 بهت باهات داشتم تماسی یا 

 بگم 

 وای- 

 میاد خب،فوقش چیه- 

 تمام و کردی ازدواج میگی 

 سادگی،نمیگه همین به- 

 نگفتی؟ بهمون چرا 
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 بدونن نخواستی....بگو خب- 

 بودی قهر غزل با بگو یا 

 نگفتی کس هیچ به 

 میشه چی باشه،ببینم- 

 فعلا 

 کن صبر نه- 

 چیه؟- 

 داریم پرواز فردا ما بابا- 

 بدرقه؟ بیاین نمیخواین 

 کی؟ عه،فردا- 

 شب،یازده- 

 اوکی،میایم- 

 وضعت اون با نکرده لازم- 

 میبینیم میایم،خونتم شام برا ما 

 میریم بعد 

 بای خوب،پس اوکی،خیلیم- 

 گلی بای- 

 عسلی رو گذاشتم موبایلو 
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 نگام کنجکاوی با که آرتام به و 

 فضول؟ چیه:دوختم چشم میکرد 

 میگفت؟ چی:خندید- 

 ایران میرن شب فردا- 

 کرد دعوت خودشونو شام برا 

 خب؟- 

 خب؟- 

 که گفت عسل،چی نرو طفره- 

 پرید؟ رنگت 

 این؟ به بگم چی حالا خدا یا- 

 ببین خب،آرتام- 

 زد زنگ نازنین اومروز یادته 

 بودی؟ خونمون تو 

 کیه؟ نازنین- 

 دیگه عمم دختر بابا- 

 آها،خب؟- 

 ....ایـ بیاد میخواد فرزاد گفت- 

 نمیخواد:حرفم تو پرید- 
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 شد چی بگی،گرفتم بقیشو 

 اینجاس؟ الان 

 بیاد میخواد فردا نه،پس- 

 ترسیدی؟ چرا تو خب- 

 بهش بگم چی آخه خب- 

 کردیم ازدواج ما اولا- 

 چه؟ اون به ثانیا 

 که نیست اون تنها آرتام وای- 

 هست هم زنعمو و عمو و عمه 

 بودی قهر خواهرت با بگو خب- 

 نگفتی کس هیچ به 

 میگه همینو هم باران- 

 ای کننده قانع دلیل اصلا ولی 

 نیست 

 

 

******* 
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*parte:70 

 

 

 

 کردی ازدواج باهام بگو-

 شدی حامله بگی خواستی تا 

 بگی کشیدی خجالت بعدش و 

 نداره خبر قهری غزلم با 

 کردم فکر لحظه چند- 

 لبام رو اومد لبخند یه 

 نیست هم بدی فکر 

 بخوابیم پاشو حالا:کنارم اومد 

 ها دیره 

 یازده از کردم نگاه ساعت به- 

 بود گذشته 

 شد؟ تموم فوتبال- 

 مونده دیگه ی نیمه نه،یه- 

 دیگه،پاشو بیخیال ولی 
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 بردم و برداشتم استکانهارو- 

 گذاشتم شستم آشپزخونه تو 

 سرجاش 

 ظرفشویی از هم بشقابهارو 

 سرجاش گذاشتم کردم خارج 

 اتاق سمت رفتم زدم مسواکمو 

 لخت ی تنه بالا و شلوارک با آرتام 

 بود شده دراز تخت رو 

 بود خاموش چراغ 

 رنگی طلایی آباژور فقط و 

 اتاق به میپاشید نور 

 رفتم و گذاشتم باز نیمه درو 

 تخت سمت 

 سمتم برگشت 

 تاپ یه آوردم در بلیزمو 

 بود تنم قرمز 

 بود برآمده حسابی شکمم 

 کردم عوض شلوارک با شلوارمو 
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 تخت رو نشستم و 

 باز ازهم دستاشو لبخند با 

 کرد اشاره چشمک با و کرد 

 بغلش به 

 تو رفتم ساختگی لبخند با 

 آغوشش 

 حصار بدنم دور دستاش وقتی 

 رفت فکرم اراده بی کشید 

 اونشب،شاهرخ،آغوشش به 

 گرفت بغضم 

 لعنتی 

 بغضمو دادم قورتش بزور 

 قاب دستاش با صورتمو 

 عسل؟:گرفت 

 بله؟- 

 نمیکنی درک وقت هیچ- 

 دارم دوست چقدر 

 کردم نگاش نگفتم،فقط چیزی- 
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 کشید گونه نوازش دستشو 

 نزدیک صورتشو و صورتم رو 

 کاری بتونم اینکه از قبل کرد

 سوخت لبام کنم 

 *****----- 

 کردم باز چشامو سستی با 

 بود خواب آرتام 

 لبخندی دیشب یادآوری با 

 لبام رو اومد 

 باهام کاری اصلا تصورم برخلاف 

 بوسیدم نداشت،فقط 

 نشستم و دادم کش بدنمو 

 روتخت 

 دستمو پشت از آرتام دست 

 گرفت 

 سمتش برگشتم 

 شدی؟ بیدار- 

 بخیر شمام سلام،صبح:زد لبخند- 
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 تنبل بخیر،بلندشو سلام،صبح- 

 چنده؟ ساعت- 

 نه- 

 شد دیرم نشست،وای سیخ- 

 نزد؟ زنگ گوشیم چرا پس 

 کو؟ گوشیم اصلا 

 شد بلند عجله با بعد 

 بیرون رفت و 

 برگشت دست به گوشی 

 شد حاضر عجله با و 

 بیرون رفت بوسیدنم از بعد و 

 کردم مرتب و تخت رو شدم بلند 

 دستشویی رفتم 

 بود آشپزخونه،گشنم رفتم بعد 

 بود گشنش هم فسقلی این 

 میکرد وورجه ورجه

 خوردم مربا کره نون ی لقمه چنتا  

 بعد پرتقال آب لیوان یه با 
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 بگیرم دوش برم شدم بلند 

 قوطی به چشم اتاق رفتم وقتی 

 بود خریده آرتان که موبایلی 

 نبود بهش یادم اصلا افتاد 

 سیمکارتمو و کردم بازش 

 پشت پیام زدم،چنتا داخلش 

 اومد برام هم 

 شم بلند خواستم بیخیال 

 خورد زنگ گوشیم که

 بود ایران شماره 

 فرزاد کردم،نکنه هل اراده بی 

 باشه 

 گذاشتم سایلنت رو گوشیو 

 حموم رفتم و 

 

 

 

******* 
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*parte:71 

 

 

 

 کشید طول ساعتی یه-

 بگیرم دوش کامل تا 

 خودم دور پیچیدم رو حوله 

 اتاق سمت رفتم و 

 پوشیدم و برداشتم لباسامو 

 گرفتم موهامو نمِ حوله به اول 

 و برق به زدم رو سشوار بعد  

 کردم خشکشون 

 آرایشمو لوارم و بستم بالا از 

 چیدم برداشتم کمد تو از 

 آرایش توالت،یه میز رو 

 سمت رفتم و کردم ساده 

 آشپزخونه 
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 بود ظهر  ونیم دوازده ساعت 

 کردم باز یخچالو 

 بود پیمون و پر ماشاالله 

 گذاشتم رو کرده چرخ گوشت 

 شه آب یخش بیرون 

 شستم هارو زمینی سیب 

 کردم رنده و کندم پوست 

 ناهار برا بود زود فعلا 

 

 کردم روشنش وی تی سمت رفتم 

 موزیک کانال زدم 

 

 پاهامو و روکاناپه نشستم 

 کردم دراز 

 میکرد درد کمرم باز 

 کردم اونور اینور کانالو کمی 

 آشپزخونه سمت برم شدم بلند 

 خورد زنگ خونه تلفن که 
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 :برداشتم تلفنو و کردم گرد عقب 

 بله؟- 

 زهرمار،چرا و کوفت:باران- 

 نمیدی؟ جواب گوشیتو 

 

 گوشی به حواسم اصلا وای- 

 تماس ایران از نبود،راستش 

 باشه فرزاد داشتم،ترسیدم 

 حموم سایلنت،رفتم رو گذاشتم 

 کردم فراموش دیگه بعد 

 رفت راه هزار تو،دلم دست از- 

 حالا؟ خوبی 

 خوبم،چخبر؟ مرسی آره- 

 چندبار زدم ،زنگسلامتی- 

 شدم ،دلنگرونتندادی جواب 

 سرت نکرده،بلایی خدایی گفتم 

 اومده 

 به برم الان بابا،فقط نه- 
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 چندتا بزنم،حتما سر گوشیم 

 دارم تماس 

 

 زد؟ زنگ فرزاد- 

 ندادم جواب که نمیدونم- 

 خودتو زیاد شام برا باشه،حالا- 

 ننداز،فعلا زحمت به 

 عزیزم،فعلا باشه- 

 

 کف پاهام خواست تا آشپزخونه سمت رفتم گذاشتم گوشیو--

 کنه،دوباره لمس رو آشپزخونه 

 خورد زنگ تلفن 

 بابا،پووووووف آی- 

 ولی برداشتم گوشیو-  

 صدایِ بله بگم اینکه از قبل 

 عســــــــــل؟:کرد کرم آرتام داد 

 بله؟- 

 کجایی؟ هست معلوم:زد داد- 
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 میزنم زنگ دارم ساعت دو 

 نه میدی جواب گوشیتو نه 

 رو خونه 

 سایلنت رو ببخشید،گوشیم- 

 بود 

 نمیدی؟ جواب چرا رو خونه- 

 میزدم حرف باران با- 

 شد ساکت لحظه چند- 

 ،وایوای:اومد حرف به بعد 

 شده چی کردم فکر 

 نگرانت میام،خیلی دارم راهم تو 

 شدم 

 کارت به میخوام،برو معذرت- 

 برس 

 تنگ میام،دلمم دارم دیگه نه-

 شده 

 باشه،منتظرم:خندیدم- 

 عسل؟:خندید 
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 بله؟- 

 

*parte:72 

 

 

 

 عسلی؟-

 بله؟- 

 خانومی؟- 

 بله؟- 

 خانومم؟- 

 جانم؟....بلـ- 

 بلا بی آها،جانت:خندید- 

 من شه آماده ناهارت شما تا 

 رسیدیم 

 چشم به اونم-  

 بلا بی چشمت- 
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 سمت رفتم کردم قطع 

 آشپزخونه 

  

 کردم آماده ناهارو 

 اتاق سمت رفتم و 

 کردم پررنگ رژمو 

 زدم ادکلن کمی و 

 آشپزخونه سمت برگشتم 

 میکردم آماده میزو داشتم 

 اومد تام آ که 

 ابروش تای یه دیدنم با 

 شدی؟ ناز چه:بالا پرید 

 لبخند بجای ولی رفت قنچ دلم 

 رفتم براش غره چشم یه 

 تا و سمتم اومد خنده با 

 ریزی ی بوسه بیام خودم به 

 بیرون رفت و زد لبام به 

 دستامو:شنیدم صداشو 
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 گلم بیام بشورم 

 

 

 

 

 

&***------*****- 

 

*parte:73 

 

 

 

 صندلی رو نشستم-

 آرتامم بعد مین چند 

 اومد 

 بویی اومممم،چه- 

 نکنه درد دستت 

 بخور اول:زدم لبخند- 
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 باشه بد طعمش شاید 

 اومم،راس:گفت متفکرانه- 

 میگیا 

 برا و میز پشت نشست 

 کرد شروع و کشید خودش 

  و چونم زیرِ زدم دستمو 

 کردم نگاش 

 کرد مزه که غذاشو از کمی 

 :کرد بلند سرشو اخم با 

 !شورِ؟ انقدر چرا عسل،این أه 

  

 شوره؟:گفتم تعجب با-

 بله- 

 دهنم گذاشتم تیکه یه- 

 نبود شور اصلا ولی 

 بود اندازه نمکش 

  

 این:کردم بلند سرمو تعجب با- 
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 ی قیافه دیدن با....شـ کجاش 

 خوردم حرفمو خندونش 

  

 آرتام،دلم گذاشتی سرکارم- 

 ریخت 

 گرفت بود میز رو که دستمو- 

 خانومی کردم شوخی:گفت و 

 ریخت؟ چی برا دلت 

 نیاد خوشت شدم نگران خب- 

 هم سوخته غذا تو نترس- 

 نمیگم چیزی من بذاری جلوم 

 لقمه یه و زد چشمک یه بعد 

 طرفم گرفت 

 که بگیرم دست با خواستم 

 کرد اشاره و کشید دستشو 

 رفتم جلو لبخند دهنم،با به 

 گرفتم رو لقمه و 
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 کارش و شرکت از ناهار موقع-

 میگفت 

  

 نتونستم بیشتر لقمه چند 

 آرتام زورِ به اونم بخورم 

  

 خواستم و کردم جمع میزو 

 دستمو پشت از آرتام که بشورم 

 تو بذارم اینور بیا:کشید 

 بگیر هویچ آب شما ظرفشویی 

 خواست دلم بخوریم،یهو 

 داری؟ ویار نکنه:گفتم خنده با- 

 قهقهه گرفت،بعد تعجب اول- 

 نچسبون پررو،انگ بچه برو:زد 

 بهم 

 کردم ریز ریز هارو هویج 

 گرفتم آبشو و 

 خورد خودش لیوان یه آرتام 
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 من حلق تو ریخت لیوان دو 

 داره ویتامین میگفت همش 

 .......و داره نیاز بدنت 

 میترکیدم داشتم دیگه خلاصه 

 

****** 

  

 جان؟:آرتام-

 کنم؟ چیکار شام برا- 

 بیرون؟ بریم میخوای- 

 اینا رفته،باران اه،یادت- 

 بیان شام برا میخوان 

 تی جلو بود بغلش تو که منو- 

 :خودش سمتِ برگردوند وی 

 بیرون نبود،از حواسم اصلا 

 میدم سفارش 

 بخورم نه،نمیتونم- 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 293 

 

 

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

 

*parte:74 

 

 

 میکنم آشپزی باشه،خودم-

 

 شد حالا:زدم لبخند 

 

 پررو:بینیم رو زد 

 

 دیره،باید آرتام شو بلند-

 میخوای بکنیم،چی کارارو 

 کنی؟ درست 

 

 ای خامه سوپ و فسنجون- 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 294 

 

 میام شو،منم بلند پس باشه 

 کنم درست دسر و سالاد 

 

 شدیم بلند جا از جفتمون 

 آشپزخونه سمت رفتیم و 

 ی ژله با شیرازی سالاد 

 کردم درست رنگ چهار 

 

 جای همه فسنجون بوی- 

 بود کرده پر رو خونه 

 آرتام؟:کمرم زدم دستمو 

 یاد آشپزی کجا از-جانم؟- 

 گرفتی؟ 

 آشپزی کتاب از- 

 دروغ- 

 بود کجا نه،راست،دروغم- 

 سیر شکممو یجوری باید 
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 دامن به دست دیگه میکردم 

 میشدم آشپزی کتاب 

 

 مختر دختر حالا خوبه-

 نمیآوردی 

 

 کجا از:گفت شیطنت با- 

 آوردم؟ نمی میدونی 

 

 چی؟:کردم گرد چشامو-

 

 تنها و مجرد پسر یه من خب-

 .....پـ تنهاییهامو یجوری باید 

 شد ساکت من چپکی نگاه با 

  

 وایسادم رفتم کمر به دست

 خب،میگفتی:جلوش 
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 هیچی:خاروند سرشو- 

 چیزه،اومم که ،میگفتماومممم 

 خب،راستش 

 موند نصفه حرفش در زنگ با 

 در سمت رفت خوشحالی با و 

 

 گل دسته یه با میلاد و باران  

 وارد بزرگ کادوی بسته یه و 

 شدن 

 

 

 

-****---***★★ 

 

*parte:75 
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 کردم روبوسی باران با-

 دادم دست میلاد با و 

 از رو گل و گرفت،کادو خندش که کردم نگاش چپی میکرد،چپ نگام داشت چشمی زیر آرتام 

 میلاد آقا باران،مرسی کشیدی زحمت چرا:گرفتم باران

 :باران....میکنم خواهش:میلاد 

 خالس جینگیل برا:شکمم به کرد نیست،،،اشاره تو برا 

 بچینی؟ بیاری وسایلاشو و تخت میای پس کی عسل راستی 

 انداختی یادم شد خوب آخ آخ- 

 حتما میایم آرتام با فردا 

 

 کرد حلقه باران ی شونه دور دستشو پروا بی اونم میلاد کنار نشست باران

 نسکافه؟ یا قهوه ها بچه:آشپزخونه تو رفتم 

 بیار میوه هیچکدوم،آب:باران- 

 داد تکون سرشو باران حرف تایید به میلادم 

 لیوانا تو ریختم پرتقالهارو آب 

 بیرون بردم 

 عسلی رو گذاشتم رو میکرد،سینی صحبت واینا سهام و شرکت ی درباره میلاد با داشت آرتام 

 :پرسید میکرد مزه مزه که حالی در و برداشت لیوانو باران

 دکترته؟ وقته کی
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 ظهر از فردا،بعد-

 ؟ماه هشت تو آها،میری-

 امه ۲ فردا دیگه آره-

 ها نگفتی بالاخره اسمشو- 

 عرشیا شاید که گفتم نمیدونم- 

 آریا شایدم بذارم 

 !!!!آریا:گفت هوا بی آرتام که بگه چیزی خواست باران

 چی؟- 

 خوبه،میذاریم آریا میگم:آرتام- 

 آریا 

 برات دارم نزن حرف فعلا شما- 

 .....ولـ نمیگم چیزی دیگه باشه:خورد خندشو 

 حرفش موبایلش صدای با 

 ولی زد چنگ موبایلشو تخت کنار عسللی رو موند،از نصفه 

 ی صفحه به نگاش که همین 

 زد خشکش افتاد موبایلش 

 تکونش شد قطع موبالش صدای سمتش رفتم نگرانی با نداد جواب ولی زدم صداش چندباری 

 خورد زنگ دوباره موبایلش اومد خودش به دادم
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 !زد خشکم میشد خاموش روشن موبایل ی صفحه رو که اسمی دیدن با که بودم من اینسری ولی 

 

 

 

 

*****★****** 

 

*partr:76 

 

 

 

 آب و مبل رو نگهمداشت،نشوندم بزور آرتام که بشم زمین پخش بود زهرا،نزدیک ی فاطمه یا-

 آرتام از هی و میداد ماساژ هامو شونه همش باران خوردم قلپ چند بزور دهنم جلو گرفت پرتقالو

 شده؟ چی میپرسید

 باش زود بشکن دربیار سیمکارتتو آرتام خدا وای وای خدا،وای باران،وای وای-

 باش اروم خب خیله:ارتام 

 باش زود شمارتو اون بشکنش الان همین نمیتونم:زدم داد 
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 سیمکارتشو و کرد خاموش رو میخورد زنگ هم سر پشت داشت که گوشیشو آرتام من داد با

 حالا میخرم دیگه کارت سیم یه میرم فردا خانومی بیا:شکونتش خودم چشمای جلو درآورد

 شد راحت خیالت

 

 و ردنیاو طاقت سر آخر باران بود آشوب قلبم بستم،تو چشامو و مبل پشتی به دادم تکیه سرمو 

 بزن حرف کردی،دِ لبم به باران،جون شده چی:زد داد

 میزد زنگ که بود شاهرخ،اون-

 :مبل رو نشست خونسرد باران 

 ترسیدی؟ انقدر حالا،چرا شده چی کردم چی؟فکر که خب 

 قلبم خدا وای بگیره بچمو بفهمه،اگه اگه وای- 

 خیلی آرتام صدای ولی بکنه نمیتونه غلطی هیچ:گفتن همزمان جفتشون باران و آرتام- 

 بود خشمگین

 

 

 

*****★***-* 

 

*parte:77 
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 باران مکک به و شستم صورتمو دستو سینک اومد،تو پشتم بارانم آشپزخونه تو رفتم شدم بلند-

 اومدن هم میلاد و آرتام و چیدیم میزو

 کرد عوض بحثو خوب هم الحق و باران خودشو ازدواج به کشید و بحث میلاد  

 فلانی ماشین میخوام طلا میخوام بزرگ ی باشه،خونه فلان م مهریه باید میگفت همش باران

 دختر میکنه،باران شوخی میدونستم میخندیدم همش من ولی بود کرده تعجب میخوام،میلاد

 انبار بود نذاشته کم باران واسه هیچیم و بود توپ وضعش پدرش بود،ماشاالله سیری دل و چشم

 :گفت شوخی لحن با آخرش میلاد که گفت و گفت انقدر

 بچه هم دوتا کردم ازدواج هم قبلا نمیخرم برات ندارم،هیچی هستم،هیچیم که همینم من 

 میدم سکه۴ فقط هم دارم،مهریه

 ......میکنیم،باهاشون زندگی اینا مامانم ی خونه تو 

 میکرد نگاه میلادو حرص با داشت باران ولی میخندیدیم غش غش من و آرتام 

 بود گرفته درد دل خنده از هم بودم خورده زیاد سوپ هم میترکیدم داشتم دیگه وسطای،غذا

 میشدم روخ قبض ترس از داشتم پیش لحظه چند همین تا انگار نه انکار

 

 

 

 

--------*****★ 
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*parte:78 

 

 

 

 ظرفشویی تو چید ظرفارو باران-

 دبو گذاشته و شطرنج میز آرتام سالن تو باران با رفتیم خوردم کردم،قرصهامو درست قهوه منم

 همش میخوند کری داشت آرتام نشده هیچی بودن،هنوز دورش هم میلاد و زمین،خودش رو

 و ال و اینه کارم استادم،من شطرنج تو میکنم،من سوسکت ببری،الان منو نمیتونی تو:میگفت

 ........بل

 میرفت پاشو بشین بار۰۱۱ باید میکردیم،بازنده تماشاشون هم باران منو 

 شد مات و کیش آخرش کری،خوند انقدر آرتام 

 

 قبول زدی جر تو که کرد هوار و داد الکی بده جریمشو پاشو باختی گفت بهش میلاد هم وقتی

 بود حرفها این از تر پررو میلاد ولی...... و نیست

 کرد مجبورش گردنی پس با 

 دریقل با بعد میکنه اشتباهی کار یه که بود شده تخس های بچه پسر این شبیه قیافش آرتام 

 کنه انکار میخواد

 آی: زد غر زنا پیر این عین و کرد دراز پاهاشو و زمین رو نشست نق نق با نشست دراز از بعد 

 یستب از الهی اصلا بمیری شکمت تو بشه سقط بچت شد،الهی داغون میلاد،پاهام نبینی خیر الهی
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 جوراباشو بیفته یادش بعد رشه روت از چرخ ۰۸ تریلی یه ایشاالله نه نه پایین بشی شوت طبقه

 بشی یکی آسفالت با تا بیاد و بره دوباره روت از برگرده پوشیده عوضی

 میکرد درد بدجوری دلم بیارم طاقت نمیتونستم اومد،دیگه در چشام از اشک خندیدیم انقدر

 خنده از نکن،مردم غر غر انقدر بسه بابا:زد داد آرتام به رو 

 

 

*+****--*+-+ 

 

*parte:79 

 

 

 

  منو طرف بیایی اینکه نگو،عوض هیچی تو:کرد نگام چپ چپ-

  میخندی بهم دلقک جای هااااا شوهرتم من مثلا میکنی هر هر همش بگیری

 

 دلقکی خود تو نیستی دلقک جای:گفت خنده با میلاد 

 نکنه درد شما دست:خورد خندشو آرتام 

 نکنه درد شما سر:میلاد 
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 لطفا شو بلند باران ،،،،، دیگه بسه-

 بیار میوه یخچال تو از 

 

 آشپزخونه تو بردم کردم جمع رو قهوه فنجونهای-

 دبع برمیداشتن ساکهاشونو خونه تو از میرفتن شدن،،،باید بلند و خوردن آورد هارو میوه باران 

 فرودگاه میرفتن

 باش نی نی خودتو مواظب:کرد بغلم محکم باران 

 باش خودت مواظب توام:بوسیدم گونشو 

 

 ماشین تو از ظرفهارو منم آشپزخونه برد کرد جمع بشقابهارو و ها میوه آرتام رفتنش از بعد 

 اتاق سمت رفتم خوردم شیر لیوان یه سرجاشون چیدم و درآوردم

 بود تخت رو که گوشیم دیدن با 

 آرتام به نگفتم و فرزاد زدن زنگ اصلا اومد یادم یهو 

 کردم روشن گوشیمو 

 تا ۵۱ نزدیک اوههههههههههه 

 نداده جواب ظهر سر بود باران از اونا داشتم پیام هم تا۴ بود شماره همون از همشم کال میس 

 بود شده نگران بودم
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-*******★ 

 

 

 

 

 میکرد باز پیرهنشو های دکمه کردم،داشت بلند سرمو آرتام بوی استشمام با-

  

 آرتام؟-

 ؟جانم-

 دارم ایران از تماس تا چند- 

 باشه فرزاد کنم فکر 

 گرفت گوشیمو و نزدیک اومد- 

 میدادی؟ جواب خب:

 میگفتم؟ چی- 

 گفتم بهت دیشب که چیزهایی همون- 

 میگم زد زنگ دوباره اگه باشه- 
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 بهش بزن زنگ الان:سمتم گرفت گوشیو- 

 باشه فرزاد خود نیستم مطمعن که من ضمن در نمیشه که الان میگی چی- 

 بود شماره ،،،،همونخورد زنگ گوشیم که بزنه حرفی خواست آرتام 

 زد لب که دوختم چشم آرتام به 

 !بده جواب:

 بله؟:دادم جواب استرس با 

 :گوشی تو پیچید جوون پسر یه صدای- 

 خودتی؟ سلام،عسل 

 خودمم،شما؟ سلام،بله- 

 فرزادم،شناختی؟ من-

 شناختم،خوب عمو پسر بله آها-

 خوبه زنعمو ی

 نمیدادی جواب که بعدم بود خاموش مدت یه چرا هممون،موبایلت بله،خوبیم-

 اسپیکر رو زد گوشیو ارتام 

 ،معذرت،حالانشدم متوجه- 

 داشتی؟ کاری 

 پیشت اونجا بیام میخواستم بله،راستش- 

 چی برای:کردم تعجب مثلا- 
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 افتاده؟ اتفاقی 

 اوممم فقط نشو نه،نگران نه- 

 باهات میخواد عمه بگیرم بلیط شاید میگم،فردا بهت میام حالا 

 خدافظ کنه،بامن صحبت 

 باشه،خدافظ- 

 جان عسل سلام:اومد عمه صدای- 

 خوبین؟ عمه سلام-

 خوبی دخترم،تو قربانت- 

 میکنی؟ سلامتی؟چیکار 

 جون، عمه هیچی- 

 اینجا بیاد میخواد چی برا ،فرزادشده طوری عمه 

 !!خیرِ امر نیست چیزی بگردم دورت نه:خندید عمه 

 !بشم متوجه منم کنید صحبت واضح عمه،لطفا چی خیر امر-

 گیره عمه،گلوش کنه خواستگاری ازت بیاد میخواد-

 کردم ازدواج من عمه ولی:گفتم فکر بی و هوا بی-

 !میکنی شوخی:!میگفت که عمه متعجب صدای بعدش و شد سکوت خط پشت لحظه چند- 

 !گفتم جدی خیلیم عمه نه-

 نگفتی؟ چیزی چرا پس-
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 کردی؟ ازدواج کی

 کردیم ازدواج عمه راستش- 

 بگیم شما به ایران بیایم گفتم

 نداره خبر قهرم،اونم هم غزل کشیدم،با خجالت دیگه شدم باردار که

 بارداری؟ وقته شدی،چند هوا به جون،سر دختر وای-

 ماهه۸-

 کردی؟ ازدواج کی-

 ماهه۰۰ نزدیک:گفتم دروغ به-

 میگفتی بهمون باید عمه نکردی خوبی کار- 

 شد چطور گفتم خب ولی میدونم- 

 شی خب،خوشبخت خیله-

 ایران؟ نمیاین 

 اومدیم عمه،شاید نمیدونم-

 مفصل میزنم زنگ ،بعداباشه-

 خدافظ میکنیم،فعلا صحبت 

 برسون عمه،سلام خدافظ-

 شوهرت به ،توامباشی سلامت-

 برسون سلام
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 کرد قطع 

 کردم قطع 

 آرتام؟ وای:کردم بلند سرمو 

 جان؟-

 دربارم؟ میکنن فکری چه الان-

 فکری هیچ:بغلش تو کشید منو کشید دراز تخت رو اومد و کرد خاموش چراغو آرتام-

 نکن فکر بخواب،بیخودی نکردی،الانم که کردی،خلاف نمیکنن،ازدواج

 خوابید و کرد بغلم سفت و بوسید پیشونیمو

 نمیبرد خوابم دلشوره و فکر از من ولی 

 

 

 

******★***--- 
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 بمیرم،دستمو دردش از بودم حاضر که میکرد درد کردم،انقدر باز چشامو کمرم شدید درد با-

 دچرخی کرد روشن آباژور و شد بلند هول دادم،با تکونش محکم گرفتم بازوشو آرتام سمت بردم

 سمتم،کمکم اومد دوباره و کرد روشن چراغو شد بلند-دارم درد کمر آرتام وای-شده؟ چی:سمتم

 پذیرایی تو بردم شدم بلند کرد

 بهترشد دردش رفتم راه که یکم 

 کاناپه رو نشستم

 بیمارستان بریم میارم لباسهاتو الان:آرتام 

 میشم خوب برم شدم،راه خوب آرتام نه-

 پریده شدم،رنگت خوب چیو چی-

 میشم بهتر برم راه شم بلند عزیزم،الان خوبم که گفتم- 

 شد بهتر خیلی دردم زدم قدم رو پذیرایی دور چند 

 نزدیکش،متوجهم بود،رفتم فکر تو عمیق و بود نشسته کاناپه رو آرتام بود صبح چهار ساعت

 دادم فشار و گرفتم نشد،دستشو

 کرد نگام و اومد خودش به 

 میکنی؟ فکر چی آرتام؟به شده چی-

 شدی؟ عزیزم،بهتر نیست چیزی خوبم:زد مصنوعی لبخند-

 خوبم خوبِ آره-

 بخوابیم بریم خداروشکر،پاشو:زد لبخند-

 :نذاشتم شه بلند خواست- 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 311 

 بگو؟ آرتام،راستشو شده چی

 :گرفت قاب دستاش با صورتمو-

 گلم،توخودتونگران نیست چیزی

 میکنم درستش نکن،خودم

 نگرانی از مردم آرتام بگو-

 شرکته ی درباره هیچی-

 !!!!آرتاممممممم؟-

 فقط میگم خب پووووف،خیله-

 هاااااا نشی نگران باز

 بابا مردم باشه،بگو-

 داشتم کردم تعریف برات یادته-

 میکردم ورشکست بابارو شرکت 

 !!کرد کمکم شاهرخ

 خوب؟:دادم قورت دهنمو آب-

 باهم شدیم شریک اونموقع-

 ندم میخواد،اگه سهمشو الانم

 میکنم ضرر کلی من اینجوری و دیگه یکی به میفروشه 

 میخواد؟ سهمشو فهمیدی کجا از خب،تو-
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 گفته منشی به شرکت رفته ندادم جواب زد زنگ که ظهر-

 بره بده خب،سهمشو-

 نباش نگران میدم،تو:زد لبخند-

 نگرانی؟ چرا پس خب-

 دارم کم پوففففف،،،پول-

 چقدر؟-

 میلیون۵۱-

 بگیر بابات از خب-

 بندازم رو پدر به حالا بوده خودم جیب تو دستم که سال همه این از بعد نمیخوام-

 بگیر قرض من خب،از-

 داری؟:کرد گرد چشاشو-

 بهت بدم تا بدی سفته و چک باید بله،ولی-

 خانومی نمیخواد:کشید گونمو-

 میکنم جورش جوری یه خودم

 باشه:انداختم بالا شونمو-

 بدم بهش رو هست حسابم تو که پولی میخواستم ولی
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*parte:82 

 

 

 

 نمیذاره بفهمه اگه میدونستم-

 میکردم خودمو کار من ولی

 بود مغرور زیادی آرتام

 بودم تر شق کله اون از منم ولی

 خواب اتاق تو برد و کرد بغلم-

 جانم؟-عسل؟:موهام لای کرد بغلم،دستشو کشید دراز خودشم و تخت رو گذاشتم

 بیان دیگه ماه کنم چیو،فکر همه گفتم مامان به دیروز بلا،من بی جانت-

 گفتی؟ چیو-

 دیگه ازدواجمونو-
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 چی؟ بچه این آرتام،پس وای-

 گفتم مامان به گفتی،من عمت به تو که حرفی همون خب-

 نگفت بگزرونه،چیزی بخیر خدا-

 مامانت؟

 بچتم اگه گفت نه،فقط:خندید-

 برسه زنت داد به باشه،خدا شر خودت عین

 بودی کاش ای ولی نیستی تو که پدرش:گفتم دلم تو-

 باش نداشته واقعیش پدر به شباهتی هیچ کنه خدا

 آرتام؟-

 جانم؟-

 نیست؟ تو شبیه اصلا چرا بچه این نمیگه مامانت-

 کشیده مامانش به میگیم خب-

 ......منم به اگه،اگه-

 فهمید منظورمو-

 :لبم رو گذاشت اشارشو انگشت

 نکن الکی ،فکرایهیششششش

 خانومم،بخواب نمیشه طوری نده،هیچ راه بد دلتم به
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 وایسادم پا سر بس از گرفت درد کمرم من دیگه باش زود آرتام وای-

 چندتا فقط خانومی خب خیله-

 میشه بیاریم،تموم اونارم مونده،بذار وسایل دیگه

 بچینیم ببریم و وروجک این وسایلای تا خودم ی خونه اومدیم مرد یه و وانت با دکتر از بعد-

 زد تاول سرپام،پاهام من ساعته دو

 بودن زد،رسیده زنگ باران صبح-

  

 شد،بریم تموم این از اینم خوب:وانت پشت گذاشت و آورد وسایلم ی تیکه آخرین آرتام

 خداروشکر،بریم-

 میخواست و بود خیابون ور اون که شخصی دیدنِ با که بشم سوار خواستم شد،منم سوار آرتام-

 دید منو بست،اونم یخ رگام تو خون اینطرف بیاد
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 میکردم نگاه اونو من تعجب با

 منو اونم

 

 

 

 

*****★******** 

 

*parte:83 

 

 

 

 نشدم سوار دید وقتی آرتام-

 عسل؟:شد پیاده خودش

 شو کجایی،سوار عسل

 عسل؟:داد تکون جلوم دستشو

 کرده تعجب من مثل هم شاهرخ،،،ارتام به رسید و گرفت نگاهمو رد نمیدم جواب دید وقتی-

 از و اومد خودش به تعجب،،،شاهرخ تا بود ترس بیشتر من حس من،،،ولی از بیشتر بود،شایدم
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 ترسیده شکمم،بچمم سمت رفت دستم اراده میزد،بی دهنم تو ما،قلبم سمت اومد شد رد خیابون

 بود

 !شو سوار:زد داد من روبه آرتام ما طرفِ رسید شاهرخ تا

 بود برده ماتم من ولی-

 گرفت بازومو سمتمو اومد آرتام

 ؟؟!!شو سوار میگم نیستم تو با مگه:کرد ماشینم سوارِ

 نشست و زد دور خودشم-

 شو پیاده:شیشه رو زد شاهرخ

 !!دارم کارت

 تروخدا آرتام،برو برو:سرم سمت رفت دستم-

 کچمو مثل روی و رنگ که آرتام

 درآورد حرکت به ماشینو ممکن سرعت بالاترین دید،با

 داشتم تهوع حالت

 بود شده شروع دردش باز کمرمم

 نگهداشت آپارتمان جلو آرتام

 فشارم طرفم میومد که شاهرخ دیدن با که ساختمان سمت برم خواستم شدم پیاده من

 وردبرخ زمین با کنم،محکم بند جایی به دستمو بتونم اینکه از قبل و رفت سیاهی ،چشامافتاد

 کردم
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 کردم باز حالی بی با چشامو-

 میکرد درد میسوخت،سرم دستم

 دادم فشار هم رو محکم چشامو

 شد بهتر میدیدم،دیدم تا

 بود ضعیف صدام-آرتام؟:کردم بود،صداش بهم پشت آرتام

 جانم؟:برگشت و شنید ولی

 گرفت دستمو و سمتم اومد-

 آرتام؟ شده چم-

 میشی افتاده،بهتر عزیزم،فشارت نیست چیزی-

 چطوره؟ بچم،بچم-

 خوبین نیست،جفتتون طوریش-
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 گونم رو ریخت اشکام-

 خانومی؟ میکنی گریه چی واسه:کرد پاک اشکامو-

 میترسم آرتام،خیلی میترسم-

 بگیره ازم بچمو بفهمه،اگه اگه

 میترکه داره دلم برمیاد،آرتام بگی هرکاری اون از خدا وای

 ........نمیفـ گلم باش آروم-

 سرخ چشمای با بود خدا،شاهرخ یا در سمت چرخید من سر و موند نصفه حرفش در شدن باز با

 بود در جلو

 الل کاش عباس حضرت بود،یا شنیده حرفامو مجید قرآن نمیزنه،یا قلبم کردم احساس لحظه یه

 نمیگفتم چیزی میشدم

 ببینم بیرون شدی،برو وارد نزده در چی واسه:سمتش رفت آرتام

 

 که کنه بیرونش خواست آرتام

 و سمتم گرفت اشارشو انگشت و من سمت اومد عصبانیت با و عقب داد هلش محکم شاهرخ

 پنهون،کردی؟ تو،به،چه،حقی،بچمو:گفت شمرده،شمرده

 نگو چرت بیرون شو بچه،گم کدوم:زدم داد-

 میکنم سیاه روزگارتو یا میدی بچمو اشتباهی،یا در سخت کوچولو خانوم:زد پوزخند-

 طرفی کی با میکنم ثابت بهت

 نمیشناختی منو هنوز
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 :زدم داد که بره خواست 

 نیست تو مال میشناسم،بچمم بهتر خودتم از تورو من اتفاقا

 بکنی نمیتونی غلطی هیچ توام

 معل قد جلوم که چیکارشی تو:گفت حرص با شاهرخ که کنه بیرون دوباره خواست شاهرخو آرتام

 کردی؟

 شوهرشم من:زد پوزخند آرتام-

 برد ماتش لحظه چند حرف این شنیدن با شاهرخ-

 

 

 

 

 

******★******* 

 

*parte:85 

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 321 

 اتاق از رفت حرص با و شد پشیمون ولی بگه چیزی کرد باز کرد،دهنشو نگاه منو خشم با بعد-

 به دلم خودم که میکردم گریه من،جوری هق هق شروع با شد همزمان در شدن بیرون،کوبیده

 سوخت خودم حال

 

 کن شدم،رحم گرفتارش من سرنوشتیه چه این خدا آخه

 ندب نمیخواستن اشکام انگار من ولی کنه آرومم داشت سعی و بود گرفته آغوشش تو سرمو آرتام 

 ......عشق عمیقِ بود،زخمِ زخم مطمعنا نه که بود،انگار زخم انگار بیان،دلم

 

 آرتام شدم مرخص بودم،وقتیم بیمارستان تو کامل روز یک-

 نمیداد بهم کاریو هیچ ی اجازه

 بود آشوب دلم همش

 دهنم تو میومد دلم شاهرخِ اینکه فکر با میومد در صدا به در یا میخورد زنگ تلفن هروقت

 

 

 

 

 

************** 
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*parte:86 

 

 

 

 آرتام روز یک اینکه تا نبود خبری هیچ شاهرخ از هفته سه تا ولی-

 شده چی پرسیدم بود،وقتیم مشخص قیافش و چشاش از بود،کاملا عصبی خونه،خیلیم اومد کلافه

 بشین بیا:کاناپه رو نشست رفت و کرد نگام عمیق لحظه چند

 و رنگ هک نگفتم،آرتام بودم،دروغ کرده یخ ترس از بگم ،اگهبغلش نشستم رفتم لرز و استرس با-

 میگم بهت من بعد باشی آروم بدی قول باید اول جان عسل:گفت دید پریدمو رویِ

 گونم رو ریخت اشکام حال این با ولی دادم قورت بغضمو-

 :کرد پاک اشکامو کلافه آرتام

 خودته با تصمیم بعد دقت با بده گوش حرفام به عسل،اول نکن گریه

 :گفتم و کردم باز دهنمو زور به-

 میخواد ازت،بچشو کرده شکایت من،شاهرخ عزیزِ ببین:گفت و کشید پوفی اآرتام-.....چیشده؟

 .....برم حال از و بره سیاهی چشام تا بود کافی حرف همین
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★★★★ 

 

 

 

 بیمارستان میسوخت،تو جور بد شکمم و بود تار کردم،چشام باز چشامو شکمم سوزشِ با—

 نداشتم بود،باور شکمم،خالی سمت رفت نبود،دستم اتاق تو کس بودم،هیچ

 اتاق وارد پرستار و آرتام من جیغ با زدن جیغ کردم شروع برده بچمو شاهرخ اینکه فکر با

 میکشی جیغ چرا خانومی چیه:سمتم اومد آرتام....شدن

 باش عزیزم،آروم میارنش الان:کو؟ـارتام بچم بچم،آرتام:گفتم هق هق با-

 کوچولو پسر یه مین چند از بعد

 بغلم گذاشتن آوردن بود قرمز لپاش و داشت باد صورتش که

 ولهک و کچ دهنشو هی و بود نگهداشته باز کم یه اونیکیو کنه،ولی باز نمیتونست چشمشو یه

 صلاا ولی میزد نق نگرفت،فقط سینمو کردیم هرکاری ولی میخواست شیر و بود میکرد،گشنش

 به ادمد تکیه سرمو حالی بی بخره،با خشک شیر رفت پرستار،آرتام پیشنهاد نمیخورد،به سینمو

  بود اومده دنیا زودتر هفته یه بستم،وروجک چشامو بغلم تو بچم و سرم پشت

 هک همین ولی چرخوندم سرمو و کردم باز چشامو ارتامِ اینکه فکر با در شدن بسته بازو صدای با

 زد خشکم کردن،کامل وصل ولتاژ هزار برق من به انگار دیدم در جلو شاهرخ 
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%******** 

 

*parte:87 

 

 

 

 بود فشردم،خواب بغلم تو رو بچه-

 شد تر نزدیک شاهرخ

 نمشببی میخوام فقط:گفت آروم و وایساد سرجاش که خوند نگام از ترسمو کنم بودم،فکر ترسیده

 بهم رسوند خودشو بلند قدم چند با نمیگم چیزی دید وقتی

 بیرون برو:زدم پس دستشو محکم که کنه بغلش تا کرد باز دستاشو

 روب گفتم:زدم جیغ که بودم شده دیوونه انگار من کرد،ولی نگام فقط و دهنش تو کشید لبشو

 بیرون

 میرم نزن داد میرم باشه،باشه:سرش بالا برد دستاشو شاهرخ من جیغ با

 

 گونم رو ریخت اشکام

 بود کرده فرق درجه ۰۸۱ بود،رفتارش آور بیرون،تعجب رفت شاهرخ
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 رسید آرتام بالاخره بعد ساعت نیم

 خوردن کرد شروع ملوچ ملچ با پسرم به دادم که شیرو

 پسرم بود گشنش

 میرفتم صدقش قربون لب زیر آروم و میکشیدم صورتش رو دستمو

 بود تنم ی پاره حقیقتا

 قلبم ی نیمه

 بود برده خوابش بغلم تو شد تموم که شیرش

 سرجاش گذاشتش آرتام

 چند شد باعث که سرمم تو زد هم آرامبخش یه و کرد عوض سرممو و شد اتاق وارد پرستار یه

 باشم خواب ساعتی

 

 

★★★★ 

 

 

 بگیرم دوش بودم خونه،رفته بودم اومده بود روز تخت،دو رو بکشم دراز کرد کمکم آرتام-

 کنه مراقبت شدنم،ازم خوب تا بود کرده استخدام سال میان نسبتا زن یه آرتام
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-************* 

 

*parte:88 

 

 

 

 بود،هرچقدرم کرده جور خودش رو داشت لازم شاهرخ سهامِ خرید برای آرتام که رو پولی-

 نگفت چیزی کرد جورش کجا از پرسیدم

 میگفتم آرتام به بودیم،هروقتم نگرفته شناسنامه آریا برای هنوز

 میرفت طفره

 بود مشکوک رفتاراش

 میترسوند منو این و 

 بود فراری ازم همش

 میکرد رفتار سرد و

 میرفت من شدن بیدار از قبل صبح و میومد دیر شبا گاهی

 بهم میزدن زنگ هرروز آتوسا و باران
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 نداشتم خبری هیچ صدف از

 ولی موبایلش زدم زنگ چندبار

 بود خاموش

 بهم بود زده زنگ دوبار هم عمه

 اومده دنیا بچم بود فهمیده

 بود ساکت خیلی آریا

 نمیکرد گریه اصلا

 میزد نق آروم فقط

 یمزندگ شخص ترین عزیز و باهاش،تنها میکردم میزدم،دردودل حرف باهاش کلی و بغلم میگرفتم

 بود

 میکرد نگام دقت با وقتا گاهی

 میده گوش حرفام به داره میکردم فکر که جوری

 بود شده که ــخلاصه..میکرد تولید صدا خودش از آروم و میداد تکون پاهاشو و دست گاهیم

 کسم همه

 

 

 

-***-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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*parte:89 

 

 

 

 کارهاشو ی همه اومد،خودم نمی دیگه بود،پرستار گذشته آریا اومدن دنیا از روز ده-

 میکرد درست شام میکرد،ناهار مرتب رو خونه میومد هرروز خدمتکار یه میکردم،عوضش

 میرفت شبا

 

 تختش رو گذاشتم رو بود برده خوابش بغلم تو که رو آریا—

 بیرون اتاق از اومدم

 بود فکر تو نبود،عمیقا بهش حواسش اصلا ولی بود وی تی جلو آرتام

 زد تلخ لبخند یه سمتم پیشش،برگشت نشستم رفتم

 پکری، وقته آرتام؟چند چته-

 آرتام؟ میکنی فرار ازم چرا

 شدی؟ سرد چرا

 کرد نگام عمیق لحظه چند-

 وندکوب گوشیو محکم صفحش رو اسم دیدن خورد،با زنگ گوشیش که کنه بغلم خواست جلو اومد

 شاهرخ،لعنت بهت لعنتی،لعنت:زمین رو

 :آرتام نزدیک شد،رفتم سیخ تنم موهایِ شاهرخ اسم شنیدنِ با
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 شده؟ چی آرتام،بگو من مرگ

 ایل لابه کرد فرو سرشو و بوسید بار چند موهامو آغوشش،رو تو کشید محکم منو سمتم برگشت

 متاسفم چیز همه عسل،بابت متاسفم:موهام

 

 

 

---*-*-*-*-************* 

 

*parte:90 

 

 

 

 نذاشت بشم جدا آغوشش از خواستم-

 تنهات نمیرفتم،کاش ایران از روز اون ببلعم،کاش تنتو عطر عسل،میخوام نخور تکون:آرتام

 میکردم،عسل؟ خودم مالِ تورو میگفتم،کاش بهت میکردم،کاش خودخواهی نمیذاشتم،کاش

 حرفاش متوجه......آوردم کم دیگه کنم،من چیکار بریدم،نمیدونم کس همه و چی همه خستم،از

 وگرفت،پیشونیش قاب دستاش با صورتمو و کرد جدا خودش از منو....میگفت هزیون نمیشدم،انگار

 خاطرِ واسه فقط بدون کردم شد،هرکاری هرچی افتاد، اتفاقی هر عسل:پیشونیم به چسبوند

 بچت و خودت برا تواِ،فقط

 .......ولی دارم دوستت دنیا همه قدِ ازم،من نشو دلگیر
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 کرد ول نصفه حرفشو ی نزد،بقیه حرفی

 میترسونی منو حرفات با آرتام؟داری چی ولی-

 خانومم نترس:زد تلخی لبخندِ-

 کردی؟ پنهون ازش بچشو که تو کرده،از شکایت شاهرخ گفتم یادته عسل نترس،فقط

 دادم تکون سرمو فقط-

 میبرد جنون مرزِ تا منو آریا از دوری بود،فکرِ گرفته بغضم

 از دمکر راضیش فداتشم،من نکن بغض:داد فشار سینش رو سرمو دید گشندمو بغضِ وقتی آرتام-

 کنه نظر صرفِ شکایتش

 چجوری؟:کردم بلند سرمو تعجب با

 !اسپرسو از تر زد،تلخ تلخی لبخند-

 !!!!!!!!دوتا ما طلاق شرطِ  به:کرد رصد غمگینش چشمای با متعجبمو نگاهِ

 

 

 

 

 

-**********----****** 
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 نمیشد آرتام،باورم دهن به شدم خیره بهت با-

 عسل؟:داد تکون بازومو آروم زده خشکم دید که ارتام

 هوم؟:کردم نگاش مات-

 عسل؟ چیه تصمیمت:داشت غم دنیا یه انگار نگاهش-

 بیشعور کرده غلط:زدم داد که اومدم خودم به تازه انگار-

 ......رو مردک میکنم تیکش میکنم،تیکه گورش به بکنه،زنده نمیتونه کاری هیچ

 و کردم پاک اومدم،اشکامو خودم به اریا ی گریه صدای با که میکردم داد و جیغ داشتم همونجور

 بود ،گشنشمیکرد بسته و باز دهنشو و میکرد نق آریا،نق اتاق سمت رفتم شدم بلند

 یه میشد منفجر داشت بده،سرم بهش ارتام به دادم کردم آماده شیرشو و ارتام به دادمش بردم

 عسل؟:زد صدام ارتام که میشد گرم چشام داشت کاناپه،تازه رو شدم دراز و خوردم مسکن

 ؟جانم:کردم باز چشامو-

 کرده کاری خراب اریا عزیزم پاشو:زد تلخی لبخند-

 شستم بردم رو آریا شدم بلند

 از کشیدم بود،روشو راحت جاشم بود سیر تختش،شکمش تو گذاشتم و بستم پوشکشو دوباره

 شدم خارج اتاق
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 نیست؟ گشنت:گفت لبخند با دیدنم با آرتام پیش رفتم

 نه-

 میمیرم گشنگی از گشنمه،دارم من ولی-

 آرتام:گفتم حرفش به توجه بی

 ؟کنیم چیکار حالا

 :کشید آهی و شد کدر قیافش

 چیه؟ خودت نظر

 !!کنیم فرار بیا-

 چی؟:کرد گرد چشاشو-

 بریم اینجا از کنیم فرار بیا گفتم-

 عشقم نشو بچه-

 کنیم؟ چیکار پس:گونم رو ریخت اشکام-

 

 

 

 

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

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 333 

*parte:92 

 

 

 

 بشی،میتونی؟ جدا آریا از نمیتونی که تو:داد فشار سینش رو سرمو-

 !نه:گفتم بغض با-

 ......مجبـ پس خب-

 طلاقم میخوای چی،ها؟ترسو مجبوریم:سینش رو زدم مشت با بده ادامه حرفشو نذاشتم

 بزنی؟آره؟ جا بدی؟میخوای

 کرد خفم لباش با.......میخـ

 :گفت و لبام رو از کشید لباشو

 قیدِ باید میخوای منو هم بزنی،اگه منو قیدِ باید میخوای رو آریا اگه عسل،اگه نیست ای چاره

 هیچ به من میگفت دادم،نباید تکون سرمو گریه با و دهنش رو گذاشتم محکم دستمو......آریـ

 ......وجه نمیشدم،به،هیچ جدا پسرم از عنوان

 شد خیره و کرد بغل دستاشو و کشید غلیظ پنجره،آهی سمت رفت شد بلند و زد پس دستمو

 بیرون

 عسل،شب بخواب برو پاشو:اومدم خودم به آرتام صدای با که بودیم مونده اونجوری ای دقیقه چند

 بخیر

 نمیایی؟ تو:گفتم بغض با-

 !!نه-
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 :گفتم عوضش شدم منصرف که توام بیا بگم خواستم-

 بخیر بخور،شب شامتو برو بیا

 

 بستم درو و اتاق تو رفتم

 بود خواب آریا

 نبرد خوابم کردم هرکاری تخت،اما رو کشیدم ودراز کردم خاموش چراغو

 بخوابم نمیذاشت خیال و فکر

 میخواست امن آغوشِ یه دلم

 کنم دردودل باهاش که نفر یه

 میخواست مامانمو دلم

 کس نمیکنه،هیچ پر مادرو جای هیچکس قطعا

 نبرد خوابم صبح تا

 شد بیدار صبح تا دوبار آریا

 بود رفته خونه از همیشه از زودتر آرتام

 بود گرفته خیلی دلم

 بود کننده خفه بود گلوم تو که بغضی

 زد زنگ باران که میمردم داشتم دیگه

 دردودل برا بود شخص بهترین
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 گفتم چیو همه

 میریخت اشک پام به پا

 بدم تشخیص میتونستم تلفنم پشت از اشکیشو چشمای و بغضش

 بود میلاد با ازدواجش با باران بابای رضایت اونروز خوش خبر تنها 

 داشت ذوق کلی که خودش

 

 

 

 

********** 

 

*parte:93 

 

 

 

 خونه نیومد آرتام شب تا اونشب-

 کرد خاموش بعد نداد جواب اول زدم زنگ

 بود گذشته شب۰۰ از ساعت
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 میزد شور دلم

 آشوب دل و بودم نگران

 بیفته بود قرار اتفاقی یه انگار

 نیومد صبح تا

 بود خاموش زدم زنگ هرچیم

 صبح تا شب تا نیومد اونروزم

 !!!!!!!!!صبح تا شب تا صبح تا شب تا

 نشد خبری آرتام از ولی گذشت هفته یک

 بود گریه روزم و شب

 شاهرخ بزنم زنگ میخواستم

 داشت خبر شاید

 شرکت میرفتم باید اول نه ولی

 آژانس زدم زنگ و کردم حاضر رو آریا

 داشتم رو آدرس

 برسم تا کشید طول ساعتی یک

 بود خلوت شرکت

 نمیاد هم ماه یک تا و کاری مسافرت رفته آرتام میگفت منشی

 شدم خارج شرکت از ناامیدی با
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 خونه برگشتم دوباره و

 گذشت هم هفته یک

 بیاد میخواست فردا باران

 بود خوش بودنش به دلم

 نبود برام خواهر از کم مدت این تو

 

 

 

 

********* 

 

 

 

 

 کردم باز چشامو زنگ صدای با

 بود برده خوابم صبح دمایِ دم

 بفرمائید:برداشتم آیفونو

 پایین بیاین هستم،لطفا پستچی-
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 پایین رفتم 

 دادگاه از احضاریه یه

 رفت سیاهی باشه،چشام شاهرخ طرف از اینکه فکر با

 کردم باز و پاکت و کردم راضی خودمو زحمت هزار به......بالا رفتم و نگهداشتم خودمو بزور

 دربیارم شاخ بود نزدیک تعجب از روش ی نوشته دیدنِ با

 ؟!آرتام

 ؟!آرتام

 ؟!آرتام

 ؟!آرتام

 !چرا؟ اخه

 بود داده غیابی طلاق درخواست آرتام

 میشد خونده طلاقمون جا در میدادم رضایت اگه بود غیابی چون

 بود صبح فردا پس دادگاه

 میومد باران خداروشکر حالا

 نبود تنها آریا

 .......حال این با ولی

 هک زن ی نکره صدای شنیدن با ولی آرتام موبایل زدم زنگ باره هزار و دوباره و برداشتم گوشیو

 زمین رو کوبوندم گوشیو میباشد،محکم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه:میگفت
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****-----&***** 

 

*parte:94 

 

 

 

 شد زده در که بودم نذاشته اتاق تو پامو هنوز ولی اتاقش سمت رفتم آریا ی گریه با-

 بود باران

 کردم بازش

 بود شده ذره یه برات دلم عسل وای:کرد بغلم محکم

 میبینمت عزیزم،خوشحالم منم:بوسیدم گونشو

 نمیاد بهت نزن حرف اینجوری:گرفت نیشگونم

 آریا اتاق سمت رفت من برم قربونت الهی میگفت که حالی در شتابان بعد

 داده طلاق درخواست آرتام گفتم باران به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 340 

 شی جدا ازش نفعته به:گفت عوضش هیچ که نشد متعجب تعجبم کمال در

 عسل نکن ظلم بچت حق در

 کنه بزرگش دیگه یکی نذار هست خودش بابای وقتی

 بگیره ازت رو بچه میتونه راحت خیلی شاهرخ گذشته اون از

 !!داری دوسش که تو بیا راه جونم،باهاش نکن لج پس

 !نگو چرت:کردم گرد چشامو-

 جونم،حقیقت حقیقته:خندید-

 !بشی؟ متنفر ازش میتونی چطور حالا شدی عاشق اول روز از تو

 موِ  یک باریکیه به نفرت و عشق بین ی فاصله نمیدونی مگه-

 نزن حرف فلسفی:توهم کشید اخماشو-

 جوجو من فداتشم:داد فشار بغلش تو محکم رو آریا بعدش

 

 

 

****-***** 

 

*parte:95 
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 بود پیشم تنها شب تا باران-

 اومد شام برا میلادم

 کرد درست شام باران خودِ

 موند پیشم باران ولی رفت میلاد شام از بعد

 

 شدم بیدار تلفن صدای با صبح—

 بله؟:برداشتم رو گوشی و پذیرایی تو رفتم کسل

 نیومد صدایی-

 بفرمائید؟:گفتم دوباره

 نیومد صدایی هیچ بازم-

 کردم قطع-

 خورد زنگ دوباره

 بفرمائید؟ الو-

 سکوت بازم-

 سلام:گوشی تو پیچید شاهرخ صدای......بلـ-

 دهنم تو اومد قلبم
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 باشم مسلط خودم به کردم سعی ولی

 سلام،بفرمائید-

 !!ببینمت میخوام:گفت بعدش و اومد عمیقش نفس صدای-

 چی؟ برای-

 دیگه دارم کارت حتما-

 ندارم کاری شما با من ولی-

 اگه پوففففف،اوکی،پس-

 نشو شاکی کردم شکایت دوباره رفتم

 کجا؟ کن،باشه،کی صبر نه-

 خیابونتون سر ݐشا کافی بیا ظهر از امروز،بعد-

 ساعت؟-

 باش اونجا چهار-

 اوکی-

 کردم قطع

 میکنه تهدید بیشرف،فقط

 بود۰۱ ساعت

 میز رو چیدم رو صبحونه

 بود خواب اتاق،باران سمت رفتم
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 کردم بیدارش

 بود خواب آریا

 بود؟ کی عسل:شد خارج خیس روی و دست با سرویس از باران

 بود؟ کی کی-

 خورد زنگ کردم دیگه،فکر تلفن-

 بود ،شاهرخخورد نکردی،زنگ فکر-

 خب؟:بالا پرید ابروهاش-

 !!ببینتم هیچی،میخواد-

 اولالا-

 کن کوفت ،صبحونتودرد-

 

 

 

 

-*************- 

 

*parte:96 
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 اتاق تو رفتم شدم بلند آریا نق نق خوردم،با باران پرتهای و چرت با صبحونمو-

 کرد جمع میزو باران

 شده کثیف حموم ببرمش شب کردم،باید عوض پوشکشو و دادم رو آریا شیر

 پذیرایی بردمش و کردم بغلش

 وی تی جلو کریر گذاشتمش

 نشستم بغلش خودمم

 گرم شیر لیوان دو با باران

 سلع به منظورش)توش ریختم خودتو بخور،شیرینه بیا:سمتم گرفت کنارم،یکیو نشست اومد

 (بود ریخته شیر تو که بود خوردنی

 گرفتم و لیوان و کردم نگاش چپکی

 باران؟-

 هوم؟-

 میشه؟ چی-

 چی؟-

 میگه؟ چی شاهرخ نظرت قضیه،به همین:کشیدم آهی-

 هب پسرت،اول بخاطرِ عسل،شده نگیر سخت:سمتم خیرِ،برگشت نمیدونم،ایشاالله:کشید آهی-

 بگیر تصمیم میگه،بعد چی کن،ببین گوش خوب حرفاش
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 !!!!میسوخت خیلی خودم برای گونم،دلم رو ریخت اشکام و پایین گرفتم سرمو

 !داشت؟ وجود منم تراز بدبخت یعنی

 :باران سمت کردم رو شدم بلند و میز رو گذاشتم و خالی لیوان

 بگیرم دوش یه میرم من-

 میکنم درست ناهار میام خودم

 باشه:کرد بسته و باز چشماشو-

 گرفتنم دوش کشید طول ساعتی یک

 بود یک ساعت

 اب داشت و بود گرفته بغلش رو آریا بیرون،باران رفتم کردم خشک موهامو و پوشیدم لباسامو

 میزد حرف باهاش خنده

 !!نکنی اغفال پسرمو باش ترشیده،مواظب هوووی:گفتم باران روبه و نزدیکشون رفتم

 وشبناگ تا نیشش کردم،بعد پیدا شوور که میکنم،خودم باز جا دخترم برا دارم:کرد ریز چشماشو-

 شد باز

 آشپزخونه سمت رفتم و گفتم پرروئی لب زیر

 درآوردم هارو باگت فریزر تو از

 گاز رو گذاشتم ریختم کن سرخ روغن رو ظرف

 خیارشور و سس همراه برداشتم جانونی تو از ناگدم بشن،نون سرخ تا روش چیدم هارو باگت

 برشداشتم شدن سرخ که کامل برگردوندم میز،باگتهارو رو چیدم
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 خسر باگت بود،عاشق باز آخر تا نیششم آشپزخونه تو اومد خودش که کنم صدا بارانو خواستم

 بود شده

 عجقم طلا اوممممم،دستت:باران

 کو؟؟ کن،آریا بشین،کوفت نشو،بیا اه،لوس-

 !!!!خاله فسقلِ خوابید:گفت میگرفت لقمه خودش برا که حالی در باران-

 

 

 

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

 

*parte:97 

 

 

 

 بودم شده قرمز ترس و استرس از....میزدم بال بال گنده پر مرغ عین چهار ساعت تا-

 میخندید هرهر و میپروند تیکه همش باران

 قرارته اولین مگه داری استرس انقدر چرا:میگه بیشعور
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 کردم نگاه تیپم به آیینه تو—

 ایه کفش با داشت خاصی ای شیشه جنس یه که کالباسی مانند مردانه بلوز با یخی تنگ شلوار

 .....کالباسی راحتی

 بود مات رژ یه و ریمل حد فقط،در آرایشمم

 مچم به بستم ساعتمو

 حلقم به افتاد نگام

 نه یا بیارم درش شدم مردد

 باران؟؟؟؟-

 بله؟:اتاق تو پرید باران

 نه؟ یا دربیارم حلقمو بنظرت باران-

 !!بیار درش:دهنش تو کشید لبشو-

 مشد خارج خونه از آریا بوسیدنِ با و برداشتم کیفمو......شدم منصرف که بزنم حرفی خواستم-

 

 رسیدم چجوری نفهمیدم ،اصلابودم فکر تو شاپ کافی به رسیدن تا—

 بود خلوت....شدم وارد—

 دارین؟ سفارش چی:سراغم اومد پیشخدمت نشستم تا

 !!کسیم منتظر-

 رفت و داد تکون سرشو-
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 بود گذشت دقیقه ده

 سرکاریه،نمیاد کنم فکر

 رسیدم دیر ببخشید:شد بلند سرم پشت از صداش که شم بلند خواستم و کشیدم پوفی-

 شد پنچر ماشین

 سمتش برنگشتم

 روبروم نشست اومد خودش

 زده هم تیپی چه اوه،بیشرف اوه

 شد پیداش پیشخدمت دوباره

 

 داد سفارش اسپرسو قهوه خودش برا شاهرخ

 لطفا داغ شیرِ لیوان یه:من-

 کنه آرومم میتونست داغ شیر فقط داشتم استرس وقتی

 میدی؟ بهش خودتو شیر:گفت مقدمه بی شاهرخ

 آریاس به منظورش فهمیدم بعد نشدم حرفش متوجه کردم،اول نگاش تعجب با-

 !!!!نه-

 چرا؟-

 کردم نگاش عصبی-

 پایین گرفت سرشو که خوند نگام از چی نمیدونم
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*parte:98 

 

 

 

 میز رو چیدن آوردن سفارشهارو-

 خب؟؟:کردم بلند سرمو ساکته دیدم وقتی مین چند از بعد

 کرد نگام سوالی و بالا گرفت سرشو-

 !کنی؟ نگام فقط اینجا کشوندی منو-

 بزنم حرف منطقی باهات نه،میخوام:کرد اخم-

 خب؟:کردم حلقه داغ لیوان دور دستمو-

 چیه؟ تصمیمت خب-

 ؟ی درباره-
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 میکنی؟ انتخاب کدومشو!!!!.....پسرمون:زد پوزخند.....پسرت و آرتام-

 :گفتم و کردم مکث لحظه چند-

 داریم دادگاه هم صبح فردا داده طلاق درخواستِ که آرتام

 !!میشه صادر طلاق درجا بدم رضایت من غیابیه چون

 میدی؟ خب،رضایت:بالا انداخت ابروهاشو-

 !!!!آره:گفتم ممکن لحن آرامترین با و پایین انداختم سرمو و کشیدم آهی-

 داشت لبخند کردم بلند سرمو-

 کرد اخم و خورد خندشو میکنم نگاش دید تا

 خب،بعدش؟:شاهرخ

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با-

 چی میرسی،دیگه بهش داری که بود آرتام منو طلاقِ آریا نگرفتن برای شرطت تو چی،خب بعدِ

 میخوای؟؟

 ابانتخ اسم پسرمون برا تنهایی و سرخود گفته کی:اشتباهی،اولا در سخت خانوم نه:زد پوزخند-

 !کنی؟

 !!!!ببینی پسرتو بذارم تا کنی ازدواج من با باید شما:دوما-

 چـــــــــــــــی؟؟-

 ازدواج؟؟

 سمتمون چرخیدن من داد با بودن اونجا که هم چندنفری همون ولی بود خلوت شاپ کافی

 ازدواج رفت،بله میزنی،آبروم داد چرا:شاهرخ-
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 کنم انتخاب اسم براش خودم دارم دوس خودمه پسرِ اولا:زدم پوزخند خودش مثل

 کنم ازدواج باهات باش خیال همین به:دوما

 شدم بلند بعدش

 بیرون شاپ کافی از زدم بهش توجه بدون

 

 

 

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

 

*parte:99 

 

 

 

 :شد کشیده پشت از بازوم که بودم برنداشته بیشتر قدم چند-

 نشده تموم حرفم ؟هنوزدرمیری وایسا،کجا

 نداشتم حرفی باهات اولم از شد،یعنی تموم حرفم من ولی:صورتش تو شدم براق

 !!!!بشین برو:ماشینش به کرد اشاره و کشید پوفی

 میخوام:کشیدم بازوموازدستش-
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 کن خونه،ولم برم

 دارم کارت ماشین تو برو میگم بهت:کشید و گرفت دستمو محکمتر اینسری

 هستی کی کردی نیست،فکر مهم واسم اصلا تو بدرک،حرفهای:زدم جیغ و کشیدم دستمو محکم

 میدی،ها؟ دستور بهم

 چشمام جلو از شو ببینمت،گم نمیخوام دیگه

 سنگ به کرد گیر عقب،پاش دادم هلش توانم تمام با و محکم که بگیره بازومو خواست حرص با

 پشتِ از زلال آبِ  عین خون و کرد برخورد زمین با محکم زمین،سرش خورد محکم و پشتش

 شد جاری سرش

 میکردم نگاش داشتم بهت با

 نمیتونست ولی بشه بلند کرد سعی و سرش پشتِ به زد دستشو و کرد بلند سرشو

 کردم کمکش و گرفتم دستشو و جلو رفتم

 بودم شده لال انگار....بزنم حرف نمیتونستم و بودم مونده مات

 ودب رفته ازش زیادی خونِ بیمارستان اولین به رسیدن تا شدم سوار خودم و کردم ماشینش سوار

 

 

 

 

***************** 
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*parte:100 

 

 

 

 بود حال بی حالِ بی

 خورد بخیه تا پنج سرش

 یکل با آخرشم میکرد نگاه منو چپکی و میومد خرکی عشوه و میپلکید دورش همش پرستارِ یه

 !داداشته؟:پرسید ازم نازونوز

 عذابمه ی نخیر،ملکه:کردم خالی اون سرِ که بودم عصبانی انقدر

 تو به بدمش دستی میخوایش،دو

 رفت ایشی با و خورد جا کلی بیچاره

 دارن خرسندی دل چه مردم

 بیشرف این ایه تحفه چه میکنن فکر حالا

 شدیم خارج و کرد حساب و بیمارستان پولِ کارمون،خودش اتمام از بعد

 فرمون پشت نشست خودش

 افتاد راه و نشستم منم

 فضا تو پیچید آهنگ صدای و کرد روشن کرد،ظبطو دراز دستشو
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 میشم رد سطحی هر از من**

 ها دیونه مثلِ میبینم توروانگاری

 میشینم کوچه این سرِ هرروز

 

 پاییزه و بغض با شبام

 دردِ  پراز و سرد روزهام

 برنمیگرده تو پیش میدونی که سخته چقدر

 

 خیابونو و چتر بارونو بویِ من

 داشتم دوست عطرت با

 نمیذاشتم بودم،تنهات سرت میرفتی،پشتِ که هرجا

 بودم دوروورت دلتگیت تنهاییت،وقتهایِ تویِ من

 دورم ازت میگیری،خیلی میخوامت،چشمهاتو که حالا

 

 شی تنها که دلتنگی،وقتی که وقتی

 باشی پیشم شم،میخوای دور ازت میخوای

 دیره دیگه اینبار میفهمی که وقتی

 میره داره حالا بود عاشق اونیکه
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 دوتاییمون سخته،واسه رابطه این

 جداییمون بوده،شاید من تقصیرِ

 !انگار داشتنت بوده،دوست من تقصیرِ

 بردار من چشمِ بغضم،از رو از چشمهاتو

 

 داشتم دوست عطرت با و خیابون و بارونو،چتر بویِ من

 نمیذاشتم بودم،تنهات سرت میرفتی،پشتِ که هرجا

 بودم دلتنگیت،دوروورت تنهاییت،وقتهایِ تویِ من

 دورم!!!دورم ازت میگیری،خیلی میخوامت،چشمهاتو که حالا

 (خیابون و چتر-لهراسبی علی)

 

 کردم نگاش چشمی زیر-

 بود،شدید توهم اخماش

 نگهداشت،خواستم آپارتمان جلو

 شدم میخکوب حرفش با که بشم پیاده

 جلو طلاق از بعد فردا:شاهرخ

 !!منتظرتم درش

 چی؟ برای:سمتش برگشتم-
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 عقد میگم،برای الانم گفتم بار یه

 کن بیرون مخت از منو با ازدواج-

 !! کن بیرون سرت از پسرمو دیدنِ توام پس: گفت جدی خیلی سمتمو برگشت-

 شد پرید،متوجه رنگم 

 !!فردا تا:جلو به شد خیره و دهنش تو کشید لبشو

 !!پایین شو گم یعنی این

 ورودی سمت رفتم و شدم پیاده

 شدم آسانسور سوارِ و مجتمع تو رفتم

 کرد توقف آسانسور کی نشدم متوجه که بودم فکر تو انقدر

 

 

 

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

 

*parte:101 
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 :پرسید و سمتم اومد باران شدم داخل و کردم باز درو وقتی-

 کردی؟ دیر عسل؟چرا شد چی

 باران وای:زدم زار و بغلش تو انداختم خودمو گریه با....بشکنه بغضم تا بود کافی حرف همین

 خیلی میگیره،باران ازم رو آریا کنم،وگرنه ازدواج باهاش باید فردا میگه باران....شدم بدبخت

 باران خدا میارم،وای کم دارم باران حالا کنم بیرحمه،چیکار

 بچم،خدا وای

 :حرفم تو پرید که میزدم فک وروره عین داشتم همینجوری

 کن،حقشه ازدواج باهاش که،خب نشده ها،عزیزم،طوری چیشده کردم جان،آروم،فکر عسل وای

 نکن انصافی هست،نا اونم ی بخواد،بچه بچشو

 انتقام جنس بود،از هوس جنس از خواستنش اولشم از نداره دوسم اون باران ولی....ولی-

 کنه اذیتم بود،میترسم

 بونتقر برو:کرد پاک نداره،اشکامو کاریت آریا بخاطرِ نمیکنه،شده عزیزم،اذیتت نترس:زد لبخند

 کنم درست شام میرم خوابید،منم تازه بشور،آریا صورتتو و برم،دست

 

 

 

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

 

*parte:102 
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 باشه-

 کردم عوض لباسامو و شستم صورتمو و دست

 و زمینی ی فرشته این به دوختم چشم بود،بالبخند خواب ها فرشته آریا،عینِ اتاقِ سمتـِ رفتم

 وشوپت همون کنم،برای خوابش بد ورد،ترسیدمخ تکون کردم،کمی نوازش گونشو انگشتم با آروم

 شدم خارج اتاق از و روش کردم مرتب

 بود کرده پر رو خونه کلِ لازانیا بویِ

 داد لازانیا سفارشِ ناهار برای شاهرخ که روزی به افتاد یادم

 بودیم دوتا خودمون

 بود روزهایی چه که آخ

 کنه نامردی تونست خوب چه که آخ

 بره یادم نامردیش عمرم آخر تا نکنم خونه،فکر دلم

 نمیکنم فرامو وقت هیچ

 کردم روشن رو tvکاناپه، رو نشستم رفتم پیشدستی تو گذاشتم برداشتم میوه یخجال تو از

 کاناپه رو گوشی به خورد چشمم

 بود گرفتم،خاموش رو آرتام ی شماره و برشداشتم

 کاناپه رو انداختم گوشیو دوباره و کشیدم آهی

 کرد جلب توجهمو آریا صدایِ که بود شده تموم تازه میوم
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 میزد نق و بود شده بیدار

 بود کرده خیس جاشو

 ساکت میشد،ساکتِ آروم خیلی آب حموم،زیرِ بردم درآوردم کردم،لباساشم باز پوشکشو

 حمومش نکشید طول بیشتر دقیقه پنج

 تختش رو گذاشتمش.....بیرون دورش،رفتم پیچیدم حولشو

 گذاشتم کلاهشم و پوشوندم باسهاشوبستم،ل پوشکشو و

 پذیرایی تو بردمش کردم بغلش

 باران؟-

 بله؟-

 کن،گشنشه اماده لطفا رو آریا شیرِ-

 اوکی،الان-

 دستم داد کرد اماده رو شیشه

 شدی خوشگل رفتی حموم جون خاله بشم قربونت:بوسید آروم رو اریا ی گونه

 شم دوماد جون،میخوام خاله دیگه آره:گفتم آریا زبونِ از

 !!نفسی تو خودمی فداتشم،دومادِ:بوسید گونشو اونیکی دوباره و خندید باران

 و کرد نگام چپکی.....نکن اغفال بچمو برو:شکمش تو زدم-

 شام بیا:آشپزخونه تو رفت

 باشه-
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 کریرش رو گذاشتم رو آریا

 بود شده تموم شیرش

 آشپزخونه سمتِ رفتم

 

 

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

 

*parte:103 

 

 

 

 کی.....کردم تعجب.....شد بلند اتاق تو از موبایلم صدای که بود شده تموم ناهارمون تازه-

 !باشه؟ میتونست

 !!بو صدف:برداشتم گوشیمو

 جانم؟؟ الو-

 بیمعرفت؟؟ سلام،چطوری-

 تو؟ یا منم نشو،بیمعرفت عه،بدجنس عه-

 نشد ازت خبری تصادفم،اصلا از تو،بعد معلومه خب:خندید-
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 ملاقات اومدی بار یه فقط

 بود خاموش گوشیت زدم زنگ بار چند اولا:تخت رو نشستم-

 نیومدی بارم یه اون ملاقات،تو اومدم بار یه من خوبه حالا:دوما

 ملاقات؟؟ بیام که بود چت تو وا،مگه-

 !!شدم نبود،مامان چم-

 !میگی؟ دروغ:زد داد بعد کرد سکوت لحظه چند 

 نمیگم نخیر،دروغ:خندیدم-

 ؟!کی-

 پیش روز دوازده ده -

 میام الان خدا جونم،ای ای-

 اونجا

 الان ینبب نه نه:گفتم هستم،پس قبلیم ی خونه میکنه فکر اون افتاد یادم که بیا بگم خواستم-

 اینجا بیا میفرستم آدرس

 کردم عوض خونمو

 منتظرم،بای اوکی-

 بای-

 شدم خارج اتاق از و فرستادم آدرسو 

 باران؟-
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 ها؟-

 میاد؟ داره صدف-

 جدی،کی؟-

 اینجا میاد میزدم،گفت حرف باهاش داشتم الان همین-

 اینجارو؟ بلده-

 دادم آره،آدرس-

****** 

 :چرخید خودش دورِ و خونه تو رفت شیرجه من به توجه بدون تو پرید صدف کردم باز که درو-

 کو؟ کو؟جوجو کو؟کو؟عسل

 مردم خدا وای

 آریا اتاق سمت برد کشید دستشو باران

 جوجو من بخورمت ببین و خدا،فسقل وای:شنیدم و صدف ی زده ذوق صدایِ

 

 

 

****------*----*----****** 

 

*parte:104 
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 کرد احوالپرسی هم ما با و کند دل آریا از بالاخره-

 بود شده عوض خیلی چهرش

 بود برداشته پرتر ابروهاشو و بود زده رنگ موهاشو

 کردی؟ بیشعور،ازدواج:زدم جیغ دستش تو ی حلقه دیدنِ با

 وت از تاکارت دو کنم، دعوتتون عروسی برای اومدم آره،الانم:زد لبخند و کرد حلقش به نگاه یه-

 باران هم یکی من به داد یکی....آورد در کیفش

 کردم بازش رو کارت

 بود بعد هفته دو بود،مراسم صفحه تو رمانتیک و زیبا خیلی صورتِ به فرید خودشو عکسِ

 شد خر باز فرید بالاخره پس-

 سراغت اومد

 باشه،ایش خداشم از:کرد نازک چشمی پشت-

 صدف؟ ماجراتون چیبود:باران-

 نپرس:کشید آهی صدف-

 گرفت زود کردم،اونم اشاره باران به ابرو و چشم با

 نکن ناراحت خودتو اوکی:باران
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 شید خوشبخت شد،ایشاالله حل خداروشکر

 خودت عروسی مرسی،ایشاالله:زد لبخند صدف

 ایشاالله:شد باز نیشش باران

 بدبخت ی ندیده نیشتو،شوهر ببند-

 میباره برات دوتا دوتا چیه تو:کرد اخم-

 شیر من ی خنده زدم،از قهقهه که بزنه حرفی شدم،خواست ناراحت کرد کردم،فکر نگاش متعجب

 خندید هم صدف و خودش و شد

 پررو:باران

 موند پیشمون صدف اونشب

 من تا میکرد مواظبت ازش باران بیشتر رو آریا

 دارم دادگاه فردا گفتم صدفم برای

 گفتم چیم همه

 شد ناراحت خیلی

 میترسیدم کنه دور ازم کنه،بچمو اذیتم بخواد شاهرخ اینکه خودم،از میترسیدم

 میسوخت خودم برا دلم

 عایا؟ داشت وجود منم از تر تنها
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************** 

 

*parte:105 

 

 

 

 پوشیدم لباسامو....نشن بیدار ها بچه تا شدم بلند سروصدا بی-

 خوردم شیر لیوان یه فقط

 شدم خارج و کردم باز درو آروم

 کنه خبر آژانس گفتم نگهبان به پایین رفتم آسانسور با

 برسم تا کشید طول ساعتی یک

 دیر بس از دیگه ی هفته برا مینداختم رو دادگاه داشتم دیگه:گفت دیدنم با قاضی رسیدم وقتی

 کردی

 میخوام معذرت-

 بود؟ چقدر کنید،مهریتون امضا اینجاهارو بفرمائید:داد تکون سرشو 

 نبود یادم فکر،حقیقتا تو رفتم-

 نیست یادم قاضی آقای نمیدونم-
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 نمیخوایش؟-

 نه-

 داد تکون کلشو-

 از بعد زدم،البته انگشت جاشو دو هم بزرگ ی ورقه یه....کردم امضا و دفتر دوتا و برگه چهارتا

 کردن امضا هم اونا که بود مرد شاهد دوتا.....خوندن

 پول با البته

 میشه صادر طلاقتون کامل دیگه صبح شد،فردا تمام:قاضی

 بیرون اونجا از زدم حرفی بدون و دادم قورت زور به رو بود گلوم تو که بغضی

 !!وش سوار عسل:شاهرخ....برگردوندم سرمو بوقی صدای با که میرفتم زنان قدم داشتم رو پیاده تو

 شدم سوار و کردم باز درو و جلو رفتم-

 شد؟؟ تموم-

 !!آره:کردم نگاش چشمی زیر-

 ناآشناس مسیر دیدم که گذشت ساعتی نیم درآورد حرکت به ماشینو حرف بی-

 میری؟ کجا-

 محضر-

 فعلا کنیم عقد نمیتونیم پس نشدم جدا آرتام از کامل هنوز من-

 :خیابون کنارِ کشید ماشینو-

 !!نشدم متوجه
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 !!میشه خونده کامل طلاقمون ی صیغه صبح فردا-

 !برم؟ کجا دنبالت،الان میام فردا پس:کشید پوفی-

 میخواست نظر من از کردم،داشت تعجب

 خونه برو-

 میگم محضر بعدِ همشو،فردا کن جمع رو اریا خودتو وسایلهای خونت برو:گفت و کرد فکر کمی-

 من ی خونه تو بچینن بیارن

 گفتم که همین:شدم لال جدیش صدایِ با که بزنم حرفی خواستم

 !!کنم تحمل زورگوییشو باید کی تا بده صبر خدایا اوووف

 

 

 

 

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

 

*parte:106 
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 شدم پیاده حرف بی.....نگهداشتـ آپارتمان جلو-

 شد دور که شنیدم ماشینشو صدای شدم دداخل تا

 خونه کردم پرت خودمو خستگی با و بالا رفتم سورآسان با

 عسل؟ شد چی:سمتم اومد دیدنم با باران

 شد تموم:دستام تو گرفتم سرمو-

 ریدهپ بخور،رنگت اینو بیا:برگشت شربت لیوان یه با بعد مین چند و آشپزخونه تو رفت باران

 کجاس؟ آریا:کشیدم سر نفس یک و پرتقال شربت

 میده شیرشو داره صدف-

 باران؟:دادم تکون سرمو

 جانم؟:کنارم نشست-

 خونش بریم فردا کنیم جمع وسایلامونو گفت شاهرخ:سمتش برگشتم-

 کردین؟ عقد مگه:گفت تعجب با باران

 صبح نه،فردا:کشیدم پوفی-

 جونم نداره عیب:شونم رو زد-

 نمیکنه اذیتت مطمعنم که باش،بخدا آروم

 مطمعنی؟ انقدر کجا از:کردم نگاش پوزخند با-

 نداشت،برنمیگشت بهت حسی اگه که اونجا از:گفت لبخند با-

 چیه؟ منظورت:گفتم تعجب با-
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 :گفت شیطونی چشمک با-

 انتقام فقط قصدش اون خب

 وبارهد داشت دلیلی چه باخته،وگرنه بهت دلشو فهمیده کرده ترکت اینکه از بعد مطمعنم ،ولیبود

  کنی ازدواج خودش با و شی جدا آرتام از کنه مجبورت تر مهم اون از و برگرده

 !!بچش بخاطرِ خب:زدم پوزخند

 

 !!عسل است بهونس بچه-

 لطفا نشو بچشو

 باش داشته غرور و باش عاقل تو

 میکنه کنه،مطمعنم اعتراف بذار

 آشپزخونه تو رفت پاشد لبخند با بعد

 فکر تو رفتم

 !!!!!!بگه؟ راست باران اگه

 

 

 

 

*************** 
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 میترکید داشت مخم خدا وای-

 آریا اتاقِ سمتِ رفتم پاشدم

 شد بلند دیدنم با.....میداد شیر بهش داشت تختش تو صدف

 ؟خانوما خانوم شد چی-

 !!شد تموم:کشیدم آهی-

 باش عزیزم،صبور بوده قسمت:زد تلخی لبخندِ-

 خودم اتاقِ سمت رفتم و زدم حوصله بی لبخند یه

 برداشتم تخت زیرِ از هامو ساک

 کمد جلو گذاشتم

 هم صدف و باران که بودم مشغول ساعتی توش،نیم چپوندم لباسهامو و کردم باز رو کمد درِ

 کمکم اومدن

 رفتن برا داری عجله خودتم که میبینم:باران

 !!شو خفه:گفتم حوصله بی
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 !!شد سگ این باز:گفت صدف به رو لبی زیر-

 بهش زدم گردنی پس یه

 !!شکوندی گردنمو که دستت بشکنه:زد غر لب زیرِ ها پیرزن عینِ و کرد نگام چپ چپ

 میخندید ریز ریز داشت صدفم-

 بگیرم دوش یه برم برداشتم زرشکی ستِ زیرِ  لباس با لباس دست یه

 من جون،بخورمت:گفت هیزی با زیرهام لباس دیدنِ با باران

 من دیگه اینسری باش مواظب ها دامنت رو میذاره دیگه ی بچه یه بری شاهرخ جلو اینجوری

 ها کنم مواظبت ازت نیستم

 از پرید و شد بلند جلدی و فهمید سمتش گرفتم خیز جهش یه با که میزد فک داشت همینجوری

 دنبالش بیرون،منم اتاق

 بود کرده غش خنده از صدف

 که چرخیدیم خونه دورِ دور چند

 افتادیم نفس از آخرش

 .مردم.دیگه.من.وای:زانوهاش رو زد دستاشو و پایین گرفت سرشو و وایساد کنون هن هن باران

 حموم سمتِ رفتم حسابی ی غره چشم یه از بعد و دادم قورت دهنمو آب-
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*parte:108 

 

 

 

 شد بلند موبایلم صدایِ همزمان حموم از شدنم خارج با-

 ؟بله:دادم بود،جواب ناشناس ی شماره یه گوشیم طرفِ رفتم

 گوشی تو پیچید جوون پسرِ یه صدایِ

 سلام،خوبی،شناختی؟-

 !!نیاوردم بجا خوبم،نخیر سلام،بله-

 !!بودیم معشوق و پارسا،عاشق منم بابا-

 گرفتین تماس اشتباه جناب ببخشید:شد چهارتا چشمام-

 نیستی؟ عسل تو نه،مگه نه-

 نمیارم جا به شمارو ولی بله-

 عشقم شد فراموشت هامون خاطره زود گلم،چقدر بیمعرفتی تو چقدر عزیزم عه،عه-

 کنه حواله ای دیگه جای روزیتو خدا داشتم،برو کم تورو همین دار و گیر این تو خدا وای-

 بیشعور
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 :گوشی تو پیچید آتوسا صدایِ بعدش و اومد بلندی ی خنده صدایِ که کنم قطع خواستم

 کنم شوخی نکن،خواستم قطع بابا منم خره

 ریخت قلبم آتوسا الاغی خیلی-

 بود داده تغیر ریمیکس با صداشو

 گلم خودتِ از الاغی عزیزم میکنم خواهش:خندید غش غش-

 شو،اه گم-

 خوبه جونم،خوبی،پسرت میشه خشک شیرت نخور حرص-

 خوبه؟ نامزدت خوبی تو.خوبیم،مرسی هممون آره-

 باشه بد و باشه داشته من مثلِ نامزدی میشه بعللله،مگه-

 نامزدیش تو نبود یادم کردی،اصلا اشاره ظریفی ی نکته اوه،به:خندیدم-

 کردم قطع و کردم صحبت باهاش مین چند

 کردم خشک موهامو پاشدم

 آریا کنارِ رفتم و

 رفت ضعف براش میداد،دلم تکون پاهاشو و دست آروم و بود باز چشماش

 کردم بوسش و کرد بغلش آروم

 زندگیم ی همه برم قربونت الهی:صورتش به مالیدم صورتمو
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************* 

 

*parte:109 

 

 

 

 بخورم نتونستم ناهار-

 داشتم استرس

 بود کرده جمع رو آریا منو وسایلهایِ تمامِ باران

 بود شده شروع معدم سوزشِ عادتم طبقِ و بودم گرفته دلپیچه ترس و استرس از

 میزد نق هم آریا

 میکرد نق نق الکی فقط بود چش نمیدونم

 رفت ناهار از بعد صدف

 بود بیرون میلاد با بارانم

 بودیم تنها آریا منو

 آریا نقِ نق خودم،هم ی معده سوزشِ میگرفت،هم گریم داشت دیگه

  شیرشو و کردم عوض پوشکشو
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 برد خوابش نق نق با بالاخره تا دادم تکونش بغلم تو دادم،سرپا

 زدن درو زنگِ که سرجاش بذارم ببرمش میخواستم

 کردم باز درو چشمی از نگاه بدونِ بارانِ اینکه فکرِ با

 .......بگـ رو آریا بیا باران-

 میکرد نگام خیره خیره اونم....بهش شدم خیره و موند نصفه حرفم شاهرخ دیدنِ با

 خواب معصومانه بغلم تو که آریا به دوخت چشمشو و تر پایین اومد و گرفت چشام از چشاشو

 لبهاش رو اومد محو لبخندِ یه کردم احساس.....بود

 رفتم قدم یه و کردم بغلش محکم اراده بی که بگیره رو آریا تا کرد دراز دستشو و جلوتر اومد

 پایین گرفتم سرمو که کرد نگام تعجب با....عقب

 

 

 

*************** 
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 بیرون کشید بغلم تو از رو آریا آروم و جلو آورد دستشو دوباره-
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 کاناپه سمتِ رفت و تو اومد

 آشپزخونه تو رفتم و بستم درو

 حواسش اصلا.....شاهرخ جلو عسلیِ رو پذیرایی،گذاشتم تو بردم و ریختم آناناس آب لیوان یه

 محبت با جورایی یه میکرد نگاه رو آریا داشت خاصی جورِ من،یه به نبود

 

 میکردم نگاش لبخندِ با داشتم منم

 میکرد نگام داشت اخم گرفتم،با بالا سرمو شاهرخ نگاهِ سنگینیه حسِ با

 بالا دادم ابرومو تایِ یه

 :گفت ای گرفته صدایِ با

 کردی؟ جمع وسایلهاتونو

 !نه-

 چرا؟-

 ؟میکردم جمع باید چی برا-

 :گفت و شد بلند پرخاش با-

 میبرم رو نیایی،آریا دنبالت،خودت میام صبح فردا من خوددانی

 !!هرتـِ شهرِ تو،مگه کردی غلط:زدم داد

 ور ،گلدونکوبید درو و بیرون رفت بعد!!کلامه یک حرفم:گفت پوزخند با و بغلم تو داد رو آریا-

 !!!!بیشرف بهت لعنت:در تو کوبیدم و برداشتم

 کرد گریه و پرید خواب از آریا-
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 و تختش رو گذاشتمش.....برد خوابش و شد بسته چشماش دوباره تا دادم تکونش کلی بغلم تو

 بستم چشامو و تخت رو کشیدم دراز خودمم

 

 

 

 

*********** 

 

*parte:111 

 

 

 

 پریدم خواب از در زنگ مکرر صدایِ با-

 بود تاریک هوا

 میکرد نق نق و بود بیدار هم آریا

 بود باران.....کردم در،بازش سمتِ رفتم و کردم روشن پذیرایی،چراغو تو رفتم

 شدم کردی،نگران باز دیر چرا-

 بودم خواب:کشیدم بدنمو و مالیدم چشامو-
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 وابمخ تا شستم صورتمو دستو سرد آب دستشویی،با سمتِ رفتم منم و آریا اتاقِ سمتِ رفت باران

 .....بپره

 چیه؟ ها کیسه این باران:برداشتم رو بود در جلو که هایی کیسه

 صدف عروسیه برا کردم خرید-

 بیرون اتاق از اومد بغلش تو آریا

 کنی؟ خرید نمیخوای تو:

 دیگه دارم پوووووف،نمیدونم،لباس-

 باهم بریم کردی،فردا غلط:کرد اخم-

 دارم کار نمیشه،کلی فردا:گرفتم بغلش از رو آریا-

 میریم فردا اوکی،پس-

 میشه، چی ببینم:کنم حاضر رو آریا شیرِ تا آشپزخونه تو رفتم-

 بهت میدم خبر

 بخری لباس اون انتخابِ به خرید بری شاهرخ با میخوای نکنه ناقلا:زد شیطون چشمکِ یه-

 !!بزن زر کم:زدم حوصله بی لبخندِ یه-

 عروسی بگو عسل،بهش میگم جدی نه:بیرون کشید بغلم از رو آریا و صندلی رو نشست-

 ....مجانیه خرید،امتحانش بریم میگه بهت دعوتین،مطمعنا

 نزن هنگه،حرف مخم پوففف،فعلا-

 بود گفتن من خوددانی،از:پذیرایی تو رفت آریا با و شد بلند-

 میز رو گذاشتم آرنجامو و دستام تو گرفتم سرمو-
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 میکرد درد شدید سرم-

 عسل؟:آشپزخونه تو اومد کریرش تو گذاشتش کرد عوض آریارو پوشکِ باران

 ؟بله-

 بیرون؟ بریم شام میایی-

 کنم؟ چیکار رو آریا-

 بخوریم ماشین تو پارک جلو خوبه بخریم،هوا پیتزا بریم ماشین با میبریمش خب-

 رفته سر خونه تو حوصلم نیست هم بدی اوووم،فکرِ-

 !!جونت شوهرت پیشِ میری فردا از!!منی با که شبیه آخرین دیگه،مخصوصا بله-
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 دلم تو افتاد ترس باز-

 صندلی رو نشستم دوباره سیاهی چشام و رفت گیج سرم یهو که صندلی رو از شدم بلند

 عسل؟خوبی؟ شدی چی:باران-

 رفت کیج سرم خوبم،یهو-

 نازتو شوهرت ی خونه ببر هارو بازی لوس نیار،این من واسه ها اطفار این از شو حاضر برو پاشو-

 ......بکشِ

 شدم حاضر رفتم و کردم نگاش چپ چپ

 بیرون رفتیم و شدیم سوار پارکینک تو پایین ،رفتیمکردم پر شیشو و کردم حاضر رو آریا

 شد پیاده خودش و نگهداشت فودی فست جلو باران

 .....بخره پیتزا دوتا تا کشید طول ساعت نیم

 نگهداشت آرتام ی خونه نزدیکِ پارکِ جلویِ  و کرد حرکت دوباره

 قبلیمون ی خونه تو میرفت هم میرفتم،باران من که فردا

 میاد دوباره رفتم و نیستم بدونه وقتی.....خونش اومد نمی من بخاطرِ آرتام

 .....خونه برگشتیم یازده کردیم،ساعت دور دور خیابونا تو ساعتی یه و خوردیم شاممونو—

 خوابوندش و داد شیرشو و کرد عوض رو آریا پوشکِ باران

 بیرون اومدم و گرفتم دوش یه منم

 بود خاموش چراغا

 بود خواب بارانم
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 پتو زیرِ رفتم و اتاق تو رفتم منم

 برد خوابم نکشید ثانیه به که بودم خسته انقدر

 

 

 

 

 

*************** 
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 بود صبح پنجِ ساعت....شدم بیدار خواب از آریا نقِ نق با-

 خوابید دوباره خورد کردم،شیرشو عوض پوشکشو

 چشمام به خواب دیگه من ولی

 صندلی پشتیه به دادم تکیه سرمو و کاناپه رو نیومد،نشستم

 بود درگیر فکرم
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 شاهرخ،خودم،آریا،زندگیم درگیرِ

 !!نه یا کنم ازدواج باهاش که بودم دل دو

 کوچیک شهرِ یه یا افتاده دور روستایِ ایران،یه برم بردارم رم میخورد،آریا فکرم به گاهی

 کنه پیدام اگه میگفتم بعد ولی

 میگیره ازم رو ببفته،آریا لج سرِ

 میترکید داشت مخم که کردم خیال و فکر انقدر

 که گذشت چقدر کشیدم،نمیدونم دراز تخت رو اتاق تو رفتم خوردم آب لیوان شدم،یه بلند

 شاهرخ عسل شو بلند:شدم بیدار خواب از باران صدایِ برد،با خوابم دوباره و شد گرم چشمام

 منتطرته

 چنده؟ ساعت:تخت رو نشستم-

 هشت نزدیکِ-

 اشج تو آریا دیدم که میپوشیدم لباسهامو شستم،داشتم صورتمو دستو و شدم پپووووف،بلند-

 باران؟؟؟؟؟؟:زدم داد و سراغم اومد شدید سردردِ یه که نیست،ترسیدم،جوری

 داد چرا چیه،چته:گفت بود شده گرد تعجب از چشماش که حالی در و اتاق تو پرید هول با باران-

 میزنی؟

 کو؟؟؟؟ باران،آریا-

 !!!!باباشه بغلِ تو:گفت و کرد نگام حرص با-

 شد خارج اتاق از عضبانیت با بعد

 میکردم زمزمه رو باباش ی کلمه همش من ولی
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 ،باباش،باباش،باباشباباشِ  بغلِ تو*-

 بودم داشتم،گنگ ناشناخته حسِ بودم،یه شده جوری یه

 

 

 

 

 

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

 

*parte:114 

 

 

 

 اومدم خودم به باران صدایِ با که بودم فکر تو چقدر نمیدونم-

 شد عسل،دیر باش زود-

 بیرون اتاق از رفتم و توش گذاشتم گوشیمو و برداشتم کیفمو و سرم رو کشیدم شالمو

 بریم:ایستاد شد بلند من دیدنِ با شاهرخ

 دادم تکون سرمو فقط آروم
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 شد خارج خونه از خودش و باران بغلِ داد و بوسید نرم رو آریا پیشونیه

 رفتم و پوشیدم کفشامو دنبالش منم

 بود منتظرم آسانسور تو

 داد فشار رو لابی ی شدم،دکمه سوار

 کردم بلند سرمو خیرش نگاهِ حسِ با

 بود درگیر فکرش و بود ای دیگه جایِ حواسش انگار ولی میکرد نگام خیره

 لابی:میگفت که خانوم صدایِ با

 گرفت ازم نگاه اومد خودش به

 شد پیاده آسانسور از من از تر زود و

 شدیم ماشین سوارِ و دنبالش رفتم منم

 کرد حرکت و کرد روشن ماشینو حرف بی

 ماشین تو پیچید کلام بی و ملایم آهنگ یه بعد ثانیه چند

 وقفت ماشین که گذشت چقدر صندلی،نمیدونم پشتیه به دادیم تکیه سرمو و کردم بغل دستامو

 کرد

 کردم باز کمربندمو و کردم باز آرام چشمامو

 شدم پیاده دنبالش شد،منم پیاده و کرد خاموش ماشینو شاهرخ

 کردیم حرکت و کرد قفل ماشینو
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 کشید طول کارمون ساعتی دو-

 داشتم گنگی احساسِ

 میداد فشار قلبمو داشت درون از یکی خفگی،انگار احساسِ

 کنم نگاش نکردم بلند هم سرمو حتی عقدمون از بعد

 متنفرم ازش میکردم احساس

 نبود خودم دستم حالم

 :کرد صدام در شدیم،جلو خارج دفتر از دنبالش منم شد بلند

 عسل؟
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 کردم نگاش و کردم بلند سرمو-

 گرفت جون دوباره قدیمیم عشقِ کردم احساس افتاد نگاهش به که چشمام

 شدی؟ اینجوری چرا:شاهرخ-

 نبودم حالم متوجهِ خودمم-

 هنوز که تویی از من:کردم زمزمه لب زیرِ....داشتم دوسش بودم،هم متنفر ازش هم

 !!!!عاشقتم،متنفرم

 گفتی؟ چی؟چیزی-

 !نه،بریم:گرفتم ازش نگاهمو و دادم تکون سرمو-

 شدم سوار و زدم دور ماشینو....شد سوار خودش و زد ماشینو قفلِ بعد و کرد مکث لحظه چند-

 حاضر ور آریا برو بردن،خودتم الان تا کنم خونه،فکر ببره وسایلهاتو بره گفتم نفر دو به:شاهرخ-

 کن،بیا

 نگفتم چیزی و دادم تاپ توهم دستامو-

 بیا منتظرم،زود:نگهداشت در جلو

 شدم پیاده و نگفتم چیزی

 زدم بالا،درو رفتم

 کرد باز درو بغل به آریا باران

 سلام-

 بردن؟ وسایلارو سلام،اومدن-

 کردین؟ شد،عقد اومدن،چی پیش ساعت آره،یه-
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 :گرفتم بغلش از رو آریا....آره-

 کنم حاضر منتظرمه،آریارو پایین

 میکنی؟ چیکار تو

 

  

  

 قبلی ی خونه کردم،میرم جمع وسایلامو هیچی،منم-

 میشم عروسی،راحت و عقد برا دیگه ایران میریم بعد ماه

 مدت این کردی خواهری حقم در باران،واقعا مرسی:بوسیدم گونشو-

 نشو، لوس برو:شونم رو زد-

 نیستم؟ دیگه،مگه خواهرتم

 !!غزلی از هستی،بهتر:زدم چشمک-

 شد حاضر و برداشت وسایلاشو باران-

 پوشوندم لباساشو و برداشتم رو آریا ساکِ منم

 ......پایین رفتیم آسانسور با و کردم قفل درو و شدیم خارج باران همراهِ

 :بوسید رو آریا و کرد بغلم باران

 ها پیشم خاله،بیا فداتشم

 عسل،خدافظ باش خودت مواظبِ :بوسید منم ی گونه
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 بوسیدم گونشو....بهم بزن ،زنگباش مواظب باشه،توام-

 رفت چشمک یه با

 باز درو و گرفت ساکو و طرفم اومد دیدنم با شاهرخ.....بیرون رفتم و شدم خارج محوطه از منم

 نشست خودشم زد دور ماشینو....بست درو و عقب گذاشت رو کرد،نشستم،ساک

 

 

 

 

 

 

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

 

*parte:116 

 

 

 

 کرد حرکت و انداخت راه ماشینو ریلکس خیلی بعد و کرد نگاه رو آریا منو خیره ثانیه چند-

 ماشین تو پیچید شادمهر صدایِ و کرد روشن ظبطو
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 شیک ویلایِ یه جلویِ بعد ربع یک و شدیم شهر از خارج بودیم راه تو نیمی و ساعت یک

 داخل برد ماشینو و کرد باز ریموت با درو.....نگهداشت

 اومد و شد پیاد خودش.....بود فرش سنگ حیاط کفِ و رنگی گلهایِ از بود پر حیاط دورِ دورتا

 کرد باز درو و من سمتِ

 بود بزرگ گذروندم،نسبتا نظر از رو حیاط و شدم پیاده

 :پشتم گذاشت دستشو شاهرخ

 تو،سرده برو

 کرد اشاره داخل به ابرو و چشم با که کردم نگاش برگشتم

 کردم حرکت ورودی سمتِ به و برگشتم

 تو رفتم من و کرد باز درو خودش شاهرخ

 بود تر قشنگ هم بیرونش از ویلا داخل

 بودن خونه تو خدمتکار دوتا

 شدن مشغول دوباره و دادن ما،سلام دیدنِ با که

 بالا ها پله از رفتم شاهرخ راهنماییِ به

 تختش رو بود،گذاشتمش توش آریا کرد،وسایل باز رو اتاق درِ

 بود خواب

 روش کشیدم پتوشو
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*************** 

 

*parte:117 

 

 

 

 شدم روبرو شاهرخ با که بشم خارج اتاق از خواستم-

 پایین بیا کن عوض لباساتو بروبغلیه، اتاق تو وسایلات-

 پایین ها پله از رفت خودش

 شدم اتاق داخلِ

 بالشت و کنسل پراز روش و بود پرده صورتِ به طلایی حریرِ دورش که طلایی ی دونفره تختِ یه

 اتاق راستِ سمتِ رنگ شیری درِ یه و اتاق چپِ سمت بزرگ دیواریِ کمد یه

 بود بهداشتی کردم،سرویس باز درو

 من لباسهایِ دیگش طرفِ و شاهرخ لباسهای طرفش یه....کردم باز کمدهارو درِ

 بود خواب لباس و زیر لباس از پر دراوراش
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 هک بود طلایی کوچک دراور دوتا تخت طرفِ دو بود تخت راستِ سمتِ طلایی بزرگِ توالت میز یه

 داشت قرار زیبا خیلی آباژورِ دوتا روشون

 که اسب یه و بود پریشون موهاش و بود پوشونده دست با صورتشو که دختر یه عکسِ تخت بالایِ

 دختر پاهایِ به بود داده تکیه سرشو

 بستم محکم پشت از موهامو و کردم تنم سبز راحتیه بلوزِ شلوار یه و درآوردم لباسامو

 ـ....و سشوار و اتو و کن صاف و برس و توالت میز رو چیدم ا دکلنمو و عطر و آرایشمو لوازم

 بیرون اتاق از رفتم و صورتم و دست زدم کننده مرطوب کمی و کشوش تو گذاشتم هم اینارو

 بود کردم،خواب باز آریارو اتاقِ درِ

 بود تختش بالا آریا از عکس یه

 بود افتاده ناز خیلی....گرفت موبایلش با شاهرخ اونروز که عکسی همون

 پایین رفتم و بستم آروم درو

 بود داده لم کاناپه رو شاهرخ

 و کرد طی رو بود کرده سوا هم از رو سالن دوتا که رو مرمری ی پله دوتا و شد بلند من دیدنِ با

 باشه:دادم تکون کلمو....بدم نشونت رو خونه بیا:طرفم اومد

 مجهز و بود آشپزخونه،بزرگ سمتِ کشید و گرفت دستمو

 میدادن انجام کارارو و بودن توش خانم دوتا

 بهشون داشتی خونه،هرکاری این خدمتکارایِ تنها خانم دوتا این و آشپزخونس اینجا:شاهرخ-

 بگو

 بیرون برد کشید دستمو دوباره
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 دیدی که هم رو پذیرایی و حال

 هست هم پایین سرویس

 داره اتاق تا شش بالا

 ما مالِ یکی و آریاس مالِ یکی

 مهموناس مالِ بقیشم

 کتابخونس اونم که داره اتاق یه فقط پایین

 داره هم قانون و نظم خونه این

 صبحونه هشت ساعت راس

 شام هم ده ساعت و عصرونه شش ساعت....ناهار دو ساعت

 خاموشی دوازده

 گرفت خندم و افتادم پادگان یادِ خاموشی لفظِ از

 میخندی؟ چی واسه:کرد اخم

 هیچی:کردم اخم متقابلا منم-

 ببینیم؟ هم رو حیاط بریم میخوای:داد تکون سرشو-

 آره-

 کشید دستمو دوباره

 بود باغ یجورایی نه که حیاط

 شدیم خونه سرسبزِ حیاطِ واردِ و خونه از بیرون رفتیم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 393 

 بود استخر ویلا پشتِ

 اینا و یورزش وسایل از بود پر توش که سوئیت یه بغلشم و زیبا چوبیه ی کلبه یه استخر روبروی و

 چیه؟ اینجا:کلبه به کردم اشاره-

 میکنم خلوت خودم با تنهایی و توش میام گاهی که کوچیک ی کلبه یه-

 توش؟ رفت میشه-

 :محو لبخندِ خورد،یه چین خنده از لبش بالایِ کردم احساس-

 بدم نشونت آره،بیا

 ویسکی و مشروب انواع از بود پر توش و داشت ای شیشه درِ که کمد یه....کلبه تو رفتیم

 چخبرِ:سمتش برگشتم تعحب با

 میخوری؟ اینارو ی همه

 داره؟ عیبی چه:زد پوزخند-

 بودم متنفر الکل و مشروب از اول ،ازنگفتم چیزی و کردم اخم-

 خونه زدیم،برگشتیم دید جا همه خوب اینکه از بعد

 آریا اتاقِ سمتِ رفتم راس یه

 میکرد نق نق و بود شده بیدار

 بدم شیرشو تا پایین بردم بعد کردم عوض پوشکشو اول

 کنم درست شیرشو تا آشپزخونه تو رفتم من و گرفت بغلم تو از رو آریا شاهرخ

 بیرون بردم و برداشتم شیرو شیشه
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 آریا به داد بغلش تو و گرفت شیرو شیشه خودش که بگیرم بغلش از آریارو خواستم

 میکرد نگاش داشت و بود کرده باز کامل چشماشو اونم

 

 

 

 

 

******-**** 

 

*parte:118 

 

 

 

 ندادی خودتو شیرِ چرا:پرسید هوا بی و کرد بلند سرشو شاهرخ که میکردم نگاشون داشتم-

 بهش؟

 !!نگرفت سینمو:باشم مسلط خودم به کردم سعی و موقعش بی سوالِ از جاخوردم-

 آروم داشت و بود شده تموم شیرش که آریا به متقابلا آریا،منم به شد خیره و گرفت ازم چشم-

 یه برای قلبم کردم احساس شاهرخ بعدیِ سوالِ با که دوختم چشم میداد تکون پاشو و دست

 ایستاد لحظه
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 نگهشداشتی؟ چرا:شاهرخ-

 و گردنم به گرفتم گرفت،دستمو گردنم رگِ کردم احساس آن یه که کردم بلند چجوری سرمو-

 چیه؟ منظورت:کردم نگاش حرص با و گفتم آرومی آخِ

 نکردی؟ سقطش واضحه،چرا منظورم:بود غرور از پر نگاش-

 اج وضوح به که خوند چشمام تو نفرتو کنم کردم،فکر نگاش چشمامو تو ریختم نفرتمو تمامِ-

 خورد

 بالا رفتم ها پله از و گرفتم بغلش از رو آریا شدم بلند

 خورد زنگ گوشیم که تختش تو گذاشتم رو آریا

 آوردم درش بلوزم جیبِ تو از

 ؟بله:دادم جواب تعجب با میشد خاموش روشن گوشی رو که آرتام اسمِ دیدنِ با

 سلام:گفت ای گرفته صدایِ با-

 معرفت؟ بی تو سلام،خوبی؟کجایی-

 من طرفِ از هم رو شرکت،آریا بیاره شاهرخ بده رو کلید لطفا:قلبم به زد چنگ کلامش سردیِ-

 ببوس،خدافظ

 شدم خیره دستم تو گوشیه به شده خشک

 بود آرتام همون این خدا وای

 نمیشد باورم اصلا

 بود سخت باورش

 :توپیدم خودم به و زدم پس رو بریزه میخواست که اشکهامو
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 شوهر مثلا سر تو بزنه،خاک حرف نرم باهات بخواد که داری باهاش سنمی چه عسل،تو بهت لعنت

 !!!!داری

 نترسه آریا بستم،تا آروم درو و اتاق تو رفتم و کشیدمو پوفی-

 دوختم چشم خودم به و آرایش میزِ پشتِ نشستم

 بود روح بی روحِ بی و بود داده دست از خودشو حالِ و حس چشمام

 بود شده تنگ بابا مامان برا دلم

 بودم دلتنگ هم نهال برای 

 خاکشون سرِ ایران برم میشد کاش

 ممکنه غیرِ فعلا میدونستم ولی

 چرخوندم سرمو در صدایِ با

 در به داد تکیشو و بست درو و تو اومد شاهرخ

 شده؟ چیزی:پرسیدم نمیگه چیزی دیدم وقتی

 نمیخوای؟ میام،چیزی مطب،شب میرم من نه:شد جدا در از و اومد خودش به-

 ممنون نه-

 که بره خواست و برداشت کتشو

 وایسا؟:افتادم کلیدا یادِ

 بله؟:طرفم برگشت-

 !!!!آرتام به بده:سمتش گرفتم برداشتم کیفم تو از کلیدهارو-
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 !!!!کوبید درو و بیرون رفت و گرفت کلیدهارو حرف بی بعد و کرد نگام خیره ثانیه چند-

 

 

 

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

 

*parte:119 

 

 

 

 تخت رو نشستم کردم گرد عقب و شدم خیره در به لحظه چند تعجب با-

 !بخوابم؟ شاهرخ با تخت این رو رو شب من بود قرار یعنی خدا وای

 بودنش از نبود ناراضی هم خیلی بود،انگار یجوری دلم هم داشتم استرس هم

 بود صفا با خیلی...اینجا از بود معلوم باغ کلِ ...بالکون تو رفتم کردم بازش و پنجره سمتِ رفتم

 شده کثیف لباسهاش.........میداد تکون پاشو و دست داشت و بود بیدار...آریا اتاق تو رفتم

 بیرون رفتیم کردم بغلش...پوشوندم جورابشو و کلاهش...کردم عوضشون...بود

 یرویای و زیبا خیلی صورتِ به رو باغ کلِ رنگارنگ چراغهایِ ولی بود تاریک هوا....حیاط تو رفتیم

 گفتم قصئه براش و دادم فشار بغلم تو آریارو و نشستم تاپ رو...بود کرده روشن

 بود گشنش کنم فکر...میزد مک داشت و بود دهنش تو دستش
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 تو اومد شاهرخ ماشینِ و شد باز در که خونه تو بریم شدم بلند

 شد پیاده و کرد پارک ماشینو

 اومدین؟ چی برای اینجا:سمتمون اومد تهجب افتاد،با ما به که چشمش

 :گرفتم سفت بغلم تو آریارو-

 شه عوض هوامون بیرون بیایم بود،گفتم سررفته حوصلم

 !!!!تو بریم خب خیله:بوسید عمیق پیشونیشو و بیرون کشید بغلم از رو آریا

 

 

 

 

 

 

 

**************** 
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 بود آماده شام-

 رفتیم خوری غذا سالنِ سمتِ به خودمون و توش گذاشتمش آوردم رو آریا کریرِ بالا از رفتم

 بودم نخورده چیزی صبح از....داد مالش دلمو ماهیچه سوپِ بویِ

 کشید من برای اول شاهرخ

 خودش برای بعد

 ....خوردم سوپ بشقاب دو

 بشقابم تو بذارم شامی خواست

 !شدم سیر:گفتم که

 خوردن کرد شروع آرامش با و ریخت خودش برای حرف بی

 بود ریلکس خیلی رانندگی و خوردن غذا تو

 و مگفت آرومی تشکرِ منم....میز سرِ از شد بلند(خدمتکار)رایان از تشکری با....شد تموم که غذاش

 کرد بغلش و آریا سمتِ رفت مستقیم شاهرخ....شدم بلند

 هارن که نگذشت چیزی

 نگفتم چیزیم خب ولی نداشتم دوست قهوه....سالن تو اومد قهوه فنجون دوتا با( خدمتکار)

 میخواست چایی دلم شدید الان

 !!بیار چایی لیوان یه لطفا:گفت شاهرخ که بره خواست هارن

 کرد سرگرم آریا با خودشو دوباره که سمتش برگشتم تعجب با-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان) اصغرزاده_ا - گناه جنس از خواستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 400 

 رفت و میز رو گذاشت آورد رو چایی هارن

 !!گرفتم رو آریا ی شناسنامه:شاهرخ

 کی؟:گفتم تعجب با-

 ظهر از بعد:بهم داد رو شناسنامه-

 کردم باز رو شناسنامه لایِ-

 عسل:مادر نام و شاهرخ:پدر نام....رادمنش آریا-

 بگردم دورت:گفتم لب زیرِ....بود خواب شاهرخ بغلِ تو آروم کردم نگاش....براش رفت قنج دلم

 .....مامانم

 گفتی؟ چیزی:شاهرخ

 بودم آریا نه،با-

 

 

 

 

 

 

***************** 
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*parte:121 

 

 

 

 مخود برو تو:گفت و نذاشت که سرجاش ببرم بگیرم بغلش از رو آریا خواستم و خوردم چاییمو-

 چهب مبلِ رو نشستم خودم و آریا کمدِ تو گذاشتمش بالا رفتم و برداشتم شناسنامشو....میارمش

 بیارتش شاهرخ تا آریا ی گانه

 و میز رو گذاشت هم رو فلاکس و شیشه و خشک شیر و تختش تو گذاشت آروم رو آریا شاهرخ

 :کرد زمزمه آروم و بوسید گونشو

 !!عزیزم بخیر شب

 شد لبهام مهمونِ محو لبخندِ یه و پدرانش حسِ برای رفت قنچ دلم-

 رونبی اتاق از رفت و شد منصرف چرا نمیدونم که بزنه حرفی خواست کرد نگام و کرد بلند سرشو

 بخوابم همینجا یا پیشش برم بودم دل دو

 خارج اتاق از تعلل با و شستم صورتمو و دست و بهداشتی سرویس تو رفتم...بودم کیج خودمم

 شدم

 میزد دهنم تو دلم

 لرزید جیبم تو گوشیم که تو برم کنم باز رو اتاق درِ خواستم

 بود آتوسا....کردم نگاه شماره به

 جانم؟:دادم جواب لبخند با
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 !ها زنی زنگ وقت خوشین؟یه خوبی خانوم سلام علیک:آتوسا-

 هستی؟ طلبکارم تازه زدی زنگ وقت همه این از بعد....توام گلایس وقته الان:گفتم خنده با-

 میزدی زنگ خودت خب....عسل گرفتی پیشو اوههههه،دستِ-

 بودم آریا درگیرِ میدونی که من-

 !!که داری خبر

 میدونم عزیزم آره:کشید آهی-

 شده بزرگ....عشقم خوبه

 میکنی؟ چیکارا خوبی خودت تو....خوبه آره-

 یه....خوبه چقدر نمیدونی عسل وای....میکنم سر روزامو شهرام با منم هیچی...سلامتی...خوبم-

 آقاس تیکه

 عزیزم برات خوشحالم-

 عکس چندتا منم....دیگه برام بفرس رو آریا عکسایِ کن فعال تلگرامتو عسل مرسی،راستی-

 بدم نشونت

 میفرستم فردا....حتما-

 ....نمیشم مزاحم دیگه اوکی-

 ببوس آریارم....برسون سلام

 خوش شبت....برسون سلام توام مراحمی....عزیزم مرسی-

 خدافظ....خوش توام شبِ-

 خدافظ-
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 درِ دمِ شاهرخ دیدم که کردم باز درو هوا بی و کردم قطع

 !شب؟ وقته این میزدی حرف داشتی کی با:گفت زودتر خودش بزنم حرفی خواستم تا

 بود شب نیمِ و یازده....کردم نگاه ساعتم به-

 !!دوستم با-

 ؟!!دوستت؟ کدوم-

 مگه؟ میشناسیش بگم....دیگهـ دوستم-

 !!میشناسم من بگو تو-

 !!شدم خوشحال هم کردم تعجب هم حرفش با که تخت سمتِ رفتم و کشیدم پوفی-

 !!بود؟؟ آرتام-

 ....لبهام رو اومد گنده لبخندِ یه-

 مغرور حسودِ

 چی؟ که بود آرتام کن فکر:سمتش برگشتم لبخند با-

 موبازو محکم و رسوند بهم خودشو بلند قدمِ یه با افتادم کردن غلط به سرخش چشمایِ دیدنِ با-

 بده گوشیتو:غرید و گرفت

 !!!!نمیدم: چشماش تو زدم ذل پرروئی با-

 از....بده گوشیتو گفتم:غرید دندونهاش لایِ از و میشه خرد الان گفتم که داد فشار جوری بازومو-

 ....نمیدم گفتم منم:نرفتم رو از بازم ولی شد جمع صورتم درد

 میزد نفس نفس و بود شده کبود خشم از صورتش دیگه

 گفتم آرومی آخِ درد از که داد فشار محکم بازومو....نمیرفتم رو از ولی بودم ترسیده خیلی
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 کوبوند درو و بیرون رفت کلافه و کرد ولم

 .....تخت رو نشستم و کردم نوازش بازومو

 بود عاشقانه خیلی هوا و میبارید بارون

 کردم بازش و پنجره سمتِ رفتم

 کرد مستم باران بویِ

 سوخت براش دلم....بود گرفته دستاش تو و سرش و بود نشسته بارون زیرِ تاپ رو شاهرخ

 پایین رفتم برداشتم گوشیمم و پوشیدم شنلمو خودم و برداشتم کمد تو از پتو یه

 

 

 

 

-**************** 

 

*parte:122 

 

 

 

 خدمتکارا پایین رفتم ها پله از-
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 !!!!هوا بارونِ خانم میرین کجا:گفت ماریا من دیدنِ با و بودن آشپزخونه تو

 میخوره سرما....شاهرخ پیشِ میرم میدونم:دادم نشونش رو پتو و زدم لبخند-

 اوکی:زد متقابلالبخندی اونم-

 !!!!خونه میریم ماهم

 میرین؟؟ کی با....کجاس؟ خونتون-

 !!!!اینجاس نزدیکِ خونمون....میریم راننده با-

 بخیر شبتون...بسلامت....باشه-

 بخیر شماهم شبِ....خانم همچنین-

 بودن برو دل تو و مهربون خیلی-

 و کرد نگام چشمی زیر....پیشش نشستم و کردم تند تاپ سمتِ به قدمهامو و حیاط تو رفتم

 ....جلو به شد خیره دوباره

 کرد نگام عمیق و سمتم برگشت کامل که هاش شونه رو انداختم پتورو

 تو بریم پاشو....میخوری سرما-

 دزدید نگاشو و کرد عطسه

 نیک چک میتونی....نبود آرتام میکردم صحبت داشتم آتوسا با بیا:سمتش گرفتم گوشیمو-

 ....آریاس اسمِ رمزشم

 مهم:گفت میرفت خونه سمتِ که حالی در و شد بلند کنه توجه بهم یا کنه نگام اینکه بدونِ

 !!!!نیست
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 قاطی بارون با اشکام و صورتم رو زد قطراتشو بارون و آسمون روبه گرفتم سرمو و کشیدم آهی-

 ....شد

 هخواب شدم مطمعن وقتی و زدم آریا به سر یه....خونه تو رفتم شدم بلند منم خدمتکارا رفتنِ با

 میومد آب صدایِ....نبود شاهرخ کردم باز درو....اتاق سمتِ رفتم

 بگیره دوش رفته حتما

 خوابم....بستم چشمامو و خودم رو کشیدم رو ملحفه و تخت رو رفتم و کردم باز موهامو بیخیال

 ....برد

 شاهرخ که بازوم همون....کردم باز چشمامو لایِ میکنه نوازش بازومو داره یکی اینکه احساسِ با

 ....بود شده کبود حتما فشارش وضعِ این با مطمعنا و بود داده فشار

 شد داغ بازوم کردم احساس

 خوابم من میکرد فکر که زمانی درست....بوسید منو شاهرخ

 لبهام رو اومد محو لبخندِ یه

 کشیده دراز فهمیده و تختیو رو خشِ  خش صدایِ بعدش و شنیدم و شاهرخ آهِ صدایِ

 کردم باز چشامو نشه متوجه که طوری آروم و سمتش چرخیدم

 داشت ژست هم خوابیدنش بیشرف....بود خوابیده و چشاش رو بود گذاشته آرنجشو

 برد خوابم و شد گرم چشمام دوباره که گذشت چقدر نمیدونم
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*parte:123 

 

 

 

 شدم بیدار ای ناله صدایِ با-

 میکرد ناله خواب تو و بود عرق خیسِ....شاهرخ سمتِ برگشتم و کردم روشن آباژورو

 ....پیشونیش رو گذاشتم دستمو شدم بلند سریع و کردم هل

 ....میسوخت تب تو داشت من خدای وای اوه اوه

 خونه آدرسِ نه و میدونستم رو اونجا اورژانسِ ی شماره نه ولی اورژانس بزنم زنگ تا بیرون رفتم

 ....بود بلد رو

 ....بالا بردم حوله یه با و کردم سرد آب پراز رو بزرگ ی قابلمه ناچار نکردم پیدا تشت

 نداشت فایده ولی....میشستم پاهاشو و دست و پیشونیش رو میذاشتم میکردم خیس رو حوله

 و کردم عوض رو قابلمه آبِ و حلقش تو ریختم قاشق دوتا و آوردم رو آریا تبِ ضدِ شربتِ ناچار

 آریا....بهش خوروندم دوباره و کردم حل آب تو رو سرماخوردگی قرصِ دوتا کردم پاشورش دوباره

 ی هحول....شاهرخ سرِ بالا اومدم دوباره گرفتمش بغلم تو و گرفتم شیرشو....میکرد گریه داشت هم

 تو....کردم عوض پوشکشم ناچار نمیخوابه دیدم وقتی و دادم رو آریا شیرِ و کردم عوض سرشو رو

 سرِ بالا برگشتم دوباره عجله با و روش کشیدم پتورو و خودش اتاقِ بردم....برد خوابش بغلم

 شاهرخ
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 بود اومده پایین تبش ذره یه

 تند تند میکردم خیس رو حوله کردم پاشورش و کردم عوض رو آب دوباره....کمی فقط ولی

 ....پیشونیش رو میذاشتم

 کرد باز سرخشو چشمایِ و اومد پایین کامل تبش که کردم پاشورش انقدر صبح نزدیکایِ تا

 عسل؟ شده چی-

 خوبی؟:گونش رو گذاشتم دستمو-

 بود شده چم....آره-

 اومد پایین تبت تازه....شب از داشتی تب-

 شدی مرسی،خسته:دوخت چشم زمین رو ی حوله و قابلمه به

 خواهش:زدم جونی بی لبخنده-

 ....پایین بردم حوله با و برداشتم رو قابلمه و دادم فشار روهم خستمو چشمایِ

 

 

 

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

 

*parte:124 
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 بود خواب آریا....بالا برگشتم و آشپزخونه تو گذاشتمش-

 تخت رو افتادم و اتاق تو رفتم

 میومد در داشت چشمم خواب از

 میسوخت....ریختن چشمام تو خرده شیشه میکردم احساس

 بهتری؟:شاهرخ سمتِ برگشتم

 ....بخواب تو خوبم من:روم کشید رو تختی رو-

 کن بیدارم شد بیدار آریا:بستم چشمامو-

 رفتم خواب....باشه-

 خوبی حسِ خیلی....میکنه نوازش موهامو داره یکی کردم احساس که بود گذشته چقدر نمیدونم

 از کهتی یه و میکرد درد دلم انگار میکرد ناله و داشت تب شاهرخ وقتی میکردم اعتراف باید....بود

 وت قلبم....میکرد نوازش آروم گونمو انگشتش با و گونم سمتِ رفت موهام رو از دست....نبود دلم

 میزد دهنم

 من برایِ و بمونه برام همیشه کردم آرزو که آرامشی....بود شده سرازیر دلم به خاصی آرامشِ

 ولی....شونش رو بذارم سرمو و آغوشش تو بندازم خودمو و کنم باز چشامو میخواست دلم....باشه

 کرد کنترل خودمو

 هوم؟... ..عسل؟:کرد صدام آروم....صورتم رو بود شده خم....صورتم رو خورد نفسش

 خانم؟ عسل-

 شده؟ بیدار چیشده؟آریا:کردم باز چشامو
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 خوابید دوباره دادم شیرشو بود شده بیدار خانومم نه:زد لبخند-

 شد باز ضرب یه چشام کردم تحلیل تجلیه ذهنم تو حرفشو وقتی ولی شد بسته چشام

 شد؟ چی

 گفت؟ چی الان این

 !خانومم گفت من به

 زد لبخند

 کرد نوازشم

 قلبم خدا وای

 گونمو نرم و شد خم آروم و کرد لونه محبت دنیا یه چشاش تو دید که شدمو گرد چشمایِ

 !!!!بوسید

 !!!!وایمیسته قلبم الان خدا یا 

 

 

 

************** 
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 مآغوش تو یا کنم بوس خودمو خانومِ ندارم حق من یعنی....کردی تعجب چیه؟چرا:گفت لبخند با-

 بکشم

 آروم و کرد قایم آغوشش تو سرمو میکنم نگاش فقط مات و نمیگم چیزی دید وقتی

 تو میدونم دادم عذابت خیلی....چی همه واسه....میخوامـ معذرت....عسل ببخشید:گفت

 کنیم شروع نو از بذار....ببخش آریا بخاطرِ....من بخاطرِ....ببخش

 آریا تو منـ....خوشبخت و شاد ی نفره سه زندگیه یه

 ....میشیم خوشبختی ی خانواده که بخدا

 هوم؟:اشکیم نگاهِ به دوخت چشم و کرد بلند سینش از سرمو

 برگشتی؟ چرا:کردم باز لب-

 رفتی؟ چرا اصلا

 ور سرمو دوباره و کرد پاک اشکامو کرد باز چشماشو....دهنش تو کشید لبشو و بست چشماشو-

 دیدمت بار اولین برای اینجا وقتی:گفت آهی با همراه و بوسید موهامو رو و داد فشار سینش

 ولی....اومدی نمی یادم اصلا ولی بود آشنا خیلی قیافت ریخت قلبم ته چیزی یه کردم احساس

 ....نور علا نورِ شد دیگه هستی کی فهمیدم وقتیم....بشم منکرش که بودم مغرور انقدر

 بود نمونده برام روز و شب دلم تو ی کینه طرفی از....حسم طرفی از

 مرگ خوابِ....دیدم خواب اونشب.....ولی کنم ازدواج باهات واقعا میخواستم که جایی تا

 علهش دلم تو ی کینه باز من و شد تکرار خوابم تو سینمایی فیلم عینِ چی همه....بابا مرگ....مامان

 ....تر ور

 کردم فراموشت کل به که کردم کار درگیرِ خودمو انقدر اولا رفتم وقتی
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 یوقت ساحل تو....دیدم عکستو گالریش تو میکردم کشی ویروس تاپمو لپ داشتم که شب یه

 منکر باز ولی دلتنگم خیلی کردم احساس دیدم عکستو وقتی....گرفتم نبود حواست

 نیومد دلم....کنمـ پاک عکستو خواستم....شدم

 دیدمت من ولی ندیدم کردی فکر تو....دیدمت بیمارستان جلو اینکه تا بودم کلافه اونشب از

 به احساسم بالاخره خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد....نذاشت غرورم باز....دنبالت بیام خواستم

 نبودی ولی دنبالت اومدم و شد چیره غرورم

 ....تو ولی کردم پیدات بالاخره تا گشتمت انقدر

 شکمت و بود نفرت چشمات تو

 کردی ازدواج کردم فکر

 آرتام جز میکردم رو هرکی فکرِ

 بود دوستم ترین صمیمی و بهترین روزی یه که آرتامی

 منه ی بچه،بچه که فهمیدم و شنیدم در پشتِ بیمارستان تو وقتی

 بودم کرده پیدا راهشو....نمیگنجیدم خودم پوستِ تو خوشحالی از

 میکردم تهدیدت بچه طریقِ از باید

 شدم موفقم که

 دوستت خیلی:پیشونیم به چسبوند پیشونیشو و گذاشت گونم طرفِ دو دستاشو و کرد بلند سرمو

 خیلی....عسل دارم

 چیو همه....کن فراموش

 باش زندگیم....باش خانومم
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 باشیم خوشبخت بذار

 غم بدونِ و شاد

 میکنی؟ فراموش....باشه

 مردِ این....دلمـ تو میکردم اعتراف....میکردم قبول که بود معلوم....زدم لبخند گریه با-

 بچم پدرِ....روبروم

 بود دنیام ی همه

 مطمعنم....میشیم خوشبخت:بستم چشامو....میکنمـ فراموش....آره:زدم لب آروم-

 میکرد بیقراری سینم تو داشت قلبم....شد داغ لبام که کنم باز چشامو خواستم

 یکنمم بهشت برات رو دنیا:گفت احساسی فوق لحنِ با کشیدو آغوشم به محکم و بوسید لبامو نرم

 !!!!خانومم

 

 

 

 

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

 

*parte:126 
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 ....خانومم شد بگیرم،دیر دوش میخوام منم باش زود عسلی:اومد در صدا به حموم درِ-

 شد تموم....الان-

 بیرون رفتم و خودم دورِ پیچیدم رو حوله 

 اومد دیدنم با بود حموم درِ به چشمش و دیوار به بود داده تکیه لخت ی تنه بالا با شاهرخ

 میدی لفتش انقدر خانوما خانوم ها میشه دیر:سمتم

 ....نمیشه دیر:کردم باز نیشمو

 شم حاظر منم حموم برو شما

 هب شما:گفت گوشم زیرِ آروم و گردنم تو خورد نفسش و جلو آورد سرشو و کرد بررسی پامو سرتا

 یشهم دیر رفتنمون میوفته اتفاقی یه وقت یه نمیگی....وایسادی؟ من جلو اینجوری تضمینی چه

 اشتها خوش:بستم درشو و حموم تو دادم هلش بزور و دادم قورت دهنمو آب-

 

 آرایشگری بغلی،هارن اتاق رفتم و شدم خارج اتاق از و پوشیدم لباسامو و کردم خشک موهامو

 کنه پیاده صورتم رو محو آرایشِ یه و کنه درست موهامو گفتم بود بلد

 بابلس موهامو....داشت ارزششو ولی بود اومده در شاهرخ دادِ دیگه کشید طول دوساعتی کارش

 صورتم رو زیبا خیلی محو آرایشِ یه و بود رها شونم رو نصفش بود کرده جمع و نصفش کشیده

 تو اسیکالب به مایل جورایی یه کثیف صورتیه رنگِ به بود شاهرخ ی سلیقه که بلندم لباسِ....بود

 بود تنم

 بود هم آریا پرستارِ یجورایی کارن

 یموندم کارن پیشِ باید و عروسی ببرمش خودم با نمیتونستم امشب من حتم به و بود بچه عاشقِ
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 کردم باز درو و خواب اتاق سمتِ رفتم

 تخت رو بود نشسته اخم با شاهرخ

 شد بلند و شد باز اخمش دیدنم با و کرد بلند سرشو در صدایِ با

 هوم....عروسی نریم میخوای عسل میگم....شدی ناز اومممم،خیلی:سمتم اومد و

 شد دیر بدو پررو:شونش رو زدم

 خانوم بگو خودت به اینو:کرد اخم

 میکنی چیکار نیست معلوم دوساعته

 میکردم کار خودم رو داشتم ایناهاش:زدم جلوش چرخ یه لبخند با

 شد دیر بدو الان میگم بهت شب....خانم باشه:کرد نوازش گونمو آروم و زد شیطونی چشمکِ

 آریا هب سر یه بیرون رفتیم و کردم حلقه بازوش دورِ دستمو پوشیدم کفشامو و برداشتم کیفمو

 ....شدیم خارج خونه از و زدیم

 بود فرید و صدف عروسیه امشب

 هب رسیدن تا....میکرد رانندگی داشت آرامش با معمول طبقِ که شاهرخ به دوختم چشم برگشتم

 بودیم ساکت هردو مجلس

 بود شاهرخ دستِ تو دستم

 شلوغ حسابی و بود باغ تو مجلس

 :کرد بغلم محکم باران....سمتمون اومدن دیدنمون با میلاد و باران

 باهم شدین جور معلومه وضع این با

 هوم؟
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 ننشست رفتن میلاد با و زد چشمک یه....بهت میدم توضیح مفصل بعدا:گفتم گوشش درِ آروم-

 تبریک از بعد و داماد و عروس جایگاهِ سمتِ رفتیم....کشید جلو به و داد فشار رو دستمو شاهرخ

 حسِ....نمیکرد ول دستمو هم لحظه یک شاهرخ....جامون سرِ نشیستیم دوباره برگشتیم کادو و

 ....خوب خیلی بود خوبی

 برد کشید دستمو هم شاهرخ و دنس واسه وسط ریختن همه شادمهر آهنگِ  صدایِ شدنِ بلند با

 وسط

 میداد تکونم آروم آروم و نرم و بود گرفته دستاش تو دستمو

 بخاطرت نفر یه خوبیه،بدونی حسِ-

 زده پس رو همه

 خوبیه حسِ....زده نفس نفس و راه ی همه تو به رسیدنِ ی واسه-

 

 ....عسل داشتنت خوبیه حسِ:آورد تر نزدیک سرشو شاهرخ

 !دارم دوستت:لبهام رو اومد لبخند یه و بستم چشامو

  بودم مطمعن....گفتم بهش رو زیبا ی جمله این که بود کسی آخرین و اولین

 کردم باز چشامو

 .....زد بوسه لبام رو نرم و آروم و بست لذت با چشماشو

 

 برتراست عشق بیاموز داری دوستشان که آنان به خدایا

 و
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 .....است برتر عشق از داشتن دوست بیاموز داری دوستشان بیشتر که آنان به

 

 :۰::۰:ساعت ۹/۰/۹۶....پایان

 

 اصغرزاده_ا  #:بقلم

 

 

  

   

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مرجعه کنین .

 

www.romankade.com 
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