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 الرحیم الرحمن الله سمب

 شروع کردن حمله ها عراقی شده چی خدا وای پریدم خواب از بلندی جیغ باصدای      
 کشیدن جیغ به کردم

 هچت بریده گیس چته：مامان  باجارو اونم تو اومد مامانم شدو باز دراتاقم دفعه یه که    
 ادود تکون تاسف از سری یه مامانم  شده حمله بهمون شدیم بدبدخت مامان_ میزنی جیغ
 یه شد بلند صدا همون دباره میزه میزاره شده حمله بمون میگم من چشونه خدا وا رفت
 وبارهد عوضی آرسام این کردم سکته اه گوشیمه االرم صدای دیدم انداختم دوروبرم به نگاه
 جیک یکج صدا هی بودیم نشسته توتاکسی بار یه)نکبت کرده عوض گوشیمنو صدای رفته

 جیشکهگن فکرمیکرد بدبخت نمیکرد پیدا صدارا نگاه اونور اینورونگاه هی هم راننده میومد
 ارهدوب باال میداد داشبردا میرفت میکرد خاموش ماشینو هی توماشینش گیرکرده جا یه

 (بوده من گوشی زنگ صدای فهمیدم شدم پیاده بعدکه میشد سوار میومد

 سالم تمرف جون مامی کرده چه ببین به به پایین رفتم کردن درس روسرمو جنگل شدم بلند
 ریختم که چایما بریزم چایی شدم بلند نیست برامن چای دیدم نشستم تا نشستم کردم

 را فرهس پدرعزیزم و آرسام بله(عمل سرعت ایوووول)نیست سفره تو هیچی دیدم نشستم
 ما برا یکمم میخوری گاو مثل خبرته چه درد ننو：ارسام چی من پس_کردن جارو

 یپسچ شدم بلند رفتمو بش چپ یه نیست روکه درمیومد کاسه از داشت چشام_میزاشتی
 توجه شخوردم بالذت کردم شروع بعد ماکرو تو گذاشتم پیتزاریختمو پنیر روش برداشتمو

 رشلوا یه شدم بلند بعدم نکردم عزیزمم برادر باباو والتماس خواهش پر نگاهای به ای
 دار ساق) جاکس کفش پوشیدمو مشکیمو ومغنه کتی مدل ای سورمه ومانتو مشکی

 دربرو دمودا گاز دراوردمو ازپارکینگ ماشینو یواش برداشتمو ارساما سویج پوشیدم(اسپرتاما
 رشته)ازیداروس رشته ساله هستم ترساتمجید براتون کنم معرفی خودمو برسم تا رفتیم کع

 اونم سالشه۷ دارم چلم خلو داداش یه داره کارخونه پلیمره مهندس بابامم (نمخونم آشیم
  داره تلگرام مامانمم میخونه براتخصص داره پزشکی
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 عاشق بود خودشیفته ازبس یارو) خودتونید هم خودشیفته خوبه قیافمم راستی اهان
 داره شریک یه بابام (میگن من به میمیره میوفته خودش عشق از بعدم میشه خودش
 مزاحممون قرار امشب که دختر بایه داره پسر دوتا ممد عمو میگم مابهش محمده اسمش

 حرف براتون اونقدر                                   درمیارم بال دارن خوشحالی از دارم منم شن
 مثل اونم رادیدم آریانا صمیمم دوست دور از(دانشگاه) عشق مکتب به رسیدم تا زدن

 وای سمتم برگشت سرا همه دیدم دوستم سالم زدنم دورصداش از کمه تختش یه خودم
 ریچطو：اریاناگفتم روکول پریدم دوستام به توجه دوستامن؟؟؟؟؟؟بی اینا  همه یعنی

 بعدم کردن جیغ.جیغ شروکرد توسرمو زد یکی شاسگولم منگلو املو اسکولو خاصو دوست
 هم شما) نمیره  یادم دیدمش که اول روز وقت هیچ غولمون استاد سرکالس رفتیم باهم

 از ندیباخردس منم شد تمام کالس زدو حرف براخودش یکم اونم سرکالسو رفتیم(نره یادتون
 ادیمد سفارش نسکافه دوتا رفتیم بوفه رفتیم(اریانا همون)بااریی بیرون اومدم کالس

 سوختم واییییییی_ روم برگشت نسکافمم درخت یه به خوردم که بشینیم اومدیم

 هوایق شلوار سفید کالج کفشای کن نگاش درخت یه به خورم واقعا دیدم کردم بلند سرمو
 درس：درخت                کوری درخت هوووی سرش زدم داد_خزی تیپ چه سبز پیرهن با

 میای درخت مثل که یاتو مقصرم منم_مقصرم من نیست حواست خانمشما کن صحبت
 واه رفت دادش روش ریختم گرفتمو راازش اریی نسکافه ناگهانی تصمیم دریک جلوادم
 مرفتی باارییی بهش توجه بی انداختم سرخش چشمای به نگاه شدیه خنک دلم اخیش
 نمیاد یادم دیدمش کجا من بود اشنا خیلی نمیشد رد چشمم جلو از پسره قیافه ولی بیرون
 بازکرد درو اومد خره ارسام عصبانی صدای زدمو زنگو خونه در دم رسیدم             ……

 شده بلند کلش از دود قیافشا داخل رفتم ای ویبره باپاهایی

              هان؟ اجازه بی کجابردی منا ماشین：آرسام

 بد رسمب تر زود رفتم تیارت بااین بود شده دیرم میکنی کثیف الودتا خون چرا داداشی وا_  
                              ردب خونمونا راافتاد سیل میمومد بند الکی گریه این مگه حاال گریه زیر زدم الکی. کردم

 یدوکش منتما کلی اومد نمیاد بند گریم دید وقتی بهم بود زده زل منگ طوری همین ارسام
 اینا ممد عمو مگ امشب ارسام_                          شهربازی ببردم فرداامشب که داد قول

 سرپ آرسین)برگرده امریکا از آرسین قرار امشب اینکه مثل نه                           نمیان؟؟؟
 زودتر تونستن نمی خوب واا( اب ور این اومده واالن آبه اونور میشه سالی۱ عموکه بزرگه
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 تدارکات کجا ما وا：ارسام                                 !؟!نبینیم؟ تدارکات همه این ما بگن
 چه شای_                    کنه سوپررایزشون میخواسته شازده مثال شد دفعه یه بعدشم دیدیم
                        دمب قرارسکتت امشب که بچسب شهربازیا فقط عشقم ماچه به اصال پسره این لوسه
 و سفینه از طور وهمین میترسه ترن از سگ بالنسبت مثل اخه پرید صروتش از رنگ

 نهمیز  جیغ دخترا مثل فقط بدبخت میشیم اژدها سوار هروقت(خودمون اژدها) صبا کشتی
 میوفتیم میشه ول باال از کشتیه االن میگع

 هی شدن حاضر درحین بشم حاضر تا اتاقم رفتم                         کنیم چیکارش دیگه خل
 اومدی خوش کیک تویه منو دوباره گردو میز یه              گذاشتم هم بابا علی از اهنگ
 یم حاال زدنت دورت بالخره فهمیدم خوب اولت نگاه پرتو چشمای از چشم به قدمت غریبه
 باش تواون که اوارگی به قسم شدن سوا من از بخاطرتو خیلیا شدن تنها چی یعنی فهمی
 یادت مگه کردی بد بامن میگی اومدی حاال کردی مست که توای برگردی نمیخوام شدم

 قطع روروم گوشی حرف وست ولی میکردم التماست نیست
 (اومدی خوش غریبه)…………………………………کردی

 

 ستمب مادمازلی مدل که قرمزم بلند حریر باروسری مشکی باشلوار مشکی کوتاه مانتوی
 هنباپیر  مشکی شلوار بود شده اماده هم ارسام زدم قرمزم روژ یه قرمز عروسکی باکفشای

 یشامشک کفشای میخواست بود انداخته هم فروورهر گردنبند یه اخوندی یغه مشکی جذب
  شدیم چی به کنیم ست باهم تا جلوش گذاشتم قرمزشا اسپرت کفشای سریع من که بپوشه

 هلو

 پایین باالو بودم شده زده ذوق ساله۵ های بچه دختر مثل من رسیدیم وقتی           
 لغه یع با من که داد تکون تاسف ی نشانه به سری انداختو بهم نگاه یه آرسام میپریدم

 بازی ی همه بلیط من رفتیمو شد ست کفشاش با صورتشم مرد بدبخت پاش ساق تو اومدم
 تو میزد چنگ منا دست اسام چقدر اینکه از بگذریم وای رفتیم دعبروکه گرفتم ترسناکا های
 ونهخ رسیدیم وقتی  ➰میرم دآشم  ابرو بهتره نگم که کردماش غلط وداداشو جیغ و ترن

 احساس که بودم خواب رفت خوابمون همونجا شدیمو ولو ها ررکاناپه جنازه همانند دوتامون
 یه داره دیدم وقتی ولی کنه بغلم میخواد ارسام کردم فکر رفت پام زیر چیزی یه کردم
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 قیافه وای موووووووش صورتیییییییییییی جیغغغغغغغغ یه کردمو باز چشماما میخوره تکون
 ییدمادو فقط که وارسام من خالصه بود دیدنی لخت تنه باال شلوارکش بااون بابا ارساموو

 مثل یقادق گمشوبرو میگوفت میدویید سریع که موشه به وفقط رواپن پرید فقط که بابام
 درک وموقعیتش تازه باباکه کشیدیم نفس یه ما بیرونو رفت پنجره از هم موشه زنابالخره

 جاتون خنده از پکیدیم ماام اتاقشون تو دررفت شدو لبو بود کرده
 همون دانشگاه رفتم وقتی امروز  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~خالی

 نه دیدم که بخواد معذرت بیاد میخواد کردم فکر من سمت میاد داره که رادیدم درخته
 خالی ندلیص دنبال موش عین توکالسو میره گاو مثل پایینو انداخته سرشا بز خیراقاعیینه

 یدکش عمیق نفس یه خوک این روصندلی پرید رواستخون میپرن که سگ وعین میگرده
 کردرو داد درسشا اینکه از بعد توکالس اومد استاد وقتی هرحال به درخت یا وحش باغ این

                        ؟!نمیکنی؟ معرفی خودتو عزیز مهمان خوب： گفت درختو سمت
 خودشا اینجوری چرا وا_                          تهرانی علیرضا  علیرضا هستم رضا：درخت
 هستم باس منم گفت هم اخرکالس های بچه از یکی_                              میکنه معرفی

 خخخخخخ(ترسا)تر هستم سا میشم منم حتما فضا رفت کالس کل(عباس)عب

 

 ومنم خونمون بیان(پسرشون) محمدباشازدشون عمو خانواده قرار امشب                            
 جوراب بستمو اسبی دم موهامو اومدنشونه نزدیگای دیگه راندارم مهمونی حوصله اصال

 اهمشونب بودن اومده هم مهمونا پایین رفتم وقتی پوشیدم ای فیروزه پیرهن بایه شلواریمو
 یب(صاحابش مبارک بیخیال) شده جیگری چه وای ارسینه این اوه      کردم علیک سالم
 تمنشس ارسام کنار اومدم چرخیدمو دورخودم الکی یکم خونه اشپز تو رفتم زدن دید خیال
 سحر تعریفای از سررفت حوصلم نشستم که یکم دورشونم انداخت دستشا اونم
 هچ خوب_ تواتاق بردم گرفتمو را( گودزیال اجی) سارا دست(گودزیالهه ارسین مامان)جون
 میچرخم االف بابا هیچی                      خانوم؟ سارا چطوری خبر

 

 

 ؟ میگزره خوش . چخبر دانشگاه از：من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 7 

  میگزرونیم نیس بد ای：سارا

  یمکن کوفت شاممونو بیرونو بریم گرفتیم تصمیم بیمزه گفتگوی یه بعد خالصه

 گشنگی از میمردم داشتم ک اخ

  کرده دیوونه رو همه کرده چه جوووون مامی این ببین واااای

  به به

  قیمه خورشت و فسنجووون خورشت

  پرتقالی و فرنگی توت ژله

  خوشگل شده تزیین های ساالد و

  میزد چشمک بهم داشت بدجوری شام میز اخ اخ

  کردیم شرو و سرمیز اومد پاشد و داد رضایت منم بابای این باالخره

  کرد دیووونم فسنجون خورشت بوی یلحظه

  رف یادم زمانو و مکان اصن

 برنجمو رو کردم خالی رو خورشت و ریختم ساالد یخورده کنارشم و کردم برنج از پر بشقابمو
  خووردن کردم شرو لپی دو

  بود خوشمزه چقد که اخ

  باال اوردم یلحظه سرمو بود پر دهنم و بودم خوردن مشغول ک همینجور

  بیدااااد داد ای

  برسررم خاک

  بازی ضایع عجب

 من به بود زده زل بودو نشسته روبروم ارسین
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  میخنده بهم داره که بود معلوم چشماش از

  گلوم تو پرید غذا دفعه یه رفته ابروم که تصور بااین

 کردن سرفه به کردم شروع و

  میرسه بهت نکن هول خوردن موقع گفتم دفعه چن  .. دخترر تو چیشدی واای ای： مامان

 ؟ اخه ای زده قحطی مگه

  برد ابرومو رسما دیگه باش مارو مادر بابا ای    

 دیدم ک کردم ارسین به نگا یه

 اوناام که کردم نگاه بقیه به و رفتم واسش غره چشم یه میخنده دهنشو جلو گزاشته دستشو
  نداشتن ارسین از کمی دسته

  بود ریخته بهم کال اعصابم

  ترسا توسرت خاک عععه

  نمیکنه ک فکرایی چه باخودش پسره این حاال سرت تو خااااک

  خریه چه انگار بکنه بزار بدرک

  اووووف

  نمیرفت پایین گلوم از هیچی دیگه اتاقم سمت رفتم پاشدمو میز سر از

  حتی بیرون نیومدم ام خداحافظی واسه

  نداشتم رو خره ارسین این موزیانه لبخندای حوصله

  شد زده اتاقم در

  بود نیم و دوازده ساعت

  ... تو اومد ارسام
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  خنده زیر زد بلند دید مو پکر قیافه تا

 واس نداشتم حوصلشو اصال

 

,  : 

  بیرون برو ندارم یکیو تو حوصله بخدا ارسام گفتم همین ه

  . زد زل چشمام تو و نشست تختم رو جلو اومد. شد جدی یلحظه ارسام

  گفت ک کردم اونطرف رومو

 . که نداره اشکالی ؟ چی ک حاال

  نیس مهم اصال ک بردی خانوادگیمونو شرف یذره (ارسین)جیگوله پسر اون جلو فقط

 ک دارهن ؟اشکال چی که بدی تغیرش ونمیتونی ذاته تو خب شکمویی که شکمویی تو حاال
  دارن عیب همه

  من خواهرخل ک نیستن کامل

 .ارررساااااااااام گفتممم مانند جیغ سمتشو برگشتم میاورد باال رومو اون داشت دیگه

  بیرووووووووون بروووو

 عضای و شکمو و خل خواهر بخیر شب گفت و بیرون رفت و اورد در واسم شکلک یه ارسام
  ... رفت و بست درو سریع ک کردم پرتاب سمتش به بالیشتمو خوودممممم

  اوووف

  برد خوابم بدبختی هزار با

  که رودارم انقد من البته

  شبه یه همین واسه خجالتم

  هاهاها انگار نه انگار میکنم رفتار قبل مثه بازم ببینمشون که دیگه دوروز
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  خرس اریانا دیدم که االرمه کردم فک  ... شدم بیدار گوشیم صدای با صبح

  چی که زده زنگ صبح نیم و پنج ساعت

 بنال： گفتم الودی خواب صدای با گوشمو دم گزاشتم گوشیو اووف

  خووبیییی منگلم خاااص دووووست سالم：؟ گف مانند جیییغ

 وضیع خووبی بگی زدی زنگ صبح چنج ساعت گفتم خسته کردمو دور گوشم از رو گوشی
 مرییییضی؟ مرررگتهو؟مگه چه کردی بیدارم ناز خواب از بیشعور

 شش ساعت راستی تووووو از بهتر کی گفتم کرد گل ازاریم مردم حس فقط نه： گفت
  داریما کالس هشت ساعت امروز دنبالت میام

 ؟ شش چرا حاال گفتم

 تمگف نخوندی توام مطمعنا نخوندم من اونجاییکه از میپرسه درس استاد امروز خب گفت
  بخونیم بشینیم باهم که بیای شش

 بروبابا： گفتم ناله با

 

 ونمبخ درس بیام پاشم اونوفت بگشاییم جهان براین را زیبایم چشمان۸ ساعت زور به من
 خوشه دلت

 شدی اونم که بودی نشده شاعر روانی واخاکتوسرت：اریانا_

 بکپ برو حاالم بگم شعر برات من بخواد دلتم_

  خوابیدم وگرفتم کردم قطع گوشیو

 بمونن باز چشمام تا کندم جون یعنی دانشگاه رفتم بلندشدم بابدبختی：۷ ساعت
  بازن چشمام چشمام الی کبیریت چوب سردو اب باخودزنیو

 میخواد ازاری مردم یکم دلم امروز
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 السوک اومدتو دانشگاه رییس که میگذشت کالس شروع از ساعتی نیم یه سرکالسو رفتم
 یرز  بزارم که کندم پانل از سوزن یه کردمو استفاده فرصت از منم کرد زدن حرف به شروع

 هی بودم صندلی داخل سوزن گذاشتن مشغول سخت وقتی(جون استاد)جون اسی صندلی
 مگه ایو استاده دیدم کردم بلند سرمو که میکردم کارمو داشتم توجه بی منم افتادروم سایه

  بیرون کالس از بود نرفته این

 بودم نشسته کالس اخر من خانم نه_

  رفت ابروم گفتم بلند فکرمو وای_

 بادستم داختموروان سوزن وسریع تمیزکنم صندلیتونو میخواستم من استاد：گفتم پته باتته
  روصندلی کشیدم تندتند

  بیرون من کالس از میرید سریع شما نیست تمجیدالزم خانم：استاد

 نکن الوده کثیفتو خون شما میرم خوب میشد اعصبانی چرا وا_

  هوا رفت کالس دفعه یه

 گفتم چی من.مگه وا

 

,  : 

  بیرون رفتم کالس از بیخیال

  بیشعور فضول ای عقده مردک اوف

  ایییییش ....نفهمه ادم که میشی قایم ته اون داری مرض بگه نیس یکی

  نبود من تقصیر مثال الکی حاال

  حیاط تو رفتم کردمو جا جابه روشونم رو ام کوله         

 برد انگری با کردن بازی به کردم شروع و اوردم در گوشیمو نشستمو نیمکتا از یکی روی

  خخخخخخ یهو میشه تا سه میشه پرتاب که ابیم پرنده اون عاشق ینیا    
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  سرم تو زد یهو یکی دیدم که بودم خودم هوای و حال تو

  کردم اخم و باال اوردم سرمو

  شدم مواجه اریانا باز نیش با که حلقش تو برم پا با که بودم گرفته گارد ینیا

  شد نعلبکی یه اندازه چشام

 ؟ اسکل میکنی چیکار اینجا تو： من

 نباشی نهات پیشت بیام گفتم نیستم راه نیمه رفیق که منم بیرون اومدی تنهایی دیدم：اری
  کنی شیطونی

  میشه بیرون کالس از اریانا میدیدم که بود بار اولین بودم کرده تعجب خدایی

 ؟ بیرون انداختت کردی غلطی چه بگو خدایی： گفتم تعجب با

 فعین یه شدنت بیرون حداقل که کردم تموم رو تو کاره نیمه کار： گف و شد باز نیشش
  باشه داشته

 کردی چیکاااار گفتم میمردم داشتم کنجاوی از

  بگم تا بده بوس ： گفت کردو نازی یه

  نیمده االب سگم روی تااون دیگه بگووو گفتم کردمو نثارش گردنی پس یه شد خورد اعصابم

  وحشیییی میزنی چرا بابا باشه：اریانا

  بود خورد اعصابش استاد خب

 ： زد داد پسرا از میالدیکی

 دهخن به پوکید یهو..... سوزن رو مینشستی اگ ام شما خو ولی داشتا گناه استاد میگم
 شد منفجر کالس عصبانیت از بود شده سررخ که استادم

  میکنی چیکار داری ک دید و وایساد پنجره پشت اومد عصبی استاد

  صندلیش رو گزاشتم سوزن یه رفتم سریع نبود حواسش تا منم
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  دیدم یهو ک برمیگشتم داشتم

  اومد ناهنجار صدای یه

  بود سوزن تا سه البته سوزنه رو بود نشسته استاد ههههههه

  مکرد بوسش محکممممم و اریانا عااااشقتممم گفتم و باال پریدم خنده از بودم مرده وای

 گرفت انتقاممو وااااای

  اوووف داشتیم کالس دوباره یازده ساعت ما و بود نیم و نه ساعت

 دارم رگ تو بزنیم چی یه بریم اری میگما

 ؟ نظرت

  مثبته نظرم：اریانا

  همیشگییی کافه بریم بزن پس： من

  کردیم انتخاب رو پنجره کنار میز و کافه تو رفتیم همیشه مثل

 خانوما دارید میل چی： اومد گارسون

  شکالتی کیک با قهوه：من

  لطفا شکالتی گالسه کافه：اریانا

 تاحااال؟ کی از اوهوع：من

  اممم پیش وقت خیلی از：اری

 ؟ چته ها： من

  ااسکل

  نگو که اوردم در بازی اوشکول یه دادم سوتی چه دیشب نمیدونی اری وای

  میخندید ریز هی اریانا
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  زهرماره برج مثه ک دیدی و درخت این عاغا دادم ادامه

  اومده خارج از بابا شریک پسر هس ارسین یه هیچی اون

  دادم سوتی چه نمیدونی وای افتاده فیل دماغ از انگار عاغا

  برام میاد ابرو و چشم داره هی اریانا دیدم

  میمون میکنی اینجوری چرا چته هوووی： گفتم

  میای ابرو چشم من واسه نشسته ترشیدی بیا     

 اونا هواس حداقل گفتم کردمو اشاره بودن نشسته جیگول پسر چهارتا ک بغلیمون میز به
  من نه دربیار بازی دلقک

  جوونمم درخت کف تو فعال که میدونی

  خنده از بود شده سرخ دیگه اریانا

  زبندا سرت پشت به نگا یه شد تموم سخنرانیت اگه گف اریانا که بدم ادامه خواستم

  برگشتم کردم هنگ لحظه یه

  وااااااای دیدم

  زدممم گندیییی عجب

  کنه درست اینو بیاد یکی حاال

  بود شده سرخ عصبانیت از قیافش و بود وایساده سرم پشت درخت اوووف

  گفتم کنم حفظش صدام تو میکردم سعی ک خونسردی با کردمو حفظ ارامشمو

 صالا عمومی مکان تو اونم متشخص دوتاخانوم سر پشت وایسادن فالگوش نمیکنید فک
 ؟ نیست درستی کار

 !! شدم طلبکارم اینکه مثه ： گفت پسره

  اینجام نم ک دیدن دوستون درضمن شه تموم سخنرانیتون تا ایستادم ساعته نیم بااجازتون
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 رفتمو اریانا به غهره چشم یه

  پسره سمت برگشتم

 ساعت منی نکرد مجبورتون کسی شدید؟دوما طلبکار حاال که بودید بدهکار مگه که اولندش
  شه سبز پرتقال درخت پاتون زیر که وایسید

   دختر میزنی حرف داری دهنت از تر گنده： گفت  اروم پسره

 ؟ میکنی غلطی چه اینجا بگو نکنو ایجاد مزاحمت： گفتم

   باتووو میدونم وگرنه باش مودب： گفت

 طرفم (گفتم محکم و کشیدم شعوررو) شعور با رفتارمو دارم عادت .. چیه میدونی： گفتم
 بیشعووور جناب بزنم حرف از تر مودب بات بخام نمیبینم دلیلی کنم ست

 شو خففففففه：زدد داد بلند

  مابود طرف حواسا همه

  داد خودش تراز بلند منم

  شوووووووو یقه به دست： زدم

  بزنن دست برام بقیه شد باعث که

  میشد تموم طاقتش داشت دیگه که علیرضا

 ؟ کیم من میدونی：گفت

 رد ومیزاری احترام مودب بیای رفیقام جلومنو میخای فقط باش باشی میخای هرخری گفتم
 اکیییییی؟ میشی

  بود شده مطورم عصبانیت از گردنش رگای

  نمیومد در خونش میزدی بش کارد
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 داشتی قصد امروز که همون دانشگام ریییس پسر من کوچوولوووو خانوم ببین： زد داد
 یکردم نگاش نفرت با داشت ک اریانا به نگاه یه دوستت بعد و شدی ضایع و کنی اذیتش
 کرد تموم کارتو دوستت گفت انداختو

  نه میمرردمم داشتم

 !!! ندارره امکاااان

  تهرانیه پسر این

  نه واااای

 خوندس فاتحمون میدونستم

 

 

 ن： گفت و شد نزدیک بهم اروم و داد تحویلم مسخره پوزخند یه

 

,  : 

  کوچولو خانوم ترس

  نمیگم چیزی بابا به فعال

  باهات دارم کار

  رفت و

 ! چی ینی

  لعنت عععه

  بیرون رفتم اریانا به توجه بی برداشتمو کیفمو

  کجا هوی گفت اومدو دنبالم اریانا
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  ندارما حوصلتو که دهنتو فقط ببند زدم داد سرش

  نداری منو حوصله کرده سرویست زده دیگه یکی بابا برو_

  هک نمیشدم سرویس من االن ایستاده سرم پشت خر این میگفتی بهم تو اگه اسکول-

  بگوو احمقو من وای

 بیشعور پسره：اری

  بگیریما حالشو یجور باید خدایی ترسا ولی

 راضیو خود از ی پسره میکردم ایش قهوه وگرنه رییسه پسر که حیف

  براش دارم من نه اوف：من

  بیاره سرمون بالیی نمیتونه که دانشگاه از بیرون

  داره ازمون آتو اون ولی_

  بگه باباش به راحت میتونه

 هان؟ کردیم باش مااینکارارو که بفهمه میخاد کجا از اون_

 کارا؟ کدوم_

 اکی؟ بکنیم باهاش اینده در قراره که کارایی منگل اووف_

  اکی اها_

 ؟ دیگه ای پایه_

  جووووووررم چه اوووف_

  باشیم کالس سر دیگه ربع یه تا باید یعنی این و بود پنج و چهل و ده ساعت

  گشنمههه من ترسا： اریانا

  کنم چیکار بمنچه：من
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  کالس سر بریم باید بدو

  کالس سمت افتادیم راه و کرد پوفی بیحوصلگی با اریانا

  اومد استاد

  نداشتممم حوصلشو اصال وای

  شد تموم خداروشکر که گزروندم بیداری و خواب تو کالسو کل

  بیرون اومدیم کردیمو جمع وسایالمونو اری با

  گشنگیییی میمیرم دارم دلممم واااااای：اریانا

  دیگه خونه بریم_

  فعال رفتم منکه_

  بردارم پولمو کیف که کیفم تو کردم دستمو

  نننه لعنتی عععه

 نمیرممم بااتوبوس من

*______________________ 

  شدم اتوبوس منتظر نشستمو ایستگاه تو بیحوصلگی با

  زد بوق جلوم ماشین یه که بودم خودم حال تو

  باشه داشته کار من با که معلوم کجا از اصن خب ندادم محل

  بودم ایستگاه تو  من فق کردم اطارفم به نگاهی

  برام زد بوق دوباره رنگ مشکی کمری

  اوووف دیدم پایین داد رو شیشه تا که بدم بهش فحش یه که طرفش رفتم

 ؟ امرتون گفتم جدی توهمو کردم اخمامو
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 ههههههه کوچولو خانوم برسونمت：علیرضا

  میکرد مسخرم داشت عووووضی نه

  من پای زیر بنداز ماشینم یه گفتم بابا به صدبار عععه

  نرفت که نرف گوشش به

  میدی بهم ماشینشو پز اومده این حاال

  عقب صندلی نشستم بیارم در حرصشو خاستم دادم تحویلش پوزخند یه

  نیستما رانندت هوی：علیرضا

  زدی بوق پام جلو چا پس نیستی تاکسی اگه：من

  برسم سریع باید دارم کار من جناب برو زود

  میسووزه داره بود معلوم قشنگ

  شد خنک دلم اخیییییش

 تهراااااانی اقای1_1

  زدم رو خونه در زنگ

 کییییه：مامان

  کیه نمیبینی ینی تصویریه ایفون من مادر بابا ای：من

 ورپریده تویی ععع：مامان

 تو بیا

  هعی ما مامی از اینم

  اتاقم تو رفتم مستقیم

 ناهاربخور بیا ترساااا：مامی
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  نمیخورم：من

 بخور بیا شد ات گرسنه هروقت یخچال تو گزاشتم کنار برات من باشه：مامی

  اتاقم تو رفتم دادمو تکون سری

  کردم عوض پررنگ صورتی شلوارک و تاپ یه با شلوارمو مانتو اوردمو در امو مقنعه

 تخت رو کردم پرت خودمو کردمو باز بودمو کرده جمع سرم باالی که موهامو

  خورد زنگ گوشیم بزارم هم رو چشمامو خاستم تا

 لعنتی عععه

 جلوم گرفتم گوشی خوردی اعصاب با

 eshghetاسم صفحه رو

  بود شده نوشته

 !! داشتم عشق کی من وااا

  ندادم جوابشو

 جیگر نمیدی جواب داد پیام

 (شما؟)you：دادم جواب

 اومد جواب ثانیه پنج بعد

  عشقت

  کردم هنگ

 کدومش؟：دادم پیام

  داری عشق چنتا مگه：اومد پیام

  نداد برام پیامی دیگه که مربوطه خودم به اونش ：داد پیام
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  دیوانن مردم وا

  خوابیدم گرفتم شدمو کنجکاویم بیخیال

 ترررررساااااااااااااااااااا تررررررسااااااا

 هووووووووووی

 جیییییییییییییییییییییییییغ

 شمچ که توهم بکوبونمش برم گرفتم گارد شدمو بلند جام از جت مثه شد کر گوشم وای
  سارا چشم تو افتاد

  میکرد چیکار اینجا این وا

  دارم برات خوب یخبر ترررسا：گفت

  رو عوضی کنم لهش بزنم میخاست دلم بود خورد اعصابم

 گلم بگو گفتم زدمو مصنوعی لبخند بزور

  بگیریمممم ارسینم داداش افتخار به بزرگ جشن یه قراره فردا پس：گفت

 عزیزم دعوووتی توام

  هیچی این حاال میکرد ذوق اینقد چرا این موندم من حاال

 للج وااا بگیرن جشن میخان تازه اینا ایرانه که نیمه و هفته یه نزدیک (ارسین) غضمیت
 الخالق

 یدیمد بگیریم اومد که پیش روز چن میخاستیم اخه گفت که پرسیدم بلند سوالمو این
  بگیریم یهویی جشن تولدش روز گفتیم نزدیکه تولدش

  دیگه میای جون تری

  .... و خووودتی تررری عوووضی توحلقققش برم پا جفت میخاستم ینی

  شرمنده نشد اگه کنم جور هامو برنامه باید نیس معلوم جون ساری گفتم
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  اوووق میخریدم کادو قضمیتم این برا باید حتما ایییش برم نداشتم دوست اصال

  منتظرم بیایا حتما گلم خب：سارا

  گفتم چی نشنید انگار وا

  میشه چی ببینم گفتم بیخیال

  پزخونهاش سمت به مستقیم و هال تو رفتم بدو نمیومد خوابم دیگه منکه بیرونو رفت سارا

  گللللم بررررماااامی سالااام

  فرستادم براش بوس یه دادمو کمرم به قری یه و حااااالت

  یهو شد ساکت خیلی خونه انگار دیدم

 .... دیدم برگشتم

 

 

  بیداد داد ای 

 رفت کال دیگه نداشتم ابروی

  میدم سووتی این جلوی اینقد چرا من خدایا

 برگشتم

 

,  : 

  همینطور ساراهم و میکنه نگام تعجب با داره ارسین دیدم

 سرپ اگه میبندم شرط یعنی بود توهم اخماش میدید منو به ارسین خیره نگاه که ارسامم
  نمیزاشت زندش نبود بابا شریک

  بود زده خشکم سرجام کال که منم
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  بهتره نگم ک تاپمم و میرسید رونام پایین تو بزور شلوارکم

  ترساجاااان：غرید دندوناش الی از ندارم جامو از خوردن تکون قصد دید که ارسام

  اومدم بخودم یهو

  اتاقم سمت رفتم دویدم جت مثه

  چطوریه وضعم ببینم تا ایستادم قدی اینه جلو

  داشت حق ارسام وااااای

  رفت ابروم بگو ارسینو

  ایه قیافه چه این عععه

  پایینن اینا چمیدونسم من خو

  ژولیده و ریخته بهم موهام

 .... ک تاپمم و کرده پف چشمام

  بدم سوتیا ازاین این جلو همش باید من چرا اخه خدا وای

_-------------------------_ 

 

  کردم باز چشمامو بزور گوشیم االرم صدای با صبح

  اووووووف

 صبحه هشت ساعت ندارم حال

 شدددد دیرمممم نننه واااااای

  بده رام عمرااا اینبار دیگه استااد
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 تو ادمد موهامو و پوشیدم مو کاربنی ابی جین شلوار و مشکی مقنعه مشکیمو مانتو سریع
 بزور که شم پا کله بود نزدیک بارم دوسه پایین دویدم سریع و زدم مالیمم صورتی رژ یه

  داشتم نگه خودمو

  وایساد روبروم اومد مامانم که دیگه میزدم نفسنفس

  شدی بیدار زود عجب چه به به

  اومده در طرف کدوم از افتاب

 !بری میخوای کجا صبح اینوقت راستی

 شد؟ تموووم ماماااان گفتم بیحوصلگی با بود خورد اعصابم

  داانشگاها برم باید سرم خیر

 نییییست حواست اصال

 ：خنده به پوکید مامانم که

 خخخخخخخخخخخ بگو پس نمیشی بیدار زود جمعه روز تو گفتم من وای

 پیچید دورسرم خونه سرم لحظه یه

 چیییی یعنیییییی ننننه وااای

  کرده کوک هشت ساعت رو منو گوشی االرم پس خری کدوم

 نمیبرد خوابمم دیگه بودم عصبی تواتاقم رفتم

 ارسام کار مطمعنا

  براش دارم

 پررنگ یاب شلوارک یه با اسمونی ابی ربع سه استین بلوز یه و کردم عوض لباسامو سریع
  پوشیدم

  کردم یخ یخ شربت حوس مامانی گفتم و خونه اشپز تو رفتم
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  بخور بردار داریم یخچال تو گف مامانمم

  ارسام اتاق در دم دویدم برداشتمو رو پارچ یواشکی

  کشیدم عمیق نفس یه

  کردم باز اروم درو و

 وایسادم باالسرش رفتم

  شدم کر خودمم که زدم فرابنفش جییییغ یه کردمو گوشش نزدیک سرمو

  بود عصبی بودنو بسته چشاش ولی سرجاش نشست و پرید جت مثه

 لندب دید منو تا و شد باز چشماش که کردم خالی روش رو البالو شربت حرکت تویه سریع
 میکشمتتتتتتتت زد داد

 کرد قفل درم اتاقم تو رفتم بیرونو دویدم منم

 

,  :۴ 

  بیرون میای که باالخره：زد داد و در پشت اومد ارسام

 اریانا به زدم زنگ و کشیدم دراز تختم رو و ندادم جوابشو

  نشن بیدار بقیه چرا شدم بیدار زودی این به صبح من ک حاال

  برداشتم گوشیمو و زدم ای موزیانه لبخند

  بوق

 بوووق

 بوووق

  دیگه بردار عععه
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  میخوابه قطبی خرس مثه

  نمیشه بیدار بیاد ام زلزله بخوابه ام اگه

  نداره شدن بیدار قصد خیر نه دیدم زدم زنگ بار هشت

  شدم بیخیال

  کشیدم نشستم کردمو اماده طراحیمو وسایل نشستمو تحریرم میز پای رفتم

  کردم پلی گوشیم تو از اهنگمم

  نمیکردم عوض دنیا تو باهیچی داشتمو اهنگ با همراه کردن نقاشی تو که ارامشی

 ور پکس بهزاد و بابا علی تقاص اهنگ کردمو عوضش شد پلی نوالو ایمان از بخیه اهنگ
 کردم پلی

  ارومتر یکم

 راحت بخوابه بزار

  میخام نگو چیزی

  بخونه الالیی واسش ساعت صدای فقط

  بیاره یادش شاید

  بودم روزاییکه چه

  پیاده دنبالش

  نگو کسی به پس غرورم شد له فقط

  بودی بامن

  نبود چیزی اینکه

 اضافس بودنم دوروبرت فهمیدم وقتی
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 پس؟ چرا ای زنده حاال میمیرم نباشی گفتی

 سختیا اوج تو رفتی کردی ول منو بیام بخودم شایدیکم هاااان؟بگو

  هامون لحظه به لعنت گزاشتی چیزی مگه بگی داری چی خدایی

 .......................... داشتیم که عشقی به لعنت

 (تقاص)

 

 

 بود ظهر یک ساعت

  زد زنگ بهم آریانا

  منگل اسکب عوضی اشغال： فحش به گرفتمش و برداشتم گوشیو

  برنمیداری زدم زنگ هرچی صبح بودی گوری کدوم

  نمیزارم زندت ببینمت دارم واجب کار نمیگی عوضی

 ووویه نشی بیدار ساعت این حاال که بخواب زود شبا ادم مثه خو میخوابی قطبی خرس مثه
  باتونیستم من مگه

  بوووووق بوووق بوق

  چییشد وا

 ! کرد قطع

  براش دارم عوضی

  بش زدم زنگ

 برداشت
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 امرتون بفرمایید

 ...دردو امرتون کوفتو：من

  بدم ادامه نزاشت

  خودمی اسکل توووکه عععع+

  عععه بود سایلنت گوشیم خب ببینم بگیر دهن به زبون یلحظه

 میکنی؟ قطع گوشیتو چرا عوضی_

 داری چیکارم بگو حاال باال میرفت خرجم میگی پرت و چرت زیادی داری دیدم خب+

 خندیدیدم انقد گوشی پشت گفتم براش امروز تا دیروز از رو جریانا تمام

  اریانا راستی

  جونم+

 دعوتم منم ... ارسین تولد فردا-

 خخخخ بگذره خوش ایول عععع+

  ندارم حوصله من بگزره خوش چیو چی-

  بری باید ولی+

  دادم سوتی دوبار کنم نگاش نمیشه روم دیگه اوف-

  بدم فردا سومیشم میترسم

 اون هنبود مهم برات اصال بده نشون کن کم روشو و برو نبودی خجالتی اینقد توکه خخخ+
 اتفاقا

 ... ولی میرم باشه اممم-

 چی؟ ولی+
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  باال بره نفسم به اعتماد تا بیای باهام باید توام-

  نیستم دعوت منکه بروبابا+

 من مهمون تو-

 مجلسی صاحب انگار میگی همچین مهمونیا خودتم تو+

  نمیرم نیای-

  میام خب خیلی+

 راه باید شش ساعت کنیم اماده خودمونو خونمون بیا سه ساعت فردا عااااشقتم واای-
  بیوفتیم

  میکنه صدام مامانم نداری کار عزیزم باش+

 خودم جوووون اسکل برو دوستم نه-

  بوووق بوووق بووق

____----------------------- 

 

 بیاد اریانا بودم منتظر من و بود نیم و دو ساعت

  یارتشب که نیست داداشش و بیاد نمیتونه که گفت و زد زنگ اریانا که بود نیم و دو ساعت

  گفتم ارسام به رو و پایین رفتم

  داداشی

  میخای چی باز+

 امممم راستش داداشی-

  اریانا خب خب

  چی اریانا گفت جدی کردو نگام دقیق
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  جشن نمیام منم نیاد اون اگه خب گفتم

  بیاد بگو بش خب گفت

  بیاد که نداره ماشین همینجاس مشکل خب-

  دنبالش میری داداشی

  زد برق چشماش یلحظه

  اونجام دیگه ساعت نیم بگو بش باشه： گفت و برگشت اولش حالت به دوباره اما

  عاااااشقتمممممممم-

  نریز زبون برو+

 ولی اینا نمیشما مزاحمش گف اولش دنبالت میاد ارسام گفتم و اریانا به زدم زنگ و رفتم
 کرد قبول بعد

  نمیدونم شد معذب یخورده گوشی پشت کنم فک

 

 

 -----آرسام

  شدم اماده سریع

 خودم رو هم ادکلنم کالج کفش و ای سورمه تنگ کتونی شلوار با سفید چسب پیرهن  یه
 کردم خالی

  کردم خدافظی و پایین ها پله از رفتم چرخوندمو دستم تو سوییچمو

  در جلوی ایستاده اماده آریانا دیدم که خونشون در دم رسیدم که بود نیم و دو ساعت

  تایم ان جوووووووووونم

  ایول
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  سالم： من

  شدم مزاحمتون ببخشید سالم：اریانا

  مراحمین بابا نه：من

 ما خونه رسیدیم که نشد بدل و رد بینمون گفتگویی دیگه و

 

 

  ترسا

  جوون اری شدیما جیگری عجب جووونم اووووف

  ترسا شدی هلو چه نگا وااای اره

 عشقم توام-

  انداختیم اینده تو خودمون به نگاه یه لحظه اخرین در

  عالیییه اوووف

 از و ودب دار چین و مانند پفی  دامنش و میشد تنگ کمر از که کمرنگ صورتی پیرهن یه من
  بود ساتن جنس

 هب خیلی نور تو که بود کرده دوزی منجق یخورده باالتنش روی ولی نبود باز زیاد یقش
  میومد چشم

  بود ملیح ارایشمم

  چشم خط و ریمل و صورتی رژ

  گزاشتمشون ازاد شونم رو و بستمو باال دستشونو یه کردمو فر موهامو

 بود نگت و میومد رون پایین تا تقریبا که بود پوشیده مشکی خوشگل پیراهن یه هم اریانا
  میومد زمین روی تا میکردو دار دنباله لباسو که بود تور یه پشتش واز
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  بود عالی واقعا که بود شده کار زیبایی به لباس تنه باال روی

 اون رژ فقط بود ملیح تقریبا من مثه اونم ارایش

 

,  :۴ 

  بود قرمز

  بیرون فتیمر  پوشیدمو مشکیمو شال و مشکی مانتو و پوشیدم بلندمو پاشنه صورتی کفشای

  رفت صدقمون قربون همیمجور دیدمون تا مامان

  اریانا صورت رو بود شده میخ لحظه یه ارسام

  اومد خودش به کردم صداش تا که

  رفتیمو ارسام ماشین با اریانا و ارسام منو

  بابایی ماشین با بابا و مامان

 

  شد پلی اهنگ ماشین تو

  بود پاشایی مرتضی پاییزی عصر اهنگ

  پیشم نمیمونی کردم پیله بهت

  میشم پروانه نه اینجا میمیرم نه

  کردم خسته خودمو زیادی عشق از

  نگردم دورت خواستی زدی دورم تو

  سردم لبهای اشکو شوری بازم

  کردم دوره دفعه صد بازیو این من
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  قراره گمونم نداره راهی نه

  ........ بزاااره تنها دستامو دیگه یکی

 

 

 

  بزررگ در یه دم رسیدیم

 وراهر یه وسطش که خوشگل درختای از بود پر باغ میشدی قصر وارد انگار شدیم وارد تا
  کاخ یه سمت به بود مستقیم

 بیرون از کل در ولی نیمد خوشم زیاد من که بود کرمی و سفید نماش بود کاخ هم واقعا
 .... میدونه خدا چجوریه توش حاال بود قشنگ

  تو رفتیم

 چپ سمت هم مبل یه و بودن اونجا همه که داشت بززرررگ پذیرایی یه ای خوونه عجب
  اخر اون سالن

 بود نشسته اونجا ارسین و بود روبروش هم میز یه که بود

  بهش رفت حواسم یلحظه

  بود شده خوشتیپ

  مشکی کفشای با تنگ مشکی جین شلوار و جذب فسفری سبز پیراهن

  بود کرده ایجاد قشنگی همخونی چشماش با لباسش

  شدیم چشم تو چشم یلحظه و کرد نگاهم اونم بود کردنش بررسی درحال که همینجور

 ..... که کنم عوض لباسامو برم بگیرم رامو برگردونمو سرمو اومدم شدم هول
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  زمین خوردم پووکی

  رفت ابروم عاالم خاک وااااای

 همگ تو میکنی چیکار： میگفت کنارمو بود اومده هم اریانا و میکردن نگام داشتن همه
  گیجی

  خنده از شده سرخ دیدم که کردم نگاه ارسین سمت به

 اون و دیگه یکی پای تو خورد گره بد شانس از پام که شدم هول زیادی کنم فک وااااای
 .... من کردو حفظ تعادلشو

  پاش تو رفتی که میشه رد داره پسره ندیدی واقعا ینی：اریانا

  کووری مگه

 خدااااا سوممم سوتی از اینم نه وای

 تاقا سمت رفتیم کشیدو دستمو اریانا که خونه اون از بیرون برم موقع همون میخاس دلم
 لباس تعویض برای

 

 

  بعدیم سوتی اینم اری واای

  زدم گندی چه دیدی

  نبر ابرومونو دیگه مادرت جوون فقط شده که کاریه+

  خو خودمه دسته مگه-

  عمته دسته نه+

  اییش

  پایین رفتیم
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  گفت گویی امد خوش بهمون اومدو (ارسین)قضمیت مامان که چرخید بسمتمون نگاها

  وایسادیم اریانا با گوشه یه رفتم کردیمو تشکر ازش داشتم دوس خیلی مامانشو

  بود هم تو اخماش که اومد ارسام موقع همون

 ؟ چته： گفتم

  رفت و هیچی：گفت

 بود؟ چش وا：اریانا

  خودش با داره درگیری کن ولش چمیدونم-

  برقصیم بریم چیه نظرت

  مثببببت +

  رقصیدن به کردیم شرو و وسط رفتم     

  میرقصیدیم خوشگل واقعا

  اریانا به زده زل دیدم که ارسام به کردم نگاه

  گفت گوشم دم بود کرده حس خودش رو اونو خیره نگاه اریانا 

  شدم خسته بشینیم دیگه بریم ترسا+

  بخورم اب برم میام حاال منم برو تو باشه گفتم

  صندلیا از یکی سمت رفت و گفت ای باشه

 

 

 ---- آرسام

  بود خورد اعصابم
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  میکرد اذیتم اریانا روی(سارا و ارسین داداش) آرتان ی خیره های نگاه موقعا بعضی

  چرا نمیدونم

  بود خواهرم مثه منم واسه و بود ترسا خواهر مثل اون خب

 بود؟؟؟ خواهرم مثه واقعا

  بخورم یچیزی تا میزا از یکی سمت رفتم دادمو تکونی سرمو اوووف

  بود افتاده فشارم

  میرقصن دارن و وسطن ترسا و اریانا که دیدم یلحظه

  نشست لبم روی لبخندی

  شد جدا ازش و گفت ترسا گوش در چیزی و شد متوجه کنم فک کع میکردم نگاهش داشتم

  نشست صندلیا از یکی روی رفت

  نشستم پیشش کنارشو رفتم     

  میرقصیدی قشنگ+

  ممنون： گفت اروم و زد کمرنگی لبخند کشیده خجالت یخورده بود معلوم که اریانا

  باشه اینجوری نداشتم دوس اصال من میکردو رفتار سرد باهام

  بگیره گرم باهام دیگه دخترا از خیلی و سارا مثل میخاستم

  خودراضی از سارای همون حتی بندازم بهشون نگاه یه فقط بود ارزوشون دخترا راستش

  ... این اما

  بااونا داره فرق

 فرقی؟ چه

........... 
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 ： گفتم که بودیم نشسته ساکت

 ؟ میرقصی باهام

  زدم حرفو این چرا نمیدونم

  پرید دهنم از یهویی

  خب اممممم ： گفت که

  .... اخه

 

 ----- ترسا

 

  ... به به دیدم که برگردم اومدم خوردمو اب

 خجالت و شد قرمز لپاش اریانا یهو که گفت بهش چی نمیدونم و اریانا پیش نشسته ارسام
  شد زده

  ؟؟,باشه گفته میتونه چی

  .... مثال خب امممم

  ... خاستگاری

  بابا نه هههههه

  ... عمراااا ارسام

  داره نیاز کمکم به االن و گرفته قرار منگنه تو اریانا کردم حس

  اریانااااا گفتم نزدیکشونو رفتم دویدم
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  انداخت چپ بهم عصبی توهمو رفت اخماش ارسام

  خخخخخخخ

  بهم بودم زده خلوتشونو

  ارسام چشه نیس معلوم

  جانم：گف اریانا

   ریمبگی عکس بیا نگرفتیم عکس هنو ولی شدیم خوشگل خیلی امشب میگما گفتم

  دارم سراغ خوووب یجا من

  کرد قبول بود خداش از انگار که اریانا

 

  اریانا به کمک این خب

  دیگه باشه راضی داداشمم باید حاال

 

 یوهاهاها

  بیا خواستی اگه عکس واسه باغ ته میریم که گفتم ارسام گوش در

 چشمک یه و
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  زدم براش

  باغ ته تقریبا رفتیم باهم و اریانا سمت رفتم

 میشد رنگ یه به دقیقه هر ابشارش و داشت ابشار که بود خوشگل حوض یه
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 لبخند و کرد نگاه دوربین به ناز با و چونش زیر گزاشت دستشو و نشست پا یک روی اریانا
  زد ملیحی

  سلفی چنتاهم و گرفتیم هم از تکی چنتا

 پیشش بیاد ارسام تا بپیچونمش خواستم بودن عالی عکسا

 گفتم همین واسه

  بگیره دونفره عکس ازمون بیاد بگم سارا به برم من تا باش اینجا تو میگما

  ... کرد قبول و داد تکون سری اریانا

 

 ----- آرسام

  نگفتم بش چیزی همین واسه ذهنشه تو فکری یه ترسا فهمیدم

  ایستادم کنار ازشون فاصله با و

    میشه قشنگی عکسهای بودم مطمعن میگرفتنو قشنگی های ژست       

 شد دور ازش و گفت اریانا به چیزی ترسا دیدم که میکردم نگاهشون بالبخند داشتم

  برم من که وقتشه االن

 ...... که شم نزدیکش برم خاستم

  خدا نه

 ؟ میکنننه چیکار اینجا عوضی این

  بکنم کلشو برم میخاس دلم

  میکرد نگاهش لبخند با هم اریانا و اریانا نزدیک رفت امیر

 نمیکنه؟ نگام اینطوری منو چرا
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 چی؟ یعنی

  ... میخندیدن و میگفتن باهم و میشد نزدیکش کم کم امیر

  شد خورد اعصابم         

  نمیداد نشون العملی عکس هم اریانا و میشد اریانا نزدیک داشت کم کم امیر

  کنه بوسش میخاد که ببینم نداشتم طاقت دیگه شد تموم تحملم

  بده ننشو خونسرد خودشو میکرد سعی هم امیر و خورد جا دید منو تا اریانا جلو رفتم سریع

 داشتید؟ کاری： گفتم امیر به رو

  رفت و زد پوزخند یه امیر

 گوشش تو زدم محکم و اریانا سمت رفتم عصبی

  شد جمع اشک چشماش تو

  شدم پشیمون کردم که کاری از لحظه یک

  بودم عصبانی خیلی

  صورتش رو بود گذاشته دستشو اریانا

  میومد ما سمت داشت که ترسا سمت دوید و انداخت بهم نگاه یه

 ----ترسا

   طرفم میدوید داشت اریانا

 ؟ عزیزم میکنی گریه ؟چرا چته اریانا： گفتم کردمو بغلش میکرد گریه و

  میکرد نگاه ما به عصبی داشت که کردم نگاه ارسامو

  کردی خورد اعصابمو اخه چته بگووو خب گفتم کردمو نگاه اریانا به دوباره

  بپرسی جووونت داداش از بری بهتره： گفت
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  داخل رفت و شد رد کنارم از و

 ： گفتم ارسامو طرف دویدم

 ؟؟؟ هاااان کردی چیکارش

 ؟ عوضیت دوست اون یا کردم چیکار من：ارسام

  شده چی ببینم بگو بزنیا حرف اینطوری دوستم راجب نداری حق هوووی：من

 میکرد؟ چیکار داشت عزیزت دوست ندیدی! دوستت هه+

 ؟ ببوستش میخاست و بود گرفته گرم پسره بااون چطوری ندیدی

 ندیدی؟!نمیکرد کاری اونم و

 !پسره میگی؟کدوم داری چی：من

  هه پیشش اومد رفتی تو اینکه بعد که همون+

 هان؟!امیره منظورت نکنه ببینم：من

 میشناسیش؟：ارسام

  سرت بر خاااااک ارسامممم برسرررت خاک：من

  برادرشه اون

  گفت بود شده نعلبکی ی اندازه چشماش که ارسام

  ..... پس پس نداره امکان نننننه

 نپررررسیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من از چرا که وااقعا： من

  کنه خواهی معذرت ازش باید

 

  اونطرف چرخید ارسام چشمای دیدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 42 

  میرفت داشت  اریانا

  سمتش رفتم

  هوووووی بببینم وااایسا اریانا

  کرد تر تند قدمهاشو

  گفتم ایستادمو جلوش داشتم نگهش گرفتمو کیفشو بند رفتم

 کجاااا؟

  بودن قرمز چشماش

  خونه ： گفت

 ..... رفت و بهم نکرد توجهی میگردی بر باماهم مااومدی با تو گفتم

 

  

  

 نم دوست گوش تو بزنی کردی جرعت چطور： گفتم عصبانیت با و ارسام سمت رفتم
 ؟ ؟هااان

 گفت؟ خودش：ارسام

 یلیخ گوشش تو بزنه یکی اینکه به میدونم ... دوستیم باهم ساله هشت اینکه مثل：من
  بکنه رفتارارو این نداشته سابقه رفت و ناراحته اینقد همین واسه و  حساسه

  نمیدونستم： ارسام

  توووو و میدونم من وگرنه میکنی خواهی معذرت و دنبالش میری االن همین ارسام: من

 خروجی در سمت دوید و داد تکون سری پشیمونه که میزد داد چشماش از که ارسام

 ------ارسام
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  زدمممم گند عععه

  وایی دختررر یه از اونم خواهی معذرت برم باید حاال

  .... که کردم خودم خب ولی میکنه عصبیم فکرشم

  بوده منطقی کارم پس داداششه اون نمیدونستم منکه خب نه نه

  (مردم دختر گوش تو بزنی بود منطقی： وجدان)

 

 روبروش ودنبالش رفتم سریع بگیره تاکسی که خیابون سر تا میرفت پیاده داشت اریانا     
  ایستادم

  گرفتم قرار روبروش شدمو جا جابه باهاش منم دوباره که اونطرف رفت کردو اخم

  میخام معذرت： گفتم

 ؟ همین：گفت کردو نگاه بهم تنفر با

  .... اون که نمیدونستم من ... خب خب-

 حق شما دکنی بلند دست من روی بخواین که نمیشه دلیل نمیدونستین که نمیدونستین+
 نداشتید رو کاری چنین انجام

 دوس ..عزیزی برام ترسا مثل شماام خب بودم عصبانی لحظه اون اما .. میدونم میدونم-
  ... که ببینم نداشتم

  برم میخوام کنار برید نیس مهم برام： گفت کنمو کامل حرفمو نزاشت

 کجا؟-

 ؟ بدم توضیح باید گفت و کرد نگاهم بااخم

 بره ای دیگه جای میخواد ینی! خونه بگه کلمه یک خب! چی ینی

 ؟ یعنی بره میخواد کجا شبی نصفه این
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 ： گفت که توهم رفت اخمام

  خونه میرم

  میرسونمتون کنید صبر خب： گفتم

  شه عوض هوام و حال میخام میرم پیاده ممنون نه+

  بره تنها بزارم نداشت امکان

 ؟ کنم همراهیت میتونم ： گفتم همین واسه

  برم میخوام تنها： گفت و پایین انداخت سرشو و کرد اخم

 ناراح دستم از هنوز بود معلوم
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  میوردم در دلش از امشب همین باید ته

  میکنم خواهش： گفتم همین واسه

  افتاد راه و نگفت چیزی و کرد نگاه چشمام تو

  مثبت جواب یعنی این

  رفتیم راه هم شونه به شونه و رفتم خوشحال

 ؟ بپرسم ازت سوال یه میتونم：من

 بپرسید+

 اومدم نم که بیاید نمیتونید و برسونتون نمیتونه که گفتید شما امیر امم ... برادرتون-
  اینجا بیاد میخواد نمیدونستید یعنی ... دنبالتون

  کردم تعجب منم راستش+
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  داره کار گفت من به همین واسه اینجا بیاد میخواست اون

  بوده دعوت مهمونی این به و هستش آرتان آقا صمیمی دوست امیر اصل در

 واقعا؟-

 بله+

 بود اشتباه کارم میخوام معذرت بازم من-

  نیست مهم که گفتم+

 بخشیدی؟ یعنی این-

  نگفت چیزی پایینو انداخت سرشو+

 

 ： پرسیدم ثانیه چند بعد

  راستی

 بله؟+

 رد و زدن حرفی داشتید کاری گفتم نزدیکتونو اومد من که اونموقع چرا برادرتونه امیر خب-
 شد؟

 ： گفت و کرد نگاهی نیم بهم

 

  میشناسه رو شما میکنه فکر که بود گفته بهم قبلنا امیر خب

  بببینه رو شما که بزاره قرار یروز میخواست

  شدید جدا بعد و بودید رفیق خیلی باهم دبیرستان تودوران میگفت

  نگفت چیزی که شناختتون میکنم فکر امشب
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  کردم فکر یخورده

  .... سپهری امیر

  سپهررری امییر گفتم بلند

  .... درسته گفت بود شده متعجب که اریانا

  نشناختمش امشب چطور بود دوستم بهترین اون نه گفتم

 دندیدی درست منم کنم فکر که بودید عصبانی انقدر گفت و زد ملیحی لبخند اریانا

  میگفت راست

 رفت و کرد خداحافظی اریانا که بودیم خونشون نزدیک تقریبا دیگه

 

,  : 

  ترسا

  داخل رفتم

  پووف ارسام دست از بود خورد حسابی اعصابم

 ： گفت نزدیکمو اومد امیر

  کحاست ارسام

  میاد االن بیرونه： گفتم

  ... میشد عصبی خب بود هرکی بود هم توی اخماش

 درسته؟ رومیشناسی ارسام شما： گفتم

 گفته؟ بهت اریانا ... اره：گفت

  اهوم：گفتم
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  رفت و داد تکون سری

  ماست پسره ایش

 

  کردن خاموش برقارو یهو که ها دسر میز سمت میرفتم داشتم

 !!چیشد واااا

  کوچولو نترس： گفت و ایستاد کنارم اومد نفر یه

  کردن خاموش رو برقا خودشون

  کردم فک بلند دوباره من یعنی این

 میاد پیش سوال دوتا حاال

  پرسیدم

  دیگه کی تو

 مریضن؟ مگه کردن خاموش چرا

  دونفرس رقصه موقع االن خب واقعا نمیدونی یعنی ：گفت

 

  خاااااک عععه     

  منمیبین رو جایی من و تاریکه خیلی انگار دیدم که برم اومد و دیگه نزاشتم بهش محل

 راه و خالیه اونجا ینی نبود جلوش هیچی اگه جلو میدم پامو کورا این میثل بیخیال گفتم
  راهه بهترین این اره میرم

  میرفتم راه نیس هیچی میدیدم تا و باال میوردم پامو هی خالصه

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 48 

 

 شد روشن چراغها همونموقع و کرد برخورد محکم باپام یکی که باال اوردم یهویی سریع پامو
....  

  نه وااای

 خخخخخخخخخخخ

  بود افتاده یهو و پام ساق به بود کرده گیر پاش پسره یه باال بودم اورده که پامو

  میخندیدم داشتم همینحور

 خواهیته؟ معذرت بجای： گفت و سمتم برگشت دیدم که

 !!! میکننننه چیکاااار اینجاااا این

  شد خنک دلم اووفیش وااااای .... علیرضا

 میدیدم؟ باید کجا از بود تاریک خب گفتم

  میکنه درد االن پام و من پای به خوردید شما درضمن

  سرررریع کنید خواهی معذرت

  پررو دختره：غرید دندوناش الی از بود شده عصبانی

  نمیخوردم تو به من که نمینداختی  جفتک تو اگه اخه د 

 خودت که کاری و باش متشخص خانوم یه با کردنت صحبت طرز مراقب هی هی： گفتم
 (بود جفتک اون منظورم) نده نسبت بمن رو میکنی

 ： گفت و کرد عصبی خنده

 

  کنم کوتاش برات باید درازه زبونت زیادی

 ?کنی کوتاهش میخای تو ... بابا نه： گفتم
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  هههههههههههههه

 گردوند برم و گرفت پشت از دستمو که برم گرفتم رامو و

 وگرنه مکرد غلط بگو： گفت و گوشم نزدیک اورد سرشو داشتیم فاصله باهم قدم یک اندازه
 تو و میدونم من

 ! عمرا هههه+

 کرردممم غلط بگو-

  نمیگم چیزی همچین من+

  نکنممم تحمل و ذلت این بمیرمو حاظرم

  یکنمم قلم پاتو خودم که نزار دمم پارو و باش نداشته من کار به کاری کوچولو دختر ببین-

  بکنی نمیتونی غلطی هیچ تو+

 مطمعنی؟ گفت و زد ای موذیانه لبخند-

  حیاط سمت کشیدم یهو که کردم نگاهش باشک

  دیوونه کن ولمم+

  بود ترسناک و  خلوت هم خیلی که حیاط اخر بردم

  ....    بود علیرضا میترسیدم که چیزی بیشترین از االن خداییش ولی

 -----علیرضا

  بود خورد دستش از اعصابم

 میکرد درازی زبون زیادی

  میاوردم جا حالشو باید بود نگفته بهم اینطوری دختری هیچ تاحاال

  حیاط ته بردمش
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 بندازمت؟ کردن غلط به خودم یا کردم غلط میگی： گفتم عصبی

  بکنی نمیکنی غلطی هیچ：گفت خونسرد

  میومد بدم خونسردیش این از

  میبینم حاال هه-        

 ..... لباش رو گزاشتم لبامو سریع که بگه چیزی اومد

 

 

  بترسه میخواستم فقط نداشتم بدی قصد

 ؟ هان بکنم نمیتونم کاری میکنی فک هنوزم- گفتم شدمو جدا ازش

  کننن ولم کثیف عوضی گفت ترسیده بود معلوم+

  اینبار گرفتمشو محکمتر

  بوسیدمش عصبی و حرص با

  اشکه از پر چشماش دیدم که کنار کشیدم یلحظه

  افتاد چشماش از اشک قطره یه که بست چشماشو        

  اوووف

 ----ترسا      

 کرد جرات چطوری عووضی ی پسره

  بود شده توهین بهم اومد در اشکم نداشتم طاقت دیگه

  بدجوور

  بود ریخته بهم اعصابم
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  میادددد بدم ازت

  ازززززززززت میاااااد بدمممم

 

  کردم برخوورد محکم چیز یه با  که کاخ سمت دویدم

  دیدم که کردم گرد عقب

  ارسین

  اومده پیش مشکلی：گفت و گرفت دستمو که شدم رد اومدم کردمو خواهی معذرت اروم

  دادم تکون نه عالمت به سرمو

 کردم تعویض لباسامو و اتاق سمت دویدم سریع و

  بود مانتوم جیب تو ارسام ماشین کلید

  بود داده بهم سرشب خودش

  شدم سوار سمتشو رفتم

  کشیدم عمیق نفس یه کردمو پاک اشکامو

  کردم پلی رو اهنگ

  نداشت اشک اما کرد گریه کسیکه مثه بده حالم

  نداشت کسیو هیچ اما نبود تنها کسیکه مثه

  نزد دم اما کشید درد کسیکه مثه بده حالم

  نزد حرف اما و مرد زندگی این تو که کسی مثه

 اومده درد بدجور زندگیم میکنم حس بده حااالم

 ...... زده زخمم بدجور لعنتی روزگار این ولی خوبم میکنن فک همه بده حالم
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 بده حالم اهنگ آمین

 

 

  پریدم خواب از که بود ظهر یک ساعت

  خوابیدمااا چقد وای

  کرد اثر من در اریانا این کمال

  اریانا راستی عععع

  دیشب

  شد جمع قیافم یلحظه دیشب اوری یاد با

 گرفتم شمارشو

  برداشت بوق تا سه از بعد

 هان-

  سالمممم چیه هان+

 میاد خوابم بنال هرچی حاال-

  هااا ظهره یک ساعت+

 چی که خب-

  که واقعاا+

  بزنم باهات دارم حرف کلی ببینمت باید

 حرفی چه-

  امروز خونمون میای ببینمت باید+
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  ندارم حال-

  هااااا مااایی خونه دو ساعت  زوووود بیاای باید گمشو+

 بروبابا-

  تو و میدونم من نیمدی+

  بابا باشه-

  فعال افرین-

----------------- 

 

 

  مامان

  هووووم-

+ 

 

,  : 

  میرسه دیگه دقیقه ده تا اریانا مامان

 ؟ داریم چی ناهار

  داریم ماکارانی-

  ایووول+

  شد باز در و زد ایفونو کلید ارسام زدن درو زنگ

  سالم گفت و تو اومد اریانا

  جوووونم اسکل سالاااام گفتم کردمو بغلش پریدم
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 منگلم؟ چطوری گفت و خندید

  شد عرض سالم گفت و جلو اومد ارسام

  داد حوابشو سر با هم اریانا

  چیشدد بگم بهت ناهار بریم سریع کن عوض لباساتو گفتم اتاقمو تو بردم رو اری

  اورد در مانتوشو و گفت ای باشه

  مشکی شلوارشم و بود تنش پررنگ طوسی تونیک یه

 میز سر نشستم و پایین رفتیم

  شد تموم که مون غذا

  بگو خب گفتم و اتاق تو بردمش کشیدمو اریانارو

  بگی میخواستی تو یادمه که اونجا تا+

  میگم من بعد بگو تواول-

 بهت گفت چی ارسام کوچه تو بگو افتاد اتفاق تو واسه اول نه+

  ...و حیاط ته برد منو علیرضا که قسمتی اون غیر البته گفتم منم گفت جریانارو تمام

 

 مفرداا برم دیگه من میگما گفت اریانا که میزدیم حرف داشتیم شش ساعت تا خالصه
  داریم دانشگاه

 یشمنم مزاحمش میرمو خودم نه گفت که برسونتت ارسام بگن گفتم نزدمو تعارف دیگه

 

 رو یممشک مقنعه و ابی جین شلوار و مشکی مانتو و شدم بیدار خواب از بدبختی به صبح
  رفتم و پوشیدم

  بخوورم توراه که دستم داد لقمه یه بزور مامان
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  بود منتظرم در دم ارسام     

 تاحاال؟؟؟ کی از اوووع

 حالت؟ گلم داداش بر سالم ماشینوگفتم تو نشستم

  ابجی سالم：ارسام

 تاحاال؟ کی از-

 چی؟：گفت متعجب

 خبریه ... هنداشت سابقه دانشگاه برسونیم بیام من که میشی من منتظر تاحاااال کی از گفتم
 ؟

 دانشگاه؟ برسونم اجیمو یروز میخوام بده+

 بخره ماشین برام کن صحبت بابا ببا برو اجیتی فکر به اینقد اگه فقط نیست که بد-

  کوچولویی هنوز دیگه نه+

  میخوام ماشین منم خب کوچولویی چی یعنی-

 .... دارن ماشین هام همسن ی همه

  میکنم فکری یه حاال+

 

  نشد بدل و رد بینمون گفتگویی مسیر اخر تا دیگه

 گفتم و جلو رفتم ایستاده من منتظر دانشگاه در جلوی اریانا دیدم شدم پیاده ماشین از تا
  سالاااااااااااام

  ...اوردی گندتو تشریف زود عجب چه سالاام به به+

 اوردم دادااااااشم... دیگه اره-

 میکرد اینکارا از ماام داداش کاش خوشبحالت اوهو+
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  ماسته که تو داداش بابا برو-

 بگیاااا اینجوری داداشم راجب نمیدم اجازه بهت هی هی-

  دوغه میگم پس باشه+

 تو بوقلمون داداش قوربون حاال-

  عمته بوقلمون+

 داری؟ عمم چیکار-

  هاااااااا بچه

  پیشمون دوید که بود رها صدای

  دوستیم باهم گفت میشه تقریبا تاحاال یک ترم از

  میره داره استاد کالس بریم بیاید ها بچه

 زووود؟ اینقد چرا وا：من

 چمیدونم：رها

  میشه دیر بریم بیاین حاال

  جاهامون سر نشستیم کالسو سمت به دویدیم سه هر

  داخل اومد استاد

  خودمونه درخت اینکه نه واااای

 ؟ استااااااده این مگه

 دریست بنده محبی استاد بجای بعد به این از هستم تهرانی گفت محکم و جدی صدایی با
  میکنم

 ... ممنوع انداختن متلک بازیو مسخره هرگونه کالسم سر
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 .. ممنوع بیجا خنده

 ستهد رو گزاشتم سرمو بود گرفته خوابم دیگه میزد فک فقط ساعت نیم تا همینطوری و
 ممنوووووووع خوابیدنننن زد داد بلند که صندلی

 نویسیمب اسمهامونو ماام و ببنده فکشو داد رضایت باالخره که باال اوردم سرمو بیحوصلگی با
  بدیم بهش و کاغذ رو

  بده درس کرد شروع    

 بود بهتر محبی اون از حداقل میداد درس خوب خیلی خدایی ولی

  اه میشه سبز خونش دم میاد بدش پونه از مار میگن：گفت اریانا شد تموم که کالس

  اوووف+

 ای؟ پایه بگیرم طرف از حسابی حال یه میخوام من میگما-

 هست استادمونم دیگه االن دانشگاهه رییس پسر که تاحاال بروبابا+

 بدبختیم بده کم هامونو نمره

 هان؟ بوده ما کار بفهمه میخواد کجا از خودت بقول نبودی اینجووری که تو ترسا ععع-

  میگفت راست

  یرمبگ انتقام ازش میخواست دلم طرف یه از و بزارم دمش رو پا نمیخواستم طرف یه از ولی

  بودیم دانشگاه محوطه تو

 کافه؟ بریم：اریانا

  .... بریم+

 

------------- 

  دادیم هامونو وسفارش نشستیم همیشگیمون جای
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 ترک قهوه من و ای میوه بستنی اریانا

 

 

 بهم و جلو اورد سرشو اریانا دیدم که میکردیم جان نوش هامونو سفارش داشتیم         
  اومد： گفت

  شد قفل مشکیش چشمای توی چشمام که بگردودندم سرمو

 !!!چه ما به بیاد خب گفتم برگشتمو سریع

 کنی؟ کاری نمیخوای یعنی گفت و انداخت بهم چپ یه

 چیکار؟+

 بگیریم حالشو باید اوووف-

  بیرون اومدم و گفتم بیخیالی+

 میومد دنبالم عصبی هم اریانا

  توچته  .. ببینم وایسا ترسا هووی-

  شدی یجووری تاحاال پریشب از

 شدم چجوری+ گفتم و کردم ریز چشمامو

 

  ناراحتی میکنم حس یجورایی نمیدونم-

  نیست خبری دیگه شوروشوقت اون از

 اومده؟ پیش برات مشکلی

 ! میومدم نظر به اینطوری واقعا
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  خوبه حالم میکنی اشتباه گفتم دادمو تکون سرمو

 مطمعنی؟ گفت کردو نگام مشکوک-

  اهوم+

  وایساد اریانا یهو که میرفتیم راه داشتیم

 چیشد+

  کن نگاااه رو اونجا-

 بود رنگ مشکی کمری یه کردم نگاه

  بخرمش برات ؟میخوای چی که خب+

  علیرضاس ماشین این خره： گفت و کرد ایشی

 میگف راست کردم دقت

  چی که خب+

 شدی؟ اسکل روزه چن چرا ترررسا وااای-

 دانشگ در جلو ببین موقعشه االن خب

 

,  : 

  پارکه دانشگاهم بیرون نیست که اه

  نمیشه متوجه کسی کنیم کاری ما اگه و ماشینه چنتا بین تازه

 .... میگفت راست

  کنی چیکار میخوای حاال خب+

 ... میام میرمو من وایسا تو-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

 بکنی؟ میخوای چیکار+

  اومد پرتقالی ابمیوه یه با سریع و سوپرمارکت سمت به رفت دوید

 خریدی؟ چی چیه؟واسه این+

 خواهشااااااا بکنم کارمو بزار بگیر دهن به زبون دقیقه دو ترسا-

 

  ....کرد چیکار نفهمیدم و بود شده دور دیدم زاویه از دیگه ماشین نزدیک رفت

  اومد رب یه تقریبا بعد

  تمووووم： گفت و کرد باز نیششو و

  رفتیم که برو د یوهو گفت و کوبید بهم شاد دستاشو

 !کردی چیکار ببینم وایسا+

  بگم بهت تا شیم دور اینجا از بیا-

 وایسادیم اونجا و دانشگاه ورودی در سمت به رفتیم

  برسه ارسام تا

  اومد دقیقه ده بعد

  شدیم سوار و رفتیم

  کن تعریف خب：ترسا

  اممم خب：اریانا

 ... خبرت دیگه بگووو+

 ( تشدس تو گرفت میخ یه) این با الستیکاشم و ماشین باک توی ریختم رو بابمیوه خب-
  بیرون به شد خیره و زد گشاد و گل لبخند یه بعدم کردم پنچر
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 ماشینش؟؟؟؟؟؟ باک تو ریختی رو ابمیوه چجوری تو ببینم：ترسا

 داشتی؟ کلید مگه

  دیگه دیگه-

 چیزی؟ سوزنی با نکنه+

  کنم چیکار باید داده یاد بهم داداشم نیستم ای حرفه اونقدراهم خیرم نه-

  چجوریییی اخه نیست راهی هیچ میکنم فک هرچی واااا

  اوووف

 اریانا این دست از

 

 

 ： علیرضا

 رفتم دادمو تکون سرمو عصبی خورد گره توهم نگاهامون یلحظه کرد نگاهم و برگشت
  نشستم

  بیرون رفتن و پاشدن بعد دودقیقه

  کافه از بیرون رفتم خوردم که مو نسکافه    

  میداد صدا هی یجوریه ماشین دیدم که شدم سوار امدم و رفتم ماشینم سمت به

 خاموش ماشین یهو که شدم اصلی خیابون وارد و کردم روشنش بود بدبختی هر به      
  ترکید الستیکام از کردویکی

 نچرهپ الستیکم چهارتا هر دیدم که شدم پیاده میزدن بوق همینجوور سرم پشت ماشینای
....  

 !! باشه میتونه کی کار یعنی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 62 

 داشتم کردم عوض الستیکارو تازه که من .... بشن پنچر باهم تا هرچهار نداره امکان اخه
  امدادخودرو به بزنید زنگ گفت و اومد ینفر که میکردم فکر

  .... بود شده دیرم وااای کردم کارو همین

 رامب ماشینو الستیکای نیم و ساعت یک حدود بعد گرفتم دستام دوتا بین سرمو اوووف
  .... دادن طولش انقدر چرا کردن تعویض

 اشینم دیدم که بودم کرده دیر حسابی همینجاشم تا برم کنم روشن ماشینو که شدم سوار
  نمیشه روشن اصال

 خودرو امداد زدم زنگ دوباره نداشت مشکلی.. کردم باز رو کاپوت در رفتم و کردم پوفی
  اومد

 بله؟+اقا ببخشید گفت طرفمو اومد مرده اخرش ماشین دیدم ساعت نیم بعد       

  . . بنزینتون باک-

 چی؟+

 ... بریزه ابمیوه توش داشته سعی ینفر میکنم فک -

  بوده موفق هم ظاهرا و

  من ماشین بنزین باک تو ابمیوه کشیید سووت مخم چییییییییی

 ممکنه؟ چطور اخه -

 بپرسید کرده اینکارو کسیکه از باید اینو+

  بود خوووورد اعصابم

 ؟ کنم چیکار باید حاال+

     میکشه طول ما کار یکساعت حدودا-

  داشتم معطلی ساعت سه نزدیک همینجاشم تا من دارم کار نه وااای



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 63 

  احمقیه کدوم کار یعنی

 خرررر ترسای اون کار حتما عععه

  براااش دارم

  خونه رسیدم و شد تموم ماشین کار باالخره

 ؟ کردی دیر اینقدر چرا مادر وا+

  منتظرته وقته خیلی ارتان تو بیا

  بودیم جور باهم خیلی و بود خالم پسر ارتان

 مثل باشمو راحت ارتان با میتونستم اونطوریکه داشتیم همو هوای همیشه بچگی از 
  ... نمیتونستم رو ارسین بدونمش داداشم

 احتمالم ینا و گفتم کردنمو دیر دلیل براش و نشستیم بش و خوش کلی بعد پیششو رفتم
  ...  . باشه ترسا کار ممکنه که دادم

---------------------- 

  ترسا

  .. ناراحت یطرف از و بودم خوشحال یطرف از

  خودمون خونه بسمت رفتیم خونشونو رسوندیم رو اریانا

 خوابیدم و پایین نرفتم ناهار واسه بودم خسته خیلی چون و اتاقم تو رفتم مستقیم
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  پریدم خواب از که بود پنج ساعت

 بود ام گرسنه خیلی

  بخوورم چیزی یه تا پایین رفتم
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 مامااا

 هااان-

  جوونم بگه نشد یبار بابا ای

  ایییش

  داریم چی غذا مامی میگم+

 بخور بود هرچی ببین یخچالو تو برو-

 خب؟ داشتیم چی ظهر ناهار+

  کتلت-

  به به وااای+

  نداریما کتلت گفت مامانم که اشپزخونه سمت رفتم دو با

 نزاشتین؟ من واسه یعنی+ سرم تو ریختن سرد اب انگار

  نخواستی خودت بخور بیا گفتم بهت که ظهر نه-

 بخورم چی من حاال بابا ای

  گشنممممه من مااااماان+

  کن درست املت خب-

 نمییییخوووورم املت من+

 کن درست یچیزی خودت برو کنم چیکار خب-

 سفارش زاپیت زدم زنگ و برداشتم تلفنو گوشی رفتم همین واسه نداشتم حوصله اصال اووف
 دادم

  رسید پیتزا رب یه بعد
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  به به

  خوردم نشستم اتاقمو تو رفتم

 بزنم هام جزوه به سری یه برم گرفتم تصمیم همین واسه بود رفته سر حوصلم

 نره ابروم که کنم کار خیلی باید همین واسه بدم تحویل علیرضا به پروژمو باید هفته اخر تا
  نکنه ام ضایع و

------------------------ 

 

 

  سالااااااام： وگفتم اریانا به زدم زنگ همین واسه نداشتیم کالس امروز

  چطوری خااااصم دووووست سالااااام به+

 ؟ بیرون بریم میای عاالی-

 امروز؟+

  اره-

  ام پایه+

 و گزاشتن سرکار واسه مخصوصا بود پایه چی همه واسه همیشه ازش میومد خوشم خیلی
  بازی

 

  بریم کجا خب+

 ؟ کووووه بریم امممم-

  ظهره لنگ که االن نه رفت صبح باید رو کوه خره+

 خرید؟ بریم خب-
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 ؟ ؟خبریه چی واسه +

  دیگه خب امممم-

  میزد مشکوک

  اریانا+

 هااان-

 چیشددده؟+

  دیگه خب-

 خبررت دیگه بگووو+

  میخوابه دخترا همه خونه دم که شتری این خب-

  شتر کدوم میگی چی واااا+

  منظورم ... خری چقد ترسا وای-

 ： گفت و کرد مکث یخورده

 

 خواستگار

 

 مییییشه مگه عععع نننه

 

  وااااااای ننننه ارررری نننه-

  داری ذوق من بیشتر که تو چته ععع+

  کردم تعجب بابا نه+
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 ؟ هست کی طرف حاال

 بابام همکار پسر   -

 میکنه؟ کار تیمارستان ؟تو چیه کارش+

  ان تیمارستانی خودت خواستگارا ایییش-

 ونهخو دیوونه از قطعاااا بیاد هرکیم تو خواستگاری بیاد نمیشه حاظر عاقلی ادم هیچ اخه+
  کرده فرار

  گمشوووووووو-

 جدی؟ جدی حاال بیخی هههه+

  نه-

 نه؟ چی+

 جدی جدی-

 هااان؟+

 

  هههههه نیست جدی خب-

 سرکاری

  براااااات دارررم عووووضی+

 کهههههه نیست هم الکی الکی حاال-

  بینم بگو واضح اریانا کشتیم+

  حرفه حد در فهال خب-

  چیکار میخوای لباس پس+
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  مبادا روز واسه： گفت شیطون

 

 اداشامونمد شهربازی بریم گرفتیم تصمیم اخرشم که میزدیم فک بااریانا داشتیم ساعت یه
  ببینن همو که ببریم

 

 

-------------- 

 

 

  شدم اماده که بود هفت ساعت

  بود پفی پایینش به کمر بودواز تنگ باالش که مانتو یه

 بود رنگ مشکی و میشد بسته کمرش دور هم کمربند یه

  کردم ست شلوارم با کفشامم پوشیدمو هم رنگ شیری شلوار یه

  بود کفشم ست کیفمم و رنگ کرمی شالمم

  شده ای تیکه عجب اوهوووع دیدم که بیرون اومدم

 ؟ شدم خوشتیپ+

 دیگه منی داداش عاالی-

  مشکی کفش و مشکی کتون شلوار و اسمونی ابی جذب پیرهن

  بود برداشته رو خونه کل بوش خودش رو بود کرده خالی رو ادکلنش

 

----------- 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 69 

  نشستیم ماشین تو

 ارسام-

 هان+

 ؟ جووووونم بگه من به نیست دنیا این تو یعنی هیشکی

 کنی؟ نگاه امیر به میشه روت-

 نشه روم چرا+

  خب-

  .... اونشب خب امممم

 ندششرم حسابی که نیاره روم به امیدوارم چیه اون العمل عکس ببینیم باید! نمیدونم+
 میشم

  نزدم حرفی دیگه و دادم تکون سری

  کرد روشن رو ظبط ارسام

 دادم گوش اهنگ به دادمو تکیه شیشه به سرمو

  قصه اول از کاشکی

  نمیشد معلوم اخرش

  جدایی درد این کاشکی

  نمیشد مجنون ی قصه

  شه مرهمم خاطراتت اخر روزای این کاشکی

 شه کم یخورده روزا این جدایی درد این کاشکی

  من از میشی دور قدم قدم
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  نم نم بارون میشه چشام

  کم کم میشه حس خالیت جای من از میشی دور قدم قدم

  شی جدا که نمیشد کاشکی

  ... ندااااشتییییییی دوسمممم که میگفتی اول ی لحظه از که کاشکی

 (قدم قدم) اهنگ اچ ای امیر

 

 

  بودن ایستاده هوایی ترن کنار

  اوناهاشووون ارسام+

  بریم اهوم-

  شما خوبید سالم دوستم سالم+

  کرد تشکری امیر

 و دنز  بزرگ لبخند یه دوتاییشون افتاد امیر به چشمش تا و کرد سالم اریانا به هم ارسام
  هم بغل پریدن

  گرفت درد بدنم اونا بجای من که میدادن فشار همو یجوری

 میکردنو بغل همو دوباره بعد میکردنو نگاه بهم لحظه یه میشدن جدا هم از همینطور
 شد تکرار صحنه این بار چهار سه میبوسیدن

  زشته بابا دیگه کنید بس گفتم بلند

  کردم پیدا دوستمو تازه گمشو عععه： ارسام

  کن ولشون داداش شده حسودیشون： گفت ارسام از پشتیبانی به هم امیر

  اییش
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  وواااااییه ترررن گفتیم بلند اریانا منو فروشی بلیط سمت رفتیم و دادن رضایت باالخره

  نیستم منکه گفت کردو جمع قیافشو ارسام که

  دیگه نزن ضدحال ععع：امیر

  شد راضی زحمت به دیگه بود منگنه  تو که ارسامم

 گاهن میزدن حیغ که ادمایی و هوایی ترن به ناراحتی با داشت که کردم نگاش یلحظه         
  میکرد

  نکنیااا قبول میتونستی گفتم بازوشو به زدم محکم

  ... حتما ترسوعه بگن که نکنم قبول：ارسام

 ترسویی خب+
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  نداره اشکال خب میترسی ارتفاع از من برادر دیگه

  .... بهشون بگم میخوای

  بدم ادامه حرفمو نزاشت

  تو و میدونم من بزنی حرف موضوع این راجب یکلمه اگه：

  گفتم خودت بخاطر وا+

  شدن پیاده بودن سوارش اوناییکه و ایستاد ترن

  شدیم سوار رفتیم سریع

  هم پیش اریانا منو

  ... سرمون پشت هم ارسام و امیر
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------------ 

  بود عجیب ولی میخندیدیم و میزدیم جییغ اریانا و من

  نمیومد صدایی هیچ سرمون پشت از

  ... نمیفهمیدم من بود شلوغ چون شایدم

  خخخخخخخخخخخ نززنه جیغ که داشته نگه خودشو بزور ارسام دیدم که برگشتم یلحظه

 میکرد نگاه پایین به داشت خندون امیرم

  بود دیدنی واقعا قیافش رفت دست از داداشم ارسام وای

  بود شده سرخ ترس از بچم

  هیچی این حاال میگما

  بره شرفمون نکنه خالی پایین از کنه خالی خودشو نمیتونه باال از ارسام االن

  میکرد نگام بااخم ارسام دیدم که خندیدم بلند فکرم بااین

  اریانا طرف برگشتم و خنده به پوکیدم دوباره

 زورب و بره راه نمیتونست نداشت جون که انگار ارسام شیم پیاده خواستیم که موقعی 
  بود داشته نگه خودشو تعادل

  بودا دیدنی قیافش چقد که وای

  کشید نشون و خط دستش با برام که کردم بهش نگاه یه

  کردم زورش من انگار .... چه بمن وااا

 

 کارتینگ سمت دویدیم بااریانا        
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  ارتینگ وااای ترسا

  بریم بزن

  بودن ما جلوتر نفر شیش پنج یه نبود شلوغ صف کارتینگ سمت به دویدیم

  تو بریم دادن اجازه باالخره که بودیم وایساده ساعتی نیم

 رودیو در دم و میکرد صحبت گوشیش با داشت که بود پسر یه ماام جلویی نفر این عععه
 بودم دهش عصبانی دیگه میرفت کنار حتی نه و بیروون میومد نه تو میرفت نه بود ایستاده

 بود نزدیک و چرخید دستش تو گوشی یلحظه که اونطرف دادم هلش محکم همین واسه
  ..... که بگه چیزی برگشت بیوفته

 !!! میکنننه چیکار اینجا علیرضا

  داخل بریم که کشیدم رو اریانا دست توجه بی گرفتمو ازش نگاهمو

 

 

  وایسا： غرید دندوناش الی از باحرص علیرضا

  ایووول.   بددده حال چقد وای： گفتم و اریانا به کردم رو نشنیدم که انگار

  کنار کشیدم و گرفت منو دست و سمتمون اومد علیرضا 

  هووووی کن ولممم：ترسا

 بود؟ تو کار+

 بری ای تو بری یا حداقل نداری فرهنگ ... میکنی صحبت تلفن ساعت یه راه سر وایسادی-
 ؟ کنم چیکار داشتی انتظار کنار

  نمیگم اونو： گفت حرص با
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  کردم ریز چشمامو و باال گرفتم سرمو

  ماشینم： گفت که

 ؟ نه  .. بود تو کار

  نه + گفتم بیخیال

 ینا ای دیگه عاقل ادم هیچ تو جز نگو دروغ： گفت و گرفت محکمتر دستمو که برم اومدم
 ! نمیکنه کارو

  نکردم اینکارو من： گفتم خونسرد

  کرد اریانا نکردم اینکارو من واقعا خب نگفتم هم دروغ

 

  اومد در ام اخ که داد فشار محکم دستش تو دستمو

  وحشی کن ولم+

  کردم غلط بگو-

 

  کردم غلط بگم بهش من که داره عقده انقد چرا این خدایا

  بگم تا بشین هه هه

 ؟ چی واسه    +

  ظهرت کار-

  نبووووده مننن کار بگم چنبار+ زدم داد

  اینطوریاس ععع-

 هان؟ بیفتی منو کالس ترم این که باشی داشته دوست نکنم فکر
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 سوخته؟ دهن و نخورده اش  +

 مارمولک بوده خودت کار میدونم منکه اخه -

  اولن عمته مارمولک+

 ؟ داری مدرک بوده من کار که گیریم حاال دومن

 چی؟ باشم داشته اگه -

   .. ترسیدم واقعا یلحظه

  بگیره اونو یقه بره بود اریانا کار ... چه بمن خب ولی

  نیستم راه نیمه رفیق من نه نه

  کن ثابت+

  ... وگرنه کنی اعتراف خودت بنفعته-

 چی؟ وگرنه+

 کنن اخراجتون دانشگاه از میکنم کاری-

 

  ... بودم بدبخت میشدم اخراج اگه نمیخواستم اینو من نه

 من که نهک کاری میخواد عوضی این حاال اینجا بیام بگیرمو انتقالی بودم تونسته سختی به
 ... نه شم اخراج

 

  پایین انداختم سرمو کردمو سکوت

  بودم گرفته ظرب زمین رو پاهام با

  داشتم استرس
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 یانه؟ میگی-

  ندارم حرفی+

  پررویی خیلی میدونستی هه-

  زدم پوزخند بهش

  شد جدی

  اورد در موگیر یه جیبشو تو کرد دستشو

  اریاناس مال این ننه وای

  ادم واسه نمیزاری ابرو که اریانا بمیری ای

....... 

 

 !چی که خب+

 توعه مال این-

 دیدی؟ تو منو موهای توی موگیر میدی؟مگه تشخیص منو های موگیر تاحاال کی از+

  نیستتت تو مال این بگی میخوای یعنی- بود شده حرصی

 

 ..... بود منتظرم که اریانا پیش رفتم و بیرون کشیدم دستش تو از حرص با دستمو

 

 

 ریمون زیربارش که گفت اریاناهم گفتم براش جریانو توسرشو زدم یکی اریانا پیش رفتم
  مابوده کار نکنیم قبول
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 یکنیدم اطراف االن یاهمین：وگفت گرفت جلومونو بیرونعلیرضا میومدیم داشتیم وقتی
 ~~کنید اطراف تا میارم سرتون به یابالیی

 

 کنه چیکار میخواد یعنی نیووردم مبارکم بروی ولی ترسیدم یکم راستیتش

 

 ~~~~~~~علیرضا

  کنن اطراف بیان خودشون که میکنم باهاشون کاری امروز

 تونهن که کسی بپرسم سوال ازتون میخوام امروز：گفتم شدمو کالس وارد که بود۸ ساعت.
 اخراجه بده خوب امتحانشا هرچقدرم ترم این بده جواب

 

 ：ودب این سوالم پرسیدن سوال دیگه چندنفر از کردم شروع اول نکنند شک اینکه برای

 میکنید؟ چیکار شما لست گرم هواخیلی اید نشسته قطار دریک شما

 ؟؟ داره درس به ربطی چه این وااستاد：دانشجو_

 دانشجو هوش میخوام： گفتم
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 .بده سوالما جواب بسنجم پزشکیمو های

 

 .میکنم راباز پنجره خوب：دانشجو
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 حساب وشتابشا اصطحکاک داره قطار سرعت روی تاثیری کردی باز راکه پنجره خوب_
 کن؟؟

 

 سکلا بدبخت فیزیک به راچه پزشکی اخه بگه چی نمیدونست بودو مونده باز بیچاره دهن
 دانشجوهارامیگرفتم این حال باید من ولی

 

 ترسا به رسیدم تا پرسیدن طور وهمین بگه موندچی نفربعدیهم

 

 درمیارم کافشنمو：گفت درجوابم اونم پرسیدم سوالمو

 خیلی واه اگه گفتم نیوردمو کم بازم ولی  میکردم نگاش گرد دیگهباچشمای بگم چی موندم
 ندهچی؟ جواب بازم باشه گرم

 درمیارم مانتومم خوب：ترسا

 نده؟ جواب بازم اگه_

 میشم لخت： ترسا

 چی؟ باش اونجا مردنانجیب چندتا اگه_

 مبیوفت ترمو این نمیخوام من نمیکنم راباز پنجره این میشمو لخت من استاد：ترسا

 شونتن حاال نمیارم کم من ولی میگرفتم اتیش داشتم کیه دیگه این بود مونده باز دهنم
 رمت این من دسردربری نمیتونی یکی ازاین دارم برات توپ نقشه یه تمجید خانم میدم

 میندازمت

 ریمون زیربارش که گفت اریاناهم گفتم براش جریانو توسرشو زدم یکی اریانا پیش رفتم
  مابوده کار نکنیم قبول
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 یکنیدم اطراف االن یاهمین：وگفت گرفت جلومونو بیرونعلیرضا میومدیم داشتیم وقتی
 ~~کنید اطراف تا میارم سرتون به یابالیی

 

 کنه چیکار میخواد یعنی نیووردم مبارکم بروی ولی ترسیدم یکم راستیتش

 

 ~~~~~~~علیرضا

  کنن اطراف بیان خودشون که میکنم باهاشون کاری امروز

 تونهن که کسی بپرسم سوال ازتون میخوام امروز：گفتم شدمو کالس وارد که بود۸ ساعت.
 اخراجه بده خوب امتحانشا هرچقدرم ترم این بده جواب

 

 ：ودب این سوالم پرسیدن سوال دیگه چندنفر از کردم شروع اول نکنند شک اینکه برای

 میکنید؟ چیکار شما لست گرم هواخیلی اید نشسته قطار دریک شما

 ؟؟ داره درس به ربطی چه این وااستاد：دانشجو_

 .بده سوالما جواب بسنجم پزشکیمو های دانشجو هوش میخوام： گفتم

 

 .میکنم راباز پنجره خوب：دانشجو

 

 حساب وشتابشا اصطحکاک داره قطار سرعت روی تاثیری کردی باز راکه پنجره خوب_
 کن؟؟
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 سکلا بدبخت فیزیک به راچه پزشکی اخه بگه چی نمیدونست بودو مونده باز بیچاره دهن
 دانشجوهارامیگرفتم این حال باید من ولی

 

 ترسا به رسیدم تا پرسیدن طور وهمین بگه موندچی نفربعدیهم

 

 درمیارم کافشنمو：گفت درجوابم اونم پرسیدم سوالمو

 خیلی واه اگه گفتم نیوردمو کم بازم ولی  میکردم نگاش گرد دیگهباچشمای بگم چی موندم
 ندهچی؟ جواب بازم باشه گرم

 درمیارم مانتومم خوب：ترسا

 نده؟ جواب بازم اگه_

 میشم لخت： ترسا

 چی؟ باش اونجا مردنانجیب چندتا اگه_

 مبیوفت ترمو این نمیخوام من نمیکنم راباز پنجره این میشمو لخت من استاد：ترسا

 شونتن حاال نمیارم کم من ولی میگرفتم اتیش داشتم کیه دیگه این بود مونده باز دهنم
 رمت این من دسردربری نمیتونی یکی ازاین دارم برات توپ نقشه یه تمجید خانم میدم

 میندازمت

 

 

 مجبور بخاطرهمین نداره بنزین ماشین افتاد یادم بیرون بیام ازخونه میخواستم وقتی صبح
  دانشگاه بیام باتاکسی شدم

  بود نشسته توتاکسی ترسا دختره این شانسمم از
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 ترشم رمن باهاش گرفتم تصمیم بگیره نقشمم اینکه برای جوابشودادمو کردکه سالم بهم
 مخشوزد میشه تاببینم

 رفتمگ دراوردمو پولی یه بندازم توجیبم پول به نگاه اینکه بدون رسیدم که دانشگاه دم
 کنید حساب هم خانم اقا：وگفتم جلوراننده

 میکنم حساب خودم استاد ممنون نه：ترسا

 اشهب همراهتون مرد بزارم یه میشه مگه کنید توجیبتون دست بذارم عمرا حرفیه چه این_
 اوره وخجالت زشته من کنیدواسه حساب وشما

 …میشم ممنون نکنه درد تون دست میکنید اسرار که حاال باشه：ترسا

 میخنده ریز ریز داره راننده دیدم

 زدم؟؟؟؟؟ داری خنده حرف اقا چیه وگفتم بهش برگشتم

 کن توحساب بقیم میخوای：راننده

 بکنم اینکارا چراباید：گفتم جاخوردم ازلحنش

 میخندید همراهش ترساهم زیرخنده زد ندادو جوابی راننده

  اینا میخندن چی به چی یعنی بودم شده گیج

  بلندشد نهادم از اه افتاد دوهزاریم تازه انداختمو دستم به نگاه یه

 وجهت بی برداشتم پول اتاقم داخل کشوی از همین بخاطر نکردمو پیداه پولمو کیف امروز
  رفت ابروم بوده۵ نگو تومنی۵ یه وفکرمیکردم

 من مهمونه استاد که اومد برام اس ام اس یه موقعه همون کرد حساب پوال ترسا خالصه
 به دادم شمارمو که افتاد یادم(اورده کجا از منا شماره این وا)ناهار برای ظهر,باشی

  سواالشون پرسیدن برای دانشجوهام
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 وای ندارم شارژ دیدم که پیامشوبدم جواب اومدم بود زنی مخ برای زمان بهترین این+
 باشع ممنون： گفتم کنارشو رفتم حسابی درستو پیشش رفت ابروم شدامروز روزی خداچه

 …… سرکالس ورفتیم ظهر میشم مزاحمتون

 

 کنم معج هامو سوتی دختره جلواین که گرفتم دوتاتراول بابا از رفتمو شد تمام کالس وقتی

 ؟ بریم گفتم سمتشو رفتم میومد سمتم به داشت که ترسارادیدم

  باش： گفت

 وشتهن که رستوران یه به خورد چشمم که میگشتم قیمت ارزون رستوران یه دنبال داشتم
 (هزارتومن همگی مخلفات همراه به ناهار) بود

 جامیریم همین ایوول_

 دیدم ضوحو به که کردم رفتار جنتلمنانه خیلی براشو بیرون کشیدم صندلی داخلو رفتیم
 روسرشا شاخ

 هردومون طور همین ترساهم دادم سفارش منورابرداشتمو_

 

,  :۴۸ 

 دادیم سفارش جوج

 رفت گرفتو سفارشاتمونو اومدو گارسون

 میگو سرخ سیب سبزی قرمه همراه به جوج：موند باز دهنم اوردن غذاهارابرامون وقتی_
 پول امروز من فهمیدن حتما نگفتم چیزی منم رفتن چیدنو چیز همه ساالد کوبیده سخاری
  بهتر چه کردن ترحم بهم  نیست پیشم زیادی
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 بود یزروم که گوشیشو کردمو استفاده فرست از منم دستاشوبشوره رفت شد بلند ترسا
 شده سیو که مخاطباش از یکی به خورد چشمم هاش توپیام رفتم برداشتمو

 میشد بلند داشت سرم از دود یعنی منه شماره شمارش دیدم توش رفتم(مستحق)بود

 

 نکبت دختره

 

 ：گفتم نشست اومد وقتی بیاد خبرش تا کردم حفظ خونسردیمو

 بگید؟ خودتون از میشه خوب

 !؟!بدم جواب باید چرا گفت باال داد ابروهاشو

 …و استادتم ومنم دوستیم باهم جورای یه ما هرحال به طوری همین_

 میگم بدی ادامه نمیخواد باش گفت حرفمو وسط پرید

  خودش درباره گفتن به کرد شروع

 دانشگاه ریس وپدرم عاطفس اسمش دارم خواهر ویه سالمه：که گفتم.خودم از منم
  هستم پزشک و مشاور و روانشناس هم خودم هست دار خانه مادرم

 کنم حساب تا رفتم نزاشتمو که کنه حساب خواست غذا بعدازخوردن

 گفتم وبرگشتم کرد صدام کع بیرون بیام اومدم کردم تشکر خوانو روپیش گذاشتم تومن۴
  امرتون بله：

 

 بپردازید هزارتومن باید شما اقا： حسابدار

 

 هست بیشتر خیلی شده اورده شما برای غذاهایکه لیست چون：گفت
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 ک نخوردیم غذاها اون وما بودم نداده سفارش من ولی：گفتم

 

 !!!بخورید میخواستید اوردیم شما مابرای：حسابدار

 

  کجاست دیگه اینجا افتادیما گیری عجب شدم عصبانی

 شدم خارج و کردم حساب رو پول

 

,  :۵۵ 

  ترسا

 

  قیمت ارزون رستوران یه برده برداشته منو احمق ی پسره

  خرهب رستورانارو این صدتای میتونه باباش وگرنه دربیاره منو حرص میخواد میدونم منکه

 احمق

  برات دارم وایسا

  خورد زنگ گوشیم که میرفتم راه داشتم باحرص همینطور

 بله؟-

 سالم+

  منگلم خاص دوست چطوری سالم-

  توخوبی خوبم-
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 ععهع دادم پیام براش که بود اشتباه اولشم از... پرم تو زد پسره عععه خوبی چه بابا نه+

  عوضی احمق

  ... ببینمت میخوام：گفت و لرزید صداش اریانا دیدم که میگفتم همینجور داشتم

  شده چیزی+

  گفت داشت بغض که انگار

 (…) پارک پنج ساعت فردا

  همیشگی جای

  کرد قطع و

 بود؟ چش این وا

  دادم ادامه راهم به  دادمو تکون سری بیخیال

  برم پیاده بودم مجبور بودمو گذاشته جا پولمو کیف دوباره

  میرم اتوبوس با خستم خیلی وقتاییکه فقط شم اتوبوس سوار نمیاد خوشم

 

---------------- 

 میکرد درد پاهام بودمو شده خسته خیلی خونمون در دم رسیدم ساعت یک حدود بعد

 کیه؟：برداشت ارسام و زدم رو زنگ

 عمت-

  نیست جوون اینقدر من عمه ععع+

  کن باز ندارم حال ارسام کووفت-

  نمیدیم راه خونمون تو غریبه ادم+
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 شد خورد اعصابم

  نداره کردن باز قصد خیر نه دیدم

  ... یا میکنی باز ارسام+

 میکنی؟ چی؟چیکار یا-

 تو میام دیگه یجور+

 مثال؟-

  دیوار+

  بکنی اینکارو نداری وجوودشو اخه د： گفت و کرد کلفت صداشو

  میبینیم حاال هه+

  .....؟ یا میکنی باز

  رفت و خندید و نمیکنم باز-

  خدااا ای

 یرفتمم دیوار رو از باید کنم کم اینو روی اینکه واسه خب ولی میکرد درد خیلی پاهام بااینکه
... 

  کردم دیوار به دقیق نگاه یه و عقب رفتم قدم چند

  بود اینا و متر دو نزدیک

  رفتم تر عقب دادمو تکون سری

  باال برم که دیوار سمت دویدم سرعت با گرفتمو گارد

 ： گفت سرم پشت از یکی یهو که برم بقیشم بودم تالش در و باال بودم رفته قدم سه

  ترسا

  نه دیدم که برگردوندم عقب به سرمو یخورده سختی به دیگه بود کی این
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  میکنه نگام تعجب با داره و وایساده ارسین وااای

 رماخ شدم اونور اینور و چخید هوا تو بار دوسه دادمو دست از تعادلمو افتاد بهش چشمم تا
  زمین رو افتادم زدمو فرابنفش جیغ یه دارمو نگه نتونستم خودمو

  کنه بلندم تا گرفت دستمو باالسرمو اومد 

 ؟ خوبه حالت-

  میکرد نگاهم داشت بانگرانی

 .... دادم تکون اره نشونه به سرمو زدمو الکی لبخند یه بزور

 

 قطف باید اخه چراا خدااا وای میوفتم میبینم رو قضمیت این هروقت چرا نمیدونم من عععه
  بدم سوتی این جلوی

 تدس باهاش و ارسین طرف اومد ارسام و شد باز خونمون در یهو که بودن گرفته عزا دلم تو
 کرد بغلش و داد

 داداش؟ چطوری جون ارسین سالم به به-

 

  خوبی تو عاالیم+ 

 تو بیا بیا خوبم منم مرسی-

 

 .... بست درو و تو رفت ندید اصن منو که انگاری و

  واااا

  واقعاااااااااااا ندییید رو گندگی این به من یعنی

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 88 

  بیرون من بگه نباید اشغال ارسین اون هیچی خره ارسام این حاال

  میخووردم حرص داشتم

  پاشدم زمین رو از سختی به

  ... میکرد درد خیلی کمرم

 شد باز شدت با در یهو که میرفت داشتم دوال دوال و کمر به دست و تکوندم خودمو یخورده
  یوفتمب پشت از بود نزدیک و کرد گیر سنگ یه به پام که رفتم عقب عقب ترس شدت از و

  خوندم دلم تو فاتحمو دیگه

  بستم چشمامو و گفتم بلند بلند اشهدمم و

 رفتهگ بغلش تو منو که شدم مواجه ارسام باز نیش با کردم باز چشمامو که دقیقه دو بعد
  بیوفتم بود نزاشته و بود

  نمردم پس

 ارهد ارسین دیدم که رفتم بهش غره چشم یه بعدم شدم جدا ازش کردمو نگاه بهش عصبی
  میکنه نگام لبخند با

  کردم نگاه بااخم اونم به

  نکبت ی پسره

..... 

  کردم عوض لباسامو اتاقمو تو رفتم نیست خونه مامان دیدم که تو رفتم

 فکر گرچه بخورم ناهارمو برم بپوشمو پوشیده لباسای کردم سعی بود اینجا ارسین چون
  نکرده درست مامانم ناهار هیچی میکنم

 باال زدم استیناشو پوشیدمو چهارخونه قرمزمشکی بلند استین تونیک یه

  کردم جمع باالسرم موهامو پوشیدمو هم مشکی شلوار
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 شدم اشپزخونه وارد و پایین رفتم

-------------- 

 

  

 داشتن و بودن نشسته مبل روی که دیدم رو ارسین و ارسام شدم که خونه اشپز وارد
  عوضیا میخندیدن

  یخچال سر رفتم  ندادمو محل بهشون

 رستد چی که میکردم فکر داشتم نداشتیم غذایی هیچ یعنی بود میزدم حدس که اونطوری
  بخوریییم کن درست یچیزی گرسنمونه ترسا زد داد ارسام که کنم

  

 

  هچ بمن گرسنشونه که ؟گرسنشونه نوووکرشونم من ؟مگه کنم درست من! بله بله

  ندادم جوابشو

  هم بود خوشمزه هم کنم درست بندری گرفتم تصمیم

  کنم درست میتونستم خوب من

  کردم اماده شو اولیه مواد نفر یه اندازه به

 

  باالسرم اومد ارسام دیدم که میکردم خرد هارو سوسیس از یکی داشتم

  کن درست بیشتر بگیر ایناهم اجی بیا کمه این ترسا عع-

 

  کردم خورد هم هارو پیاز سوسیسم کردن خورد بعد ندادمو جوابشو
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  ترسا：گفت پیشمو اومد ارسام

  باتواممم：گفت بلندتر که ندادم جوابشو باز

  کردن درست به کردم شروع گزاشتمو گاز روی رو تابه

 

  اشپزخونه توی صندلی رو نشستم گذاشتمو رو تابه در       

  میز روی گزاشتم سرمو       

 .... بود ام گرسنه خیلی

 فقط علیرضا با رفتیم که ظهر

 

,  :۵۵ 

  نخوردم هیچی وگرنه باال بره خرجش تا دادم سفارش غذا

 

  ارسین پیش رفت نمیدم محلش دید که ارسام

 

  شد درست غذام باالخره        

  میز روی گزاشتمش و بشقاب توی ریختمش

  شده چیزی عجب به به

  خورد زنگ تلفن که بخورم شدم اماده و گذاشتمو هم نوشابه و نون

  خب داره برش ارسام .... ندادم محل
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 نمیشنویییی؟ مگه ترسا گفت ارسام دیدم که میخوردم داشتم      

  دار برش برو شنیدی که تو گفتم خودش از بلندتر+

  دارم کار من-

  دارم کار منم+

 و نپایی باال پرید جلوم بشقاب که میز رو زد محکم و اشپزخونه تو اومد بود شده عصبی
 .... میز روی ریخت محتویاتش از یخورده

 

  زشته：غرید دندوناش الی از که خوردن به دادم ادامه خونسرد

 ： گفتم کردمو نگاهش باحرص

 چی؟

  کن لج میخوای هرچقدر بعد بره بذار ... نده نشون خودتو ارسین جلو حداقل-

 

 زشته؟ میگی این بخاطر ... هه+

  کرد نگاهم اخم با

 وخواهرت که اینه زشت： گفتم اروم ایستادمو ارسام نزدیک رفت پاشدمو صندلی روی از
  تو بیاد دیوار رو از کنی مجبور

  ببینه پسره این بعد

 تعزیز  مهمون از فقط بیای داشتی خواهریم یه انگار اینکه به توجه بدون که اینه زشت
  ببندی درم و تو بری و کنی استقبال

 تو؟ کار یا تره زشت من کار حاال بود شده جمع چشمام تو اشک
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 دیگه ننک گریه خب ببخشید گفت و گرفت بغلش تو منو سریع کردم بغض دید تا ارسام
 کوچولوم اجی

 وکردم پاک شد سرازیر صورتم روی که اشکی عصبی دادمو هولش عقب سمت به محکم   
 .... اتاقم سمت دویدم

 

 

 تموداش الزم که چیزهایی اینترنت تو از میکردمو کار اون روی داشتم و بودم ام پروژه درگیر
  میکردم سرچ

 شدم سیر خوردم که ای لقمه تا پنج باهمون

  بخورم شوبقی تا پایین دیگه نرفتم همین واسه نمیرفت پایین گلوم از چیزی دیگه راستش

 تصمیم و کردم خاموش تاپمو لپ بودم شده خسته دیگه که بود هفت نزدیکای ساعت
  ... بیرون برم گرفتم

  رفته دیگه ارسین حتما کردم فکر منم نمیومد صدایی هیچ

 

 ! شدم زده شوک دیدم که چیزی از  که شدم پذیرایی وارد

 بود تنش ارسام ای توخونه لباسای و مبل به بود داده لم ارسین

 !چی؟ یعنی وا

 !چی یعنی چی：گفت        

  بودم کرده فکر بلند دوباره

  . (لباساش به کردم اشاره چشمام با) این با .... با ....شما： گفتم مقطع تعجب با

 ： گفت و بدم ادامه نذاشت
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  باشم اینجا خواست من از ارسام و نیستن خونه پدرومادرتون امشب

      

  کرررد غلط ارسامم

 ؟ کجاست االن خودش：گفتم عصبی

 ： گفت لبخند با سمتمو گشت بر

  بخره شام واسه یچیزی رفته

 

  چییییییی

  اینجا گذاشته تنها اینو یعنیییی

  باشه بیشعور میتونه چقدر ادم وای

  ... زشته خونس تو اجیم نمیگه

 

 من هب راجع نظرت：گفت که خونه اشپز بسمت رفتم بود رفته هم تو خود به خود اخمام    
 ؟ چیه

 چییی گفتم تعجب با

 چیه من به راجع نظرت گفتم：داد ادامه خونسرد

  عوضی قضمیت گفتم لبم زیر حرصی+

 وضیع قضمیت گفت و باال داد ابروشو یه سمتمو اومد دفعه یک چون شنید کنم فکر که
 اره؟

  داشتتت گووشایی عجب

  بدم نشون خونسرد قیافمو خودش مثل کردم سعی
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  بود اتییش دلم تو گرچه

  اره： گفتم  

 ؟ چیه تو به راجب من نظر بدونی میخوای گفت و کرد عصبی خنده+

  نیست مهم برام گفتم کردمو نگاهی نیم بهش

 لجباز و ننر و پاچلفتی و دست لوس دختر： گفت که

 

 

  چلفتی پا دستو گفت من به پسره این چی    

  نکبت بدبخت عمته دستوپاچلفتی

 

  افتادم جلوش چندبار تاحاال میگفت راستم اومد یادم که

  پاچلفتی دستو بگه بهم نمیشه دلیل خب ولی

  ... کنم چیکارت میدونستم وگرنه کنم تحملت مجبورم که حیف： گفت و شد نزدیکم

 

 !کنی تحمل منو تو هه

 دمکر  قاطی عععه ... نیست کار در مجبور؟اجباری چی یعنی میگه چی این ببینم وایسا
  میزنه پهلو دو حرفاشو

 

 دقیقا؟ چیه حرفا این از منظورت گفتم کردمو نگاه بهش گنگ

 کوچولو میفهمی موقعش به گفت نزدیکترمو اومد
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  نشست مبل روی رفت و بوسید لپمو سریع بعدشم

 

 .......... ....کرد چیکار این

--------------------------- 

  بودم ناراحت ارسام دست از خیلی

  رفته و گذاشته تنها خونه تو عوضیو این منو چرا

    . زدم حرف ارسام بااین دیگه من اگه

  اومد در صدای    نبود خوب حالم اتاقم تو رفتم

  رسید ارسام کنم فکر

 بود اعصابم رو خیلی میخندیدن و میگفتن بلند بلند داشتن که  صداهاشون بعدشم و 

 

 اام بخوابم باارامش و کنم خالی طرف همه از ذهنمو کردم سعی و کشیدم دراز تختم رو     
  نشد

  ارسین ی بوسه و حرفا یا ذهنم تو میومد اونشب و علیرضا تصویر یا همش

     بود غمگین صداش و نداشت حوصله که بود چش امروزنمیدونم که اریانا طرفم یه از
.......    

 

  نبرد خوابم کردم هرکاری

  دادم گوش کردمو پلی گوشیم تو از اهنگ یه

 

  اراده بی من
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  همه از خسته تو

  بریدیم هردو ما

  دستمه تیغه این

 

  نبینمش دیگه که خاطرات رگ رو زدم

 ندیدمش دیگه که هست سالی یه االن

  خوبه حالت

  ساخته برات خدا

  باخته نگات پای اومده جدیدا اونیکه

  زندگیشو همه

  نه خودمه مثه

  داره بهت اعتماد

  بودی ادمی چه که شناخته تورو اونم یا

  میدونم منکه

  ... دیوونم من کردی تو و درست کار

 پکس بهزاد

 

 

 اتاقم در پشت یکی که بود نیم و ده حدودای ساعت
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  میزد در و بود

 ... دیگه ارسین یا بود ارسام یا

 بله؟+

  ببینم کن باز کردی قفل چرا درو گفت که بود ارسام صدای

  بخوابم میخوام+

 نمیخوای؟ شامم نخوردی چیزی که عصر بخوابم میخوام چیو-

  ,,,,,,بود ام گرسنه واقعا

 در  کنارش از کردمو باز اتاقو در بزارم محل بهش اینکه بدون برداشتمو لجبازی از دست
  خودش سمت کشیدم و گرفت دستمو که شدم

     بودم ناراحت دستش از

  گرفتم ضرب زمین روی پاهام با و پایین گرفتم سرمو     

 !ناراحتی هنوز： گفت اروم که

 ： گفت که ندادم جوابشو   

  کردم خواهی معذرت که من

  بودم عصبانی

 .. خیلی..

    

  گذاشتی تنها خونه تو اینو چرا： گفتم همین واسه

 !!!!!؟ ندونستن به میزنی خودتو یا نمیدونی
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 ؟ مگه کرده کاری： گفت و داد تکون عصبی سرشو  

 

  خونه اشپز سمت به رفتم  و ... نگفتم چیزی

  اومد دنبالم هم ارسام

  .... چپ سمت صندلی ارسام و وسط صندلی من و بود میز چپ سمت صندلی روی ارسین

 و زد شتز  لبخند یه بعدم    کرد نگاهم و باال اورد سرشو اونم که کردم نگاه ارسین به یلحظه
  خوردن به کرد شروع

  خنده زیر زد ارسین دیدم که خوردن به کنم شروع اومدم       

  خندید اونم و کرد نگاهش ارسامم

 چی؟ یعنی

  خوردن به کردم شروع و دادم تکون سرمو گنگ

  خندید چی واسه ارسین اومد یادم تازه

 .... دیدمش که بار اولین

 ...............  خوردنم غذا

 ........وااای

  افتاد اونروز به یادم تا

  افتادم سرفه به گلومو تو پرید غذا

  بخورم که ریخت اب برام و سرم پشت زد بار چند ارسام

 

-------------------------- 
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  بود هفت ساعت شدم بیدار خواب از که صبح

 تموبرداش مشکیمو شلوار و ایم سورمه مانتو و لباسی کمد سراغ رفتم شستمو صورتمو
  پوشیدم هم مقنعه برداشتمو مو ای سورمه استار ال کفشای

 مو مقنعه زیر کردم موهامو

  پایین دویدم کردمو ارایش هم کمی

 ... بیرون دویدم گرفتمو لقمه یه دراوردمو خیار و پنیر یخچال تو از

  میبودم دانشگاه دیگه ساعت نیم باید من و بود نیم و هفت ساعت   

  گوشم دم گذاشتم رو گوشی و گرفتم رو تاکسی شماره و بیرون دویدم

  بوق

  بووق

  بفرمایید-

 

 ؟ میزنی زنگ کی به صبح نیم و هفت ساعت~

  بود ایستاده سرم پشت که بود ارسین صدای

  میخوام تاکسی： گفتم گوشی پشت

 

 طعق رو گوشی و ممنون خیلی اقا نمیخواد： گفت و گرفت دستم از رو گوشی ارسین که
  دستم داد و  کرد

  نمیخوااااااد گفتی چی واسه شده دیر گفتم عصبی

 . میرسونمت من خب ： گفت

  دانشگاه برم قضمیت این با مونده همینم هه
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  ندارم ای دیگه راه کنم فک اوف

 سفید کمری یه که ماشینش سمت رفتم بدم بهش جوابی اینکه بدون همین برا بودم مجبور
 . شدم سوار و بود

 

   

 ：گفت و شد سوار اومد        

 میشه شروع کی امتحانات            

 دو یا یک حد در جواب میکرد سوالی هر همین واسه نداشتم باهاش زدن حرف حوصله
  میدادیم کلمه

 دیگه ماه یه+

 داری؟ امادگی-

  اره+

  میزنی حرف مطمعن خیلی-

  دارم اطمینان خودم به+

  رسیدیم موقعیکه تا نگفت چیزی دیگه و داد تکونی سرشو

 تعطیل چند ساعت گفت که کردم,خداحافظی سریع که بود دقیقه پنجاه و هفت ساعت
 میشی؟

+2 

  دنباالت میام-

  میرم خودم+

 ؟ پیاده-
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  قضمیت چه تو به اخه

 داره؟ اشکالی+

  اینجام دو ساعت  -

  نمیام+

  اینجام2 گفت تر محکم

 

  کالس سمت به دویدم کشیدمو عمیق نفس

  دقیقه هشت و پنجاه و هفت ساعت دقیقا

  شد وارد علیرضا سرم پشت دقیقا و کالس داخل دویدم سریع

 .سرجام نشستم رفتمو سریع

 کوش؟ اریانا پس

 ... دانشگاه نیاد بگه من به اینکه بدون نداشته سابقه واا

  تمجییید خانم：زد داد علیرضا که بودم فکر تو

  کردم نگاه بهش و باال اوردم سرمو شدم هول

 ： گفتم مانند جیغ و بلند

  تهرااااااااانی اقاااای بللللله

 

 ... شد درشت چشماش علیرضا

  میکردن نگاهم تعجب با داشتن ها بچه همه

  دارم کارتون کنید صبر کالس اخر گفت عصبی علیرضا
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  نه وای

  بردم باال صدامو زیادی کنم فک

 

  بود؟خدا کجا اریانا پس بودم عصبانی خب

  بود اریانا پیش حواسم تموم کالس تااخر

 ! باشه اومده پیش براش مشکلی نکنه

  نک صبر：گفت علیرضا که بیرون برم  کردم جمع وسایلمو شد تموم کالس باالخره

 ： کرد نگاهش گنگ برگشتمو

 امرتون؟

 شده؟ چیزی+

  برم باید بزنید حرفتونو سریع دارم کار -

  شده چیزی پرسیدم+

  نداره ربطی شما به ： گفتم برگشتمو سمتش به عصبانی

  کنم کمکت بتونم شاید： گفت و کرد اخم

  بیرون رفتم و ندارم احتیاجی شما کمک به من-

 

 

 ----------علیرضا

 امروز؟ چشه این

 ! عصبیه انقدر چرا
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  دیوانه دختره

  ناراحته چرا چه من به اصال

   باشم این نگران باید چی واسه من

 اوففففففففف

  کالس از بییرون رفتم دادمو تکون سرمو

  کافه سمت میره االن میدونستم

  اونجا رفتم همین واسه

--------------- 

 

 ترسا

 

 بودم نشسته کافه تو

  بودم میز سر تنهایی

 دارید؟ میل چی گفت و اومد گارسون

  لطفا قهوه-

  میز روی گذاشتم سرمو حوصله بی

  روبروییم صندلی روی نشست نفر یه کردم حس

 

 روی بزرگ دلبخن یه نشسته روبروم االن اریانا اینکه تصور با کیه ببینم که باال اوردم سرمو
  نشست لبام

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 104 

  شدم جدی و کردم جور و جمع خودمو بود نشسته روبروم که فردی دیدن با اما

 بهتون نکنم فک-
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  میزم سر بشینید باشم داده اجازه

 میزت؟+

  هرحال به-

  کنم کمکت میتونم هستم روانشناسم چیشده؟من+

  ندارم احتیاج روانشناس به من-

 بهم؟ نمیگی چرا+

 کنید؟ کمکم میتونید میکنید فک چرا -

 ...امممم خب .. چون+

  نمیدونم

  بیرون رفتم زدمو پوزخندی

  برخوردم از شد ناراحت بود معلوم علیرضا

 ! کردم اینطوری چرا

 .... نکرده کاری اونکه

 !!! چمه من اصن

 میشم اینطوری نیاد اریانا یروز اگه نمیدونستم

  بود ای دیگه چیز بخاطر شایدم
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 نیست خوب حالم اصال امروز میدونستم بود که هرچی

  بیوفته اتفاقی قرار شاید

 ... شایدم

 !!! بگه بهم میخواد چی اریانا یعنی

  دادم ادامه راهم به کشیدمو پیشونیم به دستی اووووف

  نبود خوب حالم

  بده ارامش بهم که داشتم نیاز کسی به فقط االن     

 !!مثال کی اما

 

  بود نه ساعت تازه االن و داشتم کالس نیم و ده ساعت    

  بود اریانا کاش رفته سر خیلی حوصلم ععه

  شه شروع کالس دیرتر میکردیم ارزو که روزها بقیه برعکس

  کالس سر برم و شه نیم و ده ساعت زود بود ارزوم امروز

 ... بیکاریه از بهتر

 

  گرفتم دستام تو سرمو نشستمو بود راهم سر که نیمکتی اولین روی

  بدم گوش اهنگ گرفتم تصمیم

  گوشم توی گذاشتم دراوردمو هامو هنذفری

  کردم پلی  رو اهنگی

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 106 

  شاکیم ادم و عالم از که کردی چیکار ببین

  من که نپرس اون و این از

  کیم با کجامو االن

  کنی صدام دیگه یبار نمیدم حق بهت حتی

  کنی نگاااام نداری حق نیست تو به حواسم دیگه

  ,شد له که احساااسی حیف

  خورد ترک که اعتمادی

  هرشب که اشکایی حیف

  برد دلمو ابروی

  بودم ساده که من حیف

  بودم باخته حرفات به دل

  بودم ساخته خیالم تو باتو روزاییکه حیف

 (خیابون اهنگ ای اس  بهنام)

  شد تموم کالسام که بود نیم و یک ساعت    

  خاموشه گوشیش دیدم که اریانا به زدم زنگ

  پنج ساعت دارم قرار باهاش امروز

 اینو ببینمش فقط من یعنی

  نمیزارم زندش

  عععه

  ایستاده در کنار علیرضا دیدم که میرفتم دانشگاه خروجی در سمت به داشتم      
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  شم رد اومدم گفتمو نباشیدی خسته

 ؟ برسونمت میتونم گفت بهم که

 

 !!!!؟ چندوقته شده مهربون انقدر این چرا

  ردک راهنماییم ماشینش طرف به شدو خوشحال که زدم جون بی لبخند یه برگشتمو         

  شدم متوقف گفت اسممو پشت از کسیکه صدای با که میرفتم داشتم     

  منتظرمه و ایستاده ارسین دیدم که برگشتم

   زده هم تیپی چه اوهو

  بنظرم بود بهتر خیلی علیرضا الحق ولی

  بچگی از نمیومد خوشم سبز چشم پسرای از اصال

  باشه مشکی ابرو چشم باس پسر

  کرد صدام علیرضا که نزدیکش رفتم کردمو پوووفی

  بودم بینشون دقیقا االن

  دیگه بریم بیا گفتن و اومدن جلو باهم هردوشون

  گرفت خندم یلحظه

  میکردن نگاه بهم شک با

  میکنه پیدا بیخ داره اوضاع دیدم

  .... شونمای گفتم کردمو علیرضا روبه و بنده استاد تهرانی جناب گفتم کردمو ارسین به رو

  نامزدشم： گفت بدمو ادامه نزاشت ارسین 

  کرد کپ یلحظه علیرضا
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  میکرد نگاهم داشت باتعجب

  ارسین حرکت این از خوردم جا منم

  که نیست من نامزد ؟این نامزدشم که چی یعنی

  عمرا واااا

  ...  نامزد تو： گفتم ارسین به رو سریع

  میشه دیر داره عزیزم بریم： گفت بدمو ادامه نزاشت دوباره

  ماشینش طرف کشید منو و زد بهم چشمک یه که کردم نگاه بهش گنگ

  میکرد نگاهمون حرص با داشت که علیرضا به برگشتم

  شدم خیره

 

 

--------------------------- 

 ؟ نامزدیم منوتو -

  نه+

 زدی؟ استادم جلو بود حرفی چه اون پس-

  خواستگارته مگه+

 زدم؟ حرفی همچین من-

 مستقیم غیر بطور+

 چی؟ یعنی-

 ها؟ بپرن نداشتت خواستگارای نمیخواستی شاید+
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  خنده زیر زد بلند و

  عووووووضی

 و خواستگار هزارتا هزارتا خیابون تو دخترای بقیه مثه ؟و ندارم خواه خاطر چرا میدونی    -
 ندارم؟ پسر دوس

  چرا+

  زیادن خریداراش ارزون جنس چون-

 گرونی؟ تو االن+

  نیست هرکسی کار من اوردن بدست-

 کردم خواستگاری ازت انگار میزنی حرف جوری+

 هههههههههههههههه

 میکنی معرفی خودتو اینطوری بقیه جلوی باشه اخرت بار که گفتم اینو-

 ! نباشه اخرم بار اگه+

  ببینی تا کنی امتحان میخوای-

  میاد خوشم جراتت از+

 ........ هه

--------------------- 

 

 

  خونه رسیدیم

  خوبی ترسا سالم بود خونه اشپز توی مامان

  ممنون سالم+
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  . اومدی خوش عزیزم خوبی جاااان ارسام سالم-

  ممنون×

 

  میخوانش بابا و ارسام و مامان انقدر که داره چی قضمیت این نمیدونم من عععه

  ععععععه

 

  کردم تعویض لباسامو اتاقمو تو رفتم

 هامو چتری و زدم موهام روی  رنگمو صورتی تل گزاشتمو باز همیشه برعکس موهامو
  زدم هم صورتی رژ ریختم صورتم یطوف کج بصورت

  پایین رفتم پوشیدمو رو ستش شلوار پوشیدمو کثیف صورتی  تونیک یه

  نخورم غذا ضایع دیگه کردم سعی ولی بود ام گرسنه خیلی

  داشتیم سبزی قورمه

 همه بزار زشته ترسا گفت مامانم که خوردن به کردم شروع و چیدم رو میز مامان کمک
  کن شروع بعد بیان

  گشنمه توروخدا نده گیر مامان： گفتم

  بود رسیده تازه که ارسام سرشم پشت و شد اشپزخونه وارد موقع همون ارسین

  رفت اش صدقه قوربون کلی دید ارسامو تا مامان

  سرمیز بشینه گفت بهش و

  چطوووری اجی سالمم： گفت که کردم سالم بهش اروم

 بهش
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 کردم تشکر کردمو نگاه

 

 

  بود خوبی تنبیه بهش کردن محلی بی روز دوسه      

 به ردک شروع و کرد بوسم محکم و کرد بغلم پشت از و پرید ارسام که برم اومدم ناهار بعد
  بردی منو دله صووورتی پیرهن：خوندن اواز

  ... صورتی پیرهن

  رفتم بهش که ای غره چشم با که میخوند داشت لذت با هم ارسام و میخندید ارسین

  شد ساکت

  نبردی دلمو هم اصال گفت که باال برم اومدم خودمو از کردم جداش

  شدی صورتی پلنگ شبیه بیشتر

  داری کم دم یه فقط

  همینطور مامانم و خنده زیر بود زده بلند بلند دیگه که ارسین

  نره گربه که توام از بهتر باشم هرچی گفتم برگشتمو عصبی

  کابینت روی که ش دودی عینک رفتم بعد

  دادم ادامه و چشماش به زدم و نزدیکش رفتم برداشتمو رو بود

  شدی شبیهش بیشتر االن و

 

  گفت  کردم اشتی تقریبا اینکه یعنی این میزارمو سرش سربه دارم دید که ارسامم
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  اینجوریاس ععع

 ؟ هان دیگه ام نره گربه من

  نزدیکم اومد رفتو راه التی حالت و باال زد استیناشو بعد

 کنم ات قیمه قیمه همینجا تا بگو دیگه یبار گفت و کرد کلفت صداشو

 ： گفتم نیوردمو کم منم

 

 شدی پنگوءن شبیه رفتنت راه طرز بااین االنم

  دنبالم ارسامم و کردم فرار و

  ترسا بیارم گیرت فقط-

  میکشمممت

  دنبالم اونم میدویدم من

  جووجه نداری وجودشو اخه د： گفتم التی ایستادمو مبل پشت رفتم

 گفت و شد جدی اینبار

 و گرفت بازوهامو و مبل اونطرف پرید حرکت بایه و اس جوجه کی میدم نشوننت حاال
  اشپزخونه کنار دیوار به چسبوندم

  بچمو کن ولش وای ای：گفت مامانم

  بیارم جا حالشو وایسا شده پررو این مامان نه： ارسام

  بزنتم مثال که باال اورد دستشو       

   دیگه میکردم یکاری منم باید زد حرکتو این که حاال ولی شوخیه همش و نمیزنه میدونستم

  کردم نگاهش مظلوم کردمو ترسیدن خیلی مثال اوناییکه شبیه خودمو
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 ：گفت و زد بزرگ لبخند یه که

  بزنمت نمیاد دلم شد شرک گربه شبیه قیافت ترسا اوخی

  رفتیم که برو د و روش کردم خالی رو بود اپن روی که ابی لیوان لحظه همون

  یوهووو

  ابکشیییده جوووجه： زدممم داد

 هههههههههه

  میدوید دنبالم عصبی ارسامم

  میکرد نگاهمون داشت ایستاده ارسین اینبار

 

 پررو ی دختره نرسه بهت دستم دعاکن ترسا： ارسام 

  کررردی خیسم نگااا

  باال نبری دستتو میخواستی خب： ترسا

  میزنممممم حتما بگیرمت اگه االن ولی که نمیزدمت خره+

  اووه اوووه

  میکردم چیکار باید االن

 نهک کمکم میتونست حداقل خب ولی نمیومد خوشم ازش گرچه انداختم ارسین به نگاه یه
  ..  که

 انتقاممممم .... شایدم

 شکه تمحرک از که اونم  چسبوندم بهش خودمو و ایستادم ارسین جلوی رفتم همیییییییینه
 رسید بهم که ارسام کرد حلقه دورم دستاشو بود شده زده

  بزنه که باال برد دستشو و گرفتم محکم
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 دادم جاخالی  زدمو پس بود شکمم دور که ارسینو دستای یهو اورد فرود دستشو تا
  بعللللللله

 

  ارسین صورت تو زد

  هههههههه

  خنده از بودم شده سرخ که وای

  نبود عمدی داداش ببخشید： گفت ارسام

 میخندیدم فقط و بودم نشسته زمین رو دیگه وروجک میکشم تورو من ترسا

 ارهمی من سر هم بالیی یه  سوم دفعه میبینم من که اینی ارسام دیگه کن بس： مامان
  شیطون

  ببخش هم تو جان ارسین

 داد تکون سری ارسین

 

 1_1 اقاارسیییین شد خوبت

 

------------------- 

 

  شم اماده گرفتم تصمیم که بود چهار ساعت

 اسپورت کفشای پوشیدمو تنگمو ای سورمه کتون شلوار پوشیدمو کوتاه لی مانتو یه سریع
 برداشتم کوچیکم سفید کیف پوشیدمو سفید شال پوشیدمو هم م جین

  پایین رفتم کردمو هم مالیمی ارایش
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  رفتم من مامان

 میری؟ کجا：ارسام

  دارم قرار+

 کی؟ با-

  دوستم+

 کدومش؟-

 بازجوبیه؟+

 کدومشون؟ با حاال ... دارشه داماد مامان قراره شاید گفتم کردی خوشتیپ خیلی اخه-

  دیگه اریانا خب ندارم بیشتر که دوست یه： گفتم باحرص

 . شد یجوری

 ؟ برسونمت-

  میرم خودم نمیخواد نه+

  میرسونمت باشه-

  وااا+

  واال-

  خله داداشم)

  پایین اومد بعد سوت سه و رفت 

  بریم-

 !؟ خبریه کردیا خوشتیپ+

 شاید： گفت اروم و خندید شیطون
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  چی یعنی وااا

 خندیدم

 ؟ کجاست ارسین راستی

  رفت-

  چندش پسره بهتر چه+

 درسته؟ ..دادی جاخالی طرفشو رفتی قصد از ظهریه-

  اهوم+

 لجی؟ باهاش اینقد کرده چیکارت مگه-

 .. .   کرد چیکار امروز بگم 

  نمیشه روم بیخیال نه

 نیست مهم اصال

 میاد بدم ازش ندارم خوبی حس بهش نمیدونم+

   اهان-

  کردم پلی عالقمو مورد اهنگ کردمو ردش که میشد پخش داشت مالیم موزیک یه

 

  نیتمو تو به بگم تا بده گوش

 هویتمو میبرن بین از دارن

 اریایی سرزمین خاک تاریخ
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  بیاییم ما تا میزنه فریاد داره

  که بشنوی وقتشه حاال پس

  که کشوری همون من وطن ایران

  برجاس هنوز سال هزار هفت بعد

  دریاس ایرانیان دل هنوزم

  یاس از اینو من هموطن بشنو

  سرباز منم وطنم واسه که

........ 

 (من هویت اهنگ یاس)

 

,  :۵ 

  بیام ات میکنه صبر گفت که بکشه طول ممکنه برمیگردم خودم گفتم ارسام به رسیدیم

  اریانا منو همیشگی نیمکت سمت رفتم دادمو تکون سری

  بود دقیق پنج ساعت

  دادم تشخیصش دور از اومد اریانا که

 مکیفش مشکی کفش و ابی شال و کمرنگ کاربنی شلوار و  نخی مشکی مانتو یه       
  تقریبا بود شلوارش همرنگ

 

  کردم بغلش پریدمو سریع شد نزدیک تا بود شده تنگ واسش دلم

  کرد همینکارو اونم

  میکنم بغلش دارم حاال نمیزارم زندش ببینمش اگه بودم گفته)
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 (ندارم اخالقی ثبات کال

 

    جداشدیم هم از

  خوبی دوووستم سالمممم راستی

  زد جونی بی لبخند و انداخت بهم غمگین نگاه یه اریانا

  ریخت دلم ته یلحظه      

  افتاده اتفاقی یعنی

  بودمش ندیده اینشکلی هیچوقت سال هشت این تو

  .... ناراحت حد این در

 ： گفتم کردمو نگاهش خیره

  .... اریانا

  افتاد چشمش از اشک قطره یه

  بست چشماشو و پایین انداخت سرشو

 کردن گریه داشتم من حاال و ببینه اشکشو کسی نداشت دوست هیچوقت بود مغرور
  میدیدم دوستمو بهترین

  میکنی گریه داری چرا چیشده اخه گفتم گرفتمشو بغلم تو سریع

  بود دب خیلی حالش نمیتونست داشت بزرگ خیلی بغض یه که انگار ولی بزنه حرف اومد

  میکنم خواهش گفتم کردمو ارومش

  ما خونه بریم بیا کنیم صحبت نمیشه اینجا

  دیگه نکن گریه
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  باشه اروم کرد سعی

  ماشین سمت رفتیم گرفتمو دستم تو محکم دستشو

  ماشین به بود داده تکیه ارسام

 .... زود چه：گفت و برگشت که زدم صداش

  شده چیزی： گفت و خورد حرفشو افتاد اریانا به چشمش تا که

  نیست خوب حالش اریانا بریم کن روشن ارسام-

 شد سوار و گفت ای باشه

  نشستیم عقب صندلی رو منواریاناهم

  میریخت اشک اروم و بود داده تکیه شیشه به سرشو

 

 نبود ساخته ازم هم کاری ولی نداشتم شو گریه دیدن طاقت

  میکرد خالی خودشو میزاشتم باید شاید نشد اما کنم ارومش کردم سعی چندبار

 پردمس گوش بود گذاشته ارسام که اهنگی به مسیر اخر تا و نگفتم بهش چیزی همین واسه
... 

  ذهنم توی مونده دار تب نگاه یه

  کم کم اروم اروم انگار شدم عاشق

  روبرومه همش قشنگت چشمای

 تمومه چی همه من با باشی اگه

  خونه دیوار رو ساعت تیک و تیک

  دیوونه شدنه عاشق وقت میگه

  فردا نگو انقد دریا به بزن دلو
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  دیره خیلی اخه

 میره برسی دیر

  جونی عزیز تو

  بمونی ابد تا تنهام دله واسه میتونی که بگو

  اسمونی ماه همونی تو اره

 ..... بونی سایه یه تو خستم تن واسه

  ساعت تیک و تیک

  گیتار ملودی

 روشن شمع دوتا

 بیدار چشم دوتا

 دیدار وسوسه و عشق بیقرار گرفتار دل یه دوراهی یه سر

 

 (تیک و تیک اهنگ جهانبخش بابک)

 اریاناس به ارسام حرفای یجورایی اهنگ این کردم حس چرا نمیدونم

 

 

-------------------------- 

  اریانا-

  میریخت اشک اروم

  چیشده بگی نمیخوای-
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  داد تکون سرشو

  کردم بغلش سمتشو رفتم

  تبدیل هق هق به اش گریه

 ..... شد

  میزد زار بغلم تو

  میمردم داشتم

 بسه مااامیکن گریه منم： گفتم که درمیومد منم اشک داشت کنم تحمل نمیتونستم اصال
  ندارم تحمل بخدا دیگه

  گفتن به کرد شروع شد اروم که دقیقه ده تقریبا از بعد

  ترسا+

  عزیزم بگو ترسا جووون جوونم-

  بود شده دار خش صداش

  ... من..   من ترسا+

  باش راحت بگو چی تو-

  گریه زیر زد دوباره و کنم ازدواج میخوام+

 

  میکنی گریه داری چرا باشی خوشحااال باید االن تو دیووونه-

  شم خاله تو از زودتر من قراره پس هی هی

  ترساااا دهنتووو ببند گفت و بهم پرید سریع

  خوردم جا
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  چی یعنی وا

  چیشده مگه

  خاستگاریم بیاد قراره پسرعموم： اریانا

 گریه اشودست بین گرفت سرشو و نمیخوامش والله به ترسا نمیخوامش گفت الود بغض بعد
  کرد

  نمیخوایش بگو بابات به که نداره گریه عزیزم خب گفتم

  بده بهش رد جواب کن اعالم رو مخالفتت

  گفت مقطع و بغض با حالتش همون در

  بدم رد...   جواب نمیتونم ... کرده مجبورم م...بابا .    نمیشه..... ن

  کنه کاری به دخترشومجبور بخواد که نبود ادمی همچین ؟پدرت چی یعنی اخه+

   بشه دوتا حرفش محاله بگه چیزی ام اگه ولی نیست ادمی... همچین اره-

  .... یعنی+

  گفت و باال اورد سرشو

  متفنرم ازش نمیخوامش من ترسا

  زدنش حرف از میشه بد حالم میبینمش وقتی

 که مکن تحمل نمیتونم من میشه بد حالم چیزش همه از... قیافش ... تیپش ... رفتنش راه
  کرد گریه بلند بلند و نمیتووونم کنم زندگی سقف یه زیر باهاش

  کردیم گریه هردوباهم گرفتمشو بغلم تو و اومد در اشکم منم

 میکنی؟ چیکار حاال-

  کشی خود فوقش کرد مجبورم بابام اگه+

 داره؟ چی مگه کرده مجبورت بابات چرا-
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 دهنیم سمتم پول بخاطر حداقل بده کسی به منو میخواد میگه وبابامم داره پول ...پول+
  باشه

  بخوره بهم خانوادگیمون رابطه نمیخواد میگه درضمن

 

 ... اریانا+              

  هوم-

 موایمیست پات تهش تا من بکنی میخوای هرکاری گفتم گرفتمشو بغلم تو تر محکم

 کن حساب رومن

  بودی همینجاشم تا که ممنون گفت زدو ملیح لبخند یه و کرد جدا خودش از منو

  خودمه با بقیش دیگه

...... 

 ؟ چی یعنی+

  .... خودکشی تهش ته-

  چییییییی： زدم جیغ

  برم سقف یه زیر نمیتونم بااون من ترسا-

 ا روی کنترلی دیگه و بود گرفته شدت ام گریه

 

 ن المصبم شکای

 

,  :۵ 

  داشتم
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  بزارم محاله： گفتم

+lنیست ساخته توام دست از کاری  

 بودی خواهرم مثل همیشه تو ... اجیمی تو ... تو اریاناااا-

  داشتممم قبولت نداشتم خواهر  خوواااهرممم بعنوان تورو من

 یب دوباره بگیری؟میخوای ازم خودتو میخوای： گفنم ارومتر بعد گفتم داد با رو اینا همه
 بشم؟ تنها بشم؟میخوای خواهر

 لعنتیییییییییی میخوای اینو：(زدم فریاد)

  میفهمییی بیارم طاغت نمیتونم ولی اجیی دارم دوست خیلی ترسا： اریانا

  هستم تااخرش ... داری منو تو ... بتونی باید تو ولی：ترسا

 یشتمپ همیشششه هستم من که بدون بازم کنی ازدواج لعنتی بااون شدی مجبور اگه حتی

  ....میکنم تالشمو：اریانا

  زدیم زار باهم چ بغلم تو گرفتمش دوباره

  بره میخواد گفت اریانا که بود شب هشت ساعت

  خواستگاریش برن اینا عموش خانواده فرداشب پس بود قرار

  برسونتش که رفت ارسام

------------------ 

  ارسام

 

  بود خورد اعصابم      

 میکرد؟ گریه که افتاده اتفاقی چه یعنی
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  خودش اتاق تو برد اریانارو ترسا رسیدیم وقتی     

  واضح نه اما میومد صداهاشون هم گهگاهی

  رونبی اومد ترسا اتاق از اریانا ساعت سه بعد باالخره دیدم که بود خورد اعصابم حسابی

 چی دلیلش اما کردن گریه خیلی بود معلوم همینطور هم ترسا بود قرمز قرمز چشماش
 ! باشه مبتونه

  شدیم سوار و رفتیم ماشین بسمت

  اومده پیش مشکلی-

 داد تکون نفی عالمت به سرشو

  میکردم صحبت باهاش باید

  ... خب من

  ... بگم دروغ نمیتونستم که خودم به

  داشتم دوستش واقعا

 یلیخ و داشتم بهش حسی یه همیشه بود ترسا با که سالی هشت این تو بود وقت خیلی
  کنم مقابله باهاش کردم سعی

  نمیتونم دیگه ... االن اما

  .... رو موضوع نکنم مطرح باهاش االن کردم سعی منم نبود خوب زیاد حالش

  نشد زده بینمون حرفی مسیر تااخر کردمو پلی رو اهنگ

 

  اریایی عشق همون تو

  مجنون اون منم

  جون از و دل از من دارم دوست میخوامت
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  ارزون دلتو بفروشی یوقت نکنه

  هم عشق به بستیم دل مااکه غم دست به بدیم نومیدی هم دست به دست که تا بیا

  کم دست و عشق این نگیری

  ما پاک عشق از میخونن ها ترانه و شعرا تو

 .ادما بین دنیا توی ما عشق مثل نیست عشقی

 ادما بین دنیا توی ما عشق مثل نیست عشقی

 (اریایی عشق)فتاحی مصطفی

 

 

 ------------------آریانا

  خونمون در رسیدیم

  اریانا اممم： گفت ارسام که شم پیاده که خواستم و کردم لبی زیر تشکری

  کردم نگاهش تعجب با برگشتمو

 بله؟-

 .. من .... چیزه اممم+

  نمیتونست که بگه چیزی یه میخواست

  بگه میخواست چی یعنی

 بفرمایید-

 ......    راستش+

 خداحافظ باش خودت مواظب برو هیچی： گفت و کرد مکث
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 خداحافظ-

-------------- 

  کردم عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم مستقیم

 

  میسوختن چشمام نداشتم حوصله اصال 

  شکستم واقعا امروز اما کنم گریه هیچوقت نمیخواست دلم

  ... ترسا جلوی     

   .... دید اشکمو هم ارسام

  میخواست گریه دلم خیلی بااینکه و ببینه اشکمو کسی نداشتم دوست هیچوقت

  امروز و نداشتم جایی اما

  دارم نگه خودمو نتونستم دیگه

  میشکست باید لعنتی بغض این

  ای بهانه هر به حاال

  میکرد ام خفه داشت

  شکستمش امروز

 شکوندمش اون جلوی .... خواهرم ... دوستم بهترین جلوی

 میکردم ارامش احساس االن اما نمیومد خوشم کردن گریه از هیچموقع

 قرمز وربدج چشمام صورتم توی پاشیدم اب بار چند ایستادمو شویی دست اینه جلوی رفتم
 .... بود شده

 

------ 
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  نمیخوامشششش من میگم دارم مامان

  نمیفهمی رو چیزا این ای بچه هنوز نمیخوامش؟تو چی یعنی+

  خودم زندگی واسه دارم حق من مامان： گفتم بغض با

  بگیرم تصمیم خووووووودم

  بختت به میزنی لگد داری دختر بگیرم تصمیم خودم چی یعنی+

  بشم عاشق خودم سالهای و همسن مثل میخواد دلم منم نمیخوامششش من مامانییی-

  .... کنم تجربه رو عشق

  تره دوام با ازدواج بعد عشق ... عشق عشق+

 

  نمیتونم من ماماااان： زدم داد

  نمیشممممم خوشبخت سینا با من

 هست که پولدارم هست که خوشتیپ و خوشگل میخوای؟پسره چی تو اخه دختر：مامان
  ... داره کار و ماشین و خونه یه چهارسالگی و بیست تو اینه مهم

 عموته پسر اینکه همه از مهمتر اینطوریه؟درضمن زمونه دوره این تو پسری کدوم
  ندادم غریبه دست دخترمو اینه حداقلش .. میشناسیمش

 

 !بدوش میگی تو نره میگم دارم من مامان： بود اومده در اشکم   

 ممیخوا میخوامممم عشق من نمیخوام اینارو من باشه خوب! پولداره خوشتیپه خوشگله
  .. دارم دوستش قلبم ته از که کنم ازدواج باکسی

 زندگیته؟ تو کسی ببینم： گفت و کرد نگاهم مشکوک مامانم

  نزدم حرفی همچین من-
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  ... بخوادت قلبش ته از که داری یکیو انگار اینا و عشق میگی جوری دیگه نه+

 های عالف همون همشون نداشتی هم حسابی و درست خاستگار تاحاال توکه دختر اخه
  .... ها محل بچه یا بودن دانشگاهتون

 ندم سینا با ازدواج به پا هیچوقت ولی کنم ازدواج شهرداری مامور با حاظرم من ماااامااااان-
...  

  بزن باباتم به حرفهارو همین داری جرات+

  بشه خراب نمیزارم میجنگم ام اینده واسه من .. میزنم-

 ؟ میکنی شقی کله اخه اینقدر چرا دختر تامینه ات اینده+

  منفیه من جواب حال هر به-

  میدی خودت رو بابات جواب +

---------------- 

 

,  :۵ 

-------- 

 بود شب پنجشنبه

 بیان اینا عمو قراره امشب

 

 

 شو اماده زودتر پاشو پاشو نیستی اماده هنوز توکه دختر اوا گفت اتاقمو سمت دوید مامان
  اینا میرسن دیگه ساعت نیم تا

  بیرون رفت مامانم و دادم تکون سری بیحوصله      
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 پوشیدم کمرنگ یاسی شلوارکتون و سفید تونیک یه

  . نشستم منتظر اتاقم تو کردمو هم ملیحی ارایش کردمو سرم هم رنگم یاسی شال

----------------------- 

  ترسا

 

  هشت ساعت دقیقا االن

  باشن رسیده تاحاال اینا عموش کنم فک

 ! حاله چه در االن اریانا یعنی

 بود خورد اعصابم        

  بود شده صدا سرو بی خیلی دوروز این اتاقم تو اومد ارسام

 اجی سالم-

 رسیدی؟ کی سالم+

  اومدم تازه-

  نشست تختم روی اومد و بست درو

  نداشتم قرار ارومو     

 میدادم تکون پاهامو و میکندمو لبمو پرست مدام

  شده اینطوری چرا شده چیزی ترسا： گفت دید وضعیتمو این که ارسام 

 اریانا： گفتم و کردم نگاهش غمگین

 چی؟ اریانا گفت و کرد نگاهم دقیق

  .... نگم کسی به که بود خواسته ازم اریانا میگفتم بهش نباید نه
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  بهش میگفتم نباید     

  هیچی گفتم

 کنی؟ پنهانش ازم میخوای چرا ... افتاده اتفاقی یه مطمعن من ترسا-

 هان؟!کردی گریه باهاش توام و میریخت اشک چرا اریانا روز اون اصال

  نیست وقتش االن ارسام： گفتم همین واسه بدم جوابشو باید چی نمیدونستم

  بعدا بزار

  بده توضیح برام وقتشه االن اتفاقا نه+

  بگم بهت االن نمیتونم منم و نگم کسی به خواسته اریانا-

  هم توی رفت اخماش

  بود عصبانی

 چی؟ االن-

 چییی؟ االن+

  ناراحتی انقدر چی واسه-

  بیخیال ارسام+

  ترسااا-

 واسه کنم مقاومت جلوش نمیتونستم دیگه میشد اینطوری وقتی بود جدی و محکم لحنش
 ： گفتم همین

 

  ...... اریانا واسه امشب

  .... رفته خواستگار
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  کرد نگاهم شده گرد چشمای با         

  خیییییلی بود عصبانی

 دستش یکی اون توی میزد کردشو مشت دست مدام

  میشکست رو هاش انگشت های مهره و

  داره دوستش رو اریانا ارسام میکردم حس

  چیه جوابش：ارسام

 داری؟ دوسش ارسام：گفتم

  نده جواب سوال با منو سوال： زد داد بلند

  ... نمیخوادش： گفتم گرفتمو دستام تو سرمو اروم

  بود شده اروم انگار

  میرفت لو چیز همه چون میگفتم ادامشو نباید

 داری؟ دوسش： گفتم که بیرون بره اتاق از پاشد

  رفت و زد کوله و کج لبخند یه سمتم برگشت

 ؟ اره یعنی این

  رضاست عالمت سکوت

  .... چمیدونم

 

------------------- 

  دیگه بیار رو چایی برو عمو اریانا خب：عمو
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 بود توهم اخمام بودن اومده که اولش همون از

  اشپزخونه سمت رفتم پاشدم

 ： گفت و اومد دنبالم مامانمم که

  بزن لبخند ها خاستگاریته میکنی؟شب اخم اینقدر چرا چته دختر

  ندادم جوابشو

 به مرسید بودکه سینی تو چایی چهارتا کردم تعارف یکی یکی رفتم و ریختم رو ها چایی
  گرفتم جلوش رو سینی کنم نگاهش اینکه بدون سینا

 یه پاش سوزش درد از اونم و روش ریخت ها چایی همه کردمو ول رو سینی که برداره اومد
  گفت اخی

  اوووفییییش

  اومد حااااال جیگررررم

  اقاسینا اولشه تازه

  برات دارم

 

  میکردم نگاه بهشون پوزخند یه با فقط من و میکرد خواهی معذرت هی مامانم

 

  بزنید حرف باهم اتاقت تو کن راهنمایی رو سینا بابا اریانا خب：بابا

 مشونه تحویل پوزخند یه بعدم باشن داشته راهنمایی به نیازی نکنم فکر باباجون：/من
  اتاقم سمت رفتم و دادم

  بود سرم پشت هم سینا
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 که نهبشی کامپیوترم صندلی روی بره خواست دنبالم اومد که تو رفتم کردمو باز اتاقا در
  ... تختم رو نشست اون و روش نشستم خودم سریع

 بگی؟ چیزی نمیخوای： گفت که میکردم بازی هام انگشت با

  بزن داری اگه تو ندارم باتو حرفی من： گفتم

 ازم؟ نداری سوالیم-

  نه+

  بدونی چیزی راجبم نمیخوای یعنی-

  نه+

  پرسیدن سوال به کرد شروع و..  میخوام من ولی-

 بده جواب که کیه حاال

 شدن تموم به مونده ترم چند

  دانشگاهت 

  چه تو به+

  باش مودب-

  منفیه من جواب+

  کشید و گرفت دستمو پشت از و سرم پشت اومد که بیرون برم پاشدم بعدم

  منی مال تو： گفت و گرفت محکمتر که بیارم در دستش تو از دستمو خواستم

 فهمیدی؟ .. مثبته جوابتم

 !میکنی تعیین تو： گفتم باالانداحتمو واسش مو ابرو یه

  معلومه گفت و داد تکون سری
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  کردن قبولم مادرت پدرو

  نکردم قبولت هنوز من ولی-

 کنی قبولم توام میکننم کاری+

  عمرا هه-

 چرا؟+

  ندارم دوستت-

  شی عاشقم تا میمونم منتظر+

 وخودت بیخود پس منفیه جوابمم و ندارم دوستش که کنم ازدواج کسی با نمیخوام من-
  نکن کوچیک

  باش مطمعن میارم بدستت تورو من+

 نمیخوامت؟ میدونی بااینکه-

  شی عاشقم میکنم صبر که گفتم+

 نشدم؟ اگه و-

 میکنم مجبورت+

  رفت و خندید بلند بعدشم و

 نکبت عوووووووضی

 

  بودم شده عصبانی

 بیرون رفتم

 رسیدید؟ نتیجه به چیشد گفت عمو زن که
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  زد لبخند سینایه

  مبارکه بگه اومد عمو زن 

  نرسیدیم نتیجه به گفتم سریعتر من که

 قبلم زا من ولی عمو زن ببخشید عمو ببخشید：گفتم دوباره میکردن نگاهم تعجب با همه
  بیاید داشت اصرار ایشون منفیه جوابم که گفتم بابا به

  میکرد نگاهم عصبی داشت که بابا به پوزخند یه بعدم

  اتاقم تو رفتم و انداختم

-------------------------- 

  ترسا

 شدم بیدار خواب از صبح

 

,  :۵ 

  داشتم بدی درد سر

  دانشگاه رفتم پوشیدمو لباساما سریع     

 گرفتم تاکسی همین واسه بود خواب ارسام      

  شدم کالس وارد    

 شد وارد اش جذبه و جذابیت همون با علیرضا

  ... دادی قورتش： گفت پهلومو تو زد بازوش با بود نشسته اریانا جای که رها    

  انداختم بهش چپ یه

  کردم نگاه علیرضا به برگشتم و

  بود شده خوشتیپ امروز    
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  کمرنگ ای سورمه جذب پیرهن و تنگ ای سورمه کتونی شلوار

  بود پوشیده روش هم مشکی کت یه

  دادن درس به کرد شروع    

 میدادم گوش دقت با

  ... مینوشتم جزء به جزء و دقیق امو جزوه و

  شد تموم کالس      

  بیرون میرفت داشت که علیرضا نزدیک رفتم بیرون رفتن همه که موقعی

  استاد： زدم صداش 

  ایستاد سرجاش فقط سمتم برنگشت

  ... اونروز ببین گفتم ایستادمو روبروش رفتم

  واسم دیگه نیست مهم： گفت و کنم کامل حرفمو نذاشت

  ....اوون خب... خب ... چیزه ... اخه： گفتم

 نم با میخواستی چی واسه داشتی نامزد که تو نمیدونم فقط .. باشه خب .. نامزدته اون-
 بیای؟

  نیییست من نامزد اون： شد خورد اعصابم

 ： گفت و کرد نگاهم حرص با

 

  ...که هست خبرایی یه نامزدته؟حتما بگه بایید چی واسه بگه دروغ که نداشتت مرض

  .. نیست خبری هیچ کن باور：بده ادامه نزاشتم

  زد رو حرف اون اونروز چرا نمیدونم خودمم من
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  نداره من با نسبتی هیچ اون

  همیییین بابامه شریک پسر فقط

 ： گفت و زد بهم پوزخند یه

 شد؟؟ تموم سخنرانیت

  عوضییی میدادم توضیح این واسه باید چرا من اصال بود اومده در حرصم

   رفتم و گرفتم راهمو برگردوندمو ازش رومو   

  میاد سرم پشت داره فهمیدم .  ....        کردم جا جابه شونم رو امو کوله

  میز یه پشت نشستم و کافه تو رفتم

  اومد گارسون

  دارید میل چی

  ترک قهوه دوتا گفت روبرومو نشست اومد همونموقع علیرضا

  شکالتی کیک و

 داد سفارش منم جای به این چرا وا

  بود همین خودمم پیشنهاد واقعا چون کنه عوضش که نگفتم چیزی    

 ... دیگه میدونست امو سلیقه

  افتادم اریانا یاد یلحظه

 نیومد امروزم

 !!! شده تموم کار دیشب یعنی

 .شدم خیره میز روی های گل به و دستم تو گرفتم سرمو دوباره اریانا به کردن فکر با
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 داره؟ خاصی دلیل ..ناراحتی.. نیست حواست روزه چند：علیرضا

  هوم-

 چی؟+

 اریانا-

  اومده پیش براش مشکلی چه مگه+

  بگم چیزی نتونستم

  میکرد ام خفه داشت بدجور که سنگین بغض یه بود بسته گلومو راه بغض

  نشکنه تا نزدم حرف

 ... بدونم نباید من که چیزیه شاید میدونم： علیرضا

  شه حل زودتر مشکلش امیدوارم خب

 نپرسید چیزی دیگه و کرد درک که بودم ممنون ازش واقعا

  بودیم خوردن مشغول اروم ما و اوردن سفارشامونو

 بود شده تنگ هاش شیطنت برای دلم واقعا هفته یه این بود اینجا اریانا کاش       

  میرسونتم که گفت علیرضا و بیرون اومدیم کافه از

  نکردم قبول

  شدم راضی دیگه و کرد اصرار

 .. منه منتظر و ایستاده ارسین دیدم دوباره که ماشینش سمت میرفتیم داشتیم

  کنه اوف

  کرد بهش غلیظ اخم یه دیدش تا علیرضا

  علیرضا به همینطور اونم و
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 ترسا گفت دنبالمو اومد ارسین که ماشین طرف رفتم ندادمو محلش

  برگشتم

  دیگه بریم بیا-

  میرم استاد با+

  میری بااستادت منم نامزدت-

  میکردیم نگاهش بااخم داشتیم علیرضا هم من هم حاال+

 نییست تو نامزد ترسا： گفت بود شده حرصی که علیرضا

  کنی صدا کوچیک بااسم زنمو نمیدم اجازه هی هی：ارسین

 !!!زنم!! چییی

  نییستم تووو زن من： بهش پریدم

  گفت جدی و بهم کرد اخم که

  بزنم حرف باهات باید

  ندارم حرفی من-

  دارم من ولی+

  توعه مشکل-

  تررسااااا： داد با

  ... اسم باشه اخرت بار گفت و جلو رفت علیرضا

  کرد کوتاهی مکث

  باهاش ندارم نسبتی منکه زنم؟نامزدم؟ولی ؟اسم بگه چی میخواست یعنی

  نامزدم بگه کن فک ولی وای
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  کردم اب قند دلم تو فکر بااین

 فهمییییدی؟ .. میزنی صدا بلند منو شاگرد اسم： گفت علیرضا که

  پرم تو خورد قشنگ

 ! شاگردم چی یعنی

  دیگه شاگردشم خب

 .... ععععه

  کنید بس گفتم بلند که بگه چیزی اومد ارسین        

  ... باهردوتونم

  میرم خودم   

  رفتم گرفتمو راهمو و

  میکردن نگاهم تعجب با هردوشون

  پررروهااااا ایییییش

  خونه رسیدم باالخره تاکسی یه اخرشم و روی پیاده ساعت یک بعد

--------------------- 

 ： دارم اریانا از جدید پیام یه دیدم که کردم چک گوشیمو

  دوستم سالم

  شده تنگ برات خیلی دلم

  ببینمت میخوام

  زودتر هرچه

 کجا؟ باشه： دادم پیام براش
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  ببینمت اونجا میخواد دلم همیشگی کافه：داد پیام سریع

  اونجام پنج ساعت دادم پیام

  بودم اماده

 بلند نهپاش کفشای پوشیدم مشکیمو شلوار و سبز مانتو و پوشیدم فسفریمو سبز شال
  بیرون رفتم پوشیدمو مشکیمم

 میری؟ کجا  گفت دیدم تا ارسام

  میرسونیم： گفتم

  ندارم حال گفت و کرد نچی

 زود دارم ارقر  اریانا با مامی گفتم بشنوه ارسامم طوریکه مامانمو پیش رفتم و گفتم ای باشه
  میام

  ... فعال

  میام االن وایسا ترسا گفت اومدو ارسام سریع که

 ：گفتم گرفتمو امو خنده جلوی

 !نداری حال گفتی توکه

  دارم یکاری بیرون افتاد یادم االن-

  منتظرم باشه گفتم انداختمو باال ابروهامو

 اومد دقیقه ده بعد

  خوشتییپ داداش اوه

 سفید جذب پیرهن

 

,  :۵ 
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  باال بود زده استیناشو که

  مشکی کالج کفش و تنگ مشکی کتونی  شلوار و

  خودش رو بود کرده خالی همیشه مثل که هم ش ادکلن کال

 بودیم کافه تو دقیقه پنجاه و پنج ساعت و شدیم سوار

 

 

 تو میرم من ارسام       

  بگه بهم یچیزی که میکرد پا اون و پا این هی ارسام

 ؟ شده چیزی ارسام： گفتم

 تو؟ بیام منم میشه： گفت من و من کمی با

 کرد نثارم غره چشم یه ارسام که خنده زیر زدم همین واسه بود گرفته ام خنده

 هامبا نتونه تو جلوی و بگه بهم چیزی بخواد اریانا شاید گفتم و کردم جور و جمع خودمو
  داری باهاش کاری که میگم شد تموم که صحبتامون بزار باشه راحت

  ماشین تو نشست و داد تکون سری ارسام

 ...رسید بعد دقیقه ده اریاناهم و تو رفتم

 جامون سر نشستیم هردو  بعد کردمو بغلش پاشدمو

  رومروب اینجا بشینی دیگه یبار بود شده ارزوم مدت تواین چقد نمیدونی اری وای：ترسا

  ههههه

  منم： گفت و زد بیجونی لبخند اریانا

 پنجشنبه؟ کردی؟چیشد چیکارا خب-
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  خخخخخخخخ رفتیا و کردی ازدواج گفتم ازت نداشتم خبری

  کرد اخم و شد غمگین 

  چیشده بگی نمیخوای-

  کامل ... داد توضیح واسم   

  زدی رو حرف اون جراتی باچه واقعا گرم دمت واای-

  خودمم نمیدونم： گفت و خندید

  بود نترسی دختر هم واقعا که بگم باید اینو البته

  ... بود هم شبیه اخالقهامون از خیلی کال

  ..  سینا حرفای اما-

  ... کنه مجبور میخواد کنم فک بابامم میگه که اینطوری .. نمیدونم+

  اریانا-

 هوم؟+

  فکردی یه-

 چی؟+

 درسته؟...  نیست زندگیت تو که کسی تو خب-

  خب اره+

  بگیر کمک داری اطمینان بهش نفرکه یه از خب-

  برداره سرت از دست پسرعموتم تا بکنید سوری نامزدیه یه

 ： گفت و کرد فکری یه اریانا

  ...بشه نکنم فکر ولی اره
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 اخه؟ چرا-

 ： گفت و شد ناراحت دوباره

  ... خورونه شیرینی بعدی هفته

  نداااره امکاان ننننه： گفتم ناباورانه

 

 و ثبتهم جواب گفت بابامم و بگم قطعیمو نظر بعدی تاهفته که گفتم اینا عموم ： گفت 
  ..میگیرن باهم نامزدی و خورون شیری بعدی هفته

  مخالفی گفتی همشون جلو که تو خب： گفتم

  نیست مهم براشون من نظر+

  ... اریانا-

  بود اشک غرق چشماش ... کرد نگاهم ناراحت

 رحمن بی خیلی خانوادت ولی نشیا ناراحت： گفتم افتادو چشمم از اشک قطره یه منم
 ! اخه میاد دلشون چطور

 ؟ نمیکنه کاری امیر

 ： گفت و داد قورت دهنشو اب

  بگه یچیزی بابام وقتی ولی نمیاد خوشش زیاد سینا از هم امیر

  نمیشه عوض و همونه حرفش تهش تا

  رو بینمون سنگین فضای اون کنم تحمل نمیتونستم

  نبودیم اینطوری باهم هیچوقت

  میزاشتیم هم سر به سر میکردیمو فراموش مشکالتمونو کل میدیدیم همو همش

  نداشتیم هم خودمون حوصله حتی هیچکدوممون االن اما
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  ببینتت میخواد یکی لحظه چند صبرکن میرم من： گفتم بهش

 !کی： گفت باتعجب

  بیرون رفتم زدمو کوچکی لبخند

  شدم منتظر و ماشین تو نشستم منم و تو رفت دید منو تا ارسام

  کردم پلی هم رو اهنگی

 اشکام نمیزاشتم و میکردم پاکش سریع که میچکید چشمم از اشک قطره یه گهگاهی
 و کنند پیدا راهشونو

  ... بشن سرازیر

  بده حالم

  نداشت اشک اما کرد گریه کسیکه مثه

  نداشت رو کسی هیچ اما نبود تنها کسیکه مثل

  کشید درد که کسی مثه بده حالم

 نزد دم اما

 نزد حرف اما مرد زندگی تو کسیکه مثه

  قلبمه تو دنیا غم بده حالم

  اومده درد بدجور زندگیم رو میکنم حس

  زده زخمم روز هر لعنتی روزگار این ولی خوبم میکنن فک همه بده حالم

 ""بده حالم اهنگ آمین""
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   ارسام

  داخل رفتم

  میزد تند تند قلبم

  یجورایی داشتم استرس

  بدم نشون خونسرد خودمو کردم سعی

  باشه داد پیام و خونه بره خودش که دادم ترسا به اس یه سریع

  نشستم اریانا روبرویی صندلی رو و رفتم

  خورد جا دیدم تا

 ： گفت و زد خوشگلی لبخند

  سالم

  گفتم و دادم جوابشو بالبخند

 ؟ تو خوبی سالم

 باشه سرد باهام همیشه مثل میکردم فکر نداشتم واقعا رو برخوردی همچین انتظار
  نیست خوب خیلی حالش کنم فکر روزه چند دیگه که االن مخصوصا

  خوبم گفت و پایین انداخت سرشو

  کنه نگاه چشمام توی میزنه حرف وقتی میخواست دلم

  ... میزد دید رو اونطرف و اینطرف یا و پایین مینداخت سرشو یا بیشتر اون ولی

  

 خوبی؟ شما-   

  خوبه حالم توام پیش اینجا که االن+
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  زد کوچیکی لبخند و کشید خجالت

  گفتم کردمو روبهش

 ؟ اینجا از بیرون بریم میای

  کجا： گفت تعجب با

  تنها باشیم راحت جاییکه باز فضای-

.... 

  ندارم حرفی باشه： گفت و کرد فکری

  شاپ کافی از بیرون رفتیم

  بود توش هم کلیدا و نبود ماشین تو ترسا

  نمیکنه فکر یذره احمق ی دختره

------------------------- 

  رسیدیم      

 همینجاس؟： گفت و کرد اطراف منظره به نگاهی اریانا

 .شید پیاده بفرمایید ..   بله-

 

  داشتم دوست رو اینجا منظره خیلی

  بود گیاه و گل و درخت از پر

  هوا و اب خوش و دنج جای یه

  داشتم خاصی ارامش اینجا

 ： گفتم و کردم اریانا روبه
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  دارم دوست اینجارو خیلی

  دنیاست مکان قشنگترین بنظرم

  زیباست واقعا اره： گفت و کرد تایید اونم

  .. بود اومده خوشش اونم که بودم خوشحال

  

  رفتیم و گرفتم دستشو

 نشس بود وارنگ و رنگ و خوشگل های گل دورتادورش و بود اونجا که سنگ تکه یه روی

 

,  :۵ 

  تیم

  نمیشد دیگه خب ولی کنم ول دستاشو نمیخواست دلم

 چیشد؟ خواستگارت： گفتم کردمو روبهش

  گفت و کرد نگاهم باتعجب

 گفته؟ بهتون ترسا

  نگه کسی به داده قول تو به که گفت کامل نه ولی اره-

  اومده برات خواستگار که گفت بهم فقط

  درسته： گفت و داد تکون سری

  خب-

 چی؟ خب+

  ... بهش ؟جوابت چیه نظرت-
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  ..  نمیدونم+

 چی؟ یعنی-

.......+ 

  بگو چیزی یه میکنم خواهش-

  بگم چی+

  یعنی باشه مثبت جوابت ممکنه-

  گفت و کرد بازی انگشتاش با و پایین انداخت سرشو

  ممکنه

  

  چرخید سرم دور دنیا

  ... منه مال اریانا نداره امکان نه نه

  ... فقط تو .. تو نه： گفتم روبهش

  بدم ادامه حرفمو نتونستم

 چی؟ من+

 میگفتم باید میدادم دستش از داشتم دریا به زدم دلمو

  میکردم له غرورمو و میگفتم

  منی مال فقط تو گفتم کردمو نگاه بهش

  من مال فقططط

  میکرد نگاهم داشت تعجب با

  گفتم خاروندمو سرمو
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  امممم ...    خب

  گفت بدمو ادامه نزاشت

 ...خندید ریز بعدشم!کردی خواستگاری ازم مثال االن

  گفتم خندیدمو باهاش همراه

  که نیستم بلد .. نکردم خاستگاری تاحاال کنم چیکار خب

 بعد

 ندیدی؟ هم فیلما تو گفت و زد زل چشمام تو

  ..    االن ولی دیدم خب-

  دیگه سخته خب نیست فیلم

 اریخواستگ اینطوری کنی خواستگاری ات عالقه مورد دختر از بخوای اگه  یروزی تو یعنی+
 میکنی؟

  هخاستگاری منظورم فهمیده و نشسته کنارم االنم که ینفره فقط من عالقه مورد دختر-

..... 

 

 

  گفت و کرد دقیقی نگاه بهم

 چی؟ باشه منفی ات عالقه مورد دختر جواب اگه

  بود سخت واسم حتی تصورشم     

  نه      

 نداری؟ دوستم تو بگی میخوای یعنی گفتم کردمو نگاهی بهش

- ....  
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 ساکتی؟ چرا+

  بگم منم تا بگو-

  برات بگم چی+

 فهمیدی؟ کی از-

 چیو؟+

 منو به عالقت-

  میومد خوشم ازت شدی دوست ترسا با که پیش سال هشت همون از+

  ...          االن ولی گذر زود عالقه یه میکردم فک

 مونیمه رفتیم شبیکه اون از اما هوسه میکردن فکر چون گرفتم احساساتمو جلوی خیلی
  . .. دیدم حالت بودمتواون نشناخته که رو امیر و ارسین

  دارم دوست چقدر که فهمیدم

 قطف باشی من مال میخوام دیگه بعد به االن از اما نگفتم بهت و کردم صبر خیلی تااالنم
  من مااال

  میداد گوش دقت با حرفام به داشت

 چی؟ تو خب گفتم که

 ؟ من چی+ شد هول

  دادم تکون سری خندیدمو

  منم امممم ... خب  گفت و زد لبخندی اونم

  .... نمیخوادم بگه نکنه

   ....      نه وای

 دارم دوستت منم： داد ادامه
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  میوردم در بال داشتم    

  داشتممم رو دنیا حس بهترین االن بهترین یعنی

  دادم فشارش بغلم تو محکم کردمو بغلش و پریدم

  عااااااااشقتمممممممممممممم اریانااااا عااااااااااااااشقتمممممم-

 ....    میدادم فشارش بغلم تو بیشتر منم و میخندید اریانا

------------------ 

  اریانا-

  بله+

  بگو بهم االن-

 چیو+

 اونروزتو؟ناراحتیتو گریه دلیل-

  بگو بهم

...+  

  کرد سکوت

 میداد ازارم سکوتش

 -------- اریانا

  داشت دوستم منو ارسام

  داشتت داشتمو بهش من که حسی همون اونم

  اما

  .... حیف
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 گفت درست ترسا شایدم

  ... رو ارسام بتونم شاید

  نمیشه نه نه

  میگفتم بهش نباید

  میدونست سینا و من قضیه از چیزی نباید اون

 

  میخواستمش دلم ته از داشتم دوسش من

  برسم بهش نمیتونم ... اما

  ارسام گفتم و کردم بهش رو

  میزدم صداش کوچیک اسم به بود بار اولین

  شدم خوشحالیش متوجه

  جانممممم： گفت و انداخت گردنم دور دستشو

  ... ما+

 چی؟ ما-

  کشیدم عمیق نفس یه کردمو بسته و باز یبار چشمامو

    باشیم باهم نمیتونیم ما گفتم باناراحتی

 ؟ میزنی حرفو این چرا گفت و شد عصبانی هم توی رفت اخماش یهو ارسام

  ارسام ندارم تورو لیاقت من ...  چون+

  میکردم قانعش یجوری باید

  ... باید
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  اریانا میگی داری چی-

  منه از بیشتر خیلی لیاقتت تو

  باشیم باهم نمیتونیم ما کن تمومش میکنم خواهش ارسام+

  بود دلم حرف خالف بر حرفام

 نیم تومال： گفت و کرد بغلم پشت از و اومد دنبالم سریع که برم اومدم شدمو جدا ازش
  بگیره ازم تورو کسی هیچ نمیزارم.. منی مال فقط ...

  نمییزارم

 تو نیم چیز همه تو اریانا： داد ادامه گرفتمو محکمتر که کنم باز دستاشو حلقه کردم سعی
 ؟ هان باشیم باهم نمیتونیم میگی چرا دنیامی

  همه از جدا کامال هامون سرنوشت منوتو ارسام+

  است دیگه چیزه سرنوشتم من

  میفهمییی نمیخوام من رو باشه تو بدون که ای اینده نه نه-

  باشیم باهم نمیتونیم تو منو+

  نکن فکر من به دیگه

  باشی خوشبخت هستی هرجا امیدوارم

 ： زد داد بلند که برم اومدم کردمو جدا ازش خودمو بزور

  ندااااری اعتقاااادی بهشش که میییزنی حرفی چرا

 هاااااااااان؟

  بود اومده در اشکم

 نداشتم رو لعنتی بغض این طاغت دیگه

  میریختن هام گونه رو اروم اشکام
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  بود درهم قیافش ایستاد جلوم اومد ارسام

  کرد پاک دستش با گونمو رو اشکای و زد بهم بخشی ارامش لبخند

  ... بود روم زیادی فشار

  دلممم ته از میخواستم رو ارسام من

  باشم متنفررررررم ازش کسیکه سینا با بودم مجبور اما

  کننمم چیکار بگو خدایااا     

  ... خوانوادم حرف بخاطر کن ول رو ارسام یا ارسام بخاطر کنم ول خانوادمو

  شد بیشتر ام گریه شدت تفکر بااین

 ارسا

 

,  :۵ 

  کرد بغلم محکم م

  گلم نکن گریه： گفت و

  نکن گریه

  فقط منی مال تو

 ： گفتم و شدم خیره چشماش تو بیرونو اومدم بغلش تو از شدم ارومتر که یخورده

  ..... باهم نمیتونیم ما ارسام

  کردم حس لبام روی لبهاشو داغی

  نزن حرفو این دیگه： گفت بوسیدمو کوتاه و مالیم        

  فهمییدی باشی من ماال باید شده که قیمتی هر به تو
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  قیمتی هر به

  .... بودم دوراهی سر بگم چی باید نمیدونستم

------------------- 

  ارسام

 بود هفت ساعت

  شدیم سوارماشین که

  باشیم باهم نمیتونیم میگه همش داره دوسم بااینکه اریانا چرا نمیفهمم

  میاره منطقی غیر و الکی بهونه میپرسم دلیلشو هم وقتی و

  اووووف

  خونشون سمت به افتادم راه و کردم پلی رو اهنگم

  انگار زندگی میشی که عاشق       

  داره زیباتری رویاهای

  مثله ساکتی اما بیتابی

  طوفانه مرز تو که دریا یه

  کاش ای و حسرت یعنی عاشقی

  باش موندن اهل یعنی عاشقی

  بغض مثل عاشقی

  پروازه

  میبازه میمیره فقط عاشق

  میشه پیر یکدفعه شب تویه گاهی که ای بچه گریه که عاشق
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  میشه سیر زندگی از روزه یک خوشبختی اوج توی که یکی

  عشقه غم چشمات تو تاوقتی

  میشی رد طوفانی هر از

  دستاته تو دنیا میکنی حس

  اتیشی قلب توی اگرچه

  کاش ای و حسرت یعنی عاشقی

  باش موندن اهل یعنی عاشقی

  پروازه بغض مثل عاشقی

  میبازه میمیره فقط عاشق

  دیگه هات لحظه میشی که عاشق

  دارن عمر سال هزاران قد

  بغض همه انگار سال روزای

  میزارن تو دوش رو پاییزو

 عاشقی اهنگ صادقی رضا

 ,  :۱۷ 

  ترسا

 ! گفته اریانا به ارسام یعنی

 ؟... یا کنه خاستگاری ازش میخواست واقعا اصن

  نداره ای دیگه کار اخه بابا نه

  هنوز نیومده شد هفت ساعت اوف
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  افتاده اتفاقی نکنه

  اومد در زنگ صدای که بودم فکرا همین تو

  ها پله از پایین اومدم جت مثل و اتاق از بیرون پریدم

 شد وارد شاید ای باقیافه ارسام

  خبراییه یه پس

  ارساااااام： گفتم باجیغ

 ?میزنننی جیغ چرا ترساا گفت و دراومد صداش مامانم که

  اتاقم سمت بردمش و گرفتم و ارسام دست

  دستمو کن ول عععه+

 !!!!شدددد چی ببینم بگو-

  نزن راه اون به خودتو عععه-چیشد چی+

 راه؟ کدوم به+

 .ارساااااااااام زدم داد حرصی

  تو باش اروم میگم بابا خب خیلی گفت که

 ؟ چیه جوابش بگو-

  توهم رفت اخماش و کرد جمعش یدفعه اما و زد لبخندی

  چی یعنی وا

  گفت که کردم نگاهش گنگ

  داره دوسم که گفت اونم

  خیییلی بودم خووشحال
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  داشت عالقه داداشم به اریاناام

  مییییشه چی داداشم زن بشه اگه کردم فکر وااای

 میگه همش چرا نمیدونم ولی گفت که کردم بوسش و ارسام و پریدم و زدم کوتاهی جیغ
  باشیم باهم مانمیتونیم

  میخوااد ارسامو اریاناهم و کنه ولش عمرا و میخواد را اریانا سینا که افتاد یادم تازه

 میشه؟ چی حاال

 ترسا+

 جونم-

 چیه؟ دلیلش میدونی تو+

 حتما ونمنمید نه：گفتم پس داشته دلیلی حتما نگفته بهش اریانا وقتی ولی میدونستم
 ... دیگه داشته خودشو دلیالی

  نشستم تختم رو و رفتم بعدم

  ندارید مخفی چیز هیچ اریانا و تو میکنید پنهونش ازم چرا گفت و پیشم اومد ارسام

  نگو دروغ من به ترسا

 عتمادا بمن که دوستمو راز نکن مجبورم پس نگفته بهت که داشته دلیلی حتما ... ارسام-
  .. کنم فاش کرده

  کنم کمکش بتونم شاید بگووو بهم ترررسا گفت عصبی ارسام

  بگم چیزی نمیتونستم فعال اما میگفت درست شاید

  میگه حتما باشه داشته احتیاج کمکت به اگه اریانا باش مطمعن ارسام-

  تواتاقش رفت و شد بلند باناراحتی

 !!! سینا با یا میکنه ازدواج باارسام اریانا...... میشه چی قصه این ته اووف
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 نمیدونم

 

 

  دانشگاه رفتم

 بود اومده اریاناهم امروز

  شاده یجورایی کردم حس

 ： گفتم و طرفش رفتم پریدم

  منگللمممم خاص دووست سالاام

  منگللللللم داداششش زن ببخشیید نه نه عععع

  خندید و کشید خجالت یلحظه اریانا

  خووبی دوستم سالم： گفت بعد

  شوهرتم خواهر نیستم دوستت دیگه من عاعا-

  خندیدم و

 خندید اریاناهم

  ... تو اومد استاد که کالس سر رفتیم

 وجهمت گهگاهی علیرضاهم گذروندیم بااریانا زدن حرف دزدکی و بیداری و خواب تو و کالس
  نمیگفت چیزی ولی میشد ما

  ...ودب شده فشرده کالسا بودیم عقب چون بود علیرضا با کالسامون اکثر هفته سه این

  زد صدامون علیرضا که رفتیم شد تموم که کالس

  خانما
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 لیتعطی چندوقت این خانم اریانا عجب چه： گفت که سمتش برگشتیم بالبخند هردو
  گذشت خوش

  ... خالی شما جای گفت و کرد بهش نگاهی نیم هم اریانا

  گرفتی انرژی گفت و زد لبخندی من به رو علیرضا

  دیدم هفته سه بعد دوستمو معلومه گفتم

  میبینم دلتو ته از لبخند دوباره ها مدت از بعد خوشحاام-

  میکرد نگاه بهمون شک با داشت و نموند دور اریانا چشم از که زدم براش چشمک یه

  کافه جون اری بریم اممم خب گفتم هولکی هول که

 شده؟ خبری نبودم من گفت و اومد هم اریانا

  خبری چه بابا نه： گفتم و چپ علی کوچه به زدم خودمو

  میومد بدت ازش که تو! شدی مهربون باعلیرضا-

  میاد بدم هنوزم+

  نیستما خر من ترسا-

 االغی خرنیستی تو نه+

  اشغال گمشو-

 بیمیر+

  یهچ رفتارامون این دلیل نمیدونستم خودمم واقعا کردم عوض بحثو کل کل و شوخی با

  شده مهربون باهام روزه چن هم علیرضا که اینه بخاطر شاید

  کافه داخل رفتیم و زدم لبخندی

  کاکایویی بستنی من-
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  میخوام همینو منم+

  موندیم منتظر و دادیم سفارشامونو

 ؟ گذشت خوش دیروز： گفتم و کردم نگاه اریانا به شیطون

  انداخت گل لپاش

  لحاظ چه از ：گفت و

 داشتی؟ دوسش رو ارسام کی از تو-

  خب .. خب اممم： گفت و شد هول

  گرفتم ام خنده

  نمیشه باورم اصال که کشیدی خجاالت نگو-

  خندید کردو نگاه چشام تو شیطون

  ما داداش عشقی رقیب این از چخبر داداش زن خب-

  نامزدیمه جشن شنبه پنج： گفت و خندید

  خندید و

  میخنده داره اونوقت باشه ناراحت باید االن این واااا

 !چی یعنی： گفتم بهش رو

 چی؟ یعنی چی+

  نمیخوای باکسیکه کنی نامزد مجبوری نیستی ناراخت-

  نمیشم نامزد بااون من： گفت و شد جدی

  زد ذهنم تو جرقه یه

  ارریااااااااانا-
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  گرفتیا کم دسته خانومو اری .. داری نقشه： گفت و زد چشمک یه

 داری ای نقشه چه بگو بگو+

  منفیه جوابم میگم بهشون خب-

 تاحاال بده جواب میخواست اگه کردی هم هفته اون که اینکارو خو سرت بر خاک ایییش+
  بود داده جواب

  زدن خودشونو حرف و نزاشتن بهت محل هفته اون که دیدی

  میکنم تهدیدشون-

  روشت نداد جواب بازم . ولی گفتی مامانت به که تو+

  میکنم امتحان رو اینا  اوووف-

  داد جواب شاید میکنم امتحان بعدیمم روش

  ...کشتیم دیگه بگو چیه بعدیت روش خب+

  نده گیر عععه-

 خوش و بخندیم باشمو حاالاتو بود روم که فشاری اینهمه بعد دانشگاه اومدم امروز
  بگذرونیم

.................................... 

 

,  :۱۷ 

...... 

 

 

  شدیم خارج کافه از  باهم
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  ندارم ماشین منکه اریانا-     

  ندارم منم خب+

  بریم چی با-

  ترییی+

 جون؟ اری جون-

 

  بریم پیاده+

  ندارم حال بخدا وای-

  جوووونم ترررسا+

  بابا خب خیلی-

  ایول+

  که میرفتیم پیاده داشتیم

  ببرمتون گفت و کنارمون اومد ماشین یه

  علیرضاست رانندش دیدم که کنم نثارش ابدار فحش یه برگشتم

 واستخ کمک شما از کسی گفت و کرد نگاهش بااخم اریانا که نشست لبم رو لبخند یه یهو
 ؟

  دارم کارت ترسا： گفت من به رو و نداد رو اریانا جواب

  .. بریم شو سوار

 اعلیرض که طوری اروم خودشو سمت کشید و گرفت دستمو اریانا یهو که شم سوار اومدم
  نرفتیا رفتی بخدا ترسا： گفت نفهمه

 داری؟ ای پدرکشتگی چه علیرضا بااین تو بابا ای-
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 ! شده چت حاال میومد بدت ازش که ام تو.. میگی چی ترررسا+

  ... خب خب-

 داری؟ دوسش گفت و زد پوزخندی

  ... دادم منفی جواب نه و اره گفتم نه بده چی جوابشو نمیدونستم

 دیگه؟هان؟ رضاست عالمت سکوت گفت و زد پوزخند

  کن باور نیست میکنیم فکر ما کسیکه اون：گفتم روبهش

 بشراج نظرم انقدر که بود کرده چیکار باهام روزه چند این تو علیرضا نمیدونستم خودمم
  بود کرده تغییر

  دیگه بیا ترسا گفت و زد صدام بلند علیرضا

  کنم چیکار نمیدونستم

 رو علیرضا نه کنم ول رو اریانا میتونستم نه

  بیخیالش هست همیشه که اریانا گفتم خودم با

  نیست دسترس در همیشه علیرضا

  ... خدمتتم در کامل فردا من اریاناجونم گفتم همین برا

  رفت و کشید راهشو و نداد و جوابم,بود شده عصبی اریانا

  ببینم وایسا گفتم و دنبالش دویدم

 ازار دل میشه کهنه بازار به اومد که نو دیگه اره .   کن ولم-

  چیه حرفا این+

  برووو： گفت سمتمو برگشت

  دوستم بای+    
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  رفت و نداد جوابمو

 

----------- 

 ه نشستم توماشین

  شما خوبی گفت علیرضا که

  خوبم مرسی+

  خوبی تو

 کجا؟ بریم حاال... ممنونم-

  ... داری کارم گفتی تو نمیدونم+

  دارم که کارت اره اممم-

  ... ولی

  چی ولی+

 ؟ پارک بریم بیخیال-

  داره شرط+

 چی؟-

  دونونه و دوتا اونم بخری قیفی بستنی برام باید+

 بخووری؟ میتونی بستنی چهارتا-

  اررررره+

 !خوردی توکافه االن همین توکه-

  نمیشم سیر بستنی از هیچوقت من+
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  ... قبول باشه-

  دادم گوش بود گذاشته علیرضا که اهنگی به زدمو لبخندی

  میخواد سفر دلم من

  باشی تو همسفرم اگه

  منو پادشاهش و قصر خونه

  توباشی سرم تاج

  باشی تو دردسرم اگه دردسرمیخواد دلم

  پاشی تو بزنم در و شومینه جلوی بدم لم من

 میخواد خوب حس یه دلم

  خونه تو پات صدای یعنی خوب حس

  کدومه هات ستاره بگی بهم حیاطو تو پام روی سرت

  لبهات طعم یعنی خوب حس

 داغه و خوب همیشه مثل که

  عشقته عطر همون خوب حس

  خونه توی میپیچه که

 خوب حس تتلو اهنگ

 

  ببخره بستنی بود رفته علیرضا و بودم نشسته نیمکت روی

  بودم گرفته ضرب زمین رو پاهام با
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 تهدس به چسیبیدم و کردم جمع و خودم نشست کنارم اومد سوسول و ژیگول پسر یه که
  نیمکت

 ؟ خوشگله خانم چطوری گفت نزدیکترمو اومد پسره که

 ： گفت که ندادم جوابی کردمو نگاه پاهام به بااخم

 ؟ نه خوبه هوا

  گفت و جلو اورد سرشو

  خنده زیر زد و بدم شماره

  هرهرهر

 تا هبگ دیگه چی یه بودم منتظر فقط میگرفتم اتیش داشتم داخل از ولی چیزی بازم     
  گرمه یخورده هوا ولی گفت که بهش بتوپم و کنم فورام

 مه علیرضا و کنمم خفت یا میشی خفه گفتم گارد با پاشدمو روصندلی از موقع همون
 تو دز  هارو بستنی اونم که علیرضا سمت برگشت ؟پسره هان هواگرمه گفت من با همزمان
 چطوره؟ هوا حاال گفت صورتشو

  میکرد نگاهش بااخم هم علیرضا و گذاشت فرار به پا و پاشد پسره       

  جلوو بکش اتو مقنعه گفت بلند صدای با سمتمو برگشت بااخم که کردم پوفی

 ؟ کوری مگه که جلوعه ععع

 ؟ کوره کی گفت و کرد نگاهم تری غلیظ بااخم

  کردم فکر بلند دوباره عععه

 

  خودش داشت کرم پسره جلوعه که ام مقنعه ... اخه خب گفتم روبهش

  داد تکون تاسف روی از سرشو علیرضا
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 چته؟： گفت و کرد نگاه بهم که کردم نگاهش غمگین

 ： گفتم پایینو انداختم سرمو

 

 

  ....بستنیا حیف 

  سرت فدای گفت و خندید

 ：گفتم کردمو نگاهش ناز با

   .  نمیشه بستنی من واسه حرفا این

  شکموخانم خب خیلی： گفت که

  حاال میگیرم میرم

  بیا باهام توام： گفت و برگشت یهو که میرفت داشت

  رفتم نکردمو مخالفتی باهاش

--------------------------- 

  خوردیم هامون خنده شوخی با بستنیامونو

 . گذشت خوش و داد حال خیلی

  دیگه بریم خب：گفتم شد تموم که بستنیا

  بریمم کجا ععع ععع گفت

  دیگه خوردیم بستنیامونو خب：گفتم باتعجب

  ترساا ای بچه خیلی： گفت و خندید

  ای بچه خودت ععع-
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 ؟! بخوریم بستنی اینجا بودیم اومده تو منو مگه+

 ! چیکار بوددیم اومده پس+

  اینجا بیای باهام خریدم بستنی اگه که بود تو شرط این اینکه مثل-

  اومد یادم تازه

  خخخخخ وای

  ببخشید گفتم خندیدمو ریز

  کارتو بگو حاال خب

  باهات ندارم کاری-

 ： گفتم کردمو نگاهش تعجب با

 ؟!اوردی منو چی واسه پس

  باشی پیشم خواستم خب-

  بودم شده عصبانی

  داری باهام مهمی کار کردم فکر بگو خرو من+

 !اومدی باهام اینکه از پشیمونی االن-

 ا الکی کردم ول دوستمو+

 

,  :۱۷ 

  اینجا ومدم

  خووردی هم بستنی یه نبود هم الکی همچین-

  نمیومدم وگرنه داری باهام مهمی کار کردم فک من عععه+
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 ؟ باشم داشته باتو میتونم مهمی کار چه من گفت کردو نگاهم شیطون

  چمیدونم دانشگاه یا پروژه راجب： گفتم همین واسه بودم شده حرصی

  میگم دانشگاه تو دانشگاهو کارای-

  برم باید من+

  میرسونمت کن صبر-

  گزاشته کارم سر عوضی ی پسره

  نکبت بیشعور

 .....مطمعنا قهررره باهام االن کنم کار چی رو اریانا وای

  کردم ول اجیمو اشغال این بخاطر اوف

  دادم خودم و علیرضا به دلم تو بودم بلد فحش هرچی

  میرم خودم نیست نیازی+

  میرسونمت که گفتم-

  میرم خودم گفتم منم+

 . رفتم و بگه ای دیگه چیز نشدم منتظر

  خونه رفتم گرفتمو تاکسی یه

  مامی سالم-

  خوبی. سالم+

  ممنون-

 ارساممم زدم داد

  که نییست خونه ارسام： گفت مامان که
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 ؟ کجاست پس وا-

      دنبالت اومد پیش دوساعت واا+

  ... پس رفتم علیرضا با منکه ولی .. من دنبال-

  بااریاناس نیومده تاحاال اینکه از شاید و دیده راه تو اریانارو ارسام پس

 زدم ارسام گوشی به زنگ یه

  کرد قطع که

  وا

  زدم دوباره

 کرد قطع بازم

  اریانا به زدم

  برنداشت اونم

  میزنم زنگ بهت بعدا دارم کار داد پیام برام ارسام

 

 داااداش بگذره خوش دادم براش

 

 

  اریانا

  خونه سمت افتادیم راه که بود سه ساعت گذشت خوش خیلی

  داشتی پسر دوست چنتا تو خب： گفت ارسام که نشستم ماشین تو

  میومد بدم پسر دوس از بچگیمم از اییییییش
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  گفتم شوخی به ولی

 کردم کات دیروز  اخریشو-

 بود شده نعلبکی اندازه چشماش

  بودم جدی جدی درظاهرم ولی میخنددیدم دلم تو

 واااقعا گفت ارسام که

  اوهوم-

 کرد اخمی

  بود دیروزی اخریش که داشتی سالگی چند از+

  همزمان البته میگشتم سال یه باهرکدومشون من-

  بود شده عصبانی دیگه ارسام

 اریاااااااااانااااااااااا زد داد باحرص

  خنده زیر زدم یهوو

  میکرد نگاهم باحرص داشت همچنان اون

  بااااش جوابشم منتظر میپرسی سوالی همچین چیه خب ：گفتم که

  اییییش

  کردم مثل به مقابله： گفت و خندید اونم که سرش سربه داشتم فهمید

  کردم مثل به مقابله جواب در منم-

  کردی بیشتر تو نه+

 پرسیدی بد تو-

  پرسیدم چطوری وا+
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  بابا بیخی ههههه-

  کرد پلی رو ماشینش اهنگ هم ارسام و نزدیم حرفی دیگه

  بار اخرین برای

  بباره خداکنه

  کویری شب تواین

  ستاره از قطره یه

  من و بودی همیشه

  انگار ندیدم تورو

  هستی که بگو بگو

 بار اخرین برای

  دوری این برات

  نزدیکه تنهاااییم

  میترسه تو بی قلبم

 اینکه تا

  گزشتن یکی یکی تو بی که ها لحظه چه

  اما بردن عمرمو

  برنگشتن یلحظه

  کن نگاه من چشم

  نسپر گریه به منو

  هستم باتو که حاال
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  باااار اخررییین برای

  بااار اخرین برای

  دوری این برام

  نزدیکه تنهایی

  میترسه تو بی قلبم

  تاریکه

 (اخر سالم) امیر خواجه احسان

 

 -----ارسام

  بودم راه تو

 و نزدیکش رفتم دیدم رو رها  رب یه بعد که بودم ترسا منتظر و ایستادم دانشگاه در دم
  رفته میشه ای دقیقه بیست گفت که کجاست ترسا گفتم

 باچییی؟-

  پیاده کنم فکر+

  میرسم بهش پس خب

  افتادم راه و شدم ماشین سوار

  کنم پیداشون تا میدیدم رو دورواطراف

  میزدم دید داشتم همینطور

  دیدم رو اریانا که

  بود خلوت خیلی خیابون
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 ……بیابون بگم باید دراصل

  نزاشت محل که زدم بوق براش

  رفتم راه سرش پشت و شدم پیاده ماشین از کنم اذیتش خواستم

  کرد تندتر قدمهاشو

  سرشم پشت من هنوز بود نفهمیده خخخخخخ

 گفتم همزمان و روشونش زدم و نزدیکتر رفتم

  ببخشید خانم

  زد خفیفی جیغ یه

  میلرزید خیلی چون ترسیده بود معلوم

  بگه چیزی که برگشت اروم

  زدم بزرگ لبخند یه

  عقققب پرید یهویی شده شکه انگار دید منو تا که

  بود گرفته خندم

  .... خیلی： گفت عصبی که میخندیدم داشتم

  رفت و کرد پشتشو که خندیدم دوباره

  داشتم نگهش گرفتمو و دستش و دنبالش رفتم

  کن ولم-

 کجا؟ عه+

  شجاع پسر خونه-

  هااا دیگه نشنوم إإإ+
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  رفت دوباره و کرد اخمی

 ععع ببینمممم وایسا-

  سمتم برگشت بیحوصله

  بود شوخی دیگه ببخشید خب-

  میری پیاده تنهایی بیابون تواین چرا میترسی انقدر که تو نمیدونم من اخه

   یفته؟ب برات اتفاقی یه ممکنه ؟هان؟نمیگی افتادی راه تنهایی چرا تو ببینم وایسا اصن

 که رسیبپ بیشعور ترسای اون از سوالو این بری بهتره： گفت چون شده حرصی بود معلوم
  رفت علیرضاجووونش با خودش و کرد ول اینجا منو

  دیگه کیه علیرضا! چی چی

 ： گفتم و توهم رفت اخمام

 ؟,دیگه کیه علیرضا

  شده هول بود معلوم

 ： گفت من و من بایکم

  خب ...  خب اممم .. چیزه

  کیه علیرضااااا+ داد با

  هستم عصبی ترسا دست از کافی اندازه به نزززن داد سرمن-

  علیرضا ببینم بگو خب خیلی+

  استادمونه کنی تکرار نمیخواد-

 ! داره چیکار باترسا استادتون+

 !میپرسید من از-
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  افتاد راه دوباره و

  شدم عصبانی

  ببیننممممم وااااایسا+

  برم باید دیرمه-

  میرسونمت بیا+

  نمیخواد-

  میرسونمت میگم+

  نمیخواد میگم-

  نکنا لج بامن+

 ؟؟؟؟ اونوقت میشه چی کنم لج اگه-

  میدم نشونت بوقتش+

 !کیه وقتش-

  کنی کردن لج هوس دوباره که هرموقع+

  رفت دوباره و زد پوزخندی

  نیستم باتو من مگه+

 ورفت نداد محل

 واااااااا
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  میکنه خالی من سر عصبانیه ترسا دست از چشه این ااا
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  دارمممم که ترسا واسه البته

  رو پرررو دختره کنم چیکارش میدونم

 سوارش بزور کردمو باز براش درو ماشین دم بردمش و گرفتمش محکم و سمتش دویدم
  کردم

  شدم سوار سریع خودمم نزاشتمو که شه پیاده خواست

 اب اولش همون که نداشتم مرض وگرنه برم پیاده میخواممم گفت و کرد نگاهم عصبانی
  میرفتم تاکسی

 بیای؟ پیاده باترسا بود قرار-

  اهوم+

 خب؟-

  نشست قهر حالت به و شیشه سمت به کرد سرشو

  میپرسم خودش از ادامشو بیخیال

  اریاناس مهم االن

  اریانا-

 نداد جواب

  خانوم اریانا-

  سپهررری خانوم-

  عععععه-

  خوردم گو بابا کردم غلط-

  انداخت باال هاشو شونه

  ... پیاده خب خیلی-
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  گفتم که کنه باز درو خواست سریع

  میریم پیاده

 ؟ میریم گفت و سمتم برگشت باتعجب

  اره-

  باشم تنها میخام+

 وارسید؟ رسید بمنکه حاال بری ترسا با میخواستی اونموقع چطور-

 است دیگه یچی ترسا نخیر+

  ترسام من کن فک خب-

  که نیستی +

  باشم اون مثل میکنم سعی خب-

 چطوری؟+

  میومد در جیغش میکردم اینکارو هروقت بزنم حرف خودش مثل کردم سعی

  بود گرفته اش خنده اریاناام

  افتادیم راه باهم و خندیدم

  ماشین اما： گفت و سمتم برگشت

  تو موی تار فدایه： گفتم

  بیاد سرش بالیی ممکنه بدی دست از ماشینتو من بخاطر نمیخوام نه+

 خب؟-

  میرم تنها من خب+

 تخسی خیلی-
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  دیگه اینم+

  دیگه نکن اذیت من جون-

  بریم خب خیلی+

  ... یا پیاده-

 ماشین گفت و بدم ادامه نزاشت

 

 

  ارسام

  اونطرفه از ما خونه راه رفتی اشتباه عع-     

  نمیریم تون خونه+

 ؟ میریم کجا,پس： شد گرد چشماش

  خوب جای یه-

  مون خونه برسون منو+

  نمیریم خونتون که گفتم-

  برم میخوام من ولی+

  دیگه نکن لج تروخدا اریانا-

 

 ---- اریانا

 .ببرتم میخواست کجا یعنی

  نه خب ولی برم باهاش داشتم دوست خیلی بااینکه
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  میشد من وابسته نباید اون

  ... بشم سینا نامزد من و شه تموم کار پنجشنبه شاید

  شه ام وابسته میذاشتم نباید نه نه

  بشه عالقمند بهم این از بیشتر میذاشتم نباید

 میکنید لج باهام دارید شما اقاارسام+

 ؟ ارسام اقا شدم حاال-توهم رفت اخماش

  کردم خواهی معذرت ازت منکه

 قهری؟ باهام هنوز

  خونه برم میخوام- 

 بشه؟ چی خونتون بری+

 هان؟ ... میگذرونیم خوش هم یخورده بامن بیا

  نه： گفتم قاطع

  ارررره： گفت جدی

 ! دیگه بود چی این پس بودم لجباز من اگه اوووف

  بود بسته پشت از منم دست

 همراه و کرد پلی رو شاد اهنگ یه و باال برد و ماشین سرعت که بگم چیزی سمتش برگشتم
  خوند باهاش

  بودم شده شاد منم

  بود رفته یادم از ترسا اصال

 و تمنداش ای دیگه چاره چون کنم قبول منم میخواد اینجوری ارسام که حاال گرفتم تصمیم
  ... بگذره خوش خودم به کنم سعی
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  رسیدیم باالخره

  واااااو

  جااااااااااااایی عجب

  میشناخته کجا از اینجاهارو این

  ارسام گفتم کردمو نگاهش شیطون

 جونم+

 میگی؟ راستشو خدااااییش بپرسم سوال یه- 

 ؟ گفتم دروغم بهت تاحاال+ 

  خب .. ولی نه-

  بپرس+

  داشتی دختر دوست چنتا تاحاال-

  رفته در دستم از امارشون +

  خنده زیر زد و

  بیشعور

  دیگه داشتم سرگرمیو حکم براش منم حتما

  نه وای

   .. داشته عالقه بهم قبال از گفت اون

  ... پس

  برگردوندم ازش رومو و کردم اخم شوخی به

  کردممم شوخی بابا خب خیلی： گفت و کرد حلقه کمرم دور دستاشو که
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  بودی خودت اخریش و اولی

  دخترشم دوست من یعنی وا

  بهش توپیدم برگشتمو سریع و شد خورد اعصابم فکر این از

 ؟؟؟ هاننن دخترتم دوست من که ععع

  نبود این منظورم ههههه نه نه+

  زیبا گلهای دورش و بود وسطش هم االچیق یه که خووشگل و سرسبز یجای

  داشت سراغ دنجی جاهای

  واسه میداد جووووووون اینجا منطقه یعنی

 

 

  والیبااااااال

  خواااست دلم وااای

 

   .. که بدم نشونت دختری دوست یه-

 های گام و بود تر بلند من از قدش چون ولی دنبالش منم و میدوید اون دنبالش دویدم و
  بگیرمش نتونستم و کرد فرار داشت بلندی

  ایستاد ازم فاصله با اونم که ایستادم

 زدم داد میزدم نفس نفس

  کنم حالیت تا جلو بیا داری جرات

  بودم رفته قبال شخصی دفاع کالس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 186 

  میزد نفس نفس ارسامم   

 ؟ بیارم درت ترشیدگی از میخوام بده گفت داد با

  بود گرفته ام خنده خودمم 

  دویدم اینبار بیشتری سرعت با

 میکنه؟ ازدواج االغ باتو کی اخه گفتم و

  االغ تو+

  عمته االغ-

  عموته+

 اجیته-

  داداشته+

  نیارا منو داداش اسم هی هی-

  وسط کشیدی اول منو عمه پای خودت+

  کشیدم عمیق های نفس و نشستم بودم همونجاکه نداشتم دویدن نای دیگه

  نشست کنارم اومد ندارم بهش کاری دیگه دید که ارسامم

  گفت کردو نگاهم

 اریانا+

  بله-

 پرسیدی؟ سوالو اون چرا+

 دوست با زیاد حتما گفتم داری سراغ ای دونفره و دنج و خوشگل خیلی جاهای چون-
  اینجا میومدی دخترات
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  گفت و خندید

 و دمب نشون کسی به جاهارو این تنها داد قول خودم به کردمو کشف تنهایی اینارو همه نه+
  هام بچه مادر و عشقمه که بیارمش

  ... هام بچه اوهو-

 چی؟ پ+

  پسر اونم میخوام بچه یه فقط من باشم گفته-

  پسر تا سه میخام دختر تا سه بگم منم+

 ؟ بزنی کودک مهد میخوای مگه-

 خخخخ

 خندید

 اریانا+

 بله-

 میدونی رو علیرضا توقضیه+
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  نه-

  میدونید رو همه چیز همه ترسا و تو محاله+

  ... مورد یه این ولی درسته-

 چی؟+

 بودمن من هفته سه تواین شده خوب باهاش .... . االن ولی قبال بود متنفر علیرضا از .. خب-
   .. شده خبرایی یه فکرمیکنم
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  دارم براش داد تکون سری ارسام

 بحرفم باهاش عمرا دیگه من-

  کرد قطعش زدو زنگ باز کرد قطعش بود ترسا خورد زنگ ارسام گوشی

  ندادم جوابشو که زد زنگ من به بعدی دفعه

  داشت مهم کار شاید ندادی جوابشو چرا ارسام-

 کنه فوضولی میخواست فقط بابا نه+

 

 

  ترسا

  نیومد چرا شد سه ساعت بابا ای شدم منتظر

  نمیده جواب گوشیشم

  فوضولی والبته کنجکاوی از میمرردممم داشتم که وای

 

  گفت بهش گرمی گویی امد خوش مامانمم و رسید اقا باالخره

  نمیکنه رفتار اینجوری بامن چرا نمیدونم من

  بیخیال

  دادم سالم و پایین دویدم

  دارم کارت بیا بدو گفتم ایستادمو جلوش رفتم که میکرد نگاهم بااخم ارسام

 میزنیدا حرف باهم یواشکی خیلی وقته چند دوتا شما هی هی：مامان

 ...خب چخبره بگید بمن
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  دیگه بیا ارسام-

  من اتاق توی رفتیم و کشیدم دستشو و

 نه؟ مگه بودی بااریانا .. کن تعریف خب-

  اره+

 خب؟-

 چی+

 نگفت؟ بهت چیزی گذشت خوش دیگه بگو-

  گذشت خوش+

  شده چیزی واا-

  عصبیه که بود معلوم چهرش از یخورده

 ترسا+

  جونم-

  ... علیرضا+

 ؟ میشناستش کجا از این ..  علیرضا .. چی

  خب： گفتم هولکی هول

  بده توضیح+

 چیو؟-

 بیابون وت دوستتو بهترین شد باعث حتی و کرد تغیر بهش نسبت رفتارت یهو چرا اینکه+
  بری باهاش تنهایی خودت و کنی ول
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  داده ال چیزو همه اریاناخانوم بگو پس اووف

  بیمعرفت بیشعور دارم براش

 

  خاروندم سرمو

  باتوامم：زد داد بلند که

  ترسیدم یکدفعه

  بود کامل وضوح به دستام لرزش

  نداشتم اونکارم واسه دلیلی واقعا

  چیه دلیلش نمیدونستم خودمم یعنی

 .. منن...من نمیدوونم... نمی ... ن-

 .. منم خب.. خب داره باهام کارمهم گفت اون

 ! رفتی باهاش توام+

  ... خب اره-

 بود؟ چی مهمش کار+

   .. دادید قرار امپاس تواین منو که اریانا و علیرضا جفتتون بمیرید اووف

  نه نه .. نداشته مهمی کار که گفت بگم بگم چی حاال

  اینچیزا و پروژه راجب-

 بگه؟ دانشگاه تو نمیتونست+

  داره کار کلی دانشگاه تو خودش اون بعد نمیشه وقت اممم ... خب-

  ترسا+
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 هدیگ یبار میخوام فقط دارم نظرت زیر من： گفت محکم و جدی که کردم نگاهش باترس
  ببینمت پسره بااین دیگه یبار فقط ..

  شدی ماشینش سوار بفهمم یااینکه

  تو و میدوم من اونموقع

 شددد؟ شیرفهمممم

  دادم تکون سرمو فقط ترس از بود اومده بند زبونم

  رفت و شد بلند که

 ： دادم پیامک اریانا برای

 میدی؟ داداشم به منو الپورت دیگه حاال بیمعرفتی خیلی

  .. نداشتم انتظار ازت که واقعا

  اینبار اما میداد جواب سریع همیشه نداد جوابمو

  بود قهر

  میکردم قهر بودم جاش به منم اگه شاید خب البته

  میکرد اینکارو من با اریانا که کردم تصور یلحظه

  میییشدممممممم روااااانی واااای

  .. نمیگفتمم داداشش به هیچوقت اما

  اوف

  پایین رفتم همین واسه بود نخورده چیزی منم زد صدا رو ارسام ناهار واسه مامان

  کنم نگاه ارسام چشمای تو نمیشد روم

  ها بچه راستی： مامان
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  کردیم نگاهش باهم

  مساافرت بریم قراره-

 باکییی؟ ایووول وای+

  اینا ارسین-

  گلوم,پرید غذایهو

  لعنت عععه

 بیام نمیتونم من نبود حواسم اصن مامان راسی+

 چرا؟ اونوقت-

  مبد تحویل امو پروژه پاید هفته اخر تازه خدا امان به کنم ول دانشگاهمو که نمیتونم+

  بیای باید بمونی تنها که نمیشه -

  پیشم بیاد اریانا نمیشه؟میگم چرا+

  بیان کنیم دعوت اریاناایناهم داره امکان-

 

 

 حتی موقعیکه و شدن اشنا باهم تقریبا هامونم خانواده ما اشنایی سالهای همون از
  داشتیم هم خانوادگی امد و رفت دیگه شدیم قبول رشته یه و یجا دانشگاهم

  مامان اخه+

  بیای باید نداره اخه-

 تیلعن عععه میکردم تحمل رو قضمیت این دوباره باید دادم ادامه خوردنم به کردمو پوفی

 میخورد بیشتری اشتهای با چون خوشحاله بود معلوم ارسام
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 که ارسامم از و نمیده جواب گوشیشو خبرم بی کامال اریانا از منم و گذشته هفته یک
  نمیکنم دخالت من کنید حلش خودتون و شمادوتاس مشکل میگه میپرسم

 ! شد چی شبش پنجشنبه نامزدی نمیدونم

  اوووف

  دادم تحویل هم ام پروژه

 میشهه مثل ولی دیدم رو تحسین برق توچشماش هم علیرضا ولی بود عالی که خودم بنظر
  کامل نمره خوبه گفت خونسرد

  .. کنه تشویقم اینها از بیشتر خیلی میکردم فکر

  دنبالم میومد خودش چندوقت تواین ارسامم

  شده تنگ اریانا برای خیلی دلم

  پیشش برم باید

  نمیده جواب که گوشیشو

  همینه فکر بهترین اره

  بود دوشنبه

  ترسا： گفت و اتاقم تو اومد هراسون ارسام

  هوم-

 نداری؟ اریانا از خبری+

  نمیده که رو من تلفن جواب-

  کرده خاموش کال گوشیشو+
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 تاحاال؟ کی از-

  نمیداد جوابمو دیگه که بود شب پنجشنبه از تقریبا+

  زد ذهنم تو جرقه یه

  ...... نکنه

  نداره امکان نه نه

  باشه کرده ازدواج سینا با نداره امکان اون اووون

 یشدهچ بگو توروخدا ترسا گفت پیشمو اومد سریع ارسام که افتاد چشمم از اشک قطره یه
  نمیگی بهم چرا اخه!

  بریم باید نیستم مطمعن خودمم ارسام-

 نی مطمعن چیو+
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 !ستی

  بریم کجا

  اینا اریانا خونه-

  اونجا برسون منو

  ..تر+

  بدووووووو-

---------------------____ 

 خوبید؟ خاله سالم

  چخبرا ممنون گلم سالم-
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  سالمتی+

  دیگه هست اریانا خاله

  پیشش برو اتاقشه تو عزیزم اره-

  اتاقش سمت دویدم کردمو لبی زیر تشکری

  خوابیده تختش رو دیدم کردم باز درو یهو

  دوووووووستم سالاااام گفتم روشو پریدم

 میکنی؟ غلطی چه تواینجا گفت و زد پسم بیحوصله

  شتپی بیام گفتم شد تنگ برات دلم نیستم بیمعرفت تو مثه من باش مودب هی هی-

 االغ؟ یاتوی بیمعرفتم من+

  دراوردی تالفیشو زود که توام بوده اشتباه کارم بابا خب خیلی-

 تالفی؟ چه+

  واقعا بیشعوری خیلی علیرضا راجب گفتی چیو همه ارسام به-

  پرید دهنم از+

  اشتی پس مساوی یک یک نیست مهم-

  بابا خب خیلی+

  بوداااا شده تنگ برات دلم وای：کرد همینکارو اونم که کردم بغلش محکم

  همینجور منم-

  اریانا+

 جونم-

  بگو شب پنجشنبه از+
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 کردی؟چیشد؟ چیکار

 

 ؟!چیکارکردی بگو شب پنجشنبه از：ترسا

  شد غمگین چهرش

  چخبرا بابا بیخیال گفت و خندید زود ولی

 خوشی؟ نمیبینی مارو

  دیگه نپیچون ععع+

 ععع بابا بزن خوشگل حرفای-

  چیشد بگو فقط+

 داد نتیجه تالشم تاحدودی-

  کامل توضیح+

 برام داد توضیح

-------------------------- 

 "شب شنبه پنج اریانا"

 

  داشتم استرس

  بودن شده سر دیگه که گرفتم ضرب زمین رو پاهام با انقدر

  نمیکنم ازدواج سینا با من بودم گرفته رو تصمیمم

  قیمتی هررر به حاال

  اون فقط میخوام رو ارسام من
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  کشید عمیقی نفس

  شدم اماده و

 کردم سرم قرمزمو شال و پوشیدم هم جینم شلوار و پوشیدم مشکی و قرمز تونیک یه

  میزاره میز روی هارو شیرینی داره مامان دیدم که پایین رفتم

  دراومد صدا به در زنگ موقع همون

  مهربان بخشنده خداوند نام به

  کن کمکم توعه به امیدم خدایا

  بازکردم رو در کشیدمو عمیقی نفس

  شد نمایان جلوم عمو و عمو زن خوشحال چهره

  اووووف

  خوشگلم عروس سالم گفت و کرد بغلم عمو زن

  کووووفت مررررض

 داد دستم رو و  گل دسته و جلو اومد هم سینا

  مبل روی نشست رفت و کرد نگاهم خونسرد که انداختم بهش نگاهی بانفرت

  تکراریه روش کنم خالی روش چایی دیگه نمیشه

  سرجام نشستم رفتم

 دهخن و بشید محرم بهم قراره امروز.پسرم کنار بشین عزیزم اریاناجان گفت عمو زن که
  کرد ضایعی

  چندددددش اییییش

  گفتم زدمو لبخند یه منم
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  منفیه جوابم گفتم اولشم از من.. گفته کی اوا عمو زن

 شوخی گفت و گرفت پام از نیشگون یه مامان که خندیدم خودش مثل و چیه اینا محرمو
 (عمو زن) جون سیما میکنه

  ... جدی شوخی؟کامال چه مامانی： گفتم که زد تر ضایع لبخند یه دوباره اونم

  اریاانااااااا گفت سریع و بدم ادامه نزاشت بابا

  گفتم ؟نظرمو چیه ؟خب بله-

  نخواست نظر تو از کسی+

 ؟ بدم نظر نباید خودم بعد منم گیرنده تصمیم منه زندگی چی یعنی-

  داداش ببخشید یلحظه+

  دارم کارت بیا اریانا

  دنبالش افتادم راه کردمو اخمی

  من اتاق رفتیم

  دیوونه ی دختره چته هست تومعلوم+

  کنم انتخاب خودم زندگیمو شریک میخوام فقط نیست هیچیم  -

 ؟ اخه میشه پیدا تو برای سینا از بهتر کی+

 خیلیا-

  مثال+

  کنم راحت خیالتو بزار بابا-

  نکنم ازدواج عوضی بااین ولی بترشم حاظرم من

  چرا اونوقت+
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 ： گفتم و کردم بغض

 نمیکنید؟ درکم چرا بابا-

 نباهمچی من دارید انتظار شما اونوقت میشه بد حالم میبینمش وقتی میاد بدم ازش من
 ؟ کنم زندگی فردی

  میکنی عادت بهش نگیر ابغوره حاااال خب خیلی+

  باباااااا زدم داد

  چتتههه-

  منفیه جوابم من+

  زدیم حرفامونو قبال عموت منو ولی-

 عوضی اون به بجاش منو حاظری که بیاد گیرت قراره چی+گفتم.ارم بود اومده در اشکم
 هان؟! بفروشی

 اریک همچین دخترم سر کنم معامله سرهرچیزی من دهنتو بببند گفت و شد عصبی بابا
  نمیکنم

  میکنید دارید که فعال ولی گفتم و زدم زل توچشماش

 

  گفت و زد گوشم توی محکمی سیلی بابا یکدفعه

  ممنووووع هم گری پررو و گستاخی پایین بیا سریع

 میخونه اتونو صیغه عموت

  نمیخااااااااام من+

 زدم زار و نشستم زمین رو رفت و نزاشت محل بابا

 خدااااااا
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  نمیخااااااام

 نمیخاااااااااااااااامممممممم

 

  میزدم داد داشتم که نبود حواسم  

  بودن شنیده صدامو همه و

  شد وارد نفر یه و اومد در صدای

 ریختم اشک و روشون گذاشتم سرمو و کردم بغل پاهامو و کیه ببینم برنگشتم

 

 

  گفت اروم و نشست سرم پشت

  اریانا

  بود سینا صدای

  کردم پاک هامو اشک برداشتمو پاهام روی از سرمو

  دارم کم چی نمیخوای؟من منو چرا تو -

  ندارم دوستت چون +

  توهم رفت اخماش

  میونه در ای دیگه کسی پای-

  اره+

 کی؟-

  داره فرقی چه+
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  بکشی دست من از بخاطرش حاظری که کیه ببینم برم-

  سینا+

 جانم-

  ...میکنم التماست بردار سرم از دست میکنم خواهش ت از خدا تورو+

  نمیشه-

 چی کنم التماس اگه+

  نمیکنم قبول چون نکن اینکارو میکنم خاهش-

  عوضی شد خورد اعصابم

  کنم التماست بخام که نیستی حدی در اصال

  میکنه مجبورم داره بابام نمیخوام تورو من سینا-

  میخوام تورو من ولی+

  تو برای هستن هم من از بهتر ؟دخترای بگیری ازم زندگیمو میخوای چرا -

 خوشبخت باتو من میخوام تورو من ولی+
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  میشم

  نیس بقیه کردن بدبخت گرو در خوشبختیت میفهمیدی کاش اوف-

  میکنم خوشبخت توام+

  ینفره همون مال فقط .. ای دیگه کسی مال قلبم من باز کنی هرکاریم-

  هه+
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 ؟ چیه میدونی تهش کنم ازدواج باتو بشم مجبور اگه  -

 چی؟+

  خودکشی-

  اتاق از بیرون رفتم و

  بیرون اومد خورده گره درهم باابروهای هم سینا

  میشنیدم صداشونو

  شناخت میشه سفر تو ادمارو میگن میگفت عمو زن که

  میکنه پیدا تغیر نظرش و میشناسه ایشاال سفر تواین مارو سینای خانمم اریانا

  نیست برگشت قابل عنوان هیچ به من نظر گفتم و رفتم

  جااات سر بشین اریانا گفت عصبی بابا

 نمیکنممم ازدواج این با من زدم داد منم

 

 

  سفر باهم بریم و نخونن رو صیغه شد قرار

  بریم قراره مابااینا یعنی لعنتی عععه

  نمیاما من مامان-

 خودته؟ دست مگه+

  ماماااان-

 . گفتم همینکه+

-------------------------- 
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 ترسا

 اریانااااا واییی-

 چته؟ چیه+

 اینا؟ باعموت مسافرت برید قراره گفتی تواالن-

  خب اره+

  مسافرت بریمم قراره ماام-

  بگذره خوش+

  بریم باشما قراره گفت مامانم خرره-

  هستن اینا ارسین و سینا و من و تو خانواده سفر تواین یعنی

  بشششه سفری چه وااای

 واااقعا؟+

  ارررررره-

 میام باکله پس هستی تو اگه برم بااینا نمیخوام که میخوردم غصه داشتم تااالن من وای+
  سینا گوربابای

  کردم قبول میاین شماام گفت نمیام گفتم مامانم به منم دقیقا وای-

  عشققققه خودمونو اصال همشون بابای گور

------------------------- 

  ارسام سالم-

  اومدی باالخره ساعت سه بعد عجب چه سالم+
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  بودی اینجا تو مگه وا-

  زدیم حرف وایسادیم و دیدم امیرو میرفتم داشتم+

 اها-

  گفت چی اریانا+

 خاستگارش؟ چیشد

  

  .. بیان باهامون سیناایناهم قراره میگفتم االن باید

  نمیگم نه

  اونه خاستگارش خب ولی

  ععه

 بپرس خودش از-

  میپرسم تو از دارم حاال+

  بگم چیزی من نخواد شاید-

  دیگگگه بگو نکن اذیت تررسا+

  ارسااام ععه-

  میکنی اذیت داری تو

  برات دارم اوف+

  میکنی چیکارم-

  بماند  +

 ： ادمد گوش اهنگ به و شدم خیره بیرون به و برگردوندم شیشه روبه سرمو و کردم پوفی
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  بود که هرچی از بریدی امیدتم شدی تنها

  نبود یکی بود یکی باز خوبه اولش از قصه

 میشمری هاتو دغدغه

  اخرش به نمیرسی

  باورش حتی سخته که شدی حقیقتی مثه

  پره خیلی دلم خدا

  بباره بارون که میخوام

  نداره پایان گویا که شدم ای قصه اخر

  ترن وحشی ها کوسه از هاشون ماهی که شهری تو

  میشکنن رو دلت ساده ادماش که نگیر دل به

 نارفیق اهنگ شهریاری احمدرضا

-------------------------- 

  بعد دوروز

 میکنی چیکاار مادر دیگه بیا ترسا

  میکنم چک هامو وسیله دارم بابا ای-

  میکری اینکارو دیشب بببینم باش زود+

  گذاشتم جا یچیزی میکردم حس همش دادم تکون سری کالفه

  تواتاقم یهواومد ارسام

 بزنی؟ در تواتاق میری وقتی ندادن یاد بهت-

 ندادن یاد نوچ+
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  ... بری خواستی هروقت ببین بگیر یاد حاال-

  دیرشدددد دهیگه بدو کن بس ترسا وای گفت و بدم ادامه نزاشت

  ایش هوولی انقد چرا تو .. حاال خب-

 ترررسا+

  اومدم باااشه-

  کردم سرم سفیدم شال و پوشیدم  زانوم باالی ابی مانتوی با و رنگم یخی شلوار

  پایین رفتم و برداشتم چمدونمم و کیف و پوشیدم سفیدمم استار ال کفشای

  بودن رسیده ایناهم عمو

  کردم گرمی احوالپرسی باهمشون و رفتم

 ادمد وسایالمو رفتم و کردم سالم نشنیدم خودمم که جوری اروم خیلی ارسین به رسیدم تا
  ماشینش عقب صندوق بزار تا ارسام به

  رسیدن هم اینا اریانا موقع همون

 !!میاد بدش ازش اریانا که زشته انقدر یعنی ... ببینم رو سینا میخواست دلم چقد وای

 

  بوسیدمش کردمو بغلش شد وارد اریانا تا و حیاط در دم پریدم      

  میکردن احوالپرسی و سالم باهم داشتن همه

 و قدبلند پسر یه دیدم که کردم سالم میشدن وارد یکی یکی کساییکه همه به رفتم
 شد وارد خوشتیپ و چهارشونه

 داشت خوبی قیافه

  کرد احوالپرسی بابقیه و اونور رفت که بودم محوش

 مغرور ماست پسره ایییش
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  دادی قورت شوهرمو بابا چته گفت و زد بازوم به محکم اریانا

 !!!شوهرش

 ؟ شوهرت گفت و کرد نگاه اریانا به تعجب با و اومد سرمون پشت از ارسام

  خندید و کردم شوخی گفت بود شده هول که اریانا

  بشر این دیوانس ههههه

 شما؟ حال اقاارسام سالم：گفت اریانا که باالانداخت ابروهاشو ارسام

 شده حرصی بود معلوم ارسام

  شمااا لطف به ممنون خیلی-

  بود گرفته خندم

  باهام خندید اریاناهم

  هک بود خوب بابا کردم نگاهش دقیقتر و انداختم سینا تیپ به نگاه یه و برگشتم

  اریانا این توسرش خاک

  بگه نه این به میاد دلش چطوری

  بود بهتر  خیلیم ازاین داداشم خب ولی

 ارشلو و ارنج تاروی بود باالزده استیناشو و بود پوشیده طوسی جذب پیرهن یه سینا
  تیره خاکستری

  بود پوشیده

 خداییش بود جذاب

  کردم اریانا به نگاهی

 و بود یمشک کفشاش بود پوشیده کمرنگ طوسی شال و طوسی شلوار با مشکی تنگ مانتو
  بود طوسی و بود مانند کوله هم کیفش
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  کرده ست باسینا گفت میشه یجورایی         

 میکنی؟ ست باهاش چرا میاد بدت ازش توکه گفتم و زدم چشمک یه و کردم بهش رو

  کرده ست من با اون-

  بابا نه+

  بود قرمز و مشکی ترکیبی لباساش دیدم بیرون اومدم و شدم اماده که من کن باور-

  پوشیده اینارو دیدم شدیم ماشین سوار که بعد

  بریزی چایی روش اومد دلت ها جیگره خداییش ولی： گرفت خندم

 خندید اونم

 ؟ میخندید چی به دوتا شما هی هی گفت پیشمونو اومد دوباره ارسام که

  دیگه دیگه+

  یلحظه بیا اریانا-

 من؟+

  بیا اره-

  .. اممم چیزه+

  دارم کارت بیا میگم بت ؟دارم چیه-

 

  عموشه پسر فقط میکرد فکر و اریاناس خاستگار همون سینا نمیدونست ارسام اوه اوه

 هههه ... دوتاس این اشنایی واسه سفر این نمیدونست

  داداشم بیچاره

  کنه چیکار نمیدونست اریانا
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  اریانا-

  بله+

  دیگه بیا-

 رسید سینا یهو که بگیره دستشو اومد

 

 

  ترسیدم ارسام بجای من که کرد ارسام به اخمی

  این داره ای جذبه چه وای

  شه تر عصبی سینا شد باعث که ایستاد اریانا نزدیکتر  اومد و نیورد کم ارسامم

 گ و کرد اریانا به رو ارسام

 

,  :۵ 

 نمیکنی؟ معرفی فت

 سرپ (کرد دراز سینا طرف به دستشو) ایشون امم خب： گفت من و من کمی از بعد اریانا
  سینا عموم

  دوستم بهترین برادر ایشونم گفت و گرفت ارسام روبه بعد و

  دادن دست بهم غیظ با هردوشون

  دارم کارت بیا جان اریانا： گفت سینا که

  بگه چیزی نمیتونست ولی توهم رفت اخماش ارسام

  گفتم بهش که بود دوراهی سر  اریانا
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 رو اریانا دست و بزنم گپ باهاش میخوام دیدم مدتها بعد دوستمو تازه اقاسینا عععع
  سمت اون بردمش و کشیدم

  زدم لبخند و نکردم توجه بخودم ارسام و سینا های غره چشم به

 

 سفرو این اخر کنه خدابخیر میکردن نگاه بهم چطوری دیدی خخخخخ اریانا اوهو-
 ههههههههههههههه

 هههههههههههههه واقعاااا گفت و خندید اریاناام

 

  بیوفتیم راه شد قرار باالخره

  ارسام ماشین با جلو هم ارسام و امیر و عقب سارا و من

  رهمیب خودش باماشین گفت و نذاشت سینا که مابیاد با اریاناهم که کردیم اصرار کلی

 چی شه شوخرش کن فکر حاال میده دستور بهش نیست نامزدشم حتی هنوز این اووف
  میشه

  ناراحته خیلی که بود معلوم ارسام

  رفتن اینا عموش ماشین با اریانا بابای و مامان

 ارسین ماشین با ایناهم عمو و ارتان و

  نمیزد حرف کسی زیاد نشسته که ماشین تو

 ساکت ماشین دوباره و میداد بهش جوابی یه امیر که میگفت چیزی ارسام وقتا بعضی
  میشد

  بود سنگین خیلی جو اووف

  بودیم ساکت هردو حاال میخندیدیم و میگفتیم کلی توجاده سفر موقع همیشه که ارسام منو
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  است کالفه بود معلوم که ارسام

  ایش خشک و جدی .. ماسته کال که امیرم

  نمیکردم حال باهاش زیاد هم سارا

  میتررکوووندیم بود اینجا اریانا حاال اگه

  نیییست که حیف ععععه

 چنتا و کرد همینکارو اونم و بزاره اهنگ گفتم.ارسام به همین واسه بود سنگین ماشین جو
  رسید نظرش مورد اهنگ به تا کرد جلو عقب اهنگ

  کرد گریه غریبه واسه

  کردم پاک من اشکاشو

  کردم باز من اخماشو میشد دلگیر اون از وقتی

 دفعه هر عشقش خاکسر زیر

  شدم دود

  میزدش هق هق وقتی

  شدم خورد اون پای

  کسی بی شبای این از

  شدم خسته بخدا

  شدن هرزه هاش ستاره بگو اسمونمون به

  لعنتی شبای این تو

  برید امونمو غصه

  براش زدی نفس نفس
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  رسید اخرش به دنیا

  مردی هیچ من شبیه نبود تردید بی

  میبندی من روبه چشاتو میخندی ها غریبه با تو

  میخندی ها غریبه با تو مردی هیچ من شبیه نبود تودید بی

 ...میبندی من روبه چشاتو

 تردید بی اهنگ شهریاری احمدرضا

--------------------------- 

  اریانا

  برم اینا ترسا با میخواست دلم من لعنتی عععه

  خودش ماشین تو کشوند منو االغ این اونوقت

  اخه کردم چیکار من خدااا ای

 افتادم جلبک این گیر که

  پوووووف

  گفت سینا که میزدم غر لب زیر داشتم همینجور

 ارسام-

 خب+

 داری؟ دوسش که کسیه همون-

  !! بگم چی حاال وای

  گفت دوباره که ندادم جوابشو

 کنم؟ رقابت باهاش قراره که کسیه اون بدونم میخوام فقط ندارم باهاش کاری نترس-
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 درسته؟ .. دادی ترجیح بهش منو همونیکه

  نداره وجود رقابتی+

  همونه پس-

  کردم بازی باانگشتهام و پایین انداختم سرمو

 نمیگی چیزی چرا-

  بگم که ندارم چیزی+

  نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه و کرد پلی اهنگشو

  دارم دوست

  چرا ولی

  کنم ثابت نمیتونم

  ولی میخونم الالیی

  کنم خوابت نمیتونم

  چرا اما داشتنم دوست

  کنی باور نمیتونی

  شاید عشقو این اتیش

  خاکستررکنی داری دوست

  عشق همه این میخوای شاید

  خودم دل تو بمونه

  بهت دیگه میخواد دلت

  شدم عاشقت که نگم
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  میدیدی چشمام توی کاش

 میفهمیدی اینو کاشکی

  کنم ثابت چطور بگو

 میدی نفس بهم تو که

  بده فرصت بهم یکم بزار روم پیش راهی یه

  شدن تر عاشق برای

 بده جرات بهم خودت

  هرلحظه عاشقت کردی یکاری

  باشه بیتابت

  .... بشه ثابت بهت شاید میدم بهت جونمو من

 7گروه

  بود قشنگ صداش چقدر میکرد همراهی بااهنگ خودشم

  شدم خیره جاده به و  دادم تکیه شیشه به سرمو

 میترکوندیم باهم بود ترسا االن اگه اوف

 

 

  ترسا

  بودیم راه  وسطای

  اشتیمد نگه پشتشون ماهم یکی یکی و ایستادن بودن پیشرو و اول ماشین باباایناکه که

  بود امون گرسنه خیلی ناهار موقع و بود ظهر نزدیکای   
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 ورووراد این گفت مااو پیش اومد بابا کوتاه نسبتا صحبتی از بعد شدنو پیاده بزرگترا
  نیست خونه سفره و رستوران

  ناهارمونو بخوریم همینجا مجبوریم

  دادیم تکون سری ماهم

  بخوریم ناهار خاکا تواین باید یعنی وای：سارا

 داری؟ ای دیگه پیشنهاد عزیزم：من

  نمیشه که اینجوری اخه：سارا

  بخوری و بشینی ماشین تو میتونی：امیر

  کرد الل رو سارا که بود وقاطع جدی لحنش

 

  گرم دمت 

  پررو دختره واال

  دوستم بیچاره بخوره جم نمیزاشت و بود روگرفته اریانا دست سینا

  کنه کمک تا رفت سیناهم ها زیرانداز و ها حصیر کردن پهن موقع باالخره

  طرفم اومد باز بانیش هم اریانا

 ؟ من بدون گذشت خوش-

  .. خونه که نزار دلم رو دست اری وای+

  اخه چرا-

  میشدم دپرس میموندم ماشین تو دیگه دودقیقه دارم من که همسفرایی بااین بابا+

  باشه شیطون و شر خیلی میاد بهش که ارسام ..بابا نه-
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  بود کالفه همش ماشین تو منتها ولی هست بله+

  چرا اخه-

  واقعا نمیدونی+

  نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو

+ 
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  ارسام ماشین

  شدیم سوار و

  راننده کمک سر پشت سارا و راننده سر پشت من و بود وسط ترسا

  افتادیم راه و کرد روشن ماشینو ارسام

  ترسا--------------------------

  ما ماشین تو بود اومده اریانا که بودم خوشحال خیلی

  کرد روشن ارسام ماشینو

  برون تننند ارسام： گفتم ارسام به

  گاز پالن رو گذاشت پاشو و گفت ای باشه اونم که

 هو و ممیزدی جیغ هم سارا منو میزد جیغ و میداد تکون و بیرون برده ماشین از دستشو اریانا
  میخندیدیم و میکشیدیم

 ود نبود بعید که ارسام از میخندن دارن اوناهم دیدم که کردم پسرا به اینه تو از نگاه یه
  برقصه فرمون پشت دیگه دقیقه

  الخالق جلل امیر این ولی
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 ؟ داریم مگه

  میخندید داشت

  بودمش دیده جدی همیشه بودم ندیده خندشو تاخاال

  ععع

 ماام و کرد کم سرعتشو ارسام

  زدن حرف به کردیم شروع

  مابود جلوی بود امبوالنس شبیه که ماشین یه

 میکنه؟ چیکار جاده وسط امبوالنس：اریانا

  نیس بیمارستان مال امبوالنسه این نه：من

  کجاست مال پس-

  اینشکلین تیمارستان ماشینا میدونم تیمارستانه مال این+

 شدی؟ بستری و رفتی اونجا چندبار ترسا گفت و کرد ریزی خنده اریانا

  ام پایه! کل کل ااااا

  دیدم بزنم سر تو به اونجا اومدم که چندبار یه گفتم که میخندیدن داشتن همه

  نداد جوابی و خندید اریانا

 هاهاها

 تری؟ میگم-اریاناگفت که شد دخترپسر بحث

 اری؟ جونم+

 زشا .. هیچی خالصه !ماشینی نه ؛ شغلی نه بود؛ خونده درس نه  دیدم پسری یه اوندفه- 
 ؟ کردی ازدواج پرسیدن
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 ندادم تله به دم هنوز گفت نفس به اعتماد با

 ای تله خودت تو المصب اخه د بگه نبود یکی

  هههههههههه

 گفتم که خنده زیر زدیم همه

 گلم داداشای بگه پسرا این از بعضی به نیست یکی

 وشیدنپ سبز پیراهن و قرمز شلوار و زرد کفش دیگه خداییش ولی بپوشید رنگی شلوار

 آخه نیستید که اسمارتیز

  گفت اریانا که هوا رو رفت ماشین دوباره

 هاوناییک  ندارم کاری برمیدارن ابروهاشونو پسراکه از دسته بااون اصال من تری ببین
  ندارم کاری هم میپوشن ساپورت

  میکنن جیگیلم و عجقم و عجیجم که بعضیاشون حااالوبیخیال

 میییکشید جییغ دعوا وسط چرا دیگه المصبا اخه د

  هههههه

  میکنیداا توهین ما به زیادی دارید هی هی گفت ارسام که میخندیدیم همینجور

  واقعیته من برادر نیست توهین-

 ؟ هان واقعیته ععع+

  ؟ههههه چیه دخترا دوبل پارک این قضیه داداش

 نستید تو اگه پسرا شما گفت کردو ای ختده اریانا
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  نمیتونید که شما ولی بدیم انجام اینکارو میتونیم ما باالخره-

 ید؟میتون شما نزنیم دوبل پارک میتونی ما مثال داره هایی قابلیت یه هرکی خب： ارسام

  خندید و شد ساکت اریانا اینبار

 فتمگ انداختمو میکرد نگاهمون ماو سمت بود برگشته حاال که امیر موهای به نگاهی یه منم
 میرسن موهاشون به پسرا که اینقدی یعنی اری میگم：

 داد می هلو االن بودن رسیده شلغم بوته یه به اگه

 جوان پسر های دغدغه: گفت و کرد ارسام روبه امیر که خندیدیم همه

 و ، ندارم خونه و ماشین ، نرفتم سربازی ، ندارم پول ، ندارم کار

 جوان دختر های دغدغه:

 مامان ، داره ماشین ام خاله دختر ، خریده طال سرویس مهری ، شده پاک ناخونم الک
  نخوابوندم هنوز عروسکمو ، پزه نمی خوب غذای

 پسرها کردن آدم برای راهیه سربازی داداش： گفت امیر از طرفداری به هم ارسام

  نشو درگیرش زیاد بیخیال نداره وجود دخترها کردن آدم برای راهی هیچ اما

  هههه

 اپسر  ولی داره مثبت قطب یه باطری حداقل چیه میدونید باطری با پسرا فرق： اریانا
 خخخخخخخ ندارن همونم

 را؟ زن بعد آفريدى را مرد اول چرا ميگن خدا به ：من

 يسپاكنو بعد ميكنيد چكنويس اول بنويسيد قشنگى چيز بخواهيد اگه هم شما:گفت

  میزنیدا حرف دیگه دارید خیلی： گفت اریسام که داد الیک بهم اریانا

 ؟ میشه چی بدیم ادامه اگه-

 کنی؟ امتحان میخای+
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  اررره-

  ماشین به بچسبید محکم پس+

  گرفت سرعت ماشین یهو

  میرفت جاده تو تا,181 سرعت با

 غلط اباب بروو اروومتر بسسه واااای میگفت و میزد جیغ هی هم سارا و میخندیدیم اریانا منو
 من که گرفت سبقت یه ارسام یهو که .... میکنم خواهی معذرت بجاشون من اینا کردن

  من روی ساراهم و رواریانا افتادم

  میخندیدیم ماهم و میزد جیغ هی سارا

 االبردب سرعتشو مستقیمه راه و خلوته نسبتا هم جاده و نمیاریم کم اریانا منو دید که ارسام
  زد جلو باباهم ماشین از حتی ماشینها ازهمه و

  تابود211 سرعتش

  اریانا هم من هم بودیم ترسیده واقعا دیگه

 بود سکته مرض در و نداشت چهره به رنگ دیگه که ساراهم

  یانه میرید رو از زد داد ارسام

  بسسسه وای زد داد سارا

 ؟؟!کردی خالی گاز دادن فشار با هاتو عقده بابا اره گفت و زدم لبخند یه

 هااان؟ ایم عقده من：ارسام

  کرد غلط ترسا： اریانا

  بابا ارومتر

  پایین اورد سرعتشو دادو گوش حرفش به ارسامم

  نداشت نگه ماشینو و خنده زیر زدن بلند ارسام و امیر یهو که کشیدیم عمیق نفس یه
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  توروخدااا هاشونو قیافه امیر：ارسام

  خخخخخخخخخ

  خنده زیر زدم یهویی که کردم سارا به نگاه یه من

  قیافشا واااای

  بود شده پخش و صورتش به بود مالیده رنگش قرمز رژ

  بود شده پاک تقریبا ابروش ریمل و چشمش دورتادور به بود مالیده چشمشم خط

 بل
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  گفتم سمتشو گرفتم دستمو و خندیدم تر ند

  خخخخخخخ تهران از ساله پنج زهرا نقاشی

  بندازی خودت به نگاهم یه بهتره گفت و شد عصبی سارا که

  رو قیافه وااای دیدم که کردم نگاه خودم به اینه تو

  بود شده سارا بدتر من صورت

 هک انداختم اریانا به نگاه یه خنده از شدن سرررخ دیگه دیدن منو قیافه که ارسام و امیر
  قبله مثل درست و نیست ما شبیه قیافش اصال اما میخنده داره اونم دیدم

  ارسام گرفت سبقت که اونجا اومد یادم

  روهم افتادیم

 دهش رنگی سارا این ریمل و رژ و کرما این از مانتوم اوووف دیدم که کردم مانتوم به نگاه یه
  بود

  گردنم پس زد محکم و زد خفیف جیغ یه کردو مانتوش به نگاه یه هم اریانا
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 هام کرم و روش بود شده کشبده که منم صورتی لب رژ رنگ بودو مشکی مانتوش اون
  بود ضایع کامال

  منه تقصیر مگه بزن میزنی؟؟؟اینووو منو چرا ععع گفتم روبهش

  میکرد نگاهش باخنده داشت که ارسام به کرد رو

 ماارایش حاال وای شدیم پیاده ماشین از خنده زیر زدیم هممون که بازوش تو زد محکم یکی
  کنم چیکار

  نداشتن نگه اینا بابا

  طرفمون اومد و شد پیاده و ایستاد کنارمون سینا فقط

  شده چیزی-

  نیست چیزی نه گفت بهش رو اریانا

  ایه قیافه چه این گفت و خنده زیر زد اونم و کرد سارا منو قیافه به نگاه یه

 و زدیم صورتامون به اب یه و رفتیم باسارا بپرونه تیکه بهمون اینم مونده همینمون ایییش
  کردیم پاک ارایشمونو کال بدبختی به

  بود شده وحشتناک واقعا سارا ولی نبود بد ارایش بدون قیافم من حاال

  من ماشین تو بریم بیا گفت اریانا به رو سینا

 و ردک غمگینی نگاه بمن و داد تکون سرشو کالفه کنه مخالفت نمیتونست دیگه اریانا
  زد داد امیر که بره خواست

  شو سوار بیا اریانا

  کرد همینکارو اونم کردکه اخم امیر به سینا

  صلوات نشه دعواشون

  میکرد نگاه رو سینا بااخم داشت ارسامم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 223 

  ما ماشین طرف اومد اریانا

 رفت سینا و

 

,  : 

  خودشون اتاق سمت رفت هرکی رسیدیم وقتی

 پسراباهم

 دختراباهم

 اتاق یه هرکدوم باباهاهم مامان

 کرد قبول اونم بازی اب بریم کنه عوض لباساشا گفتم اریانا به

 زد مصدا که دریا سمت ندادیمورفتیم محلش بیرون اومد هم ارسین که بیرون زدیم اتاق از
  میاد دنبالمون داره دیدم برگشتم

 داری؟ کاری چیه_

 عزیزم خشن انقدر چرا_

  بفهم دهنتا حرف_

 توای بفهمه باید اونیکه_

 فهمیدس حسین فهمیدس اونیکه عزیزم نه_

 میمونه گشنمه بچم میشه خشک نشوشیرت اعصبانی حاال_

 بیشعور گمشو_

 میمونه که بچع بابای نمونه گشنمه بچه خوب_

 صدانزدم ارساما تا گمشو برو ارسین_

 وگفت شد جدی دفعه یه ارسین
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  منی مال اخرش تواولو که میدونن نشوهمه پرو میخندم توروت_

 کاالم من مگه_

 همسرایندمی نیستی کاال تو نه_

 کرده سرت تو چرندیاتو این کی_

  میفهمی زودی به_

 رفتم دادمو تکون دستموبراش زودی به تا فعال باشه_

 کن تورش سره برمون دورو پسرا همه از ها جیگریه خوب هم ارسین این میگم：اریانا

 نکن خراب روزمونم بریم بیا حتما باشه_

 تمانداخ ساحل لب دخترای به نگاه یه کردیم روخیس دیگه هم کلی تواب رفتیم بااریانا
 میشد خراب ارایششون تواب میومدن اگه اخه میکردن نگاهمون باحسرت بدبختا

 

  میریخت شن رومون سرو از ویال برگشتیم

 کردم قفل درم توحمامو انداختم خودمو من اخرشم بود شده دعوامون حموم سررفتن حاال
 پایین رفتم پوشیدم لباساما بیرون اومدم کردمو حمام خالصه میداد فحش هی اریاناهم

 امانم کنارم نشست اومد هم اریی دیدم که نشستم بابا پیش رفتم بودن بیدارشده همه
 دهش جیگری المصب زده تیپی چه ارسین وا نشستن ما روی وروبه اومدن هم ارسین بابای

 اسپرت تیره خیلی زرشکی کت بایه مشکی وشللوار پیرهن بود

 همان من شده باز دهن زدنو حرف به کرد شروع طور همین ارسین بابای

 بشن اشنا باهم بیشتر جوانو که دادیم ترتیب سفرا مااین خوب：(ارسین بابای)عمومحمد
  کنم خواستگاری خان ارسین بزرگم پسر رابرای ترساجان جامیخوام همین من

 بستم دهنما تا سرم پشت زد یکی نکردو نامردی هم اریانا بود باز دهنم که من
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 خاستگاری ازم توسفر نمیکردم فکر ولی میکنن خواستگاری ازم دیریازود میدونستم
 (نکنه ریزش لطغا بگیرید سقفا سقفما به اعتماد)کنن

 زدواجا قصد من اما واجبه شما احترام جان عمو شرمنده：گفتم سریع بزنه حرف اومد بابا تا
 دبلن هم پسره دارم تحصیل ادامه قصد میگع خاستگارش به دختره)دارم تحصیل ادامه
 خان ارسین ومن(نمونده ازش بیشتر صفحه یه بخدا میگه میکنه هول هم دختره بره میشه

 (بابام ارواح)میدیدم برادری چشم رابه

 اینکه و بشن اشنا بیشتر باهم جونا که دادیم ترتیب سفررا مااین دخترم واال：محمد عمو
  دنیستی درجریان شما که هست مساعلی یه چون بشه انجام تر سریع باید وصلت این

 رفاص جلسه این گذاشتیم قرارایی وقولو زدیم حرف قبال محمدتت عمو من جان ترسا：بابا
 یدبزن حرفاتوتو حیات داخل راببر جان ارسین شو بلند  هستش جریان اشکارشدن جهت

 

 

 علیرضا من بشم اریانا مثل منم قراره نکنه من نظر پس چی یعنی پدرمنه این نمیشه باورم
 (کرده خاستگاری ازم انگار میگم جوری یه)چی اون پس رامیخوام

 چشمام از اشک قطره یه میکنید بازی من بااینده شمادارید چی من نظر پس باباجان_
 اهمیت بی بخاطر خاستگاری بخاطر نه گریه زیر وزدم اتاقم سمت دویدم وسریع چکید
 هاینک بخاطره بابام برای بودنم ارزش بی بخاطر همه جلوی  بابام دست به من دادن جلوه
 نپرسیدن نظرما حتی

 

 ریهگ چرااینقدر من میکنم فکرشا که حاال رفت خوابم که بودم کرده گریه اونقدر دیشب
 کردم؟؟

 

 قرن مگه ندیدن منا روی اون تازه شوهربدن منا اجازم بدون میتونن مگه اصال بیخیال
  حجره
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 واز  یحمل ارایش همزاه به پوشیدم خشگلم لباسای نیستم ضعیف بدم نشون اینکه برای
  بیرون زدم اتاق

 

 اایناب نخورم غذا کنم قهر حاالها حاال انتظارداشتن میکردن نگام باتعجب همه سرمیز رفتم
 نیستم قهر که باشکمم قهرم

 سرسفره ونشستم دادم سالم یع

 وقتی وردمخ میتونستم تا نشستم نکردمو ای توجه ولی میکردم وحس ارسین نگاه سنگینی
  بازن ودهناشون بهم زدن زل  همه دیدم باال سرمااوردم

 واال ببینن ندارنببینن چشم

 کرد صدام بابا که شم بلند خواستم

 بیام تا تواتاقم برو ترسا_

 باشه_

 

 ：گفت رومو روبه نشست اومد وقتی تابیاد نشستم اتاقشو سمت رفتم

  بگم مجبورم ولی متنفرمیشی حرفاازم این بازدن میدونم جان ترسا

 

 

 وشراکت نداریم هم رابه قبال واعتماد ریخته بهم محمدت وعمو من میونه که وقتیه چند
 ازدواج اعتماد این به رارسیدن تنها که داریم هم به زیاد اعتماد به نیاز که بکنیم قرار بزرگ

 به ای لحظه اگه بدون ولی میکنی تصور دلی سنگ پدر منو که میدونم باارسینه تو
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 ریدب باارسین شو اماده هم االن کردم نمی کاررا این داشتم شک توکناارسین خوشبختی
 همراهتون میان هم اریانا سینا رستوران

 

 مباور  منه پدر این خدا چی یعنی نمشناسمش انگار میکنم نگاه روم روبه مرد به ناباور
 فروخت پول به منا ازکی نمیشه

 

 

  دره دم واماده حاضر ارسین دیدم بیرون اومدم که بابا اتاق از

 بریم شو اماده سریع خانمی：ارسین

  مرض خانمیو_

  جهنم به شد ناراحت فکرکنم رفت نگفتو هیچی

 

 

 توا رفتم

 

,  : 

 یه نروشو انداختم شال یع گذاشتمو ازاد طور همین موهومم کردم ارایش میتونستم تا تاقو
 دادن رسح سوی به پیش پابند با روشن ابی پام مچ تا کوتاه شلوار با مشکی کوتاه مانتو

 جووووون ارسین

 

 مه من ترمیشد سرخ لحظه به لحظه بود دستش کف ارسین چشمای بیرون اومدم وقتی
 تر شادمان لحظه به لحظه
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 غرید سمتمو اومد

  بدی حرص منا میخوای وضعشه چه این مالیدی چیه غاال اتاش این پوشیدی چیه اینا_

  بدم حرست بخوام من کع نیستی تودرحدی_

  کن عوض لباساتا برو سریع_

 راحتم شرمنده_

  کن عوض لباساتا برو گفتم چی نشنیدی_

  توچیکارمی_

 تم شوهر من_

 نیست یادم دادم بله شما به کی من بعد ببخشید_

 بگیرمتا بیام کنی التماسم کنم کاری که نکن کاری ولی میدی هم بله زودی به_

 زمین کوبیدم پاما میاد بدم ازت عوضی بیشعور_

  کن عوض لباساتا برو سریع_

 نمیخوام_

 میکنم عوضشون برات خودم باشه_

 

 کرد قفل درو داخلو داد حلم اتاقم سمت برد کشیدو دستما

 ندبایهبل مانتوی یه بزاریم توکمد لباسارا بودیم نکرده وقت هنوز چون چمدونم سمت رفت
 گفتم که سمتم اومد روتخت انداخت دراورد شلوار

 ( کردم اشاره بلندم ناخونای به) درمیارن چشاتو بیای جلو نیایا جلو_
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 ودشخ به تازه انگار گریه زیر زدم که کرد باز مانتوما اول ودکمه جلوتر اومد نگفتو چیزی
  منتظرم پایین کن عوض لباساتا دروگفت سمت رفت کردو ول دستمو باشه اومده

  پایین ورفتم کردم عوض سریع لباساما ازترسم

 وگفت رتوهم رفت اخماش صورتم بادیدن اما زد لبخندی لباسام بادیدن ارسین

 برگرد_

 چرا_

 برگرد گفتم_

 بشم ماشین سوار وگفت بافت موهتمو دراوردو شالمو هم ارسین برگشتمو

 ：گفتم شدمو سوار

 ؟؟؟ چی اریاناوسینا پس_

 میان خودشون اونا_

 دادم تکون غهمیدن نشونه به سری

 کن پاک گفت صورتمو جلوی گرفت دستمال یه

 کنم پاک چیا_

 روصورتت ابرنگای_

 نمیکنم وپاک دادم پولشونو کلی بعدم دکتر اریش لوازم نیست ابرنگ اینا_

  چشم بگو کن پاک گفتم_

 نمیخوام_

 باشه نمیخوای_
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 بود ذاشتهگ دستشو میشدن کنده داشتن لبام میخورد لباموباولع روی گذاشت لبتشا سریع
 کرد ولم کردن تقال دقیق بعد میزد لبامومک سرمو پشت

  دادم بهش وفحش جیغ چندتا برگشتم میومد خون لبام از

 میگمت ارسام به کثافت اشغال یعوض_

 داری زنما نقش دیگه تواالن بگو_

 این نایبازد هرزه تویه نداره برت جو خاستگاری یه توفقط بفهم نیستم زنت من توروانی_
 تودهنم زد دستش باپشت حرف

 

 

 ؟ گوشم تو بزنه کرد جرات چطور کصافط عوضی

  ترساتمجیید منننن گووش تو بزنه بخواد که کیه این اصن

  اشغاال

 گرفت دستمو محکم که شم پیاده اومدم

 دندوناش الی از باحرص و گرفت محکمتر که بیارم در دستش تو از دستمو کردم تالش
  غرید

 کجااا؟-

  نداد ای نتیجه بازم که کردم تقال بیشتر ندادمو جوابشو

  تو و میدونمم من وگرنه سرجات بشین خوب بچه مثه-

  کرد میخواست هرکاری کنه؟عوضی چیکار میخواست دیگه

  کردم روبهش
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  میکرد ام خفه داشت که بود گلوم تو بزرگی بغض

 پنجره سمت به کردم رومو بستمو دهنمو نتونستمو که بگم چیزی بهش خواستم

  کنم گریه نمیخواستم اصال

  افتاد راه و کرد روشن ماشینو

  اون نه و گفتم چیزی من نه مسیر تااخر و کرد پلی هم مالیم اهنگی

------------------ 

  شیک رستوران یه رفتیم

  ارسین و من

  سینا و اریانا روبرومونم

  نمیدادم ارسین به محل اصال

 و ریاناا سمت رفتم سریع نزاشتمو که بگیره دستمو خواست ماشین از شدیم پیاده وقتی
  تو رفتیم باهم

  نیست من از بهتر حالش اونم دیدم که انداختم اریانا به ناراحت نگاه یه

 کنیم ازدواج کنن مجبورمون میخوان که موندیم باباهامون مامان دست رو مادوتا انگار
  اییییش

  اوردن غذاهارو

  جوجه سینا و ارسین و دادم سفارش پاستا من

  مخصوص پیتزا اریاناهم

  زد برام یواشکی چشمک یه اریانا که بودیم خوردن مشغول

  کنم کمکش باید منم و داره نقشه کنم فکر

  زدیم بهم خبیثی لبخند هردومون زدمو بهش چشمک
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  خخخخخخخ

 

 رو زبری اتو نوشابه： نوشت محتوا بااین پیامک یه پاش زیر از یواشکی واسم اریانا       
  سررریع میکنم گرم سینارو سر منم دسشویی تو بره تا ارسین

  میزدیم حرف بااریانا مثال که دودقیقه بعد

  که اریانا به روکردم و نوشابه به زدم دستمو نبوده حواسم که طوری

  ارسین رو شد خاالی نوشابه یهو

  هاهاها

 که ریاناا سمت برگردوندم سرمو و نبود عمدی ببخشید گفتم و کردم خونسردبهش نگاه یه
  زد مخفیانه لبخند یه

  ها دسشویی تو دوید ارسین

  گفت و سینا به کرد رو اریانا موقع همون یهو

  همیش ناراحت میزنه زنگ مامان االن گزاشتم جا ماشین تو گوشیمو کنم فکر سینا وای

  میزنه زنگ بمن نیست طوری گفت سینا که

  بیارم برم خودم بده کلیدارو+

  میرم خودم بشین نکرده الزم گفت سینا که

  ایووول

  است نقشه نوبت حاال ایووول گفت سریع اریانا رفت سینا تا

 ؟ کلک داری فکری چه-

 که یناس نوشابه لیوان تو کرد خالی و برداشت رو بود تند تند و بود پیتزاش مال که سسی
  نشد معلوم زیاد و بود مشکی
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  هم ارسین نوشابه لیوان تو

  توش کرد خالی رو نمک و زد  فرانسوی سس

 چیشده؟ لبت?دپرسی اومدیم وقتی از تو چته گفت و کرد بهم رو بعد

 !نیسی دپرس تو که نه حاال-

 این واال اره+

 

,  : 

  .. که باباهامون

  دادیم ادامه خوردنمون به خونسرد ماهم و رسید ارسین که بده ادامه اومد

  که نبود ماشین تو گفت اریانا به و شد وارد سیناهم

 کجاست؟ پس+

  نمیدونم-

  گذاشتمش جا شاید+

 شد خوردن مشغول و داد تکون سری سینا

 

,  :۵ 

  اشو نوشابه لیوان ارسین

 .باال داد کامل

  شد منقبض صورتش یهو

  ههههههه
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  میدیش باید واااای

  خورد سیناهم

  میکردن سرفه و بود شده قرمز قرمز صورتاشون

  ههههه

  بگیریم خندمونو جلو نمیتونستیم دیگه میخندیدیم منواریاناهم

  بیرون زدیم باهم سریع

  بودم برداشته دزدکی رو ارسین های سوییچ منکه

  نشست هم اریانا و شدم سوار رفتم

  ههههههه قیافشونو دیدی اری وااای-

  دااد کیف چقددد+

  هاهاها رستوران نفرستن عتیقه دوتا بااین مارو باشن باباهامون تا هههه اخ اخ-

  چندشا ایش ... واال+

 ؟ بریم کجا حاال خب-

  خررییید+

  مواااافقمممم-

  کردیم توقف دیدیم که پاساژی اولین روبروی

  تو رفتیم و

 ترسا میگما+

  جونم-

  نیوردم پولمو کیف من+
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  میکنم حسابت اوردم من-

  باوش اهوم+

  رفتیم فروشی جواهر مغازه یه بسمت

  اینا خوووشگلن چقد تری واای-

 تو بریم بپر ارره+

 ریاناا به گرفت چشممو بدجور بود شده کار ای فیروزه الماس یه روش که نقره دستبند یه
 .پسندید اونم که دادم نشونش

  خرید بود شده کار زیبایی به روش که خوشگل نقره دستبند یه هم اریانا

  داشت زیبایی لباسای واقعا که بوتیک یه سمت به رفتیم

  بود تنگ کمرش تا که زانو باالی تا ای فیروزه ابی پیرهن یه

  بود دامنی پایین به کمر از و

  ای فیروزه ابی زمینش و بود پررنگ ابی گیپور دامنیش بخش

  بود کوتاه استین و داشت تنگی باالتنه

  بود قشنگ تن تو واقعا کردم پرو رفتن و دادم نشونش اریانا به

 لباس دامنی بخش گیپور که قرمز رنگ اما گرفت من مدل تقریبا باالزانو پیرهن یه اریاناهم
  بود رنگ طالیی

----------------- 

  خرید کلی بعد

  ولخرجی و

  خونه بریم گرفتیم تصمیم دیگه

  بود11 ساعت
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  نگاه اینجارو ترسا وای-

misscalتا01 lسینا و بابا و مامان از داشتم  

  همینجور منم+

  ارسام و بابا مامان و ارسین از همشونم

  شدنا نگرانمون چقد میدونه خدا وااای-

  نفرستن بااونا مارو میخاستن بیخیال+

  ماشین سمت رفتیم و داد تکون سری اریانا

  رسیدیم که بود11:11 ساعت

  نگران و عصبی های چهره با که داخل رفتیم اروم

 شدیم رو به رو هامون خانواده

 

 بودید؟هااان؟ کجا تاحاال：بابا

  خرید بودیم رفته-من

 برنمیدارید گوشیهاتونو بدیید؟چرا خبر یه نمیتونستید-

 بود سایلنت گوشیامون：اریانا

 فهمیدیید .. بگردید بیرونو برید اجازه بدون ندارید حق دیگه：بابا

 بود محکم و جدی لحنش

  گفتیم ای باشه انداحتیمو پایین سرمونو همین واسه بودیم ترسیده اریانا هم من هم

 

  اتاقامون تو بریم دادن اجازه توبیخ و نصیحت و دعوا کلی از بعد باالخره
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  خودش اتاق رفت اریانا

  بودم بغلیش اتاق که منم

  اتاقامون تو رفتیم و گفتیم بخیری شب

  میزدم شونه اینه جلوی موهامو داشتم

  شد وارد ارسین سرش پشت و شد زده اتاقم در که

  میزد موج چهرش تو عصبانیت

  ندادم محلش کردمو بهش نگاهی نیم اینه تو از

  کرد نگاهم اینه تو از و ایستاد سرم پشت اومد که

  باشه اخرت بار：گفت و

  بود قاطع لحنش

 نیک غلطا این از دیگه یبار فقط گفت که دادم ادامه کارم به خونسرد و ندادم بهش جوابی
  وتو میدونم من

 شددد؟؟؟؟؟ شیرفهم

 ! میده دستور بمن جراتی چه به شدم کالفه

  نگفتم چیزی اما میسسوووختم داخل از داشتم نگفتم هیچی بازم

 ؟ شددددد شیییرفهم باتووووام گفت تر بلند

  نگفتم هیچی بازم

  بود شده عصبی

  نمیگی چیزیی چرا-

.+  .... 

  شد تر عصبانی ندارم رو بهش دادن جواب قصد دید وقتی
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  کرد خم خودش سمت به سرمو و گرفت دستش تو محکم موها پشت از

 ؟ اللی گفت گوشمو نزدیک اورد سرشو

  کشید و گرفت محکمتر که بیارم در دستش تو از موهامو کردم سعی

  اومد در اخم

  کردم بغض دوباره

  میدیدمش تار و بود زده حلقه چشمام توی اشک

  شد سرازیر ام گونه روی اشک قطره یه ناخودااگاه

  شل کم کم بود گرفته موهامو محکم که دستش

  شد

  عقب دادم هلش محکم

  شدم بلند صندلیم رو از و

  بود خودم کردن خالی موقع االن و میگرفتم اتیش داشتم

  میریختن پایین همینطور اشکام

  عوووضی ببینمت نمیخام بیرون گمشووو： زدمم داد

  میاد بدممم ازتت

  میکرد نگاهم باتعجب داشت ارسین

  کننن نگاه： کردم اشاره لبم زخم به و زدم داد دوباره

  کردی چیکار بببین

 بدممم؟ جوابتم داری انتظار حاال

 ؟؟؟ هااااان بدی دستور من به که باشی توکی
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  بود اومده خودش به ارسین

  بیرووووون گمشوووو گفتم و عقب رفتم قدم یه که نزدیکم اومد

  میکرد درد خیلی سرم

 تختم رو نشستم دستمو تو گرفتم سرمو

 

 

  نشست کنارم ارسین

  ... خیلی گفتم اروم شدمو خیره چشماش تو و باال گرفتم سرمو

  خودش بغل تو گرفت منو سریع حرکت تویه و  بدم ادامه نزاشت

  نشد اما کنم خارج دستاش حصار از خودمو تا کردم تالش

  کرد بغلم محکمتر

 نکردم تقال دیگه منم همین واسه نداشت ای فایده تالش

  کرد جدا خودش از منو دقیقه چند از بعد

 لبم گوشه به نگاهی بعد .. بود اشتباه کارم： گفت و شد خیره اشکم از خیس چشمای تو
  میخوام معذرت گفت و انداخت بود شده زخم که

  بوسید لبمو گوشه اروم و کرد پاک انگشتش با رو افتاد گونم روی که اشکی قطره

  ترسا-

  گفت که کردم نگاه بهش

 اشتی؟-

 م کاراش همه این بعد بیشعور
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  ببخشمش خواهی معزرت بایه میخواد

 

  گفت که کردم اخم

  دیگه ببخشید-

 ؟ همین+

 ببخشیم؟ کنم چیکار-

  بردار سرم از دست+

 نمیتونم بخامم اگه نمیتونم-

 چرا+

  میدونی که بابااینارو قضیه-

  میکنن قبول اوناهم نه بگی تو اگه     +

 

  نمیکنم اینکارو من-

  لجبااااااز

  بیرون برو گفتم جدی برگردوندمو ازش رومو

  رفت و کرد ای خنده

  عووووضی قضمیییییت

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 241 

  پوووف

  .. خوابیدم کردمو خاموش اتاقمو برق

  بودم فکر تو همش و نبرد خوابم صبح تا گرچه

 

------------------------ 

  اریانا

 رازد تختم رو گوشیم کردن چک از بعد تختمو روی نشستم کردم تعویض که لباسامو
 .کردم خاموش رو برق کشیدمو

  کردم پلی رو اهنگ گذاشتمو گوشم توی هامو هنزفری

  خطم ته دیگه منیکه واسه

  میره راه کی کنار نیستش مهم

  میشی گرم کی نگاه از نیس مهم

 میگیره چی از دلم که نیست مهم

  توهستن مثل ادما تموم خطم ته دیگه منیکه واسه

  میشن سرد مدت یه بعد همه

  بامن تو سرد رابطه مثه

  باتو داره فرد عشق به من نگاه

  میشه خالصه خودت به دنیات تو

  میفهمی برعکس منو توحرفای

  همیییشه هم از دلخوریم تو منو

  حالم تو واسه میکنه فرقی چه
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  داری فاصله من بادنیای تو

  نداره تاثیر تو روی حرفی هیچ

 

  نشست تختم رو ینفر کردم احساس که میدادم گوش داشتم

  سیناعه دیدم که انداختم صورتش رو گوشیمو نور و کرد قطع رو اهنگ

  کردم روشن رو برق و پریدم تخت رو از یهو

  گفتم و روبروش ایستادم و

  داااری کاااری

  گفت و ایستاد روبروم اومد

  نشه تکرار

 چی؟-

  امروزت کار+

  بشه تکرار اگه-

  میبینی خودت+

 مشکلیهههه؟؟؟ خرید برم بادوستم کشید عشقم-

  کشید عشقتتت که کرددی غلط تو+باال رفت صداش ولوم

  ... ادمیزاااد دهن از نه میاد ماشین اگزوز از بلند صدا هووی+

 ؟ کنم حااالیت یا شد شیرفهم میکنی اینکارو باشه باراخرررت گفت عصبی و باداد

 یا شد شیرفهم ..   میزنی داد سرمن باشه باراخرت توام گفتم داد با خودش مثل منم
 ؟ کنم حالیییت
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 گوشم تو زد محکم و میکنی مسخره منو گفت عصبی

 

 

  نکنم گریه تا داشتم نگه خودمو

  بیرون برو حاال دادی نشون رو بودنت مرد： گفتم و کردم نگاهش ای مسخره لبخند با

- 

  بود شده کالفه

 گفت و کشید سرش به دستی

  میکنی عصبانیم خب خودته تقصیر

  کرد حلقه کمرم دور دستاشو و کرد بغلم پشت از که کردم بهش پشتمو بستمو چشمامو

  نکن حاالقهر خانومی ببخشید-

  ... تو اونوقت گوشم تو بزنه داداشم حتی نمیدم اجازه من+

  بدم ادامه نزاشت بغضم

 ؟ ندارم دوست که کنم کاری بشم مجبور که میکنی لج باهام چرا خودته تقصیر-

  کن ولم +

  کنم ولت تا کن اشتی نوچ-

  سیناااا عععه+

 اشتییی؟-

 پرررویی خیلللی+

  میدونمم-
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  نمیخوام+

  کنم ولت تا بخند باش زود بخوای باید-

  نمیاد+

  بیاد باید-

  نیست کار در بایدی+

  میکنیااا لج داری باز-

  کن ولم میاد خوابم+

  برگردوند خودش سمت به منو حرکت تویه

 دیگه؟ اشتی： گفت و زد لبخند یه

  کنید خواهی عذر مجبورید بعد که میکنید کاری پسرا شما چرا نمیفهمم من-

  میشید پشیمون زودم اینجاس جالب

  میدید جلوه مظلوم بعدش خودتونو  دخترا شما بسکه هههه+

  عمته مظلوم هه هه-

  دیگه خب+

  گفتم و تختم سمت رفتم

  ببند درم بیرون برو بخوابم میخوام

 ؟ برم همینطوری عع عع+

  کردم نگاهش گنگ

  دیگه برو-

  دیگه نه+
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  ... اممم

  نمیگفت و بگه یچی میخواست

  گفتم کردمو نگاه بهش

  بیرون برو هم نداری بگو داری کاری اگه-

  میخوام بوس：گفت رک

  کردم نگاهش باتعجب

  و نزدیکم اومد که

  میخورد لبامو ولع با ... گذاشت لبام روی و لباش حرکت یه تو

  چسبید بهم بیشتر و نزاشت که کنم جدا ازش خودمو خواستم

  ندادم نشون العملی عکس هیچ

  دارم نگه باز چشمامو کردم سعی

  شد جدا ازم دقیقه چند گذشت از بعد

  کردم نگاهش بااخم

  خانومی بخوابی خوب گفت و زد برام چشمک یه که

  بیرون رفت و

 نگردی بر دیگه که بری ای

  بخوابم کردم سعی و کشیدمو دراز تختم رو رفتم 

--------------------------- 
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  اریانا

  بود شده تنگ ارسام برای دلم

 هنوز من و بود شب نیمه سه ساعت بزنم حرف باهاش بودم نتونسته حتی که بود وقتی چند
  بود نبرده خوابم

  ارسام پیش برم گرفتم تصمیم

  بود موقع بهترین االن بشم نزدیکش حتی نمیزاشت و بود باهام سینا همش روزا

  بود خواب تو رفتم اروم و اتاقش در دم رفتم

  بستم اروم رو در

  نشستم تختش کنار  و رفتم

  بود لخت اش تنه نیم

  زدم صداش و انداختم روش شو مالفه

 ؟ هوم گفت ای گرفته صدای با که

  منمم پاشو ارسام-

 توکی؟+

  پاشو اریانام-

  کیه اریانا+

  ختت رو نشست و پاشد یهو دیگه پاشو گفتم دادمو تکونش محکمتر که بود خواب هنوز

  بود گرفته خندم

 دختر؟ میکنی چیکار اینجا شب موقع این تو گفت و کرد نگاهم تعجب با

  بود شده تنگ برات دلم گفتم پایینو انداختم سرمو..   اممم خب-
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  عشقم بود شده تنگ برات دلم منم گفت خودشو بغل تو گرفت منو یهو

  بود خوب اما بودن شکستن مرز در استخونام میداد فشار خودش بغل تو منو محکم

  داشتم ارسامودوست اغوش

 ؟ خاستگارته همون سینا اریانا+

  اهوم+

 ؟ درسته نداری دوسش-

  ربختم اشک اروم شونشو رو گزاشتم سرمو

 ار پیش

 

,  :۵ 

  داشتم خاصی ارامش بودم که سام

  کرد جدام خودش از گرفتو بازوهامو

  نکن گریه عزیزم نکن گریه گفت و کرد پاک اشکامو

  میخووام تووورو من ... من ارسام+

  بود شده تبدیل هق هق به حاال بغضم ... من

  اریانام باش اروم-

  باش اروم

  من مال فقققط منی مال تو

  باش مطمعن

  ارسام کرده مجبورم بابام+
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  کنه صحبت بابات با میگم بابا به-

 چی؟ نکرد قبول اگه+

  میکنیم فرار-

  ترسیدم یلحظه فرار اسم اومدن با

  نمیشه نه نه ...یعنی ارسام گفتم بود صدام ی تو که لرزشی با

  راهمونه اخرین-

  میترسم من ... کنه راضی بابامو بگو بابات به خدا تورو ارسام+

  گلم پیشتم همیشه من اخه میترسی چی از-

  ارسام+

  جووونم-

  ... ازدواج سینا با اگه من+

  بدم ادامه نزاشت

 خببب نززن حرفششم دیگه-

  .. اخه+

  اخه بی اخه-

  بگی تو هرچی باش+

  گرفت بغلش تو منو دوباره و زد لبخندی

  خیلییی میخوامتتت خیلی اریانا+

  همینطوور منم-

  اتاقم تو رفتم بیرونو اومدم اتاقش تو از ساعت یه گذشت از بعد        
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  داشتم بیشتری ارامش حاال

  بود خوب حالم

  داشتم ارسامو چون

  پس

 خوابیدم راحت خیالی با

 

 

  ترسا

  پریدم خواب از مامان صدای با صبح

  ببینم پااشو که بخواابیم سفر نیومدیم دیگه پااشو ترسا-

  دودقیقه فقط مامان ععه+

 پاااشووووو نمیییشه-

  دقیقه یه+

 ؟ نه پانمیشی-

  نه： گفتم و شدم جا به جا تختم رو

  میگم بهت حاال خب خیلی+

  مامی بیدارشم یخ بااب که اینام از کلفتر پوست که میدونی-

  باالسرت میفرستم رو ارسین حاال نه+

 بابا بخ خیلی گفتم داشتمو نگه باز بزور چشمامو نشستم سرجام یهو ارسین اسم بااومدن
  شدم بیدار
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  بیرون رفت و کرد ریزی خنده مامان

  شدم اماده و گرفتم سریع دوش یه

  شد زده اتاقم در

 بفرمایید-

  شد داخل ارسین

  دیدمش تا حرصم از

  شدم منصرف و افتاد اونروز به یادم که بزنم میتونم تا خواستم و رنگم قرمز رژ

  ریختم صورتم توی کج بصورت موهامو از ای دسته و کردم ملیح ارایش یه همیشه مثل

 میکرد نگاهم داشت همینجور ارسین

 !ندیدی خوشگل چیه-

  ندیدم نزدیک از میمون+

  میبینی کن نگاه رو اینده تو برو پس-

  ایستاده بروم رو االن دیگه نه+

  کمدم سر رفت که کردم نثارش ای غره چشم

  نرفتیااا رفتی من کمد سر هوووی-

  کرد باز رو کمد در و نزاشت محل

  میکردم نگاهش باحرص

 ور گزاشت و اورد در ابی شال با هم کمرنگم ابی شلوار و دراورد نخی ای سورمه مانتو یه که
  بپوش اینارو گفت و تختم

 نپوشم؟ اگه-
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  میپوشم بهت خودم+

  شی من نزدیک میکنی غلط تو-

  زد ژکوند لبخند یه و جلو اومد قدم یه

  کمدم سر رفتم

  اوردم در مشکیمم شال و مشکی شلوار و دراوردم خوشگلمو رنگ قرمز مانتو

  تو میپوشی اونارو： گفت و نزدیکم اومد

  میپوشم بخاد دللللللم که هرچی من+

 میپوشی بگم من که توهرچی-

 میکنی؟ فکر اینطوری چرا+

  اونارو بپوششون برو-

  نمیخوام+

  نزدیکم اومد

  دیوار به خوردم که عقب رفتم قدم یه

 ؟ شم کار به دست خودم یا میپوشی-

  بپوشم تو جلوی که نداری انتظار+گفتم و کردم نگاهش حرصی

  عوضی ای عقده نکبت پووووف بیرون رفت

  کمدم وت گذاشتم اوناهم پوشیدمشون بودمو کرده انتخاب خودم که لباسایی سمت رفتم    

  بیرون رفتم برداشتمو رنگمم قرمز ورزشی کفشای

  ایستادم پیشش رفتم ببینه منو ارسین اینکه قبل و کردم پیدا و ارسام سریع

  پایین اومدن بعد دقیقه پنج هم سینا و اریانا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 252 

  بودن شده خوشتیپ هم چقدر و بودن ست باهم کامال

  ای سورمه جین شلوار هردو

 یکنا ارم سینش روی که بود تنگ و سبز پیرهنش سیناهم و بود سفید مانتوش اریانا
 بود خورده

 سبز و بود هم مثل هردوشون های کفش دقیقا و بود براق ای سورمه اریانا شال

  بودن شده جذاب و باحال چقد

 تدوس اصال بود معلوم برگردوند روشو و انداخت بهشون عصبی و ناراحت نگاه یه ارسام
  ببینه دیگه یکی پیش رو اریانا نداره

 ... نداره دوست هیشکی معلومه خب

 

  زدم براش چشمکی و اریانا پیش رفتم

  خوشتییییپ خانوم خوشگل به به-

  ندارم حال تری نکن اذیت+

  نداری تعریف لیاقت ایش بابا گفتم جدی-

  گمشووو+

  دارم کارت بیا ترسا گفت و ایستاد کنارم اومد ارسین

  ارسام سمت رفتم ندادمو بهش محل

  چرخوندم خودش بسمت و گرفت محکم دستمو دنبالمو اومد ارسین

  غرید دندوناش الی از

  نپوووش اینارو نگفتم من مگه

 ؟ کنم گوش میگی تو هرچی قراره من مگه-
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  ایستادم پیشش رفتم و زدم صدا را ارسام و

  بود گاهم تکیه بهترین االن ارسام

  میزدن حرف باهم داشتن که سارا و امیر سمت رفت نگاهم یلحظه

  نگاه رو سارا اوهو

  میکنه ناز چقدم

 ههههههههههههههه

  بود گرفته خندم

  پیشم اومد که زدم صداش رو اریانا

  دادم نشونش رو امیرروسارا

  گرفت خندش

 ؟ کنیم اذیتشون بریم چیه نظرت ترسا-

  کنن حال بزار بابا کن ولشون+

 هاااا؟ من داش سمت رفته جراتی چه به سارا اون کردن غلط-

  توام حاال خب+

  بریم شد قرار باالخره

--------------------------- 

 

  بود بهشت شبیه اینجا قشنگه چقدر وااای

  گیاه و گل و سبزه و درخت دورش دورتا

  دیگه شماله
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  بود عااالی

  بود بازی کال وسطیو و والیبال مخصوص و بود اسفالت قسمتیش یه

  ها باحالیه جای عجب وای         

 اینا مامان

 

,  :۵ 

 کردیم همینکارو اریاناهم منو اوردن در مانتوهاشونو

  میاوردم در شاخ تعجب از داشتم اورد در رو مانتوش اریانا

  بود سینا لباس کپی دقییییقا لباسش

  نایک ارم اش سینه روی و سبز

  بودن ست باهم کاممال دیگه االن

  برن راه که رفتن و گرفت رو اریانا دست و اومد سینا

  اوردم در مانتومو منم

  ساده و بود جذب که بودم پوشیده سفید  ربع سه استین لباس یه زیرش

  بود زیبا العاده فوق ولی نداشت خاصی مدل هیچ

  ندادم محلش که پیشم اومد ارسین

  بریم ماهم که گرفت دستمو

  رفتگ دستمو اینبار محکمتر که ارسام پیش برم خاستم و دراوردم دستش تو از دستمو

 !!!!!!ببینمممم؟؟؟؟ کیو باید برم بااین نخوام من خدایا

  اوووف
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  افتاد راه و کرد نگاه بهم خونسرد که کردم بهش نگاهی کالفه

  نداره فایده این جلوی مقاومت نه

  دیدیم رو اریانا و سینا دور از که میرفتیم راه باهم داشتیم

  نبینیم ما که کنن یکارایی بخوان شاید گفت ارسین که انداختم بهشون نگاهی

 کارایی؟ چه مثال-

  خصوصی کارای+

  کارایی چه یعنی- گفتم کردمو نگاهش گنگ

  گفت و زد خبیثی لبخند

 نمیدونی؟ تو یعنی

  افتاد دوزاریم تازه

  خاااااک ترسااااا عععه

  دادم سووتی

 دادم تکون سری عصبی

  اریانا توگوش زد سینا یکدفعه که ببینمشون برگشتم اومد سینا داد صدای که بریم خواستیم

 !!! شده چی یعنی

  من دوست تووگوش زده حقی چه به اون

  من اجییی گوش تو

  بززنه اجیمو نداشت حق اوون

  اومده در اشکش اریانا

  نداشتم رو عوضی این جلوی شکستنش دیدن طاغت
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  میکردم حالیش میرفتم باید

  کشیدم و گرفت دستمو ارسین یهو که برم خاستم

  خودش سمت به

  نکن دخالت-

  کرررد چیکااار ندیدی+ زدم داد

  داااشته دلیلی شاید-

 اجیم گوش تو بزنه نداشت حققق اون باشه داشته که هم دلیلی هر+

 

  باش اروم ترسا-

  کننن ولم+

  گرفتم محکم و کرد بغلم پشت از و نزاشت که برم اومدم دوباره

  شده کالفه بود معلوم سیناهم و میرفت داشت اریانا

 شتسیناازپ که بره خواست و برنگشت اریانا گفت بهش چیزی و اریانا سمت دوید سریع
  بوسیدنش به کرد شروع و کرد بغلش

 میبوسید همینجور گردنشو موهاشو

  نشست زمین روی نداشت ایستادن نای دیگه که هم اریانا

  ... و

  ببینم ادامشو نزاشت ارسین

  میکشید خودش دنبال منم و افتاد راه و طرف اون از گردوند برم گرفتو چشمامو دم

  کن ولم عععه-
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  ببینی تو نخوان شاید بچه زشتته+

  کن ولممم پیرزنه زشت عععه-

  ببینی هایی صحنه همچین داری دوست+

  پایین انداختم سرمو نگفتمو چیزی

  کرد ول دستمو شدیم دور که کمی

  کردم نگاه ارسین به بااخم و بهش دادم تکیه و درخت یه سمت رفتم

  چیه： گفت و طرفم اومد

  باتوام هوووی-

  ترسااا

  ترسااا

  اومد بخودم که داد تکون جلوم چندبار دستشو

 ؟ چیه .. هان+

  تو کجایی-

  اینجا+

  میکردی فکر چی به-

  ارسین ... اها+

 هوم؟-

 ؟ اریانا گوش تو زد چی واسه سینا بنظرت میگم+

  نکرده که هم خطایی کار بود خودش پیش اریانا که تاحاال اونموقع از

  لجباز تو مثل یکی هم اریانا-
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  شده عصبانی اونم کرده لج باهاش حتما

  رهندا وجود لجبازی واسه ای دیگه دلیل .. بودن کرده ست که باهمم اخه ... نکنم فکر نه+

  خودمونوعشقه بیخیال بابا چمیدونم-

  و زد بهم لبخندی که کردم نگاه بهش تعجب با

  گذاشت لبام روی لباشو یکدفعه

  گرفتم محکمتر و نشد که کردم اونور اینور سرمو چنبار عععه

  میبوسیدم و بود کرده قاب صورتم دور دستشو

  نشه بسته چشمام کردم سعی

  باشم مقاوم که میزدم زور داشتم خیلی

  میوفتادن هم روی داشتن پلکام کم کم دیگه

  شد جدا ازم که

  بود بموقع خداروشکررر اووف

  برم که گرفتم رامو کردمو بهش اخمی

 کجااااا： ایستاد جلوم اومد

  میگزشتا خوش داشت تازه

  خندید بعدشم

  نکبتتت ایشاالاا بخندی اب رو هرهرهر

  کرد بغلم گرفتمو دوباره که برم خاستم ندادمو محلش

 ترسا؟ میکنی دوری ازم چرا-

  میاد بدم ازت چون+
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  چرا-

  میاد بدممم یعنی میاد بدم وقتی نداره چرا+

  کرد جدا خودش از منو

  بود هم توی اخماش

 میخوای؟ رو ای دیگه کسی-

  اره： گفتم ریلکس

 اباتب نخوای خودتم میفهمی ... منی مال کنی هرکاریم تو ببین گفت و کرد عصبی خنده
  میکنننه مجبورت

  باباممممممم حتی بگیره جلومو نمیتونه هیچکسی کنم کاری بخوام اگه من+

 میبینیم حاال-

 میبینیم+

 

 

  بود سفرمون اخر روز

  نشستیم ها ماسه رو و دریا کنار رفتیم دوتایی بااریانا

  واقعا عجب چه اووف نیان باهامون که دادن رضایت اینبار هم کنه دوتا اون

 ترسا-

 جانم+

 ؟ درسته ..میخای رو علیرضا تو-

  دادم تکون سری
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  ... بگو پس گفت بالبخند

  همینه واسه

 چی+

  میدی رد جواب ارسین به اینکه-

  میزنی پسش همین واسه میخوای رو علیرضا تو ولی تمومه چی همه ارسین من بنظر

  درسته+

  میخوادت اونم-

  میگه اینو که رفتاراش+

 داره؟ دوست که گفته بخودتم تاحاال-

  هنوز نه+

  فقط باشی سرگرمی حد در براش شاید-

  نیست اینطوری+

  میدونی کجا از-

  نمیگه دروغ بهم حسم+

 چی؟ خاستگاری بیاد نخواد ها حاال حاال علیرضا اگه پس خب-

 میکنی؟ چیکار

  مطمعنم میاد+

  ... نه یا داره دوست نیستی مطمعن حتی که میشینی کسی پای به داری تو-

 منو اونم ععه بیخیال اریانا+
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  نبود الکی که رفتاراش اون میخاد

  رفتارا کدوم-

  کن ول+

  بکشه پس پا عمرا سینا کنی چیکار میخای تو+

  . نمیدونم-

  اری راستی+

  جون-

  .. دیدمش اونروز که میگفتم باید

  ... بعد زدش سینا که دیدم

  نه یا بپرسم داشتم شک. بودم دودل

  خب بپرس-

  اریانا اممم+

  خب    ببین

  بابا ای-

 گوشت؟ تو زد جنگل تو سینا اونروز چرا+

  ..شد درشت تعجب از چشماش اریانا

 چییی؟-

  دیدیمتون اتفاقی میزدیم قدم باارسین داشتیم کن باور ببین+

...  
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  نیست مهم گفت و کرد اخمی

 چرا؟ نمیگی+

  کنیم حرکت میخایم بیاااید مامان تررررسا*

 .شدم پا کالقه

  عععه میکشیدما حرف ازش داشتم تازه

  ماشینا سمت رفتیم تکوندیما مانتوهامونو

 !!!یچ یعنی! وااا .. شد سوار و سینا ماشین سمت رفت دیدم که باما بیا بگم اریانا به اومدم

  یعنی کنم تحمل بیخودو سنگینو جو این باید دوباره عععه

  من ماشین تو بیا： گفت و ایستاد پیشم و اومد ارسین

  انداختم بهش نگاهی

 

  نبود بدم 

  میزدیم حرف یخورده حداقل

 چیزی ای لجبازی یه

  شدم ماشینش سوار و رفتم

  هامون خونه سمت به افتادیم راه

  کرد زیاد یخورده صداشم و کرد پلی رو اهنگی ارسین

  موندو تو با میشه نه

  شد رد تو از میشه نه

 و موند عاشقت میشه نه
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 شد بد باتو میشه نه

  مدی روی همیشه

  حسودی میکردی هی

 بودم عاشقت من

  نبودی عاشقم تو ولی

  میکردی کج ابروتو

  میکردی لج دوباره

 تمومه دیگه میگی

  برمیگردی دوباره ولی

  میکردم کج ابرومو منم

  میکردم لج دوباره

 اممممم نکردم که کارا چه اخه بودن باتو برای

 باهرکی

  گشتی خواستی هرجایی باهرچی

  کشی هزارتا غرقه تو اخمای میون

 تمومه دیگه صبری

  ندارم باهات کاری

  نداارم بهت حسی دیگه شدم شبیهت منم

-------------------------- 

  باالخره خونمون رسیدیم
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  کشیدم دراز تختم روی وسایلم کردن جور و جمع از بعد اتاقمو تو رفتم

  اینترنتیم های برنامه تو رفتم و کردم روشن رو م نت

  بودم نزده سر تاحاال بودیم شمال که روز چن این

  انالینه علیرضا دیدم رفتم

  شدم شاد یلحظه

  حاال گرمه سرش انالینم االن منم بفهمه میخواد کجا از بابا بیخی گفتم اما

  اومد در گوشیم ویبره صدای که بخوابم کردم سعی کردمو خاموش گوشیمو صفحه

 !!! واااا

  بودم خووشحال خیلی شدن باز چشمام خورد علیرضا اسم به چشمم تا که برداشتم گوشیمو

  میهورد زنگ داشت

  ... خب بودن خواب همه و بود شب بالکن تو رفتم و کردم صاف صدامو

 الو-

  خوبی سالم الو+

  ممنون استاد سالم-

  کلمه این از میاد بدم استادا میگی باشه اخرت بار هی هی+

 ؟ بگم چی پس وا-

  علیرضا+

  ..    اخه امم-

  گفتم همینکه اخه بی اخه+

  علیرضااا باشه-
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 !سفر گذشت خوش خب افرین+

 خوشی؟ نمیبینی منو توچی خالی تو جای ممنون-

  شده تنگ برات دلم اووف بابا نه+

 ( حرفش بااین کردن اب دلم تو قند یعنی

 

  همینطوورر منم گفتم فکر بدون یهویی

  گرفت خندش

 واااقعا؟+

  اوهوووم-

  ترسا ببینمت میخوام+

 کی؟-

  خواستی تو هروقت+

  پنج ساعت فردا امم-

 کجا؟ باشه+

  تو با مکانش-

  همیشگی کافه خب خیلی+

  باشه-

 نداری؟ کاری+

 خدافظ نه-

  ... باش خودت مراقب عزیزم خداحافظ+
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  بودم خوشحال خیلی

 ولیگوگ پسر و دخمل دوتا صاحب و کردم ازدواج باعلیر اینکه باخیال و تختم سمت رفتم
 برد خوابم شدیم

 

  شدم بیدار خواب از که بود یک ساعت

  بودم شده الود خواب خیلی جدیدا

 ولع اب داره و میز سر نشسته شنگول و شاد ارسام دیدم که بخورم ناهار تا پاایین رفتم     
  میخوره

  خبریه： گفتم انداختمو بهش شک با نگاهی

  بزودی： مامان

  خبری وااقعا؟چه-

 هنگا مامان به شاد هم ارسام برم قووربونت بشششه داماد قراره بچم گفت ذوق با مامان
  وااا میرفت صدقش قربون اونم و میکرد

  خاستگاوی بریم کرده قبول اریانا بابای یعنی

  نکنن قبولش که چشهه پسرم مگه：مامان

 بودم کرده فکر بازمبلند اوه

  سینا پس خب مامان-

  خاستگارشه فقط اون گفت جدی و کرد جمع رولباشو لبخند ارسام

  اخه اما-

  خاستگاریه مجلس فردا ترسا وای*
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 زود؟؟ انقدر چرا حاال-

  مادر بهتر زودترر هرچی*

  بخورم ناهارمو تا نشستم دادمو تکون سری

  بود اریانا پیش حواسم تمام

  میشه داداشم زن فرداشب یعنی

  چی سینا پس

 ؟ میده رو قطعی جواب فرداشب اریانا یعنی

  کنجکاو لحاظ یه از و بودم خوشحال لحاظ یه از

  .... 

  شدن اماده شدم شروع که بود نیم و سه ساعت

  کردم تکمیل ارایشمو

 پنج تا پایینش و بود تنگ کمرش که کمرنگم صورتی مانتو و مخملم رنگ ای سورمه شلوار و
  پوشیدم رو بود ازاد باالزانو سانت

  پوشیدم رو پرنگم صورتی سانتی11 پاشنه کفشای و پوشیدم رنگمم ای سورمه شال

  بیرون زدم برداشتمو براقمم پررنگ صورتی کیف

------------------------ 

  بودم نشسته علیرضا روبروی

  بود خوب تیپش

  کمرنگ ابی کتون شلوار و ای سورمه جذب پیرهن یه

  ای سورمه اسپورت کفشای و

  داشتی کارم گفتی خب-
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  راستش+

  .. که بگم میخواستم

  بگو-

  میگم مقدمه بی همین واسه نیستم رفتن حاشیه اهل+

  ام .. ترسا

 میکنی؟ ازدواج من با

  .. خب ولی نفهمیدم درست که اینو پرسید تند انقدر

  داشتم رویاشو مدتها که چیزی کرد ازدواج درخواست ازم اونم

 خیر بهش خوشحال

 

,  :۵ 

  شدم ه

 گفتم معطلی بدون منم همین واسه میومد بدم لوس و نازو ناز و فیسو فیس دخترای از
  اررره

  میدادی جواب بعد میکردی فکر یذره دخترا بقیه مثه الاقل گفت و خندید

  ایش دخترا بقیه نه باشم خودم مثل میخام نمیخوام-

  دیگه کرده خودت وابسته منو همینت+

 خیر؟ امر واسه منزلتون بیارم تشریف کی خانوم ترسا خب گفت که کردم ریزی خنده

  کنید صحبت پدرم با باید خان علیرضا+

  بده شونو شماره حتما بله بله-

--------------------------- 
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  ارسام

  اریانا خاستگاری بریم بود قرار امشب

  چرا نمیدونم داشتم استرسم خب ولی بودم خوشحال خیلی

  دیگه همینجورن پسرا همه باالخره خب

 خاستگاری شب استرس اون بازم است بله طرفت جواب باشی مطمعن که هرچقدرم
  هست

  میزد مشکوک خیلی تاحاال دیروز از کال که ترساهم این

  .. ناراحته خوشحاله نبود معلوم

  کردم چک خودمو بار هزارمین واسه و ایستادم قدی اینده روبروی

  پوشیدم مشکی کتون شلوار یه

  ای سورمه تک کت و جذب سفید پیرهن با

 

  میادن خوشش گفت و نزاشت مامان که بزنم کروات خواستم و کردم پام مشکیمم کفشای

  کرد راضی رو بابا اون باالخره مامان حرف پیرو که منم خب

 اریانا بایبا مبادا که میترسید ازاین ولی خوبیه دختر خیلی اریانا که میدونست بابا البته
  ... داره تعجب جای واسم هنوزم و کرد قبول خداروشکر که شیم کوچیک ماام و نکنه قبول

 و فتمگر  فیگور یه و ایستادم ترسا روبروی پایین رفتم و کردم خالی خودم روی رو ادکلنم
  شدم ؟خوشتیپ ابجی چطوره گفتم

 ---- شدددددددی عااااااالی گفت باخوشحالی ترسا

 کردم پلی اهنگمو و شدیم ماشین سوار

  بگو    
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 بگو هست دلت تو که حرفایی از بامن

  بگو پس عاشقی من مثل توام اگه

  نیستم پیشت ناراحتی بگو

  بگو خواهشا

  بگووو نوازشم هرروز به عادتی بد بگو

  بگو میشه باورم تو حرفای همه من

  تو منو هستیم بگو

  بگووو همیشه باهم

  بگو

  منی تومال

  باز بامن باشی میخای

 حرفاس این تشنه دلم که

  تنهاش نمیزاری بگو

  درداش میشه اروم باتو که

  دنیا کل به منو میدی ترجیح بگو

  میشیم ترکیب باادماش

  خوبیم باهم وقتی

  میشیم غمگین ثانیه یه حتی نباشم اما

  خداکنه چیزی هیچ بگو

  کنه جدا مارو نتونه تاابد
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 (بگو اهنگ)پیشتاز,سمیر,مالنی .

-------------------------- 

  بودیم نشسته مبلهاشون روی

  بودم گرفته ضرب زمین روی باپاهام و داشتم زیادی استرس

  ببینمش میخواستم بود شده تنگ براش دلم

  نمیاد چرا پس ععه

  دیگه بیخود بحثای هزارتا و ماالیتا و بورس درباره صحبت به بود داده گیر باباهامون

  مامان بااشاره بابا گذشت صدساعت اندازه به برام که ساعت نیم بعد باالخره

 (اریانا بابای)جان بهرام خب گفت

  مطلب اصل سر بریم بدی اجازه اگه

  بفرمایید دارید اختیار

  ... خاستگاری پسرمون تک واسه مااومدیم راستش خب-

  پرت و چرت حرفای بازم اوووف

  نبود اونجا حواسم اصال

  ...   اومدم خودم به شد خارج اریانا مامان دهن از که ای جمله باشنیدن یلحظه که

 ( بیار مهمونامون واسه رو چایی مادر جاان اریانا)

 مهه که کرد سالم بالبخند و ایستاد روبرومون چایی سینی با اریانا دقیقه چند از بعد
  دادیم جوابشو

  ردک تعارف هم هارو چایی بقیه و رفت و کرد الکی اخم که زدم چشمکی بهش بمن رسید تا

  واقعا بود شده خوشگل چقد

  قرمز شال و شطرنجیش مشکی قرمز تونیک با مشکی شلوار
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............. 

  کنیم صحبت باهم بریم دادن اجازه بالخره

  داخل رفتیم و کرد راهنمایی خودش اتاق بسمت منو اریانا

 زدم لبخند ایستادمو روبروش

  داد بالبخندش جوابمو اونم

 خوشحاله که بود معلوم

 

 

  دیگه بگو خب امم：گفت اریانا

 ؟ بگم چی+

  بزنیم حرف که اتاق تو مااومدیم االن خب-

  گلم زدیم باهم قبال حرفامچونو منوتوکه+

 ؟ مونده هم ای دیگه حرف

  که کنیم نگاه همو اینجا بشینیم الکی که نمیشه خب-

 .کنیم چیکار میگی پس خب هههه+

  ارسام امم-

  جانم+

 میدی؟ قول .. نکن فراموش هیچموقع میگم چیزی یه -

  میدم قول+

  شد نگران چهرش
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  بگه میخواست چی یعنی

 گفت که شدم خیره بهش

 ....داشتم دوست همیشه من که بدونی میخوام امم خب-

  همینطور منم هههه+

 ...جدا هم از اگه بدونی میخوام گفت و زد کوچیکی لبخند

  نمیشیم جدا هم از هیچموقع میزنی چیه حرفا این عع+

  باش مطمعن

  نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو

------------------------ 

  پذیرایی تو رفتیم

  شاد من خانواده و میکردن نگاه بهمون سوالی اریانا خانواده

  هههه ها مثبته اریانا جواب میدونستن انگار

  بودن گرفته عروسی دلم تو

  میشیم شوهر و زن رسما بعدم و نامزد ما بعد به حاال از

  ایوووول

 ؟ چیه نظرت بابا اریانا：بهرام اقا

  رسیدید تفاهم به：مامان

 رو اریانا اومد و پرید ترسا زدن دست اینا مامانم که خندیدم و پایین انداختم سرمو من
  بوسیدش و کرد بغل محکم

 ببخش منو ارسام ببخش منو گفت اروم من به رو و کرد جدا خودش از رو ترسا اریانا

  من جواب گفت و کرد جمع به رو بعد
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. 

. 

. 

. 
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 منفیه

  چرخید سرم دور دنیا

 !چیییی

  بودم کرده هنگ

  اتاقش سمت به رفت و زد لبخندی که انداختم بهش نگاهی

 ! چی یعنی      

  گرفت جلومو اومد امیر که دنبالش برم خواستم

 ماما   

 

,  :۵ 

  بودن کرده تعجب هم ترسا و ن

  داشتن هم حق

  داد بهم منفی جواب اریانا چرا

 ! چرا اخه

  چیه دلیلش
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  مبل روی نشوندم امیر

  بود خورد اعصابم

  شده گیج بود معلوم ترساهم

  گفت اریانا بابای که بودن ساکت همه دقیقا چند حدودا

  نداشتم دخالتی من و بود اریانا نظر این

  متاسفم

 

  میدادم فحش بهش دلم تو

 همیزن پس منو داره عوضی توی بخاطر اریانا نداشتی دخالتی که کردی غلط کردی غلط
  گفت خوودش داره دوسم که گفت بهم خودش

  امشب .. چرا پس

 باااید بزنم حرف باهاش باید من بوده مجبور اون نه نه

 

,  :۴ 

  ترسا

  بودم منگ هنوزم

  داد رد جواب ارسام به اریانا چرا

  ناراحته خیلی ارسام میگذره شب ان از روز سه االن

  نمیاد دانشگاهم و خاموشه گوشیش اریانا

  بیرون نمیاد خونشونم از حتی
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  نیست گفت مامانش که خونشون در رفتم یبارم

 

  .. چیه دلیلش نمیفهمم  پووووووف

 

  ام اینده به کنم فکر خودم به و بشم بیخیالش کردم سعی

  علیرضام به

  خونه بود اومده زود بابا و بود ناهار موقع    

  نیومد بیرون اتاقش  از ارسام

  بیاد بزن صداش ارسامم گفت مامان به بابا که نشستم میز سر رفتم

  نمیاد*

  دارم واجب کار نمیاد چی یعنی-

 !! باشه داشته میتونست کاری چه بابا یعنی

 و ردک صحبتی باهاش و رفت خودش بابا تاااینکه نداشت فایده اما زد صداش بار چند مامان
  پایین اومدن دوباهم هر رب یه از بعد

  بیاد خاستگار ترسا واسه قراره： گفت بابا

  خودمو ندادم نشون اینطوری اما میده بابا خبرو این روزا همین میدونستم

  کردم تعجب خیلی مثال که کردم تظاهر و

 !کی گفت متعجب ارسام

  تهرانی علیرضا：بابا

 گفتی؟ چی شما گفت بابا به رو و کرد نثارم غره چشم یه توهم رفت اخماش یهو ارسام
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  بیان گفتم-

  میدادید اجازه نباید+

 چرا؟-

  نمیشناسیم کامل اونارو ماهنوز+

  دیگه بشناسیمشون تا میان خب-

  .. بابا اخه+

  دیگه بیان گفتم نداره اخه-

 هک اینجور ولی میکنیم ردشون نبودن خوبی خانواده اگه البته مهمه ترسا نظر حال هر به
  روانشناسه و  دانشگاه استاد پسر معلومه

  میاد خوب بنظر

  اتاقم تو بیا ترسا گفت و کرد نگاهم عصبی ارسام

  ارسام پیش رفتم شد تموم که ناهارمون

 میکنی قطع پسره بااین اتو رابطه نگفتم تو به من مگه-

  زده زنگ بابا به خودش نداشتم ای رابطه باهاش من+

  اورده ازکجا بابارو شماره اونوقت-

  برداشته ها پرونده تو از حتما چمیدونم+

 ؟ چیه بهش تو جواب -

  ام .. خب .. من+

  تو و میدونم من باشه مثبت جوابت اگه قسم بخدا -

 مگه تو اصن ...میاد بدت ازش انقدر که داری ای کینه چه این از تو نمیدونم ؟من چرا اخه+
  میشناسیش
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 ؟ فهمیدی منفیه تو جواب .. هرحال به گفت و داد تکون سرشو کالفه ارسام

  .. منم کنه تاییدش بابا اگه+

  گفت و بدم ادامه نزاشت

  نه علیرضا ولی کن انتخاب میخای هرکیو خودته زندگی

  بیااار برام منطقی دلیل یه چراااا اخه+

  پسره از نمیاد خوشم گفتم همینکه .. ترسا پااایینا بیااار صداتو-

  ندیدیش تواصال+

  پووووف

  ترسااا-

  بیرون زدم اتاق از بشم حرفش ادامه منتظر اینکه بدون که بزنه حرفی خواست

 اسهو دلیلی دیگه کنه تاییدش باباهم میخاد منو اونم میخام اونو من خب! نه میگه چرا اخه
  نیست کردنش رد

 هوووف

 

 

  خونمون اومدن اینا علیرضا که بود شب پنجشنبه

  رسیدم خودم به حسابی

  انداختم نگاهی خودم به اینه تو شدم اماده و پوشیدم لباسامم و کردم تکمیل ارایشمو

  قرمز شال و مشکی تفنگی لوله شلوار با طوسی تونیک یه

  بود قرمز ارایشمم
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  روزدن در زنگ

  ایستادم منتظر و رفتم

 یه و دانشگاه رییس تهرانی اقای و باشه خواهرش میدم احتمال که دختر یه دادم سالم و
  خوشتیپ مسن خانم

  هم سر اخر و

  علیرضا          

 بود شده خوشتیپم چه اوف

  جذب مشکی پیرهن و مشکی شلوار و سفید کت

  گرفتم دستش از رو شیرینی و گل و زدم بهش لبخندی

  نشستم مبلها از یکی روی رفتم و

  بود توهم اخماش اولش از ارسام

 !!!!!وا!!!!! 

 رنگ    موهای بااون زیادی میکنه فکر شاید نمیاد خوشش علیرضا قیافه و تیپ از کنم فکر
  بود کرده همینکارو اینبارم و صورتش تو میریختشون همیشه که روشنش

  سوسولیه

  رو پسر همین میخوام همینو من ولی

  بزنیم حرف باهم بریم که گفت بابا ساعت نیم حدودا گزشت از بعد

  تو رفتم و کردم راهنماییش اتاقم سمت به

 بفرمایید-

  ممنون+

  خب-
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  چی+

  بگو-

  دارم شرط چنتا من اکی اها+

  میکنم گوش-

  باشیم باهم میریم هرجا و باشه خودم پیش همیشه زنم میخوام اینکه اول+

  باشه زندگیم تو نمیخام و میاد بدم چشمی هم و چشم از  دوم

  میخوام من که بیاد اونطوری باید بیرون میریم وقتی اینکه سوم

  نکنه ولم سختیا موقع و باشه گاهم تکیه همیشه چهارم

  وایسه جونش پای تا داده که ای بله پای اخریشم و

  دادم تکون سری اخرش کردمو گوش بادقت

  دارم چنتاشرط منم+

  بگو-

  کرد قبول واونم گفتم براش شرطهامو

  پایین رفتیم

  میدیم جواب اینده ماهفته گفت بابا که بود ما طرف به چشما همه

  کنه فکر باید دخترم

  کردن قبول اوناهم که

--------_-_--_----------- 

 نداشتم خبری اریانا از بود هفته یه نزدیک االن

 !! نمیشه تنگ منم واسه دلش یعنی داده منفی جواب داداشم به حاال نامرد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 281 

  بود کرده تغیرر قیافش خیلی هفته یه این تو ارسام

  بودن دراومده هاش ریش

  نمیزد بهشون دست اونم و

  زیاد نمیرفت بیرونم

  داداشم بیچاره اووف

 ؟ بود چی اریانا دلیل یعنی

 باریاج ازدواج از فرار برای راه بهترین اونشب و نمیخواست رو سینا اونکه اما! سینا بخاطر
  بود سینا با

------------------- 

  نشستم بابا روبروی و بیرون رفتم اتاقم از داشت کارم بابا

 ؟ چیه نظرت ترسا خب-

  علیرضا یا ارسین

  علیرضا گفتم پایینو انداختم سرمو

 چ بعد اما توهم رفت اخماش بابا

 

,  :۴ 

 تمومه چی همه نه؟اونکه ارسین چرا گفت ثانیه ن

  ندارم بهش ای عالقه من ... من خب-

 میخوای؟ رو علیرضا مطمهنی+

  بله-

  بکنم هرکاریم تو خوشبختی واسه حاظرم من خب خیلی +
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  .. دیگه میکنیم یکاری هم محمد با شراکتم واسه

 بابااااجووووونم عاااشقتم+

  خوبین خانواده گفتم همه کردیم تحقیق نشو لوس حاالاا خب-

  مثبته اونم که تو نظر بود مونده فقط

 ?بابا خوبه شب جمعه برا باشه هم خورون شیرینی و برون بله جشن

 عااالی باباجوووونم عالیههه+

  بشه پنجشنبه تا میکردم شماری لحظه

  علیرضا و من واااای

  میشیما خوشبختی زوج چه

  .. بود خاموش هنوزم اما بدم خبر بهش که اریانا به زدم زنگ

  لعنتی ععه

  دوهفته شد االن

  ندارم ازش خبری هنوز

--------------------------- 

 امروز و گفت بهشون جوابمو دیروز بابا میکنم اماده خودمو دارم من و شبه پنجشنبه
 .برونه بله مجلس

  . هستن فامیلمونم بزرگای از دیگه چنتا بزرگمو  عمه و اینا محمد عمو

  باشه هم اریانا داشتم دوست من ولی

  اریانا بخاطر ناراحت طرف یه از و نامزدیمه مجلس امشب چون بودم خوشحال طرف یه از

  اوووف

  پایین رفتم شدمو اماده
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  بودن رسیده ایناهم علیرضا

  سمتش رفتم

 .نزدیکم اومد اونم که

  خانومی سالم-

  سالم+

  تو خوبی-

  خوبی تو خوبم اهوم+

 ؟ چته ععع-

  نیست چیزیم+

 

  ناراحتی چیزی از-

  اوهوم+

 چی؟-

 اون اام باشه اریانا میگه تبریک بهم نامزدیم مراسم واسه کسیکه اولین داشتم دوست+
  نیومد حتی

  که نمیدونسته خب-

  نیست که گفت مامانش رفتم خونشونم در نمیده جواب گوشیشو+

  نداره اشکال-

  دیگه نباش ناراحت توام حاال میاد عروسیمون واسه ایشاال

  باشهههه+
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  مهمونا سمت رفتیم و زد لبخنده

  شدم علیرضا نامزد رسما من دوماهه صیغه شدن خونده از بعد و

  بود نیومده ارسین امشب

   .. قضمیت نمیدیدم قیافشو بهتر چه

  اینا علیرضا خانواده و مابودیم فقط حاال و رفتن یکی یکی همه شد تموم که جشن

  اومد دنباالم علیرضاهم که تواتاقم رفتم

  بودم ناراحت هنوززم

  گریه زیر بزنم میخواست دلم دادم مثبت جواب که موقعی

  بودیم داده قول بهم اریانا منو

  میگیم تبریک بهم که باشیم کسایی اولین بودیم داده قول

  قولش زیر زد ... اون اما

  دیگه نباش ناراحت جان ترسا گفت نزدیکمو اومد دید ناراحتیمو باز که علیرضا

  بود داده قول بهم اون+

  بیاد نتونسته حتما خب-

  بیاااد بود اگه هم موت روبه داد قول کرده غلط+

 هان؟ ببینم اینجوری تورو باید که چیه من گناه االن خب-

  گرفت خودش بفل تو منو و نشست کنارم اومد که پایین انداختم سرمو

 علیر-

  جانم+

 ؟ خونشون در بریم-
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 االاان؟+

  میکنمم خواهش-

  اخه+

  دیگه ندارم طاقت من توروخدا میکنم خاهش علیرضا-

  میومد در داشت اشکم

  بریم شو اماده زود خب خیلی خب خیلی+

  شدم اماده سریع شدمو بلند سرجام از خوشحال

  امادم من+

  بریم بیا باشه-

  شدیم ماشین سوار و رفتیم

-------------------------- 

 ؟ خونشون همینه-

  اره+

  بیا برو زود خب خیلی-

 علیر میگما+

 جان-

 شب؟ اینموقع نیست زشت+

  نمیدونم-

  زدم زنگشونو رفتم و دریا به زدم دلمو دقیقه چند از بعد بودم دودل دادم تکون سری

 برداشت ایفونو خودش
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  بله-

  وااای

  کننن بااز ترررساممم اریانااا+

  تو بیا گفت و کرد مکث ثانیه چن-

  حیاتشون داخل رفتم

  اونم بیرون اومد که

  دادم فشارش محکم کردمو بغلش پریدم دیدمش تا

 برات دلم نمیگی عوووضی خاموشه گوشیت اس دوهفته کثافتی خیلی بیشعوری خیلی-
  مییشه تنگگ

  بود اشک غرق چشماش شد جدا ازم اریانا

  گفت حالت همون تو

  .... خوشبخت اجی نامزدیتو میگم تبریک

  عزیزم بشی خوشبخت

  میدونست کجا از کردم تعجب

  میدونی کجا از تو-

  میگرفتم سراغتو همش دوهفته این کردم فراموشت کامل کردی فکر+

  بود گفته بابام به بابات

  نیمدی چرا پس پس-

  نبودی تو چون نگذشت خوش بهم خوبیش باتموم امشب میدونی

  هه قولت زیر زدی نبودی
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  نتونستم ... یعنی نشد بیام میخواستم کن باور ترسا+

  نتونستی چرا-

  کنم نگاه ارسام چشمای تو نمیتونم کن درکم+

  خیییلی اریانا بیمعرفتی خیلی قولت زیر زدی اون بخاطر یعنی-

  نمیدونستم دلیلشو من و میریختن اشکاش اریانا

  بخشیدمت نداره اشکال نکن گریه اجی-

  ... من ترسا+

  خارج میرم دارم من

..... 

  ... خارج میرم دارم من که چی یعنی چرخید دنیاتوسرم ... چیییی

  چی یعنی اریاناااا-

  میشم چی من پس .. پس

  میشه چی اون ... اون ارسام

  میاد سرش به چی میدونی

  قیافشو دیدی جدیدا

  میگفتم گریه با اینارو همه

 ! بررری میخوای میگی که لعنتی دیدیش

  راحتی همین به

  ... من مجبورم من ترسا+

  نبودی مجبور تو نه نه-
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  کنی فرار اجباریت ازدواج از میتونستی خاستگاری مااومدیم که اونشب

 ؟ هان دادی منفی جواب چرا

  ... نمیدونی هیچی تو ترسا+

  میدونم چیو همه من چرا-

 ... تو

 

 

  نداشت پول سینا اون اندازه به شاید من داداش+

  میخواستت دلش ته از اما

  کرد ثابت اینو تمام سال هشت و نبود هوسش و هوا دنبال

  .. ارسام میدونم میدونم ترسا-

  بگم بزار پس نمیدونی نه+

 کشید؟ چی دوهفته تواین داداشم میدونی

 نمیفهمی تو

 

,  :۴ 

  داره حالی چه ببینی داداشتو اشک موقعیکه نمیفهمی

  داره حسی چه ببینی چشمت جلو داداشتو شدن تکه تکه لحظه به لحظه وقتی

 ستد تو دست دیگه بایکی عشقشو وقتی میده جون چشمات جلو داداشت ببینی وقتی
  داره حالی چه میبینع
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  چی یعنی ببینی چشمات با داداشتو شدن خورد وقتی نمیفهمی

  گفتم داد با

 نمیفهمیییی والله به نمیییفهمی نمیفهمی

  شد تر بلند هقم هق صدای

  میفهمم بخدا میفهمم ترسا گفت داری خش صدای با اریانا

  میبینی خودتو داداش شدن خورد فقط تو

 چی؟ من دل توی شده تلنبار های غصه و غم

 ؟ چی یعنی نزنی دم و ببینی عشقتو ناراحتی مجبوری وقتی میفهمی تو

 دیب منفی جواب زندگیته تمام کسیکه عشقت به مجبوری وقتی میفهمی .... میفهمی
 ... بخاطرر

  گفت تر بلند بعد شد ساکت یهو

  کردی قضاوت یطرفه ترررسا

 دیدی داداشتو دردای فقط تو

............. 

  کنی ختم رو قاعله این ارسام به مثبت جواب با میتونستی تو-

  لعنتتتی نمیتونستم د+

  نمیتوووونستمممممم

  بگووو بهم دلیلشو چرااااا خب-

  هیچیییو ترسا نمیدونی هیچیو تو+

  بگو نکنم قضاوت یطرفه تا بدونم تا بگو بگو خب-

  خطه پشت سینا بیا اریانا گفت و اومد مامانش
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  میام االن：اریانا

  بگذری؟میتونی ازش همینطوری میخوای پس چی ارسام+

  ... من ترسا-

  ببینتت بزار حداقل+

  اخه-

  میکنم خواهش+

  باشه-

--------------------------- 

 

 

  ارسام

  ببینیم همو اریانا منو دوشنبه قراره

  نیست دلم تو دل

  شده تنگ براش دلم

 مبه خودش اون وگرنه بده منفی جواب بهم شده مجبور میدونم نیستم دلخور دستش از
  گفت

  گفت بهم هم خاستگاری شب حتی داره دوستم که گفت

  بودم اماده که بود نیم و چهار ساعت

  دنبالش رفتم

  بود ایستاده خیابون سر

  بود شده تنگ براش دلم چقدر که وای
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  نمیشد اما کنم بغلش همونجا و برم خواستم

  شد سوار که زدم بوق براش

  عشقم سالاام گفتم کردمو نگاه بهش لبخند با

  سالم گفت سرد نمیاره خودش روی به ولی ناراحته کردم حس

..  

  قشنگ پرم تو خورد

  تو خوبی+

  ممنونم-

  وااا

  بود اومده خوشش هم خیلی بودمشو برده بار اولین همونجاییکه ببرمش گرفتم تصمیم

  کردم پلی و اهنگ

 بش از بعد و بودیم جدا هم از که مدتی تاین بود اریانا به من دل حرفای اهنگ این یجورایی
  اووف خاستگاری

  میکشی دست عشقمون از داری غریبه سر 

  قرارا و قول اون چیشد

  میکشی پس پا چرا

  خودم چشمای توی

  میکنم تماشا تورو

  میکنم حاشا ولی رفتی تو که میگن همه

  اون دست تو دستات

  عشقمون از گزشتی چرا
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  اون مثل شدم یکی منم

  بود قصه این تو من قبل که

  درگیریو بازم

  نمیگیریو سراغمو

  میری همیشه واسه نمیشینیو من کنار

  بگیری دستاشو که

  کنم باور چرا دروغه یه حرفایت همه

  بکنم عادت چرا نبودی موندنی که تو

  گزشتم خودم از دیگه

  بود تو دنیای واسه

  میرفتی که بارون زیر

 بود تو دنبال گرگا چشمای

------------------------- 

  شدیم پیاده

  کنار رفت و نزاشت که بگیرم دستشو خواستم

 ! چیه رفتاراش این دلیل

  اونطرفتتر کشید یخورده که کنارش رفتم منم نشست باغ وسط االچیق توی رفت

  غلمب تو گرفتمش نشستمو نزدیکترش همین واسه نداشتم خودم از دوریشو این طاغت

  گرفتمش محکمتر نزاشتمو ولی جداشه ازم کرد سعی

  گفت که
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  اریانا-

  سرجاش نشست اروم و  کشید تالش از دست

  بله گفت و شد خیره چشمام تو

  کنم نگاه چشماش تو نمیتونستم لعنتی

  میگرفتم اتیش داشتم          

  بود بغلم تو هنوز

  دادی رد جواب بهم چرا گفتم بهش رو

  بود مشخص کامال صدام تو لرزش

  بگیرم سنف بزنمو حرف باهاش بتونم راحتتر تا نشستم تر عقب رفتم کردمو جداش خودم از

 بدی جواب نمیخوای-

  ن و ...چ.  چون +

  دادی رد جواب بهم چرا ... چرا-

  بگو

  میخوام سینارو من+

  چیییییییییییی زدم فریاد داد با تقریبا

  ... همینم واسه میشم خوشبختتر سینا با دیدم کردم فکر خیلی من： گفت که

  میگی داری چی ارریااانا-

  میفهمییییی

  نمیشدی خوشبخت من با یعنی

  ... من کردم انتخاب سینارو من .. من ارسام+
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 کردی دیوونم کردی؟چرا خودت عاشق منو داری؟چرا دوسم که گفتی بهم چرا ...چرا پس-
  چراااااااااا لعنتیییی

  ارسام باش اروم گفت اریانا که میرفت باالتر هرلحظه صدام ولوم

 ؟ هان باشم اروم چطوری-

 منفی وابج بهم کرد مجبورت بابات که بگو بگو توروخدا بکنی اینکارو کرده مجبورت بابات
  بگووو بابات انتخاب این که بگو بدی

  .. میتونیم کنیم فرار باهم مامیتونیم

  ارسام نه： بدم ادامه نزاشت

 خوشبختم سینا با من

  بشی خوشبخت توام امیدوارم کردم انتخاب سینارو منم و گزاشت ازادم کامال بابام

  میفهمی میگی.. داری چی اریانا-

  میگم دارم چی که میفهمم من اره+

  سیناعه فکروذهنم تمام االن ندارمو حسی کوچکترین حتی تو به دیگه من

  میشه محسوب شوهرمن االن سینا

  کرررده غلللط سینااا+

  کنننیییییییی صحبت اینجوری همسرم راجب نمیدم اجاازه بهت-

  گفت فریاد با

  جدیه قضیه پس

  میشه مگه ولی

  یعنی

  نمیخاد منو دیگه واقعا یعنی
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 گوب راستشو میپرسم ازت سوال یه میکنم خواهش گفتم گرفتمو جلوشو که بره خواست
  چیزی گرفتن درنظر بدون

 نداری؟ عالقه بهم دیگه واقعا تو .. تو

 گ محکم و قاطع
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  نه： فت

  زدم زانو روزمین کردن خراب سرم رو را دنیا

  میرفت داشت اریانا

  میرفت دستم از داشت عشقم

  بشی خوشبخت امیدوارم بود ما دیدار اخرین این گفت و برگشت

 یهو؟ شد چت المصب نبودی بیرحم اینقدر که تو-

  ایستاد و لحظه چند کرد مکث

  زدم داد که رفت دوباره ولی

  نروو تروووخداااا نروووووو

  نمیییتوووونم نمیتوووونم من اریانا

  نفرت نه عشق نه بود غم فقط چشماش تو کرد نگاهم غمگین و برگشت یلحظه

 ؟ باشه اینجوری باید دیدارمون اخرین واقعا یعنی زدم داد

 ؟ کنیم تموم اینجوری باید

  دادم فشارش و گرفتمش بغلم تو محکم نشست نزدیکم اومد
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  .. داشتم دوست رو دختر این چقدر من

  بگیرمش اغوشم در میتونم که باره اخرین این حاال اما

  کردم جداش خودم از

  کرده بغش بود معلوم

  بشن سرازیر من جلوی اشکاش نداد اجازه که بود محکم و مغرور اونقدر اما

  لباش روی خورد سر چشماش روی از نگاهم

  ببوسمش میتونم که باریه اخرین یعنی

 بوسیدمش باولع  گزاشتمو لباش روی لبامو ناخودااگاه فکر بااین

 

 داشت ارزش یدنیا واسم بوسیدمش اماهمینکه نکرد همراهی باهام

  شدیم جدا ازهم دقیقه چند از بعد

  برسونمت حداقل بزار گفتم که رفت پاشد اریانا    

  شدیم ماشین سوار رفتیمو

 ؟ کنیم فرار باهم نمیای چرا اریانا گفتم ماشین تو

  باشیم باهم میتونیم منوتو

  همیشه واسه

  گرفتم تصمیممو من نزنید حرفشم دیگه-

  میمیرممم تو بدون من بگیری تصمیمو این اخه شد باعث چی+

 پایین انداخت سرشو

  نمیخواست دیگه منو اون نگفتم چیزی دیگه و کردم پلی اهنگو
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  نبود باور قابل واسم

 دیگه منو یعنی بوده خودش نظر گفت اون شه جدا ازم اینجوری بخاد که نبود منطقی
 نبود خوب اصال حالم نمیخواد

  ... این جز میکردم چیو همه فکر

  خدایااااااااااااااااا

 دارید نگه همینجا لطفا-

  چرا+

  دنبالم میاد شوهرم-

  باششممم نننم شوهرتتت بود قرار لعنتی بگیرمم اتییییش میخواستم شوهرم میگفت وقتی

  داشتم نگه

  زدم داد شد پیاده وقتی

  خداااااااااا

  افتادم راه کردمو روشن ظبطو شد خوب حالم اینکه بعد

  پاهات صدای میاد

  میدونم نزدیکیتو

  اما رفتی تو میگن

  میمونم منتظر من

  که نمیکنم باور

  نباشم تو قلب تو

  باشممم غصه اسیر نمیخوای توام بگو
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  خدایا میشتوم چی

  هاشه خنده صدای

  باهاشه دیگه یکی نیستو تنها انگاری

  که میگن دروغ چشمام

  اونه دست تو دستش

  عاشقه میگفت خودش

  میمووونه میگفت خودش

  هستی چی من برای میدونه خودش خدا

  کنارم بمون نرو

  میپرستیی هرچی به

  تو بی میشه دیوونه ات شکسته دل عااشق

  چشاتو ازش نگیر قبوله بگی هرچی

  نداره برام رنگی چشمات بدون دنیا

  بیقراره قلب یه هستی کل تو بعد

  اونه دست تو دستش که میگن دروغ چشمام

  میمووونه میگفت خودش عاااشقه میگفتتتتت خودش

  بیقرار قلب اهنگ فرشته

 داشتم بزرگی بغض بود دلم حرف اهنگ این واقعا

  ... بشکنه نزاشتم که ساله بیست نزدیک االن

  نمیتونم دیگه ولی گرفتم محکم خودمو
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  نمیکشمممم

  برییدم

 ... اریانا بدون

 

 

  ترسا

  اومد ارسام باالخره

  .. شده چی بدونم داشتم دوست خیلی

  نه یا داده تغیر نظرشو اریانا

  سمتش رفتم

  بود ناراحت قیافش

  اتااقش تو رفت بگه چیزی اینکه بدون

  چیشد ببینم وایسا ارسااام گفتم و رفتم دنبالش

  کرد قفلش بعدم بست روم درو و نکرد نگاهم بهم حتی

  وااا

  نکرده قبول یعنی این

 حوووصلتووو ترساااا گمشووو زد داد که زدم محکمتر نداد جواب که در به زدم چندبار
  ندارررم

  میکنه خالی من سر ناراحته دیگه یکی از ععععه

  مکرد فکر نشستمو تختم روی لوسی باحالت کردمو بغل بالشتمو اتاقمو تو رفتم
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  اومده علیرضاجان بیا پاشو تررسا زد داد مامان بودم فکرام غرق که همینطور

  پایین پریدم علیرضا اسم بااومدن

  که نمیشد مامان جلو ولی بغلش تو برم خواست دلم دیدمش تا

  اتاقم تو بیا گفتم همین واسه

  کرد همینکارو اونم

  خوبی خانومم سالم_

  خوبی تو عااالیم باشی که تو ممنون+

  عاالیم باشیی توکه-

  خندیدم

  کرد بغلم و جلو اومد که

 ------ داشتم دوست اغوششو چقدر

 گفتم روبهش

  علیر

  جانم-

  خندیدم ریز نداری؟و رو ترم تواین انداختنم قصد دیگه+

  بودم فکرش تو اتفاقا چرا： گفت که

 بدجنسسس+

 مشکلیه؟ بندازمت ام دیگه دوسال تا بخاد دلم شاید خب هههه-

  کنم چیکار میدونم منم اونوقت بندازی دوسال منو ععع+

  میکنی پنچرش یا میریزی ابمیوه ماشینم تووباک دوباره فوقش-
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  بوده خودم شجاعت کنه فکر بزار نبود من کار اون که ندادم لو ولی خندیدم

 خبیث روح میگن این به هاهاها

 

 کلید بااینکه کردی باز رو باک در چطوری شوخی از جدا خدایی ولی گفت و کرد روبهم
  نداشتی

  ازهر  یه دیگه خب گفتم و زدم زورکی لبخند رفت شدم ضایع واای ... بگممم چی حاال اوه اوه

  بدونم منم رازی؟بگو چه+

  نمیگممم نوچ-

 نه؟ نمیگی+

  نمیگم نه-

  دادنم قلقلک به کرد شروع خوابوندمو تخت رو یهو

 بودم هخندید بسکه دیگه نبود کن ول نکن میگفتم و میزدم داد هرچقدرم داد قلقلکم انقدر
  میومد چشمام از اشک

  نشد اما کنم ردش خودم رو از خواستم

  بدم ادامه یا میگی گفت و داد قلقلکم باز

 

  میزدم نفس نفس 

  توهااا میدونمو من بدی ادامه+

 دوب
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  دادنم قلقلک به کرد شروع اره

  شد مچاله مالفش که خوردم وول انقد تختم رو

  کننننننننن بسسسس زدم داد جدی یهو

  خنده زیر زد و جذبه ماشاال اوهو-

  نشستم روتخت و اونور دادم هلش

  نداشتم نفس دیگه وای

  گرفتم ازش رومو

  .. یا میگی گفت پیشمو اومد که

 چیییی؟ یا گفتم سمتشو برگشتم باعصبانیت

  بیارمت بحرف تا .. کنم دیگه یکار یا-

  بیارم جا تاحالتو کن دیگه یکار داری جرات+

 میکنی؟ چیکار خب-

  باهات میکنم قهر+

  کنی قهر که خودته دست مگه کنی قهر بامن میکنی غلط هی هی-

 قهر رممجبو بعدش ... کنم برابرت در نمیتونم کاری منم و میکنی اذیتم خب+ گفتم لوس
  کنم

 تا کنممی اذیتت بیشتر نه اگه باشممم گفته کنی قهر باهام نداری حق هیچوقت هرحال به-
  کنی اشتی باهام

  میگفت اینجوری کشی منت جایه االن بود گرفته خندم

  لوتیا بقول خب خیلی

 (هستم تالفیو ولی نمیکشم که خط حاال) میکشیم خط ما سوسوالس بچه مال قهر
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  بگو حاال خب-

  بگم چی+

  کردی باز چطوری ماشینو باک-

  رازه یه گفتم ععع+

  بگی بهم باید راز که رازه گفت محکم و جدی-

  عععه

  بدم لو شدم مجبور دیگه

  اون .. خب .. خب+

  نبود من کار

 یاناار  باشم نداشته کارت به کاری دیگه خواستم دادی اخطار بهم که شب همون از ... یعنی
  کرد اینکارو

 ههههههههههههه نمیکنی توازاینکارا گفتم تو بگو پس .. گفت و خندید

  گفت که خندیدم منم

  ... اونشب من ترسا-

  بترسونمت میخواستم فقط نداشتم بدی قصد کن باور

  .. و میایستادی توروم اونطوری که بودی دختری اولین تو اخه گفت و زد خوشگلی لبخند

  میدادم حرصت+

  درسته ههههه-

   .. ای خوشمزه توام خدایییش ولی

 پایین انداختم سرمو انداخت گل لپام کردم حس یلحظه
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  ...و است العاده فوق چیزت همه من توواسه گفت و باال اورد سرمو گرفتو چونمو

 کردم حس لبام روی لبهاشو داغی

  میبوسیدم مالیم ارومو

 کردمو فرو ماهاش توی و باال بردم دستمو

  کردم همراهی باهاش

  ... میبوسیدم ینفرو که بود بار اولین

  

  شد خیره بهم بالبخند و شد جدا ازم طوالنی بوسی یه از بعد

 .شدم مسلط خودم به زود ولی کشیدم خجالت ازش واقعا یلحظه

  بود نامزدم باالخره خب

  دیگههه بشه شوهرم قراره

  خوووووب چقدر واییی

  رفت و داره کار که گفت علیرضا کردیم صحبت باهم که ساعت سه از بعد

  بودم نگرانش خیلی اتاقش از بیرون بود نیومده هنوزم ارسام

  شدمو بیخیالش خاموشه گوشیش افتاد یادم که اریانا بزنم زنگ گرفتم تصمیم

  ردمک نگاه بودیمو گرفته علیرضا با نامزدیم واسه که هایی عکس تابمو لب پایه رفتم

.-_--_-_-_---_---_---_-_- 

 بود گذشته هفته یه

 بهمون میگزشت خوش واقعا میگشتیم میرفتیم باهم دنبالمو میومد علیرضا هرروز

 امانم وقتاییکه فقط و بود نیومده بیرون اتاقش از هم لحظه یک حتی ارسام مدت این تو و 
  میکرد باز رو در میبرد غذاشو
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  عععه

  داداشم بیچاره

  رو ارسام بشکنه اینحوری اومد دلش چطور اریانا

 منوو مغرور داداش

  داشتن ارزوشو دخترا همه کسیکه

  اومد دلش چطور واقعا

  روش پریدم خورد زنگ تلفنم که کردم پوفی

  ناشناسه شماره یه دیدم که

  گفتم برداشتمو

  الو

  پیچید گوشی تو اریانا صدای

  الو-

  گفت داری خش صدای با

 .منگلم خاص دوست سالم-

  بودیم نگفته بهم رو جمله این وقته خیلی اومد یادم تازه

  شد جمع ارسام اوری یاد با که لبم رو نشست کوچیک لبخند یه بایاداوریش

 انتخابش بخاطر نباید من و داشته دلیلی شاید اون خب دیدم که ندم محلش خواستم
  گفتم پرانرژی همین واسه که بزنم بهم باهاش دوستیمو

 خوووبی؟ جووونی اسکوووول سالم-

  ببینمتتت میخوام دوستم+
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 کجا؟ و کی-

  امروز همین پنج ساعت همیشگی پارک+

  جونی منگل باشه-

 نداری؟ کاری+

  ...فعال عزیزم نه-

 بوق

 بووق

  بووق

---------- 

 رفتم شدمو اماده سریع بود چهار ساعت

  پایین

 پوشیدم ایمم سورمه کتون شلوار پوشیدمو کوتاه جین مانتو یه

 پایین رفتم و کردم کامل ارایشمم

  بودم قرار سر پنج ساعت

  رسید همونموقع اریاناهم

  بودن سفید ست شلوارش و شال بودو پوشیده نخی کوتاه و جذب مشکی مانتو

 قرمز کیفش و کفشهاش و

 

 

  کردم بغلش و شدم بلند باناراحتی
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  کرد همینکارو اونم

  بودیم ناراحت هردومون

  کردم نگاه بهش

  بود کرده تغیر قیافش چقدر

  نبود شیطون و پرانرژی دختر اون از اثری دیگه

 میکنی؟ باخودت داری ویکار گفتم دار بغض و اروم

 ؟هااااان؟ میزنی پسش میخوای رو ارسام بااینکه چرا

 *اریانا*

 میکردم؟ چیکار خودم با داشتم واقعا

  ... من

  همینطور منم بود اشک غرق چشماش کردم روبهش 

  باشه دیدارمون اخرین این شاید ترسا گفتم

  چی یعنی چیییی+

  گفتم دار خش و زور به

 .....   پرواز فردا

  دارم پرواز

  یعنی اریااااانا-

  ... واقعا تو یعنی

  ... سینا با میخوای واقعا

  میگفت مقطع
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  گرفتم رو تصمیمم من اره

  کنم ازدواج سینا با باید من

  ... پدرمو تا

  کردم باز بستمو چشمامو

  گوفتم تصمیممو من ترسا گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

  ...میر سینا با

  گفت و بدم ادامه نزاشت

  نامررردی خیلی

  خیییییلی

  هیچی من حاال

  میکنی؟ایناهیچی چیکار چی؟اونو داداشم

 میکنی چیکار وجدانت عذاب با

 د حاال کردیو خودت عاشق داداشمو چرا
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  چرااااااااااااا میدی رد جواب بهش اری

 .میپاشید زخمم رو نمک داشت

  نبود کن ول اونم داشتمو غم کافی اندازه به خودم

  ترسا میکنم خواهش گفتم اروم

  شه تموم کینه و گریه و اشک با دیدارمون اخرین نزار
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  کنیم خوشگلش بزار

  داداشم بیچاره گفت و کشید عمیق نفس یه ترسا

  نیومده بیرون خونه از اس دوهفته

  میکنم خواهشش ترررسا-

  داداشم داداشم میگی فقط نمیکنی درک منو تو

 چی؟؟؟ من پس

  .... چیه نمیدونم که دلیلی به نخواستی خودت داشتی فرصت تو+

  برم من بدی ادامه میخوای اگه-

  ببینم وایسا+

 کلم؟اس خاص دوست بریم کجا حاال گفت و زد خوشگل لبخند یه و کرد پاک سریع اشکاشو

  گفتم زدمو بهش لبخند منم

  کافه بار اخرین واسه

  شهربازی بریم بعدم بریییم+

  گذروندیم خوش شب نه ساعت تا

  رهبگز خوش بهمون حسابی اخری دم این و کنیم فراموش مشکالتمونو کل کردیم سعی

  بود سینا خورد زنگ گوشیم

  عه سینا کن صبر یلحظه ترسا

 الو-

  عزیزم سالم+

 خوبی سالاام-
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 ترسایی؟ با هنوز ممنون+

  اوهوم-

 ؟ کجایی دیگه بسه+

  دیگه اخره روز خب-

 ساعت؟ چند این نبود بس+

  شهربازیم دکه کنار مااالن-

  وایسا همونجا حاال میام گلی باش+

 نداری؟ کار چشم-

 فعال نه+

---------------- 

  دنبالم میاد سینا االن ترسا+

  بیاد بگم علیرضا بزنم زنگ یه منم پس باشه-

 ؟شدی عاشقش چطوری میومد بدت ازش اینقدر توکه کردیاا تورش ؛خوب گفتم خندیدمو

 ههه وقتا بعضی میشه شرو نفرت با عشق دیگه خب-

 قراره هک حاال گرفتم تصمیم منم داشت دوستم ؟اون میشم سینا عاشق منم یعنی خندیدم
  سینا بشه ذهنم و فکر تموم و کنم فراموش کل به ارسامو بشه شوهرم

  سینا

  هههه هااا میشهه هم مثه هامون سرنوشت： گفتم خندیدمو

 کنی؟ فراموش میتونی رو ارسام گفت و شد غمگین یلحظه ترسا

 بتونم باید گفتم پایینو انداختم سرمو

 بتونه اونم امیدوارم-
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 دیگه؟ میای فردا ترسا+

 کجا؟_

  صبح هشت ساعت فرودگاه+

  میام اجیم میام-

 نمیگیرید؟ عروسی

  نمیگیریم عروسی کردیم عقد فعال نه+

 میکردی؟؟ دعوت عقدت جشن تو نباید منو نامرررد گفت بازومو به زد محکم

  شی ناراحت ممکنه گفتم کنم دعوت خواستم بخدا+

  میشه ناراحت اجیش عقد از کی-

  خب+

  عزیزم نشی پشیمون هیچوقت کردی که انتخابی از امیدوارم کل در-

  بیایا حتمااااا فردا ترسا,+

  عشقم میام حتما میام چشم باشه-

  اومد هم سینا+

  برم من ععع-

 احافظیخد بامن و داد جوابشو سرد اونم که کرد سالم سرد خیلی ترسا با رسید بهمون سینا
  رفت و کرد

 عزیزم؟ گذشت خوش-

  مرسی اهوم+

 کردید؟ بازیم خب-
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  کردیم بازی تا دوسه رسیدیم تازه زیاد نه+

  بریم بیا بهتر چه ععع-

 کجا؟+

  دیگه بازی-

  بریممم بزن ایوووول+

  کشید لپمو خندیدو

  کردیم امتحان هارو بازی اکثر و فروشی بلیط دکه سمت رفتیم و گرفت دستمو

  کنم بیرون ذهنم تو از رو ارسام فکر کردم سعی

  بود رحمی بی میدونم

  باشه قلبم توی اون عشق فقط باید و بود همسرم سینا حاال ولی

  زد چشمک یه واسم اونم که زدم بهش لبخندی

  خونمون رسوندم و رفتیم خیابونا تو روی پیاده و بازی کلی بعد که بود یک ساعت

  سینا-

 جانم+

 مرسیی گذشت خوش خیلی-

  گذشت خوش بمنم+

 تو؟ نمیای-

  میام هفت ساعت فردا گلم نه+

  فعال پس باشه-

 باش خودت مواظب+
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  بود گزشته خوش بهم واقعا شدم خونه وارد بالبخند

  کردن ذوق کلی خوشحالم دیدن که بابا مامان

  بودن ندیده لبخندمو بود وقت خیلی

  بودم پیششون که بود اخری شب امشب

  میشد تنگ داداشم واسه دلم همه از بیشتر

  امیر

  نداشتم بااونم زدن حرف حوصله حتی چندروزه این کسیکه

 بیدارر زدم در تواتاقشو رفتم

  بود

 انتخابت؟ از مطمععنی اریانا：گفت و کرد روبهم امیر

  اوهوم-

  میرسونم خودمو شده هرجور بزنی زنگ بهم فقط کافیه کرد اذیتت سینا اگه+

  داداشم چشم-

  زدیم حرف باهم سه ساعت تا

  نمیومد خوابم ولی بخوابم که رفتم

  میکرد دیوونم ترسا از دوری فکر

  میشد خورد اعصابم بودمو دپرس روزو کل نمیزدم حرف باهاش یروز اگه که کسی ترسا

 زنگ بهش نمیشد روم اما بود شده تنگ براش خیلی دلم نبودم باهاش که روزی چن این
  بزنم

  رو دختر این من داشتم دوسش چقدر ....ترسا
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  کردم فکر کارامون به همش صبح تا

  خانوادم از قراره نمیشد باورم

  دوستم

  عشقم

  وطنم و

  نمیشناسم هیچکسو جاییکه برم و شم دور

  ... کنم خداحافظی خاطراتم کل با باید

  ... خاطراتم

 اوردم درش تختم زیر از رو خاطراتم دفترچه افتاد یادم

  بودم کرده ثبت دفترچه این توی همشو رو پیش ماه تایک سالگیم پونزده از

  بنویسم رو گزشت بهم چی اینکه و ماه یک این خاطرات گرفتم تصمیم

  ترسا به بدمش فردا بنویسمو رو سیما با ازدواجم و ارسام از جداییم دلیل

  کنه درکم و بفهمه تا

  کردم اینکارو چرا که

  نپاشه زخمم رو نمک دیگه شاید تا

  شیدمک سختی مدت تواین ارسام اندازه به منم که بفهمه و نکنه نگاه موضوع به یطرفه     

 ها لحظه تک تک از نوشتم و نوشتم

  بود نیم و پنج کردم نگاه ساعت به گرفتم درد دست

  کردم تمام جمله بااین رو دفترم در شده نوشته خاطرات

 آمد پیش هرچه*
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 افتاد اتفاقی هر

 ام داشته دوستت که نکن فراموش

 دارم دوستت که

 ...و

 کس هیچ

 کجا هیچ

 و هیچ

 

,  :۴ 

 *کند تکرار را بخشیدی هایم لحظه به تو که گرمایی تواند نمی قت

  ترسا بدمش باید باشه یادم تا کیفم تو گزاشتمش بستمو دفتمو

  منو بفهمه تا

  میشدم بیدار باید دیگه ساعت یک حدودا خوابیم گرفتم باالخره       

-------------------------- 

  دیگه پاشووو اریانا-

  دیدم رو سینا باالسرم که پریدم خواب از یهو

  مگه چنده ساعت گفتم و تخت رو نشستم شوکه

-7:11 

 هواپیما وت خابالو ععع： گفت گرفتمو بغلش تو که پایین انداختم سرمو میاد خوابم نه وای+
 هاا میشه دیر شو اماده بشور صورتتو بدو پاشو دیگه بخواب

  شدمو بلند کالفه
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  شدم اماده

  یخرمم واست یچی اونجا میشه دیر گفت سینا که بخورم صبحانه خواستم پاایین رفتم

  رفتیم دادمو تکون سری

  گرفت بغضم یهو فرودگاه دم رسیدیم تا

  کشورم از داشتم

  میرفتم وطنم از

  میرم دارم حاال و وطنمم خاک عاشق من

  گونم روی ریخت اروم اشکم

  برمیگردیم زود گفت کردم بغض دید که سینا

  بود دقیقه پنجاه و هفت ساعت تو رفتم شدمو پیاده

  هنوز بود نیومده ترسا

  بودن اینا مامان و اینا عمو ولی

  زدم زار بغلش تو و کردم بغلش محکم و امیر سمت رفتم

  بخره چیزی برام تا رفت سینا

  میرفت باال بیشتر هقم هق صدای هرلحظه نمیشد اما کنه ارومم میکرد سعی امیر

 ممحکمم نبودی نارنحی نازک و لوس اینقدر که تو ععع گفت و کرد جدا خودش از منو امیر
  باش

  نمیکشممم امیر نمیکشم+

  اریاناا میتونی تو-

  بود اشک پراز خوشگلش چشمای خورد سر مامانم روی نگاهم میکردم گریه همینجور
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  کردم بغلش سمتشو رفتم

 نمیشد بیاد بند گریم میکردم هرکاری

 

 ماتیش که خوشگلش و سبز چشمای دوتا توی چشمام بودم مامانم بغل تو که همینطور
  خورد گره میزد

  کرد نگاهم بااخم و ایستاد سرجاش

  کردنم بدرقه واسه بود اومده عشقم

....  

  شد بیشتر ام گریه شدت

  کردم گریه روشنشو گزاشتم سرمو کردمو جمع مامان بغل تو خودمو

  بود پذیر نا پایان اشکام سیل

  سمتش رفتم بیرونو اومدم مامان بغل تو از نزدیکم اومد ترسا

  .. تنگ برات دلم ترسا+

  دادم فشارش کردمو بغلش محکم گریه زیر زد اونم بدم ادامه نزاشت بغضم

  میزدیم زار بودیمو هم بغل تو دقیقه ده حدودا

  ارسام

  بود بخش ارامش برام اغوشش االن چقدر

  کنم بیرون ذهنم تو از اونو باید من نه نه

  شدم خیره ترسا چشمای تو دادمو تکون سرمو

  کرد همینکارو اونم که بوسیدمش محکم

  میریختن سرهم پشت بودنو کرده پیدا راهشونو هردومون اشکای
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 ردک مجبورم و داد شیرکاکایو و کیک بهش نزدیکمو اومد نیست خوب حالم دید که سینا
  بخورم

  نداشتم میل اصال

 خودم رو نگاهشو سنگینی ولی بودم ترسا پیش همشو ماشد هواپیمای نوبت موقعیکه تا
  کردم حس

 .بود سینا بجای اون االن اگه میشد خوب چقدر

  کنم رها خودمو افکار این از تا دادم تکون سرمو دوباره

  گفتن بلندگو تو ساعت یک حدود بعد باالخره

  المان مقصد به عزیز مسافران

 ............. 101 شماره

  کردم بغلش دوباره کردمو ترسا به رو

  کردم خداحافظی عمواینا و امیر و بابا و مامان با یکی یکی بعد و

  ها پله سمت به رفتیم و گرفت دستمو سینا

  کنم پاک اشکامو و بیارم در دستمال که کیفم تو کردم دستمو

  دفترچه به خورد دستم که

  نبود یادم اصال نه واای

  برگردییییم باید گفتم سینا روبه

  چیی-

  سالن سمت به دویدم سریع

  داریم معطلی دوماه تا بره هواپیما میشه دیر االن کجا گفت گرفتمو محکم که

  بایدبرممممم من سینااا-
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 اخه داری چیکار+

  میااام االن برم بااید میااام زود توروخدااااا： اومد در گریم

  نداشت امو گریه دیدن طاغت شده کالفه بود معلرم

  بیا زود و برو خب خیلی

  در جلوی بیاد دادم عالمت بهش و ترسا سمت به دویدم سریع

  اینه  توی من زندگی تمام گفتم دادمو بهش رو دفترچه سریع اومد که

  کن مواظبت ازش و دار نگهش واسم 

  بخونه ارسام تا بده دونستی صالح که هرموقع

 میدی؟ قول .. حاال نه ولی

 مدوید فرستادمو بوس واسش میشه تنگ واست دلم گفت دار خش میریخت اشک ترسا
  داخل رفتیم و سینا سمت

  شدیم هواپیما سوار و

  نبود خوب حالم

  برم المان تو بود ارزوم یروزی

  بود میلم باب که اونطوری نه ولی رسیدم ارزوم به

  گرم دمت خدایا هعی

 

  المان رسیدیم باالخره

  من و سینا با احوالپرسی از بعد سمتمونو اومد ینفر            

 به و دسفی پورشه یه سمت بردمون میزد حرف المانی به چون میگه چی نمیفهمیدم زیاد که
  رفت و گفت سینا به چیزی یه المانی
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 بود؟ کی این گفتم کردمو سینا روبه

  بودیم باهم میخوندم درس اینجا قبال که دوستانم از یکی میشل این-

 خودشه؟ ماشین اینم+

  خودمونه ماشین این خیر نه-

 وااااقعا؟ گفتم تعجب با

  واقعااااا بلله-

 وااااو

 سینا راستی+

  جانم-

  بدیا یاد المانی منم به باید+

  هستم چاکرتم چشم-

 ؟ میریم داریم کجا حاال+

 خونمون میریم-

 داری؟؟؟؟ خونه اینجا تومگه+

  اینجا اوردمت الکی کردی فکر پس-

  دارم اینجا چیز همه من

  بودم شده خیره برلین یعنی بودیم توش االن که شهری به و دادم تکون سری

  بود زیبا واقعا

  بود نقاشی که انگار خیابوناش

 هامبورگ و برلین و مونیخ شهر سه و المان بیام که بودم این عاشق همیشه
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  ببینم رو

  ببینم هم مونیخ و هامبورگ دارم دوست خیلی من گفتم سینا روبه

  اینجا خوشگله چقدر- میبرمت المان شهرای همه بعد ببین رو برلین فعال عزیزم+

  اره+

  داشت نگه شکالتی کرم نمای با شیک اپارتمان یه جلوی رسیدیم

  داخل رفتیم

  چرخوند در کلیداروتوی

  شکلیه چه کنم زندگی توش قراره که ای خونه ببینم بودم مشتاق خیلی

  کجا عع عع گفت و نزاشت سینا که تو برم خواستم

  داخل ببینم برم میخوام کنار برو-

  نمیشه دیگه نه+

  دیگه نکن ازیت ععه-

  تو برو حاال گفت و بست چشمام دور و اورد در جیبش تو از رنگ مشکی پارچه یه

  کن باز چشماتو گفت بعد بایستم یجا تا کرد راهنماییم

  برداشتم چشمام روی از رو پارچه تا

  کردم تعجب خیلی

  بود قشنگگگ اینجا چقدر واای

  خوشگل و نقلی خونه یه
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 واقعا ودب دورش دورتا که تزیینی وسایل با و داشت خوشرنگی چرم های مبل پذیرایی تو که
  بود خوشگل خیلی

  امکانات فول و بود اپن اشم اشپزخونه و بود دیوار داخل دی سی ال

  وااو

  بود شده خیره من به بالبخند سیناهم میکردمو نگاه داشتم هیجان با

  چطورین اونا ببینم تا اتاقا سمت دویدم

  داشت اتاق دوتا

  چپ سمت یکی و راست سمت یکی

  تو رفتم کردمو باز رو درش رو راستی سمت اتاق

  رویاییه چقد واااای

 بود لخوشگ بنفش روش روتختی که بزرگ دونفره تخت و بود رنگ یاسی اتاق کاغذدیواری
  قرمز بزرگ نسبتا عروسکی خرس یه روش و

 و نفشب رنگ از ترکیبی اتاقم پرده و بود مشکی و بنفش که بود در کنار هم کوچکی فرش
  بود مشکی

 بود ب جذا و زیبا خیلی و

  و ادکلن و ارایش لوازم کلی و ارایشی میز اتاق چپ طرف

  بود دیواری کمد یه هم کنارش

 صورتی تاقا رنگ ترکیب و بود توش ینفره تخت یه که کردم باز اتاقو اونیکی در بیرونو رفتم
 بود خوشگل خیلی و بود

  بودم خوشحال خیلی

  سینا سمت پریدم باشوق
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  کردم بغلش و

 گرفتم بغلش تو محکم بود شده زده شوکه حرکتم از که اونم

  ترسا

  رفت اریانا

  رفت اجیم

 رفففت دوستم بهترین

 اون بدون کنم چیکار من حاال

  نداشتم هیچیو و کس هیچ حوصله

  شدیم ماشین سوار و نبود من از بهتر حالش اونم که ارسام سمت رفتم بیحوصله

 .ریختم اشک اروم دادمو تکیه شیشه به سرمو

  کن کمکش خودت خدایا

  شه خوشبخت کن کمکش

  زیاد نکنه غریبی احساس اونجا کمکش

  .... کن کمکش

  دادیم گوش اهنگ به هردوساکت و کرد پلی رو ماشینش اهنگ ارسام

  تنگه دلم تنگه دلم چشمات دیدن برای*

  رنگه بی چه بیرنگه چی رنگه بی چه واسم خونه این تو بعد

  مرگه برام مرگه برام مرگه برام موندن تو بی

  من اول عشق اما

  سنگه دلش سنگه دلش
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  نیست موندنی اول عشق همیشه

  بسازی اول از رویاتو باید

  بسازی اول از دنیاتو باید تنها تنهای میرسی جایی به

  نمردن تو پشت که رویا چقد ندونی شاید منو از گزشتی

  بفهمم تا داده تغیر زمان

  خوردم ضربه من تو عشق پای به

  نمیاد یادت چیزی تو…

  میباره بارون داره

  سرم تو اومد خاطره کلی منکه

  قراره اخرین اون واسم شد زنده

  نگاهت بود سرد که

  بزارش تنها اونم دورم شد شلوغ اگه خدایا

  خواهش یه فق

  یادش به بیار منو بیخیالیش اوج

 دارم اخرشو اس ام اس هنوز من با میکرد بازی نباید بفهمه که

  لباسم یقه رو عطرش بوی هنوز

  واسم شده تنگ دلت نامرد توچی

  التماسم پر ببین و بغض ببین

  واسم نمیمونی توام میدونسم کاشکی

  میباره بارون داره خرابه حالم من
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  .... میاااره یادم تورو جاییکه هر به لعنت

 ................. نیست موندنی اول عشق همیشه

 

  گزاشت اهنگو این هم سر پشت چندبار

  اتاقم تو مستقیم و داخل رفتم خونه رسیدیم باالخره

  میشد تنگ اریانا برای دلم

  پووووف کنم تحمل دوریشو چطور حاال شدم دیوونه ندیدمش دوهفته

  بود خودش انتخاب این ولی   

  بود داده بهم که ای دفترچه به افتاد یادم

 .... اریانا زندگی خوندن به کردم شروع داشتمو برش کیفم تو از رفتم

  یقسمتیش

 ： نوشته که بود سالگیش شونزده مال

  داشتم چتری نه بودمو پوشیده گرمی لباس نه منم و میومد بارون اونروز

  میلرزیدم خودم به سرما از

  داشتم پیش در خونه تا طوالنی راه هنوز بودنو خیس خیس لباسام

  گرفته سرم باالی هم چترش و میره راه داره کنارم ینفر دیدم یکدفعه

 ترساس برادر ارسام دیدم کیه ببینم که کردم بلند سرمو

  االخرهب بود زشت خب ببینن بااون منو خیابون و کوچه تو نداشتم دوست کشیدم خجالت

 رو چتر حداقل گفت پیشمو اومد دوباره که رفتم راه سریعتر کشیدمو کنار خودمو چتر زیر از
  بگیر
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  بگیرم ازش نزاشت غرورم

 .....( رفتم و گرفتم راهمو ندادمو بهش جوابی

  ارسام میزد پلی رو اهنگو این انقدر امروز چرا بگو پس

  بوده اهنگ این توی دلش های حرف از خیلی چون شاید

  کرد داغون رو علیرضا ماشین که بود اونروزی راجب که دیگش قسمت یه رسیدم

  گرفت دلم بازم اونروز اوری یاد با هعی

  نبود پرسروصدا و شیطون اریانای  از خبری روز چند این دیگه

..... 

 

  اخه بزارم دانشگاه تواون پامو امیدی چه به اریانا بدون دیگه

  میرفت سر حوصلم کلی نمیومد روزاییکه همیشه

  بخونم خاطراتشو ادامه و نکنم فکر موضوع این به دیگه کردم سعی

  بود شده ساعتی سه تقریبا

 که

 

,  :۴ 

  خوندم سالگیشو هجده تا

  بود چی دلیلش اریانا گوش تو زد سینا که اونروزی بدونم میخواست دلم

  ارسام رد واسه دلیلش یا

  دوسالگیش و بیست دوران به رسیدم تا زدم ورق رو دفترچه
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 ： خوندم نشستم و کردم پیدا باالخره تا گشتم انقدر

 

  نمیکنم قبول من ولی سینا با برم کرده مجبور منو پدرم

  نیستم بیا کوتاه هم تهش تا میخوام رو ارسام من

 (نشست لبم روی کجی لبخند)

 اهاشوب لجبازی حوصله بپوشم اونارو که گفت و داد بهم لباس دست یه و اتاق تو اومد سینا
  پوشیدم اونارو همین واسه نداشتم

  همه شبیه هامون لباس دقیقا دیدم کردم که دقت

   بود مه مثل کفشهامونم بودیمو شده ست بازم کردم سرم رو شالم پوشیدمو مانتومو وقتی
..  

  ...... طرفمو اومد ترسا پایین رفتیم وقتی

 سیدمر  تا زدم ورق افتاد اتفاقی چه میدونستم چون نداشتم قسمتاشا این خوندن حوصله)
 (اینجا به

  بزنیم قدم بریم تا گرفت دستمو سینا

  شده خیره بهمون ناراحت دیدم که کردم ارسام به نگاهی

  رفتیم گرفتمو رو سینا دست

  نداشتم رو ارسام ناراحتی دیدن طاغت

  کنم اعالم خودمو رد جواب تا شه تموم کذایی سفر این کنم تحمل باید ولی

  ایستادیم بود درخت دورش دورتا که گوشه یه رفتم میزدیم قدم داشتیم

  نداشتیم دید بودن نشسته ها خانواده که اونطرف به

  داشت ام نگه همونجا سینا همین واسه
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  میشد عشقم ناراحتی باعث اون میومد بدم ازش

 لجبازی داری الکی چرا نمیدونی هیچی تو اریانا گفت که کردم نگاهی بهش نفرت با
 ؟ بدم نجات خانوادتو تا نمیدی مثبت جواب میکنی؟چرا

  باشم فروشی که نیستم کاال من ولی بفروشن پول به منو میخوان خانوادم-

  ...میخری خودت برابر در رو پدرت ازادی داری تو کن میکنی؟فکر فکر اینجوری چرا+

  چی یعنی نشدم متوجه منظورشو

  گفت که کردم نگاه بهش گنگ

  نیست میکنی فکر تو که اونطوری اوضاع ببین

 دیمی پدرم به پولو این تو و داره نیاز پول به کارش ادامه واسه من پدر ... همینطوریه چرا-
  ... بخری ازش منو  تا

 توجه این هب اصال ولی میکنید معامله چیزیو دارید شماها خیلییییی پستییی خیلی سینا
 ... من ... وسطه انسان یه زندگی پای که نمیکنید

  بدم توضیح برات باید کن صبر اریانااا+

 ! میفروشه منو داره بابام ؟اینکه توضیحی چه-

 واجباتوازد روزی بشم مجبور اگه که میدونم اینو فقط ... هیچی نمیخوام توضیحی هیچ من
  میکنم انتخاب رو ممکن راه تنها کنم

 کاری؟؟؟ چه یعنی+

  خودکشی-

  مییییکنیییییی غللط تو زد فریاد داد با

 وخودت ؟زندگی چی که کنی تباه منو زندگی میخوای نامردی و اشغال خیلی گفتم منم
 بسازی؟

  متنفرررررررررررم توهم از و دارم دوست رو ارسام فقط من
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  گوشم تو خوابوند محکمی سیلی

  کنم مقاومت برابرش در نمیتونستم دیگه بستم چشمامو

  اومد در اشکم

  برم خواستم و برگشتم کنم گریه جلوش نمیخواستم

 گفت دنبالمو اومد که

  ببینم وایسا

  بوسیدنم به کرد شروع و کرد بغلم پشت از که نکردم بهش توجهی

  بود گرفته گر بدنم

  بودن داده دست از ایستادن ی واسه توانشونو پاهام

  نشستم زمین روی و شد خم زانومه

 و نشست کنارم هم سینا

 وداغش لبهای و کرد فرو موهام تو دستهاشو اروم و گرفت خودش تووبغل منو جون بی بدن
  گزاشت لبام روی

  نداشتم مقاومت توان

  کنم صبر که بود این بکنم میتونستم که کاری تنها همین واسه

  کنه ولم تا

 که مش بلند و بکشم کنار خواستم بودم بغلش تو هنوز ولی جداشد ازم دقیقه چند از بعد
  نزاشت

  چیه موضوع نمیدونی تو اریانا گفت

  نه کامل ولی میدونی
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 بعد گمب بزارمن هیییس گفت و لبم روی گزاشت دستاشو و نزاشت که بگم چیزی خواستم
 بگو داری دوست هرچی

 

 

  میخواستمت بچگیمون همون از

  بودیم خوب و میکردیم بازی باهم چقدر یادته

 امباه رفتارات داشتم سال بیست و سال هفده توهم و شدیم بزرگتر که مدت یه بعد اما
  .. شد سرد

  نبودی قبل مثل باهام دیگه

 خاستگاریت بیایم که گفتم بابا به شد سالت بیست وقتی

  اومدیم و کرد قبول پدرتم و

  مثبته بهم جوابت که بودم مطمعن

  داری دوسم توام میکردم فکر

  دادی رد جواب تووبهم ولی گفت و داد فشارم بغلش تو یخورده

  .... نمیشد باورم

  بود رد جوابت بازم تو اما اومدیم ام دیگه چندبار

  شم نزدیک بهت حتی نمیزاشتی اما بزارم پیش پا خواستم خودم

  کار به چسبیدم و کنم فراموشت کال کردم سعی روز همون از

  اینجا به رسیدم تا کردم کار و کردم مشغول خودمو انقدر

  بیارم در پول میخوام که ای اندازه به تونستم

  پدرتو جریان گفت بهم یروز بابا
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  میخوامت هنوزم میدونست

 گیرنب طلبشونو تا اومدن طلبکارا از کلی و شده ورشکسته بهرام عمو که گفت همین واسه
  بده رو اینا طلب بتونه که نداره پول اونقدرا هم عمو و

  داده رو طلب این سوم یک تازه بفروشه داراییشم کل اگه ختی

   .... بود نگفته چیزی من به باره این در مامان چرا پس نمیشد باورم

  اوردنت بدست واسه بود فرصت بهترین داد ادامه سینا

 رو لبتط کل بدی بهم اونو اگه و اریانا خاستگاری بیام میخوام که گفتم و عمو شرکت رفتم
  میدم

 و دناور  فشار خیلی طلبکارا که موقعی اما کنه مجبورت تورو نمیخواست نکرد قبول عمو
  بود زندان قدمی یه تا عمو

  کرد قبول

 خاستگ اومدیم و

 

,  :۴ 

  اریت

  میکردی مخالفت سخت و سفت تو

  کنی قبول میکرد مجبورت پدرت و

 

  زندان میرفت بابا نمیکردم قبول من اگه .... یعنی

  نداشتم اینو طاقت من نه نه

  زندان بره زندگیم مرد بهترین زندگیم اسطوره که نداشتم طاغت
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  خداااا نه

  بدم رضایت سینا با ازدواج به باید یعنی

  شم بلند منم کرد کمک شد بلند و زد موهام روی ای بوسه سینا

 (   .......میکردم فکر داشتم بودمو خودم تو همش

  گذشتی عشقت از پدرت بخاطر تو اریانا وای  ... کرد رد رو ارسام همین بخاطر اریانا پس

 ؟ میگزشتم بابا بخاطر علیرضا ؟از میکردم چیکار بودم من اگه

  گیری تصمیم سخته خیلی

 درکم فتمیگ که اونموقع کشیدم سختی بیشتر من میگفت بهم که اونموقع میفهممش االن
  نمیکنی

  میفهمم حاال

  گرفت رو سختی تصمیم چه واقعا

  .... اریانا

  میکنه فکر اریانا راجب چی ارسام االن

  بگم بهش باید

 یها جمله اخرین به افتاد یادم که برم اومدم و بستم رو دفتر بگم بهش چیزو همه باید
  حاال نه ولی بخونه ارسام اینووبده دونستی صالح که هرموقع： اریانا

 

  کردی چیکار اریانا پوووف

  پدرت بخاطر گزشتی چیزت همه از تو

  خانوادت ابروی بخاطر       

  بود اورده بدست سختی به پدرت سال همه این که ابرویی
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  شد حسودیم شجاعتش این به  یلحظه

  بودنش محکم به

  گیریش تصمیم قدرت و مشکالتش برابر در بودنش استوار به

  داد گوش مغزش حرف به و گزاشت پا زیر قلبشو که موقعی

  بود نوشته اش دفترچه یجای

  حقه مغزت حرف

  قلبت به زد ظربه اگه حتی

  منظورشو میفهمم حاال

  میکردم چیکار بودم من اگه

  میاره درد قلبمو بهشم کردن فکر حتی

 گممادربزر  که صندوقچه یه توی گزاشتمش داشتمو برش اریانا چه دفتر خوندن از بعد    
  گزاشتم کمدم توی کلیدشو و کردم قفل درشم و بود داده بهم

. 

  کردم فکر مدت این به و کشیدم دراز تختم روی

  ..... . گذشت زود چقدر

  رفت اریانا

 بود گرفته خیلی دلم

  میزدم حرف ارسام و وجدان عذاب از پیشش که موقعی کردم اذیتش چقدر

  میپاشیدم زخمش رو نمک بدتر من و بود پر دلش خودش اون

  دوستم ببخش منو اریانا وااااای

 ببخشششششش منو
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  پارت7⃣9⃣

 یموقع تا کمدم تو گزاشتمش همین واسه نداشتم خاطراتشو ادامه خوندن حوصله دیگه
  ادامشو بخونم مناسب

  گرسنگی از میمردم داشتم بودم نخورده هم ناهار شدم بیدار خواب از که بود هفت ساعت

  بیاره یچیزی واسم گفتم مامان به و میز پشت نشستم و بیرون رفتم

  گذاشت کتلت جلوم مامان دقیقه ده بعد

  خوردن به کردم شروع و

  بیرون بود نیومده اتاقش از هنوز ارسام بود معلوم که اونطور

  نداشتم زدن حرف حوصله

  اتاقم تو رفتم خوردم که غذامو

  برداشتم گوشیمو

  داشتم علیرضا از کال میس تا ده دیدم که

 پیچید گوشی توی صداش که بهش زدم زنگ

 تو؟ کجاااایی الووو-

  اقا سالم+

  میزنم زنگ دارم ساعته یه کجایی سالم علیک-

  نفهمیدم بود سایلنت گوشیم خب ببخشید اممم+

  نداره اشکاال -

 ای؟ خونه
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  خونم اوهوم+

  بیرون بریم دنبالت میام باش اماده-

  شدم اماده و گفتم ای باشه

 پوشیدمو ور سبزم شال با مشکیم بلند پاشنه کفشای و مشکی شلوار با جذب سبز مانتو یه
  پایین رفتم

  میاد االن علیرضا مامی-

  مامان باشه+

  فعال-

  رسید که ایستادم منتظر در دم رفتم

  شدم سوار و رفتم

  سالمم-

  خوبی خانومی سالم+

  خوبی تو بدنیستم اهوم-

  عالیم باشی تو+

 ؟ رفت اریانا گفت که زدم لبخندی

  اهوم+

  بود درسخونی ولی شیطون شاگرد ... شد حیف-

 ؟ بزارم پامو امیدی چه به دانشگاه تو من اون بدون میشه تنگ براش خیلی دلم هوم+

  من امید به-

 هههه پررو+
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  چیم من پس خب واال-

 بزنیم قدم تا پارک یه سمت رفتیم

 

 

  ممنونم علیر گزشت خوش بهم امشب خیلی-

  گذشت خوش بمنم عزیزم قوربونت+

 باال؟ نمیای-

  دانشگاه بریم دنبالت میام صبح فردا برو نه+

  بای فعال باشه-

 ناهارم و شام یعنی نیومده بیرون تاحاال صبح از ارسام گفت مامان دیدم که باال رفتم
  نخوورده

  واااای

  زدم در و اتاقش در دم رفتم

  نداد جواب

  زدم در دوباره

 نگفت چیزی بازم که

  بده وفق شرایط با خودشو تا میزاشتم باید شاید

  باشه راحتتر شاید اینطوری

  خودمو اتاق تو رفتم

  کردم عوض ابی شلوارک و تاپ با لباسهامو
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  خوابیدم و

  بود هفت ساعت بیدارشدم خواب از که صبح

  بود نشسته پزیرایی تو هم علیرضا دیدم که پایین رفتم شدمو اماده سریع

 افتادیم راه و بود نیم و هفت حدود ساعت دیگه

  شدیم وارد و دانشگاه در دم رسیدیم

  داشتم کالس هشت ساعت    

  داخل رفتم سریع

 محبی با وجاش بودم شده خوب علیر با که حاالام که نداشتم شانس بود برگشته محبی استاد
  ععععه بود کرده عوض

  میگرفتم محبی این از حسابی و درست حال یه باید

  ازش نمیومد خوشم اصال

  کنم یکاری خواستم

  شدم بیخیال کنه پشتیبانیم که نیست اریانا دیگه افتاد یادم تا ولی

 ؟ داری ای نقشه چه گفت بازومو به زد یکی رها

  دارم نقشه من فهمید این هااان

  فقط میچسبید بااریانا نیس خوب رها نه ولی

  هیچی گفتم کردمو نگاهش بیخیال

  دارم من گفت که

 ,زد برام چشمک یه که کردم نگاه بهش تعجب با اینکارس هم رها بابا نه

  کنه چیکار میخواد یعنی
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  میکنم کمکش منم هرچی

---------------------- 

 

,  :۴ 

----- 

  در دم رفت و زدن صدا رو محبی استاد

  بودیم نشسته دوم ردیف که رها منو

 رو بود کرده اماده قبل از که ای زده واکس دستمال دویدو سریع بود بیرون محبی تا رها
  محبی صندلی به مالید سریع

  نشد معلوم زیاد بود مشکی روکش صندلی چون

 میز ارکن به میمالیدم کرم منم میکرد اون که باکاری همزمان که دستم داد کرم یخورده بعدم
  وایسه محبی داشت امکان که جاهایی و

  سرجامون نشستیم اومدیم سریع و

  میخندیدن ریز ها بچه همه

  دادن نشون خونسرد و ریلکس خودشونو همه کالس تو اومد که استاد

  کالس ورودی در دم بودم مالیده کرم یخورده

  کرد جمع خودشو سریع اما خورد کوچیک لیز یه شد وارد محبی تا

  بستنش که میشد باز داشت هاشون نیش یلحظه همه

 و داشت نگه خودشو و خورد لیز هم دیگه بار چهار سه که بشینه سرجاش بره خواست
  خخخخخخخخ گرفت میز به دستشو

 محبی وقتی و میخندیدیم فقط که رها منو وای نشست و صندلیش سمت رفت باالخره
  میکردیم جمع خودمونو میکرد بلند سرشو
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  پیچید کالس تو اش نکره صدای

  بدید باید فردا پس و شد زودتر ترم امتحان

  بده جواب%71 زیر که کسی حال به وای

  باشه میخواد که هرکی حاال میشه مشروط یجا

 دبای نیست وارد اعتراض گفتمممم همینکه زد داد که شد بلند اعتراضشون صدای همه
 بیاید بر امتحان پس از تا بخونید

  عووووضی

 

  بیرون بره خواست محبی و شد تمام کالس باالخره

 دبلن اش کرمی شلوار و کت بااون محبی بودن منتظر همه و نشد خارج کالس از هیچکس
  شه

  هههههه

  شد جرمنف کالس که بیرون بره خواست و شد بلند وسایلش کردن جمع بعد باالخره محبی

  میخندیدن و میدادن نشون بهم هی هم دخترا و میخندیدن بلند بلند پسرا

  بود شده واکسی کامال شلوارش باالی سوم دو و کتش پایین سوم یک

 میییشه ضااایع همکاراش بین حاال وااااای بیرون رفت و نکرد توجهی محبی
  ههههههههههههههههه

  نبود هشنب سه به حواسمون اصال و میخندیدیم همه حاال ولی پرمون تو زد کالس تو بااینکه

 در که هم رها منو میدادن الیک هم بعضیا کردنو تشکر ازمون اومدن ها بچه یکی یکی
  بودیم شدن مرگ ذوق مرض

  ههه
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  حیاط  سمت رفتم بیرونو زدم کالس از خوشحال

  سالااااام گفتم سمتشو دویدم کردم پیدا رو علیرضا

  میخونه خروس کبکت چیشده اوهو+

  کردم چیکار نمیدونی علیر واای-

 وروجک؟ کردی چیکار دوباره+

 کردیا ازدواج دیگه تو ترسا ععع گفت و توهم رفت اخماش یلحظه گفتم جریانو کل
 برداری؟ بازیات بچه این از دست نمیخوای

 

 

  اییش میگه اینجوری داره گفتنش افرین بجای کردم نگاه بهش ناراحت

  داد پیشنهاد بمن اصال رها خب عع گفتم روبهش

  میکردی قبول تونباید-

  عععه چندش پیرمرده اون از نمیاد خوشم اخه+

  نبینمااااا دیگه حال هر به-

 نکن دعوام حاال خب گفتم پایینو انداختم سرمو

  میکنه نازیم چه واه واه-

  دارمم کش ناز چقدم+

  خریدارم نازتم-

  حاال خب گفت که کردم نگاه بهش کالفه

   بریم بیا
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 کجا؟

  دیگه بخوریم یچیزی بریم شجاع پسر خونه

  همینجاس که کافه باماشین؟خب+

  کنی حال که یجا ببرمت میخوام دیگه نه-

  بریییییم ایووول+

  بفرمایید گفت و ایستاد مدرن و شیک رستوران یه جلوی

  تو رفتیم و شدم پیاده

  ردک نگاهم بالبخند و نشست روبروم خودشم بشینم تا کشید عقب واسم رو صندلی

 !ندیدی خوشگل چیه+

 ؟ مشکلیه کنم نگاه زنمو دارم دوست-

  پوف ... کنم چیکارت کن نگاه باش خب+

 دارید میل چی گفت و اومد گارسون

  عزیزم میخوری چی گفت و کرد من علیرضاروبه

  دیگه بده سفارش منم واسه میدی سفارش تو هرچی -

  اوردن رو علیرضا های سفارش دقیقه ده بعد

  ای خوشمزه چیزای چه واای

  گفتم علی روبه رفتن گارسونا وقتی خندیدمو

  حاال از نه قیمت ارزون رستوران یه بردیم که بار اولین از نه علیر میگم-

  سفارش همه بااین ههههه

  گفت خندیدو هم علیرضا
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  بیارم در حرصتو میخواستم بودم عصبانی دستت از اونموقع هههه

  خوردموخندیدم حرص چقدرم گفتم اوردمو در براش شکلک یه

  دادی سفارش غذابود هرچی نیوردی هم کم اره+

  دیگه منم هههه-

  خوردن به کردیم شروع

 روبروم گزاشت مکعبی رنگ قرمز جعبه یه علیرضا که

 

 ؟ چیه این گفتم باتعجب

 نمیکنی؟ بازش-

 کار ننگی که بود ترسا پالک با خوشگل و ظریف گردنبند یه دیدم که کردم بازش باشوق
  روش بود شده

  این خوووشگله چقد علی وااای گفتم و بهش روکردم

 دارییی؟ دوسش+

  عااااشقتم علیی عاااشقتم خیلییییی-

  عشقممممممممم اومده خوشت خوشحالم   +

  کردم نگاه بهش ذوق با

 داشتماا دوسش چقدر

  وااای میکردم اذیتش که بودم احمق اوال اون چقدر

  میومدا دلم چطور

-------------------------- 

  رفت و خونه رسوندم شد تموم که دانشگاه
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 بهش و انداختم گردنم دور رو بود داده بهم که گردنبندی ایستادمو قدی اینه جلوی شوق با
  شدم خیره

 

 

  خورد زنگ گوشیم 

 شپی و افتاده غریب و عجیب شماره یه دیدم که روش پریدم باشه علیر اینکه باتصور
 ......101 94+ شمارش

 و خوشگل صدای که گوشم در گرفتم برداشتمو گوشیو جاییه کیوسکی از حتما کردم فکر بود
  پیچید گوشم تو پرانرژیش

 اریااااااااااااانااااااااااااااااا گفتم جیغ با

 واا+

 

,  :۴ 

  نزنممم زنگ بهت نیوردم طاقت تررسا اای

  عشقمممممم عشقمممی وای-

  میگزره خوش دانشگاه چخبر خب+

  بارها کردیم چیکار محبی با امروز نمیدونی واای اره-

  ههههه وااای

 کردی؟ چیکار+

  خندیدیم کلی گفتمو امروزو جریانا کل واسش

 نمیکنی؟ غریبی احساس خوبه اونجا اریانا راستی گفتم اروم
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  عاالیه ببینی المانو باید ترسا وای+

  نمیکنه اذیتت که سینا-

  عالیه چیز همه اینجا بابا نه+

  عشقممم خداروشکر اوهوم-

 تری میگم+

  جووونم-

  شبه اینجا االن+

 چی؟ اونجا

  هههه ظهره تازه اینجا-

  بابا نه عععع+گفت و خندید

  دیگه بخوابم برم میکنه صدام داره سینا میگم خب

 هههههههه بگززررررررره خوش برو برو+

 خاطراتمو؟ نخوندی مگه گمشووو-

 نصفشو+

  فعال نزن زر پس خب-

  بزنیا زنگ بهم بازم ههههه+

 هستم هم نت تو شمارمه این باشه-

  بای فعال عشقم باشه+

  باای-

  زدما حرف باهاش گرفتم انرژی چقدر وای
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 ؟؟ رو خاطرات کامل نخوندی هنو گفت چی واسه راستی

  بخونمش برم شدم کنجکاو

 وبرومور گزاشتم دراوردم رو دفترچه کردمو بازش برداشتمو رو صندوقچه کلیدای کمدم تو از
  تخت رو نشستم

  ادامش خوندن به کردم شروع و

： 

  خاستگاریم بیان اینا ارسام قراره امشب

  دارم شک هنوزم بدم جوابی چه باید نمیدونم

  نشست روبروم اومد و شد اتاقم وارد بابا بعد و شد زده اتاقم در

  کردم اذیتت خیلی میدونم بابا اریانا گفت پایینو انداخت سرشو

  گفته بهت رو چیز همه که گفت سینا

  بگیرم خودم ارامش بخاطر تورو زندگی بخام که بود سختتر من واسه کن باور

  نیست مهم برام دیگه االن ولی

  بابا داره خودت به بستگی همهش

  کن ازدواج داری دوست که باکسی یا

  دار نگه اومدهروو بدست بسختی میدونی که خانوادگیمون ابروی یا

  باخودته انتخاب حق

  ارسام اما سینا با ازدواج واسه شدم تر مصمم بابا حرفای بااین

  میشکنه میدونستم

  نداشتم ای چاره اما
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  دارم وجدان عذاب عمرم تااخر کنم ازدواج باارسام اگه حتی زندگیمه همه من واسه بابا

  اتاقم تو رفتم کردمو اعالم جوابمو شدم متحمل که ای سختی باتموم شب

-------------------------- 

 

 خاستگاریم دوباره اومدن اینا سینا شب فردا 

  بزنیم حرف که من اتاق تو رفتیم

  دارم شرط یه فقط من گفتم کردمو بهس رو

  بگو-

 درسته؟ کنی خودت عاشق منو تا میشی منتظر گفتی تو سینا اممم ... اینکه+

  درسته-

  .... نخواستم خودم که موقعی تا میخوام من خب+

  نزنی بهم دست

 اگ مثبته منم جواب میکنی قبول اگه گفتم که بهم بود شده خیره باتعجب

 

 ... نه ه

  اریانا میزنی حرف بچگانه داری+

 ..... من سینا-

  قبوله خب خیلی+

 قول؟-

  قوول ... قول+
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  بودن اومده مهموناییکه معدود با محضر توی عقد سفره پایه نشسیتم زود خیلی

  بود عذام روز عقدم روز خوند رو خطبه عاقد

  ومحترم مکرم ی دوشیزه

  سپهری اریانا خانم

  مهریه با شمارا وکیلم ایا

 خانه یک و ازادی بهار تمام سکه1171 و رز گل شاخه یک, مجید الله کالم جلد یک
  پول میلیارد هشت و تهران در مسکونی

 ؟ وکیلم ایا اورم در سپهری سینا اقای جناب دایم عقد به

  پدرم اجازه و خدا به توکل با-

 

 

 

 

 

.. 

  بله

  بود مخم روی ها زدن دست صدای

 هب روکرد و بابا زست داد و کرد امضا رو میلیاردیش هشت چک دسته زیر موقع همون سینا
  من

 خودمی مال دیگه： گفت اروم و گردنم دور وانداخت دراورد خوشگل گردنبند یه
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  بود نوشته جمله یه هم خاطرش اخر

  بستم دفترو

 بگووو پس

 . کشیدم دراز تختم رو گزاشتمو سرجاش دفترچهررو زدمو لبخندی

 

 

 

 دادم جواب روشو زدم شیرجه سریع برسه دوم بوق به شدنزاشتم بلند گوشیم صدای

 سالم بله الو_

 

 شد بلند علیرضا خنده صدای

 

 بودی خوابیده روگوشی مگه حولی چه دختر جدیده صیغه سالم الوبله_

 

 که خوادب دلتم سومن گفتم چیز یه نبوددیگه حواسم دومن ندادن یاد بهت کردن سالم اوال_
  کنم نمی معطلت

 

 دیگه ساعت یک حاضرشو خونمون کرده دعوتت مامان امشب بگم زدم زنگ بله که اون_
  دنبالت میام
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 بیام میزاره ببینم بگیرم اجازه ازبابام باید به ولی باشه_

 

 گفتم بابات به من_

 

 بای منتظرتم باش_

 

 توحمام پریدم شدمو بیخیال زود ولی شعور بی برخود بهم کرد قطع خداحافظی بدون

 زدم هم ریمل کشیدمو باریکم چشم خط یه کردمو ویف موهامو بیرون اومدم ازحمام وقتی
 باشلوار طوسی مانتو یه شدن دار سگ چشام شدنو خشگل حسابی طالیم های مژه که

 کفشای زدم گره گردنم دور مادمازلی روسریمو دراوردمو مشکی روسری شال مشکی
 پوشیدم میرفتمو راه باشون زور به که طوسیمم سانتی۱

  دره دم گفت زدو زنگ علیرضاهم

 

 بیرون زدم ازخونه سریع منم

 ودب بلند شاستی ماشینش کردچون باز برام ودرا کشید سوتی یه دید منا علیرضاتا
 تامودس ماشینو داخل گذاشتم دراوردمو کفشاما کفشا بااین سوارشم راحت نمیتونستم

 درد گفتم بهش منم خندید غش غش علیرضا که باال کشیدم خودمو روصندلیو گذاشتم

 شعور بی گفت جوابم در اونم که

 

 جاک علی گفتم سمتشو  برگشتم میشه شهرخارج از داره دیدم شد طی که مسیر از یکم
  شهره از خارج خونتون مگه میریم داریم
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 میفهمی باش صبرداشته عزیزم_

 

 میبری کجا داری منا شمال سمت میری داری میشی شهرخارج از توداری_

 

 شدوداد عصبانی دفعه یه علیرضا

 

,  :۴ 

 ： زد

 

 برسیم شوتا خفه االنم میفهمی صبرکن میگم

 

  میبره کجاداره منا یعنی داشتم بدی حس یه ترسیدم داداش ازصدای

 وهرمش قرار اون بالخره چیزافکرنکنم این به کردم سعی راکنارزدمو افکارمنفی سریع ولی
 شمالن اینا مادرش حتما کنم اعتماد بهش باید بشه

 بقبولونم مغزم مزخرفابه های توجیه این نتونستم هرکارکردم ولی

 

, ۴..۱۵ :۵ 

 هم رضاعلی میومد خوابم بودمو خسته حسابی ترافیک بااین بودیم توراه که بود ساعتی۴
  خوابیدم گرفتم بیکاریواسترس ازدرد منم زد حرف باهاش نمیشد شدبودو سگ
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 میتونستمن بودن شده بسته صندلی به پام دستو بودمو چوبی کلبه یه توی بیدارشدم وقتی
 چیکار اینجا من بسته وپامو دست کی خدا چی یعنی میکردن درد دستام بخورم تکون

 میکنمم

 

 بایه اعلیرض شدو درباز اینکه نبودتا خبری کسی.واز بودم بیدارشده کع بود ساعتی نیم
 ：گفت باالسرمو اومد بیدارم من دید وقتی تو اومد پالستیک

 

 شب یه امبر  باشی داشته انرژی باید که بخور اینارو ادم بچه مثل میکنم دستاتوباز عزیزم_
  بسازی رویایی

 

 منا دنبو قرار مگه چیکارداری بامن چیکار اینجا اوردی منا چیه منظورت علیرضا میگی چی_
 هان کجاس اینجا اینا مادرت خونه ببری

 

 واقعا معیوبت مغز بااین اوردی پزشکی توچطور نمیدونم من غربتی دختره ساکت_
  دمب توضیح برات باید یااینم میفهمی دزدیم ترو االن من میکنی چیکار اینجا نفهمیدی

 

 چرا؟؟ هان بکنی کارابام این باید ؟چرا چرا اخه_

 

  انتقام واسه غربتی نزن داد_

 

 انتقامی؟؟؟ چه_
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 میفهمی دادای بهم اساسی حال یه بعدازاینکه امشب_

 

 ؟چیه؟ منظورت انتقامی چه میکنی اینجوری چرا چی یعنی کارا این علیرضا چی یعنی_

 

 پیش فقط فکرت نکن چیزا این مشغول فکرتو االن ولی میفهمی چیزا همه عزیزم میفهمی_
  کن متمرکز بشه هردومون برای رویایی شب تابرام چیکارکنی امشبو اینکه

 

  بودم عشقت من بکنی میخوای چیکار اشغال کثیفی خیلی عوضی_

 

  همین بودی بازیچه یه فقط تو حس کدوم عشق کدوم_

 

  خدا چی یعنی گذاشت تنها سوال باکلی رفتومنو رفت گفتو اینو

 

 عشرو نداره فایده اینجوری دیدم میشدم روانی داشتم توسرم میومد که فکرایی ازشدت
 جیغ راونقد بشنوه وصدامو بشه رد طرفا ازاون کسی شاید خواستن کمک زدنو جیغ به کردم
  گرفت درد گلوم زدم

 

 ： گفت سمتمو اومد شد پیدا علیرضا عصبانی قیافه دربازشدو دفعه یه
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 اونم لیمتوجنگ مااالن نمیشنوه صداتو کسی اینجا میزنی جیغ کشیده ته یونجت مرگته چع
 افتاد شو خفه پس نشنوه صداتو کسی که قسمتی

 ： گفت انداختو غذام ظرف به نگاه یه

 باشی داشته انرژی باید نگفتم بهت مگه چرانخوردی_

 

  بزنی من به دست نداری توحق شو خفه عوضی شو خفه_

 

 چون ورغذاتوبخ بستت؟؟االنم پاهای بگیره؟؟تو؟؟بااین من از قراره کی حقو این ببخشید_
  نیستی دختر دیگه موقعه اون البته راندارم دخترونه وضعفای غش حوصله من

 

 دوش اعصبانی که چرخوندم صورتمو دهنم سمت اورد کردو پر قاشق یه بلندکردو خنده یه
 به یشدمم خفه داشتم کردتودهنم قاشقو شد اردک مثل لبام که فشارداد اونقدر گرفتو فکمو

 هب کردم شرچع بود گشنم خودمم میکنه خفم بره پیش طور همین دیدم دادم قورتش زور
 یه مکرد وقت تازه بیرون رفت کلبه از بستو دوباره دستمامو شد تموم غذام وقتی خوردن

 منو هک صندلی ویه نفره یه تخت بایه بود کناردر کوچیک یخجال یه بندازم کلبه به نگاه
 بودن تواتاق وسایل کل همینا بود بسته بهش

 

 

  علیرضاست همون این من خدای وای

  بودم عاشقش که علیرضایی

  عاشقمه میکرد ادعا اونیکه

  نداره امکان نه نه
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  بود اومده در اشکم

  بکنه باهام اینکارو باید من علیرضای چرا!چراا میگفتم باخودم همش میکردمو گریه

  شد وارد باخشم علیرضا که باالرفت هقم هق صدای

 میکنی؟ نگاه اینجوری چرا چته گفت که کردم نگاهش بارونیم چشمای با

  اینکه میکنی؟دلیل اینکارارو چرا!! چرا علیر .....علیر-

  چیه اینجام االن من اینکه

 ؟؟

  میفهمی بزودی+

  بفهمممممم میخوااام االن： زدم داد بلند

  زد داد تر بلند

 .... ی دختره بزنی داد سرم بخوای نیستی حدی در ... تو فک ببند-

 میکرد توهین بهم اینقدر چرا

  ... علیرضا این اما میکرد مخالفت که داشت دلیلی حتما ارسام

 ااارچیک مگه ؟من چیه رفتاراات این دلیل بگووووو بگووووو لعنتیییی د： گفتم داد با
 ؟ کردمممم

  گوشم تو خوابوند محکم نزدیکمو اومد

  برگشت راست سمت به سرم

  میکرد درد خیلی صورتم

  بابات نکردی توکاری گفت و کرد نگاه چشمام تو و شد خم

...... 
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 یهچ من گناه گفتم اروم کردمو نگاهش میکنه اب هم سنگ حتی طوریکه مظلوم و اشک با
 ؟

  موند خیره چشمام تو لحظه چن

 جمع خودشو سریع که من علیرضای شد کرد تغیر چشماش حالت کردم احساس یلحظه
 از نم گرفتن انتقام واسه ای بازیچه فقط تو میسوزی پدرت پای به تو گفت سرد کردو

  باباتتت

 تمجییید افشین

 ودمخ به که مظلومی قیافه باهمون دوباره همین واسه نبود لجبازی و بازی تخس وقت االن
  میکنه درد بدنم گفتم کردمو نگاهش بودم گرفته

  کنم فرار بخام نیستم بلد رو اینجا منکه

  کن بازم میکنم خواهش

 منی گروگان تواالن باشی راحت که خاله خونه امدی مگه گفت و کرد فکر لحظه چند-
  تختش سمت رفت و خفه حاالام

 بود دخترونه های شیوه از کردن استفاده موقع االن

  گفتم زاری حالت با کردمو بیشتر قصد از امو گریه شدت

  تو ..... علیر

  بودی عشقم تو

  بودی کسم همه

  میخواستمت همه از بیشتر

  .... من واسه تو

  سمتم باعصبانیت برگشت سریع بدم ادامه نزاشت

 ک نقشی به مسلط و پایین انداحتم سرمو که
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, ۴..۱۵ :۵ 

  گفتم میکردم بازی داشتم ه

  میکنم خواهش علی

  گردنم روی میریخت و بود افتاده راه اشکام سیل

  شدم بسته دستای روی میوفتاد اوقات گاهی بودم گرفته پایین سرم چون و

  میورد رحم به رو هرکسی دل حالتم این

 رحمه؟ بی انقدر علیرضا یعنی

  نزدیکم اومد

  باال گرفت چونمو و نشست دوزانوش رو

  بود شده نرم انگار

  گفتم که کرد نگاه چشمام توی

  بودی چیزم همه تو علیر

  همونی واسم کنی هرکاریم

  ... چون

  ... فراموش اولشو عشق دختری هیچ

  گزاشت لبام رو لباشو بدمو ادامه نزاشت میگفتم داشتم

  شده نرم یخورده یعنی این

  جداشه ازم نمیتونست اما شده کالفه حالتش این از بود معلوم

  میبوسید عصبی و محکم لبهامو و بود شده بیشتر بوسیدنش شدت حاال     
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  بشم موفق تا کنم ارومش باید

  کردم همراهیش اروم منم همین واسه

  داشتم دوسش هنوزم دروغ چرا

  چیه اینکاراش دلیل نمیدونم هنوز اما دیوونگی ته میدونم

 

  میبوسیدم مالیم اونم چون شد اروم کردم حس میکنم همراهیش دید وقتی

  شد جدا ازم دقیقه چند بعد

  میکرد درد بدنم واقعا

  میکردم اجرا رو نقشه باید ولی

  حرکتش این از بود کالفه علیرضا

  لعنتتییی گفت لب زیر و کشید عمیق نفس یه و کرد باز و بست چشماشو

  گفتم که بره برگشت دوباره

  خیلی علیر نامردی خیلی

  میخوام هنوزم تورو من

  چیه اینکارات دلیل نمیدونم چون

  میخوامت هنوزم ولی

  گریه زیر زدم دوباره ؟و چی تو ولی

  وایساد سرجاش یلحظه

  کنم لتو تا میای فیلم واسم داری نمیفهمم کردی فکررر گفت عصبی سمتمو برگشت بعد

  کوچولو خانوم خیر نه
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  دیدم زیاد نمایشا این از من

  اخرشب واسه بزار بازیاتم لوس این

 میکنی؟ فکر اینطوری واقعا گفتم کردمو نگاهی بهش مظلوم واقعا اینبار

 رردنام میخواستمت توروخالصانه من ولی  بودی احساس بی مدت همه این من به تو شاید
 ؟ ؟اینه داشتم بهت که عشقی جواب اینه ....

  میلرزید صدام

  کرد نگاه چشمام تو و نزدیکم اومد

 بودی؟ بیرحم اینقدر تو گفتم شدمو خیره بهش

  کردن بیرحمم نبودم بیرحم گفت و شد غمگین نگاهش

 کیا؟-

 (عمومحمد)کاویانی ... پدرت+

  بفهمم بگو واضح توروخدا علیرضا-

 بدونی؟ داری دوست خیلی+

  اوهوم-

  شریک و بودن دوست تا سه+

 (پدرعلیرضا)مهرداد و محمد , افشین

..... 
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 به تازه من موقع اون کاربودن بی بودن کرده تمام درسشونو تازه شون هرسه اونموقعه
 وبابات بابامو تااینکه بود گذاشته بابام روکمر فشارزیادی زیاد خرج بودمو دنیااومده

 کار شروع برای بندازن راه داروسازی شرکت یه میگیرن تصمیم(زد پوزخند یه) عمومحمدت
 .میشیم ومامستجر بفروشه خونمونو میشه مجبور منم بابای داشتن احتیاج پول

 محله زا بودوتویکی رسیده بهمون ارث خونمون چون من بابای میکنن شروع شراکتو بالخره
 گذاری سرمایه بیشترین بود گرفته خونه فروش از خوبی پول بوده زمان اون خوب های

 که بود بابام مال سهام درصد71 حدودأ اصلی داره سهام میشه خودمون قول به رامیکنه
 کارش حسابی وشرکتم میگذره مدتی یه اصلیه داره سهام مال زیان سودو بیشترین میدونی
 دندببن قرارداد عربی شرکت بایه بوده قرار زمان اون میاوردن بدست خوبی وپول میگیره

 باپولش بود قرار که صادرات بااین میاوردن بدست خوبی پول که کنن صادرات وداروهارا
  هارابدن بدهی تمام

 

 

 گرفت دیسر  تنو تمام که کرد نگام پرکینه باچشمایی سمتمو برگردوند صورتشا علیرضا
 ：داد ادامه,

 

 مرامه نهایته که میکنن کاری (میگفت پوزخند باکنایه عمومحمدتا)محمدت عمو پدرتو ولی
  رفیق یه

 

 نمیفهم شرکت اون دست میرسه بارها وقتی جاش میزارن تقلبی بار بارارومیدوزدنو اونا
 کارا بط میخورنو برگشت هاش جک میشه باطل بابام مجوز میکنن وشکایت تقلبیه بارها

 فقط من میمره میکنه دق مامانم طرف یه زیادشونم وسود شرکتم اون پول روسرش
 یشمم رفتنش زندان شاهد میشم بابام شکستن شاهد سنم بااون ولی بود سالم۵ اونموقعه

 ………شاهده
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 دوباره خوردو دراوردو اریخچال اب لیوان یه شدرفت بلند نداد ادامه دیگه کشیدو اه یه
 ：گفتن به کرد شروع نشست

 

 ومیخرن قیمت پنجم یک به بابامو سهام وباپولش میکنن اب هارو دارو اون عموت باباتو
 نستنتو هام عمه باشوهر عموم بالخره حروم باپول دزدی باپول اینجا به میرسونن خودشونو

 اون بود شکسته خیلی بیرون اومد اززندان وقتی بابام کنن رد کارارا طلب جورکونن پول
 در بود شده سالم۱۴من موقعه

 که مانمما بابام خداانتقام بودم منتظر همیشه اینجا به ورسیدیم کردیم ازصفرشروع وباره
 ونچ بگیرم اومدم خودم من حاال نگرفت ولی بگیره ناک وحشت روزای تلخم زندگی کرد دق

 دز  لبخند یه درمیارم صداشو من ولی نداشت صدا خدا چوب ندارم قبول دیگه خدارو عدالت

 

 

 "اریانا"

  اومدیم که ای دوهفته این

  بود خوب تقریبا

  میشم عالقمند بهش کم کم دارم منم و خوبه خیلی باهام رفتارش سینا

  عسلیم ماه تو یجورایی چون میگردیم و بیرون میریم اکثرا

  نره کال اینکه نه البته نمیره کار سر ماه یک تا سینا

  نره سر حوصلم تا باشه باهام بیشتر میکنه سعی خب ولی

 (بخ میخوابم مهمونه مخصوص و داره نفره یه تخت یه که صورتیه اتاق تواون من)تختم رو
 اوم سینا که میکردم بازی گوشیم با بودمو داده لم
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  اتاق تو د

  بود پکر قیافش

  اریانا کردوگفت روبهم

  گفتم کردمو نگاه بهش بالبخند

 بله-

  گشنمه من خب+

  بخور یچی برو-

 خو نداریم خوردنی چیز+

  بده سفارش یچیزی خب-

  ععع+

  نمیگفت و بگه یچی میخواست

  کنیمی پا اون و پا این انقدر چرا کن درست غذا خودت بگو کلمه یه خب گفتم شدمو بلند

  چیزفهم ادم قوربون ای گفت و زد گشادی و گل لبخند

  شوما چاکر+

  گشنمه که بپز بپر نوکرتم-

  باشه اماده در دم امبوالنسم یه بزن زنگ فقط+

 خخخخخ

  نیست اعتمادی پختت دست به یعنی-

  دیگه اتفاقه باالانداختموگفتم هامو شونه
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  برو برو هههه+

 شدم اشپزخونه داخل

  کردم فکری یه

 ! کنم درست چی خب

  نخووردم وقته خیلی کن درست الویه گفت بلند سینا

  دیگه امر+

  همین فعال-

 پرروو بچه+

  شه پز اب تا گزاشتم هارو سیب

  سیبا شدن نرم باالخره مدت یه بعد

  ظرف توی ریختم و کندم پوستشونو بدبختی به

  کردن درست به کردم شروع و

 ککم نباشی خسته گفت و ایستاد صندلی پشت سینااومد که بودم مشغول حسابی
  نمیخوای

 ؟ دیگه حاال گفتم برگشتمو

 درست خودم بشین برو شوهرعزیزم نه بگی اینکه بجا پرووییا خیلی گفت و کشید لپمو
  هستی طلبکارم تازه میکنم

  گفنتم باالانداختمو ابرومو

  پررویی خودت

  کنم درست غذا باید من گشنته تو

 ؟ کنم درست من داشتی انتظار زنمی خب وا+
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 ! نیستم که کلفتت زنتم خب-

  میپزن غذا زناشون واسه شوهرا از خیلی اره بعدم

  نیستم شوهرا دسته اون از من خب+

 میخاسی اونطوری شوهر

  میکردی ازدواج ها (زلیل زن)زی زی همون از بیایکی میرفتی

  گفتم و پرید دهنم از یهویی

  کردی مجبورم و نزاشتی تو که میکردم ازدواج همونا از بایکی داشتم خب

  توهم رفت اخماش یهو

 ؟ زدم بدی حرف

  زدم بدی حرف ...  خب

  بیرون رفت اشپزخونه از

  دادم ادامه کارم به

  کردم ناراحتش مطمعنا حرفم بااین

  نشناسی نمک خیلی اریانا

  نکنی تنهایی و غریبی احساس اینکه واسه زده کارش از  داره دوست اینهمه بیچاره اون

  میکنی اینجوری باش بعد بابات داده زیون بی پول میلیارد هشت

  میکردم لعنت خودمو تودلم داشتم همینحور

  بیارم در دلش از باید

  پیرکس ظرف تویه ریختمش شد تموم که کارم

  خیارشور و فرنگی گوجه با و زدم سفید سس روش و
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 S:A نوشتم روش

  است اماده ناهار که گفتم و زدم صداش بعدم

  خوردن به کرد شروع و زد محوی لبخند افتاد نوشته روی نگاهش تا نشست اومد

  بیرون رفت پاشد شد که تمام

  نکرد تشکرم یه ایش

  کردم تمیز رو میز و ظرفشویی توی گزاشتم کردمو جمع ظرفهارو

 مکمک که غذا کردن درست تو گفتم ای بامزه باحالت ایستادمو کمر به دست روبروش بعد
  ندادی

  کش پیش هم کردنت تشکر

 !بدیییی کمک نمیخوای هم ظرفها شستن تو

  وظیفته زنمی گفت و انداخت بهم نگاهی سرد

 اقاااا نیستممم که کلفتت گفتم کردمو نگاهش بااخم

  هستی که زنم  -

  خب میدی حرصم چرا نمیدم بگو بدی کمک نمیخوای： گفتم لوس

  خونه اشپز تو رفتم برگشتمو قهر باحالت بعدم

  ظرفشویی سمت و

  میکنه اشتی برم پیش همینجووری ولی ازش کنم خواهی معزرت نمیداد اجازه غرورم

 کنه خواهی معزرت خودش پیشمو بیاد رمانا این مثل االن میشد چی که میکردم فکر داشتم
  بشوره ظرفهارو بعدم

  انگار نه انگار دیدم که کردم بهش نگاهی اشپزخونه ازتو

  شستن به دادم ادامه کردمو پوفی
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  نداره اشتی قصد این نه

 وهنشن تا نگه میخواست دادم جوابشو منم همونا از بایکی میرفتی گف خودش خب ایش
  ععه

 بود مونده دیگه لیوان یه فقط شد تموم کی نفهمیدم اصال بود پرت کامال حواسم

 شکست تاداف و خورد لیز دستم تو از لیوان که حاله چه در سینا ببینم برگشتم کردمش کفی
 ؟ چیشده گفت و اشپزخونه تو اومد سریع سینا که کشیدم خفیفی جیغ

  هست خورده شیشه نیا نیا+

 ستتد نزن دست گفت سینا که میکردم جمع بزرگشو های تکه زانومو دوتا روی نشستم-
  میبره

  بلله دیدم کردم احساس دستم روکف بدی سوزش موقع همون

  بریده دستم

  نیست پات هم دمپایی که تو ععع گفت و اشپزخونه تو پرید سینا

  مبل سمت بردم و کرد بغلم سریع

  زد جارو و اشپزخونه سمت رفت خودش بعد و

  شستم دستمو و شویی دست سمت دویدم منم

  نمیومد بند خونش

  بود اومده اشکمدر داشت شدیدی سوزش

  گرفتم دستمو سرد اب زیر

  بود اومده در اخم داشت درد خیلی

  وی تی جلوی مبل رو داده لم دیدم که بیرون اومدم

  بود شده مچاله صورتم درد از
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 ? تو چیشدی گفت سمتمو اومد سریع که میکردم گریه و

 کرد چیپی باند دستمو و اورد باند یه بعد بینم اینجا بشین بیا گفت دید دستمو زخم تا

 

 

 زخمه میکنی؟مگه گریه چقدر دیگه بسه گفت کالفه حالت با شد تموم کارش وقتی
  شمشیره

  شمشیره زخم حد در دردش نیست شمشیر زخم گفتم کردمو پاک اشکامو سریع

 باشی خودت مراقب بیشتر باید-گفت و شد مهربون نگاهش

...+ 

  اری ععع    -

  نگفتیا اری گفتی دیگه یبار+

  بگممم دارم دوست-

 سینی میگم بهت پس منم+

  کووفتتتتت-

  عععه+

  حاال میری کجا ععع گفت و خودش سمت کشیدم گرفتو دستمو که اتاقم تو برم خواستم

 تواتاقم-

 کنی؟ چیکار اونجا میری خب+,

 میکنم بازی باگوشیم-

  کن بازی من با خب+

 هاان؟-
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 بازی؟ چه مثال خب+

 تو هرچی اممم-
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  بگی

  والیبااال گفتم خوشحال

 !کنی والیبالم میخوای دستت بااین گفت و کرد بهم نگاهی کالفه

 

  میگفت راست

 عهعع گفت که برم خاستم و خوبه خودم بازی گوشی همون گفتم خاروندمو سرمو یخورده
 ؟ اتاقت تو چرا کن بازی همینجا بشین خب اصال دیگه نرو

  بزنم زنگ ترسا به بخوام شایدم اخه-

  توهم رفت اخماش ترسا اسم بااوردن

  زدن زنگ واسه حاال زیاده وقت+

  چیه میدونی اصال-گفتم و مبل روی نشستم صاف

 چیه-

 باتوقهرمممم من+

 چراا؟؟؟-

  نکردی تشکر ازم اخرشم کردم درست غذا کشیدم زحمت اینهمه چون+

 دادم تکیه مبل به سینه به دست گرفتمو ازش نگاهمو  قهر حالت به بعدشم
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 ؟ کنم تشکر چی واسه نبود خوشمزه اصال گفت و خندید

 خوردی؟ چطوری نبود خوشمزه .. میخوردی لپی دو چطوری دیدم ععع-

  میخوره باشه که سنگم گشنه ادم عزیزم خب+

  بود بدمزه میگه پررو کشیدم زحمت اینهمه خو چی یعنی شدم ناراحت

  نشستمو مبل ورو اونطرفتر رفتم یخورده همونحوری ندادمو جوابشو دیگه

  کردم نگاه رو وی تی

  نبود اونجا به حواسم اصال

  بودم شده غرق فکرام تو

 وکارش اونوقتا و سه ساعت از شام کردم درست واسه همیشه مامانم یادمه گفت سینا که
  میکرد شرو

  کنم اشپزی براش دوباره داره انتظار پررو بچه

  گفتم ندادموهمونجوری حالتم تو تغیری

  نیس خوب پختم دست من

 بود خوردن قابل ینی بود خوب بابا کردم شوخی+

  نکبت بخندی اب رو هرهرهر

  بستم درم اتاقم تو رفتم ندادمو محلش

 پررووووووووو بچه

 

  بود بازی مشغول برداشتمو گوشیمو

 زد لز و تختم رو نشست پکر اتاقمو تو سینااومد دوباره که بود گزشته ساعت سه حدودا
  بهم
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 خخخخخخخ بود شده ها ساله سه بچه این مثه

  اونطرف کرد پرتش گرفتو دستم از که بود گوشیم تو سرم ندادمو محلش

  لوسی خیلی گفت که نشستم سرجام همونجووری  ندادمو محلش دوباره

  دوباره ندادم محلش

  بود خوشمزه غذات بابا باشه عععه-

..........+ 

 خببببب ببخشیییید عععه-

.....+ 

 نمیگی هیچی اللی؟کری؟خوچرا-

....+ 

  من با شام ظرفای-

 باتو فردا ناهار و شام ظرفهای گفتم کردمو نگاهش یهو

 پررویییی خیلییییی+

  هست که همینی-

 فقط نکن قهر بابا باشه+

-:-) 

 عوضی گفت و خندید

---------------------------- 

 سینا-

  جونم+

 سررفته حوصلم من خا-
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 بگیریم؟ کشتی باهم میخوای+

  میشه کوفته بدنم کل که بگیرم کشتی باتو بیام حتما عععه-

  میگما+

 چیه-

 واسم بیار اب برو حداقل+

 نوکرتم؟ من.مگه-

  ندارم حال دیگه برو ععععه+

 نمیرمم نوووچ-

  پاشدم کالفه

  میخوای اب توام گفتم خوردم که ابمو سرم تو اومد فکری یه

 بیار+

  روش کردم خالی ابو بگیره که باال اورد دستشو تا سمتش گرفتم بردمو ابو

 خخخخخ وااااااااای

 بود دیدنی قیافش

 عوووضی ای دیووونه مگه-

  بیارویی اب برام میخاسی+

  کرد فرار زیاد نمیشد و بود کوچیک خونمون نرسه بت دستم مگه-

  اونظرف سمت به کردم فرار که اونور پرید مبل روی از طرفم اومد که مبل پشت دویدم

 نبرخوردمو اثر در) مبال شدن جا جابه و خونه ویختن بهم کلی از بعد سمتمو دوید سریع
 ( فرار هنگام
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  بگیرممم تورو فق من یعنی زد داد

  دیوار هب چسبوندم گرفتمو محکم که برم در دستاش زیر از خاسم انداخت گیرم سمتمو دوید

  بود گرفته خندم

 س بود عصبی عقبی

  بود شده سرخ صورتش

  بیجنبه دیگه بود شوخی یه-

  میکنم حالیت ؟حاال هان بود شوخی+

  بزنتم که باال اورد دستشو و دیوار به میداد فشارم محکم

  بود شل دستش که اینم نبود معلوم هیچی االن میزد واقعا یعنی

  بود دخترونه های ترفند از استفاده وقت االن

 شدمو بلند پاهام پنجه رو سریع بزنم خواست تا

  ببخشید خب گفتم بوسیدمو لپشو

  بود باال دستس هنوز اما بود شده اروم یخورده

  سینش قفسه رو گزاشتم سرمو کردمو حلقه دورش دستامو سریع که بزنه خواست

  موند هوا تو دستش

 بود شده شکه حرکتم از

 

 

 *ترسا* 

  باشه کرده کاری همچین بابا نمیشد باورم
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 اش؟ ادامه خب گفتم زدمو زل چشماش به

  بعدا برا باشه ادامش-

  دیگه بگو علیر+

  کنم استراحت میخوام نگو چیزی دیگه هیییییس-

  کردم پوفی

  میکرد درد خیلی بدنم

 ودب معلوم خونه تو میخورد که خورشید نور از بودم شده بسته صندلی اون به چهارساعت
  اونوقتاس و پنج ساعت عصر طرفای االن

 نمیکنم فرار بخدا بابا میکنه درد بدنم علیرضا+

  میبندم دهنتو بزنی حرف دیگه کلمه یه سرجات بشین -

  اووووووف

  گزشت ساعتی یه کنم فکر

  بود خواب علیرضا

  نمیبرد خوابمم سررفت حوصلم عععه

  کردم احساس شکمم زیر رو بدی درد

  کنم خونه زدن دید مشغول خودمو کردم سعی ندادمو محل

  نمیشد که

  هام رون تو افتاد ساعت نیم بعد دردش

  داشتم درد بیشتر بودم بسته که االنم

  میپیچیدم خودم به درد از
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 وردممیخ جم همش ولی بخورم تکون هم سانت یه نمیتونستم که بود محکم انقدر ها طناب
  سرجام

  داشتم درد اولش ساعت پنج تا شم اینجوری بود قرار که موقعی همیشه

 …    !!؟ موقعیت تواین چرا شانس بخشکی عععه وای

 ودب شده بلند جیرش جیر هم چوبی صندلی میخوردمو تکون صندلی رو که همینجور       

  دیگه سرجات صاف بشین عععه： گفت بیداری و خواب توحالت علیرضا

 داشتم که دردی شدت از
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 امو قیافه ات و کرد باز چشماشو الی یلحظه بود شده جمع صورتم کنم باز دهن حتی نتونستم
 ؟ پریده رنگت اینقدر چرا چته گفت و پرید تختش رو از سریع دید

  چمه واقعا بگم نمیشد روم

  کن .... باز این از...از .... منو گفتم و مقطع

  نمیشه-

 دارمم میکنمم خواهششش نرووووو： زدم داد که کلبه در سمت به رفت برگشت
 کننننن بازم توروخداااا میمیررررم

 میدمممم قووول نکنمممم فرار میدم قول

  کرد نگاهم بعد و ایستاد سرجاش یلحظه

  ببینم قیافشو درست نمیشد و میریختن سرهم پشت اشکام

  میمردم داشتم درد بدن
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  برو بعد کن بازم ... المصب نرو د ： گفتم لرزونم صدای با که بره خواست دوباره

  بود شده اروم صدام

  کنی خطا پا از دست میخوام فقط ولی میکنم بازت ترسا گفت و نزدیکم اومد

 فهمیییدی؟ میکنمم سیاه روزگارتو

 خم امزانوه بردارم قدم یه خواستم تا و شدم بلند صندلی رو از کرد بازم که دادم تکون سری
  افتادم زمین رو شد

 چندساعت این توی بود شده گرفته بدنم

  بود شده ش چاشنی هم لعنتی درد این

  تختش رو بشینم کرد کمکم و گرفت بازومو زیر

  خوابیدم و تختش رو شدم ولو

 رفتم ریدمپ سریع شه کثیف تختش روی مالفه مبادا اینکه فکر از اما بستم چشمامو یلحظه
  شدم روبرو علیرضا تعجب با که دسشویی تو

  خب داشت حقم

 ندارم هیچی ؟منکه کنم چیکار حاال خدایا وای

  رفته رضاعلی خداروشکر دیدم که بیرون رفتم کنم استفاده دستمال از گرفتم تصمیم         

  میزاشتم کیفم تو اضافی یه همیشه که افتاد یادم تازه

  مکرد خداروشکر و داشتم برش و اونظرف بود کرده پرتش که کیفم سراغ رفتم سریع

  و دستشویی تو پریدم

  بیرون اومدم دادم انجام که کارمو

  میشدم بدبخت نداشتم اگه شکرت خدایا وای
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 الزمم الهرح به فردا پس فردا واسه گزاشتم کیفم تو بودمو برداشته که هایی دستمال تمام
  کشیدم دراز تختش رو رفتم میشد

 ؟ بودم علیرضا گروگان من االن واقعا یعنی

  میخوام اونو حال بااین هنوزم  من ولی

  نداشته احساسی بهم مدت تواین اون اما

 .....داشتم سرگرمی حکم براش یعنی

 

 

  کنم ازدواج باهاش نباید میگفت همین واسه و میشناخت رو علیرضا ارسام یعنی

  نشناختش چطور بابا.... پس اما

 .... یعنی

  بردن بین از ادمو یه زندگی و کردن دزدی اونا بوده اشتباه عمو و بابا کار        

  باشه کرده اینکارو من بابای نمیشد باورم اما شدم متنفر ازشون دلم تو یلحظه

 چی؟ اون ... علیرضا

  بگیره من از خودشو انتقام میخواد اون

 ؟ دارم گناهی چه من مگه

  شد گرم چشمام کم کم که بودم فکرا توهمین

  رفتم خواب به و

--------------------------- 

 *علیرضا*

  چندساعت این تو شده مظلوم خیلی ترسا
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  میکنه التماسم همش

  باشه حرفا این از تر تخس میکردم فکر

  داشت وجود احتمالشم خب ولی نمیکنه فرار که میدونستم

  نشستم میشد رد اونجا از که ای چشمه کنار و کلبه بیرون رفتم

  ... نداشته گناهی اونکه ؟اخه میگیرم انتقام بیگناه دختر اون از دارم که درسته کارم

  کرده خرجش باباش که پوالیی خورده منو حق اون نه نه

  بوده من بابای مال دراصل

  ... ترسا اخه اما

  کردم خیانت احساسش من

  .. من و داشت عالقه بمن واقعا اون

  کنم دور ازاردهنده افکار این از خودمو تا دادم تکون سری

  کردم باز درو و کلبه سمت به رفتم بود شده تاریک هوا

  بود خوابیده راحت خیلی تخت رو

 ! گروگانه االن که انگار نه انگار اصال

 ریلکسه؟ انقدر این چرا

  نمیبرد خوابشم حتی بود این بجای هرکی االن

  پررو بچه

 باالسرش رفتم

  نیمد دلم ولی بپره خواب از تا بزنم داد یه خواستم

  بود خوابیده ناز خیلی
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  نبودم سنگ دل که انقدراهم دیگه

  بخوابم کجا خودم حاال عععه

 .. شه بلند اینجا از عمرا بیاد هم زلزله اگه که خوابیده طوری این

  نیست طوری     

  بود همین قصدم اولشم از منکه

  بسازم رویایی واسش امشبو

  کرده راحت برام کارو و اومده خودش حاال

  خوابیدم تخت رو کنارش و زدم شیطانی لبخند

  گرفتمش بغلم تو گزاشتمو سرش زیر دستمو

 لذت اینجوری باشم نداشته کارش به کاری تا کنه التماسم و باشه بیدار داشتم دوست    
  داره بیشتری

  پریدم خواب از کنم فکر باالخره ساعت نیم بعد

--------------------------- 

 *ترسا*

  پریدم خواب از یهو دردش شدت از گرفت درد کمرم دوباره خواب تو

 نثارش حشف تو منو بسته چیزی طنابی با دوباره اینکه فکر با نشد که بخورم تکون خواستم
  کردم

  کردم باز چشمامو تا ولی

  خورد گره نگاهش تو نگاهم

  میکرد نگاهم گشادی لبخند با
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 وشخ قراره امشب کوچولو خانوم کجا عع عع گفت که بیارم در بغلش تو از خودمو خواستم
  خندید و بگزرونیما

 مییییییگه چی این نه وااای

  ای اماده گفت و باال اورد سرشو بعد و بوسیدم اروم

 ضا..علیر...عل： شدم خیره چشماش تو نگرانی و باتعجب

  نداره فایده کنی التماسمم چیه هههههه-

 میگی داری چی+

 نمیدونی؟ بگی میخوای-

 !منو بترسونه میخواست فقط یا بود جدی حرفش یعنی

  نه خداااا واای

  نمیخواااام

 نهههه علیییی نه گفتم گرفتمو دستشو که لباسم های دکمه سمت رفت دستش

  ارررره گفت و زد پس دستمو

 کردم خداروشکر و شدم خوشحال یلحظه قرمزه وضعیتم االن اینکه بایاداوری

 م علیرضا به چطور ....  اما
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  یگفتم

  نه گفتم بهشو کردم رو

 به ستد： زدمم داد که میکرد باز لباسمو دکمه دستش بااون و گرفت دستامو دستش یه با
 کننننن ولممممم نزززن من
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  کارش به داد ادامه و خنده زیر زد بلند

  بگم چی .. کنم چیکار خدایااا

  میکشید تیر کمرم بخورم تکون زیاد نمیتونستم

  کنییی کاری هیچ نمیتونی تو گفتم و زدم پسش

  نمیشنید انگاری

  گرفت صدام که زدم داد انقدر

 میتونین نمیفهمییی چرا لعنتی د گفتم ام گرفته صدای با اروم که میاورد در لباسمو داشت
 ؟ باهام کنی کاری االن

  درد از بود شده جمع قیافم

  چی یعنی گفت و کرد نگاهم باتعجب و عقب کشید یلحظه

  گفتم لرزونم باصدای و گریه زیر زدم بود اومده در اشکم

  درد از میبره داره کمرم کن ولم توروخدا

  شد منظورم متوجه یخورده کنم فکر

  کشید تیر کمرم و شدم بلند جام از که عقب کشید

  بهش گرفتم دستمو

  اومد در م اخ

  نیا فیلم من واسه میگی دروغ گفت و کرد نگاهم.باشک علیرضا

  خیلی علیر پستی خیلی+

  حرصی و بود شده کالفه

  کلبه از بیرون زد
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 دستش از شدم راحت 

 

 

 

 یدامپ اگه کنند زودترپیدام کاش شده نگرانم کسی یعنی کنند زودترپیدام خداکاش وای
 سرم بالیی چه نیست معلوم نکنند
 ………………………………………………………………میاد

 ： ارسام

 

 انگار ولی خبردادیم پلیس به جاراگشتیم همه نیومده چشام به خواب شده ترساگم ازوقتی
  توزمین رفته شده اب

 

 ولی ردونهمیگ برش شب خونه میبره شام ترسارابرای گفته زده زنگ بهش علیرضا بابامیگه
  نیست ازشون خبری روزه۴ نزدیک االن

 

 بیاره اهرمخو سر بالی اگه نگرانشم خیلی میلنگه کارش جای یه پسره این میدونستم ازاولم
 میشه؟؟ زنش دیگه چندوقت وقتی بکنه اینکارا چراباید ولی

 

 ایدچراب کنم نمی درکش من ولی شده سرکنده مرغ مثل رو قضیه فهمیده وقتی از ارسین
  بوده شراکت بخاطر فقط باخواهرم ازدواج برای تنهادلیلش وقتی بشه اینطور

 

 داره؟؟ دوست ترساراواقعا ارسین یعنی
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 ：ترسا………………………………………………………………

  عشقم دسته به اونم هه میگذره اسیریم روزاز۴ االن

 

  بکشم علیرضا ماجرارااززبون بقیه بختی بابد تونستم تازه بهترشده حالم االن

 

 محمد وعمو اعتمادبابا که کرده چیکار که گفت گفت برام خواب از قبل علیرضا پیش دوروز
 ومنم گفت وگفتو گفت داره اینده برای ای نقشه چه که گفت مشکوکن وبهم شده کم بهم

  گناهم کدوم بختطر پیکارکردم من مگه خدایا ترشدم وداغون داغون

 ：قبل دوروز

 

 

 

 ： فتگ کشیدو خودش سمت منوبه دورکمرمو دستشوانداخت کشید دراز عیرضااومدکنارمو

  بفهمی را ماجرا بقیه میخوای_

 

  دادم تکون سرمو

 

 ：گفتن به کرد شروع

 

 قامانت به کردم می شروع خودم باید بسه کردم صبر هرچی دیدم که بود سالگیم۱۸ تولد
  گرفتن
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 بایه همیدمف تااینکه بزنم کاویانی خانواده به اولو ضربه میخواستم شدم دوست ارسین با من
  بزنم نشون دوتا تونم تیرمی

 تا کرد باز اپولش کیف وقتی بشیم ارسین مهمون شد قرار فرحزاد بودیم رفته اکیپی که بار یه
 وتوت عکس چراباید کردم تعجب توکیفش رادیدم درچهارتو سه عکس من کنه حساب بره

 یارهش اینقدر ذهنم هنوز اونموقع داره توعالقه به اون فهمیدم تااینکه باشه ارسین کیف
 ریخت همب برنامم نشد ولی بدم زجرش تا بگیرم توراازش داشتم تصمیم چیکارکنم که نبود

 یعنی هه استاد شدم طرسماخوندمو منم رفت اون وقتی رفت شدو قبول بورس ارسین
  ایران شدن فرما تشریف اقازاده که بکنمت خودم عاشق میخواستم استادت

 

 ربشیدت نزدیک بهم شما کنم کاری گرفتم وتصمیم شد تر راحت خیلی من کار که بود واونجا
 ：اینجوری جوری؟؟؟اوووم چه ولی

 

 پدرت تا کردم کاری دس وحسابارا کردم هک دوستم باکمک شرکتا امنیت سیستم من
 . کنند شک هم به وپدرارسین

 

 وت بابای که محمدت عمو و بابات شرکت برای کشیدم را خوب داد قرار یه نقشه طرفیم از
 از بایکی تو ازدواج راه وتنها نداشتن اعتماد بهم اخیر واتفاقات گذشته کار بخاطر عموت
 مین خودش توپوست زمان اون ارسین بود گزینه بهترین ارسین که بود کاویانی پسرای
 نم تااینکه نمیشد ورازی شدی من عاشق تو زدو شانس ولی بود حال خوش خیلی گنجید
 ضرر خوردو بهم قرارداد شدیم نامزد وماباهم کردم رازی پدرتو بابدبختی خاستگاریتو اومدم
 بعدی ضربه یورد نمی خودش روی به ولی شد داغون وارسین شد زده بابات به زیادی

 به یناراس وسط این کردم صوابم شدالبته انجام سینا باهمکاری که بود پدراریانا ورشستگی
 یرونب بری ازاینجا شدنت بازن وقتی تو نوبته حاالهم شد نابود ارسامم رسوندمو عشقش

 هم بقیش میفهمی زودی به هست بازم نشده تمام هنوز ولی میشکنه بابات کمر
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  خورد زنگ گوشیش که میداد توضیح داشت

  شانس بخشکی عععه

  کیه نفهمیدم کرد قطعش کوتاه مکالمه یه بعد برداشتو تلفنشو و رفت

 میری؟ کجا علی گفتم که بیرون زد

  بدم پس جواب باید-

  جوابش این از شدم ناراحت

  اینجا تنهایی میترسم من خب گفتم پایینو انداختم سرمو

  بخوریم بگیرم یچیزی میرم+

  بیرون رفت و

  شده تنگ اریانا واسه دلم چقدر

  سینا گفت

 ؟ بوده بابااینا معامله طرف که داشته شرکت سینا یعنی

 !! بزنه زمین عموشو عشقش بخاطر که نامرده انقدر سینا

  بفهمه اینو یروزی اگه اریانا

 باع یفهمه
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  نمیبخشه اونو مطمعنا سیناعه کشید که سختیایی همه بانی و ث

  سینا دست از کنه فرار تا بگم بهش اینو دختره تا باید
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  باشه داشته ازش هم بچه یه بزارم نباید

...... 

  چطوری اما

  کردم گیر خودم االن من

  اریانام بفکر اونوقت وسطه دخترونم پاکی پای

 ............ هه

--------------------------- 

  هام رون تو کم کم افتاد دردش و کشید تیر کمرم دوباره

  میدادم فشارش درد از گرفتمو تودستم بالیشتو نشستمو تخت رو

  اینجا نبود هم مسکن یه لعنتی

  رسید علیرضا که درد از بودم شده مچاله تخت رو

  نشستم صاف بسختی کردمو جمع خودمو سریع

  دادم نشون خوب خودمو و

 پریده؟ رنگ چراانقدر گفت نزدیکمو اومد که

 خوبمم من ... من نیس هیچی هیچی ..چی ..هان_

  مطمعنی گفت باشک

  اوهوم-

  خوردن کرد شروع خودشم و گزاشت روبروم رو پیتزا بسته

  خوردم شده که هم بزور ولی نداشتم میل اصال بااینکه

 دامم ندم علیرضا جلوی حالتم تو تغیری اینکه واسه منم و میشد بیشتر هرلحظه دردم
  علیرضا چشم  از دور البته میزدم چنگ رو تخت روی مالفه
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 دراز و طلس توی بندازشون ببر گفت سمتمو کرد پرت هارو بسته علیرضا شد تموم که غذام
  تخت روی کشید

  شم بلند جام از نمیتونستم اصال نه وای

 ? نیستم باتو من مگه گفت که ندادم جوابی

 ضایع ارمد میدونستم میکشید تیر بدجور کمرم برداشتم هارو بسته پاشدمو سرجام از بزور
  میرم راه

  دستشویی رفتم و انداختم رو ها بسته

 کرف تو و میکرد نگاهم مشکوک داشت و بود خوابیده تخت رو علیرضا بیرون اومدم وقتی
  بود

 شده؟ چیزی-

 ؟؟!داری درد+

  فهمیددد کجا از این واای

  خداایا

  رفتتت ابروم

 گفتم من من کمی با خجالت از شده سرخ صورت االن میدونسم پایین انداختم سرمو
 نه....ن.... من ...چیی ...هان：

  هست اون توی داشتی نیاز چیزی اگه هست اونجا پالستیک یه-

  نگفتم چیزی پایینو انداختم سرمو

 !؟ باشه توش میتونه چی مثال

 

  کردم نگاه رو توش بودم علیرضا دید از دور پالستیک سمت رفتم
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  بود مسافرتی نواربهداشتی کامل بسته یه

  کنم نگاه این توروی دیگه چطوری من خدایا وااای

  میکردم مخفی مامانمم از حتی میشدم اینحوری وقتی

  رفت ابروم وااای

  نکنه درد دستش ولی

  بیرون اومدم دادم انجام که کارمو و دستشویی سمت دویدم سریع

  کیفم تو گزاشتم پالستیکو و     

  داشتم درد هنوزم

  میکرد کار گوشیش با و تخت روی بود نشسته اینبار علیرضا

  نداشتم ایستادن نای

  میزدم.چنگ رو صندلی های چوب بادستام و صندلی روی نشستم سریع

 ؟ روزه چند گفت و کرد من روبه علیرضا

 ! چی： گفتم باتعجب

 ؟ روزس چند+

  هبپرس دختر یه از سوالی همچین نباید نمیدونه یعنی تووچه به بگه نیس یکی واای

  هووی گفت بلندتر اینبار

 روز هفت： شدم خیره دستام به کردمو اخم

  گزشته روز سه االن ?یعنی شم تو معطل باید هفته یه اووف-

  ... دیگه روز چهار

  ... میخوای واقعا یعنی+
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  ارره-

  واقعا بود نامردی ته این نگفتم چیزی دیگه

  بخواب روتخت برو زیاده دردت اگه گفت و شد بلند تخت روی از

  خوابیدم و تخت سمت رفتم شدمو بلند بااشتیاق

  بیرون رفت و زد پوزخندی

  ایییش

  خوابید پیشم و داخل اومد رب یه حدود بعد

  خوابم کنه فکر بزار ندادم محلش

  ععه ازش نمیاد خوشم دیگه

  مخالفش سمت پهلو به منم و بود خوابیده تخت روی صاف

  اخه بیداری میدونم منکه گفت اروم

 

  شدی متنفر ازم میدونم االن

  ... اما

  نبودم بد میکنی فکر که اینقدراهم من

  کردنم بد

 شد پدرم درحق که نامردیایی

  شد مرگ دق که جوونم مادر

  شد تباه که خودم کودکی

  ... ندارم دادن ازدست واسه چیزی دیگه من
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  شدم خیره بهش و سمتش برگشتم اروم

  بود سقف به نگاهش

 ?بگیری ازم ایندمو ... زندگیمو میخوای که چیه من گناه گفتم روبهش

 تمجیدی افشین دختر که اینه گناهت(+

  کنی ازدواج باارسین و کنی گوش داداشت و بابا بحرف اینکه بجای که اینه گناهت

  شدی من عاشق

  کوچولو خانوم ندادی گوش بزرگترت بحرف که اینه گناهت

  نامردیه ته این+

  کردم رو اینکارا تو بخاطر و داشتم دوست واقعا میدونی که تو المصب اخه د

  غریبه یه بخاطر کسیکه-

 که کارایی چه دیگه یکی بخاطر دیگه دوروز نی معلوم میکنه پایماال داداششو و بابا حرف
  .. نمیکنه

 

  خیللییییییییی علیرضااا پستی خیلی نامردی خیلی ... چی یعنی

  لعنتتتی

  بود اومده در اشکم

  نبود این بهت پاکم عشق جواب گفتم اروم

........ 

  وگفت شد خیره چشمام تو سمتمو برگشت

  بشی پشیمون حاال که نشی عاشق میخاستی خودته تقصیر
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  خیییلی علیرضا نامردی خیلی-

 توووووو بابای درحد نه ولی نامردم+

 راجب-

 

 

 بگییی سرش پشت میخوای هرچی نمیدم اجازه ...کنننننن صحبت درست بابام 

  یوقت نچایی ... ندی؟هه اجازه میخوای جوجه توی میکنم صحبت بخام هرجور+

  کردم اونطرف رومو

  کثیییف عوووضی اشغااال

  کردم نثارش بود فحش هرچی دلم تو

 میدادممم دست از چیمو همه دیگه روز چند تا اومد در اشکم

  اروم میریختم اشک و میزدم فریاد دلم تو خداااا

  نکن گریه گفت علیرضا

 قه صدای بود نزدیک و میچکید ام گونه روی سریعتر اشکام حرفش بااین ندادم محلش
 بره باال هقم

  زدم زار دادمو فشار بالیشت گوشه به سرمو

  ... من ترسا گفت دوباره علیرضا

  بده ادامه نزاشتم

  پر خییلی بود پر دلم

  میکردم خالی خودمو باید
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  شدم بلند ازجام

 کجاا؟ گفت و شد بلند و گرفت دستمو علیرضا

  کننن ولممم-

  میکرد روشن اونجارو که بود ماه نور فقط و بود تاریک جا همه بیرون دویدم

  بود درخت دورتادورش

  خداااااااااااااااااااا زدم داد

  کجاااااااااااااااااااااااااایی

  میکرد تماشام فقد بودو ایستاده کلبه در دم علیرضا

  نبود مهم برام هیچی دیگه ولی بود ترسناک اونجا

  افتادم روزمین دادنو دست از شونو ایستادگی پاهام

  میزدم صدا خدارو میکردمو گریه بلند بلند

： 

  اییینه عدالتت خدایااا

  شم مجازات دیگه یکی گناه بخاطر من که اییینه عدالتت اگه خدااا

  ات بنده به پاکم عشق بخاطررر

  باشم خطاکار

  قبووول خدایا باااشه باااااشه

  خدایااا اما

  بدم دست از پاکیمو نزار فقد رضات به راضیم شد شد هرچی گفتم ارومتر

  زدم داد دوباره بعد
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  نشکنه ها زمینی رفتار از دلت تا بگیر باال رو سرت همیشه میگفتن خدااایا

  شکستت دلم

  نشکنننن دلمو تو اسمونه به روم

  کردم گریه و بگم چیزی دیگه نتونستم و بود بریده امونمو گریه

  بسه دیگه پاشو گفت سمتمو اومد علیرضا

  کنننن ولممم زدم داد

  سرده هوا پاشو گفت که

  باشم راحت بزار میخوااای جووونم از چی زدم داد

  بگیری ازم زندگیمو قراره دیگه روز چند تا توکه

 باشم خودم حال تو روز چند این بزار        

 

 

  اریانا

  سینا بود کرده دعوت مهمون امروز

  کن حفظ ابرومو خواهشا گفت و کرد نگاه ملتمسانه بهم

  بابا باشه-

 کمک ایدب اونم سیناباالخره سر  باال رفتم رو خونه کنم اماده تا شدم بیدار خواب از زود صبح
  نمیتونم که تنها دست دیگه بده

  بده کمکم تا مبکردم بیدارش مهربون باید   

  نشستم تخت روی کنارش
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  دیگه است جمعه روز بود خواب خواب

 بانیعص کنم بیدارش اگه همین واسه بخوابه میخواد امروز میشه بیدار زود صبحا روزه چند
  باید پس میشه

  کنم بیدارش بامحبت

 

  بوسیدمش اروم گزاشتمو لباش روی لبامو

 بوسید لبامو اروم که گزشت دقیقه چند

  شده بیدار فعمیدم

  ایوول

 گرفتمو بغلش تو محکم که شم جدا ازش خواستم

  داد ادامه بوسیدنم به و

  کردما غلطی عجب بابا ای

  که  نیست کن ول این حاال

  گفت کردو نگاهم بالبخند و کرد باز چشماشو الی و کرد ولم باالخره

 وابشمج وایسی میبوسیدم هروقت باشه یادت ؟ دیگه میکنی بوسم خوابم وقتی دیگه حاال-
  بگیری

  بودم مجبور نشو لوس+

 چرااا؟-

  نشی عصبانی که میکردم بیدارت یجوری باید+

 ؟ چنده ساعت گفت و توهم رفت اخماش

  نیم و هشت+
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  کررردی بیدااارم چییی واسه ععه گفت عصبانیت با

  نمیتونممم تنها دست که منم داریم مهمون امروز بدی کمکم پاشی باید خب ععع-

  بروبابا+

  دوباره وخوابید کرد پشتشو و

 هاا باشه بد خونه میره خودت ابرو پااشوووو سینااا ععع-

 بکن یکاریش خودت بخابم میخام+

  نمیتونم که تنهااا دست-

 کنم اینجاروووتمیز

 ...دوبلکس خونه انگاری میگی همچین+

  دیگه پاشو سینا-

  بیروون برو خستمممم نمیفهمی： گفت داد با

  عوووضی

  میکنه اینجوری حاال کنم بیدارش محبت با خاستم باش منو

  کنم داری ابرو همچین وایسا

  بیشعور

  بهتره این شه شرمنده خودش که بدم انجام خوب کارمو باید نه نه

  اول کاری تمیز به کردم شروع

  خونه انداختن برق از بعد شد تموم زود همین واسه بود تمیز خونه البته

 اشهب اماده سریع تا فریزر تو گزاشتم کردمو درست و دراوردم هارو ژله و یخچال سراغ رفتم

  یخچال توی گزاشتم اماده و شستم هم ها میوه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 394 

  یخچال تو گزاشتم و کردم تزیین مختلف های مدل و کردم درست هم ساالد و

  غذا کردن درست سراغ رفتم و

  کنم درست ایرانی غذای گرفتم تصمیم

  بیاد خوششون سینا المانیا دوست این شاید

 خورشت کردن درست به کردم شروع کردمو تهیه داشتمو نیاز که وسایلی همین واسه
  فسنجون

  بود غذا این عاااشق ترساهم بخیر یادش اخی

  کنم درست هم المانی غذای یه گرفتم تصمیم

 اشپزی کتابهای تو از المانیا غذاهای سری یه بودم شده بلد بیش و کم

  کنم درست المانی ماهی فیله گرفتم تصمیم

  داشت دوست خیلی سینا اما بودم متنفر ماهی از خودم بااینکه

 وسایل کردن اماده به کردم شروع

  آزاد ماهی یله

 / سیب

 /بزرگ پیاز

 /خامه

 مرغ یا گوشت آب

 زیتون روغن

 پودرکاری

  /لیموترش
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 سیاه فلفل و نمک

  این از اینم خب

  بود زود حاال کنم امادش عصر طرفای که کردم اماده

 دیگه بود شده دو ساعت

   گزاشتم اماده اونم وسایل که کنم درست المانی گرفتم تصمیم هامو دسر

 می اماده هشت ساعت تا کنم شروع اونوقتا و پنج ساعتای تا

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  دیگه شدن

  کنم درست (سرد سگ)دسر گرفتم تصمیم

 و یمیمالید نارگیل خامه هم کمی و میمالیدی کاکایو روش رو بسکوییت که بود اینطوری
  بودم المانی دسر این عاشق خودم میکردی درست الیه الیه

  یخچال تو گزاشتمشون شدنو اماده بودکه سه ساعت تقریبا

 بیدارشد باالخره هم سیناخان

  اشپزخونه تو اومد و

  خانومی انداختی راه بوهایی چه اوف-

  اشپزخونه از بیرون رفتم ندادمو محل بهش

  اتاقم سمت رفتم مستقیم و

  شدیا لوس زیادی جدیدا گفت پیشمو اومد

  شدی بیشعور زیادی تو-
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 ؟ چرا اونوقت+

 عوضی گرفتم ازش رومو

  میکردم درست شام نه میکردم تمیر نه بود چرا؟حقت نمیدونی-

  شی ضایع مهمونات جلو که

  اینه بخاطر بگو خو ععع+

  دارم سورپرایز برات کنی واسم ابروداری واقعا امشبو اگه

 نمیخوام-

 مطمعنی؟+

  اررررره گفتم محکم سمتشو برگشتم

 لجباااااااز-

 پرررووووووو+

-------------------------- 

  پوشیدمو قرمز شلوار یه

 بود.رنگ طالیی ارم یه پشتش که خوشگل و جذب ربع سه استین سفید پیرهن

  بود ست بامن هم سینا

  ودب مشکی اون پشت ارم  که تفاوت بااین من مدل قرمز پیرهنش و سفید شلوارش ولی

  شدیم هلووو ایوول： گفت و زد سوتی

  شدی شلغم شبیه بیشتر تو هلوشدمم گفتم کردمو نازک براش چشمی پشت

  خنده زیر زدم و

  عمته شلغم： گفت که
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 ... هستا توام عمه من عمه هی هی-

  شد زده خونمون در زنگ

 اومدددن سینا واای-

 هولی چراانقدر خب خیلی+

  مامانم حظور بدون کنم مهمونداری میخوام باره اولین خب-

  هستم من نترس+

  حتما دادی کمکم تاحاال صبح که همونطوری-

  و رفتم بهش غره چشم یه و 

  کردم روباز در

 فقط اسکال مثه نشدمو متوجه که گفت چیزی المانی به و تو اومد بلند قد و جوون دختر یه
 هدیگ دوتاپسر بعدم و شد وارد دیدیم اوندفعه که میشل همون سرش پشت زدمو لبخند
 دیگه دخترجوون یه و اومدن

 صطالحاتا از بعضی روزه چند این البته نمیفهنیدم من که میگفت چیزایی المانی به سینا
 نگفت اونارو هیچکدوم االن ولی داده یادم رو داره زیادی کاربرد که

 

 بدم جواب من که ن

  کردم تعارف اوردمو شربت و خونه اشپز توی رفتم

  شد نیم و هفت ساعت

  میزدم لبخند الکی میگنو چی نمیفهمیدم منم میزدنو زر هی ایناهم و

  بزنم غذام به سری یه و اشپزخونه تو برم گرفتم تصمیم سررفت حوصلم

  بود اماده تقریبا ماهی
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  بندازه روغن و جابیوفته کامال تا داشت الزم وقت دیگه ساعت نیم خورشتم

 دیدم بیرون رفتم

 داده لم حسابی و نشسته سینا پیش من سرجای رفته شد واردخونه همه اخر که دختره اون
  بهش بود

  خرکیف سیناهم

  عووووضی

  ردوشنه سر تو کنم خاالی بردارمو خورشتمو قابلمه برم میخاست دلم گرفتم اتیش دلم تو

  دارم هم زنی یه که انگار نه انگار که سیناهم این

  بود مهمونا به کامال حواسش

  بود شده خورد اعصابم   

  گرفتم دستام دوتا بین سرمو نشستمو روتختم و اتاقم بسمت رفتم

 ! راحته باسینا اینقدر کیه دختره اون اصال

 نشسته من سرجای اومده اصال کرده غلط

 

 

 تو من که نبود حواسش هیشکی و بود گزشته رب یه حدودا میخوردم حرص داشتم
  نیستم جمعشون

  کرده فراموش کال منو خوشه دختره بااون االن هم عوضی سینای اون

 ومدا سینا و شد باز اتاق در یهو بیادکه در اشکم دیگه بود نزدیک میخوردم حرص داشتم
 ؟ساعته یه میکنن؟کجایی داری مهمون اینطوری گفت که نکردم نگاهم بهش حتی داخل

 ؟ داشتی هم  زنی یه که افتاد یادت تازه-
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 تو میگی چی ععع+

  میشد بود بغلم  تو اونیکه پرت حواسم بودم تو بجای منم خب اره-

  چته بگو واضح+

  بررررس مهمونات به برو تو هیچی گفتم کردمو اخم

  نباشه وکسری کم یموقع

  تو چته بگو گورباباشون-

 ؟ مگه برات مهمه+

  مهمه که معلومه-

  نفهمیدم که گفت چیزی المانی به اتاقو در دم اومد دختره همون

  داد لبخند با جوابشو سیناهم و

  کن ولم و خستم مبرسه منکه به شاد و خوشحال همه واسه دیگه اره

  گرفت بازومو که بیرون برم خواستم زدمو بهش پوزخند یه

  میسوزه غذام-

 ؟ اومده پیش مشکلی+

  اومده پیش مشکل ارره ارره-

 چیه؟ خب+

 ... رفیقاته اون به حواست توهمش-

  دیدمشون مدتها بعد خب+

 ؟ میچسبه بهت همش کیه دختره این ببینم وایسا اصال-

 ؟لینا؟ کی+
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 بود نشسته من سرجای همونکه چمیدونم-

 

  شرکتم منشی+

 هستی؟ صمیمی اینقدر هات منشی باهمه ... هه-

  خنده زیر زد یهو

  میخنده این میزنم حرف جدی دارم من وا

  ناراحته تاحاال اونوقت از چرا خانوم بگو پس اها گفت که کردم نگاهس جدی

 هههههههه شده حسودیش نگو

  نشده حسوودیم نخیررررم-

 تکلف من مگه هستم منم رفت یادت اصال دیدی دوستاتو تا چرا که اینه حرفم فقط من
 ؟ کنم جمع من بهعد بپاشید و بخورید و بخندید و بگید که شماهام

  میاری الکی ها بهونه چرا لینا به شده حسودیت تو ععع+

  .. فقط نشددددده حسودیم  -

 چی؟ فقط+

 ؟ داشتی حسی چه میدیدی ارسام کنار منو تو وقتی-

 ؟ هان داری حسی چه ببینی پسر یه بغل تو منو اگه     

  توهم رفت اخماش

  بیرون رفتم اوردمو در دستش تو از بازومو

  بدررررک میکردن نگاهم باتعجب همه و بود توهم اخمام

  چیدم رو میز و  غذاهام سر رفتم
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  ببرم بکار امو سلیقه تمام کردم سعی

 مستقیم و اومد درهم قیافه یه با سینا

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 نمیخوای؟ کمک گفت و گرفت قرار خونه اشپز تو سرم پشت

  دادم ادامه خودم کار به نکردمو نگاهشم حتی

  داد تشخیص میشد و بود کالفه

  بیان (گفتم محکم و کشیدم)رفیقاااات بگو گفتم سرد خیلی روبهش

  میکرد نگاه داشت باتعجب بود افتاده میز به نگاهش تازه اینکه مثل    

 دادم تحویلش پوزخند یه که انداخت بهم متشکرانه نگاه یه بعد

 ها بچه بفرمایید گفت المانی به

  اومدن و

 ومدا دقیقا سینا و  میز پشت نشستم میداد جواب سیناهم و میگفتن یچی کدومشون هر
  نشست پیشم

 ها ماهی از فقط و نزدن خورشتم به هم لب حتی هیچکدومشون میزدم حدس که همونطور
  بهتر چه خوردن

  نفهمیدم که گفت یچی بهمو کرد رو دخترا از یکی میخوردم خورشت که بودم من فقط

 ی؟ندار  دوست ماهی تو میگه گفت سینا که نکردم توجه پایینو انداختم سرمو خونسرد

  نه+

  هیچکس بین نشد بدل و  رد گفتگویی دیگه غذا تااخر

  بودن خورردن مشغول ولع با همه
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  پختم دست از بود اومده خوششون خیلی انگار

 روعش اما بود دوازده ساعت بودمو خسته خیلی بااینکه بود شده پاش و ریخت خیلی خونه
  کردن جور و جمع به کردم

  میکنیم تمیزش فردا کن ولش： گفت و اومد سینا

  نک ولش یعنی کن ولش میگم وقتی گفت جددی و محکم پیشمو اومد دادم ادامه کارم به

  کنم تمیز االن میخاد دلم چه تو به-

 خببب بگو کن تمیز فردا میگم+

  نداشتم باهاش کل کل حوصله

  دنبالمو اومد که  اتاقم سمت رفتم

  بخوابم میخوام بیرون برو-

  چی همه بابت ممنون گفت اروم و داد تکیه در به

  بود عاالی هم غذات

  میکنم خاهش+

 ناراحتی؟ دستم از هنوز گفت و نشست تخت روی کنارم اومد

  نیست مهم واسم دیگه-

 بود؟ مهم اونموقع یعنی+

 نییست دیگه ولی اره-

 چرا؟+

  بدم ازار الکی اینچیزای بخاطر خودمو نمیخام چون-

  میشی ناراحت نمیدونستم کن باور بشم شدنت اذیت باعث که ببخشید+
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  بیرون برو شد تموم حرفات اگه-

  بوسیدم و گرفت بغلش تو منو یهو

  نکردم کاری هیچ

  شد جدا ازم لحظه چند بعد میگیرم اتیش دارم که بفهمه نمیخواستم

  بوسیدتم که انگار نه انگار انداختم روم پتومو خوابیدمو ریلکس خیلی

  اومد در حرصش بود معلوم

 لجبازپررووووو گفت لبش زیر اروم چون

  خوابیدم ندادمو محلش

--------------------------- 

 

 ：ترسا

 شماموچ علیرضارادیدم کردمو باز چشماما وقتی از گرفتتم لرز شدوازصبح خوب حالم امروز
  کن کمکم خودت میشه چی امروز یعنی خدایاااا کنم نگاش ومیترسم میدزدم ازش

 

 فرهس درخت شده بریده تنه یه روی علیرضا دیدم تعجب باکمال بیدارشدم وقتی صبح
  بود سفره داخل چیز همه دیده تدارک کامل صبحونه ویه انداخته

 

  دیدم توتدارک برای بخور صبحونه بیا خانمی بیدارشدی： علیرضا

 

  دفعه یه شد مهربون چقدر کردم تعجب
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 شدی چراانقدرمهربون_

 

 میفهمی زودی به خودت_

 

  رفته ازت زیادی خون شی تقویت بخور صبحونتا بیا_

 

  پایین سرموانداختم خجالت از شدو سرخ هام گونه حرفش بااین

 

 میام االن_

 

  خانمی زود_

 

  نشستم(درخت تنه) میز کنار اومدم سرکردمو روسری یه شستم صورتمو دستو رفتم

 

 ：گفت کردو تعجب روسری بادیدن علیرضا

 

 سرکردی چراروسری_

 

 تمومه صیغه مهلت امروز نیستا حواست_
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 برای شد؟؟البته تمام محرمیت باشیم باهم قرار که امروز دختر داری بدی شانس واچه_
  نیست مهم منکه

 

 گونم از اشک قطره یه کست عزیزترین تروبه باش نداشته کاری باهام تروخدا علی_
 پایین سرخورد

 

 پدرم انتقام بخاطر کاردارم باهات کسم عزیزترین بخاطر حاضرمن درحال عزیزم_

 

 !هان؟؟ بگیری وعمومحمد پدرم خود از نمیری انتقامتوچرا گرفتی کینه چراانقدر_

 

  میگیرم عمووووت پدرتو خودشخص از انتقاممو دارم منم_

 

  میکنی نابود منا توداری ولی_

 

  کنید انتخاب شما که رومیز نزاشتم گزینه انتقامم برای من هست که همینه_

 

 میکشم خودمو بخدا باش نداشته کاری من باابروی تروخدا علی_

 

  گلممممم کنی می التماس چرااالن ندارم کاریت تاشب من که فعال_

 

 ترس تنهایمو موتدمو کردومن قفل درم بیرونو رفت علیرضاازکلبه
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 کیویس بتری بایه علیرضا دربازشدو که میمردم ترس از داشتم تاریک هوا بود شده شب
 رهخی لبام به طورم همین خوردن به کرد شروع سربتریشوبازکردو کنارمو اومد داخل اومد
 بود شده کر انگار ولی باشه نداشته کاریم که میکردم التماسش داشتم بود

 

 ： زد داد شدو عصبی که کشیدم دستش رواز بتری

 

 سمتم اورد حمله حرف این بازدن میخواد وحشیانه س*ک*س دلت هان مرگته چه چیه_

 

 

 گرفته مگری بود شده زخم لبام میکشید زبون میزد مک لبامو وحشیانه لبام سمت اورد حمله
  نشد جا جابه هم سانت یک ولی بدم حلش تا روسینش گذاشتم دستاما بود

 

 اورد لهحم هام سینه سمت کشید نگاهشو کردو بهم خمار نگاه یه برداشتو لبام لباشاازروی
  ودراوردشون خودش لباسای سمت ورفت داد جر لباسامو لباسامو سمت

 

 

 کونمت حتی انگار نه انگار ولی بیرون بیام تااززیرش میکردم تقال میزدمو جیغ افتادروم
  نخورد

 خوندم فاتحمو بستمو چشمامو شلوارم سمت رفت که دستش
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 کرشده انگار ولی میزدم جیغ میکردم التماسش بود شده وحشی داشت درد خیلی
  فهمید نمی بودوچیزی

 

 بیارموچش دوم نتونستم دیگه

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  نکردم حس دیگه چیزی شدو بسته ام

 

 کونت خواستم بود خونیم پاهای ملحفهو دیدم که چیزی اولین بیدارشدم ازخواب که صبح
 یغمج باصدای بزنم جیغ تونستم فقط پیچیدو وکمرم تودل وحشتناکی درد که بخورم

 ： پرسید وباوحشت برداشت کمرم ودیتاشاازدور پرید علیرضاازخواب

 

 ؟؟ داری درد شد چی ترسا

 

 من االن ییعن شد تمام یعنی میمردم درد از داشتم نگفتم چیزی کردمو بهش باکینه نگاه یه
  وحشیانه من واسه عاشقانه رابطه دختره شناسنامش که زن یه بودم شده زن

 

  هستم منم ولی نشه باورت شاید خدایا بینه نمی منا نکنه کجاس خدا پس

 

 رفت و پوشید شلوارشو بلندشدو کنارم از پاچه دست علیرضا پایین اومد چشمام از اشک
  داد بهم دراوردو مسکن یه ازداخلش و یخجال سمت
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 ：گفت کردو نوازش موهامو توسینشو گرفت سرمو

 

  ببخش بودم مجبور ببخشید_

 

 ： زدم جیغ دادمو دست کنترلمواز دفعه یه

 

 ای وکینهت توروانی تووحشی دخترونگیما ازگرفتی عفتمو کردی ابرو بی تومنا چیاببخشم_
 نک ولم دیگه بردار سرم از دست برو کردی که کارتو کن گورتوگم کن ولم متنفرم ازت

 بروووووووو تروخدا

 

  کنه ارومم داشت سعی علیرضا

  کلبه از بیرون رفتم کشیدمو بیرون خودمو بغلش تو از

  گفتم داد و گریه با گرفتمو باال سرنو

  کجاااااااییی تو پس خداااایاااا

  رفتت یااادت

  بگیییر بگیری ازم میخای هرچیو گفتمممم

  نگیرررررر ازم .... ولی

  خداااااااااااا

  نمیبینی منو چرااااا چراااااااا

  نیییستم بندتتتت من مگههه

 هستتتت؟ حووااااست اصالاااا
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  نزدیکترررری بهم رگش تواز که میاد گلویی از هقم هق صدای

  زدم زار زمینو رو نشستم

  نداشتم طاغت دیگه

  بمیرم میخواست دلم

 بود مررگ میکردم که ارزویی تنها لحظه تواون

  تو بردم و کرد بغلم و پیشم اومد علیرضا

  نمیگفت هیچی اونم میزدمو داد همش

  کن استراحت گفت و تخت روی خوابوندم

 داد خوردم به بزور و اورد برام پرتقال اب لیوان یه بعدم

 

 کهاین قبول قبولش برام بود سخت خیلی روحی هم جسمی هم داشتم درد میمردم داشتم
 راهه بهترین این افتاد تودستم لیوان به چشمم بود ناک وحشت خیلی ابروشدم بی

 

 رگم دیکونز  دستم گرفتم لیوانو از تیکه ویه پایین اومدم شد تاشکسته زمین زدم لیوانو
 شد پیدا علیرضا زده وحشت قیافه شدو درباز که کردم

 

 کنی؟؟؟ می چیکار داری_

 

  میکنم جمع تورا گند دارم_

 عاشقت که من حق نبود حقم این کنم راحت را همه میخوام میگیرم جلوابروریزیمو دارم
 عوضی اشغال فطرتت پست نبود این بودم
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 یجگ سرم بود رفته ازم که خونی بخاطر کردم ضعف احساس که میدادم فحشش طور همین
 وچشمامو کنم تحمل نتونستم دیگه میرفت

 ：علیرضا……………………………………………………………بستم

 

 من اخدای روتخت وگذاشتکش کردم وبغلش دویدم سریع زمین روی جونش بی بدن بادیدم
 !تونستم؟ چطور چیکارکردم

 

 خواستنش حس دیشبم بارابطه بودم شده عاشقش من بگم دروغ تونم نمی که خودم به
 تا یممید را دوخانواده این شد کمرخم باید من نباید شد می طور این نباید ولی بیشترشد

 نفساداشت بریدن حکم برام ترسا از کندن دل ولی میشدم راحت

 

 

  ترسا

 کردم باز که چشمامو

  شد پدیدار روبروم علیرضا نگران صورت

 باالخره؟ اومدی بهوش-

  ماجرا اوردن یاد به با

  گرفت دلم دوباره

  بود گرفته قرا وجودمو کل بودن نجس حس

  بود خون دلم

  بودم شده خسته چیز همه از
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 نبود مهم برام هم میمردم اگه حتی نداشت ارزشی برام زندگیم دیگه

  افتاد راه اشکام سیل دوباره میشد چندشم بهشم کردن نگاه از

  نززززن دستت من به： زدمم داد که کرد حلقه دورم دستشو و نشست کنارم علیرضا

  من .. من کن باور ترسا-

 (میلرزید صدام...) چطور پستی خیلی نامردی ؟توچی؟خیلی هان چی تو+

 ؟ هان بکنی اینکارو باهام اومد دلت چطور

  انتقام واسه میکردی هرکاری بودی کشیده سختی من حد در اگه توام -

  گفتم کوبوندمو سینش تو هامو مشت

  بیگناه دختر یه از نه میگرفتم انتقام خودشون از میرفتم من نامممرد اخه د 

  ... خب  گفت و گرفت دستش تو مشتهامو

  گفتم و زدم محکمتر و دراوردم دستش تو از مشتهامو و بده ادامه نزاشتم

  بودیم کشته کاش

  بود این از بهتر

 چراااااااااااااااااا؟ هااااان نکشتیمم چرا

 ؟نمیکنییی راحتم چرا نمیکشییم چرا هستت موقعیتش که ؟االن نمیکشیم االن چرا

  نزن میگیره درد خودت های دست عزیزم نزن  گفت و گرفت دوباره مشتهامو

  کننننن راحتم بکشم میگم دارم من میگممم چی میشنوی اصال+

 

  نمیفهمی چرا نمیتونممم بکشمت نمیتووونم-

 نمیتونیی؟ حاال بکنی اونکارو تونستی دیشب چطور+
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 نمیتونم والله به نمیتونم نه نه-

 ترسا نیستم قاتل باشم هرچیم .. من

 هااان؟ نیستی قاتل میگی چطور... کشتی روحمو+

  ازم گرفتی زندگیمو تو

  بود همین انتقام راه تنها-

 لعنتیی دیگه برم بزار کردی میخاستی هرکاری توکه برم بزار پس کن ولم+

 

 نمیگفت و بگه چیزی میخواست میکرد معطل

  گفت گرفتمو اغوشش تو

 .... واقعا داشتم دوست

  ....و بینیم و دهن دم گزاشت چیزی یه حرکت یه تو و

  نفهمیدم چیزی دیگه

---------------------------- 

 

  شدم خیره دوروبرم به تعجب با کردم باز که چشمامو

 .... اینحا

  خودمه اتاق که اینجا

 متوجه تازه ارسام

 

, ۴..۱۵ ۱: 
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  اومدم بهوش که بود شده

  شده وارد بهش سنگینی های ظربه روز چند این کرده تغیر داداشم چقدر

  اجیییی شدی بیدار： گفت ارسام

  بوسیدنم به کرد شروع که زدم محوی لبخند

  شدن سرازیر هام گونه رو اشکام

  ... میکنم چیکار اینجا من ارسام+

  اجی نکن گریه-

  اوردت عوضی اون

  رفت و کرد ولت در دم

 رسیدی؟ حرفم به حاال .دیدی نرو پسره این با گفتم بهت چقدر

  باشم تنها بزار ارسام توروخدا+

  ... فقط باشه-

 کرد؟ اذیتتم

  شد بیشتر گریم شدت

  علیررررضا میکشمتتتت گفت و توهم رفت اخماش ارسام

 بیرون رفت و

  گرفت نفسم که کردم گریه اونقدر

  اتاقم تو اومد بابا

  کنم نگاه چشماش تو نمیشد روم

  نبودم بابا دختر تک من دیگه
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  ... شدم زن حاال

  گرفت اغوشش تو منو طرفمو اومد بابا

  نبود وصف قابل حالتم

 ضعیف خیلی بودم شده ضعیف

  نبود خبری پرانرژی ترسای اون از دیگه

 یه موندمو من حاال و رفت و کشید اتیش به رو همش و همه وجودم ... درونم کودک روحم
  خدا از مبهم و بیجواب سوالهای عالمه

  بابام از

 ..... علیرضا از

--------------------------- 

  میگزره ماه یک حدود

 اتاقمم تو وهمش نمیرم دانشگاه

  نزدم حرف اریاناهم با حتی

  نداشتم حوصله اما بود زده زنگ چندبار

  نمیرفتم بیرون غذاهم خوردن واسه حتی بودم اتاقم تو همش

  میخوردم تواتاقم و

  ....  هعی

  میشدم الغرتر روز به روز ولی میخوردم زیاد غصه

  دارم تهوع حالت روزه چند

  میکنن نگاه بهم شک با میشم اینجوری هروقت ارسام و مامان

  بخوریم غذا تاباهم من پیش اومد ارسام امروز
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  بودیم خورده شکست هردومون

  گزاشتش روبروم و شد وارد غذا سینی با ارسام    

  دستشویی تو پریدم و شد بد حالم دفعه یه مرغ خورشت بادیدن

 چیشدی؟ ترررسا گفت سرمو پشت اومد ارسام

  نیس چیزی-

  ... نکنه+

  ننننه زدم جیغ ... نه نه-

  بدی ازمایش یه باید ولی باش اروم عزیزم باش اروم خب خیلی-

  میبرمت خودم فردا

 

--------------------------- 

  میداد ازمایشو برگه که دختری سمت رفتیم دلشوره با

  باشه منفی جواب توروخدا خدایا

 کجاست؟ میدونی قصه اخر)

 (توروخدا میگی هم خدا به حتی اونجاییکه

  باردارید شما خانوم میگم تبریک-

  میریختن همینطور اشکام

 ؟ کنم نگاه مامان و بابا و ارسام توروی چطوری دیگه نه نه

 چراااا اخه خدااا ننه
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 آریانا

  سیناعه تولد امروز

  کنم سورپرایزش باید

  باشه یادش خودشم نکنم فکر

  شده بهتر مون رابطه وقته چند این

  حاال ولی بودیم قهر و داشتیم دعوا باهم همش قبال

  باهم شدیم بهتر

  بهش زدم زنگ

  سینا سالم-

 خوبی عزیزم سالم+

  ممنونم-

 ؟ داشتی کاری جانم+

 خونه؟ میای چند ساعت امروز میگم .. اهوم-

 ام اونوقتاخونه و هفت ساعت همیشه مثل امروزم+

 نداری؟ کاری باشه اهان-

  باش خودت مواظب گلی نه+

  بای باش-

  این از اینم خب

  بخرم کادو کنمو خرید بیرون برم که شدم اماده سریع

--------------------------- 
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  خونه رسیدم که بود شش ساعت

 شدم اماده سریع

  باترسا شمال تو که قرمزی لباس همون کمدم تو از وفتمو

  زدم قرمززم پررنگ رژ و پوشیدم بودیمو گرفته

  کشیدم  چشم خط کردمو تیره چشمهامو پشت و

  بودم نپوشیده شلوار و تونیک از غیر بودیم تنها که موقعی سینا جلوی تاحاال

 تا که یدممیپوش پیرهن که بود بار اولین این و میپوشیدم زانو زیر تا شلوارک و بلوز گهگاهی
  بود هام رون روی

  ادکلن یه بودمو خریده خوشگل ساعت یه براش کادو   

 دبو نیم و هفت حدودای ساعت دادم قرار کمدم توی و گزاشتمشون کادویی های بسته تو
  رسید سینا که

  نباشییی خسته سالممم گفتم و استقبالش رفتم

  خانومی نباشی خسته توام گفت و زد لبخندی بعد ولی کرد نگاهم اوالش باتعجب

 ؟ خبریه

 چطور؟ نه-

  .... لباسا این اخه+

  بدم تنوع گفتم لباسا بااون همش ضایعم خیلی دیدم خب-

  کنه عوض لباساشو تا تواتاق رفت و کشید لپمو کردو ای خنده

  باشه نسوخته ببینم غذام سر رفتم

  بودم کرده درست الزانیا

  بود سینا عالقه مورد غذای
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  اتاق از بیرون اومد دقیقه ده از بعد

 ت

 ؟ نه یا تولدشه هست یادش خودش ببینم تا نیوردم روش به اولش

  مبل روی نشست

  بردم شربت واسش

  اشپزخونه توی رفتم

  زدم صداش سفره چیدن از بعد و

  ایووول عااااشقتممممم وای گفت و تو اومد بالبخند

  گفت که روبروش صندلی روی نشستم خندیدمو

 ( کرد اشاره کنارخودش صندلی به) اینجا بشین بیا

  نشستم رفتم کردمو قبول

  خوردیم ارامش نهایت در شاممونو

 اتاقم تو رفتم و شستم ظرفهارو

  بود کارم انجام موقع االن  و بود شده یازده ساعت

  میکنه نگاه فیلم و مبل روی داده لم سینا دیدم که بیرون رفتم و کردم دروباز

 ؟ قشنگه فیلمه-

  اوهوم+

  دیدمش و مبل روی نشستم رفتم

 اما میدیدم تلویزیون ظاهر در نفهمیدم رو هیچیش منم بود المانی زبان به خب عععه
  بود دیگه جایه فکرم دراصل
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 !!! نمیده جوابمو دیگه که افتاده اتفاقی چه یعنی افتادم ترسا یاد یهو

 بود قشنگ گفت سینا که یبودم فکرا توهمین

  ؟فیلمه چی ... هان-

  نفهمیدم ازش چیزی منکه خب

 فعمیدی شو همه گفتم میکردی نگاه دقت با همچین ههه+

  بود دیگه جایه فکرم بابا نه-

  کجا+

  ایران-

 نمیاد؟ خوابت تو ... اها+

 میخو تو چرا هان-

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 بخوابی؟ ای

  بخیر شبت پس عزیزم اره+

  اتاقش سمت رفت و بوسید پیشونیمو

  منکه پس وااااا

  نخوردیم کیکم نگفتم تبریک تولدشو هنوز

 ععه

  وایسا سینا عع گفتم سمتشو دویدم

 شده چیزی-
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 .. خب .. چیزه اممم+

  بیای یلحظه میشه

  یلحظه بشین گفتم و مبل سمت کشیدمش

  میکرد نگاهم داشت باتعجب

  بیرون بردم برداشتمو هم کارد و چنگال و بشقاب اوردمو در یخچال تو از رو کیک رفتم

  چیه واسه اینا： گفت و زد لبخندی

  کردم روشنش گزاشتمو روش رو سالگیش22 شمع و نشستم پیشش رفتم

  مبااارک تولدت گفتم و بود شده زده شک کارام از که کردم نگاه بهش بعدشم

  بوسیدم لپشو و

 تولدمع؟ که بود حواست گفت و کرد بلندی ی خنده

 بود حواسم که بله-

  دیگه کن فوت-

  کرد فوت شمعهارو و زد لبخندی

  کیک ازخوردن بعد

 شد؟ تموم گفت و بهم کرد رو

  مونده کادوم هنوز خیرشم نه عععه-

 گرفتی؟ کادوهم مگه+

  دادم بهش اوردمو کادوهامو و رفتم

 بفرمایید

 عزیزم مررسی： کرد بازشون
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 اومد خوشت-

  ایولل عالییین+

  عااااشقتم گفت و کرد نگاهم بالبخند

  گرفتم پایین سرمو زدمو لبخندی

  باال اورد سرمو و گرفت دستاش تو چونمو

  بوسید لبهامو مالیم و اروم نزدیکو اورد سرشو

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

  بود هفت ساعت پاشدم خواب از که صبح

  کنم بیدارش تا سینا باالسر رفتم چیدمو اماده رو میز

  هفته ساعت پاشو سینا گفتم و دادم تکونش اروم

.... 

 بیرون اومد و شد بیدار باالخره

 بیرون رفت صبحانه خوردن از بعد

  بیاد تا کنم صبر باید هفت ساعت تا حاال وووو

 و داریم پول خودمون اندازه مابه گفت که بدم ادامه و دانشگاه برم بزار گفتم بهش یبار قبال
 کنم کار من که نیست نیازی

 

 

 

 ：ترسا

  شد جاتار همه پرشدو ازاشک چشمام آزمایش جواب باگرفتن
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  باشه خواب یه ابرومانبربزارایناهمش بیشترازاین نه خدایا

 

  باشم علیرضا گرفتن انتقام مهره باید چرامن

 

  بود شده تمام ما صیغه مهلت حرومه بچه خدایاااین

 

  چیکارکنم دختر شناسنامه یه پدر بدون بچه بایه من

 

  چیکارکنم باابروم من

 

 ……و ارسین فامیل توروی کنم نگاه ومامان ارسام توروی چطور

 

 باباس تقصیر زجرا این همه

 

 بود منتظرم توماشین ارسام بیرون اومدم ازازمایشگاه

 

 میشی؟ دایی داری بگم بهش چطور
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 خم زانوهام و کنم تحمل نتونستم دیگه سمتم اومد شدو پیاده ازماشین که ارسام بادیدن
  کردم گریه دلم ازته بلندبلند تامیتونستم زدم زار نشستمو شد

 

  روسینش گذاشت سرموگرفت اومدو ارسام

 

 ： گفتم باگریه

 

 ی ش ی  م هق ی  ی    ا   د هق  ی   ر  ا  د هق   م    ا   س   ر   آ

 

, ۴..۱۵ ۱:۷ 

 ستمنش وقتی ماشین سمت بردم کردو بلندم کردم گریه ارسام بقل تو که دقیقه ده بعد
 اومده سرم بالیی چه فهمیدم تازه ماشین داخل

 

 بود رگردنش بودو کرده سکوت فقط واونم میزدم حرف ارسام با وباگریه زیرگریه زدم دوباره
 ترمیشد سرخ که صورتش ترمیشدو متورم لحظه به لحظه که

 

 میشی زاده حروم بچه یه داییه داری ارسام_

 

  میشم مامان دارم

 

 میشه بابابزرگ بدون بچم
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 بود چی گناهم مگ

 

 بدم پس باید چرامن بابارا کارای تقاص

 

 چیکارکنم ابرومو ارسام

 

 ؟؟؟ بگیرم شناسنامه براش جوری چه

 

 میشدو شنیده زور به که ارسام اروم صدا فقط که میریختم اشک میگفتمو طور همین
  شنیدم

 

  فطرت پست میکشمش میارمو گیرش میارم گیرش_

 

 ： گفت بلند باصدای دفعه یه

 

 

  میکشمت

  عوووووضی میکشمت
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  بگم نمیشد روم ولی داشتم تهوع بودحالت پریده رنگم بودم ترسیده

 

  ارسام توروی میکشیدم خجالت

 

 کنم زندگی انگ بااین بد به ازاین باید چطور

 

 نمیشه پیداش دیگه علیرضا مطمعنم

 

 

 پیاده وداشت نگه جوب کنار ماشینا ارسام که داشپرت روی زدم و کنم تحمل نتونستم دیگه
 باال اوردم بودمو خورده وهرچی شدم

 

 

 را رانیو کردم پاک لبامو دستم داد دستمال ویه کنارم اومد رانی یه با ارسام بعد ثانیه چند
  بود بد خیلی حالم خوردم گرفتم

 

 ：گفت بده خیلی حالم دید که ارسام

 

 بیمارستان ببرمت شو سوار بیا_

 

  میشم خوب خواد نمی_
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  شوببینم بلند نداری صورت به رنگ_

 

 ：گفت ارسام کردوروبه معاینم اومد دکتر بیمارستانو بردم

 

 ممکن نهوگر  باشه همسرتون به حواستون باید خیلی ولی فشارعصبیه نیست خاصی چیزه
 باشه وخطرناک بیاد پیش مشکالتی مادر برای هم جنین برای هم

 

 

 به اینکه بود بدی حس ازخجالت میمردم داشتم(همسرتون)گفت ارسام دکتربه که وقتی
  پرسهب شکمتو داخل جنین ووضعیت بیمارستان بیارتت برادرت یاپدربچت همسرت جای

 

  رفتیم خونه سمت به شدیمو خارج ازبیمارستان سرم بعداززدن

 

 کن کمکم خدایا بدم راچی بابا مامان جواب حاال

 

 اریانا

  بود هفت ساعت

  سینا دیگه میومد کاش رفت سر حوصلم وای

  بهش زدم زنگ

  برداشت بوق دوتا از بعد
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  عزیزم سالم-

 کجایی؟... .  سینا سالم+

  سرکارم-

 پس؟ میای کی+

  بکشه طول کارام یخورده ممکنه عزیزم-

 خب رفت سر حوصلم من ععه+

  کن خاموش زیرشو-

 پوکیید کنم خاموش خواستم تا+

 سالمی؟ خودت -

 سیناااااااا+

  کن سرگرم خودتو توفعال .. بیام زود میکنم سعی-

  اووف

  وی تی پای نشستم

  زدم رو جم جام شبکه و

 ز

 بگییی سرش پشت میخوای هرچی نمیدم اجازه ...کنننننن صحبت درست بابام 

  یوقت نچایی ... ندی؟هه اجازه میخوای جوجه توی میکنم صحبت بخام هرجور+

  کردم اونطرف رومو

  کثیییف عوووضی اشغااال

  کردم نثارش بود فحش هرچی دلم تو
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 میدادممم دست از چیمو همه دیگه روز چند تا اومد در اشکم

  اروم میریختم اشک و میزدم فریاد دلم تو خداااا

  نکن گریه گفت علیرضا

 قه صدای بود نزدیک و میچکید ام گونه روی سریعتر اشکام حرفش بااین ندادم محلش
 بره باال هقم

  زدم زار دادمو فشار بالیشت گوشه به سرمو

  ... من ترسا گفت دوباره علیرضا

  بده ادامه نزاشتم

  پر خییلی بود پر دلم

  میکردم خالی خودمو باید

  شدم بلند ازجام

 کجاا؟ گفت و شد بلند و گرفت دستمو علیرضا

  کننن ولممم-

  میکرد روشن اونجارو که بود ماه نور فقط و بود تاریک جا همه بیرون دویدم

  بود درخت دورتادورش

  خداااااااااااااااااااا زدم داد

  کجاااااااااااااااااااااااااایی

  میکرد تماشام فقد بودو ایستاده کلبه در دم علیرضا

  نبود مهم برام هیچی دیگه ولی بود ترسناک اونجا

  افتادم روزمین دادنو دست از شونو ایستادگی پاهام
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  میزدم صدا خدارو میکردمو گریه بلند بلند

： 

  اییینه عدالتت خدایااا

  شم مجازات دیگه یکی گناه بخاطر من که اییینه عدالتت اگه خدااا

  ات بنده به پاکم عشق بخاطررر

  باشم خطاکار

  قبووول خدایا باااشه باااااشه

  خدایااا اما

  بدم دست از پاکیمو نزار فقد رضات به راضیم شد شد هرچی گفتم مترارو

  زدم داد دوباره بعد

  نشکنه ها زمینی رفتار از دلت تا بگیر باال رو سرت همیشه میگفتن خدااایا

  شکستت دلم

  نشکنننن دلمو تو اسمونه به روم

  کردم گریه و بگم چیزی دیگه نتونستم و بود بریده امونمو گریه

  بسه دیگه پاشو گفت سمتمو اومد علیرضا

  کنننن ولممم زدم داد

  سرده هوا پاشو گفت که

  باشم راحت بزار میخوااای جووونم از چی زدم داد

  بگیری ازم زندگیمو قراره دیگه روز چند تا توکه

 باشم خودم حال تو روز چند این بزار        



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 430 

 

 

  اریانا

  سینا بود کرده دعوت مهمون امروز

  کن حفظ ابرومو خواهشا گفت و کرد نگاه ملتمسانه بهم

  بابا باشه-

 کمک ایدب اونم سیناباالخره سر  باال رفتم رو خونه کنم اماده تا شدم بیدار خواب از زود صبح
  نمیتونم که تنها دست دیگه بده

  بده کمکم تا مبکردم بیدارش مهربون باید   

  نشستم تخت روی کنارش

  دیگه است جمعه روز بود خواب خواب

 بانیعص کنم بیدارش اگه همین واسه بخوابه میخواد امروز میشه بیدار زود صبحا روزه چند
  باید پس میشه

  کنم بیدارش بامحبت

 

  بوسیدمش اروم گزاشتمو لباش روی لبامو

 بوسید لبامو اروم که گزشت دقیقه چند

  شده بیدار فعمیدم

  ایوول

 گرفتمو بغلش تو محکم که شم جدا ازش خواستم

  داد ادامه بوسیدنم به و
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  کردما غلطی عجب بابا ای

  که  نیست کن ول این حاال

  گفت کردو نگاهم بالبخند و کرد باز چشماشو الی و کرد ولم باالخره

 وابشمج وایسی میبوسیدم هروقت باشه یادت ؟ دیگه میکنی بوسم خوابم وقتی دیگه حاال-
  بگیری

  بودم مجبور نشو لوس+

 چرااا؟-

  نشی عصبانی که میکردم بیدارت یجوری باید+

 ؟ چنده ساعت گفت و توهم رفت اخماش

  نیم و هشت+

  کررردی بیدااارم چییی واسه ععه گفت عصبانیت با

  نمیتونممم تنها دست که منم داریم مهمون امروز بدی کمکم پاشی باید خب ععع-

  بروبابا+

  دوباره وخوابید کرد پشتشو و

 هاا باشه بد خونه میره خودت ابرو پااشوووو سینااا ععع-

 بکن یکاریش خودت بخابم میخام+

  نمیتونم که تنهااا دست-

 کنم اینجاروووتمیز

 ...دوبلکس خونه انگاری میگی همچین+

  دیگه پاشو سینا-
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  بیروون برو خستمممم نمیفهمی： گفت داد با

  عوووضی

  میکنه اینجوری حاال کنم بیدارش محبت با خاستم باش منو

  کنم داری ابرو همچین وایسا

  بیشعور

  بهتره این شه شرمنده خودش که بدم انجام خوب کارمو باید نه نه

  اول کاری تمیز به کردم شروع

  خونه انداختن برق از بعد شد تموم زود همین واسه بود تمیز خونه البته

 اشهب اماده سریع تا فریزر تو گزاشتم کردمو درست و دراوردم هارو ژله و یخچال سراغ رفتم

  یخچال توی گزاشتم اماده و شستم هم ها میوه

  یخچال تو گزاشتم و کردم تزیین مختلف های مدل و کردم درست هم ساالد و

  غذا کردن درست سراغ رفتم و

  کنم درست ایرانی غذای گرفتم تصمیم

  بیاد خوششون سینا المانیا دوست این شاید

 خورشت کردن درست به کردم شروع کردمو تهیه داشتمو نیاز که وسایلی همین واسه
  فسنجون

  بود غذا این عاااشق ترساهم بخیر یادش اخی

  کنم درست هم المانی غذای یه گرفتم تصمیم

 اشپزی کتابهای تو از المانیا غذاهای سری یه بودم شده بلد بیش و کم

  کنم درست المانی ماهی فیله گرفتم تصمیم
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  داشت دوست خیلی سینا اما بودم متنفر ماهی از خودم بااینکه

 وسایل کردن اماده به کردم شروع

  آزاد ماهی یله

 / سیب

 /بزرگ پیاز

 /خامه

 مرغ یا گوشت آب

 زیتون روغن

 پودرکاری

  /لیموترش

 سیاه فلفل و نمک

  این از اینم خب

  بود زود حاال کنم امادش عصر طرفای که کردم اماده

 دیگه بود شده دو ساعت

   گزاشتم اماده اونم وسایل که کنم درست المانی گرفتم تصمیم هامو دسر

 می اماده هشت ساعت تا کنم شروع اونوقتا و پنج ساعتای تا

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  دیگه شدن

  کنم درست (سرد سگ)دسر گرفتم تصمیم
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 و یمیمالید نارگیل خامه هم کمی و میمالیدی کاکایو روش رو بسکوییت که بود اینطوری
  بودم المانی دسر این عاشق خودم میکردی درست الیه الیه

  یخچال تو گزاشتمشون شدنو اماده بودکه سه ساعت تقریبا

 بیدارشد باالخره هم سیناخان

  اشپزخونه تو اومد و

  خانومی انداختی راه بوهایی چه اوف-

  اشپزخونه از بیرون رفتم ندادمو محل بهش

  اتاقم سمت رفتم مستقیم و

  شدیا لوس زیادی جدیدا گفت پیشمو اومد

  شدی بیشعور زیادی تو-

 ؟ چرا اونوقت+

 عوضی گرفتم ازش رومو

  میکردم درست شام نه میکردم تمیر نه بود چرا؟حقت نمیدونی-

  شی ضایع مهمونات جلو که

  اینه بخاطر بگو خو ععع+

  دارم سورپرایز برات کنی واسم ابروداری واقعا امشبو اگه

 نمیخوام-

 مطمعنی؟+

  اررررره گفتم محکم سمتشو برگشتم

 لجباااااااز-
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 پرررووووووو+

-------------------------- 

  پوشیدمو قرمز شلوار یه

 بود.رنگ طالیی ارم یه پشتش که خوشگل و جذب ربع سه استین سفید پیرهن

  بود ست بامن هم سینا

  ودب مشکی اون پشت ارم  که تفاوت بااین من مدل قرمز پیرهنش و سفید شلوارش ولی

  شدیم هلووو ایوول： گفت و زد سوتی

  شدی شلغم شبیه بیشتر تو هلوشدمم گفتم کردمو نازک براش چشمی پشت

  خنده زیر زدم و

  عمته شلغم： گفت که

 ... هستا توام عمه من عمه هی هی-

  شد زده خونمون در زنگ

 اومدددن سینا واای-

 هولی چراانقدر خب خیلی+

  مامانم حظور بدون کنم مهمونداری میخوام باره اولین خب-

  هستم من نترس+

  حتما دادی کمکم تاحاال صبح که همونطوری-

  و رفتم بهش غره چشم یه و 

  کردم روباز در
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 فقط اسکال مثه نشدمو متوجه که گفت چیزی المانی به و تو اومد بلند قد و جوون دختر یه
 هدیگ دوتاپسر بعدم و شد وارد دیدیم اوندفعه که میشل همون سرش پشت زدمو لبخند
 دیگه دخترجوون یه و اومدن

 صطالحاتا از بعضی روزه چند این البته نمیفهنیدم من که میگفت چیزایی المانی به سینا
 نگفت اونارو هیچکدوم االن ولی داده یادم رو داره زیادی کاربرد که

 

 بدم جواب من که ن

  کردم تعارف اوردمو شربت و خونه اشپز توی رفتم

  شد نیم و هفت ساعت

  میزدم لبخند الکی میگنو چی نمیفهمیدم منم میزدنو زر هی ایناهم و

  بزنم غذام به سری یه و اشپزخونه تو برم گرفتم تصمیم سررفت حوصلم

  بود اماده تقریبا ماهی

  بندازه روغن و جابیوفته کامال تا داشت الزم وقت دیگه ساعت نیم خورشتم

 دیدم بیرون رفتم

 داده لم حسابی و نشسته سینا پیش من سرجای رفته شد واردخونه همه اخر که دختره اون
  بهش بود

  خرکیف سیناهم

  عووووضی

  ردوشنه سر تو کنم خاالی بردارمو خورشتمو قابلمه برم میخاست دلم گرفتم اتیش دلم تو

  دارم هم زنی یه که انگار نه انگار که سیناهم این

  بود مهمونا به کامال حواسش
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  بود شده خورد اعصابم   

  گرفتم دستام دوتا بین سرمو نشستمو روتختم و اتاقم بسمت رفتم

 ! راحته باسینا اینقدر کیه دختره اون اصال

 نشسته من سرجای اومده اصال کرده غلط

 

 

 تو من که نبود حواسش هیشکی و بود گزشته رب یه حدودا میخوردم حرص داشتم
  نیستم جمعشون

  کرده فراموش کال منو خوشه دختره بااون االن هم عوضی سینای اون

 ومدا سینا و شد باز اتاق در یهو بیادکه در اشکم دیگه بود نزدیک میخوردم حرص داشتم
 ؟ساعته یه میکنن؟کجایی داری مهمون اینطوری گفت که نکردم نگاهم بهش حتی داخل

 ؟ داشتی هم  زنی یه که افتاد یادت تازه-

 تو میگی چی ععع+

  میشد بود بغلم  تو اونیکه پرت حواسم بودم تو بجای منم خب اره-

  چته بگو واضح+

  بررررس مهمونات به برو تو هیچی گفتم کردمو اخم

  نباشه وکسری کم یموقع

  تو چته بگو گورباباشون-

 ؟ مگه برات مهمه+

  مهمه که معلومه-

  نفهمیدم که گفت چیزی المانی به اتاقو در دم اومد دختره همون
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  داد لبخند با جوابشو سیناهم و

  کن ولم و خستم مبرسه منکه به شاد و خوشحال همه واسه دیگه اره

  گرفت بازومو که بیرون برم خواستم زدمو بهش پوزخند یه

  میسوزه غذام-

 ؟ اومده پیش مشکلی+

  اومده پیش مشکل ارره ارره-

 چیه؟ خب+

 ... رفیقاته اون به حواست توهمش-

  دیدمشون مدتها بعد خب+

 ؟ میچسبه بهت همش کیه دختره این ببینم وایسا اصال-

 ؟لینا؟ کی+

 بود نشسته من سرجای همونکه چمیدونم-

 

  شرکتم منشی+

 هستی؟ صمیمی اینقدر هات منشی باهمه ... هه-

  خنده زیر زد یهو

  میخنده این میزنم حرف جدی دارم من وا

  ناراحته تاحاال اونوقت از چرا خانوم بگو پس اها گفت که کردم نگاهس جدی

 هههههههه شده حسودیش نگو

  نشده حسوودیم نخیررررم-
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 تکلف من مگه هستم منم رفت یادت اصال دیدی دوستاتو تا چرا که اینه حرفم فقط من
 ؟ کنم جمع من بهعد بپاشید و بخورید و بخندید و بگید که شماهام

  میاری الکی ها بهونه چرا لینا به شده حسودیت تو ععع+

  .. فقط نشددددده حسودیم  -

 چی؟ فقط+

 ؟ داشتی حسی چه میدیدی ارسام کنار منو تو وقتی-

 ؟ هان داری حسی چه ببینی پسر یه بغل تو منو اگه     

  توهم رفت اخماش

  بیرون رفتم اوردمو در دستش تو از بازومو

  بدررررک میکردن نگاهم باتعجب همه و بود توهم اخمام

  چیدم رو میز و  غذاهام سر رفتم

  ببرم بکار امو سلیقه تمام کردم سعی

 مستقیم و اومد درهم قیافه یه با سینا

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 نمیخوای؟ کمک گفت و گرفت قرار خونه اشپز تو سرم پشت

  دادم ادامه خودم کار به نکردمو نگاهشم حتی

  داد تشخیص میشد و بود کالفه

  بیان (گفتم محکم و کشیدم)رفیقاااات بگو گفتم سرد خیلی روبهش

  میکرد نگاه داشت باتعجب بود افتاده میز به نگاهش تازه اینکه مثل    
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 دادم تحویلش پوزخند یه که انداخت بهم متشکرانه نگاه یه بعد

 ها بچه بفرمایید گفت المانی به

  اومدن و

 ومدا دقیقا سینا و  میز پشت نشستم میداد جواب سیناهم و میگفتن یچی کدومشون هر
  نشست پیشم

 ها ماهی از فقط و نزدن خورشتم به هم لب حتی هیچکدومشون میزدم حدس که همونطور
  بهتر چه خوردن

  نفهمیدم که گفت یچی بهمو کرد رو دخترا از یکی میخوردم خورشت که بودم من فقط

 ی؟ندار  دوست ماهی تو میگه گفت سینا که نکردم توجه پایینو انداختم سرمو خونسرد

  نه+

  هیچکس بین نشد بدل و  رد گفتگویی دیگه غذا تااخر

  بودن خورردن مشغول ولع با همه

  پختم دست از بود اومده خوششون خیلی انگار

 روعش اما بود دوازده ساعت بودمو خسته خیلی بااینکه بود شده پاش و ریخت خیلی خونه
  کردن جور و جمع به کردم

  میکنیم تمیزش فردا کن ولش： گفت و اومد سینا

  نک ولش یعنی کن ولش میگم وقتی گفت جددی و محکم پیشمو اومد دادم ادامه کارم به

  کنم تمیز االن میخاد دلم چه تو به-

 خببب بگو کن تمیز فردا میگم+

  نداشتم باهاش کل کل حوصله

  دنبالمو اومد که  اتاقم سمت رفتم
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  بخوابم میخوام بیرون برو-

  چی همه بابت ممنون گفت اروم و داد تکیه در به

  بود عاالی هم غذات

  میکنم خاهش+

 ناراحتی؟ دستم از هنوز گفت و نشست تخت روی کنارم اومد

  نیست مهم واسم دیگه-

 بود؟ مهم اونموقع یعنی+

 نییست دیگه ولی اره-

 چرا؟+

  بدم ازار الکی اینچیزای بخاطر خودمو نمیخام چون-

  میشی ناراحت نمیدونستم کن باور بشم شدنت اذیت باعث که ببخشید+

  بیرون برو شد تموم حرفات اگه-

  بوسیدم و گرفت بغلش تو منو یهو

  نکردم کاری هیچ

  شد جدا ازم لحظه چند بعد میگیرم اتیش دارم که بفهمه نمیخواستم

  بوسیدتم که انگار نه انگار انداختم روم پتومو خوابیدمو ریلکس خیلی

  اومد در حرصش بود معلوم

 لجبازپررووووو گفت لبش زیر اروم چون

  خوابیدم ندادمو محلش

--------------------------- 
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 ：ترسا

 شماموچ علیرضارادیدم کردمو باز چشماما وقتی از گرفتتم لرز شدوازصبح خوب حالم امروز
  کن کمکم خودت میشه چی امروز یعنی خدایاااا کنم نگاش ومیترسم میدزدم ازش

 

 فرهس درخت شده بریده تنه یه روی علیرضا دیدم تعجب باکمال بیدارشدم وقتی صبح
  بود سفره داخل چیز همه دیده تدارک کامل صبحونه ویه انداخته

 

  دیدم توتدارک برای بخور صبحونه بیا خانمی بیدارشدی： علیرضا

 

  دفعه یه شد مهربون چقدر کردم تعجب

 

 شدی چراانقدرمهربون_

 

 میفهمی زودی به خودت_

 

  رفته ازت زیادی خون شی تقویت بخور صبحونتا بیا_

 

  پایین سرموانداختم خجالت از شدو سرخ هام گونه حرفش بااین

 

 میام االن_
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  خانمی زود_

 

  نشستم(درخت تنه) میز کنار اومدم سرکردمو روسری یه شستم صورتمو دستو رفتم

 

 ：گفت کردو تعجب روسری بادیدن علیرضا

 

 سرکردی چراروسری_

 

 تمومه صیغه مهلت امروز نیستا حواست_

 

 برای شد؟؟البته تمام محرمیت باشیم باهم قرار که امروز دختر داری بدی شانس واچه_
  نیست مهم منکه

 

 گونم از اشک قطره یه کست عزیزترین تروبه باش نداشته کاری باهام تروخدا علی_
 پایین سرخورد

 

 پدرم انتقام بخاطر کاردارم باهات کسم عزیزترین بخاطر حاضرمن درحال عزیزم_

 

 !هان؟؟ بگیری وعمومحمد پدرم خود از نمیری انتقامتوچرا گرفتی کینه چراانقدر_
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  میگیرم عمووووت پدرتو خودشخص از انتقاممو دارم منم_

 

  میکنی نابود منا توداری ولی_

 

  کنید انتخاب شما که رومیز نزاشتم گزینه انتقامم برای من هست که همینه_

 

 میکشم خودمو بخدا باش نداشته کاری من باابروی تروخدا علی_

 

  گلممممم کنی می التماس چرااالن ندارم کاریت تاشب من که فعال_

 

 ترس تنهایمو موتدمو کردومن قفل درم بیرونو رفت علیرضاازکلبه

 

 کیویس بتری بایه علیرضا دربازشدو که میمردم ترس از داشتم تاریک هوا بود شده شب
 رهخی لبام به طورم همین خوردن به کرد شروع سربتریشوبازکردو کنارمو اومد داخل اومد
 بود شده کر انگار ولی باشه نداشته کاریم که میکردم التماسش داشتم بود

 

 ： زد داد شدو عصبی که کشیدم دستش رواز بتری

 

 سمتم اورد حمله حرف این بازدن میخواد وحشیانه س*ک*س دلت هان مرگته چه چیه_
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 گرفته مگری بود شده زخم لبام میکشید زبون میزد مک لبامو وحشیانه لبام سمت اورد حمله
  نشد جا جابه هم سانت یک ولی بدم حلش تا روسینش گذاشتم دستاما بود

 

 اورد لهحم هام سینه سمت کشید نگاهشو کردو بهم خمار نگاه یه برداشتو لبام لباشاازروی
  ودراوردشون خودش لباسای سمت ورفت داد جر لباسامو لباسامو سمت

 

 

 کونمت حتی انگار نه انگار ولی بیرون بیام تااززیرش میکردم تقال میزدمو جیغ افتادروم
  نخورد

 خوندم فاتحمو بستمو چشمامو شلوارم سمت رفت که دستش

 

 کرشده انگار ولی میزدم جیغ میکردم التماسش بود شده وحشی داشت درد خیلی
  فهمید نمی بودوچیزی

 

 بیارموچش دوم نتونستم دیگه

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  نکردم حس دیگه چیزی شدو بسته ام

 

 کونت خواستم بود خونیم پاهای ملحفهو دیدم که چیزی اولین بیدارشدم ازخواب که صبح
 یغمج باصدای بزنم جیغ تونستم فقط پیچیدو وکمرم تودل وحشتناکی درد که بخورم

 ： پرسید وباوحشت برداشت کمرم ودیتاشاازدور پرید علیرضاازخواب
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 ؟؟ داری درد شد چی ترسا

 

 من االن ییعن شد تمام یعنی میمردم درد از داشتم نگفتم چیزی کردمو بهش باکینه نگاه یه
  وحشیانه من واسه عاشقانه رابطه دختره شناسنامش که زن یه بودم شده زن

 

  هستم منم ولی نشه باورت شاید خدایا بینه نمی منا نکنه کجاس خدا پس

 

 رفت و پوشید شلوارشو بلندشدو کنارم از پاچه دست علیرضا پایین اومد چشمام از اشک
  داد بهم دراوردو مسکن یه ازداخلش و یخجال سمت

 

 ：گفت کردو نوازش موهامو توسینشو گرفت سرمو

 

  ببخش بودم مجبور ببخشید_

 

 ： زدم جیغ دادمو دست کنترلمواز دفعه یه

 

 ای وکینهت توروانی تووحشی دخترونگیما ازگرفتی عفتمو کردی ابرو بی تومنا چیاببخشم_
 نک ولم دیگه بردار سرم از دست برو کردی که کارتو کن گورتوگم کن ولم متنفرم ازت

 بروووووووو تروخدا
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  کنه ارومم داشت سعی علیرضا

  کلبه از بیرون رفتم کشیدمو بیرون خودمو بغلش تو از

  گفتم داد و گریه با گرفتمو باال سرنو

  کجاااااااییی تو پس خداااایاااا

  رفتت یااادت

  بگیییر بگیری ازم میخای هرچیو گفتمممم

  نگیرررررر ازم .... ولی

  خداااااااااااا

  نمیبینی منو چرااااا چراااااااا

  نیییستم بندتتتت من مگههه

 هستتتت؟ حووااااست اصالاااا

  نزدیکترررری بهم رگش تواز که میاد گلویی از هقم هق صدای

  زدم زار زمینو رو نشستم

  نداشتم طاغت دیگه

  بمیرم میخواست دلم

 بود مررگ میکردم که ارزویی تنها لحظه تواون

  تو بردم و کرد بغلم و پیشم اومد علیرضا

  نمیگفت هیچی اونم میزدمو داد همش

  کن استراحت گفت و تخت روی خوابوندم

 داد خوردم به بزور و اورد برام پرتقال اب لیوان یه بعدم
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 کهاین قبول قبولش برام بود سخت خیلی روحی هم جسمی هم داشتم درد میمردم داشتم
 راهه بهترین این افتاد تودستم لیوان به چشمم بود ناک وحشت خیلی ابروشدم بی

 

 رگم دیکونز  دستم گرفتم لیوانو از تیکه ویه پایین اومدم شد تاشکسته زمین زدم لیوانو
 شد پیدا علیرضا زده وحشت قیافه شدو درباز که کردم

 

 کنی؟؟؟ می چیکار داری_

 

  میکنم جمع تورا گند دارم_

 عاشقت که من حق نبود حقم این کنم راحت را همه میخوام میگیرم جلوابروریزیمو دارم
 عوضی اشغال فطرتت پست نبود این بودم

 

 یجگ سرم بود رفته ازم که خونی بخاطر کردم ضعف احساس که میدادم فحشش طور همین
 وچشمامو کنم تحمل نتونستم دیگه میرفت

 ：علیرضا……………………………………………………………بستم

 

 من اخدای روتخت وگذاشتکش کردم وبغلش دویدم سریع زمین روی جونش بی بدن بادیدم
 !تونستم؟ چطور چیکارکردم
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 خواستنش حس دیشبم بارابطه بودم شده عاشقش من بگم دروغ تونم نمی که خودم به
 تا یممید را دوخانواده این شد کمرخم باید من نباید شد می طور این نباید ولی بیشترشد

 نفساداشت بریدن حکم برام ترسا از کندن دل ولی میشدم راحت

 

 

  ترسا

 کردم باز که چشمامو

  شد پدیدار روبروم علیرضا نگران صورت

 باالخره؟ اومدی بهوش-

  ماجرا اوردن یاد به با

  گرفت دلم دوباره

  بود گرفته قرا وجودمو کل بودن نجس حس

  بود خون دلم

  بودم شده خسته چیز همه از

 نبود مهم برام هم میمردم اگه حتی نداشت ارزشی برام زندگیم دیگه

  افتاد راه اشکام سیل دوباره میشد چندشم بهشم کردن نگاه از

  نززززن دستت من به： زدمم داد که کرد حلقه دورم دستشو و نشست کنارم علیرضا

  من .. من کن باور ترسا-

 (میلرزید صدام...) چطور پستی خیلی نامردی ؟توچی؟خیلی هان چی تو+

 ؟ هان بکنی اینکارو باهام اومد دلت چطور

  انتقام واسه میکردی هرکاری بودی کشیده سختی من حد در اگه توام -
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  گفتم کوبوندمو سینش تو هامو مشت

  بیگناه دختر یه از نه میگرفتم انتقام خودشون از میرفتم من نامممرد اخه د 

  ... خب  گفت و گرفت دستش تو مشتهامو

  گفتم و زدم محکمتر و دراوردم دستش تو از مشتهامو و بده ادامه نزاشتم

  بودیم کشته کاش

  بود این از بهتر

 چراااااااااااااااااا؟ هااااان نکشتیمم چرا

 ؟نمیکنییی راحتم چرا نمیکشییم چرا هستت موقعیتش که ؟االن نمیکشیم االن چرا

  نزن میگیره درد خودت های دست عزیزم نزن  گفت و گرفت دوباره مشتهامو

  کننننن راحتم بکشم میگم دارم من میگممم چی میشنوی اصال+

 

  نمیفهمی چرا نمیتونممم بکشمت نمیتووونم-

 نمیتونیی؟ حاال بکنی اونکارو تونستی دیشب چطور+

 نمیتونم والله به نمیتونم نه نه-

 ترسا نیستم قاتل باشم هرچیم .. من

 هااان؟ نیستی قاتل میگی چطور... کشتی روحمو+

  ازم گرفتی زندگیمو تو

  بود همین انتقام راه تنها-

 لعنتیی دیگه برم بزار کردی میخاستی هرکاری توکه برم بزار پس کن ولم+
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 نمیگفت و بگه چیزی میخواست میکرد معطل

  گفت گرفتمو اغوشش تو

 .... واقعا داشتم دوست

  ....و بینیم و دهن دم گزاشت چیزی یه حرکت یه تو و

  نفهمیدم چیزی دیگه

---------------------------- 

 

  شدم خیره دوروبرم به تعجب با کردم باز که چشمامو

 .... اینحا

  خودمه اتاق که اینجا

 متوجه تازه ارسام

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  اومدم بهوش که بود شده

  شده وارد بهش سنگینی های ظربه روز چند این کرده تغیر داداشم چقدر

  اجیییی شدی بیدار： گفت ارسام

  بوسیدنم به کرد شروع که زدم محوی لبخند

  شدن سرازیر هام گونه رو اشکام

  ... میکنم چیکار اینجا من ارسام+

  اجی نکن گریه-
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  اوردت عوضی اون

  رفت و کرد ولت در دم

 رسیدی؟ حرفم به حاال .دیدی نرو پسره این با گفتم بهت چقدر

  باشم تنها بزار ارسام توروخدا+

  ... فقط باشه-

 کرد؟ اذیتتم

  شد بیشتر گریم شدت

  علیررررضا میکشمتتتت گفت و توهم رفت اخماش ارسام

 بیرون رفت و

  گرفت نفسم که کردم گریه اونقدر

  اتاقم تو اومد بابا

  کنم نگاه چشماش تو نمیشد روم

  نبودم بابا دختر تک من دیگه

  ... شدم زن حاال

  گرفت اغوشش تو منو طرفمو اومد بابا

  نبود وصف قابل حالتم

 ضعیف خیلی بودم شده ضعیف

  نبود خبری پرانرژی ترسای اون از دیگه

 یه موندمو من حاال و رفت و کشید اتیش به رو همش و همه وجودم ... درونم کودک روحم
  خدا از مبهم و بیجواب سوالهای عالمه
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  بابام از

 ..... علیرضا از

--------------------------- 

  میگزره ماه یک حدود

 اتاقمم تو وهمش نمیرم دانشگاه

  نزدم حرف اریاناهم با حتی

  نداشتم حوصله اما بود زده زنگ چندبار

  نمیرفتم بیرون غذاهم خوردن واسه حتی بودم اتاقم تو همش

  میخوردم تواتاقم و

  ....  هعی

  میشدم الغرتر روز به روز ولی میخوردم زیاد غصه

  دارم تهوع حالت روزه چند

  میکنن نگاه بهم شک با میشم اینجوری هروقت ارسام و مامان

  بخوریم غذا تاباهم من پیش اومد ارسام امروز

  بودیم خورده شکست هردومون

  گزاشتش روبروم و شد وارد غذا سینی با ارسام    

  دستشویی تو پریدم و شد بد حالم دفعه یه مرغ خورشت بادیدن

 چیشدی؟ ترررسا گفت سرمو پشت اومد ارسام

  نیس چیزی-

  ... نکنه+
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  ننننه زدم جیغ ... نه نه-

  بدی ازمایش یه باید ولی باش اروم عزیزم باش اروم خب خیلی-

  میبرمت خودم فردا

 

--------------------------- 

  میداد ازمایشو برگه که دختری سمت رفتیم دلشوره با

  باشه منفی جواب توروخدا خدایا

 کجاست؟ میدونی قصه اخر)

 (توروخدا میگی هم خدا به حتی اونجاییکه

  باردارید شما خانوم میگم تبریک-

  میریختن همینطور اشکام

 ؟ کنم نگاه مامان و بابا و ارسام توروی چطوری دیگه نه نه

 چراااا اخه خدااا ننه

 

 آریانا

  سیناعه تولد امروز

  کنم سورپرایزش باید

  باشه یادش خودشم نکنم فکر

  شده بهتر مون رابطه وقته چند این

  حاال ولی بودیم قهر و داشتیم دعوا باهم همش قبال
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  باهم شدیم بهتر

  بهش زدم زنگ

  سینا سالم-

 خوبی عزیزم سالم+

  ممنونم-

 ؟ داشتی کاری جانم+

 خونه؟ میای چند ساعت امروز میگم .. اهوم-

 ام اونوقتاخونه و هفت ساعت همیشه مثل امروزم+

 نداری؟ کاری باشه اهان-

  باش خودت مواظب گلی نه+

  بای باش-

  این از اینم خب

  بخرم کادو کنمو خرید بیرون برم که شدم اماده سریع

--------------------------- 

  خونه رسیدم که بود شش ساعت

 شدم اماده سریع

  باترسا شمال تو که قرمزی لباس همون کمدم تو از وفتمو

  زدم قرمززم پررنگ رژ و پوشیدم بودیمو گرفته

  کشیدم  چشم خط کردمو تیره چشمهامو پشت و

  بودم نپوشیده شلوار و تونیک از غیر بودیم تنها که موقعی سینا جلوی تاحاال
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 تا که یدممیپوش پیرهن که بود بار اولین این و میپوشیدم زانو زیر تا شلوارک و بلوز گهگاهی
  بود هام رون روی

  ادکلن یه بودمو خریده خوشگل ساعت یه براش کادو   

 دبو نیم و هفت حدودای ساعت دادم قرار کمدم توی و گزاشتمشون کادویی های بسته تو
  رسید سینا که

  نباشییی خسته سالممم گفتم و استقبالش رفتم

  خانومی نباشی خسته توام گفت و زد لبخندی بعد ولی کرد نگاهم اوالش باتعجب

 ؟ خبریه

 چطور؟ نه-

  .... لباسا این اخه+

  بدم تنوع گفتم لباسا بااون همش ضایعم خیلی دیدم خب-

  کنه عوض لباساشو تا تواتاق رفت و کشید لپمو کردو ای خنده

  باشه نسوخته ببینم غذام سر رفتم

  بودم کرده درست الزانیا

  بود سینا عالقه مورد غذای

  اتاق از بیرون اومد دقیقه ده از بعد

 ت

 ؟ نه یا تولدشه هست یادش خودش ببینم تا نیوردم روش به اولش

  مبل روی نشست

  بردم شربت واسش

  اشپزخونه توی رفتم
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  زدم صداش سفره چیدن از بعد و

  ایووول عااااشقتممممم وای گفت و تو اومد بالبخند

  گفت که روبروش صندلی روی نشستم خندیدمو

 ( کرد اشاره کنارخودش صندلی به) اینجا بشین بیا

  نشستم رفتم کردمو قبول

  خوردیم ارامش نهایت در شاممونو

 اتاقم تو رفتم و شستم ظرفهارو

  بود کارم انجام موقع االن  و بود شده یازده ساعت

  میکنه نگاه فیلم و مبل روی داده لم سینا دیدم که بیرون رفتم و کردم دروباز

 ؟ قشنگه فیلمه-

  اوهوم+

  دیدمش و مبل روی نشستم رفتم

 اما میدیدم تلویزیون ظاهر در نفهمیدم رو هیچیش منم بود المانی زبان به خب عععه
  بود دیگه جایه فکرم دراصل

 !!! نمیده جوابمو دیگه که افتاده اتفاقی چه یعنی افتادم ترسا یاد یهو

 بود قشنگ گفت سینا که یبودم فکرا توهمین

  ؟فیلمه چی ... هان-

  نفهمیدم ازش چیزی منکه خب

 فعمیدی شو همه گفتم میکردی نگاه دقت با همچین ههه+

  بود دیگه جایه فکرم بابا نه-
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  کجا+

  ایران-

 نمیاد؟ خوابت تو ... اها+

 میخو تو چرا هان-

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 بخوابی؟ ای

  بخیر شبت پس عزیزم اره+

  اتاقش سمت رفت و بوسید پیشونیمو

  منکه پس وااااا

  نخوردیم کیکم نگفتم تبریک تولدشو هنوز

 ععه

  وایسا سینا عع گفتم سمتشو دویدم

 شده چیزی-

 .. خب .. چیزه اممم+

  بیای یلحظه میشه

  یلحظه بشین گفتم و مبل سمت کشیدمش

  میکرد نگاهم داشت باتعجب

  بیرون بردم برداشتمو هم کارد و چنگال و بشقاب اوردمو در یخچال تو از رو کیک رفتم

  چیه واسه اینا： گفت و زد لبخندی
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  کردم روشنش گزاشتمو روش رو سالگیش22 شمع و نشستم پیشش رفتم

  مبااارک تولدت گفتم و بود شده زده شک کارام از که کردم نگاه بهش بعدشم

  بوسیدم لپشو و

 تولدمع؟ که بود حواست گفت و کرد بلندی ی خنده

 بود حواسم که بله-

  دیگه کن فوت-

  کرد فوت شمعهارو و زد لبخندی

  کیک ازخوردن بعد

 شد؟ تموم گفت و بهم کرد رو

  مونده کادوم هنوز خیرشم نه عععه-

 گرفتی؟ کادوهم مگه+

  دادم بهش اوردمو کادوهامو و رفتم

 بفرمایید

 عزیزم مررسی： کرد بازشون

 اومد خوشت-

  ایولل عالییین+

  عااااشقتم گفت و کرد نگاهم بالبخند

  گرفتم پایین سرمو زدمو لبخندی

  باال اورد سرمو و گرفت دستاش تو چونمو

  بوسید لبهامو مالیم و اروم نزدیکو اورد سرشو
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-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

  بود هفت ساعت پاشدم خواب از که صبح

  کنم بیدارش تا سینا باالسر رفتم چیدمو اماده رو میز

  هفته ساعت پاشو سینا گفتم و دادم تکونش اروم

.... 

 بیرون اومد و شد بیدار باالخره

 بیرون رفت صبحانه خوردن از بعد

  بیاد تا کنم صبر باید هفت ساعت تا حاال وووو

 و داریم پول خودمون اندازه مابه گفت که بدم ادامه و دانشگاه برم بزار گفتم بهش یبار قبال
 کنم کار من که نیست نیازی

 

 

 

 ：ترسا

  شد جاتار همه پرشدو ازاشک چشمام آزمایش جواب باگرفتن

 

  باشه خواب یه ابرومانبربزارایناهمش بیشترازاین نه خدایا

 

  باشم علیرضا گرفتن انتقام مهره باید چرامن

 

  بود شده تمام ما صیغه مهلت حرومه بچه خدایاااین
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  چیکارکنم دختر شناسنامه یه پدر بدون بچه بایه من

 

  چیکارکنم باابروم من

 

 ……و ارسین فامیل توروی کنم نگاه ومامان ارسام توروی چطور

 

 باباس تقصیر زجرا این همه

 

 بود منتظرم توماشین ارسام بیرون اومدم ازازمایشگاه

 

 میشی؟ دایی داری بگم بهش چطور

 

 خم زانوهام و کنم تحمل نتونستم دیگه سمتم اومد شدو پیاده ازماشین که ارسام بادیدن
  کردم گریه دلم ازته بلندبلند تامیتونستم زدم زار نشستمو شد

 

  روسینش گذاشت سرموگرفت اومدو ارسام

 

 ： گفتم باگریه
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 ی ش ی  م هق ی  ی    ا   د هق  ی   ر  ا  د هق   م    ا   س   ر   آ

 

, ۴..۱۵ ۱:۷ 

 ستمنش وقتی ماشین سمت بردم کردو بلندم کردم گریه ارسام بقل تو که دقیقه ده بعد
 اومده سرم بالیی چه فهمیدم تازه ماشین داخل

 

 بود رگردنش بودو کرده سکوت فقط واونم میزدم حرف ارسام با وباگریه زیرگریه زدم دوباره
 ترمیشد سرخ که صورتش ترمیشدو متورم لحظه به لحظه که

 

 میشی زاده حروم بچه یه داییه داری ارسام_

 

  میشم مامان دارم

 

 میشه بابابزرگ بدون بچم

 

 بود چی گناهم مگ

 

 بدم پس باید چرامن بابارا کارای تقاص

 

 چیکارکنم ابرومو ارسام
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 ؟؟؟ بگیرم شناسنامه براش جوری چه

 

 میشدو شنیده زور به که ارسام اروم صدا فقط که میریختم اشک میگفتمو طور همین
  شنیدم

 

  فطرت پست میکشمش میارمو گیرش میارم گیرش_

 

 ： گفت بلند باصدای دفعه یه

 

 

  میکشمت

  عوووووضی میکشمت

 

  بگم نمیشد روم ولی داشتم تهوع بودحالت پریده رنگم بودم ترسیده

 

  ارسام توروی میکشیدم خجالت

 

 کنم زندگی انگ بااین بد به ازاین باید چطور

 

 نمیشه پیداش دیگه علیرضا مطمعنم
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 پیاده وداشت نگه جوب کنار ماشینا ارسام که داشپرت روی زدم و کنم تحمل نتونستم دیگه
 باال اوردم بودمو خورده وهرچی شدم

 

 

 را رانیو کردم پاک لبامو دستم داد دستمال ویه کنارم اومد رانی یه با ارسام بعد ثانیه چند
  بود بد خیلی حالم خوردم گرفتم

 

 ：گفت بده خیلی حالم دید که ارسام

 

 بیمارستان ببرمت شو سوار بیا_

 

  میشم خوب خواد نمی_

 

  شوببینم بلند نداری صورت به رنگ_

 

 ：گفت ارسام کردوروبه معاینم اومد دکتر بیمارستانو بردم

 

 ممکن نهوگر  باشه همسرتون به حواستون باید خیلی ولی فشارعصبیه نیست خاصی چیزه
 باشه وخطرناک بیاد پیش مشکالتی مادر برای هم جنین برای هم
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 به اینکه بود بدی حس ازخجالت میمردم داشتم(همسرتون)گفت ارسام دکتربه که وقتی
  پرسهب شکمتو داخل جنین ووضعیت بیمارستان بیارتت برادرت یاپدربچت همسرت جای

 

  رفتیم خونه سمت به شدیمو خارج ازبیمارستان سرم بعداززدن

 

 کن کمکم خدایا بدم راچی بابا مامان جواب حاال

 

 اریانا

  بود هفت ساعت

  سینا دیگه میومد کاش رفت سر حوصلم وای

  بهش زدم زنگ

  برداشت بوق دوتا از بعد

  عزیزم سالم-

 کجایی؟... .  سینا سالم+

  سرکارم-

 پس؟ میای کی+

  بکشه طول کارام یخورده ممکنه عزیزم-

 خب رفت سر حوصلم من ععه+
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  کن خاموش زیرشو-

 پوکیید کنم خاموش خواستم تا+

 سالمی؟ خودت -

 سیناااااااا+

  کن سرگرم خودتو توفعال .. بیام زود میکنم سعی-

  اووف

  وی تی پای نشستم

  زدم رو جم جام شبکه و

 

  فوتباله دیدم که 

 _ پرسپولیس فوتبال اونم

 جوووووووووووووون

  بودن صفر صفر فعال و بود گذشته بازی از دقیقه21

  خوردم همزمان جلومو گزاشتم اوردم برداشتمو پفک و چیپس رفتم

  فوتبالیه عجب

  ایول وااای

  میکردم کیف داشتم

 گرم دمش بود عاااالی پرسپولیس

  میومد اون یا ترسا خونه میرفتم یامن بود فوتبال که وقتایی بخیر یادش

  میگزروندیم کل کل به فوتبالو تااخر اول از و بود استقاللی
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  هعی

----------------------- 

  جیییییییییییییییییییغ

 جیییییییییییییییییییییغ

 هووووووورااااا

 عاااااااشقتمممممممممممممممم

  خخخ گرفت گلوم که زدم جیغ پریدمو باالپایین انقدر زد گل پرسپولیس وااای

  شد نه ساعت و شد تموم فوتبالم

  سینا نیومده هنوز ولی

  میکنه دیر انقدر باره اولین

  دیگه شبکه یه زدم

  دیدمش نشستم بود فیلم

  ساعت

11 

11:11 

11:11 

12:11 

12:11 

  نیومد چرا پس شد نیم و دو ساعت بودم گیج گیج

  باشه افتاده براش اتفاقی نکنه

  وای
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  تلویزیون ی صفحه به و داشتم نگه باز بزور چشمامو

  شدم خیره

  خستگی از میمردم داشتم

  باشه میتونه کجا یعنی

  برنداشت زدم زنگ هرچی تاحاال اونموقع از

  کردم نگاهی ساعت به خوابم از پر چشمای با و بودم خوابیده مبل رو

  شد باز خونه در که بودم بیداری و خواب تو

  مبل روی نشستم و پریدم جام از

 .بود پریده سرم از خواب انگار بودن شده باز چشمام

  شدم خونه وارد سینا

  بیوفته بود نزدیک گاهی و میرفت راه تلو تلو

  میاد خوابش و است خسته خیلی شاید

  بیداااااااریییی هنووووووووز ... هن تو+

  میکشید حرفهاشو

 !؟ مسته نکنه نه وای

  گفت و انداخت گردنم دور دستشو و نشست پیشم اومد

  عزییییییزم نخواااابیددددی چرااااا

  میداد مشروب بوی 

  میخووورد بهم حالم داشت زدنش حرف لحن از

  کجااااااا عع گفت گرفتمو محکمتر که برم پاشم اومدم میشدم دور ازش باید
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 بخوابم... ب.. میخوام...میخ ... می： گفتم پته تته با

  کرد باز نیششو

  میرفتن چشماش

  خیلی بودم ترسیده ازش

  میلرزید دستام

  بخوابیییییییم بریییم گلمممم اره-

  سینا کن ولم+

 اتاقش سمت کشیدم گرفتو دستمو

 

 

  تخت روی خوابید و اومد خودشم تختو روی کرد پرتم

  ترس از میمردم داشتم

  چسبوند لبام به لباشو نزدیکو اورد سرشو

  میخورد بهم حااالم داشت

  مبخور  جم نمیزاشت و بودم گرفته محکم نداشت فایده اما بیرون برم تا میکردم تقال

  میخورد لبامو ولع با

  داد رضایت باالخره چنددقیقه گزشت از بعد

  کن ولممم نیستی خودت توحال تواالن کن ولمم خدا تورو سینا-

  نمیشنید انگاری

  میرفت پایینتر داشت کم کم و میگرفت گاز گردنمو
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 سیناا زدم داد
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  کن ولممم ااا

  من روی برداشت خیز دوباره بعد و کرد باز لباسشو های دکمه و شد بلند یلحظه

  اورد درش حرکت تویه و لباسم سمت رفت دستش

  نداشت فایده اما زدم داد

  االنننن نمیفهمییی تو کن ولممم توروخداااا سینا-

  کننن ولممم

  جووووون*

  داااادییییییییی قوووول لعنتی دادی قوول تو سینااااا-

 عشقممممممممم بببرررری لذتتتتت کن سعی*

  بود کرده پر اتاقو فضای کل مشروبش بوی وای

 اصال نبود خوب حالم

  باشه اینجوری مون رابطه اولین نزار سیناا：زدم داد

 کنننننن ولمممم توروخدا

  واقعا نمیشنید انگار

  بود شده کر

  دیگه اومد در اشکم

  نزاشت که بزنم پسش خواستم دستام با چندبار نمیفمید اما میزدم داد گریه با
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  کمرم دور رفت دستاش کم کم

  پایینتر بعد و

  زدم فرابنفش جیغ یه که بیاره در شلوارمو خواست و

  شدم کر خودمم که طوری

  بود اومده بخودش که انگاری سینا

  عقب پرید یهو

  رفت عقب عقب

  بیرون دویدم سریع دیگه برید امونمو گریه

  بود منگ هنوز سینا

  کردم قفل اتاقمو در

  کردم گریه و تختم روی نشستم و

  بود خیس خیس بالیشتم میومد در داشت چشمام دیگه که کردم گریه انقدر

  نشد اما بخوابم کردم سعی

  ... میشد بیشتر ام گریه شدت لحظه اون یاداوری با

--------------------- 

 بود کرده پف چشمام شدم بیدار خواب از که صبح

  بودم کرده گریه خیلی دیشب

  یخورده بود شده کبود گردنم

  میکردم بیدارش میرفتم باید

  شدم بیخیال اما
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  اشغال عوضی ی پسره بمیره بره

  نمیبرد خوابم دیگه نشد اما بخوابم تا بالیشتم روی گزاشتم سرمو

  کشیدم دراز

  ام گونه روی چکید اشک قطره یه دوباره دیشب بایاداوری که

  کرد بازش که اومد اتاقش در صدای

  شده بیدار پس

  زد اتاقم در به تقه چندتا و اومد ساعت نیم بعد

  رفت و شد بیخیال قفله در فهمید وقتی و داد دار فشار رو در دستگیره نگفتم چیزی

  اتاق از بیرون اومدم شنیدم رو ورودی در شدن بسته صدای وقتی

  و خوردم صبحونمو رفتم

  لغات حفظ و دادن وگوش المانی زبان کتاب خوندن با خودمو          

  کردم سرگرم

------------- 

  بود نیم و شش ساعت

  برسه دیگه که االنا

  بودم کرده درست پاستا

 داشتموبر  لیوانم و اب پارچ یه ریختم لیوانم تو هم نوشابه و کشیدم خودم برای بشقاب یه
  اتاقم تو رفتم

  دیگه میشه ام تشنه خب فردا تا باالخره

 . اومد ورودی در شدن باز صدای که بود دقیقه ده و هفت حدودای ساعت

  نداشتم میل فعال
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 .شدم گوشیم سرگرم و تختم روی نشستم و گزاشتم مطالعه میز روی رو غذا سینی

  نزاشتم محل که زد در به تقه چندتا و اتاقم در پشت اومد سینا ساعت نیم بعد

  اریانا-

....+ 

  خانوم اریانا-

 باتواما-

... 

  بزنم حرف باهات باید-

  لعنتیوووو در این کن باز-

 ؟ ای زنده ععع-

  ندارم تو با حرفی من+

  دارم من ولی-

  خودته مشکل+

  کن باز نکن لج-

  بگو همونجا از داری هرکاری+

 نمیکنی؟ باز رو در چرا-

  ندارم اعتماد بهت+

  نبودم خودم حال تو دیشب میدونی خودتم -

  .... که نمیفهمیدم اصال

....+ 

  زد داد
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  دیگگگگگگه کن باااااااز د

  باال پریدم متر نیم

  شه پارررره گلوش تا بزنه داد انقدر بزار

 من اونوقت نکردی کردی که کردی باز میشمرم پنج تا گفت که دادم ادامه کارم به ریلکس
  تو و میدونم

 

 اونوقت؟ بکنی میخوای مثال چیکار-

 ؟؟ هان کنی خداحافظی دخترونت دنیای با حاالها حاال نداری دوست که تو +

 چیییییییی+

  .... یک-

 ت+

 ....هروق تا دادی قووول تو

  بدم ادامه نزاشت

 میزنم کنی لج باهام اینجوری بخوای اگه ولی دادم قول-

  نداشتم باهات کاری و کردم صبر خیلی هم تاحاال که میدونی ... زیرش

 ... اما+

 ...دو-

 ...   سه-

  گفت محکم و بلند

  چهاااار-
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  کنه لج باهام میزاشتم نباید

  نداشتم کسیو اون غیر اینجا من

  سرجام نشستم سریع و کردم باز رو در قفل

  کردم باز رو قفل نفهمید

 پنجججججج زد داد بلند

 ندااادمممممم خودت خودمو دست یکاری تا درو این کن باز اریاناااا

  بازه:گفتم ریلکس

  تو اومد

  بود سرخ سرخ صورتش

  کردم بازی انگشتهام با گرفتمو ازش نگاهمو

 هک نشستم جمع دیوار به چسبوندم خودمو بودم ترسیده که طوری که کنارم نشست اومد
  ندارم کاریت نترس گفت

  میترسیدم ازش حال بااین بازم

  نبود جلودارش هیچی میشد عصبانی وقتی

  ... میخوام معذرت گفت پایینو انداخت سرشو که کردم حفظ حالتمو

  نگفتم چیزی

  ... میکنم چیکار دارم نفهمیدم اصال نبودم خودم توحال کن باور-

  هردوش زیر زدی وگفتم دادم قورتش اما میکرد سنگینی گلوم توی بدجور بغضم

  دادی قول نامرد دادی قول تو

  .... دیشب من خب ولی میدونم میدونم-
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  گفتم داد با

  بودی مست دیشب تو+

  متنفررررررم مست ادمای از بودم گفته بهت عقد قبل یادته

  تو نه من نه دیگه بکنی اینکارو یبار اگه حتی بودم گفته

 لعنتیییییییییی؟ نگفتممممممممممم： میلرزید صدام دیگه طوریکه بلندتر بعد

  بود کالفه

  گفتی ... گفتی چرا چرا-

  کردن مجبورم دوستام نمیخواستم ببین      

  بودی دوستات با نداشتی کار دیشب بگو پس اها +

 قبول منم برم که خواست ازمن بود دخترش دوست تولد جشن میشل خب خب  .. نه نه -
  همیننن کردم

  پس گذرونی خوش رفتی کردی ول تنهایی اینجا منو هه+

 دیگه-
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  نمیشه تکرار

  دادم فشار دیوار به خودمو بیشتر که نزدیکترم اومد

  میکنم جبران-

 ?میکردی چیکااررر باهام داشتی میفهمی دیشب    +

  ببخشید که گفتم-
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  اومد در اشکم

  همییین؟ببخشید+

  میگی همینو اخرشم میکنیو میخوای که هرکاری همیشه

 چی؟ نبخشمت اگه

  گفتم زدمو پوزخند

 ارره؟ میکنی تهدیدم دوباره حتما هه

  کنم تهدیدت بودم مجبور-

  خودته تقصیر نمیکردی باز درو نمیکردم اگه

  خان سینا دادی نشون بودنتو مرد+

  افرین

  بیرون برو حاال

  نمیرمم نبخشی تا-

  درک به+

 الکی و گزاشتم روبروم رو زبانم کتاب امو مطالعه میز روبروی صندلی روی نشستم رفتم
  میزدم ورق

  بود شده خیس کتابم و میریختن همینطور اشکام

 دیگه نکن گریه گفت نزدیکمو اومد سینا

  کردممممم غلط بابا

  خوردم گو

  شدی راضی شد خوووب
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 زدم هق و میز روی گزاشتم سرمو نگفتم چیزی

 

 

  است خونه تو و تعطیله امروز

  میکنم رفتار سرد باهاش روزه سه

 نمیدم محلش زیاد

  تواتاقم میرم پذیراییه تو هروقت و میشینم پیشش غذا خوردن موقع فقط

  ناراحتم دستش از هنوز

  گفت تو اومد که اتاقم تو بودم نشسته

  دوستامه از یکی نامزدی جشن امشب

  باشیم اونجا باید هفت ساعت

  باشه نشانه به دادم تکون سری

 ؟ بخریم بریم ؟یا داری لباس گفت پیشمو اومد

 گفتم نمک نگاهش اینکه بدون سرد خیلی اما خونه از بیرون برم داشتم دوست خیلی بااینکه
  دارم：

 ناراحتی؟ ازم هنوزم-

 ： گفت که ندادم جوابشو

  شدم خسته بخدا اریانا

  ندارم رفتارهاتو این طاقت

  میکنی رفتار بچگانه داری
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  گفتم و بهش توپیدم

  خستم منم ای خسته تو اگه

  خستم چیز همه از

 شده تموم دیگه منم طاقت

  میشه درست چی همه برداری قهربازیات و رفتارهات این از دست تو اگه  -

  گناهی بی کامال تو و منه از مشکل فقط االن یعنی اها+

  کنی قبول نمیخای تو کردم خواهی معزرت منکه اخه-

  میشد تنبیه باید کردم خوبش اما بودم کرده روی زیاده کنم فکر میگفت راست

  پایین انداختم سرمو

  اتاقش تو رفت

   ... 

  که میکردم فکر داشتم و تختم رو کشیدم دراز

 پیچید.گوشم توی موزیک صدای

  بود گذاشته اهنگ سینا

  نمیشه باورم اصن

  میمردیم هم واسه ماکه

  سپردیم سر جدایی به انگار که چیشده حاال

  اما یکیه خونمون

  جداعه خوابمون جای

  بریدی دل واقعا یعنی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 480 

 خداعه میدونه اونکه

  نشستم پنجره پشت اتاقم تو هنوزم من

  نبرده خوابم هنوزم

  بستم پلکامو فقط من

  قدیما مثل هنوز من

  سابق مثل ساده و پاک

 یه معنی تعصب و عشق معنی

  عاشق مرد

  میاره در پا از منو هنوزم تو خاطرات

  نیستی که وقتی هنوزم

  میاره کم  خستم قلب

 (بازی اسباب اهنگ حیدری سهیل)

 

 

 ترسا

  میگذره ماجرا این از ماه یک حدودا

  میشه زیاد داره کم کم هم شکمم برامدگی و

  نیست معلوم چیزی هنوز البته

  کنم نگاه خانوادم چشمای تو نمیشه روم

  خیلی بود گرفته دلم
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  خطه پشت اریانا بیا گفت و داد دستم گوشیو اتاقمو تو اومد مامان

  بود اون کنم دل درد میتونستم کسیکه باتنها االن شاید

  گفتم و گرفتم گوشیرو

  سالم-

  خووووبی منننن خاص دوست سالااام+

 همینطور منم+ اجی شده تنگ برات دلم-

  شده چیزی ترسا

  چطور-

 میکنی؟ گریه میلرزه صدات+

 دلیلشو و بود شده بیقرار خط پشت اریاناهم کردم هق هق و شد زیاد ام گریه شدت یهو
  میپرسید

  گفتم رو ماجرا کل و زدیم حرف نیم و ساعت یک حدود

  کنه لعنتش خدا اشغااال ی پسره از نمیومد خوشم اولشم از-

 ؟ کنم چیکار اریانا+

 کن سقطش-

  کنم چیکار گناهشو گناهه بچه کشتن گناهه ... اخه+

 بیارش بدنیا پس میگی راست-

 هااان؟ بگیرم براش شناسنامه چطوری ؟ بابا بدون+

 ای؟ارررره؟ حرومزاده به ؟بگم بوده کی بابات بگم شد بزرگ

  .. کرده یکاری لعنتی عایرضای این  ... بگم چی نمیدونم کن باور ترسا-
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 میکنم خودکشی+

 میکنییییی غلللط تو-

  راهمه تنها+

  گرفتته اش گریه اونم بود معلوم لرزید صداش یهو

 خودکشی کنم ازدواج باسینا شم مجبور اگه گفتم که ؟موقعی یادتته： گفت دار خش
 ؟ میکنم

  کردی امیدوارم زندگی به تو

  هستی تو بعدشم هست خدا باشم نداشته دنیا تو هیشکیم اگه گفتی

  دوباره نکشی خواهری بی درد تا نکشم خودمو گفتی

  نمیشه حل هیچی بکشی خودتو اگه ترررسا

  گناااهه هم خودکشی

  میفهمم االن اریانا+

 نتخابا رو اونطرف جهنم , جهنم دوتا بین فقط نیستن گناهکار میکنن کشی خود ادماییکه
  میکنن

  نمیکشممم بخدا بریدم

  خشمممنمیب نمیبخشمتتتتت بیاری سرخودت بالیی یه کنی غلطی یه اگه بخدا ترسااا+

  میگیرم اتیش دارم خانوادم های نگاه زیر ... میسوزم دارم جهنممممه زندگیم اریانا  -

 یعنی شوهرته داداشت کنه فکر بعد و ماما دکتر پیش بری باداداشت وقتی میفهمی
 میییدونیxچییی

  ... سخته میدونم+

  وفتادهنی برات اتفاقی همچین تاحاال چون نمیدونی نکشیدی چون نمیدونی نمیدونیی نه-
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  کردیم خداحافظی باالخره صحبت کلی از بعد

  شدم خالی حاال میکردم حس

 اتاقم تو اومد ارسام

  ناراحته بود معلوم

 بود؟ اریانا-

 اوهوم+

  خوبه حالش-

  اره+

  تختم رو خوابید و بست اتاقمو در و داد تکون سری

  بست چشماشو و کرد پلی رو اهنگ و برداشت گوشیمو

 میاره کم شب تا صبح تورو بس از شده خسته من دل
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  میاره یادم داره چیزایی یه داره ک فقط عکسه قاب یه

  میاره کم میاره کم

  میادش کی اینبار که دلهره و بغض و ترس منو دوباره

  خیالش عین نی و خوابیده راحت االن اون ولی

  نمیکردی بازی نقش الاقل کردی تا اینجووی چرا بامن بگو و نمیاد پاهات صدای بازم

  نه نمیاد یادت چیزی بازم

  من با همیشه هست دستات گفتی توکه
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  نداره حرف حالم دلهره تنهایی اتاقم منمو

  نداره حد نداره حد نداره هدف اصن زندگی واسه که دیوونه یه شدم

  خوبه حالش میگه و شده دیگه یکی درگیر دستاش االن اون ولی

  رواله رو زندگیش

  ... حالش خوبه میدونم

 (خوبه حالش اهنگ ساسی)

 

 

  بود شکسته هردومون دل

  شدم خیره بهش ناراحتی با

  اتاقش توی رفت و شد بلند اهنگ چنتا دادن گوش از بعد

  علیرضا به بزنم زنگ خواستم برداشتم گوشیمو

 .... اما بهش بزنم زنگ دوباره تا رفت دستم چندبار

  شدم منصرف

  زدم زنگ و کردم جزم عزممو

 . برداشت بوق  چند از بعد

------------------------ 

 علیرضا

  ... کردم اینکارو دختر بااون چطور من است گرفته حالم روزه چند

  بیام کنار خودم با نتونستم وقته چند این
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  داشتم دوسش واقعا خب

  زد زنگ که بودم توفکرش

  گرفت دقیقه یه نفسم

  زده.زنگ چی واسه یعنی

  برداشتم گوشیو تامل کلی با

  پیچید گوشی توی نازش صدای

  بود شده تنگ براش دلم چقدر

  کرده گریه بود معلوم میلرزید صداش

 علیرضا...علی الو-

  سالم+

  ببینمت باید-

 شه؟ چی که+

  دارم باهات مهم کار-

  ندارم باتو کاری من+.

 شد بیشتر صداش توی لرزش

  دارم کار باتو من حاال کردی بامن کارهاتو تو دیگه ارره-

 بگو همینطوری ندارم وقت من داری چیکار+

  نداری منو وقت نداری کار بامن بیمعرفت عوضی خیلی نامردی خیلی-

 میکنی؟ چیکار شکمم تو بچه با

 ... نمیگذرم ازت قسم خدا به علیرضا نمیگذرم ازت
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 نداشتم اعتماد گوشام به

 

 انداختی؟؟ دستم ترسا میگی چی_

 

 هحامل من ؟علی گذاشتی انداختن ودس شوخی واسه جایی برام نظرت به انداختم دست_
  برگرد بچت بخاطر میکنم خواهش ولی نخواه خوای نمی منا باش ازت ام

 

 من کوچولو خانم نه بندازید گیرم که برگردم من توتله بندازید منا کشیدید نقشه بگو پس_
 کارام عنداین خودم

 

  تروخدابفهم ام حامله من خدا به نیست تله بخدا فهمی چرانمی_

 

 بود حواسم که من جوری چه اخه چی یعنی_

 

 این هم خودمو هم نیای اگه ندارم بابامو مامان های نگاه تحمل دیگه بخدا عل دونم نمی_
 میکنم راحت را بچه

 

 میرسم هدفم به دارم تازه من برگردم نمیتونم من_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 487 

 

 هان؟؟ رسیدی کجا به تاحاال را کینه این کن بس_

 

 وجنگ فکر بدون نتونستم هم لحظه یه که میدونم خوب خودمم ارامش هه)ارامش به_
 (کنم زندگی عصاب

 

  داری ارامش االن یعنی واقعا_

 

  اره_

 

 نکنه ولت وقت هیچ وجدان عذاب که میکنم کاری منم باشه_

 

 خودکشی؟؟ کوچولو خانم کنی چیکار میخوای_

 

  کنی سقط باید رو بچه شده تکراری ها ادا این_

 

  هست توهم بچه این میگی چی میغهمی_

 

 زادس حروم اون_
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 سقط رو ماه سه های بچه چطور میدونی رحمیه بی چقدر میدونی کنم نمی کارا این من_
 بدنشون کردن تکیه باتکیه میکنن

 

  کنی بزرگش تنها میتونی گردم برنمی من_

 

 ترسا منو هبچ میشم بابا دارم من یعنی کوبید می ناک وحشت قلبم ولی کردم قطع گفتم اینا
  خنده زیر زدم مدتها بعد دل ته از

 

  بشورم کینما بتونم بچه این اومدن با شاید

 

  نداره بر دور ترسا که گفتم این برای فقط گوشی حرفاراپشت اون

  خدایا ... ولی

  کردم چیکار دختر بااین واقعا من

  .... کنم چیکار من بیاره خودش سر واقعا بالیی اگه

  .... نیست حرفا این مال اون نه نه

-------------------- 

 ترسا

  .   باشه بیمعرفت میتونه چقدر ادم یه خدایااااا

  باشه نامررررررد میتونه چقدر

  خداااااا

  اصال میبینی منو
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 میشنووووی؟ منو صدای

  برییییده ات بنده

  دیگه نمیکشششششششه ات بنده

  اوورده کم

  شکسته ها زمینی دست از دلش

...... 

  .... کجاییی تو پس خدایا

  زدم زار       

  بیام در هوا و حال این از بلکه بگیرم دوش یه رفتم

  شده قطع خونمون تو خنده صدای دوماهه نزدیک

  سکوت به داده جاشو و شده ممنوع اصال

  میسوزونه دلمو بدجور خانوادم سکوت

  بابا سکوت

  مامان سکوت

  میکنم نگاه بهشون وقتی

  میبینم و ترحم , ناراحتی رنگ چشمهاشون تو

  میبینم بابامو شدن اب ذره ذره

  میریزه بهم اعصابمو مامان پیشونی پروکای

  کرده خوش جا صورتش رو ماهه سه که ارسام ی خورده گره توهم اخمای

  میاره درد قلبمو که ایناست همه
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  کردم باز رو اب دوش

  بود حمام اینه جلوی که تیغی به افتاد نگاهم

  ... داشتم برش

  بستم یلحظه چشمامو

  میرم خدایا

  شم راحت سختی اینهمه از تا میرم

 شم راحت خانوادم خسته های نگاه از

  تنهایی از

 هات بنده نامردیای از

  ...  از

  بریدم چی همه از

  روش اینم

  ندارم طاقت دیگه

  شدم خیره دستم توی تیغ به بااشکام کردمو باز چشمامو

  نشم خانوادم شرم مایه تا میرم

  همییینه اررره

  بمیرررم باید برم باید من

  کنم راحت خانوادمو تا بمیرم

  کنم حفظ خانوادمو ابروی

  کنم حفظ خانوادگیمونو شرف



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 491 

  میرم اررره

 گزاشتم دستم روی رو تیغ و کشیدم عمیق نفس یه بستمو چشمامو

 

, ۴..۱۵ ۱:۱۵ 

  ببرم خواستم تا و دادم فشار دستم روی تیغو

  پیچید گوشم توی صداش و شد پدیدار جلوم اریانا تصویر

  هستم من خدا بعد باشی نداشته هیشکیم اگه گفتی یادته ترسا

  کردی امیدوارم که بودی تو

  دادی نجاتم تو

  نمیبخشمت بیاری خودت سر بالیی اگه بخدا ترسا

.... 

  بکشم خواهری بی درد میخوای

  بکشم خواهری بی درد میخوای

  میپیچید گوشم تو جمله این مدام

  اریانا نمیخوام نه

  نمیخوام

  کرده چیکار و کیه سینا بگم بهش باید که افتاد یادم

  شه تباه من مثل اونم زندگی بزارم نباید اره

  بزارم نبااید

 افتاد و خورد سر دستم از تیغ
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  زمین رو

 میکردم چیکار داشتم من خدایا گرفتم دستام تو سرمو

....  

  دادی نجاتم تو تو اریانا

  پوشیدم لباسامو بیرونو اومدم گرفتن دوش از بعد

  میگفتم اریانا به باید

  اررره

  بهش زدم زنگ و رفتم

  برداشت باالخره

  اریانا الو-

  چطوری سالممم+

 کردی چیکار

 خب؟ نگو چیزی و کن گوش فقط بزنم حرف باهات باید اریانا-

 ؟ شده چیزی+

 خببببب؟-

  میشنوم بگو باشه باشه+

  .. چیه انتقام ی واسه دلیلش که گفت  ...بود دزدیده منو که اونموقع علیرضا-

 و ودهب من بابای شرکت معامله طرف سینا شرکت که شد معلوم اینطوری گفت که ماجرارو
  وو بخوره بهم اینا بابام شراکت میکنه کاری علیرضا

  چه من به اینا خب-

  بده گووووش+
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  هووف

  شد بابات ورشکستگی باعث که بود کسی اون ... سینا

 کرد همکاری علیرضا با قصد از اون

  شه ورشکسته بابات تا کرد کاری قصد از

  سیناعه بانیشون و باعث مشکالتت و سختیا این همه

 میگیییییی دروووووغ زد داد میگی دروووغ درووغه نه نه-

 کرد دبختب باباتو برسه تو به اینکه بخاطر فقط سینا ولی نشد باورم منم باش اروم اریانا+
 پاشید هم از خانوادتونو

  بهش داد جیرینگی میلیارد هشت که بود بابات ابروی و چشم عاشق کردی فکر

  خانوووم نه

 بوده بابات خود پوالیه همش میلیاردم هشت این

  .... نکرده خرجی هیچ اصل در سینا

 خوب باهم داشتیم ماتازه بزنییی زندگیموبهم میخوای چرا میگیییییی چی ترررسا：زدد جیغ
  میشدییممم

  بردااار کالاااه یه شیاد یه بازه حقه یه سینا حقیقته عین همش کن باور اریانا+

  .. فقط داشته نقشه کاراش ی همه واسه اون

 یییبشی بدبخت من مثل توام نزار بگیر ازش طالقتو نزده دست بهت که موقعی تا فقط
 اریاناااا

  نننننننننه نمیکنم باور نه نه ا...ترس....تر-

 بگیررر طالقتو زودتر نشده دیر تا میکنم خواهش اریانا+
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 هیچ دلم ولی سریخچال رفتم میکردم گرسنگی احساس پایین رفتم بااریانا زدن حرف بعداز
 اصال بگم کسی به نمیشد روم ولی میخواست فسنجون دلم خواست غذاهارانمی چیزکدوماز

 میگفتم؟؟ کی به

 

 واالن ممیش مامان دارم واقعا من یعنی رودلم گذاشتم ودستمو تلویزیون جلو نشستم رفتم
  بود شیرینی احساس  شکممه داخل بچه یه

 

 ：زدن حرف بابچم کردم شروع

 

 نیاشیری داری دوست ترش برات میپزم خودم میخواد فسنجون دلتوام بشه فدات مامان_
 ؟؟

 

 میکنی؟؟ سوال شکمت از داری_

 

 میکنی چیکار تواینجا_

 

 ：کردوگفت برجستم شکم به غمگین نگاه یه

 

  کارداشتم باارسام_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 495 

 

  اهان_

 

 یاپسر؟؟ دختره_

 

 چی؟؟_

 

 بچت_

 

  نمیدونم_

 

 

 ؟ دکتر ببرمت میخوتی_

 

 

 رحمت بهم همه برام وپرکنه پدربچمه خالی جای میخواد میاد هرکس که کجارسیدم خدایابه
 بدی تقاص باید ازت نمیگذرم علیرضا میکنن

 

  نیست الزم نه_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 496 

 نمیکنه؟؟؟ که اذیتت_

 

 مربوطه چه تو به اصال نه_

 

 شبزرگ میخوای چطور چیکارکنی بچه باین میخوای مربوطه قلبم به نداره ربطی من به_
 ؟؟ کنی

 

 چیکارمیکنم میدونم خودم نکنی دخالت انقدرتوزندگیم میشه ارسین_

 

  برنداشتی ازاشتباه دست هنوزم وغدی دنده یه هنوزم_

 

  کن تمومش_

 

  بپوش لباساتو پاشو باشه_

 

 کجا؟؟_

 

 میفهمی بپوش_

 

 نمیام جایی باتو من_
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 اعتمادی؟؟ بی چرابهم نیستم نامرد اون مثل من نترس ترسناکم انقدر من یعنی_

 

 همن مثل مردا همه چون_

 

 منتظرتم توماشین فکرنکن اینطور_

 

 

 

 مشکی فنگیت لوله باشلوار پوشیدم توشو نیوفته شکمم ایماکه سورمه خفاشی مانتو یه رفتم
  مشد ماشین سوار رفتم ای سورمه کالج باکفشای بستم مادمازلی که مشکی وروسری

 

  کرد روشن ماشینو پایینو سرشرانداخت کردو نگام خیره دقیقه چند ارسین

 

  واستاد رستوران یه جلوی

 

 ：گفتم

 

 چیکار؟؟ اینجا اومدیم_
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 غذابخوریم اومدیم_

 

 سیرم من_

 

 معلومه اونکه بله_

 

 دبو رستوران قسمت ترین گوشه که میز یه سمت رفتیم دوتاییمون نگفتمو چیزی

 

  دستمون راداد منو اومدو گارسون

 

 بگم نمیشد روم ولی غذاهاراخواست همه دلم منو بادیدن

 

 ：گفت چیه مدرد فهمید که کردوانگار بهم نگاه یه ارسین

 

  بده سفارش داری,دوست هرچندتا_

 

  دادم سفارش الزانیا و میگو و سبزی قرمه و فسنجون نکردمو نامردی منم

 

 داد سفارش جوج هم ارسین
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 میزاشتم یکم ازهرکدوم غذاها جوون به افتادم ها زده قحطی این مثل اوردن غذاهارو وقتی
  تودهنم

 

 ：وگفت شد بلند ارسین خنده صدای دفعه یه که

 

 نبود گشنت اصال توکه_

 

 توچرانمیخوری میگم_

 

 که میخورم دارم_

 

 غذاتو نداری دوس نکنه میخوری میل بی خیلی اخه نه_

 

 دارم دوس چرا_

 

 ：گفتم نداره فایده دیدم کردم ام ام یکم_

 

 یه میشه_
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  بخورم ازغذات قاشق

 

 ：گفت جلومو اورد بیابشقابشا شکمو_

 

  بخوریم بیاباهم_

 

  نشده سیر بود معلوم داد مزه خیلی ولی خوردم بیشترغذاشومن نصف

 

  بخور گفتم گذاشتمو فسنجونمو بشقاب

 

 ：گفت

 

 بودی کرده هوس لخور خودت نه_

 

  شدم سیر دیگه من نه_

 

  خورد یکم تشکرکردو

 

 ：گفتم مونده بیشترشون غذاها دیدم
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  غذاهاراببریم میشه_

 

 سویجودادبهم بیام کنم تاحساب واستو اره_

 

 اومدوسوارشد توماشین نشستم رفتم

 

 کجامیریم پرسیدم خونه سمت نمیره دیدم

 

 ：گفت

 

  هرجاتوبخوای

 

  دربند بریم میشه_

 

 اره_

 

 آریانا

 نداره امکان نه نه        

  ... سینا
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  شد ورشکست خودش بابام نه

  نمیگه دروغ بهم اون... ترسا

  بودم شده دیوونه

  میزدم حرف باخودم میکردمو گریه همینطور

  شد خورد اعصابم اخرش

 کردم گریه و گرفتم دستام تو سرمو

  نمیشد باورم

  میشدم بهتر سینا با داشتم ماجرا اون از بعد تازه

  ... باشه کرده اینکارو اگه نامردیه ته این اما

  نمیفهمم خدا وای

 واقعا؟ کرد اینکارو من به رسیدن بخاطر یعنی

 ! بودم مهم براش انقدر

  مش بهتر شاید تا حمام رفتم اوردم کم نفس دیگه که زدم حرف باخودم کردمو گریه انقدر

  توش کردمونشستم اب از پر رو وان

  بود مشغول ذهنم هنوزم اما گرفتم ارامش یخورده

     .......... پوشیدم صورتیمو و طوسی شلوارک و تاپ و بیرون اومدم ساعت نیم حدود از بعد

  نداشتم حوصله اصال بودم نکرده درست شام من و بود شش ساعت

  میز روی بودم گزاشته سرمو امو مطالعه میز پشت صندلی رو بودم نشسته

  اومد در صدای که

  کردم صاف صدامو کردمو پاک اشکامو سریع
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  بیرون رفتم و زدم صورتم به اب یه

 سالم-

 شما؟ حال خانومی سالم+

  ممنون-

  چخبرا+

  نیست خبری-

  مبل روی نشست

  بردم براش شربت

  انداخت بهم نگاهی نیم خورد اینکه از بعد

 کنم ریهگ اتاقمو توی برم که بیاد پیش فرصتی یه بودم منتظر میکرد ام خفه داشت بغضم
...  

  اریانا-

 بله ......  ب+

 ؟ کردی گریه گفت و کرد ریز چشماشو

  نه ... ن-

 چیه؟ دلیلش گفت و کرد اخم

  گریه زیر زدم و ترکید بغضم کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

  اتاقم سمت به دویدم و

  گردوند برم خودش سمت به گرفتمو پشت از که

 میکنی گریه چرا اخه چیشده-

  میکردم گریه فقط بزنم حرف نمیتونستم حتی و بود شده زیاد ام گریه شدت
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  باش اروم ... ها باشه ناراحت خانومم نبینم گفت و اغوشش تو کشید منو

  بود شده بیقراریم باعث کسی کنه ارومم میکرد سعی

 ... هه

 

 

  میکردم گریه همینطور

  تخت روی نشوندم و اتاق سمت بردم و کرد نوازش موهامو

  میشم دیوونه دارم چیشده بگی نمیخووای گفت میکرد نوازشم که همینطور

 توو ... سینا： گفتم دار خش بزنم حرف تونستم و گرفتم اروم که یخورده

 باعث تو .....    

 .... ورشکستی

  شدی بابا

 درسته؟......

 گفته؟ بهت چرندیاتو این احمقی کدوم گفت و توهم رفت اخماش

 خییییلی نامررردی خیلی....درستهه پس-

  ... نیست میکنی فکر تو که اونطوری قضیه میدم توضیح برات اریانا+

  ... ببین

  هااان کررردی فکری چه تو： زدم داد

  کردی نابود خانوادمو     
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 که؟ هاااان بشه چییییی که کشوندی ابرویی بی و رفتن زندان تامرز عموووووتو ....پدرمو
 بششششه؟ چی

 برسم تو به ... که گفت اروم

 خودت بردارم دست ازت نمیتونستم عنوان هیچ به و بودی بهتریم من ی واسه تو اریانا
  ندارم دوست که کنم کاری کردی مجبوریم

 میفهمییییییی کررردی ناابوووووود زندگیمووو ... کردی نابود زندگیمو+

  چییییی من پس دیدی رو خودت فقط تو خودخواهی خیلی

 نداشتم؟ انتخاب حق من

 مننن فقططط میشدی من مال باید فقط تو-

  نیست اینکارت برای خوبی دلیل اصال+

 ..  داشت هم کاری دلیل یسری خب .. ولی ... میدونم-

  ارررره پووول مثال هه+

  هااان میومد گیرت چقدر

 ?فروختیییییی چند منو خانوادگی ابروی

  بدم توضیح برات باید    -

  بددده سواالمووو جواب فقد نمیخوااام توووضیح+

  بگم تا بپرس خب خیلی-

  ... کنی ورشکست بابامو کردی سعی گرفتی؟چرا ازم زندگیمو چرا+

  ... نیست منطقی و محکم دلیل چون نمیکنم باور اصال که من بخاطر نگو خدا تورو فقط

 اخرش؟ اومد گیرت چی

 .. سخته برات باورش میدونم .. میدونم-
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 نباشه محکمی دلیل تو بقول شاید

  بیارم گیر تورو اینکه بود مهم خیلی من واسه ولی

  نداشتم بابات پوالی به نیازی و داشتم پول خودم اندازه به میدونی خودتم

  داشتم چیز همه من

  رسیدم خواستم هرچیز به

  اوردم بهدستت که بودی تو اون و بود کم زندگیم تو چیز یه فقط

 شوندیک عقد سفره پای اجبار به منو ولی کردی خوشبخت خودتو ؟تو سینا قیمتی چه به+
 کردی نابود رویاهامو ...

  بشی خوشبخت تو که کردم هرکاری من ولی  -

 نیستی؟

  نیستم دیگه ولی بودم تاحاال شاید +

 چرا؟-

  کرده نابود زندگیمو که کسی با دیگه نمیتونم+

  برده رفتن زندان مرز تا پدرمو

  کرده دورم ام خانواده از

 نمیتونمممممم کنم زندگی

 چی؟ یعنی-

  کردم تحمل خیلی االنم همین تا طالااق یعنی+

  ...ولی میشم عاشقت میکردم فکر

  هییییچوقت بشم عاشقت نمیتونم هیچوقت دیگه حال بااین
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 میخوام طالااااق من

 ... ماااابری؟حت دستم از راحتی همین به میزارم میکنی فکر حاال اوردم دستت به سختی به-
 هه

 

, ۴..۱۵ ۱:۱۵ 

 ترسا

  دربند رفتیم

  اورد و گرفت بستنی دوتا رفت ارسین    

  میکردم فکر که مشکالتم به

  میگرفت درد قلبم

  ..داد دستم به رو بستنی و پیشم اومد ارسین

  خوردیم هامونو بستنی و شدیم خیره منطقه اون فضای به و کردیم سکوت هردومون

  کنم ازدواج باهات حاظرم هنوزم من .... ترسا گفت و اومد حرف به ارسین باالخره

 میگی چی نمیفهمی خوابی االن-

  بیداریه خوده ... ترسا نیست خواب عشق+

  میخوام تورو من

  نکن فکرشم دیگه گفتم شدمو بلند

 چرا-

  نمیخورم تو درد به من+

  باشن باتو ارزوشونه که هستن دخترا از خیلی
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  میخوام رو تو من ولی-

  نیستم بیا کوتاه دیگه ایندفعه ... شد این اش نتیجه اومدم کوتاه قبل ی دفعه

  ... باشه ای دیگه کس خورده دست زنت که نیست مهم برات واقعا ییعنی+

  نشد اما کنم فراموشت تا رفتم کلنجار باخودم خیلی ... ولی مهمه باالخره خب-

 کنی؟ بزرگ رو حرومزاده بچه یه چی؟حاظری م بچه  +

 شد متورم گردنش رگای

  ناراحته و عصبانی حسابی بود معلوم

 اررره بخوای تو اگه-

  ... مغروره و لجباز ارسین همون این خدایا واای

  من بخاطر کنه تحمل رو هرچیزی کنه هرکار حاظره میگه داره االن

 ...         نمیشه باورم نه

 میگی داری چی میفهمی تو+

 ... خاستگاری میایم بابااینا با هم جمعه ... میفهمم اره-

 بدی مثبت جواب تا میایم انقدر

  نمیذارم دیگگگه بری دستم از نمیذارم دیگه گفت و نزاشت که بگم چیزی خواستم

 ... کرد پلی رو اهنگ ارسین و نشستیم ماشین تو

  کردی حروم پاش به زندگیتو 

 همدردی نداری شدی تنها

  دیوار ی کنج ای دلخسته

 سیگار نخ به نخ دردات تسکین
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  کردی سر گریه با شباتو

  برگردی که میخوای دلتنگیو

  دلت جامونده که این از پشیمونی

  ولت ناخونده کرده و رفت که اون به

  میزنی ورق هاتو گزشته

  میزنی قدم بااون خاطرت تو

  میزنی دم تو عشقش از دوباره باز ولی ای شرمنده خودت پیش

  میکشی سرک خاطراتت تو

  میکشی قفس یه خودت دور

  میکشی نفس اون عشق به هنوز تو ولی بره یادت از که میخوای

 بگییییر اروم

  بگیر اروم

 بگیییر اروم

  بگیر اروم یکم

  میکنی جدا همه با بحثشو

  میکنی دعا خوشبختیش برای

  بشی رد هاش خاطره از نمیشه

  میکنی خدا به رو خیس چشم با

  نره یادت حرفو این بمون تنها

  نده عادت هیچکسی به قلبتو
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  شدن عاشق که نمیفهمه کسی

  تره راحت خیلی موندن عاشق از

--------------------------- 

  تو رفتم شدم پیاده و خونه در روسوندم

 اتاقش تو همیشه مثل هم ارسام دادن احتمال و میکردن صحبت پذیرایی تو بابا و مامان
  باشه

  اتاقم سمت به رفتم و کردم سالمی لبی زیر

  هام لباس تعویض از بعد

  کردم فکر ارسین به و تخت روی نشستم

  میخواد منو واقعا اون یعنی

 .. کنه ولم شد تموم باهام کارش تا علیرضا مثل نکنه

  ندارم دادن دست از واسه چیزی دیگه منکه نه ولی

  تا

  کردم فکر موضوع همین به صبح

  برد خوابم باالخره و

  نرفتم دانشگاه وقته خیلی

  دیگه ندارم رفتنو دانشگاه دماغ و دل

 ولم ونما که بود علیرضا دلیلم تنها و تداشتم و دانشگاه حوصله دیگه اریانا رفتن از بعد
  .....کرد

  ... برم امیدی چه به دیگه

-------------------------- 
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  برداشت بوق چنتا از بعد اریانا به زدم زنگ

  میلرزید صداش

  خوبی اری سالم-

 خوبی؟ تو نیسم بد سالم+

 تیح میخواد منو بازم شرایطم باهمه میگه کرده خاستگاری ازم ارسین راستش  ... بابا نه-
  ... کنه بزرگ رو علیرضا بچه حاظره

  بشی خوشبخت ایشاال  .. اها-

 ؟ تو خوبه حالت+

 نه ... یعنی  خوبم اره .. هان-

  شد بیشتر صداش لرزش نکن باور تو ولی خوبم میگم من

 ؟ گفتی سینا به شددده؟راستی چیزی+

  بودیم بیقرار هردومون گریه زیر زد دفعه یک

 راختی به گفت ولی میخوام طالق بهش گفتم：اومد حرف به باالخره دقیقه چند بعد
  بری راحت بزارم حاال که نیوردم بدستت

 نمیده؟ طالقت .. چی یعنی+

  میکشم خودمو که میکنم تهدیدش نده طالقم که خودشه دسته مگه-

 ... چی نداد جواب اگه+

  .. میشه بد حالم کرد باهام که کاری بایاداوری کنم نگاهش نمیتونم حتی دیگه من-

  ... کنم زندگی سقف یه زیر باهاش دیگه نمیتونم

 نمیده طالقتو همینطوری سیناهم و سختیه کار میدونم هرچند بشی موفق امیدوارم+

 ؟ نداری کاری اره...-
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 خدافظ عزیزم نه+

  بوووق بوووق بوق

 بارسام و انایر  بیاد میتونه بگیره طالقشو و بشه موفق اریانا اگه یعنی کردم فکر نشستمو
  کنه ازدواج

  نشست لبم روی گشادی لبخند فکر بااین

 ....بود کرده وداع بالبام بود وقت خیلی که لبخندی

  بگم بهش تا ارسام اتاق سمت رفتم خوشحالم

 بشه خوشحال اونم بلکه

 

 

 ودب انداخته پاش اونیکی روی پاهاشو از یکی و تختش رو بود خوابیده شدم وارد و زدم در

  پیشش خوابیدم و رفتم

  میخوایش هنوزم گفتم اروم

 کیو؟ گفت ای گرفته باصدای

  آریانا گفتم کردمو مکث

  نمیشناسم-

  نمیتونی میدونی بااینکه کنی رو کاری میکنی سعی چرا ارسام عععه+

  میتووونم منم تونست اون که همونطوری میتونم-

  بود مجبور اون+

  هه .. سینا سمت رفت پول بخاطر اون-
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  نیست مهم برام دیگه

  ... ارسام+

 نگووو هیچی میکنم خواهش ترسا-

  نداره ارزشی هیچ برام دیگه

 

  

 االن داشتم بهش عالقه ای ذره قبال اگه

  هیچی دیگه

  میخوایش که معلومه هنوزم تو ارسام ولی+

 میشناسمت خواهرتم من میززنه داد چشمات

 یول میخوامششش هنوزم ارره ارره -گفت بااخم و تخت روی نشست و پاشد شد عصبانی
  خوشبخته اون داره فرقی چه دیگه

  کرده فراموش منو دیگه

  کرد انتخاب خودش میل به و راه این خودش...میفهمییییی داره شوووووهر اون

 داااد ترجیح من به رو سینا اون

  کن صبر لحظه چند ارسام+

 جبورم و داشته دوسش اونو اریانا بفهمه تا بدم بهش رو اریانا دفترچه که بود موقعش االن
  پدرش بخاطر کنه اینکارو بوده

  خانوادش ابروی بخاطر کرد فدا خودشو اون

  گزاشتم جلوش اوردمو رو دفترچه و رفتم

  داد بهم فرودگاه توی اخر روز اریانا اینو： گفتم و
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  هست دفترچه این توی کاراش این تمام واسه دلیلش که گفت ....... ... و

  موقعشه االن میکنم فکر و بدم بهت اینو دونستم صالح هرموقع گفت

 االن؟ چرا-

  ....چرا بگم تا بگو بهم کامل خوندی رو دفترچه این وقتی+

  گرفت دستم از رو دفترچه و داد تکون سری

 ....کشیدم دراز تختم رو اتاقمو تو رفتم

------------------------- 

 ارسام

   .. بوده چی دلیلش واقعا یعنی

  ... باهام کردی چیکار ببین اوف ..... اریانا

  خوندم و کردم باز رو دفترچه

  بود نوشته زندگیشو لحظات تمام

  نکرد قبول و بدم چترمو بهش تا رفتم بارون زیر که اونروزی حتی

  بودم شده عاشقش که بود موقع همون

  گررفتم احساسمو جلوی ولی

 ندیگرا ترحم که نزاشت غرورش هم میلرزید داشت و بود شده خیس سرما اون توی وقتی
  کنه قبول رو خودش به نسبت

  نشست لبم روی لبخندی خاطره این بایاداوری

    شدم عصبانی دستش از اونروز چقدر

-------------------------- 

 ترسا
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 تختش روی بود نشسه دیدم که اتاقش توی رفتم رو دفترچه باشه خونده دیگه میکنم فکر
  بود گرفته دستاش توی سرشو و

 کامل؟ خوندیش： گفتم اروم

  داد تکون اره نشانه به سرشو

 ؟ چیه نظرت حاال+

 االنه؟ موقعش گفتی چرا-

  گفتم براش رو علیرضا ها گفته و سینا ماجرای تمام

  میکرد نگاهم تعجب با داشت مدت این تموم

  نگم اریانا به نمیتونستم： دادم ادامه بعد

  شه تباه اونم زندگی نمیخواستم

 بگیره طالق ات میکنه سعیشو و باشه سینا با نمیتونه که گفت اونم و گفتم و بهش زدم زنگ
  ایران برگردع و

  میداد گوش باردقت حرفامو ارسام

  دادم ادامه

  خاستگاریش بری دوباره حاظری ... ایران برگرده اگه

 راحت اون بده طالقش سینا که معلوم کجا از گفت و زد زل چشمام تو و کرد ریز چشماشو
  رو اریانا نیاورده بدست

  بده سوالمو جواب+

 حاظری؟ تو شد راضی سیناهم اگه

 کنم فکر باید... نمیدونم .....-

  نمیدونم چی یعنی+
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 کنی فکر بخای که نداره دلیلی پس گفتی خودت میخوایش هنوزم تو

  بیرون رفت و میکنم فکری یه اومد وقتی نیمده که حاال-

 !!!! کرد اینحووری چرا این وووا

 پوف.... اصال نمیفهمم

_--_--_--_--_--_--_--_--_-- 

  ارسام

 ........... ..... نتونستم کنم فراموشش کردم سعی هرچی میخوامش رو اریانا هنوزم من

  ... برگرده اگه حاال

  میگیرمش میرم که معلومه برگرده اگه

 پا زیر غرورمو دیگه ..... ولی

  نمیذارم

  ... نخواد منو دیگه اون شاید        

  نیومده که حاال اصال

  ... بده طالقش نکنم فکر حاال بیاره بدستش تا کرده کار همه سینا

  ... بیاد اگه ولی

 ننم عشق فقط..... من مال فقط بشه عمر تااخر و ببینمش دوباره و بیاد که فکرم بااین

  نشست لبم روی لبخندی

  شیرین لبخندی

 !!! چی نگیره طالق کنه مجبورش تا بیاره سرش بالیی سینا اگه اما

 بخورم هوا تا بیرون رفتم و کردم پوفی
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------------------- 

 

 

 ترسا

  بود جمعه شب

 تو همش اونموقع مثل و میکرد رفتار عادی و بود اومده خودش به مدت این توی ارسام
 نبود اتاقش

  بدم وفق شرایطم با خودمو تا کردم سعی منم

  بخورم غصه همش که نمیتونم عمرم تااخر

 .... شده که کاریه

 لیحیم وارایش کردم سر سفیدمم شال و سفید شلوار و پوشیدم رو رنگی مشکی تونیک
  کردم

  پایین رفتم

  بودن اومده اینا محمد عمو

  نشستم

  بودم کرده فکرامو روز چند این تو

 نبود بدی پسر ارسین

  داره دوسم واقعا میدونستم حداقل

 ؟؟؟!خاستگاریم بیاد دارم من که باشرایطی حاظره پسری کدوم وگرنه

  بزنیم فحر  باهم تا اتاق تو بریم ارسین و من شد قرار باالخره اینا بابا گفتگوهای از بعد      

  تختم رو نشستم و کردم باز رو در من اتاق سمت به افتادیم راه
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  کامپیوترم صندلی روی نشست اونم

  بود حکمفرما بینمون سکوت

 کردی؟ فکراتو گفت و شکست سکوتو این باالخره

  اهوم-

  چیه جوابت+

 مثبته...مث جوابم ... خب .... -

  زد برق چشماش

  کنارم نشست و اومد خوشحال

 ااامیکشم جیغ اگرنه کن حفظ رو مربوطه فاصله هی هی گفتم و عقب کشیدم و خودم که

 عااااشقتممممممممممم گفت و کرد بلندی خنده حرفم بااین

  بود گرفته خندم منم

 قراره نبهش سه و بدیم ازمایش بریم فردا شد قرار گفتمو بابااینا به نظرمو و پایین رفتیم
  باشه عقدمون بعدش هفته دوسه و نامزی

--------------------------- 

 

 ：علیرضا

 

 یشپ برم میخوام و وانتقام کینه این کنم تموم برمو برم میخوام زده لک ترسا برای دلم
 زن یه بسازم زندگیموبابچم عشقمو

 

, ۴..۱۵ ۱:۱۵ 
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  رویایی دگی

 

 ：بهش زدم زنگ گوشیموبرداشتمو

 

 ردتماس………بوق سه دوبوق بوق یه

 

 

 زدم زنگ دوباره

 

  کرد ریجت

 

  نمیده چراجواب چی یعنی

 

 

 داد جواب تا زدم زنگ دوباره

 

 بفرمایید_

 

 میزنه؟؟ حرف سرد چرااینقدر کردم یخ ازصداش
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  علیرضام ترسا الو_

 

 چیکارداری؟؟_

 

 ببینم بزن حرف دست زدنه حرف طرز چه_

 

 روز نهمو نیست مهم برات بچت گفتی که روز همون شده توتموم منو بین چیز همه ببین_
 میکنم ازدواج دارم من نشو مزاحم پس برگردی بخاطراون حاضرنشدی که

 

 

 الکیه مگه میتونه چطور ازدواج نیست من ترسای این نداشتم اعتماد گوشام به

 

 ؟؟ هان شی کی زن بعدمیخوای توشکمته من بچه هه ازدواج میگی چی_

 

 ابخر  زن یه های انگ تموم که بامنی نمیکنه بازیچه منو داره دوستم واقعا که کسی زن_
 ارسین رن بچمو هم خودمو هم خواست منو الزم ودارم

 

 وقطع منتظرتم ساعی پارک۵ ساعت نداری حقو تواین ببینمت باید من ترسا میگی چی_
 کردم
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 بکنهو اینکار اگه میکشمش نداره حقو این اون چی یعنی بودم کرده داغ عصبانیت شدت از
 الدنگو پسره اون هم خودشو هم

 

 اون داره کاریو هر حق اون زدی تو که حرفایی بااون حق کدوم)： گفت توسرم صدایی
 (تره مرد خیلی تو از الدنگ پسره

 

 دستم دم هرچی شکستن به کردم شروع خودم کردن اروم برای بود خراب خیلی عصبام
 میرفت دستم از که بود بریدوخون دستمو که توایینه خوابوندم مشتمو میومد

 

 پارک متس رفتم شدمو اماده رفتم پیچیدمو دستم دور کردم پاره تختو روی مالفه از تیکه یه

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 نمشببی که نیست تودلم دل میاد ترسا دیگه ساعت نیم یعنی بود：۵ساعت رسیدم وقتی
  شده تنگ براش خیلی دلم

 

 مششک روی نگاهم برچسته شکمشم بود ترشده خانم صورتش میاد داره ازدور که دیدمش
  که بود مونده خیره

 

 ： گفت دادو تکون صورتم جلو دستی

 

  سالم, کجایی_
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  بشین بیا سالم_

 

 اینجا اومدیم چرا_

 

  میده دست بهم خوبی حس پرنده همه کناراین دارم دوست خیلی پارکا این نمیدونم_

 

 ندارم وقت مطلب اصل سر برو خوب اهان_

 

 شدی عوض_

 

 هستی مصوبش تو_

 

 یمکن ازدواج باهم که میخوام کنم شروع نوع از زندگیمو میخوام پشیمونم من متاسفم_
 بچمون کنار اروم رندگی یه بشی خونم خانم

 

  دیره_

 

 بربدمخ بهت اومدم بکشم نازتو نیومدم هس خطی خط کافی اندازه به عصابم ترسا ببین_
 عروسیمونه دیگه ماه

 

 میشم دونفر روززن یک در من جالب چه عه_
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  بکشمش نزنم میگرفتم خودمو جلوی خیلی داشتم

 

 ومدنا بدنیا وتا نداری کاری همچین حق قانونیشم تو ترسا میگی داری چی باشه حواست_
  بگیرم روازت بچه دنیااومدن به بعداز نکن کاری باشی من پیش باید بچه

 

 باال ههم این از شدم خسته دیگه کنم زندگی بزار بده زجرم کم بسه کنی نمی کارا تواین_
  پایینی

 

 که بخوریم چیزی یه بریم پاشو حاالم کنم درس برات اروم زندگی یه میدم قول بهت_
 شده بلند شکمت صدای

 

 ترسا

  میگع داره چی علیرضا این

  خوبه حالش

  االن از نه نداره ربطی بمن میگفت همش که اونروز از نه

  منه دوره دور دیگه ولی

 خدافظ برم باید نمیام بهشتم باتو من-

 کجا هوووی+

  منتظرمه شوهرم-

 منممم شووهرت+
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  دیگه نیستی تو من مرد من اینده شوهر ولی اره لحاظایی یه از-

  بریم بیا نزن اضافی زر کردی غلط تو+

 کشید و گرفت دستمو و

  عووضی کن ولم اوووی-

 فهمیدیی اعصابم رو بری رژه اینکه نه بیای باااید یعنی بیا میگم وقتی+

  نمیفهمییی تو انگار نه-

 زوووره مگه بیام نمیخوام میگم

 زوووره اررررررره+گفت محکم

  ترسیدم که گفت جدی و قاطع انقدر

   میرم خب بود که امم گرسنه

  رفتم و نگفتم چیزی دیگه

  نشست هم علیرضا نشستم رفتم کردمو انتخاب رو پنجره کنار میز همیشه مثل

 دختر یه پسره توله این حاال： گفت و کرد نگاه شکمم به و زد لبخندی

  نیست مشخص هنوز-

  بشم فداااش اخ+

 علیرضااااس؟ همون این خدااایا وااااااا

  میشه عاااالی من به تیپش بره تو به خوشگلیش-

 ... نره نامردش بابای به هیچیش امیدوارم+

 باباته نامرد گفت و توهم رفت اخماش

 نیااار منو بابااای اسم گفتم بلند صدای با تقریبا و میز روی زدم مشت با محکم
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  زد عصبی پوزخند

  داد رو منو بهم و اومد گارسون همونموقع

  بودم کرده پیتزا هوس

  مخلفات با دادم سفارش مخصوص پیزا

  داد سفارش برگ کباب هم علیرضا

 ی هصفح روی افتاد ارسین عکس و خورد زنگ بود میز روی که گوشیم که میخوردم داشتم
  ارسینه فهمید هم علیرضا که ببندم شرط حاظرم و گوشی

  دادنشه حرص موقع االن

  عزیزم سالم： گرفتم گوشم دم رو گوشی زدمو لبخندی

 کجایی؟ خوبی گلم سالم-

 (عمم جووون اره)خوبم منم باشی خوب تو+

  رستورانم رها با

  برسون سالم اها-

 میرسونه سالم گفتم بود شده سرخ سرخ صورتش که علیرضا روبه زدمو لبخندی
 رهاجوووون

  نبود توصیف قابل حالتش یعنی

 ترسا ایول هاهاها بودم کرده ایش قهوه کامال یعنیا

  بگردیم بریم دنبالت میام شب ترساجون-

 بلند بلند و گرفت دستم تو از رو گوشی و اومد علیرضا یکدفعه که بدم جواب اومدم
  اشغال میزنی زنگ من زن به میخوری گوه تو：دادمیزد
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 کرده عصبانی رو علیرضا حسابی بود معلوم ولی نفهمیدم که گفت یچیزی ارسین اونطرف
  منه مال فقط اون کررردی غلط تو： زد بلندترداد چون

 شنومب تا دوید منم بیرون بردش سمتشو اومد رستوران کارکنای از یکی که میگفت داشت
  میگه چی ببینم

 وضعیتش بخاطر اون احمق نه عاشقته واقعا ترسا کردی فکر تو دوزاری اخه：علیرضا
  شه راحت بد های نگاه زیر از تا کنه ازدواج باتو میخاد

 …：ارسین

  اشغااال فکتو ببند：علیرضا

  ای عقده بچه چیه ارزشت اخه

 …：ارسین

  سوسول بچه کنم حالیت تا بیا بیا پاشو اررره هه：علیرضا

-…… 

  کشیدم دستمو تو کرد پرت رو گوشی و داد رو ادرس

  بزنی حرف اینجوری باشوهرمم نداشتی حقق تو-

 الیتتح یا فهمیییدی منممممم شوهرت میکشمممت شوهرم بگی دیگه یبار موال به ترسا+
 کنممم؟

  ستنی ارسین جز کسی اونم و امممم شناسنامه تو بره اسمش قراره که کسیه من شوهررر-

 زمین ویر بیوفتم بود نزدیک که زد گوشم به محکمی سیلی و شد تر عصبی حرف این بازدن
  گرفتم نفر یه و

  ارسینه دیدم کردم نگاه که صورتش به

  شرررف بی نزززن من زنن به دست： زد داد علیرضا
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 یکرد بلند من زن روی دست حقی چه توبه گفت و علیرضا سمت رفت و کرد ولم ارسین
 اشغاال؟

 مننننه زننن اون ...تووووو زن-

  من زن بشه قراره نیییست دیگه بووووود زنت+

  منههههه مال اون زنم زنم بگو نکن پر دهنتو بیخود پس نشددده که حاال-

  توعه مال که خوردی گو تو+

  باالگرفت بخثشون کم کم و

  میدادن بهم زشت و رکیک فحشای و

  همدیگه زدن به کردن شروع و علیرضا سمت رفت و باال زد استیناشو ارسین

 ب اونم و علیرضا سینه تو کوبید مشتش با محکم ارسین

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  ارسین شکم تو زد پا ا

 که نبود هم کسی و میزدن همینجورهمو نداشت فایده کنید ول رو هم زدم داد هرچقدر
  نداشت جرات کسی یعنی کنه جداشون

  بودن شده وحشیا این عین هردوشون

  میزدن همو هنوزم ولی بود افتاده راه دهناشون از خون

 اعود رو هستی جهان بودم خورده رو میزدن بهم اینا که مشتایی این از یکی من اگه یعنی
  بودم گفته

  دارن جونی عجب خدایی

  شد تموم طاغتم دیگه
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 کنیییییییییید بس： زدم داد شدم کر خودمم که طوری بلند

  نمیگمممم هیچییی هرچی

  نمیخااااام شوهر من

  نمیخااااام شوووهررر من ایهاالناس

 بود اومده در اشکم نیستید من شوهر هیچکدومتون

 ： گفتم کشیدمو عقب خودمو که سمتم اومدن باهم هردوشون علیرضا و ارسین

 نشییییییییید من نزدیک

  اونور برم که خیابون سمت دویدم و

 باشمم خودم تووحال نمیزاریید چرااا دنباالم نیاااید گفتم که دنبالم دویدن هردوشون
  باشم تنها میخام کنییید ولمممن

  بودن تار چشمام و میریختن همیطور اشکام

  خیابون اونطرف دویدم دوروبرم به کردن نگاه بدون

  زد داد بلند ارسین که

 ہنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشـــــــــ مواظبـــــــــــــــــــــــ

  ... و

  کردم نگاه راستمو سمت و برگشتم

  رفت سیاهی چشمام و بهم زد سرعت با ماشین و

 نفهمیدم چیزی دیگه
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 کل دانای

  ترسا طرف دویدن هردو علیرضا و ارسین

  بود خون از پر صورتش

  ماشینش سمت دوید و کرد بلند زمین رو از رو ترسا سریع علیرضا

  ماشینش سمت دوید هم ارسین

  بیمارستان به رسیدن باالخره

  گزاشتن اون روی رو ترسا و اومدن برانکارد با نفر چند و رفت سراسیمه علیرضا

 که ساتر  به ترسا به هردوشون های نگاه تو همه و همه  عشق و عصبانیت , ناراحتی , نگرانی
  میزد موج میبردنش و بود خوابیده برانکارد روی بیجون

  نشد داده علیرضا و ارسین به ورود اجازه دیگه و بردنش بخش سمت

  بودن کالفه هردوشون

 تو تمیگرف سرشو و میرفت راه مدام ارسین و بود گرفته ضرب زمین روی پاهاش با علیرضا
   دستش

  خورد زنگ بود علیرضا دست که ترسا گوشی

  بود ارسام

  داد جواب تردید با

  الو-

  ... علیرضا+

  اره-

  بهههش بده گوشیو کجااااست خوااهرم عوووضی میکشممت+
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  بیاری سرش بخوای بالیی دوباره اگه نمیزارم ات زنده

  کجاست بگممم تا باش اروم-

 بگوووو اروومم خب خیلی+

 )...(بیمارستان بیا-

 چییی؟ واسسسه چیییی+

  کرده تصادف ترسا .. ت-

  بوووق

  بوووق

  بووووق

  بده خانوادش به رو خبر این چطور باید نمیدانست ارسام

 ： گفت پدرومادرش روبه و شد پذیرایی وارد سراسیمه

  برم باید

 کجااا-

  دارم کار فعال میگم بهت مامان+

 چییشده؟ ای کالفه انقدر چرا کن صبررر-

  میگفت باید چطور

  داشت شک

  بیمارستانه ترسا گفت تامل کلی از بعد باالخره

  اون به شدند خیره متعجب پدرومادرش

 ... گفت و زد زنگ علیرضا گفت که
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  ترسا

..... 

  کرده تصادف

 ببینمششش باید گفت و سرش توی میزد مدام مادرش

 . افتادند راه بیمارستان سمت به هرسه

 هاش مشت و زد گوشش به محکمی سیلی سمتشو دوید افتاد علیرضا به نگاهش تا ارسام
  میداد حق ارسام به شاید نمیگفت چیزی اوهم و میزد علیرضا به سرهم پشت که بود

  کردن جدا ازهم انهارو و اومدن بیمارستان نگهبانان از چندتا باالخره

  میداد فحشش و میزد داد هم ارسام و میکرد سرفه سرهم پشت علیرضا

--------------------------- 

  شد خارج بخش از پزشک ساعت سه از بعد باالخره

  میکردند نگاه او لبهای به منتظر همه

  .... اما کردیم میتونستیم ماهرکاری： گفت باالخره که

 بگووو توروخدا دکتررر چی اما گفت بیقرار مادرش

 ؟ بوده باردار شما دختر*

 بله-

  کیه همسرش*

 منننم شوهرش منم وگفت جلو رفت سریع علیرضا

  بودند شده خیره او به بانفرت هردو وارسام ترسا پدر

  کنیم تالشمونو این از بیشتر نمیتونیم که طوریه متاسفانه خانمون شرایط -

  بچه یا بدیم نجات اونهارو از یکی میتونیم فقط ما
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  مادر یا

  شدند خیره دکتر به ناراحت و متعجب همه

  انداخت پایین رو سرش علیرضا

 بدید نجات خواهرمو تره مهم خواهرم جون که معلومه گفت و شد نزدیک ارسام

  مهمه همسرشون نظر*

  همینه اونم نظر گفت عصبی ارسام

  علیرضا اما

 ترسا؟ یا میکند دل اش بچه از باید

 به جوابش تنها و کند انتخاب را یکی بینشان نمیتوانست او و بودند عزیز برایش هردو
  بود سکوت پزشک

  بگووو تررره مهم ترسا که بگو بگو： گفت و زد او بازوی به محکم و اومد ارسام

  ...اما： بود دودل علیرضا

 هک خواهرمه جوون ام حاال و میومد بدنیا هیچوقت نباید حرومزاده اون لعنتتتی ندااررره اما-
  مهمه فقط

  بود درست ارسام حرفهای

 نبود مرگ جز چیزی ناخواسته بچه اون سرنوشت

  بود هرچیز از مهمتر ترسا جان و    

  است چیزش همه او برای ترسا که میدانست علیرضا

  بده نجات زنمووو ...زنمم： گفت و کرد دکتر روبه

 %11حدود نفرشون یک حتی موندن زنده احتمال گفت دکتر

  میکنیم تالشمونو ... اما
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  بده نجات فقط دخترمو جووون میدیم بهت بخوای هرچی دکتر گفت بیتاب مادرش

 ساعت یک اش ثانیه هر که سخت و کذای لحظات این دوباره و اتاق به برگشت دکتر
  میگزشت

  بود کرده خوش جا گلویش در سنگینی بغض ارسام و میکرد گریه مادرش

 علیرضا و ارسین

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 ... ازهم بدتر هرکدام هم

 

 علیرضا

  درسته

  مهمتره من واسه ترسا

  چیکار میخوام بچه

  . .  ترسا اما باشیم داشته میتونیم بخوایم هرموقع رو بچه

  درصده سی از کمتر حتی موندش زنده احتمال گفت دکتر اما مهمتره برام اون جون

  بیاره دوام کن کمکش کن کمکش خودت خدایا

 میتوونه بمونه زنده میتونه ارره مقاومه من ترسای

  ... اگه اما

 میشد قلبم تیرکشیدن باعث بهشم کردن فکر حتی

  بیرون نمیان چرا پس شد چهارساعت ععععه
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  بود سراسیمه هم عوضی ارسین و میخوند قران همینطور ترسا مامان

  داره ربطی چه اون به من زن جون

  چه اون به اصال

  داره دوست رو ترسا اونم ... که کنم قبول باید ولی

  عععه کرررده غلللللط

  بیرون بره سرم از فکرا این بخوره سرم به بادی یه بلکه برم راه یخورده تا پاشدم

  اوووف

  بیرون اومد باالخره دکتر و شد باز بخش در که میرفتم داشتم

  سمتش دویدم برگشتمو سریع

 نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو دکتر

  چیییی یعنییی

  نمیگگگگی هیچی چرا دکترررر زدم داد بلند

  ... اما کردیم تالشمونو ماهمه-

  ... خب

  همسرتون کما تو فعال    

 ترررساااااااااااااااا واای نه

  بود کرده سد گلومو راه بغض

 تاکی؟ گفتم میشنیدم زور به خودمم که صدایی با بدم قورتش کردم سعی

 نیس مشخص مدتش-

 .... سال ده...سال یک .. ماه یک ... هفته یه ... دوروز ... روز یه
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  مقاوتمش به داره خودش توانایی به بستگی

  وایسه قلبش زاشت امکان هرلحظه بود مرگ قدمی یه تو من ترسای .. نه خدایا

  ببینمش میخوام گفام دکتر روبه

  وووعهت تقصیییرررر همش شی نزدیکش نمیزارم دیگه کردی غلط تو گفت و زد پسم ارسام

 بود؟ بیمارستاان تخت روی ترسا االن که بود من تقصیر میگفت راست

  نمیبخشیدم خودمو هیچوقت میمرد اگه

 یعنی نبد حواب نمیتونن فقط صدارو میشنون هستن کما توی که کسایی که بودم شنیده
 ن صدامو

  بزنم حرررف باهاش باید بایدببینمش گفتم دکتر روبه میشنوه

 دکتر؟ ببیننمش میتونم کی گفت ارسامم

  تو برید نمیتونید شماام و نیست مالقات وقت فعال-

 وقتتتشه؟ کییی پس+

 ندارید مالقات اجازه دیگه ساعت ده تا-

 

 

 .....دیگه ساعت ده تا واییی

 ببینمش؟ زودتر نمیشه دکتر-

  نیست مساعد اصال ایشون نخیرحال+

  بیمارستان از بیرون رفتم کردمو پوفی

  میکرد درد خیلی سرم
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  روشونم زد ینفر که میزدم قدم داشتم

  دیدم رو ارسام تعجب کمال با که کیه ببینم برگشتم

  گفتم و کردم ریز چشمامو

 داری؟ کاری

 بکش خط رو ترسا دور-غرید دندوناش الی از

 ؟ چی نکشم اگه +

 نبود؟ کافی خوردی که هایی کتک-

 بهت نگفتم چیزی ترسایی برادر اینکه بخاطر+

 اشغااال نیار کثیفت دهن اون تو خواهررررمنو اسم-

  هست منممم زن تو خواهر+

  افتاد خون که دهنم تو زد بامشت و شد عصبی حساابی حرفم بااین

 سرش از دستم دارمم دووست رو ترسا من： گفتم و زدم بهش عصبی پوزخند
 برنمیداررمممم

 هااااان؟ گرفتی اون از بابامو انتقام چرا داشتی دوسش اگه میکنیییی توووغلط-

 هه... بود اینکار فقط بجزونه باباتونو میتونست که ای گزینه تنها چون+

  اومد نمی در خونش میزدی بهش کارد بود شده سرخ

 دهنم تو زد مخکم دوباره

 من بزن میخوای هرررچقدر حاال منه ماااال ترسا  گفتم دادمو تحویلش ای مسخره خنده
  مننننننه زنننن وون نیستم بردارش دست

  میشد تر عصبی هرلحظه

  ارسینه نامزدش االن نمیخواااااااد تورو دیگه اوننن：زد داد
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  مننننه زن نامزد خورده گو ارسینننن： زدم داد بلند خودش از تبعیت به منم

  کردی متنفر خودت از اونو کارت با نمیفهمی نمیخواد تورو دیگه اون-

  اومد بند زبونم یلحظه

  ... دیگه نمیخواد منو ترسا واقعا یعنی

  ... ولی شاید بوده اشتباه کارم خب

  ازم شده ترسا تنفر موجب

 باهاش ... کردی ولش مدت اینهمه ... کردی تجاوز بهش معلومه خرره اخه خب：وجدان)
 . داری دوسش میگی یهو حاال کردی برخورد سرد

 (میشششه متنفررر ازت توکردی که بااینکارایی مدت تواین باشه هرکی

  عععه

  میخواد منو ترسا نه نه

 حتی زارمنمی دیگه چون بری و بکشی راتو بهتره： گفت و کرد سواستفاده سکوتم از ارسام
  شی نزدیک خواهرم به قدم یه

  بگه بهم باید خودش： گفتم اروم

 چیووو؟؟ گفت باتعجب و برگشت

  نیستممم برداررر دست نمییرم نگگه خودش تا نمیخواد منودیگه اینکه-

  منه عشق ترسا گفتم و نشستم زانوم دوتا روی که بگه چیزی خواست ارسام

  میخوامش واقعا من

  کن باور

  بپرسم ازش خودم و ببینمش میخوام

  بزارم عمرا+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 538 

  میکنممم التماااااست- زدم داد بلند

  میکنم چیکار دارم نمیفهمیدم خودمم واقعا

  من

 مغرور علیرضای

 دخترررر یه بخاطر زدم زانو دشمنم پسر جلوی حااال

 ...تررسا اما

  منه چیز همه

 ... بدم دستش از نباید

 

  بود شده خیره بهم باتعجب ارسام

  بزنم زانو حلوش که,نمیشد باورش داشت حقم

  رفت و داد تکون سری

-------------------------- 

 ارسام

 .کردم نگاه علیرضا به باتعجب

 !!!! نهک التماس و بزنه زانو جلوم بخاطرش که بود اینقدری ترسا به اش عالقه واقعا یعنی

  رفتم دادمو تکون سری

 !! جدیدشه نقشه نکنه

  مواظبشم دیگه چهارچشمی

  کنه خطا پا از دست نمیزارم
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  ترسا ولی

  میخواد اونو هنوزم واقعا یعنی

 دوباره اگه

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 !! بده مثبت جواب علیرضا به

  شدم بیمارستان وارد

 برسونمت پاشو وقته دیر مامان گفتم کردمو مامان به رو بود11 ساعت و بود شده شب
  خونه

 

  نمیگیره اروم خونه تو دلم من نه-

 اعتس ده تا گفت دکتر که دیدی بریم پاشو نمیاد بر دستت از کاری باشی اینجاام اخه+
  نی مالقاات وقت دیگه

  میارمت خودم صبح

  خونه بردمش و شد راضی اصرار کلی با باالخره

-----_------------------ 

  بودم ترسا فکر تو و بودم کشیده دراز تختم رو

 ??? نیاد هوش به اگه

  ... مقاومممه اون میاد هوش به اون نه نه

  خورد زنگ گوشیش که بودم فکرا این تو

 افتاده اریانا عکس صفحه رو دیدم که داشتم برش رفتمو
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 ....گرفت نفسم لحظه یه

 الو： برداشتم گوشیو کشیدمو عمیق نفس

 ： گفت کرده گریه میزد موج توش که داری خش صدای با

 ترسا.....ت الو

 ارسامم-

  میشنیدم گوشی پشت از نفسهاشو صدای شد ساکت

  خیلیییی تنگه براش دلم

  کاااش میدیمش کاش

  گفت و کرد صاف صداشو

 ؟ ترساکجاست

 تو؟ خوبی-

  شده زده شوک بود معلوم کرد مکث یلحظه

 خوبید؟ شما ممنونم： گفت اروم

  نیستم بد  -

 کجاست... ترسا+

  بیمارستان-

 اخهرچرااا چی واسهه چییییییی+

  کماست تو کرده تصادف-

  گرفتن سفت خودمو ولی بود شکستن مرز در خودم بغض

  گریه زیر زد اریانا
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  چطوره حالش  ..  حالش-

 خانومممممممممم اریانا....اریانا ... نیست خوب+

  کن دعا براش

  ... اش بچه-

 شد سقط+

  خدایا ....وایییی-

 امیدواررممم ... میاد هوش به+

  کرد قطع ر گوشی و امیدوارم گفت اروم

 میزد ام سینه تو تند تند قلبم

  بود شده تنگ صداش لحن برای دلم چقدر

 بود شیرین داشتمش که اونروزایی چقدر

  نمیرفت هیچموقع کاش

  .... کاش

--------- 

 آریانا

  میتپید ام سینه تو تند تند قلبم

  نیاااد تررسا سر بالیی خدااایا وااای

  ببینمش باید

  چطوری ولی اررره

  برممم من نمیزاره سینا
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  بزاره عمرا

  کردم دعا و خوندم نماز و برداشتم چادرمو و جانماز و رفتم

： 

  سراغت میام میکنه گیر کارم وقتی فقط که ببخش منو خدایا

  اتم شرمنده خدایا

  میکنم خواهش خداجوونم

  بمونه زنده اجیم قسممم بزرگیت به تورو

  نداره سنی هنوز ترسا ولی میدونم حقه مرگ خداایا

  بیاره دوام تا کن کمکش

 مییش بخای تو اگه

  میمونه زنده ه

  بده نجاتش خودت خدایاا

  میریختم اشک و میکردم دعا

  میمیرمممم من بیاد سرش بالیی ترسا اگه

------------------------ 

  اومد سینا که بود نیم و هفت ساعت

  میکرد درد خیلی سرم

 نمیزنم حرف باهاش زیاد تاحاال کشیدم پیش باهاش رو طالق بحث که موقعی از

  گرفته ازم زندگیمو تمام اون اما کنه خوشحالم باکاراش میکنه سعی سینا

 هه ... کنه خوشحالم میتونه کادو بادوتا میکنه فکر حاال
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  کجااایی خانومی-

  تخت روی کنارم نشست و زد بهم لبخندی اتاقمو سمت اومد

  گرفتم دستام تو سرمو

 شده؟ چیزی گفت که

  کردم نگاه بهش ناراحت

 هاا باشه ناراحت خانومم نبینم گفت خودشو توبغل کشیدم که

  گریه زیر زدم و شد تموم طاقتم

  کرد نگاه توچشمام و گرفت بازوهامو و شد عصبانی سینا

  میکنییی گریه چرااا اخه-

  شد تبدیل هق هق به و گرفت شدت ام گریه

  کنه ارومم کرد سعی گرفتمو بغلش تو دوباره

 شدم جدا,ازش دقیقه چند از بعد

 سا....تر...ت گفتم و دادم قورت دهنمو اب

  چییییی ترسا خببب-

  دادی ام سکته بگو د

  گریه زیر زدم دوباره و کماست تو ترسا+

 چییییی برای اخه......نه-

  کرده تصادف： گفتم هقام هق میون

  کرده تصااادف اجیم

  بینمشب میخوام ایران ببر منو میکنم التمااااست توروخداااا سینا گفتم زدمو چنگ بلوزشو
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  میکنم سینااااخواهشششش

 

  باش اروم ببینم باش اروم-

  میشه خوب حاالش که انشاالله

 ببینمشششش باید+

  نمیشه-

 توووروخدااااااا سیناااااا+

  دارررری دووست که هرکسی جووون تورو

 ببینمشششش باید

 نمیییشه نده قسم اریانا-گفت و توهم کرد اخماشو

 چرااااااا اخه+زدم زار

  نمیشه یعنی نمیشه میگم وقتی-

  پیششش برم باید من ولی+

 بببریییییییی منوو باید

  گفتم داد با

  نداااره وجوووود بایدددددی زد داد که

  باال پریدم متر نیم دادش از

  هیچوقت نمیبخشمتتتتت ایران نبریم اگه ... اگه： گفتم ارومتر

 اریاناااااا-

 هیچوقتتتتت نمیبخشمتتتت هیچوقت,پیشش نبریم اگه خدا به سینا+
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  بیرون رفت پاشد عصبی

  ترسا پیشت میام

  میااممممم

 میکنمممم راضیش

 

  بیرون رفتم

  بود نشسته مبل رو

  بود شده خیره وی تی ی صفحه به و

 . است دیگه جای حواسش بودکه مشخص کامال ولی

  نشستم کنارش و رفتم

  کرد نگاهم سمتمو برگشت

  گفت که بگم چیزی خواستم

 نگو چیزی....میکنم خواهش

  ندارم وقت زیاد-

 بشه دیر زود خیلی ممکنه

 میاد؟...نمیاد بر دستت از کاری اوتجا بری تو+

  خب باشم کنارش دارم دوست-

  شده تنگ امیرم داداش,بابام,  مامانم واسه دلم...اصال

 ببینمشون میخوام

  نه -
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 خببببببب؟ چراااا： شدم عصبانی

  کنه هندوستان یاد فیلت دوباره اونجا ممکنه گفت و زد پوزخندی

 چیه منظورت...هااان+

 بگیری طالق بخوای بشی شیر بیوفته بابامامانت به چشمت شایدم-

 هنمییش دلیل من واسه حررفا این میییفهمییییی ایرانننن برم باااااید من سیناااااا+

 دلیله من واسه ولی-

 ن+

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 دیگه؟ برم میزاری

 نوچ-

 دیدی خودت چشم از دیدی هرچی پس   .   باشه+

  کردم قفل درم اتاقم تو رفتم شدمو بلند که کرد منگاه شک با

 کنه قبول تا کنم کاری یه باید

  خوردم داشتم اتاقم تو قرص هرچی و رفتم

 بود تیغ از کمتر دردش حداقل

 بودم کرده باز رو در قفل قبلش رفت گیج سرم و نفهمیدم چیزی دیگه مدت یه از بعد

 

________________________ 

 سینا
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  بود سخت برام ازش دوری

  برگرده نخواد دیگه و ایران بره واقعا اگه

 بدم اجازه نمیتونم نه

  بیمارستانه تو حتما و ترساست برادر ارسام

  کنه,فراموش منو و اون پیش بره ممکنه بیوفته اریانابهش چشم اگه

  کنم قبول نمیتونم

  بودم خسته و بود شده شب

  دیدی خودت چشم از دیدی هرچی چی یعنی افتادم اریانا حرف یاد که اتاقم سمت رفتم

 ! کنه چیکار میخواد

  بیخیال بده انجام نمیتونه کاری

  بگم بخیر شب بهش تا اتاقش سمت رفتم

  نداد جواب زدم در

  زدم در دوباره

  قهره شاید وااای

 ........و بازشد در و دادم فشار رو در دستگیره

  اریااااااااانا زدم داد  ... نه

 بود شده خشک خشک لباش و بود شده زمین پخش

 سمت به روندم و شدم ماشین سوار و اپارتمان از بیرون دویدم سریع و کردم بغلش
  بیمارستان

  اخههههه دختر شقی کله تو چقدر عععه
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  کردم نگاه بهش نگران اینده تو از

  بندازه خطر به رو خودش جون که بود مهم براش حد این در دوستش یعنی

 ......  واسه و نیست دوستش بخاطر شایدم

  نمیکنه اینکارو هیچوقت اون نه نه

 میکرد ازاینا زودتر بکنه میخواست اگه

 باالخره که بودم فکرا همین تو

  بیمارستان رسیدم

  گزاشتن روش رو اریانا و اوردن برانکارد یه و پرستارا سمت رفتم

  بردنش و

  ندادن بهم ورود  اجازه دیگه که دنبالشون دویدم

  کردم حلقه سرم دور دستامو و تخت روی نشستم

  بیرون اومد دکتر باالهره مدت یه از بعد

  احمقه یه اون گفت عصبانی المانی به و

 دکتر؟ حاال چطوره حالش-

 دادیم شستشو اشو معده+

  میاد هوش به دیگه ساعت سه تا

 ...ولی

 چی؟ ولی-

  بیاد پیش براش مشکلی.... و بشه ایجاد اختالل بدنش های سیستم تو ممکنه+

 مشکلی؟ چه مثال-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 549 

 مال هرکدوم و کرده مصرف رو زیادی و متفاوت قرصهای اون نیست معلوم هنوز نمیدونم+
  بودن درد یه

 ....و,کبد یکی کلیه مال یکیشون

 نیاد سرش بالیی امیدوارم حده چه در خودش توانایی ببینم باید هرحاال به

  بیاد سرش بالیی واقعا نکنه وااای

  است دیواااانه اووون

      

 .شد داده مالقات اجازه باالخره ساعت سه از بعد

  کردند منتقلش خصوصی اتاقای از یکی توی

  خواستم خودم یعنی

  نشستم باالسرش و اتاق توی رفتم

  بود داشتنی دوست دختر این چقدر

  بود خواب خواب و بود نشده بیدار هنوز

  کردم نوازشش و فروکردم موهاش تو دستامو

  خورد بهم چندبار هاش پلک باالخره

  کردم نگاهش بالبخند

  ببینه درست تا کرد بسته بازو پلکهاشو چندبار و داد تکان سرشو

 خانومم شدی بیدار-

 ? کجام من+بود گرفته صداش

  بیمارستانی االن شما-
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 ـرا....چــ ـه...اخـ+

  نمیدونی-

 شد خیره بهم و شد درشت چشماش اومده یادش تازه که انگار و داد تکان چندبار سرشو

 کردی ای احمقانه کار خیلی-

 کردی مجبورم خودت：شد اونطرفی و گرفت ازم روشو

  کنی مجبورم نمیتونی بااینکارا-

 تا کشمب خودمو باید حتما بعدی دفعه： گفت و شد خیره بهم باعصبانیت و سمتم برگشت
 ؟؟؟؟؟ ایران ببری امو جنازه

 فهمیییدی؟ کنی خودکشی نداری حق دیگه عععع-

  نکنم تا ایران ببرم+

 ...ت اریانا-

  بدم ادامه نزاشت

 میکشمممم خودمو فردا پس تا ایران نبردیم اگه بخدا سینا+

  نیست مهم واسم هیچیم دیگه

  نیستم مهم برات من+

  نیستن ؟مهم چی خانوادت

 ؟ باشه مهم واسم خانوادم دشمن-

 ؟ باشه مهم واسم نشونده سیاه خاک به خانوادمو که کسی

  نداشتم حداقل اریانا زبون از رو حرفا این شنیدن تحمل

 .... میزنه بهم رو حرف این چرا کردم اینکارو خودش بخاطر دیگه میدونست اونکه
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 ....نبود بس شنیدم مامان و بابا از ایران تو که زبون زخم اونهمه

 زخمم نمکرو داره اونم حاال و برسم بهش تا اریانا بخاطر کردم سکوت و همشونوشنیدم
 ..... میپاشه

  کردم رو اینکارا تمام تو به رسیدن بخاطر من اریانا گفتم و بستم چشمامو

 مجبووورم تو نداااررم دوست نمیخواااااام رو زندگی این من نمیهواااستم من ولی： زد داد
 یه مش عالقمند بهت میومدم که هربار نشدمممم ولی بشممم عاشقت کردم سعییی کردی
  افتادی چشمم از که کردی کاری

  کردم تحمل همشونو

  تتهسختتت کنم زندگی سقف یه زیر خانوادم خودمو زندگی نابودگر با اینکه تحمل ولی

  نمیفهمممممییییی چرااا براااام سختتتته

  شدم عصبانی

  نمیفهمییییی تووووو لعنتی د： سرش زدم داد

  میخواااااامتتتتتتتت واقعا من که نمیفهمییییییی

  عشقممییییییی تو

 .... اینجا اوردمت ایران از دادم نجاتت تورو من لعنتی نمیفهمییییی

  بیارم بدستت تا خریدم جون به رو همه های کنایه و زخم

 نمیکنمممممممم ولت راحتتتتی همیییین به

  کنم زندگی اینجا نمیتونم من ولی-

  بابامو میخوام مامانمو من

 داداشموووووو... خواهرمو

 ؟ باشم داشته دوست داری انتظار اونوقت لعنتتی کرردی دووور همشوووون از منو تو
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 ما کدوووم پدر کدوم    +بودم عصبانی خیلی

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 نداری پدرومااادری تو ومامان بابا اادر

 ...بیخود حرف چرا-

  بده ادامه نزاشتم

  بدونی که وقتشه االن+

 خانوم اریانا

 نیستیییی خانواده اون بچه تو

 نموقعااو عمو که میدونی حتما میکنه کار توش عمو االن که هستی شرکتی رییس دختر تو
 هی رییس یهو بابات شد چطور که برات نشد سوال هیچوقت ... بوده ساده کارمند یه فقط

 شد؟ بزرگ کارخونه

  میکرد نگاعم داشت متعجب

  میگیییی دروغ اره اره ... کنی دور اونا از منو میخای ...میگی دروغ داری.....دا-

 میگییییییییییییییی درووووووغ گفت تر بلند

 نمیپرسی؟ خودشون از چرا    -

 دیگه و زد زنگ بهت مامانت یبار فقط اینجا اوردم تورو من که موقعی از نکردی تعجب
 !!هیچی

  شی دور اونجا از فقط تو که بود ارزوشون اونا

  توعه مال همش بشه باید تو بنام شرکت کل

 بکنننه امیر پسرررش اسم به رو شرکت همه تا کرد دور اونجا از تورو بابات ولی
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  بودن کرده خیس صورتشو هاش اشک

  گزاشتم سینم رو سرشو و تخت رو نشستم رفتم

 بگووو توروخدا سینا بگو ... کنی دور ایران از منو تا گفتی اینارو همه که بگو ... بگو سینا-

  باش اروم عزیزم باش اروم+

  بپرسم خودشون از باید من-

  ایران ببرم توروخدا

  نگیرم طالق میدم قول میدممم قول سینا

  بپرسم ازشون ببینمشونو خودم باید ایران ببر منو فقط میدم قوول

  میکنم التماااااست سینا

 

  رفتن واسه شده تر مصمم صد در صد االن

  بگیرم جلوشو نمیتونم دیگه

  ببرمش باید

  خب خیلی خب خیلی+

  ببرمت تا شی خوب زود کن سعی و باش اروم

  خوووبمممم کن باور خوبم من گفت و بیرون کشید توبغلم از خودشو

 بریمممم االن همین

  کنم رزرو بلیط باید عزیزم نمیشه که االن-

  بیرون ببر ازاینجا منو+
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 فعال باشی درمان تحت باید-

 باورکن خوبم+

  بگه باید دکتر اینو-

  بیرون رفتم و زدم پیشونیش روی ای بوسه

------------------------- 

 آریانا

  ... نیستم خانواده اون واقعی دختر من یعنی

 .... نبود ناراحت  زیاد بابا برم میخواستم که موقعی که بود همین واسه یعنی

  باشم سینا با که میکرد اصرار انقدر همین واسه مامان

  کردن مجبور منو که بود بابا ورشکستگی بخاطر اونا... اما

  بودم شده گیج

 .... خب چی یعنی

 !کنن دورم ایران از اینکه یا دادن سینا به بابا ورشکسنگی بخاطر منو اونا

  خاستگاریم بیاد ارسامم کرد قبول بابا ولی

  .... اصال نگفتن بهم سال اینهمه چرا

 کارخونه بخاطر سینا بقول شاید معلومه خب

 قبول گیفرزندخوند به منو و جاشونوگرفته بابا بعد که شدن چی من اصلی مامان و بابا یعنی
  کرده

  بود گرفته درد فکرا این از سرم

  برام بود مبهم خیلی جریان

  شد اتاق وارد دکتر یه با سینا که گرفتم سرمو
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  شدم مرخص باالخره ازم کامل چکاپ یه از بعد

  بپرسم رو چیز همه سینا از باید

----------------------- 

  خونه رسیدیم

  کردم عوض لباسامو و رفتم سریع

  گزاشتم جلوم هامو چمدون و

 برسی بزار دختر هولی تو چقدر اومدوگفت سینا

 میریم؟ کی-

 شب فردا+

  سینا گفتم و کنار گزاشتم چمدونارو

 جونم+

 پیششو رفتم

  تخت رو نشستیم و اتاق سمت کشیدمش

  کن تعریف-

 چیو+

 ... خودت ....   . بابا جریان-

 االنننن؟+

 میکنم خواهش-

 میگم برات فردا بخواب برو... 11:11 ساعت+

  نمیره خوابم صبح تا امشب من سینا نیست مهم-
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  ...ولی خب خیلی+

 قبول بگی هرچی چی ولی-

  من پیش همینجا بخواب امشب+

  بود سخت کردنش قبول

  بخوابم پیشش بود قرار ازدواجمون ماه سه از بعد بار اولین واسه یعنی

  جریانا میفهمیدم باید من خب ولی نمیکنه خاصی کار میدونستم البته

 قبووول باشه-

  بگم تا بخاب پس

  کردم نگاه بهش منتظر و خوابیدم بهش رو  منم داد قرار سرش گاه تکیه دستشو

  بوده حسابدار بعنوان شرکت توی اونموقعا عمو：گفت که

  دهبو شده حساب و درست کارش واقعا چون داشته اعتماد خیلی عمو به شرکت اون رییس

 راد اقای امین ومیشه میکنه کار شرکت اون واسه صادقانه عمو سال هشت

  دختر یه بود یکساله شون بچه

  بودن ماشین تو هرسه که روز یه   

  میکنه سختی تصادف ماشینشون

 ی میشه متوجه تا عموو

 هم راد اقای و داده دست از جونشو راد خانم میفهمه که بوده اونجا و بیمارستان میره سریع
  ببینه اونو میخواد و عمرشه اخرای

 شد گبزر  که دخترش و بشه شرکت مدیرعامل و کنه بزرگ دخترشو که میگه عمو به اونروز
  بزنه اون نام به

  برده در به سالم جان ساله یک دختربچه اون چطور که بود اور تعجب همه واسه
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 که گفتن و ندادن اینا عمو اما بگیرن پست تا سراغت اومدن خیلی مادریت و پدری خانواده
  سپرده اونا به تورو راد اقای

 بوده؟ چی پدرومادرم اسم-

  نیکبخت ایدا و راد شاهین+

  دکتر خانم خودت مثل بوده دکتر مامانت

  میچکیدن هام گونه روی همینطور اشکام

  کنه امیر نام به اونو نمیتونه بابا پس نیست من نام به کارخونه مگه االن-

 

 به پولشو و بفروشه اونو خاست که هروقت میتونه و داره تام وکالت پدرت نکن اشتباه+ 
  بده امیر

 بده اون به رو ارثش تمام و

  نیست نامرد انقدراهم بابا نه نه-

  نمیکننه اینکارو اون

  نامرده؟ انقدر بابا یعنی میکردم فکر اشتباه یعنی زد بهم لبخند

 فهمیدی؟ توازکجا-

  ما کارخونه بود اومده عمو که یروز+

 حرف بابام با داشتن اتاق تو

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  میزدن
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 امیر برای سرمایه پولشو تمام نفهمیدی تو تا و بفروشه میخواد رو کارخونه که گفت عمو
  نگه چیزی که میده بابا به هم سهمی یه اون از و کنه

  باج یجورایی

  میکنی چیکار فهمید اریانا اگه که گفت بابا

  کردم شک گوشهام به منم حتی که داد جوابی عمو اما

  میکشمش....می نرفت اگه یا میکنم خارجش ایران از یا گفت اون

  پریدم باال متر سه تعجب از

  پووووول بخاااطر میکشتتت منووو واقعاااا یعنی

  داد ادامه سینا

  کنم ورشکست رو کارخونه که کنم کاری گرفتم تصمیم که بود روز همون از

  صورتی هر به

  کنم راضی تورو تا میخریدم وقت حداقل

  نمیکنی قبول راحتیا همین به میدونستم

 اعصابش چندوقت اون عمو بود همین واسه نمیرفت فروش میشد ورشکست اگه کارخونه
  بود خورد

  بابات دفتر رفتم قبلش خواستگاریت اومدم که موقعی     

 شرک تا میدم رو پول و میدونم چیزو همه من که گفتم و

 

  بیاد در ورشکستگی از ت

  خارج میبرمش من به بده را اریانا

  .... بعد ولی اولش نکرد قبول عمو
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  کنه راضیت تا کرد تالش جورع همه و کرد قبول

 چرا؟؟؟؟ خاستگاریم بیاد ارسام داد اجازه اما-

  نمیدی ترجیح خونوادت به رو ارسام توهیچوفت که میدونست عمو +

  توروخریدم زندگی میلیارد هشت با اصل در من

 فروش از میاد گیرشون زیادی پول میدونستن کردن مخالفت باهام خیلی مامان و بابا
  بکشن تورو نمیزارم که گفتم ایستادمو جلوشون من اما کارخونه

 ؟ نامردم بازم حاال

 دشمنتم؟ بازم

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  بودن کرده خیس صورتشو هاش اشک

  گزاشتم سینم رو سرشو و تخت رو نشستم رفتم

 بگووو توروخدا سینا بگو ... کنی دور ایران از منو تا گفتی اینارو همه که بگو ... بگو سینا-

  باش اروم عزیزم باش اروم+

  بپرسم خودشون از باید من-

  ایران ببرم توروخدا

  نگیرم طالق میدم قول میدممم قول سینا

  بپرسم ازشون ببینمشونو خودم باید ایران ببر منو فقط میدم قوول

  میکنم التماااااست سینا
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  رفتن واسه شده تر مصمم صد در صد االن

  بگیرم جلوشو نمیتونم دیگه

  ببرمش باید

  خب خیلی خب خیلی+

  ببرمت تا شی خوب زود کن سعی و باش اروم

  خوووبمممم کن باور خوبم من گفت و بیرون کشید توبغلم از خودشو

 بریمممم االن همین

  کنم رزرو بلیط باید عزیزم نمیشه که االن-

  بیرون ببر ازاینجا منو+

 فعال باشی درمان تحت باید-

 باورکن خوبم+

  بگه باید دکتر اینو-

  بیرون رفتم و زدم پیشونیش روی ای بوسه

------------------------- 

 آریانا

  ... نیستم خانواده اون واقعی دختر من یعنی

 .... نبود ناراحت  زیاد بابا برم میخواستم که موقعی که بود همین واسه یعنی

  باشم سینا با که میکرد اصرار انقدر همین واسه مامان

  کردن مجبور منو که بود بابا ورشکستگی بخاطر اونا... اما

  بودم شده گیج
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 .... خب چی یعنی

 !کنن دورم ایران از اینکه یا دادن سینا به بابا ورشکسنگی بخاطر منو اونا

  خاستگاریم بیاد ارسامم کرد قبول بابا ولی

  .... اصال نگفتن بهم سال اینهمه چرا

 کارخونه بخاطر سینا بقول شاید معلومه خب

 قبول گیفرزندخوند به منو و جاشونوگرفته بابا بعد که شدن چی من اصلی مامان و بابا یعنی
  کرده

  بود گرفته درد فکرا این از سرم

  برام بود مبهم خیلی جریان

  شد اتاق وارد دکتر یه با سینا که گرفتم سرمو

  شدم مرخص باالخره ازم کامل چکاپ یه از بعد

  بپرسم رو چیز همه سینا از باید

----------------------- 

  خونه رسیدیم

  کردم عوض لباسامو و رفتم سریع

  گزاشتم جلوم هامو چمدون و

 برسی بزار دختر هولی تو چقدر اومدوگفت سینا

 میریم؟ کی-

 شب فردا+

  سینا گفتم و کنار گزاشتم چمدونارو

 جونم+
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 پیششو رفتم

  تخت رو نشستیم و اتاق سمت کشیدمش

  کن تعریف-

 چیو+

 ... خودت ....   . بابا جریان-

 االنننن؟+

 میکنم خواهش-

 میگم برات فردا بخواب برو... 11:11 ساعت+

  نمیره خوابم صبح تا امشب من سینا نیست مهم-

  ...ولی خب خیلی+

 قبول بگی هرچی چی ولی-

  من پیش همینجا بخواب امشب+

  بود سخت کردنش قبول

  بخوابم پیشش بود قرار ازدواجمون ماه سه از بعد بار اولین واسه یعنی

  جریانا میفهمیدم باید من خب ولی نمیکنه خاصی کار میدونستم البته

 قبووول باشه-

  بگم تا بخاب پس

  کردم نگاه بهش منتظر و خوابیدم بهش رو  منم داد قرار سرش گاه تکیه دستشو

  بوده حسابدار بعنوان شرکت توی اونموقعا عمو：گفت که

  دهبو شده حساب و درست کارش واقعا چون داشته اعتماد خیلی عمو به شرکت اون رییس
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 راد اقای امین ومیشه میکنه کار شرکت اون واسه صادقانه عمو سال هشت

  دختر یه بود یکساله شون بچه

  بودن ماشین تو هرسه که روز یه   

  میکنه سختی تصادف ماشینشون

 ی میشه متوجه تا عموو

 هم راد اقای و داده دست از جونشو راد خانم میفهمه که بوده اونجا و بیمارستان میره سریع
  ببینه اونو میخواد و عمرشه اخرای

 شد گبزر  که دخترش و بشه شرکت مدیرعامل و کنه بزرگ دخترشو که میگه عمو به اونروز
  بزنه اون نام به

  برده در به سالم جان ساله یک دختربچه اون چطور که بود اور تعجب همه واسه

 که گفتن و ندادن اینا عمو اما بگیرن پست تا سراغت اومدن خیلی مادریت و پدری خانواده
  سپرده اونا به تورو راد اقای

 بوده؟ چی پدرومادرم اسم-

  نیکبخت ایدا و راد شاهین+

  دکتر خانم خودت مثل بوده دکتر مامانت

  میچکیدن هام گونه روی همینطور اشکام

  کنه امیر نام به اونو نمیتونه بابا پس نیست من نام به کارخونه مگه االن-

 به پولشو و بفروشه اونو خاست که هروقت میتونه و داره تام وکالت پدرت نکن اشتباه+
  بده امیر

 بده اون به رو ارثش تمام و

  نیست نامرد انقدراهم بابا نه نه-
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  نمیکننه اینکارو اون

  نامرده؟ انقدر بابا یعنی میکردم فکر اشتباه یعنی زد بهم لبخند

 فهمیدی؟ توازکجا-

  ما کارخونه بود اومده عمو که یروز+

  میزدن حرف بابام با داشتن اتاق تو

 امیر برای سرمایه پولشو تمام نفهمیدی تو تا و بفروشه میخواد رو کارخونه که گفت عمو
  نگه چیزی که میده بابا به هم سهمی یه اون از و کنه

  باج یجورایی

  میکنی چیکار فهمید اریانا اگه که گفت بابا

  کردم شک گوشهام به منم حتی که داد جوابی عمو اما

  میکشمش....می نرفت اگه یا میکنم خارجش ایران از یا گفت اون

  پریدم باال متر سه تعجب از

  پووووول بخاااطر میکشتتت منووو واقعاااا یعنی

  داد ادامه سینا

  کنم ورشکست رو کارخونه که کنم کاری گرفتم تصمیم که بود روز همون از

  صورتی هر به

  کنم راضی تورو تا میخریدم وقت حداقل

  نمیکنی قبول راحتیا همین به میدونستم

 اعصابش چندوقت اون عمو بود همین واسه نمیرفت فروش میشد ورشکست اگه کارخونه
  بود خورد

  بابات دفتر رفتم قبلش خواستگاریت اومدم که موقعی     
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 ر پول و میدونم چیزو همه من که گفتم و

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 شرک تا میدم و

  ........  داده نجات سینا منو جون یعنی

 ... یعنی

  نمیکشتن منو بابااینا نه نه

  زده حرفی همچین بابا که شنیده خودش میگه سینا اما

 کجااااایی- داد تکون صورتم جلوی دستشو چندبار سینا که بودم فکر غرق

 احتمالش دممیمون ایران تو اگه واقعا یعنی گفتم میکرد سنگینی توگلوم دوباره که بغضی با
 ؟ بمیرم که داشت وجود

  متاسفانه-

  نمیکنم باور+

  نبود دیگه چیزای ویا ارسام ایران به نبردنت واسه من اصلی دلیل-

  ... ایران نبرمت هیچوقت دیگه اینجا اوردمت اگه که گرفت قول ازم عمو

  میریم ... میدونی رو جریان همه و شدی تر مصمم دیدم که اماحاال

  بکشنمون اونجا رفتیم اگه نکنه+شدم خیره بهش باترس

 نباششش نگران .... نمیزارم گفت و خودش بغل تو کشید منو

 ...اخه-

  زد موهام روی ای بوسه و داد فشارم توبغلش
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 میکشمممم اتیش به دنیاشونو بیاد سرتو بالیی اگه ... نمیذارم که گفتم+

  میداد اطمینان بهم

  کرد ارومم حرفهاش

  بود داده نجات رو جونم واقعا اون        

 گفت دروغ نکنه اما

  ایران برم باید

----------------------- 

  بود هفت ساعت شدم بیدار خواب از که صبح

  صبحانه اول ولی میکردم بیدار رو سینا باید

  نشد که پاشم خواستم

  بخورم جم نمیتونستم و بودم بغلش تو کامال

  کنم چیکار وای

 چی میشد دیرش اگه نشد ولی بخوابم خواستم میومد خوابم خیلی

  زدم صداش ام گرفته و خسته باصدای

 نا....سی..سینااا-

  هفته ساعت پاشووو

  نشد که بدم تکون خودمو خواستم یخورده

  داد خودش به تکون یه که زدم صداش تر بلند

  دیگه کن ولم سینا-

 پااشو
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  خوابید دوباره و زد لبخند یه و کرد نگاهم باخستگی و کرد باز چشماشو الی

  واااا

  میشه دیرت پاشو سینااااا-

  نمیرم امروز بخواب بگیر گفت الودگی باخواب

 نمیره خوابم دیگه االن من خب ععع

  بخواب بگیر تو خب کن ولم سینا-

 حتی نبستم چمدوناهم

 زیاده  وقت+

 سیناااااا-

  میخوری جم چقدر دیگه بخواب+

  نیست کن ول این نخیر

  خوابیدم گرفتم دوباره کردمو پوفی

------------------------- 

  میسوزه داره لبام کردم حس

  میشدن کنده داشتن

 گاهمن باز نیش با داره و باالسرمه سینا دیدم که کردم باز چشمامو الی دادمو تکون سرمو
  میکنه

  مریضی مگه گفتم و پاشدم بااخم

 ینی نمیتونم هم خوابی که موقعی بدی بوس بهم تا کنم مجبورت باید که بیداری تو خب-

 خب؟ میگیری گاز چرا+

  نمیشی بیدار دیدم میبوسمت دارم ساعته یه خودته تقصیر خو-
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  شی بیدار اینکه مگه گازبگیرم یخورده گفتم

  میزدی صدام خب+

 تررره شیرین اینجوری نه-

  چنده ساعت مگه ایش+

 دو-

  جامممم از پریدم

  چیییی

  وااااای

  نهاشپزخو سمت رفتم صورتم و دست شستن از بعد و دسشویی تو پریدم جت مثل یهو

 میخندید حرکاتم به سینا

 خوردی؟ چیزی سینا-

  نه+

 ناهار؟؟؟ یا بخوریم صبحونه باید االن-

  میمیرم دارم که بخوریم بده یچیزی فقد نمیدونم+

 ای؟؟؟؟ گشنه هنوز -گفتم انداختمو چپ بهش

  بندی ته یجورایی بود غذا پیش اونکه خخخ-

 پرررویی خیلی+

  کنم سرخ سیب گرفتم تصمیم و کردم فکری یه

  زدم صدا رو سینا کردموو حاظرشون سوت سه تو و کردم خورد سیبارو سریع

  چمدونا سراغ رفتیم ناهارمون خوردن از بعد
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  خودم چمدون کشید طول ساعتی یه حدودا

  نه یا کرده تمام سینا ببینم اومد

  اتاق تو رفتم تا

  روتخت خوابیده پاشو اونیکی رو انداخته پاشو اقا دیدم

  باال پریید متر سه که زدم فرابنفش جیغ یه

 .... چته ععع-

 چمدووونتااااا نچیدی توهنوز+

 منو؟ مال نمیچینی تو مگه-

  بیکارم مگه من+

  اینطوره که ظاهرا-

  حمام برم میخوام االنم نخیییر+

 بچینیااااا چمدونتا میگیرم دوش من تا

  حمام برم میخوام من ععع ععع-

 نرفتی؟ تاحاال اونموقع چرا پس+

 نداشتم حال-

  میرم اول من بهرحال+

  میرم من نه نه-

  داخل رفت و رسید زودتر اون و گرفتم که حمام سمت دویدیم سریع

 در به زدم محکم

 بیشووووری خیلی-
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  کرد باز رو در یهو

 ؟ بریم باهم ناراحتی گفت و تو کشید منو و

 

 حتماااااا .....بله

  نیست الزم نخیر-

 میایا زود

 داخل رفت و کرد ای خنده

 

 

 بردارممم؟ للباساتا کدوم سینااااا-

  بردار رو ست خودت بالباسای هرکدوم+

  لباسیش کمد سراغ رفتم و کردم پوفی

 داره لباس چقدر یاعلییی

  ندارم اینقدر دخترم که منم

 رمهسو  کت و مشکی شلوار بود رنگ مشکی ارم روش که داشت سفید خوشگل پیرهن یه
  برداشتم هم اسپرتش ای

  بپوشه االن که

 توش گزاشتم برداشتمو براش لباسم چنتا

  شخصیش وسایل و شونه و گزاشتم داشتن عالی بوی که هاش ادکلن دوتااز

  بستمش و
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  نمیاد چرا این

  تو اون چیکارمیکنی دیگگگگه بیرووون بیا زدم داد و در دم رفتم

  اومدم وااایسا-

  بیرون اومد ساعت یک از بعد باالخره

  اتاقم سمت رفتم بیرونو اومدم کااامل گرفتن دوش از بعد و حمام داخل پریدم سریع

  پوشیدم لباسامو

  بود موهام نوبت حاال

  کردن خشک کردم شروع و برداشتم رو سشوار

  داشتیم پرواز نیم و نه ساعت ما و بود هشت ساعت

 لندب پلشتت کفشای و قرمز پوشیدموشال کوتاهم ای سورمه مانتو با رو مشکیم شلوار
  کردم کامل وارایشمم پوشیدم قرمزمم

  بیرون رفتم

 بود ایستاده اماده هم سینا

 وگفت انداخت بهم نگاه یه

 مانتو

 

, ۴..۱۵ ۱: 

 ؟ نیست کوتاه زیاد ت

  دیگه بیخیال باشیم ست باهم خواستم-

  بریم
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 پررنگه رژت+

  میشه پاک ایران برسیم تا-

  پررنگه نمیدونم من+

 بریم باید دیره-

  بریم تا کن پاکش+

  سیناااااا عععه-

  زووود+

  لبم رو کشیدم و برداشتم رو دستمال

  پایین رفتیم و داد رضایت باالخره

----------------------- 

  فرودگاه رسیدیم

  رسید ما پرواز به نوبت ساعت نیم از بهد

 ...و شدیم هواپیما سوار

 ارسام

 زدم زنگ و نزاشتم که بیاره پلیس خواست و کاراش دنبال رفت دید رو علیرضا که دیروز بابا
  ... ببینه رو ترسا علیرضا بده اجازه که گفتم و بهش

------------------------- 

 علیرضا

 ببینمش نتونستم هنوز گذشته هفته یه

  بود اونجا ارسام بیمارستان رفتم ببینمش امروز باید ولی

  ببینمش باید-
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  بگو دکترش به+

  ببینمش باید گفتم و پزشکش سمت دویدم

  خب خیلی-

  رفت و

  اتاقش سمت رفتم    

  دستش کنار صندلی رو نشستم و

  بود وصل بهش دستگاه و دم کلی

 ,شی بیدار نمیخوای ... ترسام-

  خوابیا که روزه سه

  دیگه پاشو

  بزن داد پاشو

  بزن صورتم تو اصال

  برنمیگردی دیگه میری بگو بازم

  کردی عوضم بگو اصال کن لج

  من با بقیش پاشو تو فقط

  خدا به سپردیم بگو کن نفرینم بازم

  بسازیم نو از زندگیمونو تا پاشو

  دختر یه  و میخوای پسر یه میگفتی همش یادته

 پاشو تو فقط کنم خوشبختت میدم قول

--------------------- 
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 ارسام

  میاد داره دیدم که بودم نشسته صندلی رو

  کردم شک چشمام به یلحظه

  بود خودش

  میدیدم اشتباه دارم نه نه

 .... اون

  شد نزدیکتر

 .... بود شده خانومتر بود کرده تغیر چقدر

  پاشدم باتعجب

  شدن نزدیکم

  سالم گفت جلومو اومد سینا

  سالم-

  

  گفت جلوو اریانااومد

 ؟ کجااااست ترسا

 کردم اشاره دستم کنار در به و پایین انداختم سرنو

  اونجاست

 د............بری نمیشده گفتم که بره دوید اریانا

  پیششه علیرضا

 چطوره؟ حالش+
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  نکرده تغیری تووکماست هنوز-

  کرد حلقه سرش دستاشوودور و صندلی روی نشست

  کنه ارومش داشت سعی و پیشش نشست سینا

  میکردم ارومش من اون بجای باید االن

  میبودم سینا جای باید من االن

  نگاهشونومیکردم باحسرت

  دکتترررر زد داد و بیرون دوید  اتاق ازتوی علیرضا که بودم خودم هوای و توحال

  تررررسا

 دکترررررررررررررر

  چیشده سمتش دویدم

  تو دویدن پرستارا و دکتر

 هرچی و داخل بردن دستگاه یه و بیرون دویدن باعجله پرستار تا سه دودقیقه از بعد و
  نمیگفتن چیزی شده چی میپرسیدیم

 .میریخت اشک همینطور اریانا

------------------ 

 آریانا

 شنگاه شیشه پشت از و داخل دویدم افتاده اتفاقی چه یعنی میریختن همینطور اشکام
  میکردم

  بود لعنتی دستگاه اون به چشممون هممون

  باهاش زدن حرف به دلم تو کردم شروع

  تررسا-
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  اومدما من اجییی

  استقبالم نمیای

  نزدیکتره فاصلمون االن

 است شیشه به و متره چند

  لعنتیه دستگاه اون به خیره ما چشمای

  داری دوست منو اگه بزن حرررف است نمیشه دکتراهم جواب است بسته چشات

 نم میخوای حاال ... بکشی خواهری بی درد نمیخوای گفتی نمیدی جواب چرا زدن اولو شوک
 بکشممممم؟

  خورد دوم شوک

 نمیدی؟ جواب

  کنم ارومت نمیرسه بهت دستم

  میکنم نوازشت دارم شیشه پشت از

  شد سرازیر اشکام سووووم شوک

  دیگه پاااشوووو نکن لج لعنتی د

  خوابی غرق انقدر

  سیره دنیا از دلت انگار

  خیره تو به چشمم یه دستگاهه به چشمم یه

  میدم تکون سر دارن دکتراهم

  مییییدممممم بخوااااید هرچی باال ببرید و ولتاژ

  چهارم شوک
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  شدم ناامید دیگه

  میداد نشون صاف خط دستگاه

 نننننننننننننننننننننننننه زدم جیغ

 نروووووووووووووووووو

 

 

  روزمین افتادم و دادن دست از توانشونو پاهام

 تررررررررساااااااااااا زدم داد و

  نفهمیدم چیزی دیگه و رفت سیاهی چشمام

---------------------- 

  بود نشسته باالسرم که دیدم رو سینا نگران چهره کردم باز که چشمامو

  که جام از پریدم یهو ترسا بایاداوری

  دستمه تو سرم دیدم

  گفت و نزاشت سینا که بیارم در رو سرم خواستم حرصی

  باشه دستت توی باید نیست خوب التح نه

  بردنش ....ترساا： گفتم بغض با

 کجا؟-

  سردخونه： گرفت ام گریه

  کن استراحت عزیزم نیست خوب حالت گفت و زد لبخندی

  چی یعنی وااااا
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  ببینمش باید سینا-

  ببینمش بار اخرین واسه میخوام

  تو باش اروم اریاناجان+

 ط-

  هااان باااشم اروم چطووورری

  مرده اجیییم اجیییییم

  شد یشترب ام گریه شدت نیست ترسا میکنم زندگی که دنیایی تو دیگه اینکه به فکر با

  اریانا باش اروم： سینا

 مرده؟ ترسا اخه گفته کی

  بزنی گولم داری سعی چرا-

  دیدممم خودم چشمای با من

  ... دستگاااه

  گفت که گرفتم دستام تو سرمو

  ....ولی افتاد کار از قلبش یلحظه اره

  برگشت شدی بیهوش و افتادی تو اینکه از بعد

  برگشت قلبش ظربان

  سینا به شدم خیره بهت با

  میشه مگه-

  است معجزه یه میگفت دکترش+

 هوشه؟ به االن-
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  است ویژه مراقبتهای بخش تو فعال نه+

  میمونه زنده بیاد هوش به هفهته تااخر اگه داده احتمال دکترش

  ..... نه اگه

 %1 موندنش زنده احتمال

 

  میاد هوش به ارره میاد هوش به ترسا

  میاااد هوش به حتماا

-------------------------- 

 میخو من سینا-

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  بمونم بیمارستان تو ام

 ؟ نرفته که یادت نیومدی ترسا بخاطر فقط تو+

 ... میخوام اخه-

  دیگه نداریم اخه+

  برگردیم باید نداریم وقت یادماز 

  باشه اوف-

 عمواینا خونه اول رفتیم

 عمو سالم-

 دخترم سالم+
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  زد پیشونیم به ای بوسه

  کرد روبوسی هم باعلیرضا و

  طلبکاره ازم باباشو ارث انگار رو عمو زن اوه اوه

 عمو زن سالم گفتم مصنوعی بالبخند پیششو رفتم

  علیک-

  نداد هم دست باهام حتی و پسرش سمت رفت و

  عجوزه درک به

  مبال روی نشستیم رفتیم

  ... بودم ترسا فکر تو منم و میزدن حرف کار راجب داشتن عمو و سینا    

  بود اماده شام

  نشستم رفتم

  مااهی ععععه

 پسر واسه اون جلبک：وجدان) کرده درست قصد از نمیخورم من میدونسته عمو زن این
  ها میگه راست ععع (کرده درست داره دوست ماهی که جونش

  کنم چیکار من حاال خدایا

  بود زشت باالخره شم بلند میز سر از نمیشدم

  خوردم بشقابمو تو ریختم ساالد یخورده

  میکرد تعریف مادرش دستپخت از مدام سینا

  بخوری رستورانی غذاها باید همش اونجا مادر بمیرم-

  نیست بلد اشپزی دختره این میگه داره بیشعور
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  ه ربخو نمیزارم رستورانی غذای اصال ... میخوریم خونگی غذای همش اونجا عمو زن اتفاقا+

  ... عالیه اریانا دستپخت میگه راست*

  سینا ایول شد خوبت اهان

  شد تموم ساالدم

 میکشی؟ خجالت ؟ نمیخوری چرا گفت اروم و بهم کرد رو سینا

 یادم بدم ماهی از هنوز نمیدونست

  میخورم ساالد نه+

  که نداره خجالت بمونی گرسنه که نمیشه： گفت و کرد نچی

  ریخت اش گوشه برنجم و توبشقابم گزاشت ماهی بزرگ تکه یه و

  بودم متنفر بوشم از حتی وای

  بخورم بودم مجبور و بود بشقابم تو حاال که برسه چه

  عععه

  میخورد بهم داشت حالم

 

  نمینشستم هم سفره سر حتی داشتیم ماهی هرموقع

  میکردم کنترل داشتم خودمو خیلی

  نمیخوری چرا پس-

  دهنم جلوی گرفت و کرد پر قاشق یه

  میکنی چیه اینکارا سینا زشته ععه+

 میکرد نگاهمون پوزخند با داشت عمو زن
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  کرد دهنم سمت بیشتر رو قاشق و نمیخوری هیچی و مایی توخونه تو که اینه زشت-

 نممیک خواهش： بستم چشمامو عقبو گرفتم سرمو میخورد بهم داشت حالم دیگه واقعا
  کنار ببرش

  کرد نگاهم باتعجب

  دهنم تو گزاشتم خالی برنج قاشق یه و کردم بازی برنجم با یخورده

 ：گفت لبی زیر عمو زن برنجم با کردم بازی بیشترشو میخوردم داشتم زور به

  نسب و اصل بی دختره میکنه هم فیسی چه

  شدم عصبانی

  نسب و اصل بی میگه من به حقی چه به اون

  بود گرفته بغضم

  نگفتم چیزی ولی

  میدادم فشار فقط دستم تو رو چنگال و قاشق عصبی

 نمیخوری؟ چرا： گفت بلند که

  میخورم دارم-

  داد ادامه خوردنش غذا به و کرد اونطرف اکراه با روشو

 میخورد بهم داشت حالم نداشتم طاغت دیگه

  دیگه بخور خب گفت سینا

 هه نداره دوست دیگه شاید ایرونی غذا فرنگ رفته دوروز： گفت مامانش

 ی باید شد اینطوری که حاال روکردم

  بسوزونمش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 583 

  گفتم بهش

  اشو خوشمزه ولی دارم دوست ایرونی غذا

  بده من غذای بگی میخوای یعنی-

 ات اشپزخونه سمت به رفتم ریلکش و نزدم حرفی همچین گفتم و میز سر از بلندشدم
  گفت که اونجا بزارم بشاقبمو

  شدییییییی دراز زبون

  ؟ ساخته بهت خارج تو زندگی انگاری

  خالی شما جای گفتم زدمو لبخندی

 ..... ی دختره گفت که

  نیمده باال من روی تاااون کن ساکتش سینا 

  خودم ظرف شستن به کردم شروع نزاشتم محل

 میز سر از پاشدن سینا و عمو

  گفت و زد بهم پوزخندی که ببرم برمیاشتم رو سینا ظرف داشتم

  میکنن جمعشون هام کلفت

  گفتم که بره خواست و سریع کن جمعشون همونایی حد در توام البته

 ب تو بخاطر ندارم دوست من ولی کن ست طرفت شعور با شعورتو میگن-

 

  بشم یشعور

  میخورم چیزی جایی میرم وقتی داده یادم مامانم

  برمب میشم بلند که موقعی حداقل همسرمو خودمو بشقاب که باشم داشته شعور انقدری
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  بود عصبانی

  بود سرخ سرخ تپلش صورت سمتم برگشت

  عوضی ی دختره جدته هفت بیشعور-

  نیس حالیش باالشهری زندگی که احمقیه یه اتم ننه

  میدی من یاد اونا حرفای اومدی حاال

  دیگه برمیخورد بهم داشت

  داشتم دوسش بود کرده بزرگم ولی نبود واقعیم مادر اون درسته

  گرفته تو امثال از رو منطق و شعور باالشهری زندگی گفتم و بهش کردم رو

  بافرهنگیییی خیلی تو مثال کنم فکر که نزن رو شعور حرف خواهشا پس

 نکنیی؟ صدا تو رو بزرگترت نداده یاد بهت ات ننه ببینم-

  نکنم بلند سرمم حتی بزرگترم جلو داده یاد بهم مادرم+

 گبرموباالب سرمو کوچیکتر چه و بزرگتر چه شد توهین خانوادم به روزی اگه گفت اینم ولی
 کننم سرویس دهنشو

 

  

 فکر گفتم و گرفتم هوا تو دستشو که گوشم تو بزنه خواست محکم و شد عصبانی حرف بااین
  ای عقده زنک میسوزی چی از داری نمیدونم کردی

  کن ول دستمو خووودتی عقده-

  گفتم و کردم ولش دادمو دستش به کوچیکی پیچ

 ......       حسابت به بریزم باباتو ارث بده حساب شماره کردی وقت میگم

  شدییییی ادم من واسه حاال پدر بی ی دختره گفت لب زیر
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  برررمیخووووره بهم داره دیگه زدم داد بلند و میز روی زدم محکم برخورد بهم دیگه

  چیشدددده گفتن و اشپزخونه تو سریع اومدن عمو و سینا

  بپرسید افریطه این از：عمو زن

 ؟ چیشده گفت و من به کرد رو سینا

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  و کردم مظلوم خودمو

  گفتم گرفتمو کردن بغض حالت مثال

  میکنی توهین بهم داری تاحاال سرشب همون از

  نمیگم هیچی هی

  نمیموووونم اینجا هم یلحظه دیگه من گفتم و سینا طرف کردم رو

  سینا اتاق سمت رفتم و ها پله سمت دویدم و

 گم وگووورش بره بزار کن ولش سینااا وایساااا گفت مامانش که دنبالم میومد داشت سینا
  خانواده بی دختره کنه

  زیاد خیلی بودم شده عصبی

 دارمجلو هیچکس و میشدم وحشتناک واقعا میشدم عصبی وقتی ولی میشدم عصبی کم
  نبود

  نزدیکش رفتم و اومدم پایین رو رفته باال های پله

  عقب رفت قدم یه و ترسید قیافم از که

  بگیرتم که اومد سینا

  میلرزید داشت و بود چسبیده دیوار به حاال که نزدیکش رفتم و زدم پسش
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  ام خورده گره هم در بااخمای

 وووخودت شخصیییت فقط بزنم حرررف باهات بخوام نیستی حددددی در： گفتم داد با و
  نششششششه شکستتتته حرمتا تاااا دار نگه

  زد داد که برم برگشتم دوباره و

  نیستم غربتی دوزاری توی حد در حتما ارره

  اضااافی دهاتی ی دختره

 

  ؟ اضافیییییم من

  .... اخه

  ایستاد عمو پشت که سمتش برگشتم دوباره

 اطربخ نمیدونم کردی فکر .... دهاتی دختراضافی همین مدیون زندگیتو بااااااشه یادددت -
 گداگشنه؟ میکنی بلز و جلز اینجوری داری نرسید بهت من بابای پووووووول اینکه

 

  گفت و گریه زیر زد برداشتوو گریه عموفاز زن

  میکنننه احترامییی بی مادرت به داررره بگی این به یچیزی نیخوای سینا

  گفت چیییی نشنیییدی

 بیاد رهدخت این که کشیده کجا به کارم ببین میگفت مدام و کرد گریه و زمین رو نشست و
  بگه میخواد دلش هرچی

  بود شده ناراحت خیلی مادرش حرکت از سینا

 هیخوا معذرت سررریع گفت و گوشم تو خوابوند محکمی سیلی که بگم چیزی خواستم
  کننننن
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  متورم گردنش رگای و بود سررخ صورتش

  عمرااا کنههه خواهی معذرت من از باید اون

  میومد در داشت اشکم منم

 سینا اتاق سمت دویدم داشتمو نگه خودمو ولی

 

  کردم سرم شالمم و پوشیدم و برداشتم مانتومو

  پایین دویدم و برداشتم کیفمو

 کجاااااااا گفت و جلوم اومد سینا که

  برررررررره بزاررر زد داد مامانش

  خودش سمت کشیدم و گرفت بازومو سینا که ورودی در سمت رفتم و شدم رد کنارش از

  بودم بغلش تو تقریبا

 کننننن ولمممم زدممم داد

  اشغاااال ی دختره بره بزار سیناااا کن ولش*

  مامااااان کن بسسس زد داد سینا

 زد داد مامانش که بیاد خواست بیرون دویدم اوردمو در دستش تو از بازومو

  نمیکنم حاللت شیرمو بری اگه بخدا سینا

  میکنمم نفرررییینت

  گفت که میومد داشت سینا

  ایستاد سینا که.نکن نگاااه سرتم پشتتتت دییییگه رفتی اگه

  شدم خیابون وارد
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  بودم داشته نگه خودمو خیلی

  پایین بیان که دادم اجازه هام اشک به دیگه

  شم خالی تا

  میکردم گریه میرفتمو راه خیابون تو

  .. بزنه حرف باهام اینطوری بخواد عمو زن که حقیرم انقدر من یعنی

  بززززنه خانوادش جلو منو سینا

  چراااااااا خداااا چرااا

  کردم گناهی من مگه

  مردن پدرومادرم که کردم گناه

 چون و باالبکشنش میخواستن و است دیگه کسایه دست االن من کارخونه که کردم گناه
  بشهه رفتار اینطوری باهام حاال نشد من بخاطر

 اخههه حقققه این

  بود شب دوازده ساعت بودن کرده خیس صورتمو اشکام

 چند؟ شبی： زد بوق واسم ماشین یه که میرفتم راه داشتم خیابون کنار

  قبوله بگی هرچی باال بپر گفت و اومد دوباره که کردم کج راهمو نزاشتمو محل

 گمشوووووووووووو زدم داد

  رفت و کرد بلندی خنده پسره

  شدم پارک یه وارد

  میومدیم ترسا با همیشه که پارکیه همون دیدم کردم دقت که یخورده

  اونروزا واسه شده تنگ دلم چقدر
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  کردم گریه و گرفتم جلوصورتم دستامو و نیمکت یه روی نشستم

  بودم اونجا که بود ساعتی نیم حدودا

  میان پسرردارن چهارتا سه دور از دیدم که کردم,بلند سرمو

  بودم ترسیده خیلی

  نبود اونجا هیچکس و بود خلوت پارک

  .... کجابرم امشب اما فرارکنم.گرفتم تصمیم

  بکشنم ممکنه خونمون برم اگه

  اومدم من نمیدونن هنوز

  مسافرخونه برم بخوام که نیست همراهم پول هم کافی اندازه به

 ...کنم چیکار خدایااا

  میشدن نزدیکتر لحظه هر پسرا

  بیمارستان برم گرفتم تصمیم افتادمو ترسا یاد یهو

  دویدن به کردم شروع

  بود پارکه همین اونطرفتر بیمارستان

  شدم خسته که دویدم انقدر

  بود طوالنی راهش بودم نرسیده هنوز

 کوتاکسی؟ ولی برم تاکسی با گرفتم تصمیم

  برم راه گرفتم تصمیم میزد ربط بی حرفای و میزد بوق پام جلوی ماشین یه هربار

 پ.نداشتیم پول که موقعی رو خونه تا دانشگاه راه کلی ترسا با قبلنا
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  میرفتیم یاده

  بیمارستان به باالخره رسیدم که بود سه ساعت

  اومدم که مسیری تووکل که بگذریم

  میکردم سکته ترس از داشتم

  سوم طبقه سمت به و داخل رفتم

  بود برده خوابش صندلی روی نشسته ارسام دیدم

  شدم خیره بهش چندلحظه

  ترش اونطرف صندلی دوتا روی نشستم بعد

  خورد زنگ گوشیم یهو که بستم چشمامو و دادم تکیه دیوار به سرمو

  شد بیدار هم ارسام دیدم که باال پریدم متر ده

  شد خیره بهم باتعجب یلحظه

 همینطور منم

  میکردیم نگاه بهم

  که دیدم گوشیمو دادمو تکون سرمو و اومدم خودم به که

  بود سینا

  دادم تماس رد

  نگرانمه میدونم

  بدرک ولی

 گ
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, ۴..۱۵ ۱: 

  نمیدی جوابشو چرا گفت ارسام که کردم خاموش وشیمو

  .. میشه نگرانت

  بدرک-

 میکنی؟ چیکار اینجا راستی+

  ندادم جوابی و کردم قالب دستام تو سرمو

 شده؟ دعواتون گفت و نشست پیشم و اومد

 یجورایی-

  چی یعنی+

 شد دعوام مامانش با-

 اینجا؟ اومدی باچی نگرانته االن+

 

 

  پیاده-

 نصفه هس ساعت تنها دختر ؟یه بیارررن سرت بالیی ممکنه نگفتی گفت و شد عصبانی
  ... پیاده خیابون تو شب

 اخه؟ نداری عقل تو

  نیست مهم کسی واسه وجودم وقتی گفتم و بهش کردم رو

  ... بیاد سرم قراره بالیی چه که نداره اهمیتی برام دیگه

  نیست مهم کسی برای وجودت چی یعنی-
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  مهمی براش یعنی زد زنگ بهت االن سینا وقتی

  نمیکرررد خوردم خانوادش جلو بودم مهم واقعا براش اگه： گفتم اروم

  کرد چیکار مگه-

  باشه دوروورا این مغازه شاید بخرم چیزی یه برم تا پاشدم بود ام گرسنه خیلی

 میری کجا گفت و اومد ارسام که

  بخورم بخرم یچی میرم گرسنمه-

  بریم باهم پس+

 ...می خودم نیست نیازی نه-

  بری نمیزارم تنهایی گفت و بدم ادامه نزاشت و کرد اخم

  گرفت دستش تو دستمو و

  شد داغ بدنم کل کردم حس

  نداشتم سینا با هیچوقت رو داشتم ارسام کنار که ارامشی

  ماشینش به رسیدیم

 ؟ میریم باماشین-

  نیست مغازه ورا دورو این+

  روزی شبانه سوپری یه دم رسیدم و شدیم سوار

  شدیم پیاده

  که خورد نمیشه سنگین غذا شبی  این ها بسکوییت و کیک قفسه سمت رفتم

  صبحه دیگه و نیست شب تازه

  میز روی گزاشتم و برداشتم هم کاکایو شیر یخچال تو از
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  که نمیشیم سیر بااینا گفت و کرد فکری ارسام

  کرد حساب و برداشت نون و شکالتی خامه چنتا رفت و

  شدیم ماشین سوار

  اونطرفه از بیمارستان راه_

  نمیریم بیمارستان+

  میریم کجا پس-

  خوب جای یه+

  کجااا واایعنی

  رسیدیم باالخره

  بود گرفته ام خنده

  بود اینحا عااشق کنم فکر

  بودم اینجا عاشق واقعا منم خب البته

  داشت خوشگلی منظره

  بودیم اومده بار اخرین و بار اولین که بودیم همونجایی

 کردیم شروع هردومون و گزاشت رو نون و کرد باز رو خامه ارسام و االچیق سمت رفتیم
  خورردن به ها زده قحظی این مثل

 خخخخخخخخخخخ چشه ارسام این نخوردم هیچی تاحاال سرشب از من حاال

  کشید دراز  ها سبزه وسط و رفت ارسام خوردن از بعد

  کشیدم دراز ترش اونطرف و رفتم منم

 بگیری؟ طالق میخوای-
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 گفته؟ بهتون کی+

  کن صدا اسممو ... نبندی جمع باهمیم که االن میشه-

 ترسا گفت که نگفتم چیزی

  خانوادت بخاطر نکردی قبولم چرا میدونم خوندم رو ات دفترچه

  قطعیه تصمیمت گفت و سمت برگشت

  اما بگیرم طالق میهواستم-

  ... چی اما+

  متفاوته کامال نبود میکردم فکر من که اونطوری قضیه-

 بود؟ چی بگی میشه+

  نپرس-

 باش+

  اریانا+

  بله-

  باشیم باهم میتونیم بخوای هنوزم اگه+

  ... و بگیری غیابی طالغتو

 ه________ن-

 چراا+

  جداشم ازش همینطوری نمیتونم داده نجات منو جون سینا-

  بگو واضح نمیفهمم حرفهاتو معنی+

  ندارم سینا از جدایی برای تصمیم دیگه اینکه فقط ... طوالنیه جریانش-
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  کشیدم عقب خودمو که نزدیکترم اومد

 باشیم؟ باهم که نمیکنی قبول چرا دارم دوستت هنوزم من اریانا-

  کنم ول رو سینا که بود انصافی بی ته این نه

  باالخره ولی ناراحتم ازش امشبش کار بخاطر درسته

  داده نجات منو اون

  رحمیه بی این نه نه

  ... ارسام گفتم و زدم زل توچشماش

  بدم ادامه نزاشت

  گزاشت لبام رو لباشو و برداشت خیز سمتم به

  بود گرفته گر بدنم

  داشتم شیرینی احساس

  سینا ولی

  دارم شوهر من نه

  ببوستم دیگه کسی.بزارم نباید

  کشیدم عقب سریع

  بوسیدم به کرد شروع ولع با گرفتمو محکم که

  نداشتم مقاومت توان دیگه

  کردم همراهیش منم

  خب واقعا داشتم دوسش

  ...باشم باهاش نمیتونستم ولی
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  ... نمیزاشت وجدانم

 بود کرده هرکاری من واسه سینا

  شد جدا ازم باالخره

  بودیم خواب گیج هردومون

 خوابید و خودش بغل تو منوکشید و گزاشت سرم زیر دستشو

  کن ولممم ارسام-

  دیگه بخواب+

  کن ولممم گناهه دارم شوهر من ارسااام عع -

  بخواب بیدارشیم باید دیگه دوساعته +

  باش اینجا توام االچیق تو میرم نمیخوابم اینجا من  -

  یگهد بخواب میکنم خواهش گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو اونیکی که برم خواستم

  امشبو فقط بخوابم باارامش بزار ام خسته

  نه .... نه-

  کرد باز چشماشو

  کشید اتیش به جیگرمو چشماش توی غم

 ... اخه باشیم باهم نتونستیم چرا خدایا

  باشه این باید من سرنوشت چرا

  باشم باارسام ولی کنم بابا نام به رو کارخونه کل بودم حاظر

   بودن گفته بهم اگه

  میکردم اینکارو
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  کنم مقاومت نتونستم    

  خوابید گرفتمو محکمتر که بستم چشمامو و بهش چسبیدم

------------------------- 

  پریدم خواب از ارسام گوشی زنگ باصدای

  بود خوابیده مظلوم چقدر

  نشد بیدار که دادم تکونش چنبار

 هوم؟ وگفت داد خودش به تکون یه زدم صداش

  بریم باید هشته ساعت ارسام پاشو

  میرفتیم باید ولی بودم خواب گیج

  یهو خودش بغل تو کشیدم و زد بهم لبخند یه و شد بلند گیجی با

 ؟!!! چشه این وا

 پوشیدم برداشت رو کتش و االچیق تو رفت و بوسید لپمو و کرد جدام خودش از بعد
  ماشین سمت به افتادیم راه و برداشت وسوییچاشو

 میگما-

 

, ۴..۱۵ ۱: 

  ارسام

 جانمممم+

  بودیما باهم میفهمن بریم باهم اگه برم پیاده بقیشو خودم که یجا برسون منو -

  نیست بیمارستان کسی االن+
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  باشش مطمعن

  .... فهمید ؟اگه چی بود سینا اگه-

  اخه میکنه چیکار بیمارستان تو اینموقه سینا+

 نمیکنه عیب کاری محکم از کار هرحال به-

 

  میگیم راستشو میریم باهم فوقش+

  چیییییی گفتم مانند جیغ

  پیچیییییی پیچ-

  شدیم وارد باهم و بیمارستان رسیدیم

  باال رسیدیم تا

 گزززشتتتتتتتتت؟ خوووش گفت طرفمونو اومد که دیدم عصبانیشو چهره

 

, ۴..۱۵ ۱:۴۴ 

 گذذذشتتتتتت؟ خوووش گفت سمتمونو اومد عصبانیت با سینا

  میلرزیدم خودم به داشتم ترس از

 چیه؟ منظورت گفت ریلکس و جلو رفت ارسام

 بوووودیییید؟ کجا گفت منو طرف اومد سینا

 ....هی...ی....چ گفتم کنان من من

 برندار غیرت فاز بیخود گفت و ایستاد من جلوی و اومد ارسام

  باااااشه خیابون تو شب نصفه سه ساعت تا زنننت نمیزاشتی داشتی غیرت اگه
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  بود شده حرررصی سینا

  نداااااره ربطییییی هیییییییچ توووو به زد داد بلند

  بیمارستان از بیرون بردم و کشید بازومو منو سمت برداشت خیز و

  دنبالمون دوید ارسام که

  دنبالمونه ارسام دید تا سینا

  ارسام سمت رفت و بیام تا همینجا وایسا گفت بااخم

  نششششه دعواشون کن کمک خودت خدایا وای

----__------------ 

  ارسام سمت دوید

  نزدیکشون رفتم

 رفتاراااات؟ بااین مرررردی خیلی بگی میخوای:ارسام

  گذرونی خوش باش رفتی و برداشتی منو زن که توووومرررردی نه -

  بووود خیابووون تووو شب نصفه سه ساعت زننننت  +

  گشنه و بمونه تنها خیابونا تو شب نخواستم که بزار غیرتم پاااای به تو

  منه زن ؟ دااشت ربطی چه اصال تووو به-

  منه زن بمونه گشنه

  تووو نه مربوطه من به بیاد سرش بالیی

 باشه خونت تو مردی جوهر یذره فقط اگه هنوز ولی باشه اینجوری تو نظر از شااااید+
  باشه خیابووون تو شب نصفه رفیقت ناموس نمیذاری

 بوووودید؟ کجااا دیشب اصال دنبالش بیام که خودم به نزدی زنگ بود؟چرا خیابون تو-

  نمیکرد فرار دیشب که باشه تو با اخه میخواست اگه  +
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 ؟ بودید کجااا بدههه سوالمو جوااااب-

  ... که بودی اورده دختر این سر بالیی چه دیشب نبود معلوم هه+

 زد داد سینا یهو

 ؟ هاااان بودید کجااااا دیشب میگم دارم ندااااره ربطییییی توووو به-

  کشیدم و گرفتم رو سینا دست

  بریممم بیا میدم توضیح برات من سینا

  دارمممم ام تو واسه اونور گمشو تو گفت و اونور کرد پرتم محکم سینا

  کن صحبت درست باهااااش گفت و بهش پرید ارسام

  مرتیککککه اخههه چه توووو به ... ن ن س رو تو-

  بریمممممممم بیااا خداااا تورو سینا*

  میکرد نگاهمون بااخم داشت هم ارسام و ماشین سمت بردمش و کشیدم دستشو و

  فرمون رو گزاشت سرشو و نشست رل پشت

  دودقیقه بعد

  کرد روشن ماشینو

  اینا مامانش خونه در دم رسیدیم

  بزارممم اینجا پامو عمراااا

 ：کشیددد داد سرم عصبانی

 

  شووو پیاااده

  نمیزارمممم اینجا پامو هم لحظه یه حتی من-
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 شووووو پیاده میگممم تو فک ببند زد داد تر بلند

  نمیشکنمممم غرورمو من ولی کنم عصبیش بیشتر نباید و عصبیه میدونستم

 نمیزارم اوونجا پاموو هم لحظه یه حتی دیگه من گفتم اروم

 شووووووووو پیااااااده گفتمممم نیار باال منو سگی روی اون اریانا-

  نمیییشم گفتم منم+

 نه؟ نمیشی-

  شیشه سمت برگردوندم سرمو

  کرد بازش شدت با و من در سمت اومد و شد پیاده ماشین از که

 شوو پیااااده-غرید دندوناش الی از

  اونجا نمیاااام من تورووخدا سینا+

  کشید و گرفت زدستمو

 نرسید بهش زورم ولی گرفتم ماشین صندلی به محکم خودمو

  میکشید و بود گرفته قدرت با دستمو

  تو داد هولم و کرد باز رو در

  حیاط محوطه از گزشتن از بعد و

  رسیدم خونه در دم

  تو کرد پرتم و کرد باز درو

 میکننننه؟؟؟ چیکاااار اینجا دختره این سییینا گفت دید منو تا مادرش

 رس با که کرد ولم و تو کرد پرتم و خودش اتاق تو باال طبقه بردم و مامانش به نداد محل
  زمین رو اومدم
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  جونم به افتاد لگد و مشت با و

  میزد بیشتر میزدم فریاد هرچقدر

 بود شده وحشیا این عین

 پاش با که اتاقش کف بود افتاده خوابیده و نداشتم زدنم فریاد نای حتی دیگه که زدم انقدر
  لعنتتتتتی گفت و پهلوم تو زد محکم دیگه یکی

  لعنتتتتتتتی

  .... پسره بااون بری اینکه نه ببینی خانوادتو و ترسا اینجا میارمت گفتم بهت

  پهلوم تو زد پاش با دوباره و

  بود گریه میکردم که کاری تنها و میکرد درد بدنم کل

  بخورم تکون جام از نمیتونستم حتی

  میکشیدم درد و زمین رو بودم شده مچاله

 کرد قفل درم و بیرون رفت و کرد اخم
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 علیرضا

  نمیمووونه زنده نشه بیدار دیگه هفته تا اگه گفت دکتر گزشته روز سه االن خدایا

 

  میخوااااام تووو از ترساموو خدایااا 

  ببینمش برم باید گفتم و پزشکش سمت رفتم

  نداره مشکلی-
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  نشستم کنارش صندلی رو و اتاق تو رفتم پوشیدمو مخصوص لباسای

  بود وصل بهش دستگاه و دم کلی

  دیگه پاشو خانومم ... ترسام-

 خواب؟ اینهمه نیست بس

  بسازیم نو از نو زندگیمو دوباره بریم تا پاشو

  عروسی بعدشم هفته یه و میکنیم عقد باهم و خاستگاریت میام دوباره من

  میاد بدنیا بچمونون بعدشم یکسال و

  کنیم براورده باهم ارزوهامونو تا پاشو پاشو

  بود گرفته بغضم

  ببخش منو ترسا-

  میخواستمت کن باور

  دلم ته از

  قامانت جز نمیدیدم هیچیو دیگه که بود گرفته چشمامو جلوی کینه و نفرت اونقدر ولی

  شه صاف دلم شدی باعث تو ... تو

  ندارم بابات از ای کینه هیچ دیگه کن باور

  پاشو تو فقط

  نیستم نباشی میخوام تورو من

  دارم دوستتت

  ام گونه رو ریختن اشکام

  ترسا ببین-
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  کرد گریه دوباره سال بیست از بعد مغرور علیرضای ببین

  کرد دق مادرم و زندان افتاد بابام چرا فهمیدم تازه و بود سالم ده که موقعی

  بگیرم انتقام روزیکه تا باشم محکم و نکنم گریه گرفتم تصمیم

 شکست سالم بیست شده کهنه بغض االن

  بخاطرتو

  عشقممم بخاطر

  زندگیمی همه دیدم اومدم خودم به تا لعنتی

  ندارم طاقت دیگه پاشو

  میریختن سرهم پشت هام اشک

  کردم گریه تختش رو گزاشتم سرمو

  گزاشتم دستش رو دستمو و باال اوردم سرمو دقیقه چند از بعد

  نکنم اذیتت دیگه میدم قول ترسا-

  ندم فحش بابات به

  پاشو فقط نکنم باهات لجبازی

  که برم خواستم و برداشتم دستمو و بوسیدم پیشونیشو

  پرید پلکش کردم حس

  شدم خیره بهش دقیقتر همین واسه زدم توهم کردم فکر

 خوردن تکون هاش مژه که

  دکتتتتتر گفتم و بیرون دویدم خوشحال

  بیاااد یکیییی پرررستاااار
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  چیییشده گفت سمتمو اومد سریع دکتر یه

  داد تکون رو پلکش..  پلکش-

  اتاق تو دویدن پرستار چنتا و دکتر

  .. ام بچه ... چیشده وااای گفت و اومد مامانش

  اومد هوش به کنم فک-

 شکررررر شکررررت خدااایااا واااای چییییی+

 

 اریانا

  بود شب ده ساعت

  رفت ضعف دلم

  اینا اورده منو که صبح از

  نخوردم هیچی کتک غیر

  بودم مونده صبحم حالت همون تو هنوزم و میکرد درد بدنم

  سرجام از بخورم جم بتونم که بود این از تر کوفته بدنم

  میریختن سرهم پشت بدنم درد شدت از اشکام

  زخمهام از بدتر ولی

  میسوخت که بود قلبم

  فقط بمیرم داشتم دوست

  هوا رو رفت اخم که بلندشم خواستم

 میکردم ناله اروم و موندم همونجووری بیخیال
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  بست درررو باشدت و اتاق تو اومد سینا

  بخوووور گفت و گزاشت روبروم رو غذا سینی

  بیرون رفت و

  میگرفت درد بدنم جای یه میخوردم که هرتکونی نتونستم ولی بخورم خواستم

  هوا رو میرفت اخم و

  بخورم نتونستم ولی بود ام گرسنه بااینکه

  بستم چشمامو

 نخوووردی؟ چرا گفت و تو اومد سینا بعد ساعت نیم تقریبا

  گفتم میومد چاه ته از که ارومم و گرفته صدای با و کردم باز چشمامو

  نمیتونم

  بشینم تا کرد بلندم یهو و گرفت بازومو زیر و نشست اومد

 هوا رفت جیغم که

  اااااااااااااااااااخ-

 دهنتووووو ببنددددددددد+

 ......... بدنم کن ولم-

  شد جمع درد از قیافم و روزمین افتادم بجون دوباره و کرد ولم

  میریختن ام گونه روی دیگری از پس یکی اشکام و

  کنه بلندم خواست دوباره سینا

  کرد بلندم تر مالیم و گرفت بازومو دوتا هر اینبار

  .... تخت کنار نشوندم و
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  هوا تو رفت که بود اخم دوباره و

  هم تو رفت اخماش سینا

  پرکرد قاشق یه

  دهنم تو گزاشت

  میریختم اشک و میخوردم

  تخت روی خوابوندم و کرد بلندم شام خوردن از بعد

 ببره رو غذا سینی تا رفت و

  تخت روی شدم مچاله

  میکردن درد خیلی پهلوم و کمرم

  تخت روی خوابید و اتاق تو اومد سینا رب یه از بعد

  کنه حلقه دورم دستشو اونیکی خواست و گزاشت سرم زیر دستشو یه

 ااااااااااییی： زدم جیغ که

 بخواب بگیر خب خیلی-

 

 

 

 ：علیرضا

 

  بیرون اتدلختن اتاق از ومنو اتاق داخل اومدن وپرستارا دکترا
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 شدم مواجه ارسین پریده رنگ باقیافه بیرون اومدم اتاق از وقتی

 

  بودن کرده حل پرستارا دکترو چرا شده چی：ارسین

 

 

 نیست مشخص چیزی هنوز نمیدونم_

 

 

  انه کردی کاری دس هارو دستگاه نکنه عوضی کردی نیست؟؟؟چیکارش مشخص چیزی_

  واستادی من تریای جونه پای جوره توهمه نیست بعید ازتو

 

 

 یستمن نیستم دل سنگ من شدن شکاک من به اینقدر یعنی عدالتی بی ازاین شکست دلم
 نمیفهمند چرا

 

 

  نمیرسونم آسیب عشقم به من منه هشق اون مردم من مگه تاحاال تو؟؟؟ازکی ترسای_
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  نیست بعید تو از_

 

 

 اختواند ارسین منو بین نگاه ویه اتاق از بیرون اومد دکتر که میکردیم جروبحث داشتیم
 ：گفت

 

 داری؟؟؟ بامریض نسبتی چه شما

 

 

 ： گفتیم باهم هردومون

 

  همسرشم

 

 ： گفت انداختو بهمون گیج نگاه یه دکتر

 

 خانمید این شوهر دوتاتون_

 

  باهم هردو

 

  من فقط نه_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 610 

 

 ：گفت بود شده گیج که دکتر

 

 

  کجان مادرش پدرو_

 

  میان االن_

 

 اتاقم بیان بگین اومدن وقتی باشه_

 

 چطوره؟؟ دکترحالش_

 

 ا بهوش روشکر خدا_

 

, ۴..۱۵ ۱:۵ 

 باخانوادش باید که هست مشکلی یه……… ولی بخش میشن منتقل وتافردا و ومدن
 بزارم درمیون

 

 

  افتاده اتفاقی چه بودم بچش پدر من خانوادشم جز هم من_
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 (کرد بهم مشکوک نگاه یه)دیگه همسرشونید یعنی بودید بچشون پدر شما_

 

 

 میگفتم باید چی

 

 

 بله_

 

 

 بیاید بامن پس_

 

  کردید لبم به جوون شده چی بگید دکتر

 

 راماخداروشک برد کما روتوی ایشون که شده وارد بیمار سر به شدیدی ضربه متاسفانه_
 اینکه دیگع مشکل ولی اوردن دست رابه هوشیاریشون

 

 

  هچی مشکلش دکتر بگید گفتم شدو تمام تحملم که کرد سکوت ای چندلحظه دکتر
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 برند راه نمیتونند واردشده نخاعشون به که ای ضربه شدت بخاطر ایشون_

 

 

 میگید دارید چی دکتر چی یعنی_

 

 

  متاسفم_

 

 

 باشه؟؟ نشین ویلجر باید همیشه برای من ترسای یعنی_

 

  نه_

 

 میزنید حرف بریده بریده چرااینقدر دکتر چی پس_

 

 

 اهاپ حسی بی باعث که دیده شدیدی آسیب نخاعشون بلکه نشدند نخاع قطع ایشون_
  شده
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 دیگه؟؟؟ بشه خوب بادرمان میتونه یعنی_

 

 ست باال خیلی عمل هزینه ولی خوشبختانه بله_

 

 

 باشه هرچقدر نیست مشکلی_

 

 اریانا

  شدم بیدار خواب از پیچید دلم تو که دردی با صبح

 کردم باز چشمامو الی

  داشتیم فاصله باهم میلی یه و بود روبروم دقیقا سینا صورت

  بخورم تکون نمیتونستم

  بود گرفته محکم سینا هم و میکرد درد بدنم هم

 نا...سی...سیناااا گفتم باناله

  نگفت چیزی اما خورد تکونی

  هوم گفت و  کرد باز چشماشو الی که زدم صداش دوباره

  میکنه درد بدنم کن ولم -

  خوابید و نداد نشون العملی عکس

  وااااا
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  سیناااااااااا-

  چتهههه هااان گفت و پرید خواب از یهو

  میکنه درد بدنم-

 کنم؟ چیکار+

  کننن ولم-

  شد اونطرفی و برداشت دستاشو

  خوابید و

  حموم رفتم و برداشتم مو حوله و چمدونم سمت رفتم و پاشدم

  بشم بهتر شاید رفتم ولی داشتم درد هنوز

  توش نشستم و کردم اب از پر رو وان

  بود کبود بدنم 

  شکمم و پهلوم مخصوصا

  کردم نثارش بود فحش هرچی دلم تو

  .. ولی

  بودم مقصر خودمم خب

  میخورد بهم خودم از حالم

  دیگه یکی با رفتم دارم شوهر منیکه

  ببخش منو خدایا اووف

  ......... عشقم اون اخه

  دادم تکون سرمو بستمو چشمامو
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  سینا فقط نه

  سینااااا فقطططط

 و حمام تو رفتم دوباره و برداشتم لباس و بیرون اومدم و پوشیدم رو ام حوله ازحمام بعد
  کردم عوض

  مشکی کوتاه استین جذب پیرهن و پوشیدم مشکی تنگ شلوار یه

  بود شده کار روش پولک که بود قرمز لب یه عکس روش و بودن توری استیناش 

  ناشناسه شماره یه از پیام یه دیدم که گوشیم سراغ رفتم

  کردم بازش

 ：بود این پیام محتوای

  سالم

  اومد هوش به ترسا

 اخ و غمسرا بیاد درد دوباره شد باعث که پایین باال وپریدم زدم گشادی لبخند خوشحالی از
 ...بیاد در ام

  شکرررررت خدااایا واااای

  شکرررررررر

  میدادم تکونش محکم و سینا سر تو پریدم

  پاااشووووو سیناااااا سینااااا-

 سینااااااا

  چتتتتتته ععععه+

  پاااشو اومدددده هوشش به ترررسا-

  سالمتی به+



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 616 

  دیگه پاشو عععه-

  بشی چی که پاشم+

  بیمارستتان بریم که-

 ععع دیگگه 

  نمیریم بیمارستان+

  چییییییی یعنیییییی-

  همین یعنی+

 خوابید دوباره و داد خودش به قوصی و کش یه و

  دیگه پاشووووو سینااااا ععع-

  ببینمشششش باید اوممممده هووووش به میگم

  خب چ من ب+

  میرم خودم پ خب خیلی-

  میکنی غلط تو+

  میکنی غلط میگی برم خودم میگم چ من ب میگی ببرم تو میگم خب واااااا_

  کنمممم چیکارر من پس

  کن سرگرم خودتو همینجا بشین+

 میگییییی چی هاااااااان-

  نه یعنی ننننه میگم وقتی عععه+

  بخوابم بزار بگیر خون خفه یا بخواب بگیر یا نرووهااا رژه اعصابم رو

  زدنه حرف طرز چه این واااااا
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  اتاقش کاناپه رو نشستم سینه به دست و کردم اخم

  ببینمش میخوام من خدااایا

  نمیزاره این

  چی یعنی خب

  ببینمت بیام من نمیزاره این اینجام که حاالام میبینی هعی .... دوستم

  کنم چیکار من خب

  لج دنده رو افتاده

 

  میکردم بازی گوشیم با

  بود دوازده ساعت

  شد بیدار باالخره

  بیرون اومد و شست صورتشو و دست

 خوردی؟ صبحونه-

 نداری؟ زبون： گفت که دادم تکون نفی عالمت به سرمو

 اللی؟ سالمتی به پس اها： گفت که انداختم باال هامو شونه

  خورد گره هم تو ابروهام

  بخووریم یچی پایین بریم پاشو گفت که

  نمیام-

  پاشو نیای میکنی غلط+

  کرد مجبورم زور به
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 ... ببینم اشو ننه این نحس قیافه نمیخوام هی من حاال

 پوف

  پایین رفتم خوردی اعصاب و بااخم

  میکرد نگاهم بااخم مامانش

 ماامان سالم：سینا

  پسرم سالم-

  کنم سالم مامانش به یعنی که داد فشار دستمو

   .. بابا برو

  میشکست داشت دستم که حدی در داد فشار محکمتر

  نکردم سالم و نیوردم خودم روی به بازم اما

  سالم گفتم اروم مجبوری دیگه که گرفت دستم از ریزی نشگون

  نزاشت محل و اونور کرد روشو

  میخواستییییی همینا عععه

  میز پشت نشستیم و رفتیم سینا با

 (سینا مامانه)سیما

  بیرون رفت و گفت خدمتکارش گوش در چیزی یه

 چید رو میز رب یه بعد خدمتکاره و

  ورشتخ بشقاب یه و ساالد کاسه یه و گزاشت سینا جلوی برنج پراز بشقاب یه فقط البته

  ...چی یعنی

 حساب ادم منو یعنی االن
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  .....      نکردن م

 کرده اذیتم کاراش بااین کنه فکر نباید بیارم خودم روی به نباید ولی

  نشستم سرجام ریلکس

  کردم حفظ و ظاهرم ولی میسووختم داشتم درونم از

  بیار خانمم واسه گفت و خدمتکاره به کرد رو سینا

  سیماست خانم دستور ببخشید-

  بیرون رفت و

  اینجام االن من اینکه گرفتن نظر در بدون هم سینا

  خوردن به کرد شروع ریلکس

  نزد هم تعارف یه

  عوضیییی

  بود سکوت فقط اینکاراشون واسه جواب بهترین

  اتاقش سمت رفت و پاشد شد سیر که موقعی

  بیارم در رو سیما حرص اینکه واسه منم

  نیست مهم برام اصال که

  کردم تمیز رو میز و برداشتم رو بشقاب بالبخند

  میکرد نگاهم حرصی و تعجب با و بود ایستاده سیما

  سینا اتاق تو رفتم دادمو تحویلش خوشگلی لبخند
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  میکرد کار تاپش لپ با و بود نشسته تختش رو

  ترسا پیش ببرم میکنم خواهش گفتم پیششو نشستم

  نمیبرم-

 ؟ کنم التماس اگه+

  نمیبرم-

  سیناااااا+

 ؟ نه یا رو گاله میبندی گفت عصبانیت با سمتمو کرد رو

  واااااا

  گوشیم سراغ رفتم و اونور کردم رومو کردمو اخم

  میکردم بازی داشتم

 و پاشد سینا که

 

  رفت و شد اماده

 ?کجا-

  چه تو به+

  کردم یکاری خب میزنه حرف اینجوری چرا این

  کشیدم جوورشم

 !!! مرگشه چه دیگه

 بیرون رفت
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 ترسا

  کردم باز که چشمامو

  و شد پدیدار جلوم ارسام و ارسین و بابا و مامان شاد های قیافه

  نفر اخرین

  .....خورد گره نگرانش نگاه تو نگاهم

  شکمم رو کشید دستمو و ام بچه سمت رفت فکرم ناخوداگاه

  کردم حس رو شدیدی درد که

  گفت سمتمو روکرد میزد چیزی یه سرمم تو داشت و بود سرم باالی که دکتری

  ... شد سقط

  زدم زل بهش باناباوری

 !!!بود افتاده من برای اتفاقی چه اصال

  بیارم یادم رو ها لحظه اخرین کردم سعی

 علیرضا#

 پارک#

 رستوران#

 گوشیم#

 ارسین#

 دعوا#

 .....کردنمو گریه_و_دویدنم#

  هیچی دیگه
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  ... بود یادم که تصاویری اخرین

  ... افتاده من واسه اتفاقی چه-

  مامان برم قوربونت الهی وگفت جلو اومد مامانم

  که کشیدم چی مدت این تو نمیدونی

  کردم نگاهش گنگ بوسیدنم به کرد شروع و

   ...   مدت کدوم-

  بودی کما هفته سه خانوم گفت و زد بهم لبخندی ارسام

 چیییییییییی گفتمم باناباوری

  نهک استراحت باید کنید خلوت رو بیمار دور سریعا گفت همشونو به کرد رو پرستاره

  بمونه پیشش میتونه نفر یه فقط

  رفت وحشتناکی غره چشم بهش بابا که میمونم من گفت و جلو اومد علیرضا

  انداخت پایین سرشو و عقب کشید که طوری

  میمونم من گفت پرستاره روبه ارسام

  ... بیرون رفتن همه و

 فقط ارسام و بودم من حاال

  اصال نمیفهمم چیزو همه بدی توضیح واسم میشه ارسام-

 ؟ روز اخرین از نیست یادت ویزی+

  خورد زنگ گوشیم رستوران رفتیم بعد بودیم پارک تو علی منو-

  گرفت گوشیو شد عصبانی علی بود ارسین

  شد دعواشون و اومد ارسین
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  .... اونور برم که خیابون سمت دویدم

  نیست یادم چیزی دیگه：کردم نگاه چشماش تو

  اینجا اوردنت ارسین و علیرضا و زده بهت ماشین+

  کماایی تو است هفته سه

  وایساد قلبت بار یه حتی

  بردی در به سالم جون خداروشکر ولی رفتی شدنم فلج تامرض و

 چی؟ ام بچه-

  بدیم جاتن میتونیم یکیشونو جون فقط گفت دکتر بود وخیم حالت بودنت اورده موقعیکه+

  ام گونه روی افتاد چشمم گوشه از اشکی قطره

 شد سقط ام بچه یعنی

  بود ناخواسته درسته

  ... ولی

  ....  بود ام بچه خب

  بود اینجا اریانا بودی کما تو موقعیکه گفت ارسام

  کرد نگاهش خوشحالی و تعجب با و باال اوردم سرمو اریانا اسم باشنیدن

 کجاست؟ ااالن پس پس-

 نیمده هنوز ولی اومدی هوش به که دادم پیام براش نمیدونم+

 ...بیاد نتونسته کنم فکر

  باشه اومده سرش بالیی نه...نک-

  نکنه خدا نه+
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 ....اومد که موقعی-

  بود نگرانت همش نبود خوب حالش اصال+

  میکردیم نگاهت داشتیم شیشه پشت ما همه بودن باالسرت دکترا که موقعی

 ......... شد بد حاالش و زمین رو افتاد هم اریانا ایستاد قلبت که اونلحظه

  ببینمش میخوام-

 ....کجاست نمیدونم+

 بیاااادددد بگو بهش توروخدا-

  اجیییم حتما میاد بتونه اگه ... بهش گفتم+

  گفتم و پایین انداختم سرمو

  ارسام

  اجیم جووونم+

  بزنم حرف علیرضا با میشه-

  شد مهربون نگاهش باز ولی خورد گره توهم ابروهاش

  بیرون رفت و بوسید پیشونیمو

  بعدش رب یه

  شد اتاقم وارد علیرضا

  تختم کنار صندلی رو نشست اومد

  سالم_

...+ 

 کردی؟ لبم به جون بودی کما تو کع مدتی این میدونی-
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.......+ 

 شده تنگ صدات برای دلم بگی چیزی نمیخوای-

 بیام؟,هوش به تا موندی منتظر مدت اینهمه چرا   +

  مهمی واسم چون-

  جدیدته فیلم ؟یااینم...واقعا+

 ؟

 .... بدن جواب نمیتونن ولی میشنوم حرفارو ان کما توی که ادمایی نمیگن مگه ....واقعا-
  ..شنیدی حرفامو همه توکه

  ...نمیاد یادم چرا ولی

 ونچ بکنی اینکارو االن همین بهتره بری بزاری و کنی بازی احساسم با دوباره اومدی اگه+
  .. نیستم احمق ترسای اون من دیگه

  بهت میدم قول  .. هستم تهش تا-

  بده بهم دیگه فرصت یه فقط

 ... کنم خوشبختت میدم قول

 

 

  گفتم سمتشو چرخید گونم روی چکید اشکم

  گرفتی ازم چیزمو همه-

  زندگیمو

  دختربودنمو

 کرد ذلیلم و خار خانوادم جلو
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 ی

  کردی حقیرم و پست ناکس و کس جلو

  ... داری دوباره فرصت انتظار االن            

  بود هکرد کور چشمامو انتقام اونموقع فقط میخواستمت واقعا من .... میدونم میدونم ترسا-

  دارم دوست چقدر فهمیدم که بود اتفاق اون از

  بشی من مال باید تو شده که هررررقیمتی به منی مال تو ترسا

  کردی نابود زندگیمو+

 چی؟ که برگشتی

  عاشقمی فهمیدی چون

 قیمتی؟ چه به

  خودم نابودی قیمت به

 پدرم پیشونی روی چوروکای

 مادرم لرزون دستای

  ....علیرضا قیمتی چه به

 تو تیلعن نبووودی ... ببینی تا نبودی که گزشت بهم چی نبودی که مدت اون نمیدونی تو
 ؟کجااااابودییییی هااااااان بودی کجاااا سختم روزای

  بود بالیشتم همدمم تنها کع روزایی تو

 بودی؟ کجا بود خدام میشنید رو ام اه صدای که کسی تنها
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 برانج رو کشیدی که سختیایی تموم کنم جبران تا برگشتم ... میدونم عزیزم میدونم-
  مردوونه قول میدم قووول میکنممم

 میکنی؟ جبران چیو    +

 رفتمو؟ دست از ابروی یا شدمو تباه زندگی

 اخه؟ کنی جبران میخوای چیو

  بده دیگه فرصت یه فقط بهم  -

  نمیکنم تکرار دوبار رو اشتباه یه من  +

 باشی؟ میخوای ارسین اون با بگی میخوای ؟یعنی چیه حرفات این معنی-

  داره که نداره نه؟دوستم که چرااا+

  میزاره احترام بهم

  باشن قاعل ارزش وجودم واسه که باشم ای خونه خانوم میخوام

  پذیرفته شرایطم باهمه منو اون          

  و فهمیدیییی بشیییی باید من خونه خانوم فقط تو منی مااال منی عشق تو ولی-

  اتاق از بیرون رفت پاشد

  ... منو میخواد هنوزم یعنی

  نمیگه دروغ بهم حسم پس پس

  خب دارم دوستش هنوز منم

 .... بخوره بر غیرتش رگ به یخورده که زدم این واسه فقط حرفهاهم این

  ... دارم دوستش باز اورده سرم که بالیی بااینهمه چرا نمیدونم

  اریانا وای
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  شده تنگ واست دلم چقدر

  شهری توهمین االن تو یعنی

   .. بودی اینجا بودم کما من که موقعی

  ببینمش باید خدایا

------ 

 آریانا

  شبه نیم و هشت ساعت االن

  بود ام گرسنه بدجوووووور

  نخوردم حسابی و درست غذا دوروزه

  نخوردم هیچی صبح از که امروزم

  میرفتم داشتم ضعفه دل

  کنم غذا درخواست و پایین برم نمیزاشت غرورم ولی بود ام گرسنه خیلی

  میشدم کوچیک خودم فقط

  بود بد حالم

  گرفتم شکممو و کشیدم دراز روتخت

  اومد سینا باالخره

  نداشتم زدنم حرف حوصله حتی که بود ام گرسنه انقدر  

  سالم-

...+ 

 شدی؟ الل تو دوباره -

+… 
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  االغ هوووی-

  عمممممته االغ عوووضی

  تخت روی نشست و اومد

  کرد نگاهم باتعجب و

  پریده رنگت انقدر چرا-

  نیست.... چیزی گفتم میومد چاه ته از که باصدایی

  نشنوه صداشو سینا میدادم قشارش هی و بود اومده در شکمم صدای

  تخت رو نشستم و شدم بلند

 ؟. میکنه درد دلت-گفت و کرد ریز چشماشو

 ن+

 ....پر نکنه-

  نننننننننه： گفتم مانند جیغ و بده ادامه نزاشتم

  حاالاااا شدی سگ چرا چته-

  دار نگه خودتو حد میکنیاااا احترامی بی بهم داری خیلی+

 اونوقت؟ میشه چی ندارم نگه-گفت و زد ژکوندی لبخند

  نداشتم باهاشو کل کل حوصله اصال

  پایین انداختم سرمو ندادمو ادامه دیگه همین واسه بود ام گرسنه خیلی

  است اماده شام پایین بریم پاشو： گفت که

  دادن بهم رو دنیا انگار حرفش بااین
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 سرم تو سرد اب که انگاری ظهر قضیه اوردن یاد به با که پریدم جام از شدمو خوشحال
  توهم رفت هام اخم دوباره و سرجام نشستم باشن ریخته

 ؟ دوبارع شد چت-

  بود گرفته بغضم

 برو تو نیام که بهتر همون کنید رفتار ظهر مثل باهام دوباره قراره اگه+

  رفت و باشه-

  چیزی ... کشی منت ... چی یعنی واااا

  عععه

  گرررسنمه من خب خدایا

 

  خیلی نامردی خیلی کردم زمزمه اروم

  اومد در اشکم

  میشدم ضایع اتاق تو میومد یهو اگه

  باالخره خب ولی بود کم احتمالش البته

  بدم نشون خونسرد خودمو باید من ولی میخورم حرص ببینن میشن خوشحال اونا

  کردم گریه میتونستم تا و دوباره حمام رفتم

  نباشه معلوم که میزدم اب چشمامو هی شستمو صورتمو سریع بعد

  بودن قرمز هنوزم

  توش رفته شامپو کف میگم پرسید فوقش بیخیال

 بود قرمز خط هاش کناره که پوشیدم مشکی زانو زیر تا جذب شلوارک یه
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 بود مشکی و بودن هم سر که اش ست تاپ و

  بود رنگ قرمز  عروسکی عکس یه روش و

  ارایشی میز پشت نشستم

  بود واینا ادکل و مو ژل از پر روش

 سینا که میکردم خشک داشتم بلندمو موهای سشوار با و کردم باز سرم دور از رو حوله
  تو اومد

 ؟ حمام میری چندبار گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

  ندادم جوابشو

  دادم ادامه کارم به و

 ونهش به کردم شروع شدمو بیخیال ولی داشتن نم هنوزم و بودم کرده خشک نیمه و نصفه
  کردنشون

  کنم شونه برات تا بده گفت و ایستاد سرم پشت و اومد سینا

 نیست تو کمک به نیازی . میکنم خودم+

  کرد شروع و کشید دستم از رو شونه

 (کردید؟ دقت!!!   ... ها نداره اهمیتی براش من نظر اصال)

   میز روی کرد پرت رو شونه شد تموم وقتی

  نبندشون گفت که ببندمشون تا برداشتم رو موم کش   

 چرا؟-

  میگم من چون+

  نخواستم نظر تو از من-

  گفتم همینکه  +
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  نیست مهم واسم اصال نظرت-

  کشید و تودستش موهاموگرفت

 کند موووهامووووو کنننن ول آییییییی-
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  ییشووووون

  میزنی حرف من حرف رو باشه اخرررت بار+

  کنننننن ول نمیبندمشون باششه-

  تختش رو نشست رفت و کرد ولشون

  بود خوورد اعصابم

  عوضیه خیلی

  ... بگیرم تصمیم خودمم واسه ندارم حق دیگه یعنی این

 روی منشست و صورتم تو ریختم هامو چتری از دسته یه و موهام به زدم پاپیونی قرمز تل یه
  کاناپه

  بودن خورده گره توهم خود به خود ابروهام

  بخونم رمان یه برم تا برداشتم گوشیمو

  بود ام گرسنه خیلی

  داررره درد واقعا نخووری هیچی کامل روز یه

 بره یادم شاید تا میکردم سرگرم خودمو یجوری باید
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 کوچولو؟ گشنته چته： گفت و زد لبخندی و انداخت نگاهی بهم سینا

  بودم شده عصبانی

  دارم این برا من وایسا

 لیخی هم تاحاال کنه برخورد اینجوری باهام نداشت حق دیگه خوردم کتکشم کردم یکاری
  کردم تحملش

 

  گفت که ندادم بهش جوابی

  بخور برو باشه مونده یخورده کنم فکر-

  خندید و

  اشغاااال بخندی اب رو

 نگفتم هیچی بازم ولی میگرفتم اتیش داشتم

  بود سکوت جواب بهترین

 باز شدی الل -

 یافهق میشی عصبانی وقتی： گفت و خنده زیر زد بلند که کردم نگاهش عصبانی و بااخم
  میشه باحال خیلی ات

  خندید دوباره و

  بخندی اب رو ای

  بود شده تموم طاقتم

  میکردم گریه میتونستم تا و اتاقم تو میرفتم بودیم خودمون خونه اگه االن

  ... نداره ای دیگه جایی حمام و دستشویی غیر و اتاقه یه اینجا که حیف
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  ببینم اینجا بیا پاشو-

  کرد اشاره کنارش به

  ندادم محل ندادمو بهش جوابی

 نیستمممم؟ باتو من مگه-

+……… 

 ：غرید دندوناش الی از

 

 اریانااااااا

 

  کردم رمانه مشغول خودمو و تخت رو نشستم کنم نگاهش اینکه بدون

  کن نگاه من به-

  بود رمانه به حواسم تمام

  ندم محلش میکردم سعی و

  باتوواما بلندترگفت

 ( بسوووزه اونم ندی جوابشو و بزنه حرف باهات هی یکی میده حال ای)

+…… 

  دیوار به زدش و کرد پرتش و گرفت دستم تو از گوشیرو یهو

 گووووشیمممم خدااا وااای

  شد تکه تکه

  برداشتم هاشو تکه رفتم پاشدمو
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  بشه درست عمرا

  بود شده پرت جا یه اش هرتیکه

  زد شدت با که انقدر

  بودم گوشیم عااشق

  بود داده هدیه بهم تولدم واسه داداشم

  داشتم که بود گوشی بهترین

  اومد در اشکم

 وشیهگ برا صاف نکردما گریه سیناعه این جلو ولی کشیدم زجر اینهمه تاحاال اونوقت حاال)
 (اومد در اشکم

  ببینمم اینجا بیا-        

  اینجا بیا اینجا بیا هی توام کن ولم عععه

  کرد چیکار نازنینمو گوشی ببین

  میریختن پایین همینجور بودنو کرده پیدا راهشونو اشکام

  سرم زد داد

 باتوواممممممممممممم

 ویت خوردشده گوشی به نگاهم هنوزم اما تخت روی کنارش نشستم برداشتمو هاشو تکه
 بود دستم

  برگردوند خودش  سمت به وسرمو گرفت چونمو

  میریزم اشک که ببینه نمیخواست دلم بستم چشمامو

  شکستم دوباره ولی بشکنم جلوش نداشتم دوست

  اریانا توسرررت خاک ععه
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  گوووووشی یه اطربخ

  خاااااااک

  میدادم فحش خودم به دلم تو

  میچکید هام گونه روی سرهم پشت ام شده جمع واشکای

  کرد ول چونمو

  کردم گریه اروم و پایین انداختم سرمو

  نکن گریه بسه-

  شد بیشتر ام گریه شدت حرفش بااین

  کردم گریه پاهامو روی گزاشتم سرمو کردمو بغل زانوهامو

  هدیگگگگ بسه میخرممم یکیشو واست خب میکنی گریه انقدر گوشییییی یه واسه-

  میکردم گریه فقط

  اتاق از بیرون رفت

  حاال بودم شده راحت

  فقط کردم گریه دادمو فشار گرفتمو بغلم تو بالشتو افتادمو تخت رو

  .....نبود حقم این

  بود گرفته دلم

  نبود گوشیم بخاطر همش ام گریه

  رفتاراش این بخاطر

  بود خانوادش خودشو پیش شدنم کوچیک

 !کرد بلند من روی دست خانوادش جلو حقی چه به اون اصال
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 گزشت وقت چقدر نفهمدم و میدادم فشار بالیشتو میکردمو گریه همینطور

 شد اتاق وارد سینا که

 

 

 لقهح دورم دستاشو خودش و اورد در بغلم تو از بالیشت کرد بلند و تخت رو نشست اومد
  کرد

  نداشتم مقاومت نای دیگه گرفتم محکمتر که زدم پسش            

  نکنم گریه دیگه باشمو.اروم کردم سعی

 بعد و کرد من به نگاهم یه خودشو به نگاه یه و کرد جدا خودش از منو دقیقه ده از بعد
  شد خیس خییس کردی چیکار لباسمو ببین اع： گفت

 

 خب نکنی بغلم میخواستی خودته تقصیر

 

  اونطرف کرد پرتش و اورد در پیرهنشو

  پاشیدم اب و شستم صورتمو چندبار و شویی دست رفتم و پاشدم

  رونبی اومدم و کردم خشک صورتمو پایین نمیریزن اشکام دیگه شدم مطمعن اینکه بعد

  داشتم بدی ضعفه دل

  نیارم خودم روی به کردم سعی ولی

  کردی گریه بسکه شدی فرنگی گوجه شبیه ... کنا نگاش-

 نخوردی؟ هیچی تاحاال دیشب از نیست ات گشنه： گفت که  رفتم بهش ای غره چشم

 گفتم اروم و پایین انداختم سرمو و تخت روی نشستم
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  شدم تر گشنه ولی خوردم زیاد حرف+

  گفت و زد پوزخندی

  بیارن غذا برات تا کن خواهش -

  گفت که انداختم بهش عصبی نگاهی

  مغروری خیلی خدایی-

  کنی التماس خودت واسه نمیشی حاظر باشی هم موت به رو     

 میکنی اینکارو ترسا واسه فقط

 میدی؟ بهم رو پیشنهاد این پس چی واسه نمیکنم التماست میدونی که تو +

 مهمه برات غرورت حد چه تا ببینم میخوام-

  میرسه بهت چی +

 غرور شکستن بفهمی میخوام فقط نمیرسه بهم چیزی-
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  .. داره حسی چه

  تعطیل غذا روز چهار سه تا رسما یعنی

  نه وااای

  نمیکنم التماسش شکمم واسه هیچوقت ولی گرفتن  عزا دلم تو

  المان برمیگردیم فرداشب پس-

  ندیدم خانوادمو هنوز منکه+

   .. دیدم من-
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  بهتره اینجایی تو نفهمن

  شددده چی مگه ...چی یعنی+

 میکنن زندگی خوشی و خوبی تو دارن اونا اینکه یعنی-

  میگیییی چی ببینم بگو واضح+

  عمو فروخته رو کارخونه-

  خریده خارجی ماشین و لوکس خونه یه و

  داده زن رو امیر و

 کرده ازدواج امیر چییی+

 واقعا؟ خوشحالی-

 میشه؟ ناراحت داداشش ازدواج از کسی+

  اوال نیست برادرت اون-

  نبودی مهم هم یذره واسشون حتی یعنی کرده اینکارو بگن تو به اینکه بدون که دوما

 

  پایین انداختم سرمو

  امیدوارم باشن خوش ... نبودن مهم به کردم عادت من+

 ؟؟؟!کشیدن باال پولتو که نیست مهم برات اصال یعنی-

 

  .... نداره اهمیت هیچی برام دیگه نیست مهم کسی واسه وجودم که االن+

  جونشون نوش

  حقشون اینم کردن بزرگم سال بیست
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 حقت؟ از بگذری میخوای واقعااا یعنی-

 همشون بابا گور ... نیست مهم کس هیچ و هیچی برام دیگه+

  گفت و کرد ریز چشماشو

 ترسا؟ حتی

 ： کردم نگاهش ناراحت

 .....   ببینمش نمیتونم وقتی

 بسه میکشه نفس میدونم همینکه ... داره ارزش کلی واسم اومده هوش به همینکه

  

  تختش روی کشید دراز

  بخواب بگیر گفت و

  دمش خیره هاش ستاره و اسمون به ایستادمو اتاقش تراس تو رفتم نمیومد خوابم من ولی

  ها باستاره زدن حرف به کردم شروع اروم و

  میشه روشن اسمون تو اش ستاره میمیره که یکی میگه مامان-

  کدومتون شما نمیدونم

  منید بابای و مامان ستاره

  کجاست قبرتون نمیدونم حتی من

  ..بودید شکلی چه اصال ... یااینکه

 راستی؟ بودم کدومتون شبیه بیشتر من

 مامان؟ یا کرد انتخاب بابا منو اسم

  ...نبود این من وضعیت بودی زنده تو االن اگه بابایی
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  بودی پشتیبانم تو

  ترسا بابای مثل

 داروساز البته دکترم خانوم یه تو مثل منم ببین مامان

  دیگه میشه حساب دکتری همینم خب ولی

 ؟ رفته شماها به رفتارام از یکی کدوم راستی

  ببینمتون میخواد دلم       .... مامانی ... بابایی

  ندارم هم عکستون حتی ولی

  بلدم اسم یه فقط

  شاهین و ایدا

 شاهین,ایدا,اریانا

  باشم محکم لحظاتم سختترین تو همیشه بودکه گفته بهم مامان ... مامانی

  شده تموم طاقتم دیگه ولی

  شده پناه بی ... شده پشتیبان بی دخترت میبینی بابایی

 بد اهاشب اونم که مونده براش سینا یه فقط فامیل و اشنا و دوست باکلی بزرگ شهر تواین
  شده

  نیست مهم کسی برای دیگه وجودش دخترت

  میخوام گاه تکیه من .... بابایی

  دیگه بریدم

  نمیکشم

  تنهاا خیلی تنهاممم
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  بودن کرده خیس صورتمو اشکام

  ... کنه پاک اشکاشو که نیست هیشکی ولی میکنه گریه داره دخترت بابا ببین

  .... رسهب دادم به که نیست کسی زمین بخورم و دوالشم اگه میدونم ولی میشکنه داره کمرم

   .. کرد بغلم پشت از که میگفتم داشتم

 بود شنیییده حرفامو همه یعنی

 شنیدی؟ شو همه-

  اهوم+

 

 گفتم دلم تو

  تنهاتره همه از دوروبرش نداره هیچکسیو اونیکه میکردم فکر اوال بابایی

  ترینه تنها نداره خواب جای و خیابونه تو اونیکه فهمیدم شدم بزرگتر که بعدش

  ترینه تنها رهبگی دستشو و کنه کمکش که نداره هیچکسیو و غربته تو اونیکه نه گفتم بعدها

  ..... فهمیدم رسیدم اینجا به که حاال ولی

 اتنه همه از نداره خودش کردن خالی و کردن گریه واسه جایی خودش خونه تو حتی اونیکه
 تره وغمگین تر

 کرد پاک اشکامو و گردوند برم خودش طرف به سینا

 .خوابیدم و اتاق داخل بردم دقیقه چند از بعد و بوسید لبهامو نزدیکو اورد رو سرش 

 

 

  نمیبرد خوابم جووری هیچ
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  داشتم ضعفه دل بدجور

  ععععه بود ام گرسنه خیلی

  بود صبح سه ساعت نداشتم طاغت دیگه

  بود خواب خواب سینا و

  نفهمید که زدم صداش چندبار

  پایین رفتم ها پله از و گرفتم نورشو و برداشتم گوشیشو و پاشدم

  داشتم نگه خودمو ولی بیوفتم بود نزدیک بار دوسه

  میمردم گشنگی از داشتم بودنو داده دست از مقاومتشونو پاهام

  کردم باز رو درش و یخچال به رسوندم خودمو بدبختی به

  خوردم هولکی هول و برداشتم موز یه

  بود گاز روی قابلمه

  کردم نگاه داخلشرو و  رفتم

  داشت تهش یخورده

  بخورم تند تند کردم شروع و بشقاب توی ریختمش

  بود ام گشنه خب شم خفه بود نزدیک که میخوردم طوری

  بود هیچی بهتر خب ولی بودم نشده سیر زیاد بااینکه

  خوابیدم سرجام و باال رفتم و کردم جور و جمع سریع

   ..بود بهتر اینطوری

  بود شده بهتر حالم

_-------------------------_ 
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  بود خواب هنوز سینا شدم بیدار خواب از که صبح

  بود نیم و یازده ساعت

  رفتم ور موهام به و اینه روبروی نشستم

  بود بیکاری بهتر

  شد بیدار باالخره

  ریختم صورتم تو هامو چتری از دسته یه و بستم اسبی دم رو لختم موهامی

  پایین بریم پاشو گفت و ایستاد روبروم اومد سینا

  پایین بردم و گرفت دستمو که انداختم بهش نگاهی نیم اینه تو از

  میکرد نگاهم نفرت با داشت مامانش

  حسابش به بریزم باباشو ارث بگیرم حساب شماره باید جدی جدی نه

  پرررووووو زنک

 میز پشت نشستیم رفتیم سینا با و نکردم بهش نگاه اصال
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  نشستن میز پشت هم عمو زن و عمو

  خدمتکارا چیدن میز روی رو ناهار

  بووووووووود ام گرسنه چقدر وای

  نخورم هولکی هول زیاد که داشتم نگه خودمو

  کشیدم برنج بشقاب یه

  خوردن به کردم شروع و ریختم کنارش هم خورشت و
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 بخورم اروم میکردم سعی خیلی

  نکنم هول و

 .  شدم موفقم کنم فکر و

 و گرفت تمودس سینا همزمان که باال برم خواستم و سینک توی گزاشتم بشقابمو شد که تمام
  . نشستیم مبال از یکی روی و پذیرایی سمت کشیدم

  مبله اونیکی روی نشستن هم عمو زن و عمو

  المان میریم مافرداشب： گفت و عمو سمت به کرد رو سینا

 ....بهرام پس：عمو

  کرده کاراشو همه اون بهتره پیشش نریم-

  بگذری حقت از که راضی تو عمو اریانا+

  راضیم .... عمو بله*

  بگذره پول میلیاردها از نبود حاظر بود من جای به هرکسی شاید

  بوده پدراصلیم ساله چندین زحمات شرکت اون درسته

  پدرم یادگاری تنها بره دستم از میزاشتم نباید من و

  ...خب ولی

  نبود مهم برام هیچی دیگه

.... 

 هیچی

 

 

  کشیدن رو زحمتم باالخره سال اینهمه 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 646 

  ... ولی بگذرم حقم از نباید درسته

  نیست مهم

  گفت و کرد اونطرف اکراه با روشو عمو زن

  عروسی و عقد مراسم واسه کردن خرج پولی نه و اورده جهاز نه دختره-

  بوده فراهم براش خارج تو اماده زندگی

   ...  که اشم مهریه

 سکال واسش بخوای دیگه که نداری هیچی تو دختره ببین گفت و کرد نگاهم بااخم بعد
  بیرون بکش من پسر زندگی از پاتو پس بزاری

  متمس اومدید پول بخاطر فقط انگار میزنید حرف طوری گفتم و زدم بهش ژکوندی لبخند

 ... تو به دادیم گلمونو دسته پسر که بودیم ابروت و چشم عاشق ...پ نه-

  بده رو جهازت نداشت پول بابات حتی توکه

 

 توروم حداقل عوضی اخه خب سمتت اومدیم پوالت بخاطر میگه رک داره بیشعووور زنک
  نگو

  میکنه نگاه مامانشو نشسته کنا نگاه رو اشغال سینای

  کررده تایید اشو ننه حرفای یعنی این

 سمتم اومد پولم بخاطر اونم واقعا یعنی

 گفتم مامانشو سمت کردم رو

   .. بود دخترونگیم و پاکی من جهیزیه مهمترین ببین-

 گفت و باال انداخت ابروشو تای یه مامانش

  ...باشی نداشته همونم بفرما نه-
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  بودم شده حرصی

 هااان؟ نمیدید طالقم چرا بگذرم میخوام ارثم از میدونید که حاال اصال  +

  کرد نگاهم عصبانی سینا

  نه که چرا： عمو زن

  ماماااااان کن بسسسس：مامانش سر زد داد سینا

  کن بس توو نه+

 ؟ هااان بگذری مهال از میخوای بخاطرش که داره چی دختره این

 

 دیگه کیه مهال ....مهال

  گفتم مامانشو سمت به کردم رو

  ام اماده طالق واسه من

  ندارممممم خانواده این توی بودن به هم میلی هیچ

  نداااری تووو که میخواااد لیاقت بودن ما عروس+

  نیست این مننن لیاقت اررررره-

  ایناست از بیشتر خیلی من لیاقت

 دیگگگگه بسسسه گفت بلند سینا

 باال رفتم و کردم همشون به عصبی نگاه یه

  گرفتم دستام تو سرمو و تخت روی نشستم

 کنممم تحمل رو تحقیر اینهمه باید کی تا خدایا اووووف

  دیگه کن راحتم یا بده نجاتم یا
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  اتاق داخل اومد سینا

  اوردم در امو شناسنامه و چمدون سراغ رفتم

  گفت عصبانی و گرفت و جلوم سینا که بیرون برم خواستم و

 بکنی میخوای چیکار

  بگیریم طالق نیست قرار مگه-

  دیگه الزمه شناسنامه

 نیییست قراری همچییین+

  هسیسست-

 هست یعنی میگه مامانت وقتی

  نکردم قبول منکه گفت چی یه مامانم+

  نکردی مخالفتم ولی-

  میکنیم صحبت باهم بشین برو+

 موووونده؟ صحبتیم مگه-

  دادگاهه تو پایانیمو های صحبت

  نمیدممم طالاقت من نکننننا دادگاه دادگاه هی+

 تمگف و زدم پوزخند یه و تخت روی نشستم بشکنه میخواست بغضم بود خورد اعصابم
  بهههت لعنت سینا بهت لعنت：

  سراغم باشی اومده پول بخاطر توام که نمیکردم فکرشو

  بخواد خودم بخاطر منو که هست یکی دنیا این تو بود خوش این به دلم حداقل

 هااااان؟ میخوام پول بخاطر تورو من گفته کی+
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  گفت چی مامانت پایین نشنیدی-

  حاال گفت چی یه بود عصبی مامانم+

 ایستادم روش روبه و شدم بلند

  گفتتتت چی یه بود عصبی مامانم!همییین-

 ：دادم ادامه و اش سینه تو کوبوندم بامشتام

  هاااان نگفتیییی بهش هیچی چرا پس

  کردی انتخاب خودم بخاطر منو نگفتی چرا

  نگفتییییی چرا هااااااان مهمترمم برات من نگفتی چرا

  میریختن هام گونه رو دوباره اشکام

  میگیره درد خودت دست نزن گفت و گرفت دستاش تو مشتهامو سینا

  کردم زمزمه لب وزیر تخت رو نشستم و اوردم در دستش تو از مشتامو

 ..... نامررد

 گرفتم دستام بین سرمو

 میکنییی؟ گریه انقدر وقته چند این اصال چرا تو گفت و کنارم نشست اومد

  ....نمیخوام منکه عععه پایین میریزن خودشون لعنتیییا این-

 

 ؟ بزنیم شهر تو دوری یه بریم نمیخوای گفت و زد لبخندی

  بریما باید فرداشب

  دادم تکون سری

  دمکر  سرم سفیدمو شال و پوشیدم کوتاه نخی مشکی مانتو یه با مو یخی جین شلوار
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  رفتیم و پوشیدم سفیدمم اسپورت کفشای

 من مال مثل یخی لی شلوارش و بود مشکی پیرهنش اونم

 

  نشستیمو ماشین تو

 کرد پلی رو اهنگ سینا

  نمیخواد اسمون انگار

  باهم ببینه ماهارو

  نبندو من رو و چشمات

  باغم منو اشتی نده

  اخر لحظه که نگو

  نم نم بارون یه زیر

  مریم گل دستم میدی بگیری سرختو گل

 ما تو

 

, ۴..۱۵ ۱:۵ 

  منی ل

  نه نگو

  نه نگو توام مال من

  کنه جدا هم از مارو نمیتونه هیشکی

  نه نگو
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  نگووونه

 باتو من باشم میشه

  دستاتو تو دستام

  تو دعوا بامن نکن

  حرفاتو میکنم گوش

  حرفاتو دارم دوست

  اخماتو و چشما

  باتو من بری هرجا

  تو گرما میخواد تنم

  نه نگو منی مال تو

  نه نگو توام مال من

  نه نگو کنه جدا هم از مارو نمیتونه هیشکی

  نه نگووو

 (منی مال تو اهنگ روشنک&بابا علی)

---------------------- 

 شهربازی؟ بریم چیه نظرت-

  بریم+

  دکه دم رفتیم و شهربازی دم رسیدیم

  رفتیم و گرفت رو بازیا از چنتا بلیط

---------------------- 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 652 

  ماشین سمت رفتیم که بود شب هفت ساعت

  گفتم سمتشو برگشتم

  سینا-

  هوم+

 ....بیما بریم میشه-

 نه： گفت قاطع و محکم و بدم ادامه نزاشت

  چرا اخه-

  نه یعنی نه گفتم وقتی+

 نزززززن حرفشم دیگه

 خوواااهش ببینمشششش میخوامم سینااا توروخداااا اومده هوش به اخه-
 میکنممممممممممم

  نننننه گفتممممم+

 سیناااا-

 ارریااااانااا+

  .... دقیقه پنج فقط ببینمششش باید من-

 نرووووها راه من مخ رو اریانا+

  اخخخخخه که نمیخوره بر جایی به دقیقه پنج-

 هاااان اصال میگم چی من نمیفهمی+

  المصب دقیقه پنج بابا فهمییینمی تو نه-

  دیگگگگگگگگگه کن بسسس： زد داد
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  ببینمششششششششش باید میگم زدم داد خودش از تبعیت به منم

  بیاررپااایین صداتو+

  دقیقه پنج فقط ولی خب خیلی

  باشه-

  بودم خوشحال خیلی

  بیمارستان رسیدیم

 داخل دویدم

 

 ترسا

  بیمارستانم تو روزه سه اوف

  نمیذاره دکتر ولی خونمون برم میخواد دلم شدم خسته

  اخه خوبه حالم منکه خب

 

  دممیکر  بازی باهاش داشتم.بود اورده.برام ارسام گوشیمو بود رفته سر خیلی ام حوصله

 

  شد باز شدت با اتاقم در که 

  کردم هنگ دیدم که باچیزی که بهش ببندم و فحش سر که باال اوردم سرمو

  ایستاد سرجاش یهو

  میکردیم نگاه بهم تعجب با هردومون

  گفتم و اومدم خودم به یهو
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 خوووودتی..........نا...یا.....ار

  گرفتم بغلش تو محکم طرفمو اومد و بود اومده خودش به تازه انگار اونم

  بود شده تنگگگ برات دلم چقدر اررریانا وااای-

  گفت و شد جدا ازم

  همینجووووور منم

  عوووضی

  بیشعوووری خیلی

 

  استقبالت از اینم بیا -

  عوضی بود شده تنگ برات دلم+

  بمیری بود نزدیک

 بودی؟ گوری کدوم تو اومدم هوش به روزه سه من تازشم نمررردم که حاال-

  کرده لج باهام سینا گفت و پایین انداخت سرشو

  چراااا اخه-

  بهت چیزی نگفت ارسام+

  نه-

  دقیقه پنج فقط گفته سینا که حیف بزنم که برات دارم حرف کلی وای بیخیال+

  دارم باهات حرف کلی منم سینا بابا گور-

  پس میگم من اول+
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 وای- میکردم نگاهش تعجب با فقط تااخرش منم و اینا باباش جریان گفتن به کرد شروه و
  ...یعنی ... نمیشه باورم اریانا

  دیگه نیست مهم واسم گذشتم حقم از من ولی ... اهوم+

  بچرخه زندگیمون که داره پول کافی اندازه به سینا

  باشن خوش بزار

  ریختن بهم زندگیتو اونا .. باشن خوش چیو چی ...میگی چی خرررره نه-

  نرسیدی عشقت به

  هیچی به هیچی بعد

  بگذری سهمت از میکنی غلط

  سیناست سر صدقه هم ام زنده همینکه ندارم رو دردسر حوصله دیگه بخدا ترسا+

 به سبتن تورو ذهنیت که گفته اینجوری ؟شاید گفته راست بهت سینا معلوم کجا از اصال-
 بکنی بهش دین احساس تو و کنه,عوض خودش

  نیست اینجوراهم بابا نه+

  بهم نمیگه دروغ

  بپرس ازش و بابات پیش برو من بنظر اریانا-

  میکشتم+

 عععه بکشتت راحت... هرته شهر مگه-

  نگفتن تو به دادن زن رو امیر تازه نبووودی ترسو انقدر توکه

  ...     اخه+

  میکردم اینکارو بودم تو جای من هرحال به-

  بگو دزدیدت علیرضا که اونموقع از کن تعریف تو خب .. میشه چی ببینم حاال+
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  ماجرا کردن تعریف به  کردم شروع

 تماس رد اریاناهم و میزد زنگ یبار دقیقه ده هر تقریبا سینا و بود گزشته ساعت سه حدودا
  کنه صبر که گفت و داد جواب رو اول زنگ فقط میداد

  .. بیمارستان اومده دوباره رویی چه با علیرضا این بیشعوریه عجب ععع-

  خواستگاریم میاد شدم که خوب میگه+

  بخدا داره رویی عجب-

 لیرضاع بیشتر خیلی معلومه کرد قبولت مشکالتت اون باوجود تورو ارسین من بنظر ولی
  میخوادت

  میخام رو علی من ولی-

  نده بازیت دوباره امیدوارم فقط  .. داره دوستت واقعا شایدم واال چمیدونم +

 هس حواسم-

 شم؟ خاله من قراره باالخره کی حاال میگم

  گمشوو گفت و زد بازوم به مشتی

--------------------------- 

  شدم تنها دوباره رفت که اریانا

  بود افتاده زندگیشش کارو از کال وقته چند این بود خودشون بیمارستان که ارسام

 ستد گفتم بهش که کاراشه دنبال و زندان بندازه رو علیرضا میخواد که گفت بهم باباهم
 نکنه کاری و داره نگه

  کرد قبول اصرارم کلی با اونم و

 زیاد باهاش و نمیاد خوشم اونم که میاد وقتا بعضی فقط ارسین و وگوره گم که هم علیرضا
  نمیکنم حال
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  کردم پوفی

  کردم فکر اریانا حرفای به و کشیدم دراز و

  بود شده تنگ براش دلم چقد

 مررسی خداجونم

 

 آریانا

  دیدنش با بودم گرفته انرژی خیلی

  عاااشقتممم ممنووون خدایا

  منتظره ماشینش دم سینا دیدم که بیرون اومدم لب به لبخند

  همه تو اخماش و

 ر دو به
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  گفتم و سمتش فتم

  سیینااااا مررررسی-

  ساعت پنج شد+

  زدیم حرف ساعت پنج واقعا

  بود تاریک تاریک هوا میگه راست

 ببخشید  .. بودمش ندیده ماهه شش نزدیک ...خب：گفتم لوس و پایین سرموانداختم
  دیگه
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  بریم شو سوار نشو لوس حاال خب-

 رستوران؟ بریم+

  خونه میریم نه-

  گرسنمه اخه+

  هست غذا توخونه-

  دیگه رستوران بریم+

  کرد عوض مسیرشو و کرد پوفی

  بودم خوشحال خیلی

----- 

  خونه رفتیم شام خوردن از بعد

  بود11:14 ساعت

  لباسام تعویض از بعد

  تخت روی کشیدم ودراز کردم باز موهامو و تخت روی نشستم

  کردم فکر ترسا به و

  بود کرده تغیرر قیافش چقدر

  بود شده بزرگتر

  کشید دراز تخت روی و اتاق توی اومد سینا

 سینا-

  هوم+

  اینا بابامامانم پیش ببری منو رفتنمون از قبل فردا میشه-
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  بیوفته خطر به جونت ممکنه+

 ونمبهش سهمم منکه .. بپرسم خودشون زبون از رو جریان ببینمشونو باید نیست مهم-
  نمیارن سرم بالیی پس بخشیدم

  میکنیم صحبت فردا بخواب فعال حاال+

----------------------- 

  شدم بیدار خواب از که بود صبح نه ساعت

  حمام برم گرفتم تصمیم صورتم و دست شستن از بعد و

  دیگه باشم تمیز و تر میبینم اینارو مامانم که موقعی باید

  پوشیدم رو صورتیم مشکی بلوز و شلوار و بیرون اومدم

  بیرون اومدم و

  بود یازده ساعت سینا باالسر رفتم بستنشون موهامو کردن خشک از بعد و

  سینا سینا-

 شد بیدار خواب از باالخره دادم تکونش چندبار

  هووم-

  یازده ساعت سینا پاشووو+

  کن ولم زوده-

  میشه دیر دیگه پاشو+

  میشه دیر چی-

  ععه باباایناها پیش بریم میخوایم+

  نمیریم گفت و شد اونطرفی

 سیناااااااااااااا ععع-
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  زوده حاال خب خیلی نزن جیییغ+

  دیگه پااشو-

  دوباره خوابید گرفت و نداد جوابی

  کردم اذیتش و روتخت پریدم

  مرییضی مگه نکن ععه-

 پاشو پاشو+

  میدادم قلقلکش و میکشیدم موهاشو

  میگرفتم نشگونش هم گهگاهی

  بیمااااااری-

  پاشو اره اره+

 کرد قفل دستامو گرفتمو محکم خودشو بغل تو کشدیم یهو

  بخورم جم حتی نمیتونستم دیگه

  حاال بخواب بگیر-

  بخدا میشه دیر پاشو نمیخوااام عععه+

  نمیشه دیر-

 بدتره ؟اینکه لجبازم من گفته کی عععه

 نشدم هم موفق و کنم ازاد خودمو میکردم سعی و میخوردم جم هی

  میخوری جم انقدر چرا دیگه بخواب بگیر عه-

  دیگگه شی بلند باید توام        نمیاد خوابم خب+

---------------------- 
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  شد بیدار اقا باالخره که بود یک ساعت

  شه بیدار تا سینا به بودم شده خیره فقط تااخرش اول از بود نبرده خوابم منکه

 دیگه بریم پاشو گفتم میکنم نگاهش دارم دید تا کرد باز که چشماشو

 خنده زیر زد یکدفعه

  چته واااا-

 افتادم شرک گربه یاد قیافت دیدن با یلحظه+

 نداشتته عمممه شرررک گربه-

  انداختیم زندگی کارو از دوساعته کن ول منو الاقل عععه دیگه پاااشو

 داری اینجا تو کاروزندگی چه+

  باالخره خب-

  میکنم خواهش دیگه پاشو

  گفت و گرفتم ومحکمتر خنده زیر زد دوباره

 میشی؟ شرک گربه شبیه وقتی بگم نه بهت میتونم مگه

 

  خووودتی شرررک گررربه- زدم جیغ

  ناهار واسه پایین رفتیم شدو بلند باالخره و خندید دوباره

  داشتن ماهی ناهار دوباره ععه

 هی نمیخورم ماهی من چون یا میخورن ماهی اینقدر همیشه اینا نمیدونم من
 (پختن ماهی پیششونه اخره روز که پسرشون بخاطر اونا جلبک خب：وجدان)میپزن
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  میکردم نگاه خالیم بشقاب به حسرت با داشتم فقط

 .کنم چیکار من حاال خدایا

  بود بد حالم

  گفت و کرد نگاهی بهم سینا

 ?نمیکشی چرا

  سیرم-

  باال رفتم شدم بلند و

 نداری؟ دوست ماهی：گفت و باال اومد ساعت نیم از بعد سینا

 فهمیدی؟ تازه گفتم و زدم پوزخندی

 است خوشمزه خیلی که ماهی-

  داره ای سلیقه یه هرکی+

  بریم بپوش لباساتو-

  دیگه پاشو نشستی چرا

 اموپ گرفتن ازشون عروسکشونو که هایی دختربچه این مثل کردمو نگاه درمونده بهش
  گفتم و زمین رو کوبیدم

  ....گشنمه من خب

 چته؟ حاال نکردی اینجووری نخوردی غذا کامل یروز-

 چیوهی اشتها که بودم خورده اینا ... و کتک و حرف کافی اندازه به اونموقع میکرد فرق خب+
  نداشتم

  میخرم برات یچی بیرون بریم بپوش حاال خب： وگفت خندید

  پوشیدم رنگی طوسی مانتو پوشیدموو تفنگیمو لوله مشکی شلوار پاشدمو
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 من گفتم و برداشتم رو اش ست کیف و بنفش بلند پاشنه کفشای و کردم سرم بنفش شال
  امادم

  بنفش اسپرت کفشای,بود پوشیده مشکی شلوار هم سینا

  بنفش گردن دستمال یه و طوسی جذب پیرهن و

  بودم کردنامون ست این عاشق

  شدیم ماشین سوار و رفتیم

 باالشهر طرف به روند سینا و

 

, ۴..۱۵ : 

  ایستاد شیک خونه یه جلوی

  نمیشد باورم

  ... گیرنب محل بهترین تو ای خونه همیچین تونستم که بوده زیاد انقدر کارخونه پول یعنی

  یخوردشه این تازه

  ببینیشون میخوای مطمعنی اریانا گفت سینا که بهش بودم شده خیره تعجب با

  شدم پیاده و دادم تکون سری

  کرد باز رو در مسنی اقای یه و زدم رو در زنگ

 .بفرمایید-

  سپهری اقای دختر هستم سپهری اریانا من سالم+

  نگفتن من به باره دراین چیزی ایشون اما گفت و کرد فکر یخورده مرده

  ما بودیم خارج جلوووگفت اومد سینا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 664 

  دامادشم و برادرزاده من

  ... کنار رفت بعد و کرد تامل یخورده

  کردم کپ شدیم که حیاط وارد

  بود باغ

  بود روم روبه خوشگل قصر یه و

  گرفت دلم واقعا یلحظه

  نیستم خانوادم پیش چرا که میخوردم حرص اونطرف من و بودن خوشبخت من بدون اونا

  ای خانواده عجب ... هه

 نگرانمن چقدرم

  لرزیدن به کرد شروع ناخوداگاه پاهام

  داخل رفتم

 ؟ شما گفت نزدیکمو اومد تپلی و پیر خانم یه

  دخترشون-

  کجاست مامانم

  اومد اشنا صدای یه یهو

  اریانا-

  صدا سمت برگشتم

  بود امیر صدای

 بود شده تنگ براش دلم چقدر

  بوسیدم و گرفتم محکم اونم که بغلش پریدم
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  بود شده تنگ برات دلم داداشی+

  اجییییی همینجوور منم-

  شد شوکه من بادیدن که پایین اومد مامان

  کردم بغلش و  سمتش رفتم باشوق

 خودتی؟ مامان اریانا-

 مه سایه پ نه+

  بوسیدم محکم و نمیشی بزرگ تو دختر ععه-

 کجاست؟ بابایی مامان+

  میاد دیگه ساعت یه تا بیرونه بابات-

  میکنی چیکارا ببینم بیا

 زن یریم بگی من به اینکه بدون دیگه حاال گفتم انداختمو امیر به شیطون نگاه یه ... هی+
 ؟ هااان میگیری

 ： گفت و کرد ای خنده

  بگممم بهت بعد شه رسمی گزاشتم خب

 !میشه رسمی کی حاال-

  دیگه دوهفته یکی+

 ؟ هست کی بدبخت عروس-

  میشناسمش

  دنیاست زن ترین خوشبخت من زن+

  بگی خودت اینکه مگه اره-
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  میشناسمش نگفتی

  گفت و داد تکون سری

  اره

 ؟ کیه واااای گفتم کوبیدمو بهم دستامو

  گفت و کرد فکری یه

  سارا+

  نننننه

  خونوادمون عروس بشه میخواد دختره اون عععی

 فیسو فیس ایش

 پ؟ شد چت+

  داداشم مبارکت هیچی .. هان-

  فداااات+

  گفتم و مامان سمت کردم رو

  شدنتون دار عروس .. ماشین .. خونه .. زندگی این باشه شماهم مبارک خانوم مامان

  مامان باشی سالمت گفت و انداخت دوروورش به نگاهی مامان

 ... یهو چیشد بود شده ورشکست که بابا میگم+

  خب فروختیم رو کارخونه-

 چرا؟+

  بپرس بابات خود از نمیدونم-

  سینا به روکردم
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  بود فکر تو دیدم که

  سیناجان-

  جانم+

  بزنیم قدم,حیاط تو یخورده بریم بیا-

  بیرون رفتیم

  .. شده چیزی+

 میدونن؟ من قضیه از چیزی امیر و ماامان ... سینا میگم-

  بدونن که دارم شک منم نمیدونم+

   ..بیاد بابا تا کنیم صبر باید-

  ها خوشگله اینجاهم میگما+

 خونه این به ندارم خوبی حس چرا نمیدونم ولی  ... اره-

  چمنا روی نشستم

  گفت کنارمو نشست هم سینا

  ...ندونه عمو زن میدونم بعید

 میارتت بابات که بوده سالت یک تو چون

  ...نداد نشون واکنشی چرا پس-

 ...... نمیدونم+

 

 

 نشسه حیاط تو که بود ساعتی نیم
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  داخل بریم پاشو اریانا میگم-

  باشی اینجا بعد اینا مامانت پیش اومدی زشته

  ایران برم میخوام ایران برم میخوام بگی هی نکنی کچل منو بعد ببینشون برو

  میگفت راست

  تو رفتم و پاشدم

  زدیم حرف امیر و بامامان و

------------------------ 

  . اومد باالخره بابا که بود پنج ساعت

  کرد کپ یهو دید منو و شد خونه وارد تا

 باباجون سالم-

  اینجا...تو+

 ! کردین تعجب-

  داره تعجبم جای خب اره

  شده چی که پرسید ابروهاش با و سینا به کرد رو

  رو حقیقت بشنوم خودتون زبون از اومدم فقط نیست چیزی سپهری جناب： گفتم

  گفت و جلوم اومد متعجب مامانم و میکرد نگاهمون گنگ امیر

 ؟ چیشده اریانا میگی چی

  ... رو جریان بشنوم خودتون زبون از میخوام فقط نیست چیزی مامانی-

 جریانو؟ کدوم گفت بابا

  نیستم خانواده این دختر من اینکه-
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  گرفت دستاش تو رو سرش و مبل رو نشست و رفت وار یهو مامان

 چیییییییی：زد داد بلند امیر

 همچین نگران همیشه ... میفهمی خودت روز یه باالخره میدونستم اولشم از گفت مامان
  .... بود روزی

  ... بگو برام کن,تعریف مامان-

 ： گفتن به کرد شروع مامان

 

  بود سالش پنج .... داشتم رو امیر فقط من اونموقع

 اگر بود تهگف بهم دکتر داشتم که بیماری دلیل به اما باشم داشته ام  دختر یه داشتم دوست
 %11 موندنش سالم احتمال فقط و ... میشه بیماری دچار ... بیاری بدنیا دختر ی بچه

  میخوردم رو دختر داشتن حسرت همیشه اما شدم بیخیال همین واسه

 اهپرورشگ از که گفت و تووخونه اومد ساله یک بچه دختر یه با بابات روز یه ... اینکه تا
  اوردتت

 !!!(بود نگفته مامان به راستشو بابا یعنی....چییی)

  ... و داشتم دوستت خودم بچه مثل که بود موقع همون از

 درسته؟ نیست ماجرا اصل این： گفتم و بابا سمت برگشتم رسید که اینجا به

  کرد نگاه بهم و کرد ریز چشماشو بابا

  دخترم بود همین ماجرا کل گفت مامان

  نیست ماجرا کل این مامانی نه-

  برام کنه تعریف بابا میخوام

  همینه ماجرا کل： گفت بابا
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 ماجر کل اها عع-

 

, ۴..۱۵ : 

  ... همینه ا

  نیکبخت ایدا و راد شاهین قضیه دارم دوست من ولی

  ... بدونم رو

  نداشت رو ازم حرفی همچین انتظار خورد جا بابا

 ؟ نه بابا اشناست واست اسم دوتا این

  هستی پرورشگاهی تو نداره واقعیت +

     کنی کاری پنهان میخوای کی تا بسسسه بابا بسسسسه-

  میدونممم رو چیز همه من

  زندگیتون ریختن بهم و ام کارخونه پول گرفتن پس واسه نیومدم االنم

  بشنوم خودتون زبون از رو ماجرا اصل که اومدم فقط

  بشینم که کرد اشاره بهم و مبل روی نشست بعد و کرد فکری بابا

  میگم پس  مشتاقی انقدر که حاال خب خیلی+

  من به سپردن دخترشونو تصادف اون از بعد بودن خوبی ادمهای پدرومادرت

  .. پرورشگاهی از گفتم و خونه اوردمت داره رو دختر بچه ارزوی مادرت میدونستم منم

  همین

 دارید؟ مادرم و پدر از عکسی-

 ..........  نه+
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 چی؟ مادریم و پدری ؟فامیلهای فامیلهام -

  ... نداریم خبری هیچ+

  کنم صحبت تنها باهاتون میخوام بابا -

  باال اتاقهای از یکی توی رفتیم و شد بلند بابام

  ... بگو خب+

 میکشتین؟ منو واقعا خارج نمیبردم منو .... سینا اگه  -

  اررره میشدم مجبور اگه： گفت و انداخت باال ریلکس هاشو شونه

  بودم شده خیره بهش تعجب با

  کردم نگاه بهش پدرم بعنوان سال بیست که بود مردی همون این واقعا

 ........بود این ... من زندگی مرد بهترین

  نمیشد باورم

  افتاد چشمام از اشک قطره یه

 ؟ بگیری ازت زندگیمو که داشت اهمیت برات انقدر دنیا پول-

  ... ما هم خوشبختی تو هم االن بود همه صالح به که کردم کاری من هرحال به+

 خوشبختم؟ من میکنی فکر واقعا تو-

 نیستی؟+

  نیستممم  ...بابا نیستم خوشبخت ...نیستمم-

 حس رو غریبی غم تا میکنم سر دارم دوستام و ها شما از که هایی خاطره با و هرروزش
  نکنم

 وادمیخ و میپیچه گلوم دور دار طناب مثل وقتا بعضی که میکنم زندگی دارم خاطراتی با
  کنه ام خفه
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  میکنم زندگی دارم ام نشده براورده باارزوهای

  دارم دوسش که کسیه پیش فکرم همش ولی دارم شوهر

  ....  نتونستم نکنم فکر بهش کردم سعی هربار ولی گناهه میدونم

 یکس کنار فقط تا بهت میبخشیدم رو کارخونه کل میگفتی بهم اول همون از اگه .... اگه
  باشم داره دوستم که باشم

  کشیدین زحمتمو هرحال به نیست منتی بخشیدم که االن همین مثل

 نبود حقم این ... بابا ... ولی

  ...کردید اهسی ادمو یه زندگی که باشه یادتون ولی باشید خوش نمیشم زندگیتون مزاحم االنم

  بیرون رفتم و

 تقریبا بودم شده خالی

  بریم سینا-

  مامان اریانا کجااا گفت دنبالمو اومد مامان

  مامانی باشید خوش گفتم سمتشو برگشتم

 کرد بغلم سمتمو اومد

  میچکیدن هام گونه روی مدام و نمیکندن دل چشمام از اشکام

  میکرد نگاهم بغض با داشت که امیر طرف خورد سر نگاهم

   ... بیرون رفتم و زدم بهش تلخی لبخند

------------------------- 

 

 ترسا

  باااالخره خونه رفتیم و شدم مرخص بیمارستان از 
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  تختم رو پریدم و  اتاقم سمت رفتم

 اتاقماااا واسه بود شده تنگ دلم چقدر که واای

  خوابیدم گرفتم سیر دل یه

  شدم بیدار خواب از که بود شب هشت حدودای ساعت

  کردم لباسام به نگاهی

  بودما شده اذیت خواب تو چقدر دیدم

 کردم عجم باالسرم موهامم پوشیدم و برداشتم رو ستش بلوز و شلوارک و کمدم سراغ رفتم
  پایین رفتم و

  مااامااااااانی-

  شدی بیدار شم فدااات الهی مامان جوووونم+

 (جونم بگه بهم مامان نداشت سابقه عع)

  خبریه مامانی-

  خبری چه دلم عزیز نه+

 !!!!مهربوون چقد وا

  شدی مهربون خیلی اخه-

  نشنیدم خونه تو صداتو ماهه یه نزدیک خب： گفت نزدیکمو اومد

  میدونم قدرتو االن

  کشیدم لپشو و دونستیااا منو قدر باالخره هههه مامان ععع+

  بخور شام بیا دیگه نشو پررو حاال خب-

  خواب ساعت به به گفت و رسید هم ارسام که میز سر رفتم
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  بودم خسته خب-

  بودیا خواب بیمارستان تخت اون رو همش خوبه کندی کوه+

  است دیگه چیز یه خواب ادم اتاق تو باالخره خب-

  اوووور خوااااب که توام اتاق+

 ترسا گفت بابا شد تموم که شاممون 

  بابا جانم-

  خاستگاریت بیاد بزارم که خواسته علیرضاازم+

  نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو خوردم جا یلحظه

  چیه خودت نظر بدونم میخوام گفت بابا که

 ؟ باشی گرفت ازت رو چیزت همه که باادمی میخوای هنوزم

 ...بابا-

  نه یا اره کلمه یه فقط+

  خودت با انتخاب نداره اشکالی بدی مثبت جواب بهش بخوای اگه ببین

  نمیپذیریم دامادمون بعنوان اونو هیچوقت ما که بدون اینو ولی

 

  بگم باید چی نمیدونستم

  بگو رو نظرت االن همین گفت بابا که کردم بازی باانگشتهام

  کردی فکراتو و بیوفته اتفاقی همچین قراره که میدونستی قبال خودت مطمعنم

  ...خب-

  کلمه یه+
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  هنوز دارم دوسش ... من-

  نفهمیدم خودمم که گفتم تند انقدر

  پایین انداخت سرشو و توهم رفت اخماش بابا

  عقد بعدم هفته و میان فردا+

  .... که باشه زیاد نامزدیتون دوران دوباره نمیخوام

  باال رفت و خورد حرفشو

  کشیدم خجالت واقعا

  ... تویی اینا همه بانی و باعث علیرضا

  خب میخواستمش هنوزم من ولی

 منه عشق اون ولی محظه دیوونگیه

 

 

  پایین رفتم و کردم خوشگل حسابی

  بود توهم بدجور ارسام و بابا و مامان های قیافه

 لبخندی

 

, ۴..۱۵ : 

  نباش نگران گفتم.ارسام درگوش و زدم

  چیکارمیکنم دارم میدونم

  و زد غمگینی لبخند ارسام
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  مبل روی نشست

  شد زده خونمون در زنگ

 با خانومانه خیلی و کردم بازش و در سمت دویدم بودم خوشحال خیلی بودن خودشون
  دادم دست شدن خونمون وارد که زنش و دانشگاه رییس

 اونا پیش شدن فوت وقتی از پدرومادرش و عموشن زن و عمو اونا که بود گفته.بهم علیرضا
  شده بزرگ

 کردم احوالپرسی باهاشون

  باشه عقدمون هفته اخر شد قرار خشک و سرد گفتگوی یه از بعد و نشستن و

  علیرضا هم بودم خوشحال من هم

  خوند هردومون چشمای توی از میشد اینو

  بخوابم خواستم که شب

  لرزید گوشیم

  داشتم برش

  ... باشه شب موقع این میتونه کی یعنی

  بود این محتواش و بود ناشناس شماره یه از پیام

 جدیدمه شماره .. علیرضام

  دادم پیام

  عشقم باشه-

 میکردی؟ داشتی چیکار+

  بخوابم میخواستم-

  خوش شب گلم بخواب خب اها+
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 بخیر شب-

  خوابیدم و

  پریدم خواب از مامانم های داد با صبح

 سراغت نمیومدن تابه ماهی با صبح حداقل که بود خوب همینش بیماریتان ععه

  ررررب یه فقط توروخدا مامان وای-

  پاااشو ببینم پاشو+

  ماماااا عععه-

  ببینم پاشو مامان کوفتو+

 ( بودا خوب باهام اولو روز همون فق مامانم)

  خووو کنم چیکار پاشم-

  دره دم ارسین پاشو+

  کییییی گفتم و نشستم تختم رو یهو ارسین اسم بااومدن

  اررسییین+

  بدممم چی جوابشا حاال ...واای-

 فتمر  برگشت علیرضا تا من ولی خواست بدیام تموم با منو اون بود انصافی بی ته واقعا
  اون سمت

  بگم بهش چی حاال

  مامان توروخدا دانشگاااس بگو اصال...اصال نیستش بگو-

 اخه میبینیش که چی؟باالخره که+

 مامی میگه راست
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  شدم اماده و گفتم ای باشه

  پایین رفتم و

  نشستم ماشین تو و رفتم مستقیم همین واسه نداشتم چشماشو تو کردن نگاه روی

  شد حکمفرما بینمون سکوت مسیر اخر تا و شد سوار

  شدیم پیاده و پارک یه دم رسیدیم

  نشستیم روش و نیمکتا یه سمت رفتیم و

 بگی؟ چیزی نمیخوای گفت و انداخت بهم نگاهی ارسین

 ...بگم که ندارم چیزی-

  دوباره موندم تنها من و رسیدی عشقت به تو ...خب..اره+

  متاسفم-

  دیگه عشقته اون باالخره خب نداره اشکال نه+

  مهمه خوشبختیت واسم من

-....... 

  رفت پاشد و نشی پشیمون دوباره کردی که انتخابی از امیدوارم+

  بره اینجوری بزارم نباید نه نه

  گفتم و سمتش دویدم

  وایسااااا-

.... 

-------------------------- 

 اریانا

  کردم گریه همش ماشین تو
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  گفت و زد زل چشمام توی بابام نمیشد باورم

 ...... میشدم مجبور اگه

  میگرفت ام گریه بیشتر میکردم فکر بهش تا وای

  میکنی چقدرگریه اریانا دیگه بسه ععه-

 ت....ت....گف ... چی بهم...هق.....اتاق تو....یی . نمیدونی... که... تو ... اخه+

  اخه گفت چی خب-

  یهگر  زیر زدم بلند بلند دوباره و میکشتمت .... میشدم مجبور گفت ت....راح....خیلی+

  حاال بسه خب خیلی-

  مخی رو بخدا

  ععه توام گمشو

  کنم گریه میخواد دلم

  کردم گریه خونه خود تا

  رسیدیم شو پیاده دیگه بسه-

  تو رفتیم و کردم اشکاموپاک سریع

  گفت دیدم تا مامانش

  چشه دختره این-

  داره اسممم دختره این گفت حرصی سینا

 بنازمت ای

  چشه میگم حااال خب-

  نیست چیزی+
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  باال رفتیم و

  بود شب هشت ساعت

  باشیم گاه فرود باید دیگه دوساعت ببند چمدونامونو باش زود اریانا+

  بود سخت برام هم لعنتی خونه این تحمل دیگه ولی نداشتم حوصله اصال بااینکه

 کنم ازاد فکرمو کردم سعی و چیدم چمدون تو وسایالرو

 

 

  بود ده ساعت

  شد دیر که بدو اریانا گفت عجله با سینا و

  پایین رفتیم

  اخه نیست تو حیف ... مادر بمیرم الهی گفت مامانش

  بهتره بگیرم ریلکس خودمتا بیشتر هرچی ولی بده حرص منو میخواد میدونستم

 دش کن ول باالخره و میزد زر  مامانش هی  و شد دیر میگفت سینا هی ساعت نیم خالصه

  شدیم ماشین سوار و رفتیم

  فرودگاه به رسیدیم و

  برداره ماشینا,بیاد که بود گفته دوستاش از یکی به سینا قبال

  . .   شدیم سوار و هواپیما سمت رفتم داد دوستش به که رو سوییچ

 خاک تو که موقعی تا پس باشم وطنم خاک تو که باشه باری اخرین ممکنه میدونستم
  کنم,خداحافظی چیزم باهمه باید وطنمم

  گفتم دلم تو
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  نمیکشه انتظارمو ایران تو هیچی دیگه حاال از

  ممنوع غصه و خوردن حرص دیگه پس

  ممنوع گریه

  ممنوع دلتنگی

  کردم,خداحافظی داشتم ایران تو که چیزم همه با

  بکنم فکرشونو حتی نباید دیگه

  بده نشون خوش روی من به هم زندگی تا کنم زندگی خوب باید

  نمیکنم سختش دیگه

 نمیکنم اورش عذاب سینا و خودم واسه

...... 

  شد بلند هواپیما

  وطنم خداحافظ

 ایرانم خداحافظ

---------------------- 

  گفت المانی به نزدیکمونو اومد که دیدم رو میشل دوباره اومدیم که گاه فرود از

  گذشت خوش سفربخیرسیناجان-

  المانی از میشد حالیم دیگه یخورده چندوقته این

  من بوددوست عالی گفت و بهش کرد رو سینا

  بخیر سفر سالم گفت و من سمت کرد رو میشل بعد

  ممنونم گفتم و دادم جوابشو المانی به منم
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  گفت و کشید سوتی که

  افتادی راه

  سمتمون میاد دو با داره یکی دیدیم که ماشین سمت رفتیم سینا با و زدم لبخندی

 من  خونمون تو بودمش دیده اونروز که بود دختره همون ایش

 

, ۴..۱۵ : 

 بود؟ چی اسمش شرکتش شی

  کردنش بوس کرد شروع و سینا بغل پرید یهو رسید تا

  خرکیف که هم سینا

  دارممم برات وایسا عوضی

  بود شده تنگ برات دلم سیناجان وای گفت و عقب رفت دختره

 

  کرررررده غلط دلت

  نفهمیدم که گفت چیزی و زد لبخندی سینا

  میکردم نگاهشون بااخم مدت تمام

 شدیم ماشین سوار و رفت دختره باالخره

 ؟ توهمه اخمات باز چرا توو چته-

  نزنا حرف بامن+

  کردم چیکار مگه چرا خب-

  گفتم سمتشو برگشتم بااخم
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 میچسبونه بهت خودشو هی دختره این نمیااااد خوشم       

 ：گفت و خنده زیر یهوزد

 

 شد؟؟؟ حسودیت دوباره

  ..تو میدیدی منو اگه تووخودت گمشووو+

  میکشتمتتتتتتتون-

  نبینماا دیگه پس ...    +

  عادیه اونا واسه خب-

  واسشون عادیهه بغلش میپرم دیدم رو میشل تا منم پ فردا از عادیه عع+

  میکنی غلط تو-

  میکنی توووغلط+

 ببوسم؟ بیا گفتم من مگه سمتم اومد پرید خودش که دیدی بابا خب-

  بود نیمده بدت اصال که توام+

 !بیاد بدم چی واسه خب نه-

 خییییلییییییییی بیشعووووووری خیلی+

  دیگه میشم ای عقده بغلم نمیپری زنمی که تو خب واالااا-

  دارم تو برا من نه+

  گفت و خندید

  عادیه چیزا این اینا واسه زشته ؟خب نکن بگم میکنه بغل منو میاد اون واقعا اخه خب

  بکن بکنی میخوای هرکاری نیس مهم+
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  نشو لوس حاال خب-

  نمیزارم کنه بوسم خواست شرکت تو فردا از باشه

  خندید ریز و

  چیییییییییییی：گفتم سمتشو برگشتم عصبانیت با

  اوه اوه-

  اونور کردم رومو و کردم اخم

  حاال میکنم حالیت پرررو

  پارکینگ داخل برد رو ماشین سینا و خونه در دم رسیدیم

  اسانسور تو برم خواستم شدمو پیاده

  میشی خسته ندیا کمک یوقت هی هی： گفت که

  اسانسور  تو رفتم انداختمو باال ای شونه

  شد خیره بهم و گذاشت چمدوناهم و داخل اومد

  گفت که ندادم محلش

  بدم حرصت میکنی حسودی میاد خوشم انقدر

-.... 

  اومد اونم تو رفتم کردمو باز رو خونه در رفتم رسیدید که اسانسور

  قفله درش دیدم که اتاقم تو وبردمش برداشتم خودما چمدون

  نداشتم کلیدم

  یانه قفله اونم ببینم کردم باز اتاقا اونیکی در

  بازه دیدم که
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  ...وااا

  مبل رو داده لم سینا دیدم که برگشتم

 ؟ کجاست اتاقم کلید زدم داد

  بازه که اتاقمون در گفت و اومد پاشد

  نگفتم رو اتاقه این-

  میگم اینو گفتم و دادم نشون در اونیکی سمت به رو انگشتم

  مهمونه اتاق اونکه-

  بده کلیدشا نکن اذیت سینا+

  نمیشه نوچ-

 چراا؟+

  نمیره خوابم تو بدون شبا دیگه من چون-

 بهت کردم عادت   

 

 

  بده کلیدارو ندارم حوصلتا-

  اتاق تو برد و برداشت چمدونمو و نمیدممم+

  ععه اونجاست لصال من وسایل همه-

  اینجا اوردم همشونو+

 کی؟-

  نی گل وقت+
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 من وگفتم پذیرایی توی مبل روی گزاشتم برداشتمو رو بالشت رفتم کردمو بهش اخمی
  تو پیش نیام ولی بخوابم اینجا حاظرم

 ؟ چرا اونوقت گفت روبرومو ایستاد اومد

  جووونت منشی همون پیش برو + گفتم کردمو اخم

  داره بویی یه گلی هر +

  داد جاخالی که کردم پرت سمتش بالیشتمو و عووووضی： زدم داد

  بهش زدم برداشتمو دمپاییمو و دنبالش دویدم

  میخندید فقط اونم و جونش به افتادم لگد با بعد و

  بیشعووور کوووووفت-

  کردممم شوخی کن ولم بابا خب خیلی+

  اریانا گفت و اومد که مبل روی گزاشتمش برداشتمو بالیشتمو رفتم بااخم

  هوم-

 اری+

 هان-

 اریانااااا+

 چته؟-

 عشقممم+

  بنااال-

 

  جووونم بگی باید االن کوووفت+
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  خوندی کور میره یادم امشببب و روزت چند این رفتار کردی فکر اگه  -

  شی تنبیه خواستم دیگه ببخشید خب عه+

  بخواب برو حاال شدی موفق-

  گفت و کنارم نشست اومد

   (نمیخواست یچی مامانشون از که بود شده تخسا بچه پسر این عین قیافش)بخشیدی؟

  ... بکنم میتونم ای دیگه کار نبخشمت -

  مجبورم

  داد فشارم محکم و کرد بغلم و کرده ای خنده

  پسر شکوندی استخونامو ای+

  بوسید ولع با لبامو و گرفت بازوهامو

  اخیییش： گفت و شد جزا ازم دقیقه چند از بعد

  بودمتااا نبوسیده حسابی و درست بود وقت خیلی

  بخواب برو نشو پررو حاال خب-

  رفت و باشه گفت و برداشت بالیشتمو+

 میبری؟ کجا اونو هوی-

  زد همب خبیث لبخند یه و پذیرایی سمت اومد و تخت رو کرد پرت بالیشتو اتاقو تو رفت

 چته؟-

 تو ردمب و کرد بلندم و گزاشت پاهام زیر رو اونیکی و کمرم زیر دستشو یه سمتمو اومد یهو
  اتاق

  میخوابیم باهم： گفت و
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  خب نشی اذیت خودت میخوام من ععع-

  نترس روش بقیشم کردم تحمل حاال تا منکه+

 بخ بودم پیشش همش ایران که ای هفته یه این کنه کاری میخواست اگه میگفت راستم
 میکرد

 

 ترسا

 لباس خرید واسه بریم تا دنبالم اومد علیرضا

  نداشتیم وقت زیاد

  کردیم دعوت هارو یک درجه فامیل عقدمون واسه

  کنیم دعوت رو فامیل کل عروسی واسه بود قرار

  بگیرن عهده به شد علیرضاقرار عموی زن و مامانم رو اینا و عقد سفره و گرفتن وقت

 بنفشمم شال پوشیدم کوتاهمو و مخمل کاربنی ابی مانتو با ای سورمه کتون شلوار یه سریع
  باال زدم موهامو کردمو سر

  پایین دویدم و برداشتم کیفمم پوشیدم و براقم بنفش بلند پاشنه کفشای

  بیرون رفتم و

  سالاام-

  میومدی دیگه دوساعت+

  دادی خبر بهم دیر تو خب-

 ساع یه+

 

, ۴..۱۵ : 
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  باشی اماده گفتم بهت خوبه پیش ت

  نزن غر حاال خب-

  شدیم ماشین سوار

  داخل رفتیم و  داشت نگه پاساژ یه  جلوی

  نبودن من میل باب لباسا از هیچکدوم

  زشتتت و بودن خز یا بودن باز زیادی یا

  میگشتیم داشتیم ساعت سه

 مداری ساعته سه دیگه کن انتخاب یکیو： گفت و انداخت نگاهی بهم خسته علیرضا
  میگردیم

  زشتن خیلی لباساش اینجا که چه من به خب-

  ماشین سمت رفتیم و کرد پوفی

  تو رفتیم و داشت نگه حلوتر و بزرگتر پاساژ یه جلوی

  ایستادیم مغازه یه دم

  داد نشونم و کرد دراز لباسا از یکی سمت به دستشو علیرضا

  کنم پرو تا داد وبهم اورد سایزمو فروشنده و داخل رفتیم بود خوشگل واقعا

  ازاد پایینش بودو تنگ کمرش تا بود رنگ طالیی و بلند ماکسی

 نبود باز زیاد باالش

  بود ای العاده فوق لباس واقعا ولی

 پوشیدی؟ گفت و زد در علیرضا         

  اره-
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  ببینم کن باز+

  کردم باز درو 

 کرد کپ لحظه یه

  کجااایی هی-

 دیگه؟ میخوای همینو خوشگله خیلی+

  اره-

  بیرون رفت و داد تکون سری

  بیرون رفتم و پوشیدم خودمو لباسای سریع و اوردم در رو لباس

  بخریم لباس یه علیرضا برای تا رفتیم لباس خرید از بعد

  شدیم مغازه یه داخل

  داشت قشنگی لباسای

  سفید تک کت و برداشت سفید پیرهن و رنگ خردلی شلوار یه

  میومدن بهش لباسا خیلی

  کردم ذوق دلم تو

 (خودتونید هم شیفته خود)تیپی خوش زوج عجب وای

  رفت خودشم خونمونو رسوندم علیرضا لباس خرید از بعد خالصه

  باهم کردیم ذوق کلی دادمو نشون مامانم به لباسمو

 میکردم حس خانوادم چشمای عمق که غمی اون ولی بود زندگیم روزای بهترین روزا اون
  میداد عذابم واقعا

 میکنم چیکار دارم میدونم من
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  دارن هم حق خب البته

  کردم ایمیل اریانا برای و گرفتم لباسمو عکس  

  ... بود اینجا کاش

 اظرح مجلس تو کع باشیم کسایی اولین عروسیمون موقع بودیم داده قول خوبه هم به ما
  .... نرفتیم همم عقد و نامزدی مراسم واسه حتی هیچکدوممون ولی میشیم

 روزگار هعی

 

 اریانا

  سینااا-

  هوم+

  میره سر ام حوصله خونه تو روزا من خب-

  خودم پیش شرکت بیا رفت سر ات حوصله هروقت +

  .. خب کنم چیکار بیام -

  بیکارم اونجام

  کالسی یه برو خب+

  ندارم رو اینا و هنری کالسا حوصله خب نه-

  کرد نگاهم سوالی و کرد ریز چشماشو

  بگم چی میخوام که فهمید کنم فکر

  ...خب-

 چی؟ خب ... اممم+
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 بگی؟ میخوای چی-

  ... من .. سینا خب+

  بیارم رو عالقم مورد رشته کنکور تو تا خوندم درس اینهمه خب

  خوندم درسشا چهارسال بعد

  بدم ادامه برم نمیذاری تو حاال کشیدم سختی اینهمه

  میاااد زورم خب

  حرفامونوزدیم باره این در قبال ما-

  زدی حرف تو فقط نخیرم+

  بدم ادامه میخوام من

  اخه میخوره دردت چه به -

  کنم کار دارم دوست  .. خب+

  کنه کار زنم نمیخوام من ولی-

 چرااا؟+

  نزن حرفشم دیگه-

  بیار برام کننده قانع دلیل یه خب عع+

  کارکنننه زنم نمیخوام همینه دلیلم-

  خووودخواااه+

 مغروووور

  لجبااااز

 چی؟ دیگه خب-
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 دیکتاتور ...بیشعور ...پررو+

 اش؟ ادامه-

  گاو..خر...زشت..عوضی+

  دادنم قلقلک کرد شروع رومو افتاد یهو

 ؟ههههه ..چی دیگه خب ... بده ادامه-

  کن ولممم سینااا واای+

 

 

  خندیدم بسکه دیگه اوردم کم نفس

  نبود کن ول که اینم

  کنار رفت باالخره خالصه

  االغ-

  کردم غلط نه نه گفتم که بده قلقلکم خواست دوباره

  شد این اها+

  بودم باخودم گفتم هرچی بگو حاال

  بودممم تو با گفتم هرچی-

  بودم خودم با گفتم هرچی نه نه ععع

  بیار واسم چایی یه پاشو حاال افرین+

 دیگه؟ امر-

  ضعییفه پاشو+
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  برم تا بگو قشنگ-

  ..  دوباره تا پاشو د +

  ..خبببب بابا خب-

  براش اوردم و ریختم چایی یه و رفتم

 ؟ برم نمیزاری جدی حاال-

  نه+

  نامردی خیلی-

  باباته نامرد+

  هم تو رفت اخمام یلحظه

  بود بابام هرحاال به

  میگفت چیزی بهش نباید خب بود بابام بود که هرچیم

  اتاق توی رفتم پاشدم و نگفتم چیزی

-------------------------- 

  بود رفته سر ام حوصله خیلی

  من و کار سر بود رفته سینا

  میکنم نگاه رو درودیوار نشستم بیکار حاال تا صبح از

  شرکتش برم گرفتم تصمیم

  چجوریه شرکتش که بودم ندیده تاحاال

  شدم اماده و بود شرکت ادرس روش که برداشتم رو ویزیتاش کارت یه

 ینج سویشرت یه روش پوشیدمو سفید ربع سه استین بلوز با کاربنی جین شلوار یه
  بیرون رفتم پوشیدمو هم جینم اسپورت کفشای پوشیدم
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  کرد حرکت اونم و دادم بهش رو ادرس و گرفتم تاکسی یه

------------------------- 

  شدم پیاده و کردم حساب تاکسی با

  واااااو

  منه شوهر مال این کل یعنی شرکتش داشت شیکی نمای

  کردم غرور احساس دلم تو یلحظه

  شدم وارد و شرکتش در به رسیدم و باال رفتم

  بود اونجا چندشه دختر همون

  نیومد یادم کردم فکر هرچی اسمشو

  گفتم المانی به سمتشو رفتم

  کنم سورپرایزش میخوام نگو سینا به چیزی لطفا

 جلسه فعال سینا و بشینم منتظر که گفت و اتاقا از یکی تو رفت و زد برام چشمک یه اونم
  داره

 نبود خبری هنوز شد ساعت نیم

 

 

  .. انهی باشه سینا اصال که کردم شک یلحظه نبود خبری هنوز که بود ساعتی یک حدودای

 م که شم وارد خواستم و اتاقش در دم رفتم

 

, ۴..۱۵ : 

  مهمیه کاری جلسه شید وارد نمیتونید گفت و اومد نشیه
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 همسرش؟ از مهمتر-

  کردم باز رو در و

  اوردم در شاخ دیدم روبروم که ای صحنه با که

  کردم شک چشمام به یلحظه

 سیناعه؟ این میبینم دارم درست

  میچکیدن هام گونه رو همینطور اشکام ناخوداگاه

 بغلشه؟ تو دختره این حاال که منه شوهر سینا این

 و عقب کشیدم که کنه بغلم خواست و طرفم اومد و زد پسش رو دختره دید منو تا سینا
  گفتم

 شدم مزاحم بدموقع

  خیلیییی سینا کثیفی خیلی

  میدم توضیح واست ببین...ببین-

 دارییییییی؟ هم توضیحی ضیحیییی تو چه+

 کیه؟ ایشون سیناجون گفت و نزدیک اومد دختره اون

  میزد حرف فارسی

  .. داره زن که بود نگفته بهش سینا یعنی

  که واقعا سینا که واقعا+

  خیلی پستییی خیلی

  کنیااااا توهین شوهرممم به نمیذارم هی هی وگفت جلو اومد دختره یهو

 شوووهرممم چیییی
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 بیینم کنار گمشو+

  بخوووری؟ میخوای گویی هر که کنار گمشم*

 گمشووووووو مهههالاااا دهنتتوووو ببندددد：زد داد سینا  که بگم چزی اومدم
  بیروووووووووووون

  ایشوونن خانم مهال پس اها

  کنی ازدواج مهال با باید میگفت مامانش که کیه این یعنی

  .. من سینا اما گفت مهال

 جلو بیرون گمشو اشغااال کرررردی بلند من صداتووروزن کررردی غلط تو زد داد سینا
  نباشی چشمم

  ...دفا تو از..خواستم فقط من ولی：مهال

  فقط گمشووو کنم دفاع خودم از دارم زبون خودم من-

 بود برداشته غیرت فاز من واسه اقا حاال هه

  بیرون رفت مهال

  کرد قفل درم اتاقش توی کشید منو سینا

  کردم پاک اشکامو

  بدم توضیح واست باید اریانا： گفت که

 مگه؟ بدی که داری توضیحیم-

  نییست میکنی فکر تو که اونطوری قضیه ببین+

  وقتی هست-

 ... داری دیگه زن یه وقتی هست یعنی پیشته دیگه یکی

  پسسسس نمیدی طالقم چرا شدی خسته ازم
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  تووو و میدونم من زدی طالقو حرف دیگه یبار+

  دیگه داره بویی یه هرگلی بود رفته یادم ببهشید اها-

  نزززن حرف بیخود نمیدونی جریانا وقتی اریاااانا+

  بدوونم تا بگووو خب چیییه جریان-

  منه دخترخاله مهال...مه .. ببین+

 ؟ نه ؟ کنی بغلش که مجازی همین واسه اره  -

  بگممم تا شوو ساکت+

  هست طلبکارممم تازه پرررو

  گفت که نگفتم چیزی دیگه و کردم اخم

  میخواستم تورو من ولی کنم ازدواج باهاش میخواست مامان

 های فشار که بود اونموقع و بود بد خیلی حالم ... دادی رد جواب بهم اولینبار که موقعی
  شد بیشتر روم مهال با ازدواج واسه مامان

  کرد مجبورم

  کردم قبول منم و

  ... شدیم نامزد باهم

  میشد حاظر توهرمهمونی بودا خودش توقروفر همش نمیومد خوشم ازش اولشم از

  ... که عقدمون به بود مونده دوروز

  .. و ساختن کارشو مهمونیا همون از یکی تو فهمیدم

  فهمیدم ولی کنه پنهون ازم داشت سعی

  ... فهمیدم دیدم اشتباهی رفیقم گوشی تو فیلماشو و عکسا وقتی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 699 

  شه من زن بود قرار باالخره خب ولی نداشتم دوسش درسته

  زدم بهم باهاش نامزدیمو که بود همونموقع

  المان اومد بره توفامیل ابروش بود نزدیک که اونم

  مهال با بیام که داشت اصرار هنوزم مامان

  شده درست مهال میگفت همش

 ریختم شون همه رودست رو پاکی اب کردم ازدواج باهات که موقعی ولی

 

  

 بودی؟ نگفته بهم تاحاال چرا پس-

  نبود مهم چون+

  نبووود مهمممم سینااا نبووووود مهم-

  کردی پنهان.ازم و داشتی نامزد قبال

 بودی دیگه دختر یه با من از نیست؟قبل مهم

  بودی ای دیگه پسر بایه من قبل توام خب+

  جریانمو میدونستی تو ولی اررره-

  بگم بخوام که نبود مهمی جریان +

  مهمه من واسه ولی,نبود مهم تو واسه-

 ؟ چیشد فهمیدی که حاال خب+

  شد ثابت بهم چیزا خیلی-

 بود؟ اینجا االن چی واسه زدی بهم باهاش اگه اصال
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  ...تووو چرااا میومد بدت ازش اگه هااان؟

  ندادم ادامه

  باهاش برگردم که کنه التماس بود اومده： گفت سینا که

  ... و کنه هرکاری برام حاضره و پشیمونه میگفت

 

  نکردم قبول من ولی 

 نکردی قبول بود معلوم کامال اره+

 باز رو در که کنم جداش خودم از خواستم کردم تعجب منم طرفم اومد یهو خودش    -
  کردی

 میکنم؟ باور میکنی فکر+

  کن باورر-

  منشی اولش+......

  این حاالهم

  ... دیگه دوروز

  بگی بهم میخوای هرچی نمیدم اجازه بسههه اریاناااا-

  میگممممم دروووغ مگه خب د+

 !میکرررردی باور بودی خودت تو

  نداری قبول منو تو یعنی-

  ندااارممممم نداارمممم نننننه+

 تاحاال؟ کی از-
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  کردی خوارم خانوادت جلوی که موقعی همون از+

  زدی کتکم تونستی تا و کردی قضاوت بودی ندیده که چیزی بخاطر که موقعی از

   .... موقعیکه از

  بدم ادامه نزاشت و شکست بغضم

 !کنی باورم چیکارکنم خب： گفت سینا

  ... که اینه کنی حقم در میتونی که کاری تنها ندارم اعتماد بهت کنی هرکاریم دیگه-

 بدی طالقم

  نززززن حرررفشمممم+

 هی بغل تو هربار که باشم کسی با نمیخوام چون میزنم نداررم تحمل دیگه چون میزنم -
 میبینمشش دختر

 اررریانااااااا+

 

 میخواااااام طالااق من-          

 

 

 

  بزنی الس پسره بااون بری که بدم طالقت_

 

 و هدخترخال و منشی باشم یکی بغل تو هردقیقه که توام مثل من مگه کن صحبت درس_
 داری رابطه هم دیگه نفر باچند خدامیدونه………
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 باش دندونات مواظب میزنیا حرف زیادی داری_

 

, ۴..۱۵ : 

 دیگه کسبم بخواب میخوای باهرکی بکن خواستی هرکار بعدش بده طالقمو تلخه حقیقت_
 باشه نخوادداشته کاریت

 

 نداری؟؟ اعتماد شوهرت به تو که واقعا_

 

 نهمیک شک بهتون طرفتون وقتی میکنید که هراشتباهی کارتونه مردا شما اعتماد هه_
  میکنید قایم نداری اعتماد من به کلمه پشت گندکاریتونو

 دیدمتون خودم وقتی اعتماد کدوم

 

  بود چسبونده من به خودشو اون نکردم کاری من_

 

 ؟؟ داری جلسه بگه تو بیام من نذاره گفتی منشیت به همین بخاطر_

 

 این ستید اون کرد غلط منشیم اینجایی تو نمیدونستم من اصال زدم حرف بامنشیم کی من_
 بریزه بهم را ما میونه که کرده کارا

 

 (زدم بش خوشگلم پوزخند یه) کردم باور_
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 کنم؟؟ ثابت بهت چطور_

 

 نداره برگشتی راه دیگه بشه شکسته اگه که پله یه مثل اعتماد نداره وجود راهی_

 

 کنم؟؟؟ چیکار من پس_

 

  بده طالقم_

 

 میخوای؟ طالق_

 

 اره_

 

 اسم یه دیگه اخه بشی هرزه بری شایدم پسره؟؟یانه اون پیش بری که بدم طالقت_
 بکنی هرغلطی باهاش که داری توشناسنامت

 

 یفت گ پیشو دست نیستم هرزه  ت مثل شناختی؟من اینجور منو تو عوضی شو خفه_
  نیفتی عقب

 

 از من بدی بهم حالی یه قبلش باید میخوای طالق اگه ولی کن فکر داری دوست هرطور_
 نمیگذرم حقم
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  وقیحی واقعا_

 

  کردم مالحضتو اینقدر چون گذاشتم الالت به لی لی مدت همه این چون چرا_

 

 ببین حاال میگیرم ازت طالقمو من_

 

 خونه برو سریع هم حاال شد تمام نمیدم طالقش دارم دوس زنمو من میبینم_

 

 برسی؟؟ کارت ادامه به که_

 

  میگی چی بفهم_

 

 میفهمم خوب خیلی_

 

 سینا**************************************

 

  مهال بهم لعنت دارم من که شانسیه چه این خدا وای

 

 میشد خوب میونمون داشت تازه
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  شاحساسی وبی بالتکلیفی همه ازاین شدم خسته بشه عاشقم تا بکنم تالشمو باید

 

  ندارم نیازهایی مردم یه منم

 

 نداره وجود رابطه برای مانعی وهیچ محرمه و دارم دوسش که باشم زنی کنار سخته برام
  نکنم کاری باشم

 

  ربیامد بالتکلیفی ازاین که کنم کاری یه بعدم کنم درس  زدمو گندیاکه تراین سریع باید

 

 

 منشیم سمت رفتم بیرونو اومدم اتاق از اریانا رفتن بعداز

 

 گفتم بلند رومیزو کوبیدم دستمو

 

 اخراجی شما_

 

 چی…چ…ی…برا…ب…ب_

 

  کن تصفیه صندوق برو سریع نشنوم دیگه چیزی توسرت مزخرف فکرای برای_
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  گیرهب طالق اگه بشم اریانا حریف نتونم اگه مدت این داشتم تنش خیلی تودفترم اومدم

 

  نمیفهمه خامه االن اون نمیتونم اون بدون نفسمه وجودمنه همه اچن نمیذارم نهنه

 

 خانوادشم حاالکه بیاد سرش میتونه بالهایکه چه جداشه ازمن اگه گرگه پراز توجامعه
 نمیذارم نمیذارم من نداره جایا اینجوریه

 

 

 

 ：اریانا

 

 ؟ باشم باکی که کنم فراموش ارسینو میخواستم میشدم خامش داشتم رابگو ساده من

 خیانتکار عوضی یه

  خیانت جز راداشتم چیزی هر تحمل

  راهه بهترین طالق جهنمه باشه داخلش وخیانت اعتمادنباشه توش که زندگی اون

 

 نزن ودم بسازن شوهرشون چیز باهمه که باشم قدیمی خور توسری زنای مثل نمیتونم من
  ابروشون ترس از

 

 ونبرش دور بیایم کوتاه هم مواقعع جور این اگه هست حالشون به خوش کافی اندازه مردابه
  میداره
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  میگیرم باشه شده طور هر طالقمو مپ

 

  بکنه طالقمو کارای وخواستم وکیل یه پیش رفتم شرکت بعداز

 ترسا*************************************

 

 بچینم خودم باسلیقه جهازمو میخوام ببینم خونتو میبریم کی علی وای_

 

 

 ：گفت بغلشو تو گرفت منو علیرضا

 

 برم ذوقت اون قربون میبرمت االن همین کوچولو خانم میبرمت_

 

 ：گفتم بوسیزمو لپشو

 

 عاشقتمممم مرررسی وای_

 

  خانمی میکنم خواهش_

 

  بود هوس پنت و بود اخر طبقه خونش که طبقه۵اپارتمان یه داخل بود الهیه توی خونش
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 یاجیواحت بودن دیوار داخل وسایل وتموم بود شیک خیلی اشپزخونش میشد تغریبامتری
  نبود اشپزخونه وسایل خرید به

 

 نارک اشپزخونه تو میومدی.که ازدرورودی بویو شکل مربعی خونش داشت خواب اتاق تا سه
  بودن اشپزخونه سمت روهمون راه یه داخل اتاقا دربودو

 

 پنجره میشدوتمامش اشپزخونه رویی روبه ضلع بودو اشپزخونه روی روبه هم بالکن
  بود شیکی خونه بود ودرسرتاسری

 

  کردم ذوق کلی

 

 بگیرم جهازمم بریم دنبالم بیاد فردا شد قرار

 

 

 

 یونیپاپ(کروات؟) کربات یه که صورتی مانتو یه خرید بریم بیاددنبالم علی۴ ساعت قراره
 پوشیدم ورنی صورتی سانتی۱ پاشنه کفش طوسی وشال طوسی باشلوارلی میخورد طوسی

  پایین رفتم

 

 تری روشن یکم که ای سورمه باپیرهن ای سورمه شلوار عوضی زده تیپی چه اوووف
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 دهش بود زده دودیم عینک شلوارش همرنگ ای سورمه اسپرت کت و سفید کمربند با بود
 گلو بپرتو هلو بود

 

 

 برسونمتون خوشگله خانم سالم_

 

 ：گفتم باناز

 ؟؟ نداری مادر خواهر خودت مگه عوضی گمشو_

 

 دیرشد که بیاباال زود قربون نازتو_

 

  خریدم…… ومانتو ای توخونه لباس کلی رفتیم باهم سوارشدم

 

 خریدم شد تموم بریم نمیخوام چیزی دیگه من اقایی_

 

 نخریدی کاریو اصل هنوز توکه ولی شد تموم_

 

  خریدم چیا همه که من وا_

 

 نخریدی چی بگم بهت بیاتا بامن_
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 ：گفت خواباو لباس به کرد واشاره فروشی خواب لباس یه سمت برد کشید دستمو_

 نخریدی که ازاینا_

 

 حیا بی_

 

 زنم خوب وا_

 

, ۴..۱۵ : 

 تو بیام منم بزاره دومادیم عروس بگو برو دیگه ی

 

 نمیخوام خواب لباس من پرو بچه_

 

 منن.مال اینا تونبایدبخوای دیگه اینا_

 

 رمزق حریر خواب لباس یه هیکل بااون کنید تصور وای) بپوشی ازاینا میخوای نکنه وای_
 (بپوشه

 

  تانخردمت کوچولو بدو_
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 شکمو_

 پشت که حریره خواب لباس خانم： گفت فروشنده روبه اومدتو تا گرفتم اجاز رفتمو
  موند باز دهنم بادیدنش رواورد لباسه رفتو فروشنده رابیارید ویترینه

 

  تری سنگین اینانپوشی نمیپوشما اینارا من چیه این_

 

 هند میکردو انتخاب برام افتضاح زیرهای ولباس خواب لباس طور همین من به توجه بدون
  میشد تر باز هرلحظه منم

 

 ：گفت بهم اروم فروشنده کردیم حساب وقتی

 

 برسه دادت به خدا تندها اتیشش شوهرت_

 

 دیگه بریم انداختموگفتم بش چپ یه بیرون کردمواومدم خدافظی شدم اب ازخجالت_
 ابروبردی

 

  فروشی سیسمونی مغازه بردسمت دستموکشیدو کاردارم واستو نه_

 

 میشد باز بیشتر ازکاراش هرلحظه دهنم

 میکنی؟؟ چیکار_
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 بگیرم ولباس پستونک بچم برا میخوام_

 

 بچه کوتا ببینم بیا خولی مگه_

 

  میکنم دارت بچه اول شب همون من_

 

 حیاشدیا بی خیلی_

 

  دیگه زنمی خو وا_

 

 خدا به روانیه بیرون اوردمش کشیدمو دستشو_

 

 

  خونمون دم رسوندم و خوردیم بیرون شاممونو

  عقدمونه دیگه دوروز

  بودیم خونه در دم

 ؟ بری نمیخوای-

  علییی وای+

  جوونممم-

  عقدمونه دیگه دوروز میشه باورت+
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  گذشتا زود   -

  گفت پایینو انداختم سرمو شد ناراحت ام چهره یلحظه

  بد خیلیم گذشت بد ولی زود+

  نکن فکرشو دیگه گذشت که اینه مهم： گفت و کشید لپمو

  شم پیاده  خواستم فرستادمو براش بوس یه

 ： گفت که

  ندارما قبول اینجوری بوس من هی

  ته بسه همون دیگه نه+

  کنیم عقد بزار میرسه منم کردن اذیت نوبت کن اذیت حاال باشه-

:+-( 

-:-) 

 خدااااافظ-

  رفت و باش خودت مواظب+

   خونه داخل رفتم

 از دبع و اتاقم تو باال رفتم و خوردم بیرون که گفتم ولی بخورم شام که کرد صدام مامان
  خوابیدم  لباسام تعویض

--------------------- 

 اریانا

 و ارمبذ میون در باهاش رو موضوع تونستم راحت همین واسه بود ایرانی گرفتم که وکیلی
  .. کنه کمکم میتونه که داد قول اونم

  بیرون اومدم که دفترش از 
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   . شدم منصرف بعد ولی خونه سمت برم خواستم

  ببینمش نمیخواستم حتی دیگه

 نداشتمم رو جایی اونجا از غیر اما

  بود هتل برم میتونستم که جایی بهترین

  خونه رفتم و گرفتم ماشین یه سریع

  برداشتم پول مقداری و شناسنامه و

  گرفتم تاکسی یه و بستم چمدونمم

  افتاد راه و داد تکون سری اونم و ببرتم هتل یه سمت به گفتم راننده به

  رسیدیم دقیقه پنج و چهل یا ساعت نیم حدود از بعد

  داشت نگه شیک و بزرگ و لوکس هتل یه جلوی

  هتل سمت به رفتم و شدم پیاده و کردم حساب

 فتهه یک برای ها فرم پرکردن از بعد و میخوام اتاق یه گفتم و رفتم پذیرش سمت به      
  کردم رزرو اتاق

  داد بهم رو اتاق کلید

 218 بود نوشته که خوندم رو (کلید) کارت روی

  داخل رفتم و کردم پیدا رو218 اتاق

  اینجا چیزیه عجب وااای

  امکانات فول ولی متری پنجاه حدودا اتاق یه

 تخت اتاق چپ سمت و بود بزرگ پنجره یه روت روبه میکردی باز که رو در

 رد اونیکی و بود ورودی در یکیشون که پنجره روبروی در دوتا و ارایشی میز راست سمت
  حمام و دستشویی
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  تخت کنار هم تلفن یه و بود تخت روبروی تلویزیون

 بود شیک خیلی و بود سفید ای سورمه کال اتاق دکورسیون

  پوشیدم و اوردم در راحتی لباس یه و کردم باز رو چمدونم

 خوابیدم و کردم خاموش گوشیمو

 

 سینا

  گزاشتم میز روی سرمو

  کردم فکر امروز به و

  مهال بهت لعنت

  بههههت لعنت

  نمیشه راضی اریانا راحتیا همین به دیگه ..میشد بهتر مون رابطه داشت تازه

  خدایا

  کن کمک خودت

 . سپردم (شرکت مشاور)پیتر به رو کارا و برداشتم کیفمو و کردم پوفی

  بدم توضیح کاملتر براش تا خونه میرفتم باید

  پارکینگ تو نبردمش و کردم پارک کوچه توی رو ماشین

 کردم باز رو خونه در و باال رفتم

  اریاناااا-

  اومدم من

  کجااایی
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  خانومم

  نیست دیدم اونطرف و اینطرف کشیدم سرک

  کردم باز رو در و اتاقا سمت رفتم

  نیست هم اونجا دیدم اما

  نبودم ولی گشتم رو خونه جای همه

  دیدم رو کمدش توی

  تقریبا بود خالی

  نبود هم چمدونش جمله از و وسایلش از یسری

  نداره رو جایی اونکه باشه رفته میتونه کجا یعنی گفتم و گزاشتم سرم تو دستمو

  نیوفته براش اتفاقی خدااااا وای

  بود خاموش که گرفتم شمارشو

  ععه

 که ببینه بره رو ایران شده رزرو های بلیط تمام تا میشل به زدم زنگ و شدم ماشین سوار
  نه یا هست توشون اریاناهم اسم

  کنم پیداش بلکه تا میزدم سر هارو هتل تک تک خودمم

------------------------- 

  بودم نکرده پیداش هنوز و  بود شب دوازده ساعت

  گزاشتم فرمون رو سرمو

  .... کجاست یعنی

  بود مونده دیگه هتل پنجتا

  ببینم میرفتم یکی یکی باید
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  خورد زنگ تلفنم که افتادم راه

  بود میشل

  الو-

  سینا کجایی+

  خیابون تو-

 .بگردم هارو هتل بقیه میرم دارم

  میکنیم پیداش میریم باهم فردا تا من خونه بیا دبروقته االن+

  کنم پیداش امشب همین باید نمیتونم نه نه-

 سینا کن گوش حرف+

 

, ۴..۱۵ : 

  االاااان همین من خونه بیا

  شدم بیخیال و کردم قبول باالخره اصرار کلی از بعد

  شون خونه رفتم و

  رفیق سالم-

  سالم+

 نبود اریانا اسم توشون دیدم رو شده رزرو های بلیط لیست .. خوب خبر یه-

  یعنی کجاست پس االن اخه گفتم و زدم محوی لبخند

  باشه شده نمیتونه دور زیاد-

  نیست بلد رو اینجا اونکه
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  باشه اومده سرش بالیی اگه+

 ..دنبالش میریم فردا بخواب فعال-

  کشیدم دراز تخت رو و اتاقش توی رفتم

  نمیبرد خوابم جوری هیچ

  بودم فکرش تو تاصبح

 بودم کرده عادت حظورش به واقعا

  نمیبرد خوابم اون بدون

  بود خاموش که گوشیش به زدم زنگ دوباره

  لعنتی عه

  برد خوابم باالخره که بود صبح شش نزدیکای ساعت--

  پریدم خواب از که بود صبح هشت ساعت

 بیداره اونم دیدم که بیرون رفتم و

 قرمزه انقدر چشمات چرا گفت طرفمو اومد

 نخوابیدی؟ دیشب

 ؟ بریم+

  کنی استراحت باید سینا-

 برممممممم تنهااااا یا باهام میای+

  میشم اماده االن خب خیلی-

  میکرد درد خیلی سرم

  بزنیم سر ام دیگه هتل پنجتا تا شدیم ماشین سوار و رفتیم
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------------------------- 

  بود مونده دیگه هتل یه فقط

  ... نباشه اونجاهم اگه

  کننن کمکم خودت خدایا

  داخل رفتیم میشل با

  پذیرش سمت و

  باشه همینجا که میکردم دعا فقط من و میکرد صحبت میشل

  گفت سمتمو اومد میشل

  همینجاست-

  شدم خوشحال

 اتاااااااق؟ کدوووم+

  نیست فعال ولی-

 کجاست؟ پس+

  بیرون رفته پیش دقیقه ده میگن نمیدونم-

  باشه گذاشته جا چیزی خونه باشه رفته شاید+

  هست احتمالش-

  خونه طرف به روندم و کردم روشنش و ماشین سمت دویدم

---------------------- 

  کردم باز رو خونه در و باال رفتم سریع

  .... اومد سرم پشت هم میشل
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  دیدم که چیزی با

  زدم زانو زمین رو ناراحت 

 اریانااا

  نبود خونه تو هیچکس

 که بشیم رمنتظ و هتل همون بریم گرفتیم تصمیم شدیم ماشین سوار و بیرون رفتیم دوباره
  بیاد

  دیگه میشه پیداش باالخره

-------------------------- 

  بودیم نشسته هتل سالن تو که بود ساعت سه حدودا

  بودم تنها من حاال و رفت و خورد زنگ تلفنش میشل

  خورد زنگ تلفنم که بودم گرفته دستام تو سرمو

  بود مهال

  دادم جواب

  بگو-

  سیناجان الو+

  دارم کار بگو زود-

  .....و میدم بهت بخوای هرچی ببین شدم درست من کن باور سینا+

  میزد زر داشت همینطور

  بود هتل ورودی در به حواسم همه و میگه چی ببینم نمیدادم گوش اصال

  بودم شده خسته تکراریش حرفای اینهمه از

  کنممم قطع نداری کار اگه： زدم داد
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  کن صبر نه نه-

  کرده ولت زنت میدونم سینا

 ...حاظرم هنوزم من بامن بیا خب بهتر چه

  زدم داد بده ادامه نزاشتم

 قطع نه نه گفت که کنم قطع خواستم رو گوشی و مییزنییی زنگ من به باشه اخرت بااار
  وایسا نکن

......  

  اومد باالخره اریانا

  پیشش رفتم و جیبم تو وگزاشتمش کردم قطع رو گوشی

  سالمم-

  بود شده زده شوکه دیدنم از

  باال رفت و گرفت اتاقشو کلید و پذیرش رفت بزاره محل اینکه بدون ولی

  رفتم دنبالش

  کرد باز اتاقشو در

  و گزاشتم در الی پامو که ببنده رو در خواست و نزاشت که تو برم خواستم

  شدم وارد و ندادم اجازه

 گمشووووبیرون زد داد عصبی

  کن جمع رو وسایلت سریع میریم باهم-

  نمیاممم جا هیچ باتو من+

  باششششش زووود کنییی قبول باید میگمم که هرچی زنمی تو-

  زن کدوم زنننن هه+
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  نداریم باهم دیگه نسبتی هیچ منوتو دیگه روز چند تا

  فهمیدییییی کن بیرون سرت تو از رو طالق فکر ببین-

  کن بیروووون سرت تو از منو با دوباره زندگی فکر تو+

 بری؟ میخوااااای کجا نداری کسیو هیچ من بدون تو اخه-

  نیست منتظرت هیشکی اونجا... هه ایران حتما

  داری منووو فقط تو

 تنهام,نمیکنه خیانت بهم هیچوقت که دارم یکیو من دارم رو تو فقط من گفته کی+
 میکنه کمکم,نمیذاره

  دارمم رو خدااا من

  اخهههه کنی چیکار میخوااای تنهایی-

  بدم انجام میتونم کار کلی+

  بدم ادامه دانشگاهمو برم میتونم مثال

  میدمممم انجام دانشگاهتو کارای خودم باشه خب خیلی دانشگاهته مشکلت فقط اگه-

  مخالفه جنس دربرابر شوهرم بودن راحت من مشکل نیست این فقط من مشکل نه+

  چیزاست این برابر در شوهرم بودن عادی من مشکل

  زندگیته راز مهمترین کردن پنهان مشکلممم

  باااشه اینه مشکلت خب خیلی+

  کردم اخراج رو لینا

  نمیاد سراغم دیگه هم مهال

 میگی؟ چی دیگه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 723 

  شد تمام منوتو بین چیز همه دیگه سینا-

  ندارممم اطمینان بهت دیگه چون کنم زندگی سقف یه زیر باتو نمیتونم من

  ببینمممممم کن جمع وسایلتا سریع بشنوم حرفارو این اینجا نیومدم من +

  نمیامممم تو با جایی من-

  باش طالق برگه منتظر هم دیگه روز  چند یه تا

  بودم شده عصبانی

  نمیدمممم طالااااق تورو من： زدم داد

  توش ریختم وسایالشا چمدونشو سراغ رفتم

 ولی بگیره جلومو میکرد سعی

  کشیدم و گرفتم خودشو دست بعدم و دادم ادامه کارم به

 تو بردمش و کردم ماشینش سوار زور به و ندادم اجازه که بره در دستم از میکرد سعی
  خونه

 کردم قفل درم و

 

 اریانا

  اینجا بیام که کرد مجبورم اونوقت ببینمش نمیخواست دلم حتی دیگه

 خ گفت وکیله این اخه روش ام هفته یه کردم تحمل انقدر منکه نداره اشکال

 

, ۴..۱۵ : 

  میشه درست دیگه هفته یه تا اولش مرحله فعال بده انجام کارامو بخواد سریع یلی
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 .. میگیرم طالقمو من

  باشم سینا با دیگه نمیتونم مطمعنم

 مطمعنممممم

-------------------- 

  بخوابیم خواستیم که شب

  بخوابم تا کرد رد رو پتو سینا اتاق توی رفتم

  پذیرایی تو رفتم برداشتمو بالشتمو و کتاب من ولی

  کتاب از صفحه وند خوندن از بعد و

  خوابیدم و شد گرم چشمام

  رومه مالفه یه دیدم شدم بیدار که خواب از

  کردم نگاه ساعت به

  بود دوازده

 خوابیدم انقدر یعنی

  بخورم چیزی یه تا اشپزخونه توی رفتم پاشدمو کالفه

  میکرد درد کمرم و بود شده خشک بدنم

  دیگه همینه خوابیدن مبل روی اثار

 ناهارم خوردن از بعد

  دارم ایمیل یه دیدم که تاپم لپ سراغ رفتم

  ترساست از دیدم کردم بازش

  بود نوشته زیرش و بود داده لباسش از عکس یه
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  عقدمه جمعه

  علیرضا با

 خوشگله؟ لباسم

 !!!علیرضا با بره دوباره میخواد واقعا یعنی

 خودشه انتخاب بیخیال

  بستم رو تاپ لپ و عااالیه زدم ایمیل براش

  کشیدم دراز تخت روی و

 میده عذابم انقدر چرا پس داره دوستم اگه سینا

  کنه منصرفم کال تا کرد یکاری خودش شم عاشقش اومدم که هربار

 ... اما ازدواجمون بود اشتباه اولشم از

 ... کنم چیکار جداشم ازش اگه

  ندارم رو هیچکسی دنیا این توی من میگه راست

 ارسام سمت رفت ذهنم یکدفعه

  من زندگی حامی تنها بشه بتونه اون شاید

  من مرد بشه

  عاشقشم واقعا که کسی

 ... باشیم باهم نخواد اگه اما

  وایمیسه پام بگیرم طالق اگه گفت اوندفعه خودش نه

  بدم طولش نباید

 ....کنه ازدواج ممکنه
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  دخترخالش باهمون بره سیناهم

  تریم خوشبخت اینجوری هممون

 !سینا.. مهالهم هم ارسام هم من هم

 میگذره چی ذهنش تو بفهمم میتونستم کاش

  بودم فکرا همین تو

  شد باز خونه در که

  وااا

  ... پس باشه سرکار باید االن سینا

  کردم نگاه بیرون به وحشت با و شدم بلند

 نبود کسی

  زده توهم شایدم

  بیرون رفتم اروم لرزون پاهایی با

  نیست خونه تو هیشکی دیدم که

  واااااا

  زدم توهم واقعا

  مبش هم دیوونه مونده همینم کردم زمزمه اروم و کردم اونطرف سرمواینطرف چندبار کالفه

  افتاد سرم پشت سایه یه کردم احساس که

  میزدم رو سکته داشتم رسما

 تو دمدوی و زدم فرابنفش جیغ یه و نیست توهم فهمیدم بزنه حرف که کرد باز زبون تا که
  بستم درم و اتاق
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  کیه ببینم نکردم نگاه حتی

  گفت و اتاق سمت دوید کردم حس که

  منممم کن باز اریانااا

  بود سینا صدای اینکه

  کردم باز اروم رو در

  پریده رنگت انقدر چرا منممم بابا چته： گفت که

  بودم منگ هنوزم

  نیست هیچی هیچی گفتم دادمو تکون سرمو چندبار

  کرد نوازش موهامو و نشست کنارم اومد که تخت روی نشستم

 ： گفت و زد لبخند

  کار همش شدم خسته

  میره سر ات حوصله که توام

 کانادا ای هفته یه سفر بریم گرفتم تصمیم

 چطوره؟

  نه-

 چرا+

 مداو که بیرون رفتم و میشه درست طالقمون کارای دیگه ی تاهفته گفتم شدمو بلند
  نمیدم طالق تورو من گفت و کرد بغلم پشت از دنبالمو

  کنم پیدا نمیتونم دنیا جای هیچ تو بهتر چون

  میخوام طالق من ولی+
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  بده بهم دیگه فرصت یه فقط جان اریانا-

  نمیتونم دیگه ولی دادم فرصت بهت هزاربار تاحااال+

 خودم کردم خطایی دوباره اگه میدم قول اخریشه روش اینم دادی فرصت هزاربار توکه-
 بدم طالقت

  نه+

  اررره-

  دیگه نداریم لجبازیم

  نه زندگیمون سر ولی کن لج باهام میخوای هرچی تو

  میخوااااام طالق من سینا    +

  دیگه نگوووو عععه-

  بدی بهم دیگه فرصت یه شد قرار

  ایستادم روش روبه و کشیدم بیرون دستاش حصار از خودمو

  نداریم قراری همچین شد قرار کی گفتم و زدم کمرم به دستامو

 کنیم جمع وسایلمونو بپر داریمممم گفت و کرد ای خنده

  یوهووو کانادا سوی به پیش گفت و اتاق سمت ورفت

  بودم شده خیره حرکاتش به متعجب

 سیناعه همون این

  شدم مصمم دوباره بعد ولی طالق از شدم منصرف دلم تو یلحظه

 فرصت یه

  باشه هفته یه اگه
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  خوبه کردن فکر واسه هفته یه

  گرفتم تصمیممو من سینا گفتم و اتاق سمت رفتم

  ایستاد روم روبه اومد و پاشد

  باشه： گفت و زد لبخند یه

  ...فقط

  ببریم یاد از باهم امونو رابطه و باشیم دوست دوتا مثل بیا هفته یه این

  کنیم فراموش رو چیز همه و

  باشیم دوست دوتا فقط

  طالقمون از قبل حداقل

 ... ازهم باشیم داشته خوب خاطره یه

 هان؟

 

  بود خوبی پیشنهاد

  دوست دوتا حد در فقط و میگرفتم سخت خودم به پس نباید رو هفته یه این

  قبول-

 کنیم؟ جمع وسایالمونو کنی کمک بیای نمیخوای دوستم حاال خب+

  اومدم-

 میخندیدیم کارامون به و میکردیم هم شوخی باهم چمدونامون بستن حین
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 نشست نم سینازودتراز که پنجره کنار بشینم برم سریع خواستم هواپیماشدیم سوار باهم
 ：گفت انداختو باال وابروهاشوشیطون

 

 بشینم کنارپنجره میخوام من_

 

  ببینم بیااینور ای بچه مگه_

 

 هوم؟ بزرگی توبشینی ولی بچم پنجره کنار بشینم من_

 

  بیااینور اره_

 

  نمیخوام_

 

 خواستی خودت باشه_

 

 بود ونبغلش کوچولو بچه یه که نشستند وشوهر زن یه کناریمون صندلی کنارش نشستم
  بچه به شیردادن کردبه شروع زنه گذشت که یکم

 

  بود خوابیده سیناهم
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 ： گفتم خانمه به خورد شیر که بچه

 

 چ خدا وای_

 

, ۴..۱۵ : 

  کنم بغلش میشه نازه ه

 

 داره رفلکس باالاخه بیاره شاید خورده شیر تازه صبرکنید فقط البته_

 

 

 ببینمش بدین نداره اشکال_

 

  سینا سمت گرفتمش سریع منم باال میاره داره دیدم که کردم بازی باهاش یکم بغلم دادش

 

 

  روش کرد خالی بودو خورده هرچی هم بچه

 

 

  لحظه اون بود دیدنی سینا قیافه وای
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 ：خواهی معذرت به کرد شروع بچه مادر

 

 ندادن گوش ولی گفتم خانمتون به من ببخشید اقا_

 

  نکنید ناراحت خودتونو نیست مشکلی：سینا

 

  شویی دست سمت رفت انداختو بهم ناک وحشت نگاه یع

 ترسا****************************************

 

 دارم استرس علی وای

 

 خانمم چی استرس_

 

  نمیدونم_

 

 

 واممیخ بخوره تکون دلت تو اب نمیزارم دیگه نترس چیزی از هستم من تا خانمم نترس_
 کنم تالفی

 

 میفتم روزا یاداون وقتی میگیره دلم باهام کردی بد خیلی علی_
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 نامردی اوج کارشون بدکردم باپدرم خیلی اینا بابات نبود خودم دست بخدا خانمم ببخشم_
 نیوفتی روزا یاداون دیگه که میکنم کاری روزارو اون کنیم فراموش بیا کن درکم بود

 

 

  امیدوارم_

 

  کرد نگاه لبام به شیطون و توچی دارم,دوست_

 

 ادم توسرت بزنم که تا دوسه……دوس……ست……س……دو……د……دو منم_
 میشی

 

 بیچاره حرفم پنجرشدبااین قیافش

 

  دارم دوست میگم فکرکردی چیه_

 

  مردم خستگی که دویدیم اونقدر دنبالم وافتاد میکشمت پرویی خیلی_

 

 

 علی_
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 جانم_

 

 مهگشن_

 

 رستوران بریم پاشو_

 

 نه_

 

 چیکارکنیم پس_

 

  سیرشیم مفتی غذابگیرم بدیم پول اینکه بیابدون_

 

 

 چطوری_

 

 بگم بهت تا بیا_

 

 

 

  بود ها خوراکی مال که۴ طبقه شهروند پاساژ سمت رفتیم
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 لبنیاتی مغازه سمت بردم گرفتم رو علی دست

 

 باشن نرم برامون بیارید قالبیتون ازکشکای میشه اقا سالم_

 

 کنید صبر لحظه یه حتما بله_

 

 برداشتم خودم ویکم علی دست دادم یکی سمتمون اومد کشک ظرف رفتوبایه مرده

 

 حرف اومد علی خوردیم وقتی بخوره که کردم اشاره بهش میکرد نگام گیج ای باقیافه علی
 ：گفتم سریع که بزنه

 

 شورن خیلی ولی اقا ممنون_

 

  کمه خیلی نمکشون اینا خانم_

 

 دارید؟؟ انار رب شما ببخشید ممنون نه_

 

 بیارید میشه بله_
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 میارم االن بله_

 

 ： گفت دستمونو داد اورد لیوانین بستنی مال که ازاینا قاشق بادوتا انار رب ظرف یه

 

  کنید تست_

 

 گفتم خوردمو یکم

 

 برمیگردیم بزنیم دور یه ترشه خیلی ممنون_

 

 ： گفت علی بیرون اومدیم مغازه از وقتی

 

 میبری ابرومونو روانی میکنی چیکار_

 

  دیگه کنیم شیطونی یکم میشناسه مارا اخه کی_

 

 ： گفتم فروشنده به فروشی شیرینی سمت بردم گرفتمو دستشو

 

 تازن حاتون شیرینی نباشید خسته سالم_
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 ( دلش ارواح)تازن تازه بله_

 

  ببرم میخوام سینی چندتا دخترم تولد بزای کنیم امتحان یکی میشه_

 

 یتونستمنم دیگه بودن تازه خدای)خوردیم وقتی داد بهمون شیرینی چندتا صبرکنید البته_
 ：گفتم(بذارم عیب

 

 یایمب بکنیم خریدامونم بقیه بریم االن ببیریم بیایم میزارید برامون تاسینی۴ خانم_

 

 حتما چشم_

 

 ونبهش کلی میکردیم پر شکممون کلی روش یه به ای هرمغازه تو بیرونو اومدیم مغاز از
 میخنندیدم

 

 دیگه بسه پوکیدم علی وای_

 

 ：گفت میمالید وشکمشو میخندید که طور همین علی

 

 داد حال خیلی ایول_

 

  کنیم هضم خوردیمو اینایکه بریم باید حاال دیگه بله_
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  بریم بزن_

 

 تاب متس رفتیم اخرشم کردیم بازی ورزیشیا باوسیله وکلی دویدیم پارکو دور دورتا رفتیم
 ها

 

 بودن نشسته روشون بچه دوتا

 

 بشید پیاده میشه ها کوچولو گفتم جلوشونو رفتم

 

  نه دختر ولی شد پیاده پسره

 

 ：گفتم بهش

 

  بدم عروسک بهت تا شو پیاده خانمی_

 

 ：مگفت دراوردمو براش زبونمو شدمو سوار سریع منم پایین پرید شنید عروسک تااسم

 

 الهفع درونش کودک نگیرید دل به شما مریضه) زدم گولت بدم عروسک بهت تا بشین_
 رفت افتادو گریه هم بچه(فعال پیش بیرونش بلوغ
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  ای بچه خیلی ترسا_

 

 بدیم مسابقه میای  بگذرونیم خوش حسابی بیاامشبا بیخیال_

 

  پایتم_

 

  نمیده حال اینجوری بیاسرپایی

 

  درنیار بازی وحشی دیگه_

 

 

 میکروفون هخانم یه تر اونور یکم ها روسبزه نشستیم رفتیم شدیمو پیاده بازی تاب بعدکلی
  زنا برا میکرد سخنرانی داشت بودو اورده

 

 حرفا ازاین وحجابو خانواده درمورد

 

  کرد وموافقط خندید کلی اونم گفتم علیرضا به سرم به زد شیطانی فکر یه

 

 بابا علی اومدی خوش غریبه اهنگ همزمان دراوردیمو گوشیامونو زنا سمت رفتیم باهم
 بلندتربشه صدا تا کردیم الپلی

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 740 

  میخوندیم باهاش خودمونم

 

 

 دیدنی بودا ای صحنه وای

 

 

 دررفتیم کردیمو قطع اهنگارا سمتمون بیاد بلندشد زنه وقتی

 

 اریانا

  سرجاش نشست برگشت و دستشویی توی رفت سینا

  هست وقت هفته یه تا گفت و انداخت بهم چپ یه

  میگیرم حالتو

  میگیره کیو حال کی میبینیم حاال-

  بچرخیم تا بچرخ پس+

  بچرخیم-

  اولش از بودم گرفتن حال و لجبازی عاشق

  پسرا از حالگیری مخصوصا

  کردم فکر بعدیم نقشه به و زدم مرموز,لبخند یه

  ای دوستانه سفر عجب

 میشه جنگ میدون شبیه بیشتر
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 و مبخری یچیزی تا سوپر یه سمت رفتیم فرودگاه از شدن خارج از بعد و نشست هواپیما
  بخوریم

  ایووول واااای

  مختلف های کاکایو از پر بود طبقه یه

  برداشتم چنتا مدلش همه از

 ن اومد سینا

 

, ۴..۱۵ : 

  یوقت نکنی رودل دختر چخبره گفت زدیکمو

  نترس+

  بیرون رفتیم و برداشتم ام دیگه خوراکی چنتا یه رفتم

  سینا میگم+

  جانم-

  نداریم ماشین ماکه+

  نداریم که خوابم جای

  هست که چادر-

  هاست موقع همین واسه هم دوچرخه

  شد نعلبکی یه اندازه چشمام

  چییییییی-

 توچی؟ ام سواری دوچرخه عاشق منکه +
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  باشه دوچرخه با میرم باشوهرم که عسل ماه بود ارزوم بودم که بچه راستش-

  .... حاال ولی

  که نمیشه

  نمیشه چرا+

 کو؟ دوچرخه حاال-

  میکنیم کرایه خب+

 میکنیم؟ چیکار چمدونارو کردیم کرایه که گیریم-

  میریم دوچرخه با و چادر تو میزاریم+

  کنیم چیکار االن است مسخره فکرت سیناااا عععهه-

 رو؟ چمدونا

  اوردش اها+

 اوردن؟ رو چیا؟کی؟دوچرخه-

  بریم بیا+

 و کرد صحبت انگلیسی نفر یه با و بلند شاسی ماشین یه سمت کشیدم و گرفت دستمو
  شدیم سوار

  گفت که کردم نگاهش گنگ

  چته-

  بود کی این .. ماشین این+

  اینجا میارمت مبدارم برت فکر بدون کردی فکر-

 چی؟ دوچرخه پس+
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  موقعش به اونم-

  بودم سرکار پس اها+

  یجورایی-

 کنم شون براورده بتونم داشتی؟شاید ارزوهایی چه بچگیات دیگه ببینم بگو خب

  کن مسخره خودتا کوفت+

  داشتی ارزوهایی چه خب نه ههه -

 نکنم فامیلی ازدواج شدم بزرگ داشتم ارزو+

  بگو رو بعدی کنم براورده نمیتونم اینو： گفت و خندید بعد توهم رفت اخماش یهو

  پررو+

  رسیدیم خوشگل های ویال از پر یجا به

  اینجا خوشگله چقدر وای+

 ماعه مال کدومش

  داشت زیبایی نمای و بود دایره نیم ساختمونش که بود صورتی خوشگل ویال یه

  اون： کرد اشاره همون به و کرد بلند دستشو سینا

  وااااااقعااااااااااااا نننه-

  نه+

  کووووفت-

  نکن اب قند دلت تو نیست ما مال هیچکدومشون ههه+

  چی یعنی وا-

  میخوابیم کجا شب ما پس
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  ویال +

  کردی گیجم عععه-

  نکن سوال هی برسیم تا بگیر دهن به زبون خب-

-------------------------- 

 

 

  ویال یه دم رسیدیم

  بود گرفته رو صورتیه همون چشمم من ولی بود خوشگل اونم

  مربعی مدل ساختمانش و بود سفید و سبز ویال این نمای

  بود خوشگل خیلی صورتیه اون وگفتم کردم نگاه سینا به

  تو بریم بیا خوشگله اینم حاال-

  داخل رفتیم

  بود خوبی جای خیلی خداییش ولی

 درخت پراز و سرسبز بلکه نبود ویال بقیه مثل دورتادورش

  بود عااالی داخلش نمای واقعا

  بود خوووشگل خیلی

  اش اشپزخونه و بود چوب طرح دیواریاش کاغذ

  برگ طرح

  میومد نظر به طبیعی خیلی ولی

  خووووشگل خیلی ولی بود کوچیک
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 چطوره؟-

  عااااااالی+

---------------------- 

  دیگه بود شب

  گشنمه من سینا وای-

  بخوریم کن درست یچی برو پاشو منم+

  ندارم حال -

  ندارم حال منم+

  دیگه بخر یچیزی پاشو عه-

 باشه نزدیکمون سوپر و رستوران که خودمونه خونه اینجا کردی فکر+

 ؟ کنیم چیکار پس-

  کنیم درست باهم پاشو： گفت و کرد فکری یه

 هان؟؟؟+

  دیگه بیا-

  واااا

  خونه کارا و اشپزی از,میومد بدش که سینا

 میدن انجام اینکارارو زلیل زن مردا میگفت

  اشپزخونه تو رفتم باتعجب

 ؟ کنیم درست چی خب گفت سینا

  نیمرو نداریم هم حال و گرسنمونه که اونجایی از-
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  غذاعه بهترین

  میپختی خودت که نیمرو به بنا اگه+

 منم کمکت منم بگو یهچی

 !شدی عالقمند تو انقدر تاحاال کی از اوع-

  بدم دوستم کمک میخوام بده+

  خوبه خیلیم نه-

  کنیم درست کرده سرخ سیب بیا پس

  باشه+

  شد درست سیبامون ساعت یه حدود از بعد و کردیم شروع

  کردم نگاه.ظرفهامون به

  گرفت ام خنده

  سرررخ و  ریز و نازک خیلی من سیبای

 سیب تپوس بعضیاشونم و پز اب سیب شبیه تقریبا و بزرگ بزرگ و درشت سینا سیبای
  خههخخخخخخخ بود روشون زمینی

  خوردن به کرد شروع خودشو طرف کشید جلوم از بشقابمو  سینا که خنده زیر زدم

  منننه مااال نخووور ععه-

  بخور منو تومال+

 بخوری؟ نمیتونی خودتم دسپخت عمراااا-

  کردم اشپزی باره اولین کن باور： گفت و خندید

  وردیمخ رو بود من دستپخت که سیبایی باهم دوتایی کنارشو نشستم سوخت براش دلم
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  بودن شده خوشمزه خدایی

  اشغال سطل تو کردیم خالی همشونو هم سینا سیبای

------------------------ 

  سینا میگم_

  جون+

 باش؟ بخاب مبل رو توپزیرایی تو میخوابم تخت رو اتاق تو من -

  میخوابیم تواتاق هردومون کاریه چه دیگه نه+

  دوستیم تو منو خوب نه-

  بخوابیدم هم پیش نباید

  ببینم بیا گفته کی ععع+

  نمیخوابم پسرم دوس پیش من نمیدونم من-

 شوهرتم کن فکر مورد یه این تو حاال+

  نقشمم تو کامل االن من دیگه نه-

  بخواب مبل رو تو پس خب+

  میخوابم اتاق تو من نخیر-

  نمیخوابم مبل رو منم خب خیلی+

  بخوابم مبل رو میگیره درد کمرم من خب سینااااا-

  میگیره درد کمرم منم+

  بخوابم تو پیش تخت رو ندارم مشکلی منکه خودته مشکل بعدشم
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  خوابید روتخت و اتاق تو رفت و

  گفتم و ایستادم در چارچوب تو

  میون در شب یه

 چی؟-

  تو شب یه میخوابم تخت رو من شب یه+

 گفت و خندید

  نه

  نیستمااااا من بیاری در بازی دیکتاتور حاال همین از میخوای اگه ععه-

  بدیم مسابقه حاظری گفت و نشست تخت رو +

  میکنیم گفت اون هرکاری شد برنده هرکی

  کردم قبول ولی نبودم راضی زیاد بااینکه

 مسابق چه حاال-

 

, ۴..۱۵ : 

 ؟ ای ه

  خوری اب مسابقه+

  میشه همون حرف خورد اب بیشتر هرکی

  اونوقت شوییم دست تو صبح تا ای دیووونه تو-

  نه
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 خورد زودتر هرکی خوری ماست مسابقه پس خب+

  دیگه بخوریم چی یه شبی نصفه میخوای کال-

  نمیدیم مسابقه اصال

  کشید دراز تخت رو دوباره و بهتر چه باشه+

  لجبااازی خیلی-

  درمییون شب یه خب خیلی+

 نخوابم؟ من بخوابی؟چرا تخت رو میخوای تو اول شب بگی میخوای االن یعنی-

  کردی دیونم اریانا وای+

 ؟ شدی راضی گفت و تخت رو از پاشد

 کشید دراز مبل رو رفت و

  افریین-

  خوابیدم رفتم و بستم رو اتاق در

 بودما خسته چقدر اخیش

 

, ۴..۱۵ :۱۸ 

  بود صبح

  میشه کنده داره لبام کردم احساس

 .پریدم خواب از که کردم حس رو بدی سوزش

  بود سینا اوف
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 هن گزرونیه خوش مال سفر وگفت  گرفت جدی خودشو که کردم نگاهش شدمو بلند بااخم
  ورزش بیرون بریم شو اماده سریع خواب

  اوهو

 سیناعه همون این خدایا

  کاراش بااین ادما میکنه زده شگفت اصال

  اتاق از بیرون رفت

 روش هک پوشیدم کمرنگترش طوسی ای حلقه استین تاپ با پررنگ شلوارطوسی یه سریع
niعالمت بزرگ keتمبس اسبی دم موهامو پوشیدم صورتیمم اسپورت کفشای  و بود شده زده 

  شدم خارج اتاق از و زدم رنگمم صورتی رژ و

  بود اسپورت کامال تیپم

  بود پوشیده قرمز ورزشی پیرهن و مشکی شلوارک سیناهم

  بود قرمز هم کفشاش

  پاشدیم خوردیم که صبحونمونو و اشپزخونه رفتم

  بود هشت ساعت

  بیرون رفتیم

 بود خوبی خیلی هوای

  بدوام کرد اشاره منم به و دویدن کرد شروع سینا

  اوردم کم نفس دویدن دقیقه بیست یا رب یه از بعد

  ....وایسا....وا-

  گزاشتم زانوم رو دستامو و شدم دوال

  خانم تنبل باش زود اولشه تازه گفت سینا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 751 

  بسسسه میدوایمااا داریم ساعته نیم عععه-

  بدووووو+

  اروم ولی دویدم کردم شروع دوباره و کردم پوفی

  نمیتونم دیگه گفتم و روزمین نشستم نداشتم نفس دیگه

  زمین رو نشست نزدیکمو اومد سینا

  بازی بریم پاشو گفت و

 هاااان؟-

  دیگه بیا بازی عاشق که تو+

  رفتم دنبالش و شدم بلند بزور ولی نداشتم نفس

 ؟ میریم کجا-

  بگم تا بیا+

  رفتیم

  بود ویالمون نزدیک تقریبا که محوطه یه به رسیدیم

  والیبال واسه میداد جوون

  بیاد تا وایسم گفت سینا

  اومد والیبال توپ یه با دقیقه ده از بعد

  ایووووول واییی وگفتم گرفتم ازش و توپ دویدمو

  کن شروع بیا-

  میکرد بازی خوشگل خیلی

  بودیم عالی هردومون البته
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  میداد جواب پنجه و نمیزد بزنه اسپک تا میساختم براش وقتی ولی

  بزننن اسپک سیناا گفتم و دستم تو گرفتم رو توپ و شد عصبانی

  نمیخواام-

  نیستم بلد بگو+

  نمیخوام ولی بلدم-

 اونوفت؟ چرا+

  بدتر میشی چالق کنی دریافت نمیتونی توکه اخه-

  داره ربطی چه درضمن نباش من شدن چالق نگران تو+

  والیباله ام رشته من

  خواستیا خودت باشه-

  زدم براش و دادم تکون سری

  ساختم واسش بلند ساعد با و داد جوابمو پنجه

  زد اسپکشا قدرت تمام با و باال برد دستشو و داد تکون  ای حرفه رو اش باالتنه

  دش منحرف مسیرش و شد رد دستم رو از داشتو زیادی قدرت توپ ولی بود زیرش ساعدم

  بودم کرده تعجب واقعا

  گفت و کرد ای خنده سینا

 ؟ کنی دریافت میتونی میکنی فکر بازم

 ؟ نه که چرا-

  نمیریا رو از+

  کردیم شروع دوباره برداشتمو رو توپ
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 رو خوابیدنمی یا بقیشون و کنم دریافت درست تونستم یکیشونو فقط که زد اسپک چندبار
  میشد منحرف مسیرش توپ دریافت از بعد یا زمین

  چطوره؟سالمی دستت وضعیت گفت سمتمو اومد بالبخند سینا

 سپکا برابر در که هست مخکم اونقدر من دست استهونای گفتم و باالاتداختم براش ابرومو
 ییاره دوام تو های

  نیست چیزی که اینا تازه

  پررویی خیلی+

  بزنم اسپک من تا تووایسا حاال-

  کرد دریافت استثنا بدون هامو اسپک تمام

  بودم کرده تعجب

  بودن عالی دریافتاش

 نمیتونی نکن خسته خودتو گفت بلند

  ساخت برام بلند یکی برخورد غیرتم رگ به دیگه

  کشیدم باال بدنمو

 

   

 و توپ سر تو خوابوندم بردمو باال دستمو داشتم که قدرتی تموم با عقب کشیدم امو باالتنه
  زدم

  شد منحرف و دستش رو خورد توپ اینبار

 شدددددمممم موفق ایووول

  افتادی راه تازه نه ععع گفت که زدم مندانه پیروز لبخند یه بهش
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  باهم کردیم ای حرفه بازی

  بودیم افتاده نفس به دیگه هردومون طوریکه

  فقط کشیدم دراز و روتخت افتادم من و ویال داخل رفتیم

  مبل رو شد ولو هم سینا

  ولی داد حال خیلی

 تخت رو کشیدم دراز دوباره و گرفتم دوش یه و اب زیر رفتم

-------------------- 

  بود ناهار موقع و بود ظهر دو طرفای ساعت

  داره حال کی وای

  بود ام گرسنه

  نداشتم حال اصال ولی

  رستوران بریم ندارم حال اصال وای گفتم و سینا به کردم رو

  ندارم رانندگی حوصله+

  کن درست نیمرو یه برو

  ععه-

 یخچال سر رفتم وکالفه پاشدم

  کردم سرخ و برداشتم رو ها سوسیس

 زدم صداش و بشقاب تو ریختم و زدم بهشون هم رب یخورده

 

 ترسا
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  بود عقدمون روز فردا

  داشتم هیجان خیلی

  علیرضا و من

  عقد سفره یه سر

 

 ................... حیف ولی

--------------------------- 

  باشم اماده دیگه ساعت نیم تا گفت و  زد زنگ علیرضا که بود عصر

  شلوار و پوشیدم کمرنگمو صورتی مانتو سریع

 مباالسر  موهامو و پوشیدم ایمو سورمه شال و پوشیدم رو ایم سورمه مخمل تفنگی لوله
  کردم جمع

 پوشیدم صورتیمم کفش و  برداشتم رو صورتیم کیف

  پایین رفتم ها پله از و

  ایستادم خونمون در دم و

  ترمز زیر زد یهو پام جلوی قرمز پورشه یه              

  ترس از میکند داشت قلبم

  بپرباال گفت و شد پیاده ماشین از علیرضا دیدم که بدم فحشش خواستم

  شدم سوار و رفتم

  مبارک نو ماشین-

  مرسی+

  شدیم خارج شهر از
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  خلوت جاده یه به رسیدیم و

  کرد زیاد سرعتشو و برداشت ماشینو سقف علیرضا

 ببره باد شالمو بود نزدیک

 

, ۴..۱۵ :۱۸ 

  گرفتمش محکم

 میخندید هم علیرضا میزدمو جیغ

 میداد کیف خیلی

  کافه یه طرف رفتیم و شدیم شهر وارد باالخره سواری ماشین دوساعت از بعد

  بخوریم تا اورد گالسه دوتا و رفت علیرضا

  علیییی داد حال خیلی وااای-

  داد کیف اره +

 برونم؟ من میدی بعدی دور-

  نه که چرا+

 واااقعا-

  ارررره+

--------------------------- 

 اریانا

  شهربازی بریم سینا

  موافقم-
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  افتادیم راه و شدیم ماشین سوار

  اینجا خوشگله چقدر+

  ارره-

  شهربازی به رسیدیم ساعت یه از بعد

  سیناااا واای+

  اینجااااا باحاله چقدر

  نیییست چیزایی همچین ایران تو اصال ندیدم رو اینا شبیه تاحاال من

  خب اره -

  کنمممم امتحان همشونو میخواد دلم+

  بریم بزن پس خب خیلی-

  میکردیم امتحان رو بازیا یکی یکی

 ,باحال,ترسناک,انگیز هیجان

  کنم سکته ترس از بود نزدیک و بود ترسناک واقعا بعضیاشون

  داد حال خیلی ولی

------------- 

  رستوران یه سمت رفتیم بازی کلی از بعد

  دستمون داد رو منو      

  نخوردم کانادایی غذا تاحاال من سینا میگم-

 خوردی؟ تو

  بعضیاشون است خوشمزه خیلی اره+
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  گزاشتم میز روی رو منو و بده سفارش یچیز پس خودت خب-

  داد سفارش انگلیسی به و کرد صدا رو گارسون 

 دادی؟ سفارش چی-

  پوتین+

 نبود؟ تر خوشمزه کفش-

  پوتینه غذاش اسم خوشمزه+

  خالق جلل!وااا-

  بهش شدم خیره باتعجب

  اوردن غذامونو دقیقه ده از بعد

 پوتینه؟ این-

  بخور اره+

  است کرده سرخ سیب اینکه-

  پوتینه اینجا اسمش خب+

 

 پنیر)رپنی کرده،دَلَمه سرخ زمینی سیب از و آید می "کبِک" از که کانادایی غذایی "پوتین*"
 هیهت (پخت حال در گوشت عصاره از شده تهیه سس)گریوی سس و (سفید و تازه نمک بی
 .*شود می

 

  خوردم شو یخورده

  بود خوشمزه

  غذا خوردن از بعد
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  ویالمون سمت به رفتیم و شدیم ماشین سوار

  رسیدیم که بود دوازده ساعت

  میخوابم تخت رو من کجا؟امشب هی هی گفت سینا که اتاق سمت رفتم

  میگه راست عه

  بخوابم مبل رو باید نه وای

  خوابیدم مبل رو رفتم و برداشتم بالشتمو کالفه

--------------------------- 

  بود شش ساعت شدم بیدار خواب از که صبح

  کردم تعجب

  دیگه داره شدنم بیدار زود خوابیدن مبل رو خب ولی

  زدم صداش و سینا باالسر رفتم و چیدم میز رو اماده رو صبحونه رفتم

  نشد بیدار که زدم صداش چندبار

  و برداشتم یخ اب پارچ یه رفتم

  روتا میریزم پانشی گفتم

  نفهمید اصال کنم فکر و بود خواب خواب

  سرش تو کردم خالی رو پارچ

  تخت رو نشست و پاشد ها زده جن این مثل که

  خواستی خودت گفتم و خنده زیر زدم

  میکشمتتتتت زد داد

 دنبالم اومد که اتاق از بیرون دویدم
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  شی بیدار میخواستی خب ععه： زدم داد کرد فرار زیاد نمیشد و بود کوچیک خونه

  دنبالم دوید دوباره و کنم چیکارت میدونم ؟؟؟؟؟من کنی بیدارم یخ اب با باید-

  دنبالم اونم دویدم چمنا تو و ویال از بیرون دویدم موند اونجا نمیشد دیگه

  میدوید هنوزم سینا ولی بودم اورده کم نفس

  عجبا

 یلحظه وایساااا گفتم و ایستادم درخت یه پشت

 چرا؟：گفت و ایستاد

  وایسا ندارم نفس دیگه-

 اونم

 

  داد فشارم درخت به و گرفتم و سمتم به دوید و نکرد نامردی اونم

  شی بیدار میخواستی خو کن ولم اوووی-

 ؟ کردنم بیدار واسه نداشتی ای دیگه روش +

  نوچ-

  داد قلقلکم تونست تا رومو افتاد و چمنا رو کرد پرتم و کرد جدام درخت از

  بسسسسه سینا وااای-

  دیگه شی تنبیه باید نه+

  رفتیم صبحانه خوردن از بعد و ویال تو رفتیم باالخره خندیدن ساعت نیم از بعد

  خرید رفتیم بعدم و چرخیدیم کانادا شهرای تو

- 
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 ترسا

 ...... بود عقدم روز

  ناراحت هم بودم خوشحال هم

  میشم خوشبخت یعنی

  میگیرم دارم درستی تصمیم

  کنم صحبت باهاش تا اریانا زدم زنگ

 الو-

 چطوره حالت دوستممم سالم+

  نیستم بد-

  چرا+

  عقدمه رو امروز-

  خانممممم عروس که,باشی خوشحاال باید+

  خوشحالم منم بودی خوشحال عقدت روز تو که همونقدری -

  نکن مقایسه خودتوبامن هیچوقت دیوونه+

  داشت فرق بامن شرایطت تو

  دودلم اریانا... حاال باشه-

  دیگه کردی فکراتو خوب داشتی وقت اینهمه براچی دل دو+

  میترسم نمیدونم ...ولی خب اره-

  شی خوشبخت ایشاال عزیزم خب عادیه+
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 میکنی؟ چیکار تو-

  کانادام من +

  ... اوهو-

  رفتیم گردش واسه خب اره+

  بگذره خوش-

  ... ولی مرسی+

  چی-

  گفت برام را سینا با ماجراش

  میکنی چیکار حاال+

  کردنه فکر برای خوبی فرصت سفر این بنظرم-

  کرده فراهم برات خوبی شرایط سینا اره+

  خوبه

 بهم گذشته خوش خیلی که اینجا تا میشه چی ببینم حاال-

  دوستم باشی موفق+

  میکردم شرکت جشنت تو االن داشتم دوست خیلی ... همینطور توام-

  نباش ناراحت,زیاد ولی شد حیف+

  برم باید داره کارم سینا میگم باشه-

  خدافظ عزیزم برو+
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  رفتم و گرفتم انرژی

 گرفتم دوش

  ارایشگاه برم تا شدم اماده حسابی و درست حمام یه از بعد

 رداشتموب جشنمم لباس و پوشیدم لباساما سریع همبن واسه بود منتظرم پایین علیرضا
  پایین رفتم

  میکردن صحبت مامان با داشتن

  شد دیرمون باش زود گفت دید منو تا علیرضا

  شدیم ماشین سوار رفتیم و کردیم خداحافظی بامامان

 

   --------------- 

 

, ۴..۱۵ :۱۸ 

--------- 

 

  کنم نگاه اینه تو و کنم باز چشمامو تا زد صدام کردنم ارایش از بعد

  زدم اینه تو خودم قیافه به بیجونی لبخند

  میکرد نگاهم شوق با اولش داشت ارایشگره

  ندادم نشون خاصی العمل عکس دید که بعد ولی

 نیومده؟ خوشت گفت و شد خالی بادش

  ممنون خوبه-

  شی خوشحال خیلی کردم فکر شدی خوشگل خیلی+
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  خوشحالم   -

  گفتم لبخند با و زدم زل چشماش تو برگشتمو بعد

  عالیه کارتون

  گفت و شد شاد قیافش زنه

  ... عزیزممم

  اومدن تهرانی اقای زد داد بود کاراموز کنم فکر که دختره یه

  در دم رفتم و کردم سرم شالمم پوشیدمو مانتومو سریع

  بود شده خوشگل

  تیپ خوش و خوشگل

  کرد نگاهم بالبخند و کرد باز برام ماشینو در

 

  گفت که ماشین توی نشستیم

  شدیا جیگر

  بودم-

  شدی تر جیگر بله+

  میدونم-

  شدی زشت خیلیم اصال+

 افتاد راه و خندید که کردم نثارش غره چشم یه

 

  خونه دفتر تو رسیدیم
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  داشت اتاق یه همونجا

  بودن چیده توش رو عقدم سفره که

  علیرضا و من خانواده از غیر بود نیومده هیچکس هنوز شدیم که وارد

 نشستم و پوشیدم رو بود داده بهم مامان که خوشگل چادر یه و اوردم در شالمو و مانتو
  گفت مامانم که صندلیا از یکی روی

  شدی چقدرخوشگل مادر بره قوربونت الهی

  زدم لبخند

  بود غوغایی تودلم

  یودم خوشحال خیلی

 میشه معلوم تکلیفم امروز باالخره

 هگزاشت که هایی صندلی روی باهام احوالپرسی از بعد شون همه و اومدن مهمونا یکی یکی
  نبودن زیاد خیلیم البته نشستند بود شده

 بزرگم عمه با بزرگم عمو فقط منم بودن عموش زن و عمو فقط که علیرضا

   عقد خطبه خوندن برای شد وارد اقایی حاج  بعد رب یه حدود 

  کردنش رسمی و

  میکردم نگاه هاش ایه به و گرفتم دستم توی رو قران

  بود اقا حاج های صحبت پیش حواسم ولی

  محترم مکرمه دوشیزه-

  تمجید ترسا خانم سرکار

  شمارا وکیلم ایا

  مجید الله کالم جلد یک ی مهریه با
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  رز گل شاخه یه

  داماد اقا خانه از دونگ سه و ازادی بهار تمام سکه119

  وقت ارزش به نقد پول ریال میلیون711 و

 بیاورم در علیرضاتهرانی اقای جناب دایم عقد به شمارو

 وکیلم؟

 بچینه گل رفته عروس*

 وکیلم خانم عروس میپرسم دوم بار برای-

 

  بود کرده یخ دستام

  میزد کند قلبم

  بود گرفته بر در وجودمو تمام بدی استرس

  کن کمکم خودت خدایا

  کشیدم عمیق نفس یه و بستم چشمامو

  میپرسم بار اخرین برای و بارسوم خانم عروس-

 ؟ وکیلم

  داره استرس یخورده بود معلوم هم علیرضا

  کردم نگاهش اینه تو از

  میزد موج نگاهش تو استرسه و خوشحاله بود معلوم اش قیافه از

 

  کردم صاف صدامو کشیدمو عمیق نفس دوباره
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 ： گفتم رسا و

 

 ـــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــ

  بکشن کل و جیغ و دست من جواب با بودن اماده که همه

  بودن شده خیره من دهن به متعجب حاااال

 ازم ودشخ دل شدن خنک بخاطر زندگیمو کسیکه با نیستم حاظر من اقا حاج نه گفتم ببند
  برم سقف یه زیر گرفت

  بخواد خودم بخاطر منو که کنم ازدواج کسی با حاظرم

 

  شدم بلند سرجام از

 بود شده خیره بهم متعجب علیرضا

 

  شد مجلس وارد ارسین همونموقع

   بود پوشیده مشکی شلوار با ای سورمه کت یه

  بود سفید پیرهنش و

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

  ایستادم کنارش سمتشو رفتم بالبخند

  پسره این اونم و میکنم ازدواج ینفر با فقط من اقا حاج گفتم و

  میکننییییی داری چیکار گفت سمتمو اومد علیرضا

  کردی من با تو که همونکاری گفتم کردمو نگاه بهش ریلکس

  انتقاممم
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  بود شده حرصی

  نمیومد در خونش میزدی بهش کارد

  ندارم قبول من نه زد داد بلند

 واجازد باتو اجیم راحتی همین به میزاشتم کردی فکر گفت و عقب کشیدش و اومد ارسام
  شدی بازیچه تو اینبار خوندی کور هه کنه

 

 لیرضاع با که قبلی مهریه باهمون گفت هامونو اسم ارسام و شد ارومتر مجلس اینکه از بعد
 بود

  خطبه خوندن به کرد شروع دوباره اقا حاج 

  محترم مکرمه دوشیزه-

   ........ وکیلم ایا تمجید ترسا خانم سرکار

  بله بزرگترا بقیه و پدرم بااجازه+

  زدن دست اینبار همه

  گفت و ارسین طرف کرد رو اینبار اقا حاج که

 وکیلم؟ داماد اقا-

  گفت و زد لبخندی ارسین

 ہــــــــــــ نــــــــــــــــ

  اقا حاج

  بودم دختر این عاشق زمانی یه من

  هستم هنوزم نمیشم منکر

  بخاد منو خودم بخاطر و باشه عاشقم میشه زنم کسیکه دارم دوست ولی
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 نای جنسم هم سوزوندن برای و وجودش توی انتقام اتیش کردن خاموش بخاطر اینکه نه
  بکنه رو کار

  کنم ازدواج دختر بااین نیستم حاظر همین ی واسه مهمه برام جنسم هم غرور من

  میکردم نگاه اونو تعجب با که بودم من اینبار

 .... شی خوشبخت امیدوارم گفت و زد بهم لبخند سمتمو برگشت

 

 

  کنم بیرون سرم توی از هارو اینفکر تا دادم تکون چندبار سرمو

  بده جوابی همچین ارسین واقعا نکنه

  قبال زدیم حرف ماباهم نه نه

  کردم تعریف براش رو چیز همه.پارک توی همونروز

  میرفت وقت داشت

  یشونها اونم کنم ازدواج پسر یه با حاظرم فقط  من اقا حاج گفتم و ارسین سمت رفتم سریع

  بود شده حرصی خیلی علیرضا

  گفت و کرد نگاهم بااخم

  کنی کاری همچین نداری حق تو ترسا

  ندارررری حق

 خودم ایندمو دارم حق من -
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  بزنم رقم

  نیست اینجا تو جای دیگه گفت بلند و عقب کشید علیرضا و اومد ارسام

  بیرووون برووو

  میکرد تهدیدمون داشت علیرضا

  کردم اطراف به نگاهی

  کجاست بابا پس

 ,شد وارد پلیس چنتا با بابا که بودم فکر همین تو       

  خودشه گفت و

  تهرانی علیرضا

  زدن دستبند بهش سمتشو رفتن پلیسا

  گفت سمتمو برگشت

  میخواستم واقعا تورو من ترسا

  بیرحمی...خیلی

  پستی خیلی

  میکردم التماسش و میزدم بهش حرفهارو این که بودم من یروزی هه

  اون حاال

  هه مشتی زیاده دست باال دست

 

  کردن بغلم و داخل اومدن هم ارسین خانواده

  بودن هم امیر و سارا
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  وااا

  ... ارسامه مهمون شاید میکنه چیکار اینجا امیر

 - سمتم اومدن هردوشون سارا و امیر

  کردی ازدواج مگه دوتا شما ببینم

  نامزد فعال گفت و زد لبخندی امیر

  نمیشد باورم

  بود گرفته ام خنده

  رو امیر کرد تورش باالخره سارا

 ادند ترتیب بعد و گفت بهش رو ارسین اسم و گزاشت میز روی رو ارسین شناسنامه بابا
  کارا

  ایستاد کنارمون و اومد

  ارسین به کرد رو من مثبت جواب از بعد و خطبه خوندن به کرد شروع اقا حاج

  بودم گرفته استرس واقعا اینبار

  بودن سرد سرد دستام

  بده منفی جواب واقعا نکنه

  خدایااا

  طوالنی نسبتا مکث از بعد ارسین

  میگذشت ساعت یک اندازه به اش ثانیه هر لحظات اون واقعا من واسه البته

 بلـــــــــــــــــــــــــه： گفت رسا

 باشه مبارک انشاالهه： اقا حاج
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 و زن رسما شدیم هم شناسنامه تو هامون اسم شدن ثبت و کردن امضا از بعد و رفتیم
  شوهر

  بودم خوشحال خیلی

 همینطور ارسینم

  بودیم اتاق تو تنها که موقعی

  گفتم و بهش کردم رو

  کنم تشکر ازت باید چطوری نمیدونم ممنونم ازت واقعا

  اینجوری گفت و انداخت لبام به شیطونی نگاه

  بوسیدم مالیم و اروم و نزدیک اورد سرشو بعد و

  میکردم همراهیش که بود اولینبار

  داشتم شیرینی حس

 

 خب؟ نشو دور ازم دیگه هیچوقت گفت و جداشد ازم دقیقه چند از بعد

 قربااان چشم-

 

 

 

 ارسین؟؟؟

 

 جانم_
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 بدی بهم قولی یه میشه_

 

 فسقلی قولی چه_

 

 نکنی خیانت بهم وقت هیچ اینکه_

 

 چشم بروی_

 

 ؟؟ داری حسی چه االن_

 

  پشیمونی حس_

 

 عوضیی شعوری بی خیلی_

 

  باش اروم_

 

 نمیزاری روانی تو ارومم من_

 

 بانو بریزم بهم ارمشتو بکنم غلط من_
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  خان پرو ببینم پاشو بازیا لوس خوردازاین بهم حالم اه_

 

 کردی شروع خودت خوبه_

 

 مزخرفه خیلی دیدم که چطوریاس ببینم بزنم حرف دخترا بقیه مثل میخواستم_

 

 بگیریم بزرگ جشن یه باید کنبم عالم همه به قرار کی میگم خانم شیطون_

 

 

 درارام خواهرتا چشم میخوام اهوم_

 

  اومده گیرش داداشی زن چه خبرنداره بدبخت داری ابجیم به چیکار ادب بی ووووییی_

 

 بخواد دلشم_

 

 ایباب توزندگیش کشید سختی خیلی اون سوخت علیرضا برای لحظه یه دلم ارسین_
 ممیکرد کارا همین بردم اون جای منم اگه شاید کردن پدرش درحق بزرگی نامردی منوتوام

 

 کردترسا؟؟ برخورد منطقی باید درسته_
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 هوووم_

 

 میگی؟؟ راستشو بپرسم سوال یه_

 

 میگم دروغ وقتی حتی میگم راست همیشه من_

 

 پشیمونی؟؟.. شیطون دیووونه_

 

 ازچی؟؟_

 

 نکردی ازدواج باهاش ازاینکه چمیدونم کردی باعلیرضا که ازکاری_

 

 

 مبچ باسقط عالقمم مونده.ته شد نابود بهش عالقم تمام کرد باهام که کاری بااون نه_
  شد کن ریشه

 

 

  میکنم بختت خوش کنی رافراموش روزا این تموم که کنم کاری میدم قول_
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 ؟؟ نیست توگشنت میگم هستی که ممنونم_

 

 بخوریم دونفره ناهار یه بریم چیه نظرت خیلی چرا_

 

  چی هامون خانواده لباس بااین_

 

 نباشه شلوغ جایکه یه میبرمت لباستم بامن اونا_

 

 بریم بزن_

 

  هامون هخانواد پیش رفتیم شدیمو خارج ازسالن باهم

 

 من دعوت ناهار امروز همگی：ارسین

 

 

  کشیدن هورا یه همه_

 

 

 کوچه پس کوچه از روگازو پاشوگذاشت ارسین دفعه یه رفتیم که ویکم شدیم ماشین سوار
  کردم گممون سرمون پشت ماشینای تمام و رفت ها
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 میشن ناراحت کاریه چه این ارسین_

 

 ودمونخ فقط قبالاالن کردم حساب پولشو رستوران ببردشون امیر به سپردم نمیشن نه_
  دونفره ناهار یه تو منو مهمیمم

 

 تخت رینت دنج سمت رفتیم وخلوت بود وسرسبز قشنگ خیلی رفت باغ یه سمت به ارسین
  میکردن نگامون جوری یه همه نشستیم و

 

 

 بازیا مسخره وازاین من به اون یکی ارسین به میدادم من قاشق یخ غذاخوردنمونم

 

 تا یمکرد خیس همو کردیمو بازی اب گرفتیمو عکس کلی چشمه یه سمت غذارفتیم بعداز
  شد هواتاریک

 

 یموکرد روشن اتیش اونجا دربند سمت رفتیم دورمو پتوانداخت یه ارسین بازی اب بعداز
 کردیم تعریف هم برای خاطراتمونو از کلی

 

 

 

 بودم گیتارمواوده کاش_
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 دیب سریع شد حیف اره_

 

 ترسا_

 

 هوووم_

 

 من خونه بریم میای امشب و بله و نه هوم_

 

 نه_

 

 چرا_

 

 توخونت بیام گرفتی چشن برام بعداینکه میخوام چون_

 

 پرویی خیلی_

 

  خونت ببری جشن بدون منا مثل پرنسسی که نداری توقع میدونم_

 

 میگیرم جشنا بهترین برات اصال نه_
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 بکن کارا همین اورین_

 

 شدیا پرو خیلی_

 

 باتو گشتا عوارض_

 

 دنبالم افتاد ارسین

 

 زمین خوردم که بودم ندویده بیشتر دوقدم کفشا لباسو بااون منم

 

 ا)خورن گرم زمین به نه نه بخوری گرم زمین به نگذره ازت خدا اییی پام ووواییی پام اییی
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 تو طرف میشه ایجاد تعبیر سوء خدا برای میکنم کسی رابرای دعا این هرموقعه من خه
 (میگریره افتاب میره هاوایی سواحل

 اوردی پام روز به چی نگا

 

 اوردی نوم کردی فکری چه تو اصال بدویی لباسا بااین نباید نمیدونی خودت کنم خوچیکارت
 باال اوردیم کابین باتله نوردی کوه ببری کفشا بااین منا نزده سرت به خوبه حاال اینجا
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 پای بااین کن نوردی کوه شما پایین میره باتله من االن نداره ناراحتی ؟؟اینکه ناراحتی_
 جالقت

 

 (نداره بیشتر عمه کالتا)چهارمیته عمته جالق_

 

 یب داری من چهارمیه باعمه چیکار(گفت ای بامزه بالحن گونشو روی زد)سرم به خاک وای_
  حیا

 

 پایین ببرم سردمه من قیافشا روانی گمشو_

 

  بیای باید کابین تله تا_

 

 نمیتونم_

 

 کنم خوچیکار_

 

 کن کولم_

 

  چی دیگه_
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  همین_

 

 باال بپر_

 

 ：میخوندم میکشیدمو موهاشو نکردمو انصافی بی منم کرد  کول منو

 

 میبره ایستگاه دم تا منو میشم سوارش خره ازسین_

 

  پایینا میندارمت_

 

  کردم غلط_

 

 اورین_

 

 ：پرسیدم ش از ماشین توی شدیم ماشین.سوار پایین رسیدیم وقتی

 

 شدی عاشقم کی از ارسین_

 

 

 شدم شما عاشق کی دارم زن خودم من بکش بکش خجالت خانم وا_
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  شوخی بی گمشو_

 

  خبرنداری توازشون که افتاد اتفاقا خیلی طوالنیه خیلی قضیش اوم_

 

 بگی برام میشه_

 

 اریانا

  میگذشت سفرمون از روز چهار

  خوب واقعا و عاااااالی روز چهار

  بود گذشته خوش خیلی که من به

  گفتم نشستمو مبل روی پیشش رفتم زد صدام سینا

 بله؟

 .باهام گرفت تماس مامانت -

 ...خب+

  امیره عروسی دیگه روز چند که گفت و پرسید حالتو-

  ها هوله هم سارا این....زود چقد+

 بری؟ میخوای-

 نیستم خانواده اون عضو دیگه من+

  کردم خداحافظی اونجا تو چیزم همه با اومدیم ایران از که همونروز
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 واقعا؟+

  واقعا اوهوم-

  امم... اگه .... پس+

  دیگه بگو-

  کن,ولش هیچی+

  هواخوری بیرون بریم چیه نظرت رفیق خب

  مثبتتتتتتتت-

  بیرون رفتیم باهم و گرفت دستمو

  زدیم قدم درختا بین و

  سینا-

  جانم+

 شدیمن ماباخبر چرا پس دیگه میشدیم نزدیکتون فامیالی ما خب کردی نامزد مهال با که تو-

  بدونه کسی نخواستم خب+

  کنم صبر عقدم تاروز داشتم دوست یعنی

  ندونید چیزی شما اینکه مخصوصا

 چرا؟-

  بودم تو فکر تو همش اما بودم مهال با اونزمان بااینکه من ...    خب+

 واقعا؟-

 اره+

  بدوییم بیا
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  میاد بدم دو از نه وای-

  کنیا نابود دستاتو کردی هوس+

  بدجوووور-

  رفتیم کردیم بازی قبل ی دفعه که محوطه همون سمت به و اورد رو توپ و رفت

  شدن نزدیک بهمون نفر دو دیدیم که میکردیم بازی داشتیم

  وا

  بود دنج و خلوت خیلی شه رد ماشینی حتی دوروورا اون بودم ندیده تاحاال

 که فتنگ چیزی سینا به اینا سالموو از بعد سمتمونو اومدن که شدم خیره بهشون تعجب با
  گفت و,ایستاد کنارم اومد سینا بعد و نفهمیدم

  .. شه نابود اینا دستای قراره کنم فکر

  چی یعنی-

  کردیم پیدا حریف یعنی+

  کنیا بازی درست

 

  ایوووول وااای

 رو تور و زدن مخصوص جاهای تو رو ها میله و اوردن تور یه بعد و رفت مرده همراه سینا
  کردن اماده

  والیباله زمین کال اینجا پس اوالال

  داره که تورم جای

 عالی چه
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  اونا به سپردیم رو سرویس

  و سرویس منطقه رفت مرده

  زد ظربه بهش محکم و گرفت باال رو توپ

  مسیرش بود من دست رو توپ

  نشستم پام دوتا رو و گرفتم ساعدمو گارد

  حاال میشم ناقص بودم مطمعن

  اومد دست به برخورد با توپ صدای که بستم چشمامو گرفتمو مخکم دستامو

  نداشتم درد چرا ولی

 تدرس کامال دریافتشم و کرده دریافت رو توپ من بجای سینا دیدم کردم باز که چشمامو
  بوده

  شدم بلند و زدم لبخند یه

  مرده حد در نه ولی بود ای حرفه هم زنه

 کردیم واگذار رو اول ست خالصه

  بزنه اسپک که بسازم براش میاد دستم که توپ گفت بهم سینا دوم ست

  کردم همینکارو

  من دریافت یه از دریغ ولی میزن اسپک اوناهم البته

  نمیداد اجازه من به و میکرد دریافت سینا استثنا بدون تمامشونو

 میخوام عع： گفتم و سینا سمت رفتم ببنده کفششو بندای تا کرد استپ رو بازی مرده یجا
 ؟ نمیذاری چرا کنم دریافت خودم

 نمیتونی محکمه هاشون اسپک-

  میتونمممممم+
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  دادیم ادامه مون بازی به و شد بلند مرده

  زد رو اسپکش اونم و ساخت واسش زن

  بود زیرش گاردم

  دستم رو اومد فرود توپ که موقعی و گرفتم محکم ساعدمو

  شد منحرف مسیرش ولی بزنمش خواستم

  نمیومدم بر پسشون از من واقعا و بود خیلی توپ ظرب

  ایستاد کنارم و اومد بعدش ولی داد تکون سری اولش سینا

  افرین بود عالی گفت دید که درهممو قیافه

  بود افتضاح بود عالی کجاش نده امید بهم الکی -

  زیرش بری که داشتی اینو قدرت و کردی دریافتش که اینه مهم+

  دریافت تو میکنن اشتباه همه

  بده ادامه بازیت به و نباز اتو روحیه ام حاال

  بردیم1_2 هم اخرش و دادیم ادامه بازیمونو

 و ردنک تشکر همین واسه اونا نه کنیم بازی که داشتم جون ما نه دیگه بعدیش ست واسه
  خونه سمت رفتیم خوشحال ماهم رفتم

-----_--------------- 

 

 

  بودیم اونجا که بود اخری روز

  خرید رفتیم و گذروندیم خوش هرروزشو روز چند تواین
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 شه تموم سفر این نمیخواست دلم راستش

 که بود سفری بهترین

 

, ۴..۱۵ :۱۸ 

  بودم رفته زندگیم تو

 نشست رل پشت سینا و ماشین تو گزاشتیم چمدونامونو

 گفت دید درهممو قیافه تا

 چته؟

  سفر این شه تموم نمیخواست دلم گزشت خوش خیلی-

  گذشته خوش بهت خوشحالم گفت و کرد ای خنده سینا

 

   کرد پلی رو اهنگ و گزاشت ظبط توی رو فلشش سینا بودیم ساکت هردومون

  چرا ولی دارم دوست

  کنم ثابت نمیتونم

  ولی میخونم الالیی

  کنم خوابت نمیتونم

  چرا و داشتنم دوست

  کنی باور نمیتونی

  کنی خاکستر داری دوست شاید و عشق این اتیش

  خودم دل تو بمونه عشق همه این میخوای شاید
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  میدیدی چشمام توی کاش شدم عاشقت که نگم بهت دیگه میخواد دلت

  میفهمیدی اینو کاشکی

  کنم ثابت چطور بگو

  میدی نفس بهم تو که

  بزار روم پیش راهی یه

  بده فرصت بهم یکم

  شدن عاشقتر برای

  بده جرات بهم خودت

  عاشقت کردی یکاری

  بشه بیتابت هرلحظه

  بشه ثابت بهت شاید میدم بهت جونمو من

 (سون گروه)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  خودمون خونه رسیدیم باالخره که بود شب

  روش کشیدم دراز و تخت سمت رفتم بودم خسته خیلی

  خوابید تخت گوشه و اومد لباساش تعویض از بعد سیناهم

  پکره همش رسیدیم که تاحاال سرشب از

  چشه نمیدونم

 

  شرکتش میره طالق برگه فردا     
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  درسته میکنم که کاری یعنی

 ردهک تظاهر فقط سینا ممکنه و بود سفر اون باالخره خب ولی گذشت خوش هفته یه این   
  روزو چند این باشه

 ... داره دوستم واقعا اون.. اما

  فردا چیه واکنشش ببینم باید نمیدونم

  بخوابم کردم سعی کردمو ازاد فکرمو

×××××××××××××××××××××× 

  شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

  بود هفت ساعت

  کردم بیدار رو سینا

  رفت صبحانه خوردن از بعد اونم و

  میرسه بدستش برگه11,یا4 ساعت احتماال گفت که وکیلم به زدم زنگ

××××××××××××××××××××× 

 سینا

  پکرم حاال تا دیشب از

    . چی باشه همون اریاناهنوزم تصمیم اگه

  کنم چیکار من اونوقت

 خدایا

  بود کرده استخدام جدید منشی پیتر و بودم کرده اخراج منشیمو

  بود جسیکا اسمش

  بود نیم و نه ساعت
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  کنم کار نمیتونستم و بود اریانا درگیر فکرم تمام

  دداری نامه. اقا ببخشید： تو اومد و زد در منشی که بودم گرفته دستام حصار تو سرمو

  گزاشت میزم روی رو پاکت و جلو اومد

  بیرون رفت و

  اوردم در توش از رو برگه و کردم باز رو پاکت

 باشه میتونه کی از

 

  بخونمش تا کردم باز رو برگه

  هه

  بود دادگاه از

  بود دادگاهمون وقت شنبه سه

  چیه تصمیمش که میپرسیدم ازش باید نداشتم تحمل دیگه

  خونه سمت به رفتم و برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو کتم

  باال رفتم و کردم پارک رو ماشین

  شدم وارد و کردم باز رو در و کردم  توی رو کلید

  شد متعجب دیدنم از اریانا

  برم زودی این به نمیکرد فکر

  دادگاهمونه وقت شنبه سه گفتم و گرفتم روش روبه رو طالق برگه

 ... اره گفت و گرفت دستم از رو برگه

 ؟ اینه تصمیمت واقعا-
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 هم دادم زجر خودمو هم وقت چند این باشی باهام که کنم مجبورت نمیخوام دیگه اریانا
  اشتباهم انتخاب بخاطر تورو

  میکنه پیدا خودش راهشو موندنی

  باشه خودم بخاطر بمونی باهام که کنی قبول دوباره االن اگه میخواد دلم

  کنی پیدا نمیتونی نداری بهم حسی هیچ دیگه که میکنی فکر اگه ولی

  کنم تمومش همینجا که بهتر چه

 خوب میمونه من از برات که ای خاطره اخرین بعنوان فقط که بود این واسه هم سفر اون
  باشه

  خودته با تصمیم االنم

 

  میشد گفته باید ولی بود سخت خیلی واسم حرفا این زدن

  میشد تموم یجا باید

  بره که بهتر همون نداره دوستم هم اگه میمونه باهام بخواد منو واقعا اگه

  میکنم فراموشش منم و

  خب سخته واسم زندگی این تحمل دیگه

  باشه داشته دوستم زنم میخواد دلم

  بشه من مال زنم

  من دارم خودمو های نیاز خب

  کردم صبر خیلی مدت این تو

  بسه دیگه

  کنم تمامش باید امروز



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حسینیامینی و نگین آریانا   - ها عروسک دنیای

telegram.me/romanhayeasheghane 792 

  نه یا اره یا

 

  گفتم و بهش کردم رو بود ساکت لحظه تااون اریانا

  میکنیم شروع جدیدمونو زندگی اره بگی اگه

  میکنم خاستگاری ازت دارم که کن فکر یجورایی

  میذارم احترام تصمیمت به ... هم نه بگی اگه

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

 اریانا

  میزنه حرفهارو این که نداره رو طرفه یه عشق با زندگی تحمل دیگه شاید

  ندارم منم

  شده تکراری خیلی زندگیم

  کردم عادت بودنش به بودم باهاش که وقتی چند این توی کنم اعتراف باید ولی

  کردم نگاه اش خسته و نگران چشمای تو و بهش کردم رو

  گفتم و زدم لبخندی

 * دارم دوست خیلی سینا*

 

  این غیر داشت ازم ای هرجمله انتظار کرد کپ یلحظه

  زدم بهش لبخندی

  شد گشاد لبخندش و زد برق چشماش اونم که

 و اشغال سطل تو ریختمش و کردم اش پاره وسط از و گرفتم روش روبه رو طالق برگه
  کنم شروع رو ای تازه زندگی باهات میخوام： گفتم
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  نمیتونم تو بدون و دارم دوست چقدر که فهمیدم االن چون

  بغلش تو کشید منو طرفمو اومد سینا

  اریانا عاشقتممممممم گفت که چسبوندم بهش بیشتر خودمو

 همینطور منم-

 

 

 ترسا

 بــعــــــــــــد ســـــــــال دو

  ترسااااااااااااا-

  جاااااانممممم+

  کشت منو این دیگه بیا -

  کی+

  دخترررت-

  بشم دخملم فدای الهی+

  ببینم من به بدش

 گرفتمو بغلم تو رو ارشیدا

 

, ۴..۱۵ :۱۸ 

  دادم فشارش

  میخندید اونم
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 ماس به تپل و خوشگل ساله یک دخمل یه من و گذشته اتفاقات اون ی همه از دوسال االن
  دارم ارشیدا

  خوشبختممممم خوشبخت ارسین با و

 

 و اباب شرکت امنیتی سیستم تو اختالل ایجاد و بود داده انجام هایی جرم بخاطر رو علیرضا
.....  

  شده محکوم اعدام به تجاوز جرم به و حبس سال هفت به

 

  داشتند بااریانا که دیداری اخرین از بعد ارسامم داداش

  شد موفقم و کنه فراموشش کرد سعی

  میخونه تخصص برای داره االن و درسش و کار به چسبید

 

  ندارم خبر زیاد هم سارا و امیر

  شد فوت که بود پیش سال یک حدودا اریانا بابای

  خاکسپاری واسه بیاد بود نتونسته یا نداشت خبر میکنم فکر اریانا اما

 

  اریانا خود اما و

  داد خبر بهم که اونطوری

  داره (آروین) نام به  خوشگل ی ماهه هفت پسر یه االن و خوشبخته کامال سینا با
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  یافتیم دست ارامش این به تا کشیدیم زیادی های سختی اریانا و من

  شاکریم خدارو بابتش و    

  شکرت خدایا

 ، رنج . دارد همراه به رنج ، زندگي . بخشد مي زندگي ، عشق . آفريند مي عشق ، عشق *
 مي اميد ، اعتماد . آورد مي اعتماد ، جرات . بخشد مي جرات ، دلشوره . آفريند مي دلشوره
  . آفريند مي عشق ، عشق . دارد همراه به عشق ، زندگي . بخشد مي زندگي ، اميد . آفريند

 * بيکل مارکوس

 

 پــــایـــــــــــــــــــــان

 ےحسیـنـــــ نگـیـــــــن و ےامینـــــــ آریـــانـــــــــا قلم به

 *1140تابستان


