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 عسلی ازدواج

 مریم:نویسنده

 

 الهی شی له تریلی زیر بری الهی کنم کفنت الهی صالحی بشورم قبرتو سنگ الهی اخ_ 
 ...الهی شی عقیم

 ؟؟ داری چکار بدبخت اون به نخوندی تو خبرته چه عسل هووووی_سوگل

 بیشتر لسوا دوتا کال بشم دو کنم فک نکبت بود داده سختی سواالی چه ندیدی بمیره بره_
  ندادم جواب

  نمیخونی درس ادمیزاد مثل خدا وقت هیچ همیشگیته کار نباشه غمت_سوگل

 دانشگاه معماری دانشجوی سالمه12 امیریان عسل من کنم توپ معرفی یه بزارین خب
 طوسی درشت چشای معمولیم خودم نظر به لی و خوشگلم میگن همه بگم چهرم از تهران

 فیدهس پوستمم اینجوریه بله داره لباسامم به بستگی البنه میشن رنگ یه لحضه هر که
 امباب ولی شدم کالفه دستشون از دیگه که مشکی بلند موهای متناسب ای قلوه لبای

 داداش یه  هیکلم خوش کل در الغر و متوسطه قدم کوچولو بینیمم کنم کوتاهشون نمیزاره
 ترف نگاهم جیگره خیلی که ترانه خالم دختر با کرده ازدواج تازه اشکانه اسمش که دارم

  میخورد نگاش با کالسیامون هم از یکی نیا سعیدی امیر داشت سوگل سمت

  سوگل سوگل سوگل_

  بنال بشی سوگل بی مرگ درد_سوگل

  مردمو پسر خوردی بسه_

  فردا واسه خرید بریم میای میگم_سوگل
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 خبره؟؟ چه فردا_

  دعوتیم خودمون دیگه تارا تولد_سوگل

  امروز نیاوردم ماشین من ولی اها_

  یممیر  تاکسی با دیگه نداره اشکال نمیخوری بدرد موقع به وقت هیچ بمیری ای_سوگل

  پاساژ سمت افتادیم راه سوگل با گفتم ای باشه

  خریدم رو اولی همون نگاه منو دختر پسندی سخت چقدر تو واییی_سوگل

  خانم انتر خوشگلم لباس یه دنبال من ولی میپوشی بدن هم گونی تو به حاال_

 چطوره؟ اون عسل میگم_سوگل

 سنگ االشب و بود حریر پایینش که مشکی دکلته لباس یه به رسیدم گرفتم سوگل نگاه رد
  شیک و ساده لباس یه بود شده دوزی

  میخام همینو بریم نازه خیلی خوووودشه_

 اشج همه عجوزه کنم عرض چه که دختر البته بود صندق پشت دختره یه شدیم مغازه وارد
  بود عملی

  بیاری من واسه مشکی لباس اون میشه عزیزم_

  سایزه فری اون اخه بشه سایزت نکنم فک_دختره

  نمیشه لباسی چه میشه سایز لباسی چه میدونم خودم من نباش نگران_

 میارم االن باشه_دختره

  بود خوشگل خیلی پوشیدمش پرو اتاق توی رفتم اورد لباس مین چند از بعد

 سوگل؟؟؟_

  کشید خفیف جیغ یه دید مند تا اومد سوگل

  میاد بهت خیلی معرکست واییی_سوگل
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  خوان پیش روی گذاشتمش بیرون رفتم آوردم در لباسو

 میبرم همینو_

 شد؟ سایز_دختره

  بود اندازه اندازه اره_

 بودم شده خسته خیلی خریدیم ستشم کفش و کیف خریدیم لباسو اینکه از بعد
  بود شب8ساعت

  گشنمه ناجور بخوریم شام بریم_سوگل

  برم میخوام زودتر شده تنگ واسش دلم ما خونه میاد اشکان امشب نووچ_

  تحقه خب خیله_سوگل

  بود ام خونه از تر پایین کوچه تا چند سوگل ی خونه خونه رفتیم گرفتیم دربست سریع

  همگی سالممم_

 تو بودی کجا زلزله سالم_اشکان

  اشکان بغل پریدم گوشه یه کردم پرت خریدارو

 نه؟؟ یا میشم عمه نیست خبری ببینم داداشی بود شده تنگ برات دلم_

  میشی ایشالله_اشکان

 شلوارک اپت یه با لباسمو سریع کنم عوض لباسامو باال رفتم کردم روبوسی ترانه با بعدش
 یکردنم ریزی برنامه داشتن ترانه و مامان بود عید نزدیک پایین رفتم کردم عوض لیمویی

  برن هم با خرید واسه

 اون خاهشا شیطونی یکم که میدونی خودت داریم مهمون تحویل سال واسه عسل_بابا
  باش خانوم من بخاطر شب

  نمیشم آروم نریزم کرم تا من که میدونی خودت میکنم سعیمو جونم بابا چشم_
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 شکانما ولی بخوابم که باال رفتم راست یه خوردم شام اینکه از بعد بودم شده خسته خیلی
 اومد سرم پشت

 خاهری؟؟ تو بیام هیت اجازه_اشکان

 داری؟ کاری اره_

 راه هوار و داد میدی قول کنم صحبت باهات موضوع یه درمورد میخام ..چیزه_اشکان
  نندازی

 چیه ببینم بگو اره_

 کنه کمکش که داده قول بهش نفر یه و ریخته بهم یکم بابا کارخونه اوضاع ببین_اشکان
 تمخالف تو میدونه باباهم کرده خاستگاری پسرش واسع رو تو قبلش تهرانی آقای ولی

  کنم صحبت باهات تا خواست من از میکنی

 کنم چکار باید من االن چی که خب_

 ضرر اشب مطمعن راحته خیالم پسره بابت از من عسل ببین بدی مثبت جواب باید_اشکان
  خاستگاری میان هم عید شب نمیکنی

 ارمند عالقه بهش که کسی با باید میگین دارین شمارسما نمیشه که اینجوری....ولی_
  کنم ازدواج

  شه ورشکست بابا ممکنه بدی منفی جواب اگه عسل مجبوریم_اشکان

  میگم بهت میکنم فکر باشه_

  بخیر شبت خواهری باشه_اشکان

  برد خوابم اینکه تا کردم فکر کلی رفت اشکان اینکه از بعد

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

 شدی خوشگل خیلی عسل شدی جیگری چه واییی_سوگل

  ورپریده شدی ناز توهم  منو بخور حاال_
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 ترشیممی داریم دیگه کنیم پیدا خودمون واسه شووور یه بگردیم امشب بیا من جون_سوگل
  کم کم

  کنن سرت تو خاک شوهری فکر به همش هم تو گمشو_

 بود شده باز متر سه سوگل منو دهن رسیدیم وقتی بود تولد که باغی سمت افتادیم راه باهم

  کن نگاه باغی چه عسل پولن خر چقدر اینا وایی_سوگل

  نیار در بازی پدید و ندید ببند دهنتو حاال خب خیله_

  ما سمت میومدن داشتن پسره یه و تارا شدیم سالن وارد باهم

  اومدین خوش دخترا سالم_تارا

 مبارک تولدت عزیزم مرسی_

 جان؟ تارا نمیکنی معرفی_سوگل

  پرهام نامزدم_تارا

  داد دست ما با زد چندش لبخند یه بود هیزا اونا از پسره

  ها بچه فعال بریم مادیگه خب_تارا

  بود دخترا مثل نامزدش اوووق_سوگل

  بود هیز خیلی اره_

 اچر  این بودم مونده مات میگی منو امیر سمت رفت زد برق چشاش دید رو امیر تا سوگل
 پسره این اوووق باراد به خورد چشمم میزدم دید اطراف خودم واسه همینجور کرد اینجوری
 ودمب متنفر ازش که بود همکالسیام از یکی باراد نمیدونم من میکنه چکار اینجا چندش
 رد اشپ روی از بودم حرفا این از تر زرنگ مت ولی گرفت الپایی من واسه که میرقتم داشتم

  نگفت هیچی ??کنی جمع درازتو لنگای نمیتونی: گفتم بهش رو شدم

 ؟؟ شدی الل_

  میاورد در منو حرص این نزد زر بازم
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  بده حوابشو میزنه حرف باهات داره ادم یه وقتی توام با هووووی_

  بزنه حرف باهام که نمیبینم ادم اینجا من ادم گفتی_باراد

 اهر  ندادم جوابشو دیگه میرفت راه من عصاب رو داشت نکبت پسره میکردم داغ داشتم
 همکالسیهام از یکی پریا سمت افتادم

 چطوری؟ جون پری سالم_

 کجاست سوگل ببینم شدی خوشگل چه جونم عسل سالم_پریا

 رفت در دید امیر میدونم چه_

 ?بهت میگفت چی جیگر این_پریا

 جیگر؟ کدوم_

  میگم باراد_پریا

  جیگره کجاش اخه اههه_

 چیه توو درد نمیدونم ای تیکه بعد نگذربم حق از_پریا

  اومد سوگلم  موقع همون

 گذشت؟ خوش_

 کجا_سوگل

 امیر اقا بغل_

 خالی جات_سوگل

 پروووووووووو_
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  کرد اختراع دانشگاه که کسی ومادر پدر بر ای_

 قطف امروز نداریم کالس که امروز بعدشم نیست کردنی اختراع دانشگاه نفهم خر_سوگل
  نامه پایان کارای دنبال میریم

  شعور بی کردی بیدار منو کردی غلط تو اصال_

 کردم بیدارش ناراحته االن که میخورده  ه.....گ چه دیشب نیست معلوم_سوگل

  نیست مناسب تو سن واسه_

 بدیم مانجا رو نامه پایان کارای عصر تا بپوش لباس شو بلند زود گمشو حاال باشه_سوگل
  عید خرید بریم هم عصر

 لوارش با کوتاه سبز مانتوی کردم هم کوچولو آرایش یه زدم صورتم و دست به آب یه سریع
 پایین رفتم برداشتم میخواستیم که وسایلی پوشیدم مشکی شال و

 سوگل بریم_

  خدافظ جون خاله .. بریم_سوگل

  برگردین زود عزیزم خدافظ_مامان

 بود شده تموم کاراش تقریبا بودیم نامه پایان کارای دنبال ظهر21 ساعت نزدیکای تا
  رستوران رفتیم سوگل پیشنهاد به بعدشم

 ???تو میخوری چی_

  بده سفارش منم واسع دادی سفارش خودت واسه هرچی_سوگل
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  باشه_

  رو اونجا عسل_سوگل

  کرد اشاره بودن نشسته باراد و امیر که میزی به دست با

  هست دمم شاخ بی غول این میرم جا هر شانس این به استفراغ اووووووق_

  جیگرن چه نگاه میاد دلت_سوگل

 شمخوش پسره این از چرا نمیدونم ولی بودن خوشگل خیلب میگفت راست گل سو هدایی
 من به نسبت داره حس همین دقیقا اونم البته نمیاد

  بریم کن کوفت غراتو گمشو حاال خب خیله_

   اخالق بد_سوگل

 شتز  اینقدر مانتوها چرا نمیدونم بخریم عید واسه لباس تا ونک پاساژ رفتیم نهار از بعد
 ناسبم لباس یه دنبال هنوز من ولی خرید زود خیلی لباسشو همیشه مثل که سوگل شدن

 مغازه لداخ رفتیم دوخت خوش و بلند افتاد کاربنی آبی مانتوی یه به چشمم که میگشتم
 ریدامونح گشتن کلی از بعد  میومد بهم خیلی پوشیدمش وقتی بیارن سایزمو مانتو گفتم
  بود نمونده واسم پا دیگع ولی شد تموم

  چشام جلو اومد آبادم جد هفت خرید بیام سلیطه توی با کنم غلظ دیگه من_سوگل

 

  میرسن مهمونا االن شو آماده پاشو مرده ذلیل ی دختره عسل،عسل،عسل_مامان

  بیان مهمونا تا کو هنوز بخوابم بزار مامان اه_

  زمین روی شدم پرت تخت روی از بهم زد لگد یه مامان یهو

  دیکپی خرس مثل اونوقت بیاد خاستگار تو واسه امشب قراره مثال ببینم پاشو_مامان

 به بآ یه اینکه از بعد دستشویی سمت افتادم راه کورمال کورمال شدم بیدار غرغر باکلی
  اومدن هم ترانه و اشکان که بود21 ساعت خوردم صبحونه پایین رفتم  زدم سروصورتم
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  خودم داداش زن و داداش بر سالم_

  بیا زود گمشو باال رفتم من علیک_ترانه

 ??? چکار وا_

  میفهمی خودت بیا حاال_ ترانه

 چطوره خودم آباجی_اشکان

  عالییییییییی_

  یرونب بود ریخته هارو لباس کل اتاق تو رفتم وقتی داره چکارم ترانه ببینم باال رفتم

 میکنی اینجوری چرا تری_

  کنم انتخاب واست خوشگل لباس یه امشب واسه میخام_ترانه

  شبا بقیه مثل امشبم_

 ها داره خاستگار ناسالمتی نخیرم_ترانه

  خیال بی اومدن کجا از کین خاستگارا این نمیدونم که من جونم تری اخه_

  بیا زود حموم برو هم جاال باشه مثبت باید جوابت رفته یادت اینکه مثل_ترانه

  بیرون اومدم کردم شور گربه خودمو  بست و در حموم داخل داد هول منو

  کنه حالی چه شوهرت هیکل جونم_ ترانه

 ؟ کنی می نگاهش اینجوری میاد حموم از اشکانم هیزی خیلی_

  میدم قورتش درسته هیچی که اون_ ترانه

 ترانه ولی ازش نداشتم کمی دست خودمم حاال بود مونده وا دهنم ترانه پرویی همه این از
 بود پرو خیلی دیگه

  بیا کن خشک موهاتو پایین میرم من_ترانه
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 کلی هارن از بعد بود اومده هم بابا پایین رفتم کردم خشک سشوار با موهامم پوشدم لباسامو
  امشب کنم درست رفتارمو تأکید

  پیدا نا سرش اون کنم سرویس پسره این از دهنی یه من اییشش

 یه مبود خوب بازم ولی بودم نکرده آرایشی هیچ اینکه با کردم نگاه خودم به دیگه بار یه
 میکشید خر به بیشتر کمرمو باریکی میخورد طالیی کمربد که بودم پوشیده مشکی تونیک
 عموق همون پوشیدم مشکیمم ساپورت بودم ریخته کج فرق .بودم کرده جمع باال موهامو

  داخل اومد ترانه

  کنی دیوونه مردم پسر میخای جوووون ای_ترانه

 من واسه میکنی باز نوشابه اینقدر ها تازگی چرا تو بابا نه_

 جیگریه بد دیدم بار یه پسره من خیال بی اینارو_ترانه

   ندارم دوسش من اینه مهم باشه_

  میرسن االن پایین بریم بدو حاال  میشه عوض نظرت ببینیش اگه مطمئنم_ترانه

   میام من برو تو خب خیله_

  زدم زنگ سوگل به برداشتم گوشیمو سریع

  بنال_سوگل

 بدی جواب آدم مثل شد بار یه کوووووفت_

  عشقم جانم_سوگل

  بزن حرف ادم مثل نکبت شد حاال_

 شب بگیر عکس پسره این از جور یه گفت اخرش کردم تعریف سوگل به جریان تمام
  بفرست واسم

  دیدم بابا و مامان چشای توی برق پایین رفتم بعد

  بشم خوشگلم دختر فدای الهی عسل شدی االن_مامان
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  اومد ر صدا به خونه زنگ موقع همون

  اومدن سرم بر خاک وایی جیغغغغغ_مامان

  میکشی جیغ چرا من مادر اومدن که اومدن_

  باش آزاد دولت هفت از که تو_مامان

 هی بعدش پوش شیک خانم یه بعد داخل اومد بابا همسن آقا یه اول کرد باز و در رفت بابا
 همون این نکنه میکنه؟ چکار اینجا این وااااا باراد بعدش و خوشگل ساله28 حدود دختر

  کنم ازدواج گوریل این با من محاله نهههههههه کنم ازدواج باهاش قراره که تهرانی

______ _______ ______ ______ 

 دهن باراد بابای که میپروندم مگس خودم واسه من میکردن صحبت هم با داشتن همه
  بزنید حرف هم با برین گفت کرد باز مبارک

  اتاق توی برین عزیزم_بابا

  کرد باز دهنمو اتاق تو اومد که همین اومد سرم پشت اونم افتادم راه من

 میکنی؟؟ چکار تواینجا_

 مجبورم منم نیستم ابروتم چشم عاشق  عالی جناب خاستگاری اومدم بینی نمی کوری_باراد
   من دست بده شرکت مدیریت محاله بابا نکنم ازدواج تو با اگه یعنی

  نمیاد خوشم ازت اصال چون کن مخالفت تو کنم مخالفت نمیتونم من خب_

 میکنم دق من نمیگی میشم افسرده من نگو اینجوری وایی_باراد

  خندید هرهر بعدش

    بخندی آب رو کوووفت_

  زدن زر کرد شروع باراد کنم باز دهنمو اومدم تا بیرون رفتیم

  کرد قبول اونم گفتم خانم عسل واسه شرایطمو کردیم صحبت هم با ما_باراد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 14 

  انتر کردم قبول کی من پلشششت ی پسره

 نهخو تحویلم سال شب میگرفتم آتیش داشتم من دارن ای خجسته دل چه زدن دست همه
 لیو شمال برم تشن غول این با نمیاد خوشم هیچ شمال بریم صبح فردا شد قرار بودن ما

   برن دادن رضایت که بود21ساعتای مجبورم

 میفتیم زاه صبح کن جمع  وسایلتو عسل_بابا

  بخیر شب باشه_

  سوگل به زدم زنگ کردم جمع وسایل باال رفتم

 بخورم، شیرینی جووون_سوگل

  بهتره بخوری درد_

  بود جیگر پسره گرفتی عکس_سوگل

  بود باراد_

 نههههه_سوگل

  زشت نکبت همون اره_

  کنهمی ناله چس من واسه بعد اومده گیرش جیگری چه نگاه گلوت تو شه کوفت ای_سوگل

  شمال میریم داریم صبح راستی کردی شلوغش هم تو حاال خب خیله_

  میکنم کفنت برگردی سوغاتی بدون اگه ولی برو_سوگل

  بخابم میخام گمشو برو کم شرت_

  رفتم خواب نکشید سه به تخت روی پریدم کردم قطع گوشی

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 15 

 عدب دسشویی رفتم میومد خابم حسابی ز هنو کشیدم دست خواب از گوشی آالرم صدای با
 یه تیصور  وشلوار شال با پوشیدم مشکی اسپرت مانتوی بیرون اومدم کارموکردم اینکه از
 توی پریدم بودن اماده هم بابا و مامان پایین رفتم برداشتم چمدونمو زدم رنگ کم رژ

  رفتم خواب عقب صندلی روی کشیدم دراز ماشین

  ،هوووووی عسل_مامان

  هوووووم_

 باراد ماشین تو برو پاشو_مامان

 بخوابم بزار حاال باشه_

 باراد ماشین تو برو پااااشششووو میگم_مامان

 برم چییییییی؟محاله_

  زشته میگم پاشو_مامان

 داخ شدم باراد جنسیس سوار رفتم بیداری خواب حالت تو همینچور خدا من بدبختم چقدر
 بستم وچشام آباد ناکجا به میبرن آدمو که اونا از زده عطریم چه انترمیمون بده مرگت
 رفتم خواب دوباره

___ ___ ___ ____ ______ _____ ____  

____   

 

 بود گذاشته آهنگ نکبت این باراد بمیری اه پریدم خواب ار آهنگ باصدای

 اسنب خوابه ماشین توی خوشگل و محترم خانم یه وقتی نداری شعور اینقدر تو هووووی_
  کنی بیدارش

  نمیبینم اینجا من که خوشگل و محترم خانوم گفتی_باراد

   احمققق کوری چون_
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 کار میخاد نکنه کنه چکار میخواد این سرم بر خاک جلو آورد صورتشو بغل زد ماشین
 میشه نزدیک چرا پس نداره ها عرضه این از نه کنه خاکبرسی

 کورم؟؟ من احمقم من_باراد

  نباختم خودمو ولی بودم ترسیده خیلی

  احمقی تو اره_

  ببین حاال میکنم کوتاه زبونتو من_باراد

  بود سوگل خورد زنگ گوشیم موقع همون نمیکنی غلطی هیچ تو گفتم لب زیر

 بگوو_

  کنارته اخالقم خوش اون ببینم اخالق بد چه اوو اووو_سوگل

  فعاله هم ها رادار اره_

 باراد آق با هم زیادی باش خودت مواظب برم من نشم مزاحمت فرزندم خب خیله_سوگل
  نکنی شیطونی

  گمشو برو مررررگ_

  گلم بای_سوگل

  هباش داشته خودش مثل دیوونه و خل دوست یه ادم خوبه چقدر لبم گوشه اومد لبخند یه

  بود گرفته کال بدنم بودم شده خسته خیلی

  دار نگه جا یه_

 نداد جواب

  شدم خسته دار نگه جا یه میگم توام با عمو هوووی_

 کردم شروع کلمو پس انداختم صدامو بود شده خطی خط اعصابم منم نگفت هیچی
  خودی بی سگ مثل شدی منفی انرژی پر تتلو سناریو اهنگ خوندن
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  میخوری چک کنی نگاه کسی به بعد به این از

 میخوری درد به میکنی فرق همه با میکردم فکر

  میکنی فرق که یا میشی گم میری یا حاالم پس

  شیش جفت اهنگ یافتم اه نبود شاد نداشت فایده این نه

  االن باریک شدی رژیمی زمستو از الله باریک هی

 نه؟؟ یا میشی خفه_باراد

 هیچی من کرد زر زر هرچی اصال ندادم جوابشو کنم تالفی خودش مثل گرفتم تصمیم
   میخوندم هنوزم نگفتم

 

 

 

 

 بود هشد باعث بود خوب العاده فوق حالم رسیدیم باراد اعصاب روی درازنشست کلی از بعد
  شه شل نیشم

 کردی باز نیشتو اینجوری که گفته بهت چی ماشین تو ورپریده ببینم_ترانه

  دادم  حرصش چقدر نمیدونی تری اخ_

  میدی حرصش اونوقت اومده گیرت خوشگلی این به شووور خاااااک_ترانه

 دیدم رادبا چمدون داخل رفتم وقتی بهم داد نشون اتاقم باراد خواهر برنا داخل رفتیم ترانه با
 نبیرو گذاشتم در از پامو اتاق اون برو گفت بهم اشتباهی خنگ ی دختره سرش تو خاک

  کرد متوقفم باراد صدای

 کجا؟؟_باراد
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 اومدم اشتباه دیگه اتاقم_

  باال میفرستنت دوباره پایین بری االن اومدی درست نخیر_باراد

 بخوابم جا یه میمون توی با من داره دلیلی چه اصال_

  بینمون بخونن محرمیت صیغه قراره بعدشم میمونه کی مشخصه_باراد

  خابی می زمین رو بگم االن همین از_

  تو طرف بیام نشدم سلیقه بد اینقدر نمیخورمت نترس_باراد

 تا ممیداد بهش فوش تا چند وگرنه بیرون رفت اتاق از که حیف پلشششششت ی پسره
  طرفه کی با بدونه

 بخونیم تمحرمی صیغه عزیزم بشین بیا_باراد بابای پایین رفتم کردم عوض لباسامو سریع
  باشین راحت که بینتون

  تو دست سپردم خودمو خدایا

  زدن دست کردن شروع همه خوند محرمیت ضیغه باباش نشستم باراد کنار رفتم

 یرمگ خوشگلی این به عروس حالم خوش خیلی گفت بهم و کرد بوس اومدگونمو باراد مامان
  بهش زدم لبخند یه فقط منم اومده

  بیفته خوردن ه....گ به که کنم سرویس تو پسر اقا این از من دهنی یه

 چرا این نمیدونم فقط بودن خوبی آدمای خیلی اومدن هم عموش خانواده یعد ساعت یه
  کرده اخم همش اینجوریه

  بشین شوهرت کنار برو پاشو عسل_مامان

  ایشاال بشورم قبرشو سنگ بشینم سرقبرش برم_گفتم آروم

 از بود دهش قرمز خدا واییی بشینم میخام کن جمع لشتو تن گفتم بهش آروم کنارش رفتم
  بگه چیزی نمیتونست بود اونجا مامانش چون ولی حرص

  بشین اینجا خانومم بیا_باراد
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 مین ندچ باشه بلد هم حرفا این از نمیخورد گودزیال این به بود گرفته خندم خانومم لفظ از
  ما کنار اومد عموش دختر رویا بعد

  میریم داریم ترانه و برنا  منو ساحل بریم میای عسلی_رویا

  شم فدات میام االن عزیزم باشه_

  شد جمع درد از صورتش باراد پای روی کوبیدم پامو شدم بلند

  نبود حواسم عشششقم ببخشید اخ_

 رویا طرف مرفت قر با بود پا به عروسی دلم تو بگو منو رفت شد بلند گفت پرویی یه لب زیر
  میخوندم اهنگ و

 ششپی ولی  میبینم قشنگی صورت میبینم رنگی چشم دوتا میبینم چی دارم وای ای_
   نمیشینم

   دختر شادی چقدر تو واییی...دلم..... اییییی_رویا

 بازی لیک آب توی رفتیم دوتا ما میکردن بازی آب هم با برنا و ترانه ساحل سمت افتادیم راه
  کردیم

  بشینم بریم شدم سه..خ... ه....گ..ی.د...بسه_ترانه

  ساحل کنار رفتیم کردیم موافقت ترانه با همه

  سفر اومدین مثال بابا ذوقین بی چقدر اه_برنا

 ??واست برقصیم پاشیم کنیم چکار_ترانه

 از خوب بخونید بلدین  شاد اهنگ چی هر بخونه اهنگ یکی خوب اره داد ادامه ذوق با برنا
 بخون عسل کنیم شروع عسل

 خوندم تهی مرام با اهنگ اهنگ منم

  برام برقصی تو که تا میکنم رو دلو آسه باورام شبیه شدی مرامممم با سالمم_
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 ندیدهخ اینقدر خوند رو ساسی ناش نیناش  اهنگ ترانه خوند تتلو حالیه چه وای اهنگ برنا
  میریخت اشک چشامون از که بودیم

  دزدیدیم خوشگلشو زن میکنه فکر باراد االن بریم پاشین_رویا

  د.کر نزدیک من به خودشو یکم     باهاش کنیم حالی چه جون اوووو_ترانه

  میزنم جیغ کنی تجاوز من به بخای اگه_

  میخریم جون به هم دادا و جیغ ی همه جوووون_برنا

  خندیدیم غش غش حرفش دنبال به

 ییعن بود خیس هم هممون های لباس ویال برگشتیم همین واسه میشد تاریک داشت هوا
  خیلیه نخوریم سرما اگه

 

 

 تی نبدو بیشعور باراد این گرخیدم کردم باز و در کنم عوض لباسامو اتاق توی رفتم اروم
 شروع کردم باز دهنمو بودم شده داغ هیکل جونم وایییی بود خوابیده تخت روی شرت
  زدن جیغ کردم

  کن تنت لباس یه برو گمشو شو بلند حیایی بی خیلی جیغغغغغغ_

  بیرون برو ناراحتی تو راحتم من_باراد

  کنم عوض لباس میخام بیرون برو شو بلند پروووووووو_

  ندارم مشکلی بازم کن عوض_باراد

  دارم مشکل من ولی_

  بیرون برو داری مشکل_باراد

 شورمب قبرتو سنگ ای  ناجور بود شده خورد اعصابم میشد خفه داشتم بکش منو خدا واییی
  کنم عوض لباسمو تا برنا اتاق توی بیرون رفتم برداشتم لباسامو
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  اینجا اومدی چی واسه_برنا

 بهش بعد نیست تنش لباس میرم که اول داره تشریف پرو خیلی شما داداش اینکه واسه_
 کنمن خفش اگه واییی ندارم مشکلی من میگه کنم عوض لباسمو بیرون برو پاشو  میگم
  نیستم عسل

  کنه نگات داره دوست زنشی دیگه میگه راست خوب میخوره هم حرصی چه اووو_برنا

 کنندت قانع جواب از مرسی_

  من به زده زل برنا دیدم کردم عوض لباسامو

 بخور منو بیا چی_

  شد حسودیم لحضه یه داداشم حال به خوش هیکلی چه واییی_برنا

   هیزن برادر و خواهر کال_

  خندیدین کردن شروع برنا بود نشده تموم حرفم هنوز

 

 رفت ویار با برنا ولی نداشتم حال بودم خسته که من ساحل بریم سرش به زد رویا شام بعد
 کار چه رفتن نیست معلوم نبودن گشتم واشکان ترانه دنبال چشم با هرچی ساحل

    کنن خاکبرسری

  حیا بی ی پسره شد مورمورم بخوابه اینجا بخاد بازاد این فکر از اتاق توی رفتم
 جنبس یب پسره این پوشید باز لباس نمیشد کشیدم دراز لباسا همون با   پلششششست

 از بعد هنخواب تخت روی باراد که کردم باز هم از پاهامو تونستم تا میده سرم بالیی یه میزنه
   خواب به زدم خودمو اومد در صدای مین چند

  بخوابم میخوام بخواب آدم مثل پاشو_باراد

  کردن زر زر کرد شروع دوباره نگفتم هیچی

  بخاب آدم مثل پاشو میگم_باراد
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  هوام رو دیدم یهو

  باش زود زمین بزار منو وحشی هوووی_

  گرفت درد کمر تخت رو کرد پرتم

  بودی خواب که تو_باراد

  بیدارم که حاال_

 بخوابم میخام بخاب آدم مثل نگفتم بهت مگه_باراد

  بخابی من کنار نداری جق بخاب دیگه جا یه برو_

  بخورم رو تو مثل ظهرماری بیام نشدم دیوونه هنوز نمیخورم نترس_باراد

  نکبت بخاد دلت هم خیلی_

  شد شیطون چشاش یهو

  نیست مشکلی پس باشه_باراد

  کلم پس تو رس خااااااک

  پرویی خیلی_

 ********** خوابید طرف اون اونم خوابیدم تخت گوشه رفتم

 

 

  

 مونمی این شکم رو سرم دیدم بالشت روی از برداشتم سرمو سفته اینقدر چرا چیه این اه
 اشیدمپ نکبت این شکم روی میزارم سرمو رسیده جایی به کارم حاال باشه خوشم به به بوده
 یدارب دم و شاخ بی غول این باید بیرون اومدم زدم صورتم و سر به آب یه دستشویی رفتم

  بیرون میرفتیم هم با میکردم
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  پاشو توام با هوووووی...... پاشو هوووووووی_

 پریدم جا از یهو  صورتش رو زدم محکم برداشتم بالش نداشت فایده کردم صداش هرچی
  کرد اخم دید منو تا

 کردنه؟؟ بیدار طرز چه این_باراد

  بیدارشو عشقم بگم بعد کنم ماچت اول باید نفهمیدم ببخشید_

  بدنت به بخوره عزیزم دست نمیاد خوشم هیچ

  عزیزت دست اوووو_باراد

 بود شده خنک جیگرم من که میگفت حرص با رو ها کلمه اینا همچین

 

 داده یران بهش که خری همو خرید عشق که منم بازار برن گرفتن تصمیم همه صبحانه بعد
 هم یدمسف شلوار پوشیدم کوتاهمو ای سورمه مانتوی سیع باال رفتم بودم کرده ذوق باشن

 هم یلیخ باراد من شدم چیزی چه زدم لبام به هم رنگ کالباسی رژ یه سفید باشال پوشیدم
 تحلیل و تجزیه خودمو داشتم بودم وایستاده آینه جلوی  ماهی این به دهتر بخواد دلش

  داخل اومد پایین انداخت سرشو گاو مثل باراد که میکردم

 زنیب در اول پایین نندازی سرتو گاو مثل بشی جایی وارد میخوای وقتی ندادن یاد تو به_
  میکردم عوض لباس داشتم من شاید

  ندارم مشکلی من گفتم هم دیگه بار یه_باراد

  مخه رو خیلی عوضی مرتیکه پایین رفتم حرص با

  شدی سرخ اینجوری که ساخت 28 مثبت صحنه داداشم شد چی_برنا

  نیستم آدم نکنم خفه خودم دستای با داداشتو من اگه ای صحنه چه اونم اووو_

 چه عروسی شب تا داداشم بیچاره میشی تر جیگر میخوری حرص وقتی جووووون_برنا
 کنه تحمل جوری
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  برنا بیشعوری خیلی_

 

 

  خرید برم نکبت پسره این با که نمیومد خوشم نشستم باال ماشین توی رفتم

  شوهرت ماشین تو برو پاشو اینجایی چرا عسل وا_مامان

  باشه همراهم خر سر نمیاد خوشم خرید بیام شما با دارم دوست من خو_

  نکردم بیرونت تا پاشو زدنه حرف طرز چه این_مامان

 من  میکنن شوهرت شوهر میرن راست میرن چپ شد ظهرمارم سفر این تمام یعنی اه اه 
 شینما سوار میکنن خواریشو پاچه اینقدر هی که دیدن گوریل این تو چی با اینا نمیدونم

  آوردم در ماشین در سر ودلیمو دق تمام شدم باراد

  وحشی آروم_باراد

  میکشم تو نحس وجود از میکشم هرچی نزن حرف دیگه تو_

   بود بهتر خیلی ظهرمار عسل گذاشتن رو تو اسم عقلی چه با نمیدونم من_باراد

  کردی اخم خدا ی همیشه بهترم ظهرمار برج توی از هستم هرچی_

 میکنم اخم نیستن مهم واسم که کسایی واسه من_باراد

  ظهرمارم ندارن واسم ارزشی هیچ که کسایی واسه منم_

 تهف از کال عقلی لحاظ از دیگه داده قیافه بهت فقط خدا نکبت ی پسره ایششششش
  آزاده دولت

 

 میکنم آدمش االن رامسر پاساژهای از یکی بودیم اومده ما ولی بودن کجا بقیه نمیدونم
 بلند ادهس مانتوی یه میکردم نگاه لباسا به داشتم همینجور درآد جونش میکنم خرید اینقدر

  کرد جلب نظرمو آبی
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  میخوام رو مانتو اون من هوووووی_

 بخر برو خودت چه من به_باراد

  نخریده چیزی واسم میگم همه به ویال نخری،رفتیم واسم میخوام که رو چیزایی اگه_

  لوس ی دختره گفت آروم

  بخر بریم بیا خب خیله_باراد

 یه ای جوون پسر یه یا رمانا این توی المصب بود فروشنده میانسال خانم یه داخل رفتیم
  خو واال وسط میاد پفتال پیر میرسه که ما به چرا نمیدونم جوون دختر

  بیارین رو آبی مانتو اون میشه خانم ببخشید_

  نه که چرا عزیزم اره_خانمه

 وردخ چشمم دوباره .کردیم حساب همون تن رو بود خوشگل خیلی پوشیدمش آورد سایزمو
 گودزیال این میخام فقط االن میخرم لباس زیادی کنید فکر اگه مدیونید دیگه مانتوی یه به
 نوزه مغاره سمت افتاد راه حرفی هیچ بدون کردم اشاره مانتو اون به دستم با بدم حرص رو

 یب بیشعور دیگه طرف یه رفت کرد کج راهشو انتر خورد زنگ گوشیش بودیم نشده وارد
 صدای یه که میکردم نگاه لباسا به داشتم ویترین پشت بیاد تا موندم منتظرش شخصیت

 اومد چندش العاده فوق

  نه مگه عزیزم خوشگله_صدا

  وایستاده جلوم  سوسول پسرای این از یکی دیدم برگشتم

  کنیم امتحان بریم میخای بشه تو سایز کنم فکر خوشگله خیلی هانی اره_

 نمکی با چقدر تو عزیزم وایییی_پسره

  ابجی دیگه گفتم راست خب_

 در ولی میگیره رو پسره حال االن جون ای ما سمت میومد داشت باراد به خورد چشمم
  داشتین کاری گفت پسره به رو کامل خونسردی  با تعجب کمال
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 دارم چکارش چه تو به زنمه_پسره

 خونسردی کمال در حرفاشو تمام نکبت ی پسره  تو زنه شده من زن حاال تا کی از_باراد
  ها نیست بد بدی نشون خودت از غیرت یکم شعور بی اخه میگفت

  ببخشید شرمنده اه_پسره

  شد غیب شد تموم که حرفش

  میشن مزاحمت معلومه پوشی می اینجوری وقتی_باراد

 میکنه زر زر واسم هنوز بعد نکرده دفاع ازم گاومیش ی پسره

 تو نه مربوطه خودم به پوششم طرز_

 در بود گرفته درد ناجور دستم برد خروجی در سمت به منو کشید دستمو موقع همون
  ماشین تو مرد پرت منو کرد باز ماشین

  خبریه کردی فکر شدی پرو نمیگم هیچی هی کردی رم خبرته چه_

  میگی من به میرسه دهنت از هرچی بگی میخوای چی دیگه بگو بیا خدا رو تو نه_باراد

  میگم اینم از بدتر بیاری در بازی وحشی اینجوری دیگه بار یه اگه حقته_

 

 آدم وحشی ی پسره این من حیاط وسط نشستم شدم پیاده ماشین از سریع ویال رسیدیم
  میکنم

 ؟؟ نشستی اینجا چی واسه_باراد

  چه تو به_

  میبرمت میکنم بلندت خودم وگرنه ویال تو بیا گمشو پاشو_باراد

 شمخو من کنم مشخص باهات خودمو تکلیف بیان بقیه تا میشینم همینجا من خیر نه_
  بیاره در بازی وحشی اینجوری شوهرم نمیاد
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 خورده اعصابش بود معلوم قشنگ من صورت روی کرد خم خودشو باراد

 ؟؟؟ چیه وظیفش زن میدونی اینم و منی زن هم تو پس شوهرتم من میگی که تو_باراد

 دمپاش حرفی هیچ بدون حساسم حرف این روی من میدونه  کثافت  گرخیدم گفت که اینو
 ی بود لبش روی لبخند یه دیدمش دور از اتاقم توی رفتم

 ....................... ........... کنم کفنت خودم الهی میخندید من به داشت بیشعور

  دیدم رو ترانه برگردوندم سرمو شدم بیدار صورتم توی خورد چیز یه اینکه حس با

  کردنه بیدار طرز چه این تری گاووووی خیلی_

 ؟؟ کار سر گذاشتی من فقط تو بیینم_ترانه

 چی؟؟ یعنی_

  بود خوابیده باراد کردم نگاه تخت طرف اون کرد اشاره یعد   .کوفت چی یعنی_ترانه

 اصال خوابیده اینجا چی واسه غول نره این_

 نه؟؟ هست شما بین چیزی یه نده سوال با منو جواب_ترانه

  اینجاست نمیدونم اصال بود خوابیده همینجا تو جون بابا گمشو_

  پایین بیا گمشو پایین میرم من خر که منم باشه_ترانه

  باراد به کردم نگاه رفت که ترانه

  نکبت نداره اخالق فقط سرش تو خاک ها داره جذابی صورت مرتیکه

 

 بریم مدنبال بیاد خره باراد قراره میشم آماده دارم االنم برگشتیم شمال از میشه ای هفته یه
  دادم ازدواج این به تن راحت اینقدر جوری چه نمیدونم خودمم خرید

 ؟؟ شدی آماده عسسسسسسل_مامان

  مامیییییی اره_
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 میاد باراد االن پایین بیا_مامان

  ایشالله بیاد خبرش کاش

  زدن جیغ کرد شروع دید منو که مامان پایین رفتم

 حداقل کردی درست خودت واسه وضعی سر چه این سر خیره ی دختره جیغغغغ_مامان
  کنه نگات کنه رغبت پسره این که میکردی آرایش یکم

  زشتم اینقدر یعنی نکنه درد دست مامان اه_

  کن .آرایش یکم برو فقط خوشگلی هم خیلی عزیزم نیستی زشت_مامان

 دوباره قهدقی ده از بعد باال رفتم میزنه جیغ صبح تا ندم گوش مامان حرف به اگه میدونستم
  پایین رفتم

  خانم عروووس سالم علیک_ترانه

  جون تری سالممم_

  تری نگو من به گفتم دفعه پونصد تری مرگ_ترانه

  کجاست؟ مامان ببینم  جونم تری باشه_

  بود در دم جونت باراد این راستی رسیدم االن منم باال اومد_ترانه

 ؟؟ اوردی کجا از جونش ظهرررررمار_

  تو شوور که اونجایی از_ترانه

 بشی فدام الهی داده تکیه ماشین به آقا دیدم پایین رفتم کردم خداحافظی مامان و ترانه با
  پسر جیگری اینقدر چرا تو

  خوبم منم سالم علیک_باراد

  نداره دووم زیاد خوبی این باش مطمعن ولی خوبی که شد بد چه اه_

  نداره دووم عروسی شب  تا هم تو درازی زبون این باش مطمعن_باراد
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 آزمایشگاه رفتیم اول  نزدم حرفی شدم خفه دیگه  دستش بود اومده ضعفم نقطه

 ترسی؟ می_باراد

  بترسم که خرم مگه عمرا کی؟؟من؟_

 داخل مرفت خونسردی با آروم خیلی شد نوبتمون باالخره میگفتم دروغ داشتم خر مثل حاال
  گندس سرنگه این اینقدر که بگیره خون خر از میخاد مگه یااااخدا اتاق

  اینجا بیا خانومی_دختره

  بگیری خون ازم آروم میدی قول_

  عزیزم اره_خنده با دختره

 یغج یه سوخت دستم یهو بستم چشامو صندلی رو نشستم رفتم صلوات و نذر کلی با
  داخل اومد باراد موقع همون لرزید اتاق کل که کشیدم

 عسل؟؟ شد چی_باراد

  گرفتم خون ازشون فقط من  بخدا هیچی_دختره

  بگیری خون آروم دادی قول تو گرفت درد ولی_

  معذرت عزیزم ببخشید_دختره

  لوسه یخورده من خانوم این نداره اشکال_باراد

  تو با نه بود من با ایشون درضمن خودتی لوس_

 و شدمی سست پاهام میرفت بدنم از خون ذره یه بودم خون کم کال میرفت گیج ناجور سرم
 عقل زب یه قد بیشعور  ی پسره سالن های صندلی از یکی روی نشستم میرفت گیج سرم

 نوم بز مثل این ولی میخرید چیزی ای آبمیوه یه میرفت بود ای دیگه هرکس االن نداشت
 دمخور  و خریدم پرتقال اب یه رفتم شدم بلند خودم شد خورد اعصابم اخرش میکرد نگاه
....... 

........  
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  بودیم وایستاده شیک خیلی مزون یه روبروی

   دیگه کن انتخاب داخل برو_باراد

 لباس یه چشمم باالخره  کنم انتخاب کدوم نمیدونستم که بودن خوشگل اینقدر داخل رفتیم
  بیاره لباسو گفتم دختره به بود ناناس خیلی که دکلته  عروس

   خرید گفتم بزنه حرف باراد اینکه از قبل کرایه یا میخواین خرید واسه_دختره

 

 

 ....... خریدیم لباس همون  بودم شده خوشکل خیلی میومد بهم واقعا کردم تنم وقتی

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

  بخریم هم حلقه بریم شو پیاده_باراد

 کن باز واسم درم بیا کن خواهش نوچ_

 چی؟؟؟ دیگه_باراد

  شم پیاده محاله منم_

  درک به_باراد

 دست میرفتم کاش نکبت رفت شد پیاده خودش ها وحشه خیلی پسره این خدااااا یا
  نیاره در بازی وحشی باشه این تا حلقه ترین گرون روی میزاشتم

 بهخو چه جووون اینا خوشگلن چه خدا وایییی طرفم کرد پرت رو ها حلقه اومد دیگه ربع یه
  ها شه عروس آدم

  بخری نبود تر زشت این از_

  ببخش خودت بزرگی به زشتن که شرمنده_باراد

 نشه تکرار دیگه ولی بخشممی دفعه این_
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  پرویی خیلی زکی گفتی قزوین پای سنگ به یعنی_باراد

 ایم پرورده دست_

 ارهد که این ولی دارم دوست خیلی خرید قسمت این بخره شلوار کت نمیخواد نکبت این
  ما خونه سمت میره

  نشد دارم نگه بسته دهنو این کردم سعی هرچی

  بخری شلوار و کت نمیخوای تو_

  خرید برم نمیاد خوشم تو با منتها چرا_باراد

  نمیام خودم من بخواد دلت هم خیلی نکبت ایییییش_

  رفت گرفت ماشین گاز گااااااو مثل برداشتم که وسایلو کرد پیاده منو خونه جلوی

 

 کجاییین؟؟؟ خانه اهل بر سالم_

  بیا دخترم اینجا_مامان

 ایید زن فرشته خاله و سپهر دایی میکنن چکار اینجا اینا خداااا یا   .پذیرایی توی رفتم
  گرفت دستمو ذوق با ترانه کردم پرسی احوال همه با اشکان و ترانه و سپیده

 خریدی؟ چی ببینم بزار واییی_ترانه

  کشید جیغ دید که عروس لباس

  که خوشمله خیلی محشره این وایییی_ترانه

  خریده عروس لباس من کوچولوی اجی آخی_اشکان

  کوچولو میگی هنوز تو دارم پیر خر سن خودته کوچولو_

  خوشگلن چه نگاه رو ها حلقه خدا وای_ترانه

  کردن تایید رو ترانه حرف همه
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  عالیه سلیقت هم تو بال_دایی زن

 شوماییم چاکر_

   بودم نکرده انتخاب من رو ها حلقه اخه بود گرفته خندم

 ولی داشتمن حوصله و حال اینکه با کردم عوض لباسمو اتاقم توی باال بردیم ترانه با وسایلو
  بود اومده اصفهان  از دایی اومدن عروسی واسه مطمعنم پایین رفتم احترام واسه

  گفتم مامانش به خودم البته اینجا بیاد باراد به بزن زنگ یه عسل_مامان

  دیگه میاد خودشم من مادر کن ول_

 بزن زنگ گفتم_مامان

 زنگ عسری گرفتم که شماره بده شمارشو که بدم اس برنا به شدم مجبور نداشتم شمارشو
  برداشت بوق دومین با زدم

  هااااان؟_باراد

  نداره ادب نکبت پسره هان مرگ هان کوفت

 کجایی؟؟ عزیزم سالم_

 شما؟؟؟؟_باراد

  این خنگه چقدر خدا وایییی

  اینجا بیا شب میگه مامان_

 هستی ظهرماری همون وگرنه میزنی حرف اینجوری که پیشتن همه االن گرفتم اها_باراد
  میام باشه

  خدافظ عزیزم باشه_

 ؟؟ گفت چی_مامان

 ....  االن میاد_
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........    ....... ......  ........ ........ ... 

 کردن تعریف ازش دایی و خاله چقدر رفتنشون از بعد که بماند اومدن خونوادشم و باراد
 بود تعریفی کجاش نکبت این اخه میخوردم حرص منم

 

 

 

 یننفر  گوشیمو داشتم همینجور دیگه شو خفه ایشالله بشی صاحاب بی درد کووووفت
 نم خوابیدم چقدر سرم تو عربستان های بیابون خاک ساعت به افتاد چشمم که میکردم
 به قشنگ یعنی بیدارشدم که االن تا خوابیدم 2ساعت دیشب از بود ظهر از بعد1ساعت
 ردنک نگاه بدون میکرد عرعر داشت هنوز گوشیم هستم من اونور برو عمو زکی گفتم خرس

  دادم جواب اسمش به

 هااااااان_

  خوشگلم بعیده تو از خشن چه اووو_صدا

 ردیک بیدار خوشم خواب از منو که هستی خری کدوم ببینم بنال نیستم تو خوشگل من_

  من دنبال فرودگاه بیا گمشو پاشو میخابی اینقدر که خرسی تو مگه_صدا

  دقیقا هستی خری چه تو_

  سوگند منم نفهم بیشعور_صدا

  دنبالت بیام کجایی تویی جونم سوگی وایییییی_

  فرودگاه بیا تهران نشسته االن پروازم_سوگند

  دنبالت میام االن باش همونجا_

 سوگند رگردهب سوگند نمیشه باورم واییی  پوشیدم لباس تند تند کمد سر رفتم پاشدم سریع
 که مولباس بود خوبی دختر خیلی آمریکا رفت پیش دوسال که بود سوگل منو دوست یکی
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 داشتم عجله اینقدر بیرون میرم من مامااااان: زدم جیغ جا همون از بیرون پریدم پوشیدم
 گندسو دور از فرودگاه رسیدم معطلی کلی از بعد بیاد بگم سوگل به رفت یادم حتی که

  میداد تکون دست واسم داشت دیدم

  بود رسیده من از زودتر نکبت این بود خانم سوگل بله بود کنارش هم دیگه نفر یه

 خانم عروس بود شده تنگ واست دلم عسلییییی سالم وایییی_سوگند

  عزیزم منم_

  کردی بغل باراد انگار کردی بغل بدبخت سوگند همچین اه اه_سوگل

  خفه یکی تو_

  تهران بام سمت افتادیم راه نفری سه

 دنکنی داد جیغ میکنم خواهش ولی بگم بهتون چیز یه میخوام....ببین....چیزه_سوگل
  عسل تو مخصوصا

 عزیزم بگو_سوگند

  میدم قول بگو_

 ..... من ....من .... چیزه_سوگل

  دیگه بنال درست ظهرمار اه_

  شدم عاشق من_سوگل

 شدی؟؟ چی گفتیم باهم سوگند و منو

  خاستگاری اومدن دیشب دوستیم باهم وقته چند شدم عاشق_سوگل

  میمون بگی من به باید االن اینارو وقت اون_

  نگم گفت امیر ولی بگم میخواستم تو جوون_سوگل
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 با وزندگیش بودم خوشحال سوگل واسه بود شده دوست امیر با خانم پس بود درست حدسم
  میکرد شروع عشق

 کی؟؟ عروسیت عسلی بیخیال اینارو_سوگند

 دیگه هفته یه_

 خریدی؟؟ لباس سوگل ببینم میشی عروس داری هم تو وایییییی_ سوگند

  نکردم وقت هنوز بخدا نه_سوگل_

 آوردم واست من نداره اشکال_سوگند

 

 رهب شد قرار هم سوگند رسوندم سوگل شب اخر گذروندیم خوش کلی سوگند و سوگل با
  عموش خونه

 گرفتی آرایشگاه وقت ببینم_سوگند

  دیروز اره_

  همرات بیام میخام بزن زنگ بهم_سوگند

  باشه همراهم یکی خدامه از که من عزیزم باشه_

 نداری؟ کاری فعال_سوگند

 شیک شبت گلم برو نه_

  بارادی شبت_سوگند

 بگو هی هم تو حساسم اسم این رو میدونی  نکبت گمشششششو برو_

  کنن خورد منو اعصاب بلدن همش منم دوستای این رفت شد پیاده
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 رمس رو شدن آوار ترانه و سوگل و سوگند صبح اول از گذشت وباد برق مثل هفته یه این
 هچ عروسی این نمیدونم من میاره در پدرمو داره آرایشگر دست زیر .آرایشگاهیم تو االنم

 که طول،کشید چقدر نمیدونم االن بخوابم برم میخاد دلم اینقدر خو واال ای صیغه
  کرد باز مبارک دهن باالخره،آرایشگر

  کنی دیوونه داماد میخای امشب که عزیزم پاشو_ آرایشگر

  عمم جون اره_

  تو شدی چیزی چه جووووون_ترانه

  شو خودم زن بگیر طالق پسره این از بیا سرت تو خاک_سوگل

  نموند آقاشون واسه چیزی دیگه مردمو زن خوردین بسه_سوگند

  زد حرف آرایشگر دوباره که میخدیدیم داشتیم

   اومد دامادم آقا خانم عروس پاشو_آرایشگر

 اومد رپس تو شدی جیگری چه بگیره منو یکی واییییی داخل اومد باراد شد تموم که حرفش
 ماشین وت رفتیم دادیم انجام و گفت فیلمبردار که مزخرفی حرکات بعد دستم داد گل نزدیک

  میرفتیم هم آتلیه باید هنوز

 ممراس این کاش آتلیه بری نمیخاد باغ سمت برو ندارم رو بازیا جلف این ی حوصله من_
  خونه بریم زودتر شه تموم کوفتی

  انگار داری عجله خیلی میریم هم خونه_باراد

  میکنم باز موقع بی دهنو این همیشه کنن سرم تو خاک بودم داده سوتی چه فهمیدم

  بیشعور منحرفی خیلی تو نداشتم منظوری هیچ من_

 شد ومتم آتلیه تو کارمون اینکه از بعد بودم اوردع کم خیلی نردم حرف بستم دهنمو دیگه
 ریدنب سر گوسفند جلومون شدیم پیاده که ماشین از بود شلوغ خیلی باغ سمت رفتیم
  گوسفند جای به بودن بریده سر باراد کاش چاره بی گوسفند حیف
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 لیخی افتاد سوگند و سوگل و ترانه به چشمم بودیم نشسته داماد و عروس جایگاه توی
 دمونخو تانگو همون حلقیا تو رقص این یه رسید نوبت میدادن جون داشتن بودن رقصیده

 متس رفتم انتر این همراه صلوات و نذر کلی با خو واال ایم دیگه هم حلق تو میگم راست خو
 فتر  گیج سرم یهو شد چی نمیدونم میرقصیدیم داشتیم وسط اومدن همه کم کم جایگاه
 تجف کردیه باز که چشامو شد حلقه دورم نفر یه دستای که میشدم زمین پخش داشتم
  من به بودن زده زل نگران چشم

 ؟؟ یهو شدی چی_باراد

 حرفیه؟؟ زمین بیفتم داشتم دوست چی تو به_

  دراز زیادی زبونت میدونستی_باراد

  کافیه ایران جمعیت ملیون هشتاد واسه بدونی که تو_

  نداد منو جواب بست دهنشو دیگه ما سمت میومد داشت برنا

  خواب موقع خونه تو بزارین رو عاشقونه مکالمه این بهم حالمو دیگه بسه اه اه_برنا

  حیایی بی خیلی برنا_

  کافی اندازه به داریم مکالمه هم اونجا هست وقت حاال_باراد

  شعوری بی خیلی هم تو_

 نوزه شد تموم هم لعنتی رقص این باالخره پدرومادرش سمت رفت خندید سرخوشانه برنا
  پیشم اومدن سوگند و سوگل که بود نگذشته دودیقه

  بده قر وسط بیا پاشو تمرگیدی اینجا چرا چته_سوگل

  برقص جونت امیر با برو تو_

  میکنی خالی من سر گفته بهت چی نی معلوم بسه_سوگل

  ها عروسیه ناسالمتی دیگه بسه_سوگند

  اومد باراد که میخندیدیم داشتیم کرد عوض جو سوگند
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 بگم دبای هم باتو_ میکنی اخم میرسی که ما به میخندی و میگی خوب که دوستات با_باراد
  ؟؟ بخندم

 یا حالهم نبود بابا اسرار به اگه نخیر شدم ابروت و چشم عاشق من کردی فکر واقعا تو_باراد
  میکردم ازدواج تو

 

 دادن مانهشر  بی پیشنهاد کلی ترانه و سوگند و سوگل شد تموم هم کوفتی شب اون باالخره
 عسلم مواظب گفت بهش باراد دست توی گذاشت دستمو سمتمون اومد بابا اخرش بهم

 هب نمیدونه داره ای خجسته دل چه باش رو ما بابای بخوره تکون دلش توی آب نزار باش
 ودموخ خدایا ماشین توی رفتیم همه از خداحافظی از بعد میکشه منو باشه پسره این دست

 پسره این خطره در خانم و خوشگل بنده یه جون االن میدونب خودتم تو دست میسپارم
 میگرفتم ساستر  بیشتر میشدیم تر نزدیک هرچی بیاره سرم بالیی نرنه عقله شیرین زیادی

  نکنم اذیت کسی دیگه کردم توبه حتی

  منزن حرفی و کنم کوتاه زبونمو امشب همین گرفتم تصمیم رسیدیم پیغمبر یاااااااا

 

 

 وایستاده کذایی عروس لباس اون با خونه وسط شدم خونه وارد شدم پیاده ماشین از آروم
  بودم

 االن ممید هاتو درازی زبون جواب گفتم بهت یادت روشنه تکلیفت سردرگمی چرا چیه_باراد
  وقتشه

  شدم پشیمون فقط نرفته یادم نه_باراد رفته ؟؟یادت بودی داده قول تو ولی_

 ای؟؟ آماده خب داد ادامه من به زد زل شیطون چشای با

  خوردم شکر اصال کردم غلط میخوام معذرت ازت رفتارام تمام بابت من ببین_

  نمیشه عوض تصمیمم نوچ_باراد
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  باش داشتهن کارام به کاری فقط میشورم لباساتو میپذم غذا واست نوکرت میشم اصال ببین_

  بخندی آب رو ظهرمار  خندیدن کرد شروع

  جوجه بخواب برو هم حاال داشت ارزش کلی واسم کردم غلط گفتی که همین_باراد

   پلشششت ی پسره میکردم سکته داشتم اتاق تو رفتم

  دادم کشش که بس گرفت درد دستم آوردم در بدبختی هزار با لباسمو

 شرت تی سه  بیرون اومد کردم شور گربه خودمو میدادن تافت بوی موهام حموم رفتم
 چقدر واییی تخت روی پریدم میومد خابم نافرم بود3ساعت پوشیدم سفید شلوار با صورتی

  رفتم خواب سریع خیلی این نرمه

  تریلی زیر بره هست هرکی الهی شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با

 هااااااان_

  عسلی سالم جان ای_صدا

 ودب نشده گرم چشام هنوز میشی مزاحم وقت بی همیشه بده مرگت خدا تویی سوگل اهه_
  زدی زنگ

 خوابیدی؟؟ دیر اینقدر که میکردی چکار حاال_سوگل

  ندیدم نحسشو قیافه اصال حاال تا دیشب از شعور بی منحرف گمشو_

 نداری؟؟ مشکلی االن نزن حاال باشه_سوگل

  بزارم مرگمو کپه میخوام درک به برو فقط نه_

  نیومده بهت خوبی اصال بمیر برو_سوگل

  اومد در باراد نحس صدای بود زده زنگ سوگل که بود نشده دودقیقه هنوز

  نمیشی بیدار عسلم،خانمم عسلی،_باراد

  شده اینجوری چرا این موسی .حضرت یا
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  بهش بودم زده زل بودن شده بشقاب اندازه که چشایی با داخل اومد

  رونبی بیا پاشو اومدن مامانم و مامانت و ترانه نخیر شدم دیوونه کردی فکر چیه هه_باراد

  کنم عوض لباسمو بیرون برو خب خیله_

  کنن شک نمیکنی فکر برم من االن_باراد

  بیرون رفتم سرم رو انداختم شال یه کنم عوض لباسمو نبود الزم بود خوب شلوارم

  کرد باز مبارکو دهن که  بود مامانم نفر اولین

  اوردم صبحانه براتون بیا عزیزم پریده رنگت چه نگاه بمیرم_مامان

  بود گرفته خندش میدونست جریان که ترانه

  نداری که درد بشین اینجا عزیزم بیا_باراد مامان

 منداشت مشکلی هیچ که صورتی در چسپوندن بهم انگ هزارتا کن نگاه رو اینا خدا وایی
  بود بهتر همشون از حالم

  خوبم نه_

  میاورد در حرصمو بیشتر این بود باز نیشش باراد روی افتاد نگاهم

  گفت گوشم تو آروم کنارم اومد ترانه

  کرد عاشقت دیشب نکنه کلک ببینم

  بودمش ندیده االن تا بخدا بابا برو_

   بود گرفته خندم کلی منم میکرد آماده صبحونه جوری چه امروز خاله بدونی اگه_ترانه

  بگیری جون بخور صبحونه حتما عسل بریم دیگه ما_مامان

  اومدین که مرسی مامان باشه_

  یدمیخند بلند بلند باراد بستم که درو رفتم همراهشون در دم تا کردم خداحافظی همه با
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  ایشالله بخندی یخ رو ماررر ظهرررر_

 تنگران چرا نمیدونم تری سالم منم از تو کردن موردمون در فکرایی چه همه االن اخی_باراد
  بودن

  حسسسود بابا برو_

 از بعد خدایی بکشم نفس نمیدونستم خوردم خرس مثل تونستم تا آشپزخونه توی رفتم
 بوق ومینس با گرفتم شمارشو داشتم سوگند از پاسخ بی تماس یه اتاق توی رفتم صبحانه
 برداشت

 ؟؟ دختر کجاییی_سوگند

  داری چکار بگو شما سایه زیر_

 نداری؟؟ درد خوبه حالت ببینم میخواستم هیچی_سوگند

  سوگند شعوری بی خیلی جیغغغغغ_

   کردم قطع سریع

 بود فتهر  سر خیلی حوصلم میکردم نگاه دیوار و در به یودم نشسته اتاق تو بود دقیقه ده یه
 سرشو ادبار  یهو کردن بازی کردم شروع برداشتم گوشیمو بشینم جا یه آروم نمیتونم اصال

 داخل اومد گااااااو مثل پایین انداخت

  بزنی در نیستی بلد تو_

  رنمی عروسی خرید واسه بیرون بریم امیر و سوگل با سو اماده االنم خودمه خونه نه_باراد

  بیرون بری میتونی حاال باشه_

 

 شال دمیکشی رخ یه انداممو که کوتاهم لیمویی مانتوی دریافتم اها ؟؟ بپوشم چی حاال خب 
 رژ یه کشیدم نازک چشم خط یه صورتم توی ریختم کج فرق موهامو سفید شلوار و

   به به جیگری چه زدم هم کالباسی خوشرنگ
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 بود شده پخش خونه توی عطرش بوی نشسته کاناپه رو شده اماده اونم دیدم بیرون رفتم
 جین رشلوا با مشکی جذب شرت تی یه عمش پانکراس تو تیپش اووووف جنبه بی که منم

 میدادم قورتش داشتم رسما مشکی

  میکنی نگاه چی به???کجایی_باراد

  خجالتی مایه کال بیرون بیام تو با باید جوری چه میکردم فکر این به_

  بیرون بیای باهام خجالت مایه اونوقت دادی قورت چشات با منو_باراد

  مطمئنی خیلی کردی خودت به نگاه یه نفس به اعتماد بابا نه_

  میخورن چشاشون با مارو دارن ها بعضی فعال حاال_باراد

 ماشین ویت نشستم رفتم پوشیدم هامو کفش سریع منم ماشین توی رفت برداشت سوئیچ
 و وگلس پیش رفتم رسیدیم وقتی میمون اون نه من نه نزدیم حرفی هیچ رسیدیم وقتی تا

  میومد ما سر پشت امیر با اونم سوگند

 

 

 رفتگ چشمشو لباس یه بدبختی هزار با بخره عروس لباس سوگل تا مزون یه رفتیم اول
 بیرون مغازه از رفتم همین واسه بود رفته سر ناجور حوصلم من بود قشنگ هم خدایی

 رمهسو رنگ دیدم مجلسی خوشگل لباس یه میکردم نگاه ها مغازه به خودم واسه همینجور
 شبیه تربیش واسش بود نشده استفاده هم پارچه متر نیم شاید یعنی بود باز خیلی ولی ای

 یه هک بودم بهش خیره هنوز بود خوشگل خیلی بگذرم ازش نمیتونم ولی بود خواب لباس
  اومد گوشم کنار صدا

  بپوشی لباس اون بزارم عمرا._

  بود خودمون خره باراد همین دیدم کردم نگاه

 نه؟؟ یا بپوشم بدی اجازه من به که باشی کی خر شما اونوقت_
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 من ندرضم ؟؟ نگفتم داره بدی عواقب درازی زبون گفتم که نرفته یادت دیشب هنوز_باراد
  شوهرتم

   بیاد باد بزار عمو برو_

  نگفت هیچی تعجب درکمال مغازه توی رفتم

 عروسی وت اینو من عمرا یعنی بود باز خیلی خیلی ولی میومد بهم خیلی کردم پرو که لباسو
  میخرمش بچزونم نکبت ی پسره این اینکه واسه فقط ولی بپوشم

  لطفا کنید حساب خوبه همین گفتم پسره به رو صندق رو گذاشتم لباسو

   باشه العاده فوق تنتون رو لباس  میزنم حدس_پسره

  برم کنید حساب اینو بزنید حدس اینکه جای به شما_

 ریدهخ سوگل لباس سوگل و سوگند پیش رفتم ندیدمش میگشتم باراد دنبال چشام با
  بودن

  نخریدم هیچی هنوز بخرم لباس یه من بریم بیا من جون عسل_سوگند

  نخریدم هیچی هنوز منم که بریم_

  

 وشیدهپ لباس به دنبال داشت خوشگلی لباسای اطراف های مغازه از یکی رفتیم سوگند با
 یه سوگند خودش واسه بود جیگری لباسه آبی ماکسی لباس یه به خورد چشمم که بودم

 مومت خریداشون تقریبا خریدم رو ماکسی لباس همون منم خرید رنگ قرمز دکلته لباس
  بود شده

  میشم تلف دارم بخوریم چیزی یه بریم خدا رو تو_سوگل

  خانومم بریم پاشو_امیر
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 تا ودمب خسته خیلی خونه سمت افتادیم راه شام از بعد بود خوبی روز بگم میتونم کل در
 بالدن بپوشم دیگه بار یه میخرم هرچی داشتم عادت همیشه اتاق توی باال رفتم رسیدم
 این نپایی رفتم گذاشتم جا ماشین توی احتماال کردم نگاه چی هر که بودم ای سورمه لباس

  بود بیدار هنوز گوریل

 کجاست؟؟ ماشین سوئیچ_

 میخوای؟؟؟ چی واسه سوئیچ_باراد

 گذاشتم جا لباسمو_

  دور انداختمش من که بود خوابه لباس اون منظورت اگه_باراد

  من های لباس به زدی دست حقی چه به اصال کردی جا بی خیلی تو_

  داشتم که حقی همون به_باراد

   احمقی خیلی_

 مامت شرکت رفت که فردا سرش میارم در تالفیشو کرد چکار دیدی شعور بی ی پسره اه اه
  نکنه غلطا این از باشه این تا میکنم تیکه تیکه لباساشو

  دلمه تو لباسه داغ هنوز

 لباسای دارم نشستم اتاقش توی حاظر حال در االن شرکت رفت شد گم شکر رو خدا
 ایه کت از یکی و جین شلوار با تنشه وقتا خیلی که شرت تی دوتا میکنم جدا خوبشو

 تیکه کهتی قیچی با شلوارشو و شرت تی بود دسترس در که هم قیچی برداشتم  اسپرتشو
  وایتکس توی انداحتم هم کت کردم

 شستمن وی تی پای رفتم کردم تموم کارامو اینکه از بعد شدم سبک اصال شد خنک دلم اخی
  کنارم گذاشتم هم تخمه پر ظرف یه

 اومد باراد فهمیدم اومد در صدای چنده ساعت نفهمیدم که بودم شده فیلم محو اینقدر
   کردم قفل در اتاق تو پریدم کشهمی منو اولش مطمعنم میکنه سکته االن خخخخخح
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 کردی؟؟ بود کاری چه این دیوونه ی دختره_باراد

  میخندیدم هرهر منم در به میکوبید تند تند

  نمیشه بازم قفله در نکش زحمت خودی بی عزیزم_

 میکنم ادمت بیرون میای که باالخره_باراد

 سکته دفعه یه نخور حرص اینقدر درضمن ها نمیخوام خشن شوور من خشن چه اوووو_
   کنم غلطی چه من بعدش نمیگی میکنی

  باش مطمعن نیست درکار بخشش بیارم گیرت که ایندفعه روانی ی دختره_باراد

  بخوابم میخوام برو نکن عرعر اینقدر کن جمع نکرتو صدای اون حاال بابا برو_

  شده قرمز عصبانیت از االن مطمعنم میخوره حرصی چه اخ

  نشم افتابی جلوش بمونم اتاق تو دادم ترجیح بیرون برم ترسیدم دیگه

 

 اییه موقع نشدم افتابی جلوش اصال روز چند ابن توی میگذره لباسا ماجرای از روزی چند
  بود کرده تهدیدم اخه میترسیدم ازش چرا دروغ اتاق توی میپرسدم میومد که

 میخوابم خیلی خدایی بود21 ساعت بودم شده بیدار تاره هنوز بود سوگل عروسی امروزم
   دارم خرس با نزدیک خیلی نسبت یه میکنم حس خودم وقتا گاهی

 

 

 شریفت آقا معمول طبق پایین رفتم برداشتم لباسمو زدم صورتم و دست به آب یه سریع
  خوردم صبحونه راحت خیال با منم نداشتن

 جبورم دیگه هیچی زمین تو رفته شده آب انگار نبود گشتم ماشین سوئیچ دنبال هرچی
 ماشینه نای مین چند از بعد بیاد ماشین تا موندم منتظر پایین رفتم آژانس بزنم زنگ شدم

  دفعه یه نیای میخواستی نکبت ایییش آورد تشریف
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 گوشیمو کنم گوش اهنگ دادم ترجیح بود دور خورده یه چون بهش دادم آرایشگاه آدرس
  بودم نگاه این عاشق شد پلی مالنی و ساسی هیپنوتیزم اهنگ کردم پلی اهنگ یه برداشتم

 

 زهنو میخوابم عکست با شبا من لجبازیاشم حتی دارم دوست رفت دنیام رفت تا اون_.
  دارم بدمو عادتای

 تا بودی هک مرسی باشم پیشت دیگه نمیخوای واسم نزاشتی راهی ولی چشماتم هیپنوتیزم
  اینجاشم

 بری باشی اون با میخواستی خودت شی راحت من دست از بری شی خوشبخت امیدوارم
  شی راه نیمه رفیق

 زیر چی قرارامون و قول بگو فقط شی آروم بغلش تو میخوای شی خوشبخت امیدوارم
 ......... چی هامو گریه بارون

    

 برو توهم تویی توش خوب که بدیه شهر چه همیه دور اینجا آره همیم با غم و غصه منو
  بقیه مثل

 ولی بود اسمم کنار اسمش موند دلم به خوب روز یه حسرت خون چشم یه اشک چشمم یه
  بود قسمت شاید نبود پیشم

 بری باشی اون با میخواستی خودت شی راحت من دست از بری شی خوشبخت امیدوارم
  شی راه نیمه رفیق

 نبارو زیر قرارمونچی قول بگو فقط شی آروم بغلش تو میخوای شی خوشبخت امیدوارن
   چی هامون گریه

******** 

 اومدم خودم به راننده صدای با که اهنگ فاز تو بودم رفته حسابی

 رسیدیم خانم_راننده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 47 

 بود دهش جیگری یه بود کرده آرایش سوگند به خورد چشمم باال رفتم و کردم حساب سریع
   نگو که

  جیگر سالاااااامممممم_

  بودی گوری کدوم مرگ_سوگند

  آقامون دل ور دیگه خونه  معلومه خوب قبرتو سر_

  آرایشگاه اومدن2 ساعت که میکردن غلطی چه آقاشون با داششتم نیست معلوم_سوگند

  ندیدمش روزه چند تو جوون گمشو برو_

   بود کرده غش خنده از گفتم سوگند به جریان

  عسل خری خیلی واییی_سوگند

  اومد سوگل صدای که میخندیدم داشتیم

 نیومدی؟ زودتر چرا عسل ایشالله شی خفه مرررررررگ_سوگل

 حاال؟ همه تو اخمات چرا خانم عروس سالم_

  بیای تا شد خشک در به چشمم ؟؟ نباشه_سوگل

 

 نمک تغییر داشتم دوست منم صورت آرایش واسه رفت االن بود شده تموم سوگل موی رنگ
  میومد بهم کردم بلوند موهامو همین واسه

  کنم رنگ موهامو کردم هوس منم ورپریده شدی خوشگل چه_سوگند

  عخشم جیگری همینجوریشم تو_

  دیگه نگو من به باراد خودتو عاشقونه حرفای اووووق_سوگند

  میپرونه جفتک میکنم تعریف ازش تا نکبت بابا برووو_
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 و ردد الهی به به هلویی چه بودم کرده تغییر خیلی خدایی بود شده تموم صورتمم آرایش
   شووورم سر تو بخوره بالم

  بهش بودم شده خیره بود خوشگلی دختر کل در بود شد ناز خیلی بیرون اومد سوگل 

 کن درویش چشاتو دادی قورتم عمو میکنی سیر رو کجا هووی رفت شدم تموم_سوگل
  هییییز

  شب آخر تا کنه تحمل جوری چه امیر بیچاره کثافت شدی خوشگل چه_

 فتهگ منه سهم تو بخوره بهت امیر دست نمیزارم خونتون میام امشب من سوگی_سوگند
  باشم

  شد تموم نیمه و نصف حرفامون آرایشگر صدای با

  خانوم عروس اومد داماد_آرایشگر

 هچ اخی  امیر محو سوگلم شد سوگل محو داخل اومد که امیر بود کرده باز نیشش سوگل
   شد حسودیم لحضه یه راستش عاشقانه

 پایین رفتیم دادن قورت رو دیگه هم نگاهشون با امیر و سوگل اینکه از بعد

 وچند امیر بابای و مامان شاهین داداشش و سوگل های خاله و مامان اینجا شلوغه چه اووو
   کین نمیدونستم که دیگه نفر

 یخیل سوگل و امیر به بودم شده خیره منم کرد ایجاد عاشقانه صحنه کلی فیلمبردار
 تهرف کجا نیست معلوم نیست سوگند دیدم اطرافم کردم نگاه بودم حال خوش واسشون

 سرم ورد داشتم بودم نکرده اینجاشو فکر گورم تو خاک برم چی با من حاال سلیطه ی دختره
  اومد سرم پشت از صدا یه که چرخیدممی

  کنی آرایش کمتر تونمستی نمی لباسا این با بچرخی سرت دور میخای صبح تا._

 یب خوشگلی چقدر تو پسر گل تو فدای به من جان ای دیدم باراد کردم سرمونگاه پشت
  (دادی قورت مردمو پسر عسل هیزت سر تو خاک) شرف
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 و دل که بود پوشیده مشکی شلوار و کت یه  خودمه شووور مردم پسر جان وجدان خفه
  میبرد آدمو دین

 یابونخ وسط وایستاده وضع و سر این با ماشین تو برو بیا میگم ها توام یا ؟؟ کجایی_باراد

  دارم دوست چه تو به وااا_

 هب من سرش بر خاااااک وجودشه تو بودن وحشی کال ماشین داخل انداختم کشید دستمو
 برخورد اینجوری اونوقت جلوش اومد ناناز و خوشگل اینقدر میکنم شک این بودن پسر

 چندش ایییش میکنه

 

 

  

 

 

  میروند تند خیلی میکردم سکته داشتم بودم ترسیده من بود کرده اخم همچنین

  دارم آرزو هنوز من تر آروم_

 بود اونجا هرکی کردی خودت به نگاه یه بیرون اومدی وضعی همچین با کردی بیجا تو_باراد
  کنم آرایش دوستمم عروسی ندارم حق یعنی دوستمه عروسی وا_ بود تو به اول چشش

 

  کنم پر پر گل قبرت  روی بیام خودم بشورم قبرتو سنگ بیا خوشگلم دستای با خودم نکبت

 اههمر  گرفت دستمو ها وحشی این مثل رسیدیم وقتی نزد حرفی هیچ رسیدیم وقتی تا
  برد خودش

 داری نگه خودت دل ور منو عروسی آخر تا میخوای نکنه کندی دستمو کن ولم_

  اره االن ولی نه میکردی آرایش تر کم میپوشیدی لباس آدم مثل اگه دقیقا_باراد
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 هچ بشم داداشیم فدای آخی سرش پشت اشکانم ما سمت میومد داشت که دیدم رو ترانه
   شده خوشگل

  رسید دادم به ترانه بوسه و ماچ و سالم از بعد

 ؟؟ نمیدی قرض ما به عروسک این باراد آقا_ترانه

  جونم تری من بشم دهنت قربون جوون

  بیا زود ولی عسلم برو_باراد

 

 ردو که یکم خنده زیر زدم بگیرم خودمو خنده جلوی نتونستم عســـلم زرتــــــــــــــ
  کرد باز فکشو دوباره ترانه شدیم

 کردی؟؟ فیلم منو خوبه تو با که این_ترانه

  میکنه بازی نقش شما جلوی داره این تو جون به نه_

 بریم یاب_سوگند میزد جیغ فقط سوگلم زدیم زشت زشت حرفای کلی سوگل پیش رفتیم
  کردم نگاه اینو که بس رفته سر حوصلم بابا  وسط

 جو بگیره قبر آدمو یعنی نداشتم جون دیگه رقصیدیم کلی چگوسط رفتیم ترانه و سوگند با
 جو تو میرم حسابی عروسی میریم وقت هر منه حکایت نگیره

  ما سمت میومد داشت دیدم رو برنا

  عصبیه داداشیم اینقدر کردی چکار عسلی_برنا

  همه تو  هاش سگرمه خدا همیشه گرفته گاز هاپو همیشه تو داداش_

  کنه کاری نمیتونه جلوش هوری یه چون شده عصبی چرا میدونی عزیزم نه_سوگند

  شد خفه سوگند من غره چشم با
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      ................... 

 سوگل و من دوستای از دوتا فاطمه و پریسا بودن اومده هم دانشگاهمون دوستای واییی 
  چلوندیم دیگه هم حسابی طرفشون رفتم  بودن

  شدین جیگر چقدر شما واییی_

   شعور بی کنی خرمون نمیخواد حاال_پریسا

   نکردی دعوت عروسیت رو ما چرا خری خیلی_فاطمه

  معذرت بازم شد یهویی شما جون به_

  اومد باراد نحس صدای دوباره که میخندیدیم و میزدیم حرف داشتیم

    منتظرتن همه بریم نمیای عزیزم_

  میام منم برو تو باشه_

 

  

 تموم یعروس تقریبا بدم حرص باراد تونستم کلی گذشت خوش خیلی بگم میتونم درکل
 رصح سوگل فقط سوگند منو بودن مونده نزدیک های فامیل فقط بودن رفته همه بود شده

  میدادیم

 دیوار اب که میزنمتون جوری بگین پرتا و چرت این از دیگه بار یه اگه بخدا جیغغغ_سوگل
  شین یکی

 

  نمیگذره خوش بهت زیاد عزیزم نخور حرص_سوگند_

  شدم قایم باراد پشت کردم فرار من ما جون به افتاد دیگه دفعه این
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  میکشه منو االن بگیر رو دیوونه این امیر_

  عصبانیت از بود شده سرخ سوگل و میخندیدن اونا

  عصبانیه اینجوری که گفتی بهش چی: گفت گوشم در آروم باراد

  چه تو به گفتم بهش کردم نگاش چپ چپ

  شده اینجوری که گفتی این به چیز یه االنم نداری تربیت کال_باراد

  بابا برو_

 

 میاره در پدرمو کنم باز دهنمو اگه میدونم شدیم ماشین سوار کردیم خداحافظی همه از
  شم خفه گرفتم تصمیم نگفتم هیچی

 تازه پایین امدم سریع گوشه یه داره نگه که کردم اشاره بهش شد بد حالم یهو چرا نمیدونم
 گرفته نگرانی رنگ چشاش نشستم ماشین توی رفتم شدم بهتر که یکم شده چم اومد یادم
  بود

  دکتر بریم میخوای خوبی؟؟ عسل_باراد

  خونه برو زودتر فقط مرگمه چه میدونم خودم نه_

  شد شیطون دیگه ایندفعه

 میشه؟ بد حالت چرا نزدم بهت دستم هنوز که من_باراد

   شد بد حالم داره ربطی چه منحرفی خیلی_

 باسامول اتاق توی رفتم سریع رسیدم وقتی نداشتم حالشو اصال یعنی نزدم حرف خونه تا
  اومد در صدای که بود نشده گرم چشام هنوز تخت روی بودم کشیده دراز کردم عوض

  تو بیا_

  که االن... میگم... چیه_باراد
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 تنیس خوب حالت که امشب میگم: تندگفت تند بست چشاشو اخرشم کرد من من یکم
  بخوابم کنارت میتونم

  سوخت واسش دلم هم گرفت خندم هم

  نداره اشکال اوووووم_

 ختت رو که همین شدم جنبه بی یکم ها تازگی خوابیدم تخت گوشه رفتم زد برق چشاش
  آورد در شرتشو تی نشست

  بپوش لباستو زود شعوری بی خیلی جییییغغغغ_

 بخواب بگیر حاال میکنی عادت هم تو نمیبره خوابم لباس با_باراد

 

  رفتم خواب جور چه نفهمیدم اخرشم بخوابم کردم سعی بستم چشامو

 ومدا یادم بعد ولی ترسیدم اول بهم زده زل چشم جفت یه دیدم کردم باز چشامو که صبح
 ها رهمی هیز خیلی چشاش ها تازگی میکرد نگاه منو خیره خیره خوابیده اینجا دیشب باراد

  نکبت

 ونبیر اومدم شد تموم کارم اینکه از بعد دستشویی رفتم شدم بلند بهش توجه بدون
 یاد یهو بود ظهر2ساعت بودم خوابیده خرس مثل معمول طبق افتاد ساعت به چشمم
  گرفتم شمارشو گوشی رو پریدم افتادم سوگل

 بگووووو_سوگل

  که نداری درد خوبه حالت ببینم خانم عروس سالم_

  اصال توچه به عسل حیایی بی خیلی_سوگل

 یا آورده کاچی مامانت نداری مشکلی خوبه حالت ببینم میخواستم میاری جوش چرا حاال_
   بیارم

  میکشمت وگرنه نشو آفتابی فعال چشام جلو فقط_سوگل
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 تخت تسم رفت نگام شه خجالتی روز یه پرو سوگل اون نمیکردم فکرشم کرد قطع بعدشم
 از رلمکنت لحضه یه خواب تو میشه خوشگل چقدر پسر بشی ناز الهی بود رفته خواب باراد

 رفتم سریع شدم پشیمون باال بزنم موهاشو که جلو بردم دستمو سمتش رفتم دادم دست
   میشد کشیده باریک جاهای به کار بودم وایستاده همونجا اگه بیرون

 باالس موهامو سرم به بود زده آشپزی هوس بیرون گذاشتم مرغ پاکت یه آشپزخونه تو رفتم
 اهنگ کردم پلی شاد اهنگ یه برداشتم جینم شلوارک جیب توی از گوشیمو کردم جمع سرم
  میخوندم اهنگ همراه خودم واسه رقصیدن کردم شروع اهنگ همراه بود روزه07

  ندارم خبر تو از من که روزه هفتاد

  ندارم باور وجه هیچ جور هیچ رو رفتنت

  ضربه بایک اینبار میکشمت زده دورم منو بده حالم

  نبیرو آورد حس از منو خنده صدای که بودم شده غرق حسابی میدادم تکون هیکلمو تمام

  دیده منو حرکتای تمام االن کنن برسرم خاک نبود خواب این مگه هییییین

  ظهرمار بخندی آب رو_

  ست دوساله پچه یه مثل رفتارات تمام  بخدا ای دیووونه خیلی_باراد

 به دخور  اووو طرفش کردم پرت برداشتم دمپایی بود گرفته حرصم خندید غش غش دوباره
 یدمیدو دنبالم همینجوری اونم کاناپه پشت رفتم دویدم میرم دنیا از ناکام االن مماخش

  اون هم بودم شده خسته من هم دیگه دویدم بار چهار سه رو خونه کل کردم فرار دوباره

  خوبه کردم غلط من آقا_

 وت افتاد ترس یه بعدش ولی کردم تعجب اولش بغلش توی کشید منو یهو من طرف اومد
 زد حرف کن باز دهنمو اومدم تا جونم

  شی تنبیه تو هم شم آروم من هم دقیقه یه واسه بزار نگو هیچی هییییس_باراد
  میشی تر خوشگل میخوری حرص وقت ،میدونستی
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 قند لوکی کیلو دلم تو بودم شده کیف خر منم میکرد تعریف ازم داشت باربود اولین واسه
  میشد آب

 از تداش قلبم میشدم دیوونه داشتم موهام کردن نوازش کرد شروع موهامو الی برد دستشو
   شیرین حس یه کردم تجربه جدید حس یه بار اولین برای بیرون میزد دهنم تو

 شعور بی ی پسره اییییشش رفت شد بلند کشید بیرون آغوشش از منو مین چند از بعد
  خورد زنگ تلفن که رفت شد بلند چرا که میدادم فوش بهش داشتم  ها میکردم حال داشتم

  سالم علو_

  خوبه حالت خوشگلم عروس سالم_باراد مامان

  توپم توپ کرد پسرت آقا االن که کاری این با

  چطورن برنا و بابا خوبین شما عالی_

  باشیم هم دور بیان شب بگم بزنم زنگ خواستم گلم میرسونن سالم_باراد مامان

  میایم حتما جون مادر باشه_

  خوشگلم میبینمت شب برسم کارام به برم من پس_باراد مامان

 

  خوابیده هم من تخت روی این شده پرو چه  خوابیده تخت روی دیدم اتاق توی باال رفتم

  اونجا بریم شب گفت زد زنگ مامانت_

  بیرون برو حاال باشه_باراد

 بارهدو میشدم خفه داشتم بود کرده بغل منو همچین پیش دقیقه چند تا شده چش این وا
  شد عنق
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 هم تو میکردم زندگیمو داشتم من پسر بمیری ای بودم شده جوری یه نخوردم نهارم
  کارت این با بردی دینمو و دل نمیدونم من بود چی کردنت بغل این همینطور

 چارهبی عسل سرت بر خاک) داد حال چه کرد بغل منو که لحضه اون به میکردم فکر داشتم
  ( میکردی چکار االن بود کرده ماچت اگه کرد بغلت فقط

 منو بار یه حداقل داشت اگه نداره ها عرضه این از پسره این ماچ گفتی جان وجدان هی
  میکرد بوس

  اومد صداش که م میکرد دل و درد وجدانم واسه داشتم

 بریم شی حاضر نمیخوای تو_باراد

  میشم حاضر االن باشه_

 آرایش ولوکوچ یه پوشیدم مشکی شال با سفیدم ومانتوی مشکی جین شلوار اتاق توی رفتم
  بود نشسته کاناپه روی پایین رفتم کردم

  بریم امادم من_

  افتادم راه سرش پشت یهو شد الل چرا این نگفت هیچی شد بلند

 

 دهن االخرهب  بودم نشسته ساکت که بس بهم بود ریخته اعصابم بودیم نشسته ماشین توی
  کرد باز مبارک

  نبود خودم دست میخوام معذرت ازت ظهر بابت من عسل ببین_باراد

 چهی من کن بغلم بیا داشتی دوست وقت هر کردم حال کلی خودم پسر گل نباشه غمت
  بزنم بهش رو ها حرف این نداد اجازه غرورم ولی  ندارم مشکلی
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  نمیاد خوشم هیچ چون نشه تکرار دیگه لطفا میبخشم دفعه این حاال_

   بود کرده بغلش باراد اینکه واسه میکرد ضعف و غش داشت که بود من بابای عمم جون اره

 

 بلند آخ یه بودم کرده ضعف ماشین در به خورد محکم دستم شم پیاده ماشین از اومدم
  سمتم برگشت باراد که گفتم

 ؟؟ شد چت_باراد

 آیییییی در به خورد دستم_

  احساس بی میکنه نگاه منو سگ مثل میمون ی پسره بشی مرگم پیش الهی

 

  رفت صدقمون قربون کلی سمتمون اومد دید مارو تا جون مادر

  خوشگلم عروس شم فدات الهی_باراد مامان

  جون مادر نکنه خدا_

  من بغل پرید اول سمتمون اومد برنا

  معرفت بی بود زده لک واست دلم عسل قاطری خیلی_برنا

  ها دیدی منو دیشب همین خوبه حاال_

 میاره طاقت ما جلوی جوری چه داداشم این میکنم فکر وقتا بعضی عاشقتم که کنم چه_برنا
  نمیکنه چپت لقمه یه

  ادب بی_

 

 اشتمد رنگ مشکی ای حلقه تاپ یه مانتوم زیر کنم عوض لباسمو تا برنا اتاق توی رفتم
  دیگه شده اینجوری در به خورد حتما شده سیاه دستم دیدم آوردم در که مانتوم
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  زد شیطون لبخند یه دید دستمو تا کنارم اومد برنا

 زرو چه به نازنینتو دست نگاه ها خشنه خیلی معلومه من دارم وحشی داداش آق چه_برنا
  آورده

  در به خورد دستم منحرفی خیلی برررررنا_

  خر که منم_برنا

 

 ردک شروع باراد بابای که میخوردیم میوه داشتیم یودیم شده جمع هم دور همه شام از بعد
  زدن حرف

  عسل ماه برین نمیخواین دوتا شما ببینم._

  سرم ریخته کار کلی فعال ولی جون بابا چرا_باراد

  افرتمس برین بگیری خوشگلمو این دست نیست این از تر مهم االن کاری هیچ_باراد مامان

  اصفهان و شیراز طرف اون از شمال برید کنید جمع داری که رو ویال کلید_باراد بابای

 هک شد راضی باباش و مامان اصرارای با باالخره بودم مسافرت عاشق شدم زده ذوق خیلی
  سفر بریم

 بی از هم بیچاره من میزدن حرف داشتن اونا بود شده قرمز حسابی چشام بودم خسته خیلی
  شد متوجه باراد مامان انگار هم روی بود اومده چشام خوابی

  خوابه کال عسل بخوابین برین پاشو باراد._

  من سمت اومد شد بلند کرد من به نگاه یه 

  ای خسته معلومه خانومم پاشو_باراد

 پیر یاله آخ تخت سمت رفتم شیرجه با زد برق چشام دیدم که تخت باراد اتاق توی رفتیم
  رفتم خواب بستم که چشامو داری نرمی تخت چه پسر شی

 کجاست؟؟ اینجا خدا یا_
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 خاااااااااک هییییین بود21 کزدم ساعت به نگاه یه اینا باراد خونه اومدیم دیشب افتاد یادم
 اموه لباس ولی  پایین برم  میکشیدم خجالت داریم عروسی چه میگن اینا االن سرم تو

  زدن حرف کرد شروع دید منو تا برنا پایین رفتم پرو پرو پوشیدم

  تو دست از میکشه چی داداشیم بیچاره خوابی می  خرس مثل بخیر ظهر سالم به به_برنا

  دیگه بسه برررنا_باراد مامان

  من طرف کرد رو بعد

 ؟ عزیزم خوابیدی خوب._

 یدارب دیر یکم همین واسه نرفتم خواب داشتم درد سر یکم دیشب من ببخشید عالی اره_
  رفتم برنا به توپ عره چشم یه بعد .شدم

 وت چقدر دونم می یکی من گرنه و درازه زبونش یکم نشو ناراحت برنا دست از_باراد مامان
  داره دوست رو

  نگفتم که دروغ بعدشم مامان میدونه خودش_برنا

  بری راحت شدی بیدار که تو واسه گذاشت ماشین سوئیچ باراد جان عسل_باراد مامان

 یه رداشتمب گوشیمو راه نزدم سر سوگل به افتاد یادم کردم خداحافظی ازشون گرفتم سوئیچ
  بریم همراه که زدم سوگند به زنگ

  بگو چیه_سوگند

 کنی؟ سالم نیستی بلد گااااو_

  میگی چی ببینم بنال نمیاد خوشم بازیا لوس این از من برو بیا_سوگند

  سوگل پیش بریم دنبالت بیام کجایی_

  بری میخوای کی عموم خونه_سوگند

  برنمیگرده هم8 ساعت تا شرکته االن امیر میدونم بیرون میریم هم نهار واسه االن_

  دنبالم بیا گمشو میشم آماده باشه_سوگند
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  نیومده بهت خوبی اصال بمیر برو_

  سوگند عموی خونه سمت افتادم راه

  این شده دافی چه اوووو بیرون اومد سوگندم رسیدم که همچین

  چطوری هانی سالمممم_سوگند

 هااان؟؟_

  هاان میگه میپرسم حالشو عشوه و ناز کلی با هااان کووفت_سوگند

  میزنی حرف بد خیلی تلفن پشت که نه نیستی تو کردم فکر اخه_

   من به نشو خیره اینجور بیفت راه حاال داره فرق اون_سوگند

 کرد عشرو سوگند شد پلی تتلو نیست من مشکل اهنگ پخش طرف برد دستشو سوگند
  .خوندن

  واقعا ازم شد  خسته دیگه  احیانا ولی حرفامم پای هنوز من بود اون از مشکل._

 کلمش این ولی دادم رد انگار جوریه یه رفتارم دارم فرق بقیه با یکم من دارن حق میدونی
 من پهلو برگرده نمیخوام قد همون تخسم هنوزم من همونم هنو من بود اون

 من کلمش بقیه با منو فرق نمیفهمه نیست من مشکل معرفته بی که نیست من مشکل
  ادمیه اینجور ادمیه اینجور اون نیست

  بیدارشدم اون بی که روزایی شدم خواب بی اون بی که شبایی

  کنم چکار که کردم دوره خودم سیگار

  له شد غرور اینجا احترام نموندش که شد شروع جا اون از مشکل

 .............. بهت گفت دروغ که شد شروع جا اون از مشکل گفته دروغ جا بی خودش اون

  رسیدیم راه توی بازی خز کلی از بعد باالخره

  کشید جیغ دید رو دوتا ما تا سوگل
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  بزنیم بهش سر یه عروسه تازه دوستتون این نگفتین دوتا شما یودین کجا جیییغ_سوگل

  اومدیم که االن خب میکنه شلوغش چه نگاه اووو_

  داخل بریم داد اجازه شد راضی تا رفت صدقش قربون کلی سوگندم

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  ورپریده شدی تر جیگر کردی بلوند موهاتو عسلی میگم_سوگل

  دارم شک بارد این بودن مرد به من_سوگند

 

 اونوقت؟؟ چرا_ 
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 کرده بوست بار پونصد االن بودم اگه یکی من نمیگره تو به دست اصال این خو وا_سوگند
  بودم

  خونه تو پوسیدم من بیرون بریم پاشین میزنین حرف چقدر واییی_سوگل

  ددر بریم شو آماده برو پاشو_

 

 تگف امیر به زد زنگ اول همون زلیل شوهر که سوگل فرحزاد سمت افتادیم راه نفری سه
  خو واال داره ربطی چه اون به اصال نزدم زنگ من ولی

 میرفت دستمون از زمان که میزدیم حرف اینقدر میرسیدیم هم به وقت هر معمول طبق
  کشید جیغ کشید ساعت به نگاه یه سوگند

  میکشه منو عمو االن بریم پاشین میشه بریم تا ها بچه 22 ساعت عالم خاک_سوگند

 میدونم خونه سمت افتادم راه خودم سر آخر رسوندم سوگل بعدش رسوندم و سوگند اول
 ردمک باز و در تا در سمت افتادم راه لرزون پاهای با کردم نذر صلوات ش میکنه کلمو االن

  دیدمش

  نمیدی جواب مردتو صاب گوشی اون چرا کجایی هست معلوم_باراد

  دیگه رفته حوصلمسر بودم خونه تو همش مدت این تو بیرون بودم رفته خب_

  فهمیدی باشی بیرون وقت دیر تا نداری حق دیگه شبه21/5 کردی نگاه ساعت به_باراد

 چشاش چون نگفتم هیچی گرفتم گاز زبونمو ولی داره ربطی چه گالبی این به اصال غلطا چه
  بود شده قرمز عصبانیت از

 ؟؟ نه یا فهمیدی_باراد

  .اره_

 ممیترس ازش چرا دروغ روانیه کال میشه ترسناک میشه عصبانی وقتی اتاق توی رفتم
 تمبرمگرف تصمیم مشکی  و سفید دامن و تاپ یه اصال نمیبرد خوابم کردم عوض لباسمو
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 فیلم یه شونبین براشتم بود داده بهم سوگند که فیلمایی ببره خوابم شاید تا ببینم فیلم
 کنم گاهن فیلم بعد بخوابه بره موندم منتظر بیداره هنوز مطمعنم کردم انتخاب بود عاشقانه
 فرحزاد زامرو که نفری سه عکس و کردم الیک عکس تا چند اینستا رفتم برداشتم گوشیمو

  پست گذاشتم هم بودیم گرفته

 چشام ودب گرفته خوابم نافرم چون نمیکرد حالم به فرقی ولی باشه خوابیده میدادم احتمال
 تخت ویر زدم شیرجه خودمم ببینم بعدا کنارتا گذاشتم شد فیلم خیال بی میرفتن هم روی
   نمیده مزه خواب مثل هیچی که اخ خواب به زدم کردم بغل بالشمو همیشه مثل

 

 

 

 

 

 

 از عسل ماه بریم شد راضی باباش و مامان های اصرار بخاطر اخالق خوش این باالخره
 حرصش حسابی میتونم هم سفر میریم داریم حالم خوش هم عروسیه دلم تو االن همین

  بدم

 یرازش بریم قراره فهمیدیم اینجور بودم کرده جمع همشون کردم وسایالم ی همه به نگاه یه
 یرونب گذاشتم وسایلمو پرم تو میخورد بد وگرنه شمال نرفتیم خداروشکر بهتر اصفهان و

  بیرون اومد اونم من با همزمان اتاق

  پایین ببرم چمدون این نمیتونم من ببر منو وسایل بیا_

  نشنیدم تو خواهش_باراد

  وظیفته عمررررررررا_

  بیارم وسایلتو محاله نکنی خواهش اگه چه من به_باراد
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 خوردی اومد مین چند از بعد گذاشتم همونجا چمدون ماشین توی رفتم بهش توجه بدون
 منو حرف اول همون از پسر گل خب آوردی وسایلمو تو اخرشم بیرون کن تف هستشم

 اسهو ساکته اونجا تا جور همین این مطمعنم من با میکنی کل کل چرا دیگه میدادی گوش
 باراد اباعص با یکم گرفتم تصمیم کنم گوش آهنگ که برداشتم هامو هنسفری همین همین

  سرم توی انداختم صدامو کردم انتخاب خز اهنگ یه همین واسه کنم بازی خان

  شهپر....افت .......تاج مهین_

 خونین خودشو کرد دربدر را همه کررررد شووور کرد غلط کرد بد چه پریوش مهووووش
  ردک جگر خونین خودشو کرد دربدر را همه کرد شووور کرد غلط کرد بد چه پریوش کرد جگر

 پری جمالت به گلی پری واال نه میمونه آدم به احوالی واال نه میمونه آدم به حالی دیگه
  کالمت شکر

 

  بلدی تو خز آهنگ هرچی خدا رو تو بسه_باراد

 کنم نگاه رو تو بشینم کنم چکار خو_

  اینقدر نرو من اعصاب رو خب_باراد

  نمیخونم اهنگ بلند دیگه نره سر حوصلم من کن کار یه_

  لووووسی خیلی_باراد

  عمته لووس_

 قبع صندلی پریدم همین واسه نداشتم رو یابو این با کل کل حوصله بود گرفته خوابم
 جلوش ممیار  کم وقتا بعضی چرا پرو اینقدر پسره این چرا فکر تو بودم رفته بستم چشامو

  خوشگله اینقدر چرا این مغروره اینقدر چرا

 چرا راچ چرا هی دیگه بخواب بگیر میکنی فکر گالبی این به داری مرض عسل دیگه بسه اه
  لوس میگه من به بیشعور کنه سکته میکنم کاری آخر باهاش داشتم کار خیلی هنوز
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 کاناپه ویر کردم عوض باز خیلی لباس بایه لباسامو باال رفتم بودم شده خسته خیلی امروز
  میکرد بوس منو اونم بغلش تو پریدم در سمت رفتم اومد باالخره بودم باراد منتظر

  پوشیده لباسا این از که شه خورده میخواد دلش خانمم_باراد

 توی دیدم کردم اطراف به نگاه یه شد خیس صورتم کردم حس بدم جوابشو اومدم تا
 چرا میکرد بوس منو داشت االن این عالم خاک وا بهم زده زل هم پسره این ماشینم

  کرده اخم اینجوری

 بآ شدم مجبور میری زمستونی خواب نمیدونستم میکنم صدات دارم ساعته سه_باراد
  شی بیدار تا صورتت روی بپاشم

 بهم .بعدش کردی ماچ منو االن چرا تو اصال ببینم من روصورت ریختی آب کردی غلط تو_
  پوشیدی لباس اینجور که شی خورده میخوای مگه

 این که بودم دیده خواب من شده چی فهمیدم تازه بود کرده غش خنده زیر زد گفتم که اینو
 بس زا سرم تو عالم خاک رفت ابروم گفتم بهش سرم تو خاک هییین کرده ماچ منو گالبی

 دانه بهپن بیند خواب در شتر میگن دیدم خابشو نکرده ماچ منو بار یه چرا این میکنم فکر
  کنه ماچ منو خشک یخ احساس بی این ببینم خواب تو منم

 دیدی؟؟ خوابشو که کنم بوست داری دوست خیلی واییی_باراد

  ترسیدم من میزد قهقه چنان خنده زیر زد دوباره

 ماچ نوم تو ببینم خواب من ببینی خوای تو تو ای شیفته خود چه انتر ی پسره ایششش _
  کنی

  ندارم مشکلی من میخواد دلت خیلی اگه_باراد

  کردی بیدار منو چرا ...... بابا برو_

  بود هتل یه که روبروش به کرد اشاره بعد رسیدیم_باراد

  بیار منم وسایل میرم من خب خیله_
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 ؟؟؟ وسایل کدوم_باراد

  ماشین تو بزار گفتم بهت که همونایی_

 نگفتم؟؟ بیار لباستو خودت نداره ربطی من به که گفتم منم_باراد

  نیاوردی لباسامو که بگی میخوای یعنی چی یعنی_

  نه گفت کامل خونسردی با

 بپوشم؟ رو تو لباسای خبرم االن هاااان؟ ؟ کنم چکار االن من اخه جیغغغغغغ_

  بپوشی لباسمو میدم اجازه نیاوردی لباس چون حاال_باراد

  بخرم لباس من جا یه برو شوخیه؟؟ وقت االن بابا بروووو_

 ؟ بخری لباس تو برم من که بازه پاساژ کدوم شب2 ساعت بگی بهم میشه_باراد

  واسم کن فکر یه هم حاال نیاوردی منو لباسای که بود تو عقلی بی این_

 بپوش منو لباسای یا نپوش لباس اصال یا امشب که گفتم_باراد

 پروووو نداری الزم ای دیگه چیز اه_

  دش چی اونوقت بپوشم بودم گذاشته خوشگل های لباس چقدر بودم شده حرصی حسابی
 لیدک زود خیلی همین واسه بود کرده رزرو جا قبل از هتل پارکینگ توی کرد پارک ماشین

  دادم تحویل بهمون اتاق

 ؟؟ بخوابی میخوای جوری چه حاال میگرفتی بیشتر اتاق یه میمردی_

  تخت روی نداره جوری چه_باراد

  چی من پس_

  تخت رو ام تو_باراد

 چیییییییییییی؟_

  بودم گرفته خوب حس یه میخورد صورتم به نفساش صورتم نزدیک آورد سرشو
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   بخوابم تو کنار دارم دوست اصال نکردم که گناه زنمی_باراد

 مگه اخه اون به بودم شده خیره منم من به بود شده خیره میشدم دیوونه داشتم رسما
 وردا صورتشوبیشتر تا شد نصیبم شووری خوب منم ها خودمونیم خوشگل اینقدر داریم

 پیش االن میکرد نگاه رو ما لبخند با داخل اومد زن پیر یه شد باز آسانسور در نزدیک
  میکرد فکرایی چه خودش

 موقعیت یه تا امروزی های جوون شما دست از امان شدم مزاحمتون که ببخشید_پیرزنه
  میدین نشون هم به عشقتونو میکنید پیدا

 کردی بود کاری چه این باراد سرت تو خاک بود آورده کم حسابی هم بود گرفته خندم هم
   نمیدونم آوردی نزدیک اینقدر سرتو چرا نمیدونم

  ای دیگه چیز نه میکردم صحبت .خانومم با داشتم من جون مادر نه_باراد

  داری دوست خیلی خانومتو معلومه پسرم نداره اشکال_پیرزنه

  کرد نزدیک خودش به منو کمرم دور انداخت دستشو شد من نزدیک

  عاشقشم_باراد

 نوم میشد تموم پسره این دست به ناجور بود گرفته خندم بگو منو عمو نچایی زرررررت
  عاشقشم میگه اومده االن حاال میکرد خفه

 اتاقمون سمت رفتیم هم ما رفت بعدشم کرد خوشبختی آرزوی واسمون کلی زنه پیره

 

  

 

 

 میخوابی کجا تو ببینم_

  دیگه تخت روی_باراد
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  بخوابم کجا من وقت اون_

  راحتی که جا هر_باراد

  راحتم تخت روی من خب_

 تفادهاس وجودم از میتونی کلی کنارتم منم تازه داد ادامه شد شیطون بعد بخواب خب_باراد
  کنی

 کنار بیام اونوقت میاد بدم تو از من تـــــــــــــــــــــــــــــــِـــــــــــِـــــــــــــر_
  ببرم لذت وجودت از که بخوابم تو

  کردی بوسم دیدم خواب که بود من اونم  میاد بدت من از تو مشخصه کامال_باراد

  بود وحشتناک کابوس یه اون بابا برو_

 ?بود کابوس جدی؟؟_باراد

 یکنهم اینجوری چرا این پیغمبر حضرت یا بودم ترسیده منم شد نزدیک بهم آروم آروم بعد
 شد پرت اونم تخت روی شدم پرت تخت به خورد پام عقب میرفتم منم جلو میومد آروم
  میشدم جوری یه میخورد صورتم به نفساش من روی

  بود کابوس واست واقعا ندادی جوابمو_باراد

  کنار بری شه.....می_

  نه_باراد

 کشیدم تراح نفس یه کرد بوس گونمو داد تغییر مسیرشون ولی نزدیک لبام به لباشو بعد
 شماچ شاالپ شاالپ بغلش بپرم میخواست دلم نیست شعور بی هاهم قدر اون داد نشون

 من هم بغل جریان مثل شد اینم روانی وا بیرون رفت شد بلند من روی از سریع کنم
   بهم ریخت اعصابش اون هم اومد خوشم
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 مواس جدیدا بودم شده نگرانش چرا دروغ رفته کجا نیست معلوم شبه نصف سه ساعت
 داوم بعد مین چند از بعد پتو زیر خزیدم سریع اومد که در شدن باز صدای بود شده مهم
 زمزمه آروم میکردم حس نگاهشو سنگینی ولی بود بسته چشام بود کشیده دراز تخت روی
  کرد

  شدم دیوونت یهویی چرا داشتنی دوست اینقدر اخه چرا:

 مطمئنم لیو بشه عاشقم این بود خدام از که من البته گرفته اشتباه کی با منو نیست معلوم
 چی من یعنی شد حسودیم داشت دوسش باراد که دختری اون به نمیاد خوشش من از

  نشده من عاشق بوزینه این که دارم کم ازش

 

 

 

 

 لوارش با نداشتم عادت اصال میکرد اذیتم خیلی شلواره این نمیرفتم خواب میکردم هرکار
  کردم بیدارش و دریا به زدم دل بخوابم جین

  نمیرم خواب ها لباس این با من شو بیدار میگم توام با پاشو هوووووی_ 

 بلندم واسم بود گشاد خیلی برداشتم شلوار یه چمدونش سر رفتم نشد بیدار کردم کار هر
 خخخخخ کردم کوتاه شلوار های پاچه برداشتم کارد یه ندیدم قیچی کردم نگاه هرچی بود

 از شلوارش بود شده باحال قیافم بود گشاد خیلی پوشیدمش شلوارک میشه خودش واسه
  دابوخ واال کلم پس فدای کل در ولی میکنه دعوام مطمعنم شه که بیدار بود مارکدارا اون

 حاال تمنمیرف خواب بازم ولی کردم بازی یکم برداشتم گوشیمو نمیومد خوابم میکردم هرکار
 دلم طرفش چرخیدم کنم بیدار اونم بزار پس بخوابه باراد داره دلیلی چه نمیرم خواب من که

 شماچ میخواست دلم خیلی تو نازی چقدر پسر گل بشم تو فدای اوخی کرد ضعف واسش
 جلو ردمب سرمو خوابه شدم مطمعن کردم صداش مرتبه دوسه شه بیدار میترسیدم ولی کنم

  کردم بوس لپشو سریع
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 واسه ریخت قلبم خورد که تکون هیییییین چی فهمید اگه رفت شدم ابرو بی سرم تو خاک
   رفتم خواب واقعا شدم موفقم خواب به زدم خودمو همین

 

 همین واسه بود کنه خیلی بود کی هر بدم جواب نداشتم حال ولی میخورد زنگ گوشیم
  دادم جوای باالخره

 هاااااان؟؟_

 مطوری؟ چطور عخشم سالم_صدا

  هستی کی ببینم بنال_

 شناسی؟ نمی منو دیگه عسل نامردی خیلی_صدا

 سوگلی؟؟_

  میخوابی خر مثل مسافرت رفتی مثال کثافت عمتم نه_سوگل

 چنده؟ ساعت مگه_

  دوازده به ربع یه_سوگل

  میشدم بیدار دیر همین واسه نرفتم خواب دیشب نداره اشکال_

 میکردی؟؟ سری بر کارخاک_سوگل

  بود خواب اونم کردم ماچش فقط دیشب تو جون بابا برو_

 ردموم پسر نمیکشی خجالت گلم فرزند کردی بود کاری چه این نچ نچ نچ نچ نچ_سوگل
  میکنی بوس

  خودمه شووور مردم پسر نرن حرف_

  میشم خاله من کی حاال همونه پس خب_سوگل

  تربیت بی سوگی گمشششششششو_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 71 

 خرید یبر  میخوای بده انرژی شوهرت به برو االن نگاه تربیت بی شدم من حاال باشه_سوگل
 خودم بار یه اخه نکنی روی زیاده بگم اینم البته واست بخره میخوای هرچی شه جوگیر
  ماچ جای کردم روی زیاده

  حیایی بی خیلی شو خفه_

  میدم جرت وسط از بیای سوغاتی بدون اگه راستی میگم راست خو_سوگل

  عشقم میخرم یونجه واست حتما باشه_

 یییییوای بود بیدار که این وا باراد طرف چرخیدم کردم قطع سریع بزنه حرف نموندم منتظر
  شنیده منو حرفای نکنه

  کردی بوس منو شما که موقعی اون از_باراد بودی بیدار کی از تو نون حیف ببینم_

 لیطهس ی دختره سرت تو عالم خاک کردی بوس منو تو فهمیدم من بگه که گفت عمدا اینو
 الک هی کردم بوس اینو که کردم فکری چه نمیدونم من کردی ماچش تو فهمیده پسره این

   بوسه این از اینم ازدواجم از اون بختم سیاه

  ها مسافرت اومدیم ناسالمتی بیرون بریم شی بلند نمیخوای_باراد

  نمیرم جایی من نشه مشحص گفتی که دروغی تکلیف تا_

 دروغ؟؟ کدوم_باراد

  میکردم شوخی سوگل با داشتم فقط من کردم بوست من میگی که همین_

 کنم بوس رو تو کنم غلط من

  نکردی بوس منو تو بگی میخوای یعنی_باراد

  نه_

  فهمیدم موقع همون خودم کوچولو خانوم بگی دروغ نیست الزم من به دیگه _باراد

  یرونب بریم بپوش لباساتو پاشو حاال باشه_باراد دیگه کن بس کردم غلطی یه من اهه_
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 دهپوشی که شلواری به مردم اشاره بعد نیاوردی منو چمدون کردی لطف شما لباس کدوم_
  بودم

  پوشیدم و کردم پاره رو تو شلوار دیشب منم

 ریمب بپوش داری کخ لباسایی همون پاشو حاال کردی پاره منو شلوار کردی غلط تو _باراد
  بخریم لباس

 

 مراهه پوشیدم لباسامو کردم آرایش کوچولو یه بودن کیفم تو آرایشم وسایل خداروشکر
  بیرون رفتم باراد

 

 

 

 

 

 ندچ یه من چیزی پاساژی یه بره کنه خدا بره کجا میخواست نمیدونم بودیم اصفهان االن
  بخرم حسابی و درست لباس تدس

 بری؟؟ میخوای کجا ببینم_

  دیگه بخری لباس تو جایی یه میرم بخری لباس نمیخواستی مگه_باراد

   بود شده خفه من مثل اونم شدم وخفه نگفتم چیزی دیگه

  باری معاشقت گفتم بهش باراد طرف کردم رو ناخوداگاه شد باز خودکار نیشم پاساژ رسیدیم

 واقعا؟_باراد

 میگیری جدی چرا زدم حرفی یه کردم ذوق من حاال جنبه بی_
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 مداشت خوب حس یه دستم با دستش تماس با گرفت دستمو و کنارم اومد داخل رفتیم
 یه بود شده عوض بهش حسم جدیدا داشتم نیاز مرد این به میکردم حس چرا نمیدونم
  کنم قبول نمیتونستم ولی میشدم نگرانش داشتم دوسش جورایی

 

 مغازه اخلد رفتم بود ناز خیلی دیدم صورتی مانتوی یه باالخره میکردم نگاه لباسا به داشتم
 همب پوشیدمش وقتی که میگم همینقدر فقط گفت چی شد چی بدم توضیح ندارم حال

  خریدمش و میومد

 ذاغ سر  کردم حمله پدیدا ندید این عین منم بود پاساژ همون توی که رستورانی رفتیم

 نخوردی؟؟ غذا ساله چند_باراد

  ساله خیلی_

  بیاد باد بزار کنار برو_ رفت ابرومون ارومتر یکم زشته_باراد

  خوردم غذامو راحت خیال با منم شد خفه که گفتم همچنین

 

 تمتونس تا بود قشنگی شهر واقعا بودم اصفهان عاشق پل سه و سی رفتیم نهار از بعد
 تا یشامن منم بود کرده اخم باراد که عکس یه گرفتم ژست کلی ها دیوونه مثل گرفتم عکس

  اخالق وشخ منو نوشتم پست زیر اینستا گذاشتم بود باحالی عکس درکل بود باز بناگوش

 ذاغ سر  کردم حمله پدیدا ندید این عین منم بود پاساژ همون توی که رستورانی رفتیم

 نخوردی؟؟ غذا ساله چند_باراد

  ساله خیلی_

  بیاد باد بزار کنار برو_ رفت ابرومون ارومتر یکم زشته_باراد

  خوردم غذامو راحت خیال با منم شد خفه که گفتم همچنین
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 تمتونس تا بود قشنگی شهر واقعا بودم اصفهان عاشق پل سه و سی رفتیم نهار از بعد
 تا یشامن منم بود کرده اخم باراد که عکس یه گرفتم ژست کلی ها دیوونه مثل گرفتم عکس

 ? اخالق وشخ منو نوشتم پست زیر اینستا گذاشتم بود باحالی عکس درکل بود باز بناگوش

 داری؟؟ اینستا ببینم_

 چی؟؟ واسه_باراد

 نه؟ یا داری_

 ؟ میخوای چی واسه ولی دارم_ باراد

 کوفتت مگرفت ایدیشو بعد عکس یه رو  کنم تگت میخوام بده آیدیتو میپرسی سوال چقدر_
 رصتف یه سر میرم کش پیچشو نداره اشکاا فرنداش بودن بیشتر من از فالو اینهمه شه

  میشد پرو چون نکردم فالوش مناسب

 

   دادم بک بود شوورم چون منم کرد فالوم مین چند از بعد

 حافظه باحال رستوران یه رفتیم هم شام واسه بود شب0 ساعت بودیم اونجا ساعتی دو
 خیلی کردممی نگاه عکسامو یکی یکی داشتم بودم گرفته عکس که بس بود شده پر گوشیم

 لوس پسر این واسه دلم اینستا بودم گذاشته که عکسی رو بودم شده زوم بودن شده خوب
 به بودم بسته دل سادگی همین به بودم شده عاشقش چرا دروغ رفت ضعف مغرور و

 رقغ دارم کم چی من مگه اینجوریه چرا اخه بود شده گرفته حالم میاد بدش من از که کسی
  بود ترانه خورد زنگ گوشیم کخ چرتم افکار تو بودم

  زدی زنگ ما به بار یه شما عجب چه به به_

  واست دارم خوب خبر یه خیال بی اینارو_ترانه

  میشم عمه دارم خبری چه_

  ماهمه چهار عسل وایی دقیقا_ترانه

  من شم فداش الهی اوخی_
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   شو فداش بعد بیاد دنیا یه بزار دیوونه_ترانه

  میکشمش نشه من مثل اگه ترانه_

  شه تو مثل کرده غلط_ترانه

  شعور بی بخواد دلت هم خیلی نکبت_

  گرفت ترانه از گوشی اشکان

   میشه باباش مثل مطمعنم نمیشه  کدومتون هیچ مثل اصال_اشکان

  جونم داداشی خوبی باباش و خودش فدای من اخ_

  نخورده جایی به سرت مطمعنی خودتی عسل_اشکان

  حالم به زدی گند کنیم احساسات ابزار اومدیم بار یه بابا برو_

 که خبری بهترین کنم قطع گوشی شدم رازی ترانه و اشکان با ردن حرف کلی از بعد
 میمردم داشتم خوشحالی از بود این بشنوم میتونستم

  میشی حال خوش لینقدر خودمون بچه واسه_باراد

  نشه پرو تا کردم اخم

  باشم داشته بچه تو از من قراره گفته کی ادب بی_

  بخواد دلت هم خیلی_باراد

  نمیخواد دلم که حاال_

  کنیم کل کل نشد وقت دیگه آوردن رو غذا
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 بودم تمو یه رو خوابی بی از باال رفتم و گرفتم تحویل و اتاق کلید هتل رسیدیم که همین
 بوی یه مین چند از بعد خوابیدم تخت رو رفتم کردم عوض لباسامو جوری چه نفهمیدم

 کردم بغل بود کنارم که بالشی شدم نزدیک بیشتر خوبه بو اون به زدم غلت یه اومد خوب
  رفتم خواب حالت توهمون نگو که شدم آروم همچین ولی بود سفت خیلی

 

 باراد هب بودم چسبیده همچین دیدم برسری خاک وضعیت یه تو خودمو شدم بیدار که صبح
 فوذن خاک بود پسره این میگفتم که بالش اون دیشب هییین کنه فرار میخواد انگار که

  یکنهم فکرهایی چه خودش پیش االن کردم بغلش چه نگاه کلم تو کویر های بیابون ناپذیر

 ؟؟؟ شدی بیدار_باراد

  خوابم هنوز نه_

 آدمو جواب داری زبون متر یه همیشه بدی جوابمو آدم مثل بار یه میشه دراز زبون_باراد
  میدی

  کنم برخورد مهربونی و لطافت با باهاتون باید نبود هواسم اصال_

  بیرون بریم بپوش لباس پاشو شدم دهن به دهن باذتو کردم غلط من اصال_باراد

  دیگه میری کجا امروز_

  یرازش سمت بیفتیم راه فردا که میرسم اصفهان جای همه دیگه امروز پاشو تو حاال_باراد

 میومدن خوشم کردم آرایش کوچولو یه پوشیدم ایم سورمه شال و شلوار با صورتیمو مانتوی
  خو واال  بزارم چرون چشم مشت یه دید معرض در خودمو کنم آرایش زیادی

 میشه نهدیوو آدم که میپوشه لباس جوری یه همیشه کثافت بیرون رفتیم باراد با شدم آماده
 صبحانه رفتیم باهم گرفت دستمو دیروز مثل دوباره تیره جین وشلوار آبی چهارخونه بلوز یه

 تیوق بود جالب واسم خیلی چیز یه ولی میکنه رفتار خوب خیلی شده آدم جدیدا خوردیم
 صبحانه از بعد  کردم بغلش که نیاورد روک به اصال میکرد نگاه من به بیداربود  شدم بیدار

  رود زاینده بریم شد قرار بعدم ستون چهل سمت افاادیم راه
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 اخی کردم باز نیشمو رسیدیم تا همین واسه بود سالم25 ستون چهل رفتم که باری آخرین
 باالخره لمخو کنم چکار خو اینستا گذاشتم گرفتم عکس کلی دیروز مثل اینجل خوشگله چه
 تمیرف سر حوصلم مسیر زول توی روز زاینده سمت افتادیم راه و کندم دل ستون چهل از

 به چه خودشه اخ دایرکت بود اومده پسره یه موقع همون برداشتم گوشیمو همین واسه
  اومد هم موقع

  بدی اصل میشه عزیزم سالم_پسره

  تهران11عسل سالم_

  اصفهان15 سامی گلم خوشبختم_پسره

  شهرتونم االن من پس او_

 یاومد داداشت با  بزارم زیبا خانم این با قرار یه گفتم  دایرکت اومدم همین واسه_پسره
  دیگه

  جون عمو کن خر خودتو برو زرت

  پسرمه دوست آقا اون نه_

  مسافرت اومدی پسرت دوست با_پسره

  میشه هم تنوع یه داره اشکالی چه خب اره_

  اخالق خوش میگم بهش من همینجوری اون اها_ اخالق خوش نوشتی چه واسه_پسره

  داری دوسش_پسره

  کنیم ازدواج دیگه ماه چند قراره همیم عاشق_

  گلم شی خوشبخت اوکی_پسره
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 ایندهز  رسیدیم وقتی تا  مردم دخترای دایرکت نری باشی تو تا نکبت پرش تو زدم خخخخ
 هک گفتم پرت و چرت کلی سوگند به زدم زنگ من عوضش نمیزد حرف بود شده خفه رود

  کوچلو های قایق به خورد چشمم رسیدیم تا رفت سرم

  اونام عاشق من اونجا بریم باری واییییی_

  میریم هم اونجا باش آروم دختر خب خیله_باراد

 امردین اونم صورتش تو ریختم کردم آب پر دستمو گرفت کرمم شدیم قایق سوار دوتایی
 اینقدر روش ریختم اب دوباره کردم نثارش شعور بی یه کشیدم جیغ یه کرد آب پر منو نکرد
 رفت شدیم معروف هیچی ما به زدن زل همه دیدم اطراف کردم نگاه وقتی که کردیم بازی
 شاخی کار چه انگار حاال ها جوگیرن وا زدن دست کردن شروع همه یهو نموند واسمون ابرو

  کردیم

  باش عاقبتشم فکر میکنی شیطونی هوس وقتی ببین_باراد

  عشقه خودتو و خودمو باری نداره اشکال_

  نگو که شد زده ذوق همچین اونم پرید دهنم از خدایی

 

 باسال تا افتاب توس نشستیم رفتیم بود آب خیس هردوتامون های لباس بازی اب از بعد
 ردمک استفاده فرصت از دوباره میکشید طول خیلی بود ظهر از بعد چون البته شه خشک

 گیرمب فیلم که سرم به زد شده که تنوع واسه گرفتم عکس کلی ها مونده عقب این مثل
  گفتن پرت و کردمچرت شروع کردم باز دهنمو منم شد شروع که همین

  اخالق خوش جناب با عسل ماه اصفهان اومدم سالم_

  باراد سمت گرفتم دوربین

 میکرد اخم زرت و زرت هی جون عمو دوربین به بده تکون دست_

  سالته چند عمویی ببینم_

  نداد جوابی هیچ
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  لطفا کنید دعا روانی دیوونه این شفا واسه نداره اشکال نداری زبون اللی اوخی_

  بود شده باحال چه کردم نگاه فیلم بار یه دادم تکون دستمو بعد

 

  شام واسه رستوران یه سمت افتادیم راه بود شده تاریک هوا شدن خشک که لباسامون

 

 

 

 نگز  گوشیم که میزدم چرت داشتم شیراز میریم داریم االن کندیم دل اصفهان از باالخره
  بود برنا کردن نگاه یه خورد

 چی_

  وحشی شوهرای خواهر اون از بشم حقته بزنی حرف نمیتونی آدم مثل ادب بی_برنا

 نیستی مگه االن_

 جییییییغغغغغغ_برنا

  چطوری عزیزم کردم شوخی_

  بزنم بهم عاشقونتون فضای بزن زنگ یه گفتم بود رفته سر حوصلم خوبم_برنا

  بودم خواب من بود ای عاشقونه فضای چه_

  مربا احساسی بی چقدر ایشششش_برنا

 عزیزم عمته مربا_

  خوشگلم داداش اون به بده گوشی دق ندارم عمه_برنا

  آوردی کجا از دیگه خوشگلش زرت_
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  اد در چشت خوشگله خو_برنا

   داشتم دوسش بود خوبی دختر کل در بود دیوونه هم برنا این باراد دادم گوشی

 ورهشع بی چقدر رفت سر حوصلم اه شد خفه کرد قطع برنا که همین زد حرف برنا با یکم
  کنن چشش بزنه حرف میترسه زدم کپک کاری بی از اینجا من نمیگه این

 تو از خودمو فلش گرفت دلم بودن غمگین همشون ها آهنگ پخش سمت بردم دستمو
 عشق ارانگ بودن چی اونا اهنگ میگن این به شد حاال اه پخش به کردم وصل برداشتم کیفم

  کنارته االن که عشقت نمیدونم میده گوش اهنگا این از چی واسه رفته کرده ولش ادم

 ( تویی عشقش خانوم عسل وقت یه نچایی)

 هب باشم پسره این عشق من کنه دعا باید االن خو واال بده من با درونم چرا نمیدونم من
   میکنه مسخره جاش

 عین در و خز اهنگ خیلی وایی میشد پخش داشت همتی جالل جون باشی عطار آهنگ
  میخندید کلی کنید گوش حتما باحاله حال

  بلدی تو خز اهنگ هرچی بابا کن عوض اه اه چیه اهنگا این_باراد

  یگینم هیچی شدی الل روشکر خدا که هم تو  گوشه یه بشینم بت مثل که اینه از بهتر_

  دارم تو با حرفی چه من مثال_باراد

 تا رخبچ نداره اشکال بود بدتر برام فوش صدتا از حرفش این گوریل ی پسره برخورد بهم
 ممخش رو بود معلوم قشنگ میخوندم همراش کردم زیاد تااخر اهنگ میکنم آدمت بچرخیم

  میشه خورد اعصابش ناجور میدونم کردم امتحان قبال چون نمیگفت هیچی ولی

 صورت همون به اونم آهنگها خزترین از یکی بود ساسی خونه دیوونه اهنگ بعدی اهنگ
  نداشت فایده ولی خوندم

  شدم خسته دار نگه جا یه_

  نیستم خسته من ولی_باراد
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 میگم تمامان به میزنم زنگ نداری نگه اگه دار نگه جا یه گفتم نیستی خسته که چه من به_
  میکنه ادیت منو پسرت

  (نمیدونم من بود حرفی چه این میمونی دوساله بگه مثل عسل سرت بر خاک)

 دپری ماشین از شد آدم بار یه عجب چه کنار از بعد کوچولوان خودت مثل تهدیداتم_باراد
 خوابم بلکم تا بستم چشامو من شدیم سوار دوباره وایستادیم اونجا ای دقیقه ده یه بیرون

  ببره

 

 

 

 که ورهمینج کیه ببینم نکردم نگاه اصال  شدم بیدار وحشی یه دست شدید های تکون با
  زدن حرف کردم شروع بود بسته چشام

  کردی رم وحشی چته هووووی_

 آدمو اینجوری ای دیگه کس این جز دیگه همین دیدم باراد انداختم نگاه یه چشمی زیر
  نمیکنه بیدار

 ارید توقع نکنه رسیدیم ببینم پاشو اه میخوابی چقدر خرس دست رو زدی یعنی_باراد
  کنم بغلت

 نوم میگیره زورش بعد شوهرمه مثال میکنم حالی یه منم داره اشکالی چه کن بغل خو وا
  کنه بغل

  کجاییم مگه االن_

  میشی متوجه بندازی اطراف به نگاه یه_باراد
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 یک نشدم متوجه اصال سنگینه خوابم چقدر هتل پارکینگ تو االن بودیم شیراز وای هی 
  رسیدیم کی اومدیم

  کن همراهی منو اتاق تا بده خودت به زحمت یه هستیم کجا فهمیدی اگه_باراد

  ترم پرو اون از من ولی میپروند تیکه داشت بیشعور

  باشه ولی ام خسته اینکه با_

 

 بطیر  چه من به بود پسره این وظیفه نگرفتم چمدونم به دست ولی شدم پیاده ماشین از
   داره

 هک میکردم سیر خودم عالم تو میکردم نگاه اطرافمو مونگال مثل منم پذیرش بود رفته
  باال پریدم متر ده اومد گوشم کنار که باصدای

  باال بریم بیفت راه شد تموم زدنت دید اگه_صدا

   نبود حواسم نمیبینی کوری تربیتی بی چقدر_

  کنم صدات نباید وقت هیچ منم نیست حواست وقت هیچ تو_باراد

  پرو بچه چیییشششسس_

 به خواب االن بودم خوابیده ماشین تو بس از منم بود شب27 انداختم ساعتم به نگاه یه
    کنه کیف که کنم بیدارش همچین بخوابه پسره این بزار نمیومد چشمام

 وگوشیم نمیشه اینجوری نه اطراف به بودم زده زل بیکار منم واسم نبود سرگرمی هیچ
 احالب های طنز فیلم این از کلی زدم بوک فیس و اینستا تو چرخ یه معمول طبق برداشتم

   میخندیدم کرکر هرهر دیدم

 بخواب بگیر_باراد

  نمیاد خوابم_

  خوابمب من بزار شو ساکت حداقل پس نمیومد خوابم االن میخوابیدم تو مثل اگه منم_باراد
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  میگم بهش باشه باشه_

 تکون مرتبه چند صورتش جلوی بردم دستمو بره خواب این گرفتم خون خفه دقیقه چند یه
 یه االن اخ برداشتم رو ساعتی12 قرمز رژ کیفم تو از همین واسه خوابه بودم مطمعن دادم

  شی دیوونه خودت بسازم ازت جیگری

 زدم و دل بازم ولی ببرم در به سالم جون کردم نمی تضمین یعنی بود خطرناکی کار اینکه با
  دریا به

 از عدب لباس رو زدم رژ اول نمیشه بیدار زودیا این به سنگینه خیلی خوابش میدونستم
 تشصور  بود شده افتضاح بود مایع رژ کردم استفاده واسش چشم سایه عنوان به رژ همون

 زد رمس به شیطانی فکر یه بود عسلی روی گوشیش گرفتم هم خوشگل عکس چندتا یه
  کردم صداش عشوه و ناز با همین واسه

 عزیزم جونم باراد  باراد_

  بشقاب یه قد بود شده چشاش  شد بیدار عشوه و ناز کلی از بعد

  میخوای چی_باراد

  دلگشاه باغ بریم فردا میشه میگم_

 عصر فردا یعنی

  بخواب بگیر حاال باشه_باراد

  عاشقتم یعنی وایییی_

 داخ نداشت رمز برداشتم گوشیش بودم شده نزدیک شومم هدف به که منم نگفت هیچی
 نگاه لیک زدم شیراز# رفتم بعد گذاشتم خودم واسه کامنت کلی اول اینستا رفتم شکر رو

 کتشدایر  رفتم خدا برم قربونت همینه ایول شیرازی دختر یه پیچ به خورد چشمم تا کردم
  عاشقتم جون خدا واییی داد جواب دومین از بعد

  دلم عزیز سالم_

  سالم_دختره
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  شم فدات میدی اصل_

  شما و شیراز12 ملودی_دختره

  شیرازم االن ولی تهران12باراد_

 دارین جذابی چهره خوشبختم_دختره

 ناموس به باشی تو تا میاوردم در کاسه از چشاتو وگرنه نمیشه االن حیف هیززز دختره
  باشی نداشته چشم مردم

  نمیرسیم شما جذابی به خانومی داری لطف_

  شیراز اومدی باکی  عزیزم مرسی_دختره

   میشه خاله پسر زودم چه پرو

  ببینمتون فردا میتونم دوستان از یکی با_

  حتما عالیه نه که چرا_دختره

  خوبه دلگشاه باغ فردا پس_

  ساعتی چه فقط عالی_دختره

  خوبه عصر پنج_

  بده ام پی موقع همون پس باشه_دختره

  بیارم کجا از گوشی موقع اون من بودم نکرده اینجاشو فکر وایی

  بهت بدم شمارمو بزار باشم نداشته نت ممکنه_

 صدش قربون کلی دادم همونو شماره بودمش خریده سرگرمی واسه داشتم سیمکارت یه
  .رفتم

  دیدنیه باراد قیافه فردا اخ

  برم حواب تا بستم چشامو کشیدم دراز باز نیش با
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 *******************************************  

  نمیشه پاک چرا اینا کردی بود کاری چه این روانی ی دختره_باراد

  میخندیدم پتو زیر بودم رفته بود راه به عروسی دلم تو

  کشید سرم رو از پتو یهو

  کردم اخم بعد کردم نگاش تعجب با یکم

  میکنی آرایش چی واسه مردی ناسالمتی نمیکشی خجالت میکنی کاریه چه این_

   کن پاک رو اینا پاشو متره شیش زبونت وقت اون کردی چکار ببین_باراد

  شدم پاک شاید جونشون به بیفت صابون و لیف با عزیزم ساری اووو_

  اومدسمتم وار تهدید حالت با

   کن پاک رو اینا بیا میگم بهت نکن بازی من اعصاب با اینقدر_باراد

 با جونش به افتادم برداشتم کیفم تو از پاکن شیر شدم بلند همین واسه ترسیدم راستش
  شدن پاک بدبختی هزار

 

 

 

 

  بودم افتاده خوردن شکر به خودم دیگه شد پاک باالخره

  تو میکنی اینجوری چرا چی یعنی کارا این نمیکشی خجالت_باراد

  گفتم کننده خر العاده فوق لحن یه با کردم مظلوم چشامو همچین

  بخندم یکم تا کنم اینجوری شدم مجبور نمیومد خوابم دیشب اخه ببخشید_
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  اخمو ایشش کرد اخم سریع ولی لباش رو اومد محو لبخند یه

  بیرون بریم نهار شو آماده پاشو خب خیله_باراد

 میریم؟؟ دلگشاه باغ بریم دادی قول دیشب میگم باشه_

 اونجا میریم عصر باشه_باراد

  یزم عز مرسی_

  کرد تعجب دوباره

  میکنم خواهش_باراد

 ای ورمهس مانتوی و برداشتم یخی جین شلوار یه بزنم تیپ میخواستم امروز آینه جلوی رفتم
 رژ یه و زدم هم ریمل و کشیدم نازک چشم خط یه میخورد یخی به مه رنگی آبی شال و

 اسهو بیشتر نکش خجالت) جووووون شدم عالی تکمیل زدم خوذم به عطرم از یکم صورتی
 ( کن باز نوشابه خودت

 

 لهیا بگردی دورم مشکی شلوار و مشکی جذب شرت تی یه شده جیگر چه پسرم الهی اخی
 واال چیزه خوب هم حیا اومدم خودم به مع میدادم قورتش درسته چشام با داشتم  پسر

  ست گانه بی من واسه واژه این یعنی اصال نمیکشم خجالت

  بریم شد تموم اگه_باراد

   میکردم نگاه تو یه داشتم کی اصال من بمیر برو_

  میکردی نگاه من به داشتی گفتم کی من_باراد

  نیستم عرعر که من دیگه بود زدنت دید منظورت شد تموم اگه میگی که همین_

 لو خودتو خودت بود کارات منظورم من ولی نیست شکی هستی عرعر که اون در_باراد
  میدی
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 خاک  عاشقشم میکنه فکر میداره ورش خام خیال پسره این االن وایی من احمقم چقدر
   سرم تو عالم

  نمبز  حرف دارم چکار اصال میشه بدتر بگم هرچی نزدم حرف کشیدم دهنو این زیپ دیگه

  ماشین سمت افتادم راه کن گوش حرف بچه یه مثل آروم

 دلگشاه باغ  میریم راستکی راست ببینم_

  داری رو اونجا عجله چقدر میریم اره_باراد

  عمم جون اره قشنگه خیلی اونجا نه گفتم و زدم خبیث لبخند یه

  شدیم رستوران وارد باهم داشت نگه تمیز و شیک خیلی رستوران یه جلوی

 اینجوری خودشونو مرگشونو چه نمیدونم بودن جن مثل دخترا بعضی ادریس حضرت یاا
   میترسه آدم میکنن درست

 ردنک ماچم خوبه حاال بودم شده مرگ ذوق بگو منو میخوری چی پرسید ازم بار اولین واسه
  میکردم سکته همبنجا

  جوجه اووووووم_

 رفت یادم عالم خاک واییییییی برداشت گوشیش داد سفارش رو غذا اومد که گارسون
  کنم پاک رو دختره دایرکت

  کردم خارجش آنتن از برداشتم گوشیمو سریع

  نداره آنتن گوشیم بزنم زنگ یه من بدی گوشیتو میشه .....چیزه_

 یرممیگ شماره دارم انگار میکردم وانمود جوری قاپیدم دستش از سریع طرف گرفت گوشی
  میکردم پاک رو دختره اون با چت داشتم ولی

  بود خوب هم دلتنگی رفع واسه زدم اینا مامان به رنگ یه نکنه شک اینکه واسه
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 دیممیش تر نزدیک هرچی بود دور یکم مسیرش اخه دلگشا باغ سمت افتاد راه نهار از بعد
  میشد باز بیشتر نیشم من

  بهم داد پیام دختره موقع همون رسیدیم آخیش

  عزیزم کجایی_ملودی

 زود و باشه پروا بی اینقدر نمیکردم فکرشم اصال بود حیایی بی دختر چه عالم خاک وای
  کنه قبول

 با بود قشنگی خیلی جای خدایی دلگشا باغ رسیدم اللن من که فرستادم پیام واسم سریع
  بهم کوبوندم دستامو ذوق

  خوشگله خیلی اینجا مرسی باری واییییی_

 معلوم دهب تحویل بهم لبخند بعد ببینه رو دختره بزار حاال نگفت هیچی و زد بهم لبخند یه
 بودیم االن که قسمتی اون بیاد کرد قبول سریع که داره ای قیافه و ریخت چه دختره نیست

  اونجا بیاد گفتم دختره به

  بیام دسشویی برم من چیزه اووووم_

  منه کار نفهمه کنه خدا نه یا داره دستشویی اینجا نمیدونستم اصال حاال

  شندیدم دختر به جیغ صدای شدم دور که یکم

  عزیزم تری جذاب عکستم از حتی نمیشه باورم واییی_

  میکرد نگاه دختره به مبهوت و مات بارادم بهش نکرده سالم هنوز اوووو

  نمیارم جا به ببخشید_باراد

  گذاشتی قرار باهاش که همون ملودی عزیزم منم وا_

  اصال کجا ؟؟؟ گداشتم قرار من_باراد

 .... دیشب گلم گرفتی فراموشی_
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 زدم لز بهت یا بودم خوبی بازیگر خداروشکر کنارشون رفتم من بزنه حرفشو ادامه اومد تا
 جذاب مبگ باید جورایی یه نبود خوشگل دختره حاال بود گرفته خندم خخخخ باراد چشای تو

   بود

  پستی ی..ل...خی...خیلی_

 شاعصاب رو صدای اون با ملودی بود شده جمع چشام تو اشک بگیره منو یکی خدا وایییی
  کشید جیغ

  کیه دختره این باراد_ملودی

  این میشه صمیمی زود چه زرت

  نمیشناسم رو شما اصال من کنید رعایت خودتون حد خانم_باراد

 نک باور عسل_باراد بیای دخترت دوست با میخوای وقتی نمیاوردی منو حداقل نگو دروغ_
  نمیشناسم دختره این من تو جون به

 تو زدم زل بد حالت یه با کنم لوس خودمو میخواستم منم رفت کشید جیغ یه ملودی
  چشاش

  اینجا بیاد زدی زنگ دخترت دوست به بگم همه به برم حقته_

 یه شد چی دیدی اه ماشین سمت رفتم افتادم راه کن باور نمیشناختم دختره بخدا_باراد
 الفهک اونم شه آدم یکم شاید تا کنم لوس خودمو بود واجب االن ولی نگرفتم عکس چندتا

 یخیل مثال ظاهر ولی میخندیدم داشتم دلم تو هتل سمت افتاد راه سرعت آخرین با بود
 دراز باال رفتم گرفتم اتاق کلید زدم بهم محکم ماشین در رسیدیم که همین بودم ناراحت
  تخت رو کشیدم

 چون ولی بود روصورتم پهن و پت لبخند یه تخت روی نشست اومد دقیقه چند از بعد
  نفهمید بود بهش پشتم

  کیه دختره این نمیدونستم بخدا عزیزم ،خانمی عسلی_ باراد

  یدبوس گونمو جلو آورد سوشو باال رفت قلبم ضربان دوباره کرد بغل پشت از منو یهو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 90 

 آشتی؟؟_باراد

  گذاشتی قرار باهاش من جلوی نکشیدی خجالت نموخوام_

  کن تیآش تو حاال دیده منو های عکس اینستا تو احتماال کیه نمیدونستم بخدا میگم_باراد

 طرفم میاد تا شدم ای عقده دیگه االن دارم محبت کمبود طرفش از بس از ندادم جوابشو
  میشم مرگ ذوق

  ها میبینی بد نکنی آشتی اگه خانومم باشه_باراد

  بود خوبی حس شد خالی دلم ته چیزی یه انگار رفت ضعف دلم بوسید گونمو دوباره

 میبخشمت دفعه این_

  میکنم نازم اونوقت کردم درست شر پروام چقدر

   خانومی مرسی_باراد

  این شده مهربون چقدر کارا این از باشه تا کردم خوبی کار چه

  شام بریم پاشو_باراد

  باشه_

 کرد شوخی کلی هم شام موقع بود کرده تغییر شب اون رفتارش خدایی

 

 

 

 

 مینه هتل اومدیم شام از بعد میکنه اینجوری چرا میکنه دیوونه منو داره پسره این خدا وای
 مخالفت توان که بود گرم اینقدر آغوشش تو گرفت منو کنارم اومد کشیدم دراز من که
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 چقدر خوبه چقدر شدم لذت غرق و بستم چشمامو منم میکرد نوازش آروم موهامو نداشتم
  بودم شده جوری یه آغوش این داشتنی دوست

  عسلم سخته خیلی ندارم تحمل دیگه عسل شدم خسته دیگه میدونی_باراد

 ودب چی حرفا این از منظورش میکنه اینجوری چرا وا بیرون رفت اتاق از بزن حذف اومدم تا
  سخته چی یعنی

  کرد بغل منو سرنیاز از بیشتر نظرم به شدم هاش حرف خیال بی

  ( نیاز سر از میگی که نداد انجام ای دیگه کار کرده بغلت فقط عسل گمشو برو)

 اه شب اون مثل شد دوبار شقم کله ی پسره این نگران طرف یه از ولی بودم خسته واقعا
    ونبیر میره میزنه یهو دیوونس اصال شد مرگش چه میپرسم ازش بیاد اگه بزنن گندش

 

 هم دیگه بار چند نداد جواب  گرفتم شماره برداشتم گوشی نمیرفت خواب میکردم هرکار
 لباسامو نداشت فایده ولی گرفتم هم دیگه یار یه کرده مسخره منو بیشعور نداد حواب گرفتم

   بود اونجا شاید پایین رفتم پوشیدم

  نیست نگرد نبود گشتم میگفت بهم حسی یه ولی

 که میخوردن سر همینجوری اشکام ترس از میمردم داشتم بود نیومده هنوز بود3 ساعت
  بغلش تو انداختم خودمو داخل اومد که همین اومد در صدای

 هاااااا؟؟ میترسم نمیگی میشم نگران نمیدونی قاطری خیلی_

  رو اینا میگفتم گریه با همش

 یاینجور  که بودم رفته کجا مگه بیرون رفتم اینجام که االن دختر باش آروم هیس_باراد
  میریزی اشک

 رومآ میکرد عمل مسکن یه مثل خوابید کنارم خودشم تخت سمت برد منو حالت همون تو
  بودم شده
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 اسو خریدم سوغاتی رفتم هم صبح امروز رفتیم جا همه تقریبا شیرازیم میشه روزی سه
 ضعف دلم میفتم یادش وقت هر کردم خرید بیشتر همه از ترانه و اشکان بچه واسه همه
  واسش میره

  باشی نداشته جا چیزی ببین کن نگاه درست کردی جمع وسایلتو عسل_باراد

  نبود هیچی کردم دیگه نگاه یه

  بریم حله حله کردم جمع همشون نه_

 طمعنمم ولی قبل به نسبت شده بهتر خیلی رفتارش تهران بریم میفتیم راه داریم امروزم
   میشه اخالق گند دوباره برسیم که تهران

 ولی بودم خورده خر مثل صبحانه اینکه با اومد اونم  مین چند از بعد شدم ماشین سوار
  نمیشم سیر میخورم هرچی خرابس نیست که معده بود گشنم هنوز

  بخورم بگیرم چیز یه وایستا جا یه گرسنمه من میگم_

  خوردی صبحانه االن که تو_باراد

 نباشم گرسنه که نمیشه دلیل باشم خورده_

  نداری کرم مطمعنی_باراد

  دارم کردن اذیت کرم اینا معده لحاظ از نه منتها دارم که اون

  وایستا جا یه تربیت بی_

  زدم صداش که بیرون بره اومد کرد پارک مارکت سوپر یه جلوی

  میام منم کن صبر_

  کوتاه خیلی بنداز مانتو به نگاه یه نکرده الزم_باراد

  بابا برو_
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  خوردم  باباشو ارث  انگار بود کرده اخم همچین

  نیست همرام االن ببخشید_

   ؟ چی_باراد

  میکنم خورد دهنتو کنی وتخم اخم من واسه بخوای اگه بابات،ببین ارث_

  ترسیدم بابا نه_باراد

   اه اه پسر این دیوونس چقدر

 خریدم میز چیز کلی برداشتم سبد یه رفت یادم چی همه افتاد ها خوراکی به که چشمم
  ....... پسته ، تخمه لواشک ،کیک ،آبمیوه پفک ، چیپس

   میخوای چی واسه خوراکی همه این بگی میشه_باراد

  خوردن واسه_

 بی سوال ازم باشی تو دیگه تا بدم جوابتو پرو پرو بود حقت پرو اصال توچه به خخخخخخ
  نپرسی ربط

  باراد طرف کردم رو صندوق روی گذاشتم رو خریدا ی همه

  بیا کن حساب اینارو میرم من عزیزم_

   میشه حرصی زود اون چه من به نمیومد در خونش میزدی کارد

 ینا گفتم دیدین بغلم تو کرد پرت رو خریدا اومد مین پنچ از بعد ماشین داخل نشستم
  شد جوگیر دوباره بسا میشه اخالق بد پسره

  یشمم بیوه من میکنی سکته میفتی نشو اینجوری من جان میخوره حرصی چه نگاه اوووو_

  کوچیکی های بچه عین_باراد

 کردم باز برداشتم پسته پاکت یه بهش توجه بدون

 میخوری؟ هم تو خوشمزست چقدر به به_
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  نکن خورد منم اعصاب بخور تو نه_ حرص با باراد

  خوشمزش اینقدر نمیخوری چرا وا_

  دهنش تو چپوندم دستم تو ریختم مشت یه

  عسیسم خوشمزس چقدر دیدی شد حاال اها_

  خنده زیر زدم بعد

  ندارم شک ای دیوونه بخدا_باراد

  رفتم تو به_

  جی جی و ولیتو خلسه نداریم باتو شر اهنگ برداشتم گوشیمو خوردن کردم شروع دوباره

  نیست مناسب خیلی چون نمینویسم واستون متنشو

  کرد من به هم ترسناک نگاه یه کرد اخم یه باراد شد تموم که اهنگ

  تو میدی گوش چیه اهنگا این_باراد

  خوبه هم خیلی اتفاقا چشه_

  نه تو واسه ولی خوبه_باراد

 لحا تو بزار اهنگ  کنی حال بزارم واست تر باحال اهنگ یه بزار میگی؟؟ راست بابا نه_
   داشتم اهنگاشو همه و بود خواننده این عاشق کردم پلی رو تتلو باشم خودم

 

 

 

 

 هدوبار  انداختم باراذ به نگاه یه شدم خسته خودم بودم آورده در بازی دلقک بس از دیگه
   بود کشیده اخماشو
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  کن وا اخماتو خری جی خری جی هی کن وا اخماتو جیگیلی جیگیلی جیگیلی هی_

  شو ساکت_باراد

  هوا تو  رفت شد دود خوندم ماهنگ اهنگ واسش اینقد ذوق بی ایششششش

 اشتمد دوست هی باشم ساکت میتونستم مگه المصب جاده به شدم خیره شدم ساکت منم
  میکنم توجه جلب واسش دارم وقت یه کنه فکر کنه بد فکر این میترسیدم ولی بریزم کرم

  سوگل به زدم زنگ برداشتم گوشی

  بود شده تنگ واسش دلم

  داد جواب بوق دومین با

  خودم عسلی سالممم_سوگل

  چطوری دادی جوابمو آدم مثل شد بار یه سالم_

  نمیشه این از بهتر عالی_سوگل

   گذرونده خوش بهت حسابی امیر پس اوو_

  واست دارم خوب خبر یه شعور بی برو_سوگل

  بگوووو_

 ؟ کار سر بری داری دوست_سوگل

  بودم نرفته سفر که ها موقع اون نه االن البته پوسیدم خونه تو خدامه از_

  کنی کار شرکت تو میتونی گفت بهم  گفتم امیر به همینو منم خوب_سوگل

  حاال شرکت کدوم_

  االغ شووورت شرکت_سوگل

  میگذره خوش کلی هستی که هم تو دهنت قربون میگی راست وایییی_
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  نمیدونم حالی خوش چی واسه ها کنی کار بری میخوای_سوگل

  بهتره که بیکاری از هرچی_

 باش حال خوش بعد میشه راضی ببین تو حاال_سوگل

  خودشه دسن مگه  نباشه راضی میکنه غلط_

  بزن مخشو برو من گل نباش مطمعن اینقدر حاال_سوگل

  اودافظ فعال پس_

  کم شرت برو_سوگل

 

  زدم صداش عشوه و پرناز العاده فوق صداس بایه گرفتم مظلوم حالت یه

  بارادی_

  ?میخوای چی_باراد

 هترهب اینجوری سرمیره حوصلم تنهام خونه تو خدا به کنم کار شرکت تو بیام من میزاری_
  دارم سرگرمی یه حداقل اونجا میام

  آوردم کم نفس همین وایه گفتم تند تند حرفامو

  نه_باراد

  نه میگه برداشته زدم حرف باعشوه و مظلوم اینقدر گااااااااااو

  میکنم پیدا کار دیگه شرکت یه میرم من نداره اشکال_

  میکنی بیجا تو_باراد

 نداره ربطی هم تو به کنم کار دارم دوست اصال ها شدی پرو دادم روت یکم تربیت بی_
  برسیم بزار فقط کار دنبال میرم فردا همین

  نمیکنم خورد پاتو قلم من ببین برو تو_باراد
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 عسل دمنکر  پیدا کار اگه ببین میکنی تهدید منو حاال  شدی پرو زیادی باشه خوشم به به_
  نیستم

 

 

 نپایی کشیدم رو شیشه نمیشه آدم خود شهر دنیا جای هیچ اصال تهران رسیدیم آخیش
 ودنب ماشین خیلی بود وقت دیر روشکر خدا ام دیوونه میدونم زدم داد بیرون یردم سرمو
 یزنهنم حرف کلمه یه شده مادرزادی الل خداروشکر که اونم میکردن بارم متلک کلی وگرنه
  بهم کوبیدم محکم ماشین در رسیدم که همین

  اتاقم تو بیار منم وسایل نمیشی خسته اگه عموجون_

  بردار خودت نوکرتم من مگه_باراد

  باال بیار باش زود نیستی اینم از بیش_

 رو انداختم آوردم در مانتوم بود شده تنگ هم اینجا واسه دلم اووخی کردم باز رو خونه در
 کردم وضع مشکی شلوارک بایه شلوارمو بود سرجاش هنوز چمدونم اتاقم تو باال رفتم کاناپه

 پسره ینا اگه هام شونه رو انداختم برداشتم شالمو بود باز خورده یه پوشیدم سفیدم تاپ یه
 اتاق گوشه کرد پرت وسایلمو  داخل اوند مین چند از بعد   نشه هیز چشاش آورد وسایل

   وحشی رفت

 یداپ کار برم باراد چشم تو برم خارشم شم بیدار که کردم کوک صبح هفت واسه رو ساعت
   کنم

 

 یه اول آینه جلوی رفتم زدم صورتم به آب یه اینکه از بعد شدم بیدار ساعت باصدای صبح
 ؟؟ بپوشم چی اووو لباس انتخاب سراغ رفتم بعد کردم مالیم آرایش

 فیدس های کتونی مشکی شال مشکی جین شلوار با مشکی شیک  مانتوی یه دریافتم اها
  اومد صداش کردم باز که در پایین رفتم برداشتم مشکی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 98 

  سالمتی به کجا_باراد

  کار دنبال_

  بهت گفتم چی دیروز_باراد

  نداره ربطی تو به گفتم منم کار دنبال بری نداری حق گفتی_

  ورتمص نزدیک آورد صورتشو بغلش تو شدم پرت خودش طرف کشید دستمو کردم باز درکه

  شرکت میریم هم با بخور صبحانه بیا حاال نه یعنی نه میگم وقتی_باراد

 توی رفتم نیاوردم خودم روی به ولی شدم حال خوش خیلی شد راضی خودم به ایول ایول
 ردمک شروع باراد به توجه بی صندلی روی نشستم ریختم خودم واسه چایی یه آشپزخونه

   خوردن

 

 سوگل به اس یه شرکتش میرفتم که بود بارم اولین شرکت سمت افتادیم راه صبحانه از بعد
  بیا امیر همراه هم تو شرکت میرم دارم من که دادم

 رکتش که طبقه دوازده آپارتمان یه اینجا خوشگله چه  اووو شد باز دهنم رسیدیم که همین
   پارکینگ داخل برد ماشین بود هشتم طبقه

 که کردم سالم دیدم پسره یه و منشی چشم تو تعجب وضوح به شدیم شرکت وارد وقتی
  اینجام من انگار نه انگار که اینم دادن جوابمو هم اونا

  بود شده کنجکاو حسابی بود وایستاده اونجا که پسره

  مهندس جناب نمیکنید معرفی_پسره

  میکنن کار اینجا امروز از هستن خانومم_

 شاتاق رفتم باراد همراه کردم اخم بهش بدتر اون از منم کرد بهم وحشتناک اخم یه منشی
  کاناپه رو کردم ول خودمو

  شد خشک گلوم نمیشه پیدا چیزی آبی  شربتی اینجا ببینم_
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  گرسنم و تشنمه بگو بعد اومدی که موقعی از بگذره دیقه دو بزار_باراد

  کنم چکار باید من حاال خب خیله ،، خسیس_

  میکنی کاملشون هست نقشه تا چند یه_باراد

  کرد ریز یه که باراد جای نشستم رفتم باشه_

  پاشو نیست اونجا تو جای_باراد

   عزیزم نداریم تو منو داره فرقی چه ولی نیست اینجا جام میدونم_

  اونجا از شو بلند_باراد

 نم امروز به یزار حاال نشستی تو همه این شم بلند اینجا از من محاله نخور حرص الکی_
  بشینم

  جلوم گذاشت آورد نقشه تا چند یه نگفت چیزی دیگه

  ندارن مشکلی ببین بنداز بهشون نگاه یه کامال که هم اونایی کن کامل رو اینا_باراد

  نباش من سر باالی برو هم تو حاال باشه_

 

 سوگل تا شدن اتاق وارد سوگل و امیر بعدم اومد در صدای که بودم شده مشغول حسابی
  کردیم احساسات ابزار کلی بغلش پریدم کشیدم جیغ یه دیدم

  باراد حای نشستی رفتی پرو بچه_سوگل

  زور به اونم اره_

   میگیری زور به چیو همه عسل بده مرگت خدا_ سوگل

  قدش بزن ها همکاریم تو منو االن سوگی ولش رو اینا_

  کاناپه روی نشستیم رفتیم هم با شد تموم که پرتامون و چرت
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 بس ردک دیوونه منو سفر بودین رفته که روزی چند این بخدا عاشقته سوگل این عسل_امیر
  گفت اسمتو که

 میکنی حسودی تو چرا حاال_سوگل

   آورد در زبون امیر واسه کرد بغل منو بعد 

  باشیم اتاق تویه باید سوگل منو ببین_

 بده عسل و سوگل نشون اتاق اون پاشو امیر_باراد

  اتاقه اون سمت افتادیم راه امیر با

 بود خوبی اتاق درکل داشتن قرار هم روبروی که میز دوتا

  دیگه میز یه پشت سوگلم میز یه پشت رفتم من

 کو من های سوغاتی ببینم_سوگل

  بدم هاتو سوغاتی تا خونه امشب بیا پاشو_

 حاال واسم آوردی چی_سوگل

  باشین اونجا شام امشبم ما خونه بریم5 ساعتای بده انجام کاراتو تر زود االن میبینی میای_

  ها نقشه رو برد سرشو گفت ای باشه سوگل

 نزدیک باراد اتاق رفتیم هم نهار واسه دیگه نزدیم حرفایی چه هم با کردیم شوخی کلی
  بود شده تموم سوگلم کار شد تموم من کار که بود 5 های ساعت

 بینهمی منو ایششش بود همونجا شرکت منشی یلدا شدم وارد زدن در بدون باراد اتاق رفتم
  ایکبیری دختره واسم میکنه اخم

   من طرف کرد رو کرد رو باراد رفت یلدا اینکه از بعد

  ندادن یادت زدن در_باراد

  بابا تو اتاق کسی جمهوری رئیس اتاق اومدم انگار میگی جوری یه_
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  چیه_باراد

 تموم کارمون سوگل منو که بگم اومدم کردم دعوت شام واسه امیر و سوگل امشب من_
  میریم داریم االن شد

  نداره اشکال باشه_باراد

 

  اخالق خوش شووی اودافظ پس_ 

  زد صدام که ببندم در خواستم

  لحظه یه کن صبر عسل_باراد

  سمتم گرفت ماشین سوئیچ

  ها نری تند باش مواظب برین ماشین با بیا_باراد

  اه مرسی باشه_

 

 

 

 

  کنم خرید بود رفته یادم خونه رسیدیم

  بیام خرید برم من خونه برو کلید این سوگی میگم_

  میام منم خو_سوگل

 وتدع باراد خودمو ی خانواده شب فردا بودم گرفته تصمیم فروشگاه سمت رفتم زدم دور
 هاینک بعداز شب فردا واسه بزارم تموم سنگ میخاستم خریدم چی همه همین واسه کنم

  خونه رفتیم کردم حساب رو خریدا
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  کنی درست غذا میتونی شب فردا مطمعنی میگم_سوگل

  پس چی واسه اشپزی کتاب بابا اره_

  رو غذا کنی خراب برنی میخاد دلم آی_سوگل

   نمیکنم خراب تو چشم کوری به_

  بدی ما خورد به میخوای چی امشب حاال_سوگل

 تو امشب باشه تو اختیار در کامل تو اینم آشپزخونه این داری دوست خودت هرچی_
  کن آشپزی

   کمکم میای هم تو نشو پرو هم خیلی دیگه نه_سوگل

 یرونب گذاشتم مرغ پاکت دوتا کنیم درست غذا رفتیم بعدشم دادم سوگل های سوغاتی
  ********   سبزی خورشت هم سوگل کنم درست مرغ من شد قرار گوشت پاکت دوتا

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

  شده خوب ببین بیا عسل_سوگل

  خوبه مطمعنم مزشم خوبه که بوش عالی_

 ساعتم بود آماده غذا تقریبا کردیم درست هم برنج انداخت ها مرغ به نگاهی یه سوگل
  بود هشت نزدیکای

  میان االن کن عوض لباساتو پاشو سوگی_

 بلوز هی سوگل به و پوشیدم خودم رنگ خاکستری شلوار بلوز یه اتاق داخل رفتیم سوگل با
  کردیم هم آرایش نمور یه دادم رنگ آبی وشلوار

 نمم میشد چی هیی کرد بوس گونشو دید امیر تا کرد باز در رفت سوگل اومد زنگ صدای
    باراد اومدن واسه داشتم وشوق ذوق اینجوری

  ذلیل شوهر گفتم بهش  اومد که سوگل

  عشقه این نیست زلیلی شوهر این عزیزم نه_سوگل
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  بزن غذات به سر یه برو بیا باوا چه مشق و عشق زرت_

 

 باراد به شب فردا مهمونی جریان منم رفتن امیر و سوگل شام از بعد بود خوبی خیلی شب
   یدادمم انجام خودمو کار من نبود مهم خیلی کرد نمی قبول اگه البته کرد قبول اونم گفتم

 اناشک به بعدش و بابام و خودم مامی به بعد زدم زنگ جون مادر به اول برداشتم گوشیمو
   ترانه و

   نمیام شرکت فردا من میگم_

  اونوقت چرا_باراد

   میکنه درست غذا عمم اونوقت دارم مهمون شب فردا چون_

  کنی درست غذا بلدی هم خیلی تو که نه_باراد

  نداره ربطی تو به اونش دیگه_

 

 من غدغهد کال کنم درست چی فردا میکردم فکر داشتم کشیدم دراز تخت روی اتاقم تو رفتم
  هیچی دیگه بود همین

 

 

 

 

 بیدار ظهر از بعد1 ساعت وگرنه ساعت زور به اونم البته شدم بیدار که بود صبح9 ساعت
  میشدم

 خونه کردن تمیز کردم شروع خوردم صبحونه اینکه از بعد
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 وردمآ آشپزی وسایل آشپزخونه توی رفتم بود شده خسته شد تموم کارم که بود1ساعتای
 درست متونست بدبختی هزار با کردم سرچ فسنجون خورشت تهیه طرز اینترنت توی بیرون

  کردم سرخ هم ر ها مرغ خدایی بود شده عالی جوری چی اونم کنم

 اعتس واال باشم زنش من بخواد دلش هم خیلی بانویم کد چه به به بودم پخته که برنجم
 برداشتم حولمو حموم برم که باال رفتم بود2/5

 چشم خط یه  کردم فر موهامو بیرون اومدم بعد کردم بازی خودم با حموم تو ساعتی یه
 یهبا پوشیدم صورتی خوشرنگ تونیک یه زدم هم صورتی مالیم رژ یه کشیدم هم نازک

  مشکی تنگ شلوار

 اومد باراد شد باز اتاق در که بیرون برم اومدم بودم شده خوب انداختم خودن به نگاه یه
  میزنه داد قیافش ست خسته بچم من نگاش اوخی داخل

  سالم علیک_

  عسلی سالم_باراد

  افتاده داه اینم ایول باوا جوون عسلی گفت بهم گفت چی االن این جااااااان

  میان مهمونا االن پایین بیا بعد بگیر دوش یه برو_

  باشه_باراد

 ومدا زنگ صدای که میشستم رو ها میوه داشتم ظرف تو چیدم رو ها شیرینی پایین رفتم
  کشیدم خفیف حیغ یه دیدم رو ترانه و اشکان کردم باز که در

  عمه خوشگل بابای و مامان سالممم_

  بخدا ای دیوونه عسل خخخ_ترانه

  نباشه خوشگل شاید بیاد دنیا به فسقل این بزار اجی_ اشکان

 شمآخر  واسشون کردم لوس خودمو چقدر که نماند ناگفته اومدن بابا و مامان اشکان از بعد
   اومدن پدرجون و مادرجون و برنا هم بعد شیرین خود گفت گوشم توی باراد
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  داخل اومد برنا که ببرم چایی تا آشپزخونه توی اومدم

   میترسم خودم میگی شوهرت این به بگم چیز یه عسل میگم_برنا

  عزیزم بگو_

  شرکت توی مجد آریا هست پسره این ببین_برنا

  مامانی و خوشتیپ پسر یه اومد یاذم اها آوردم فشار مغزم به یکم

  خب_

  دبارا یا کنه صحبت بابا با یا باید گفتم بهش منم کرده خاستگاری ازم هیچی_برنا

  باراد به بگم چی االن من_

  که داغون رو یارو وقت یه نزنه بگو بهش_برنا

  چششممم_

  زدم داد بلند چیدم شام میز و کردم استفاده موقعیت از منم بودن صحبت گرم همه

  شاااام بفرمایید ملللت_

  مامانم مخصوصا بود مونده باز دهنشون خخخ

 نبودی بلد کارا این از قبال ها گذاشته تاثیر روت کلی پسر گل این عسل_مامان

  کردم درست اینارو تا اومد در جیگرم پسر گل این بابای گور

 عاشق که کرده درست واسم واجور جور غذاهای عسل اینقدری دیدین رو کجا تازه_باراد
  شدم دسپختش

  زدم لبخند یه بود اون از تر پرو من ولی مینداخت تیکه داشت بیشعور

  کنی تعریف نیست الزم حاال عزیزم مرسی_
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   بودم شده مرگ ذوق حسابی تمجید و تعریف کلی با البته نشستن همه

 

  اومد ابرن سرشم پشت آشپزخونه داخل اومد باراد که میکردم آماده چایی داشتم شام از بعد

  گلوت تو کنه گیر شه کوفتت ایشالله زنت این باراد_برنا

  حاال چی واسه_باراد

 هست مهربونم هست هم خوشگل میشه دیوونه آدم میکنه درست که غذا هیچی واسه_
  میخای چی دیگه

  تمومه چی همه دارم قبول اینو_باراد

  کرد بغلم من سمت اومد بعد

 به کنی کاری اگه خدا به داداش ها اینجام من بابا بکشین خجالت 28  صحنه خدا یا_برنا
  میگم بابا مامان

  خنده از بودم کرده غش

  باحالی خیلی برنا نکشتت خدا_

 میشهه نیشم کن نگاه من به میخندونمت کلی شو خودم زن بده طالق اینو بیا ببین_برنا
  ماره ظهر برج همیشه چی این ولی بازه بناگوشم تا خدا

  عسل پیش کن بد منم تو نمیگم هیچی هی برنا بسه_باراد

  کنم بدت نی الزم هستی بد_برنا

  بودم کرده غش وسط اون من دعواشون شروع شد همین

   ببرم زنشو ترسید کن نگاه نچ نچ نچ نچ_برنا

  خنده زیر زد اومد هم ترانه لحضه همون

  باحات کردم حال برنا پیرشی واییییی_ترانه
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  یانه بهت گذشت خوش کردی حال باهام جوری چه برسون درست منظورتو عزیزم_برنا

 زده حرفی چه فهمید تا برنا بود گرفته خندش بارادم شد باز ترانه منو دهن گفت که اینو
  باراد طرف کرد رو بعد گرفت دهنشو جلوی

  لداخ بیای نباید هست جایی زنونه جمع یه وقتی نمیدونی تو بیرون برو مار ظهر_برنا

  خنده زیر زدیم هم وترانه من بیرون رفت کرد کپ باراد بیچاره که گفت رو اینا جوری

   اینجاست خلم داداش این نبود یادم اصال من کووفت_برنا

  برنا نداره غم باشه داشته رو تو آدم یعنی_ترانه

  شده عاشقش خوشتیپ و خوشگل مهندس اق یه همین واسه چی پس_

  شد سرخ برنا های لپ گفتم که اینو

  گفتی چی رفت یادت االن تو کشید خجالت گوگولی اوووخی_ترانه

 خجالت مقابل طرف میاد عاشقی و عشق و اسم وقتی دیدم جا همه نرفت یادم نه_برنا
  میشم عروس دارم چون عروسی دلم تو ولی کشیدم خجالت مثال االن منم میکشه

 برنا پروییی خیلی_

  بگو جدید چیز یه میدونم_برنا

 

 

 مادرتونم و پدر خدا ای کردن رفتن عزم ها مهمون کم کم که بود دوازده نزدیکای ساعت
 ستمب چشامو کاناپه روی کردم پرت خودمو رفتن که همین خوابی بی از میمیرم دارم بیامرزه

  برد خابم نکشید سه به
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 کردم رمب دور به نگاه یه اینجا آورده منو کی الله بسم تختم روی دیدم شدم بیدار که صبح
  بازوش به زدم بود تخت روی بارادم

 بخوابی اینجا گفته تو به کی اصال کرده خوش جا ببینم پاشو_

  (میاد بدت هم تو که نه)

 االب بیای بخوابی میخوای کن سعی درضمن میکنی اینجوری چرا اوله بار انگار حاال_باراد
  آوردمت اینجا تا شکست کمرم دیشب

 آوردمت من بگه میخواد حاال بیشعور

  اینجا بیاری منو گفت بهت کی اصال_

 

 انتوم کردم کارامو سریع شرکت برم میخواستم امروز چون شدم بیدار دیر یکم بود0 ساعت
 میز رس نشست اخم بایه معمول طبق آقا بخورم صبحانه که پایین رفتم پوشیدم شلوارم

  صبحانه

 بهش هتوج بدون شدم بلند فقط کن صبر میکنم حالیت االن منم میکنی اخم من واسه حاال
  در ویر چسپوندم یادداشت یه ماشین سوئیچ نشه متوجه که جوری آروم خیلی بیرون رفتم

 مبگ رفت یادم اها نکنی اخم من واسه دیگه باشی تو تا بگذره خوش پیاده عزیزم اوخی
  ندارم حرفی دیگه هیچی میمونه شیر بی بچم میسه خشک شیرت زیادی

  اودافظ شی فدام الهی عسل بهترینت ازطرف نوشتم زیرش کردم امضا

  شرکت سمت افتادم راه نور سرعت با شدم ماشین سوار

  بودن کرده تعجب دوتاشون هر اومدن امیرم و سوگل من با همزمان

  کجاست باراد پس_امیر

 پیاده منتها میاد_

  پیاده چرا_سوگل
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  شه ادب یکم بود الزم چون_

  وگفت کرد ریز چشاشو سوگل

  عسل کردی چکار باز_

 کییواش منم خوردم باباشو ارث انگار بود کرده وتخم اخم همچسن صبح تو جان به هیچی_
  بازشن اخماش بخوره هوا یکم شاید گفتم شرکت اومدم برداشتم ماشین سوئیچ

 بودم ترسیده من بدتره هم صبح از ههیییین آوردن تشریف جناب شد تموم که حرفام
  رسید زود اینقدر که اومده چیزی آژانسی با حتما بود گرفته خندشون امیرم و سوگل

  عزیزم اومدی زود چه اه_

  خنده زیر زدن امیر و سوگل که کشیدم عمیق نفس یه اتاقش تو رفت

  میشی شیر میکنی غلط میترسی که تو اخه_سوگل

    داریم کار کلی بریم بیا بسه بسه_

  اتاق توی رفتیم سوگل با

  میشه عروس داره سوگند راستی_سوگل

  واقعا_

  عموش پسر با واقعا بله_سوگل

  افتادیم عروسی دوتا ایول_

  دوتا چی واسه حاال_سوگل

  شده ما برنای عاشق دیدی رو آریا مهندس این_

  اومدن خاستگاری_سوگل

  نمک سرم تو خاکی چه حاال بگم باراد به من بود قرار گفتی شد خوب سرم تو خاک واییی_
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  دوسته آقا اب خانوم برنا باشه خوشم به به گفتم بهش جریان تمام آریا این پیش رفتم سریع

  بزنید حرفتون اتاق تو بیان من همراه االن شما ببین_

  داخل بیا گفت که زدم در آروم

  کردنش خر مرحله میریم حاال خب شدیم اتاق وارد دوتایی

 فتمگ گوشش در آروم کردم بوس گونشو بودم مجبور من باش شاهد خودت خدایا جلو رفتم
  میدم طالقت بدی بهش منفی جواب اگه میدونه خدا داره کار باهات پسره این

 

   داره کار باهاتون مهندس آقای برم من عزیزم خب_

 زدم برنا هب زنگ یه شده حل کار گرفتم که بود لبش رو لبخند یه بیرون اومد آریا ربع یه بعد
   کرد تشکر ازم کلی که

 

  میگم رو یلدا سرم باال اومد بوداده جن این که میکردم کامل رو نقشه تا چند یه داشتم

  اتاقشون برین گفتن مهندس آقای_یلدا

  نمیدونم من تنگش میزاری چیه مهندس دیگه خره باراد بگو مهندس آقای زرت

  بخونم فاتحه برات کن صبر_سوگل

  میشناسمش من بیاره یادم میخواد حاال کردم بوسش رفتم موقع اون نکرده الزم_

  بچه هم فردا بوس امروز کردی پیشرفت آفرین_سوگل

  تربیت بی منحرف گمشووو_

 

  بود کرده اخم دوباره اتاقش توی رفتم

 ؟ داشتی کاری من با_
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  کردی اینجوری صبح چی واسه_باراد

  نخوندی یادداشت اون مگه اها_

  نکنم یا کنم اخم من که مهمه واست مگه اصال خوندم چرا_باراد

 اشهب کنارمم هم تو بکشه اخماشو یکی میاد بدم من نی مهم واسم نوچ درصد یه کن فکر_
  باشه باز نیشش باید شرایطی هر در ادم

  بهش زدم لبخند یه بعد

  ببینه عمو بخند حاال اینجوری ببین_

  نیک بزرگ بچه قراره فردا پس فردا انگار نه انگار نمیشی بزرگ ای بچه کنن هرکار_باراد

  شمبا داشته بچه باید من گفته کی اصال کنم بزرگ بچه قراره من گفته کی وقت اون_

  باشی داشته باید که باالخره_باراد

  شم دار بچه کردم ازدواج که بعدا شاید موقع اون تا کو حاال اووو_

  هم تو کشید بیشتر اخماشو گفتم که اینو

  کنی ازدواج میکنی جا بی و منی زن فعال تو_باراد

  کنی ازدواج نمیخوای هم تو یعنی وا_

  میکنم بزرگ بچه یه دارم انگار بسه پشتم هفت واسه کردم بار یه_باراد

  عمته بچه بابا برو_

 

 تحال به دستام تو گرفتم سرمو کنم اذیت رو یلدا این خواستم می بیرون اومدم اتاق از
  صندلی روی مشستم آروم نمایشی

  میشه بد داره حالم میاری واسم آب لیوان یه عزیزم_
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 رو گذاشتم سوزن یه شدم بلند منم بیاره آب رفت دو حالت با بود شده هول بیچاره
  جام سر مشستم رفتم بود نیومده هنوز  نشه متوجه که جوری صندلیش

  بیاد بگم مهندس به میخوای بخور آب بیا_یلدا

  کنم غافلگیرش میخوام چمه میدونم خودم نیست الزم عزیزم نه_

  ای حامله یعنی_یلدا

  اره_

   دروغی چه خخخخ

  شد هول دید وضعیت اون تو منو بیرون اومد اتاق از باراد موقع همون

  عسل شده چی_

  حاملن خانومتون تبریک مهندس آقای_یلدا

 چشاش نچو یلدا به گفتم دورغ میدونست اونم نخندم تا گرفتم گاز لبمو بود گرفته خندم
  آوردی آب که مرسی عزیزم کردی لطف گفتم یلدا به رو شدم بلند میخندید داشت

  میاد سرش بالیی چه االن نمیدونه بیچاره

 بلند صدای با کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه اومد یلدا جیغ صدای که اتاق توی رفتم
  خندیدم

  مرگته چه_سوگل

 غره شمچ من به باشی تو تا حقته گرفته دست باسنشو یلدا دیدم بیرون کشیدم سرک یه
  نری

  بود خندیده که بس میداد جون داشت کردم تعریف سوگل واسه جریان

 

  میکنه درد سرش حامله که کسی دیوونه اخه_سوگل
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  نفهمید  که بود خرف اینقدر دختره بابا ولش_

  خودت واسه هستی ای اسطوره یعنی_سوگل

 بالت دست تو داری چی جدید میم فیلم راستی_

 فیلمه ای ترکیه طنزه گرفتم جدیدا فیلم یه ، فروشممی فیلم من انگار میگی همچین_سوگل
  میشی رودبر خنده از باحاله خعلی رجب

  بیارش واسم صبح_

  داخل اومد سوگند موقع همون

 

  میومدی تر دیر یکم خانوم عروس_سوگل

  میزنی حرف میکنی باز دهنو عمینجور علیکی نه سالمی نه_سوگند

  کردیم می علیک و سالم قبال که نه_

 

 

 اجازه دونب منم بیرون بریم گفت سوگند که بود نهار وقت سرمون رو بودیم گذاشته شرکت
 هس هر کنم کار اینجا اومدم روز سه میگن من به میگن که پرو رفتم همراهشون چیزی ای

  نیومدم کال که روزم یه اومدم نیمه و نصفه روز

   ( بده گیر میکنه غلط شوورمه عسل کن ولش)

    .کرد تعریف امروز جریان سریع نمیخوره خیس دهنش تو نخود که سوگل

  رمبخ عروس لباس برم میخوام بیرونیم عصر بگو شوهرت به بزن زنگ میگم_سوگند

  ریمب بزن خودمه دست ماشینم سوئیچ داره ربطی چه اون به بزنم زنگ چی واسه کن ولش
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 همسن واسه رفتن بیرون واسه بود گرم حسابی هوا بودیم خورده هم نهار بود3 ساعت
  یخندیمم کرکر هرهر و چمن رو بودیم کشیده دراز ها دیوونه مثل پارک بریم گرفتیم تصمیم
 کردم نگاه یه کرد آبم خیس دیوونه آدم یه یهو که بودم غرق خودم عالم تو بود بسته چشام
  بود شده خطی خط اعصابم میخندن من ی نداشته ریش به دارن پسره دوتا دیدم

  دارم شوخی شما با من مگه بود کاری چه این بخندین آب رو ظهرمار_

   میزنه مون کتک کوچولو خانوم این االن بریم ترسیدم من شهرام اوووو_پسره

   جاش از نشه بلند که بزنش جوری میگه وجدانم یعنی بوزینه مرتیکه

 ریزمب اومدم تا کردم آب خیس بود شهرام اسمش که اولیه برداشتم بود همونجا آب شیلنگ
 یوزپلنگ مثل ما رو بود زوم نگاهشون پارک کل دنبالش دویدم منم رفت در دومی رو

 یترسیدمم بودم گرفته پشت از شلوارشو بهش برسم تونستم باالخره دنبالش منم میدوید
  میرفت در میکردم ولش اگه طرفم یه از بیفته

 چی مثل میکردم فرار باید من حاال بود گرفته دردش ناجور پاش پشت به زدم لگد یه
 النا ماشین تو برین زدم داد دیدم دور از سوگند و سوگل دنبالم سرم پشت اونم میدویدم

  میام

  میخندیدم من که رفتن در همچین بودن شده تر هول من از اونا

  میزنه منو پرو دختره  نرسه بهت دستم مگه_پسره

 ینماش تو پریدم همچین ماشین به رسیدم کوتاهه دنیا از دستت که فعال جون عمو برو_
 پس همب برسه محاله قطعا خب ماشینه دنبال پسره دیدم گرفتم گازشو  گرخیدن دوتا اون
 بیرون هشیش از سرمو بود وایستاده انگار که جوری کردم کم ماشین سرعت کنم اذیتش بزار

  زدم داد آوردم

  بده خر دو یک بدو خر دو یک

 و ادمد تکون دستمو تر جلو رفتم دادم گاز دوباره میشد نزدیک داشت بود شده قرمز پسره
 هقههق داشتن که دوتا اون بود گرفته درد دلم میخندیم بس از دیگه میرفتم نور باسرعت

    میزدن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 115 

 یهرچ همیشه مثل سوگل شدیم پاساژ وارد تایی سه کردم پارک ماشین پاساژ رسیدیم
 وردخ زنگ گوشیم که لباسها تو بودم شده غرق خرید عشق که منم میخرید میومد خوشش

  بود باراد

  بله_

  شرکت نیومدی هنور ظهره از بعد5 ساعت کجایین شالم علیک_باراد

 ها نسوزونی آتیش باش خودت مواظب خونه میام شب خرید اومدم سوگل و سوگند با_
  بای بای میام من بنویس مشقاتو

  میگیری مسخره به چیو همه که واقعا_باراد

 

  خونه رفتم خودمم رسوندم سوگل و سوگند بعدش بودیم بیرون هشت ساعتای تا

 

 

 شیدک عقلش پسره این خداروشکر داشتم آرایشگاه نوبت االنم سوگل عروسی و عقد امروز
  منو میرسونه گفت

 اناپهک رو بود نشسته پایین رفتم بودم برداشته وسایلمو ی همه کردم نگاه دیگه بار یه
 هیزززززیییی خیلی) اینه جیگر چه کن نگاش من شم فدات الهی اوخی بود من منتظر
  چیه اشکالش ها شوورمه نیست خوب حالت هم تو جون وجی برو ( عسل

  بریم_

 داره عشقش میکنه فکر آدم حالی با حس چه خخخخ ماشین تو رفتیم باهم کنارم اومد
 هت کردم هیزی حسابی کردم استفاده موقعیت از منم نبود من به هواسش  میرسونتش

 مطمعن میدادم ادامه اگه خیابون به دوختم نگامو واسش رفت ضعف دلم داشت ریش
 واسمه باید من حاال میکردن کنترل نگاشونو باید پسرا قبال) میدادم خودم دست کار بودم
  ( نکنم کاری باشه
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  کردم لوس خودمو رسیدیم وقتی

  شدم مزاحمت که ببخشید مرسی_

  توپ  اندازه بود شده چشاش

  دنبالت بیام بزن زنگ شد تموم کارت_باراد

  خدافظ فعال باشه_

 دمش مجبور من سوگند همراه بود رفته که سوگل اینجا خبره چه اووو آرایشگاه توی رفتم
 یه دادم ونشنش لباسمو گفتم آرایشگر به کنم رنگ فندقی موهامو گرفتم تصمیم بیام تنها

  بود ناناس خیلی حریر مشکی دکلته

 ممیخواست که همینجوری بود شده خوب خیلی ولی کشید طول موهامو رنگ دوساعتی یه  
 صنوعیم ناخون به نیازی بودم کاشته ناخون قبال چون ناخونام سراغ رفت بودم کرده تغییر
 رژ مشکی مات سایه یه که آرایشمم کرد طراحی سفید الک با بعد زد مشکی الک اول نبود
 ..... واسه میدادن جوون یعنی بودن چشم تو خیلی لبام میخورد مشکی که ای تیره

  دیگه نمیکنم رحم خودمم به شدم منحرف خیلی استغفرالله

  ( جیگرتون تو نفسم به اعتماد) خودم واسه بود شده دلبری بگم اینو خالصه

  میشه الیح چه ببینه منو االن خخخ دنبالم بیاد گفتم زدم باری به زنگ یه پوشیدم لباسمو
 توممان کردم حساب آرایشگر پول بیرون بیا داد اس اینکه تا شدم معطل ساعتی نیم یه

  بیرون رفتم پوشیدم

 

 

 

 مرض سر خیره دختره سرت تو خاک) بهم بود شده خیره دید منو باراد بیرون رفتم که همین
   (کنم چکار بیاره سرم به بالیی شب اگه  کنی درست خودتو اینجوری داشتی

 سالم_
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  بیارم جا حالشو باید شده هیز ها تازگی این بود من به خیره هموز

 یمنی؟ در که یا بامنی عمو هوووی_

  بود شده متوجه تازه انگار

  کرد ریز اخم یه

  کردی اینجوری چرا لبات این ببین_باراد

  اومده بدت هم تو که نه_

  نمیدونم زدی بود حرفی چه این عسل سرت تو خاک واییی

  سالن سمت افتاد راه نور سرعت با اومد اونم آوردم کم خیلی ماشین تو پریدم

 از کرم میگن راست نبود خودش دست  حالش که بود مشخص کامال بود خورد اعصابش
  من تقصیر همش اینا درخته خود

 پشت زا دستمو که سالن سمت میرفتم داشتم اومدم ماشین از سریع ترس از رسیدیم وقتی
  کشید

  کجا_باراد

  داخل میرفتم داشتم هیچی_

  تو و میدونم من رقصیدی امشب ببینم فقط_باراد

  کنم خیس خودمو بود نزدیک گرخیدم که رو اینا گفت ترسناک اینقدر

  ما سمت میومدن داشتن دیدم امیر و سوگل دور از

  گفت گوشم تو گرفت منو دست سوگل پرسی احوال از بعد

 چه شوهرت این نمیدونم واقعا خواست دلم دخترم که من زدی رژی چه این ورپریده_.
  میاره طاقت جوری

   نداره فرقی واست پسر چه دختر چه هیززی کال تو_
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   بیشعور_سوگل

 خداییش میومدن هم به بود خوشتیپ پسره اومدن آرمین و سوگند ساعت نیم از بعد
  بود شده خوشمل خیلی شرف بی سوگند

 و رتچ کلی سوگند سر رو شدیم آوار سوگل منو بودن اومده که بود نگذشته دقیقه ده هنوز
  میخندید که بود پرو اینقدر سوگندم گفتم پرت

  آمریکا واسه داریم پرواز فردا ما ها بچه_سوگند

  همیشه واسه_سوگند عسل ماه فقط یا همیشه واسه یعنی_

  بری نمیزارم من کردی غلط_سوگل

 تو پیش دقیقه چند حالی خوش اون دیگه سوگل هم من هم بودم شده ناراحت خیلی
  نبود وجودمون

 

 کاش همچین میکردیم گریه که سوگلم منو داماد عروس سر بودن ریخته همه شام از بعد
 کافی نهمس سوگند پیش رفتیم  دادیم دست از زندگیمون فرد عزیزترین انگار میریختیم

  بغلش تو کردم پرت خودمو بریزن اشکام دوباره بود

  ها نکنی فراموش رو دوتا ما خواهری_

  منین دوستاس بهترین دوتا شما کنم فراموش رو شما میتونم مگه_سوگند

 بودن هواسم اصال نمیتونستم بگیرم اشکامو جلوی میکردم هرکار حاال بودم شده جوگیر
 میکنم گریه سوگند واسه دارم میدونست باراد بغل تو کردم پرت خودمو کجاییم

  نیست خوب حالت بریم کن خدافظی برو خانومم باش آروم هیسس_باراد

  کرد عمل واسم مسکن مثل دوباره

  ردیمک خداحافظی ازش طوالنی مدت یه واسه کندیم دل سوگند از سوگل منو بدبختی باهزار
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 ونهخ میریختم اشک صدا بی آروم باریدن کردن شروع دوباره اشکام شدم که ماشین سوار
 شده توجهم که باراد میکردم هق هق بلند بلند تختم رو نشستم اتاقم داخل رفتم رسیدیم که
 اون با میکرد نوازش کمرمو دستش یه با بغلش تو انداخت منو یهو اتاق داخل اومد بود

  بود رفته یادم چی همه میکرد نوازش موهامو دستش یکس

  کرد زمزمه گوشم کنار میکردم سکسکه فقط االن بودم شده آروم

 خانومم آروم عسلم باش آروم_.

  چشام تو بود شده خیره دستاش تو گرفت چونمو

 رو کرد فلق لباشو اسنکه تا میشد تر کم بهم لحظه هر فاصلش فشرد خودش به بیشتر منو
 تو یدحد حس یه بار اولین واسه هزار رو بود رفته قلبم ضربان بود شده داغ تنم تمام لبام

 نمطمع باید کنه بوس منو اینجوری نیاز سر از نداشتم دوست طرف یه از ولی بود وجودم
  میبوسید قبل از تر احساس با کرد مقاومت ولی عقب دادم هولش داره دوسم میشدم

  کرد نگاه چشام تو کند دل باالخره

   نبود خودم دست عسلم ببخش منو_باراد

 داره گندسو بود رفته یادم کال میرفت بندری قلبم این بگو منو حاال بیرون رفت شد بلند
 منو احساس با اینجوری چرا ببخشمش گفت چرا بود باراد طرف ذهنم فقط و فقط برمیگرده

  رفتم خواب لباسا همون با که کردم فکر اینقدر میکرد بوس

 

 

 

 با شب بود قرار چون اومدم زودتر شرکت از عصر امروز رفته سوگند میشه ای هفته یه
 میکنم بازی آب دارم هنوز حموم رفتم2 ساعتای بیرون بریم امیر و سوگل و ترانه و اشکان

 فکر مهنفه یکی میکنم بازی باهاشون وان تو میشنم دارم هم ها پالستیکی اردک این از تازه
 جلوی بودم وایستاده حوله با بیرون اومدم کندم دل بازی آب از باالخره سالمه2 من میکنه

  میخوندم خودم واسه آینه
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  حموم از اومد در سنبل بگو دوماد شازده حموم از اومد در سنبل حموم از اومد در گل_

  وباالم قد به بنازم خودم به بنازم اخ

   (عمتونه هم شیفته خود)

  خوندم کردم شروع افتادم تتلو امیر اهنگ یاد  بودم گرفته خوانندگی حس

 ههم اینو منو واسه کردی گریه پریروزم من بی نمه یه تو داری غم که مگین همه ورت دور_
 پیشت ولی عزیزم ناراحتم واست خیلی برگردی میخواد دلت کردی قهر همه با دیدن

 هرمق باهاش همش میدم گیر بهش هی شهرم این تو دختر ترین خوشگل من اخه نمیشینم
   لماستقال عشق هنوز خوردیم دوتا که چیه ببین وامیستم روش تو شرمو و تخسم من اره

  نمیشینم پیشش ولی تشنه غول این با رنده که شمارمم گنده کله و غدم من اره

  کردم ایجاد تغییر کلی شعر توی البته

   کشید بلند جیغ یه دیدم سرم پشت باراد که .میرقصیدم داشتم

  میکنی چکار اینجا تو_

   بگیرم اجازه ازت باید خانومم به کردن نگاه واسه نمیدونسم ببخشید_باراد

  کنم عوض لباسمو بیرون برو فهمیدی که حاال_

  هستم منم کن عوض_باراد

 باااااارااااااددد_

 مشکی یدسف باز جلو مانتوی یه پوشیدم لباسمو سریع بیرون رفت که گفتم محکم همچین
 رایشآ کوچولو یه برداشتم مشکیمو عروسکی کفشای مشکی شال و مشکی تنگ شلوار و

   پایین رفتم کردم

 نیک نگام اینجوری دیگه بار یه میکنه نگاه منو مظلوم چه نگاه جیگروو فداتشم جوووون
  میشم شوهر بی من هم میشی خورده تو هم اونوقت ها میخورمت

  (هیزز عسل میگفتن زنا به مردا اینو یادمه من تاجایی)
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 حالم و حس تو میپری برهنه پاه میای همیشه نکردم درک وقت هیچ رو تو فاز جون وجی
  گفتم دلم تو نگفتم خودش به که رو اینا منم

    عسلم بریم_باراد

      میشم دیوونه عسلم میگه بهم وقتی جوگیرم اینقدر اصال عسلم میگه ناز چه جان ای

  گفتی؟؟ چی ؟؟ هااااان_

  کرد تکرار حرفشو دوباره خندید

  بریم_

 هی شدیم  ماشین سوار خودتو هم میدی عذاب منو هم چرا دارم دوست بگو آدم مثل دیوونه
  بازی شهر بودن رفته کجان ببینم زدم سوگل به زنگ

 

 

 

  

 چهب یه مثل میرفت یادم سنم میومدم وقت هر بودم بازی شهر عاشق بازی شهر رسیدیم
  خوشحالی از کردم غش دیدم رو هوایی ترن میکنم بازی

  بریم میای ترن باری واییی_

   بیان بقیه بزار دختر کن صبر_باراد

 تصمیم نبود خوب واسش هیجان که ترانه اومدن بقیه تا شدیم معطل ای دقیقه ده یه
 ی هدیوون من مثل سوگل میمومه کنارش گفت زلیل زن که اشکانم کنه نگاه فقط گرفت

 لشبغ بپره کنه لوس امیر واسه خودشو میخواد میدونستم طرف یه از ولی بود هوایی ترن
  گرفتم سوگل دست گرفتن که رو ها بلیط همین واسه

  باهم باراد و امیر هم با وتو من سوگی_
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  بریزم کرممو باید کنم چه خخخ شد خالی دوتاشون هر باد

  باشه مرد یه کنارمون بهتره بترسیم دفعه یه اگه ببین چیزه_سوگل

 سوار هم با بار هزار کنم فکر که نیست اولمون بار نمیترسیم تخت تخت خیالت عزیزم نه_
  ها شدیم

  کرد سوراخ منو پهلوی شدیم سوار وقتی نگفت چیزی دیگه

  میکنی اینجوری من کردن اذیت واسه میدونم کرمو گاووی خیلی_سوگل

  من گل باشم تو با میخواستم تو جون به نه_

 بود تهگرف سرشو کردم سوگل به نگاه یه میاورد در آدمو پدر دخترا جیغ افتاد راه هوایی ترن
  بود پریده رنگشم دست

  نمیشد بد حالت وقت هیچ  که تو چته سوگی_

  میارم باال دارم عسل نمیدونم_سوگل

  ها نیاری باال من رو وقت یه اووووق_

  کن کاری یه شوخیه وقت االن انتر_سوگل

   نشه بد حالت تا ببند چشاتو کنم کاری نمیتونم که من_

 یه شهن بد حالم باشم امیر پیش داشتم دوست همین واسه بودم حامله من بیشعور_سوگل
  وقت

 هچ بود حامله اونوقت میگذشت زندگیشون از ماه چهار هنوز اینا شدم الل واقعی معنای به
  اینا فعالن پیش

 امیر قیهب پیش بریم کردم کمکش بعد بودم گرفته سوگل دست وایستاد ترن که موقعی تا
 توقع ازش من بود شخصیت با و آقا اینقدر راستش اومد لبم رو شیطون لبخند یه دیدم که

  ....... که نداشتم
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 واسش چیزی میوه آب میشه اگه فقط خانومتون اینم بفرماید_ گفتم لبخند بارهمون
  شه تقویت بچه که بگیرین

 یه مه ترانه به کردم باز دهنمو دوباره کارش این با منم گرفت بازوم از نیشگون یه سوگل
  کردم نگاه

  شنویممی رو یکی شدن دار بچه خبر روز هر باال رفته شدن دار بچه آمار چه به به_

 شیدک دستمو و کرد ازشون خواهی معذرت یه باراد میخندیدم منم بودن شده سرخ دوتاشون
  من طرف کرد رو شدیم دور ازشون که همین

  دوم نمی من یود حرفی چه این میشدن آب داشتن بیچاره چیزه خوب هم خجالت_باراد

  نشن دار بچه میخواستن خو وا_

  شی دار بچه هم تو میخوای_باراد

  پایین انداختم سرمو شدم سرخ خودمم دیگه ایندفعه

  اصال نداری تربیت ولی غولی یه اندازه تربیت بی_

 

 

  اومد در اشکشون که کردم اذیت رو ترانه و سوگل اینقدر رستوران رفتیم شام واسه

  میاد خودت سر به روزم یه باالخره بخند خانوم عسل نداره اشکال_سوگل

 ام میشی دار بچه اینجوری هم تو مطمعنم حاال میاد سرت بخندی هرچی به میگن_ترانه
  میخندیدم بهت

  میکنید جا بی شما_

 

 قدم پارک بریم داد نهاد پیش شام از بعد میاورد در بازی رمانتیک خیلی امشب اشکان این
 رهخاط خیلی الله پارک رفتیم  کردن قبول خواسته خدا از همه بود خوب خیلی هوا بزنیم
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 که دمز  سوگل به لبخند یه  مهناز و سوگند و سوگل منو مدرسه از بعد همیشه اینجا داشتم
    بود خوبی دوران چه بخیر یادش هی گفت و کشید آه یه اونم میگم چی فهمید

  کردیم فرار بعد گذاشتیم قرار آرمان با همینجا یادت اوخی_

 الس شدم خفه من که انداخت بهم وحشتناک نگاه به باراد خنده زیر زد سوگل گفتم اینو
 روم تچ تو که اسمی بود گذاشته قرار ما با روم چت تو پسره یه که بودیم دانشگاهی پیش
 داشت زشتی قیافه خیلی بود اومده دوستش همراه آرمان بود کرده انتخاب خودش واسه
 شدوست که میزدیم حرف داشتیم همینجور بود طرف گذاشتن سرکار فقط و فقط ما قصد

 مه ما دنبالمون افتاد خنده از کردیم غش سوگل منو بود اونجا عیسی زد صداش ناخداگاه
 دید یبستن خانوم ترانه  که میزدیم قدم داشتیم  بود خوبی دوران چه دستش از کردیم فرار
  هوا رفت جیغش سوگل که بخره بستنی واسش رفت اشکان بود کرده ویار

  میخوام بستنی منم امیر اه_سوگل

  خوردم حسرت لحظه یه واسه بخرم بستنی رفتن سریع زلیل زن هم اینا

  دنیا هیییی_

 یه سرپ گل شی ناز اووخیی بخره بستنی که رفت اونم میخوردم غصه دارم فهمید انگار باراد
 هر دست برگشتن مین چند بعداز خوب شوور یه شده االن کردی برخورد آدم مثل بار

 رشس پشت کرد بوس امیر گونه پرید آورد در بازی لوس که سوگل بود بستنی ستاشون
  دوستا شوهر زدین بهم حالمو اه اه کرد بوس اشکان هم ترانه

  کنی تشکر نمیخوای تو_باراد

  عسیسم بود وظیفت_

   کنی تشکر شوهرت از ترانه و سوگل مثل باید هم تو نشد این دیگه نه_باراد

 فتر  اخش گرفتم گازش کنم بوسش اینکه جای به من لب رو گذاشت گونشو شد خم بعد
 چه این سر خیره دختره بگه نیست یکی اخه شدم آب خجالت از ما به کردن رو همه هوا

  کردی بود کاری
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  میخندیدن وهرهر میکردن تالفی داشتن هم ترانه و سوگل بودم شده خفه

  بودهک میشه بیدار که صبح حتما باراد بیچاره هستی وحشی اینقدر بودی نگفته_سوگل

  تربیت بی سوگل عوضی خیلی مررررررررررررگگگ_

  میکرد مسخره رو ما داشت پیش دقیقه چند تا بود  کی تربیت با خانوم_ترانه

  گفتن پرت و چرت به کردم شروع همین واسه کنم عوض بحث میخواست

  عمه هم میشم خاله هم بشم فسقلی دوتا اون قربون وایی_

  کنی عوض بحث نمیخواد دیگه حاال_سوگل

  نیستیم عرعر تو مثل که ما عزیزم_ترانه

  اشکان و امیر طرف کردم رو باراد پیش رفتم ناجور بود شده خورد اعصابم

  یشینم زن بی اونوقت میکنم داغونشون و درب میزنم علی والی به کنین جمع رو دوتا این_

  باراد حتی میخندیدن کرکر هرهر

  خره بخنده عرکی اصال بخندین آب رو مار ظهر_

 میکنم الفیت االن کنید صبر فقط کرد جمشون نمیشد که حدی در خندیدن بیشتر گفتم اینو
  پیششون رفتم بود اونجا گشت مأمور تا چند شدم دور ازشون یواشکی

  نباشید خسته جناب سالم_

 ؟ خانوم بله_پلیسه

  کردم اشاره یودن وایستاده که جایی به بادست

 این چی واسه نیست معلوم ندارن نزاکت و تربیت واقعا کنید مشاهده رو اونجا جناب_
 بهتون بیام گفتم من ماشین تو رفت شوهرم بودم آقام با من بیرون اومدن شب موقع

  کردن مزاحمت ایجاد من واسه بدم اطالع
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  میکنیم رسیدگی االن خانوم باشه_پلیسه

  بود باراد خورد زنگ گوشیم که ماشین سمت میرفتم داشتم کردم تشکر ازش

 چیه؟؟_

  زد غیبت یهو دختر کجایی_باراد

  بردارم کیفمو ماشین تو اومدم_

  ما طرف میاد دلره مامور زود برگرد باشه_باراد

 دبع میزنن حرف باهاشون دارن دیدم دور از کردم قطع گوشی لبم روی اومد محو لبخند یه
  کالنتری سمت افتادن راه باهم همه هم مین چند از

 فتادما راه شدم ماشین سوار خاصیت بی های جلبک نخندین من له باشین شما تا حقتونه
  خونه سمت

 

 خره دبارا دیدم دادم جواب بود ناشناس شماره کردم نگاه یه خورد زنگ گوشیم رسیدم وقتی
  خودمونه

  ریکالنت بیار بردار رو نامه عقد و خونه برو بردن مارو مامورا ها نترسی عسل ببین_باراد

  راهرو همه این میره کی چه من به_

  کالنتری بیان بعد مامان یا برنا دنبال برو اول برو گفتم_باراد

  مهربان شوور خدافظ میام فردا نمیام امشب باشه_

 کردم عوض لباسامو نکنید مسخره منو باشین شما تا بخورین خنک آب شب یه خخخ
 این تو ترسیدم اولش شد بلند اف اف صدای که خواب رخت تو برم اومدم زدم مسواک

 و برنا یوقت کردم نگاه یه بیاره سرم مال بال بیاد باشه یکی نکنه تنهام من درندشت خونه
  داخل اومدن کردم باز در کشیدم راحت نفس یه دیدم جون مادر

  گرفتن باراد بپوش لباس ها نکنی هول عسل سالم_برنا
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 دهنم یجلو گرفتم دستمو همین واسه میدادم سوتی رفتم نمی اگه بود گرفته خندم خیلی
 مه مادرجون و برنا حاال خندیدن کردم شروع بستم درکه دستشویی سمت رفتم زدم اووق
  در به میکوبیدن بودن شده هول

  شده چت بیینم بیرون بیا دخترم شم فدات الهی_مادرجون

 تحال بودم استاد کردن بازی نقش واسه بیرون رفتم کردم تخلیه خودمو اینکه از بعد
  گرفتم خودم به ناراحت

  شده چی کشته آدم بده مرگم خدا چی واسه اصال کالنتری کدوم_

  من طرف کرد رو بعد رفت برنا به غره چشم یه جون مادر

 بود رفتهگ داداشتو و باراد پلیس بعد بیرون بودین نرفته مگه ؟ عسل خوبه حالت_مادرجون
  بودی شده چی نمیدونم تو

  کن جمش بیا حاال دادم سوتی سرم تو خاک وایییی

 اسهو نکرده خدایی ترسید اخه نگفت چیزی دیگه بیان مامان با گفت زد زنگ باراد اخه نه_
  بیفته اتفاقی بچه

  زدن لبخند یه مادرحون و برنا کردم هم سر جوری چه رو دروغا این نمیدونم من یاخدا

  فسقلیم نوه اون قربون خدا وای_مادرجون

   برم قربونش شدم عمه منم باالخره جان ای_برنا

   باشم حامله که زدم حدس من نیست معلوم هنوز_

  میگی دروغ اینقدر چرا خری خیلی عسل

 پونصدتا سرش پشت باید بگی دروغ یه میگن دیدی شدم پشیمون خودمم جون وجی
   ها اینه بگی دیگه دروغ

  پایین رفتم برداشتم نامه عقد شدم اماده اتاق توی رفتم

  کالنتری سمت افتادیم راه سوگل و جون مادر با
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 مه بابا و مامان ها کردیم غلطی چه اصال چی باشه ماموره اون اگه رفت شدی بدبخت عسل
 املهح اون شکر رو خدا کردم بیدار شب نصفه رو همه گونم بچه کار این با نگاه بودن اومده
  داخل رفتن وخودشون باشه کنارم حیاط توی گفت برنا به مادرجون بود شده ساز کار بودنم

  کنی دعوا رو آریا باراد تولد میشه عسل میگم_برنا

 باراد؟؟؟ تولد_

  نمیگری تولد که نگو شنبه پنچ همین دیگه اره_برنا

  میکنم دعوت باشه میگیرم چرا نه_

  سرم رو شد نازل دیگه بالی یه بیا

 

 با ادبار  و ترانه و اشکان و امیر و سوگل بودن شده آزاد همه بیرون اومدن ساعتی نیم از بعد
 من هب لبخند یه با مامان بوده من کار فهمیدن قران یا میکردن نگاه بهم وحشتناک نگاه یه

 واسه ام هحامل من گفته بهش باراد مامان مطمئنم کن بار باقالی بیار خر حاال بیا میکرد نگاه
  میشم دار نوه دارم نمیشه باورم عسلی وای_مامان میزنه لبخند بهم همین

 یه ترسید حساسه زیادی چون بارادم همین زدم حدس من بشم فداتون الهی جون مامان_
  بیفته واسم اتفاقی وقت

    شی مطمعن ازمایش برو فردا مادر نداره اشکال_مامان

 

 ندچ بودم مونده من حالل رفتن برنا و مادرجون و بابا و مامان کردن خداحافظی اینکه بعداز
  بودن تشنه خونم به که گرگ تا

 رضق دیگه دوتا داشتم پا دوتا سمتم میومدن داشتم همشون کن کمکم فاطمه یاااااااحضرت
  میدویدن دنبالم هم اونا دویدن کردم شروع گرفتم

   باشین هجنب بی اینقدر نمیدونستم کنم شوخی باهاتون میخواست فقط من بابا کردم غلط_
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 روعش همین واسه میکشنم بودم مطمعن  نداشتم نفس دیگه زدم دور خیابون باری دوسه
  ودنب ترسیده بودن سرم باال ثانیه سی عرض در زمین رو انداختم خودمو کردن سرفه کردم

  عزیزم شدی چی عسل_باراد

  بهترم تو از من گل کلکه خخخخخ

  .م.. .ش....ک..ب س..ف..ن.... توونم..ی.....م....ن_

  شبه زدم گشاد گله لبخند یه کردم باز چشامو آغوشش تو کشید منو سمتم اومد باراد

  پسر چطوری_

  بود کاری چه این میکردم سکته داشت عسل رو ما کردی مسخره_باراد

  میزدین منو شما که نمیکردم اینجوری اگه_

  

 بود تر نزدیک ما خونه چون بود شب 1 ساعت سرجاش بود اومده اعصابشون خداروشکر
    بخوابیم ما خونه بریم همه شد قرار

 

 مهمان اتاق امیرم و سوگل باراد اتاق رفتن هم وتری اشکان من اتاق رفتیم باراد و من
 یت حرکت یه با کنارم اومد داخل اومد باراد که تخت لبه بودم نشسته کرد عوض لباسامو
  آورد در شرتشو

   چشام رو گذاشتم دستمو

  میکنه لخت خودشو خرس مثل بپوش لباستو باش زود نه؟؟ نداری حیا تو_

  میشدم له داشتم کرد بغل منو حرکت یه با

  شکستن استخونام کن ولم آی آی_

  کردی اذیت منو کافی اندازه به امروز خانومم بخواب بگیر_باراد
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  کن ولم باهات ندارم کاری که االن_

    میکنی عادت همینجاست جات محاله نه_باراد

 نگفتم چیزی دیگه همین واسه که نمیومد بدم منم نداشت ای فایده باهاش کردن بحث
  کپیدم گرفتم

 

  کنم دارشبی تا باراد سراغ رفتم نفر اولین چیدم رو صبحانه میز بود نشده بیدار کسی هنوز

  پاشو توام با ظهره لنگه پاشوو جوون عمو هووووی_

  سرش تو زدم دستم با محکم یدونه نداد جواب نه

  دختر چته سرم اییییی_باراد

  ببینم پاشو شی زن بی الهی_

  دیوونه بمیری خودت که میکنی دعا عسل سرت تو خاک

 که تو جون به وجی ولش

  خورده اعصابم نباشه دنیا میخوام 

 بغلش تو شدم پرت کشید منو دست آخرشم نشد بیدار کردم هرکار

  خوب دختر بخواب بگیر_باراد

 شستن سیخ اونور کرد پرت منو گفتم که اینو شرکت بری نیست قرار تو مگه ببینم_
 سرجاش

  چنده ساعت االن نکردی بیدارم زودتر چرا_باراد

 0 ساعت_

  بپوشه لباس تا اتاقش تو رفته االن هییین بیرون رفت بدو گفت اینو

  نهههههههه گفتم داد با بیرون رفتم
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  موند در دستگیره روی دستش گفتم که اینو

 هم یناا ماشاالله میکشی خجالت اتاق تو میری نمیگی خوابن اونجا اشکان و ترانه دیوونه_
    نمیشه حالیشون چیزا اینجور مکان پرو که

  من سمت اومد خنده باحالت

 کنن کاری کنن برخورد بد شوهرشون با نیستن شما مثل که همه خانوم عسل_باراد
  شناسن وظیفه اونا کالنتری بره شوهرشون

 یوندکوراس میزنم شدی پرو زیادی ها تازگی نمیکنی رعایت یکم تری پرو اونا از دیگه تو_
 میشی پشیمون اونوقت پایین میارم خوشگلتو صورت اون

  خوشگلم من داری قبول هم تو پس_باراد

  تخیلی گفتی که اینب ندارم قبول چیزی همچین اصال درصد یه کن فکر? من کی؟_

  خوشگل صورت گفت کی االن پس_باراد

 گرمه ییعن سرده میگم وقتی مثال میگم برعکس چیزا سری یه وقتا بعضی من ببین نه_
  میخوام چایی یعنی میخوام آب میگم وقتی

 ادامه هنوز ولی میزنم معنی بی حرف همش میگم پرت و چرت دارم میدونستم خودم
 میدادم

  اسکولی خیلی گفت و خندید باراد

  جناب ایم پرورده دست_

  میکنم خواهش نه_باراد

  بوده تو با همنشینی از باشم اسکلم اگه_

  میگی چرت چرا نداشتی همنشینی ما به که تو_باراد

  بود چیزا اینجور صحبتی هم منظورم شعور بی منحرررررف_
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 ریمی هم تو میکشی اخماتو میرسی من به وقت هر تو بود همسن دقیقا منظورم منم_باراد
  اتاق تو

  کردم عوض بحث همین واسه میداد جوابمو سریع آوردم کم خدایی

  کنم بیدار رو اینا برم من_

  بغلش تو کرد پرت منو دوباره گرفت دستمو که شدم رد کنارش از

 ای دیوونه خیلی میدونستی_باراد

  تربیت بی_

  دیوونگیتم این عاشق منم_باراد

  چی؟؟؟؟ ؟؟ هااااان

 اسهو بکشن خجالت بعد کنم بیدارشون اتاق تو برم تزسیدم عذاب کردم فرار دستش از
 هدیگ شین بلند خانه اهل اهایییی_ زدم داد و کردم پخش باال ولوم با شاد اهنگ یه همین
  شین بلند بسه موس و بوس و خواب

 

 

  بیرون اومدن هوار و داد کلی از بعد 

 مخه رو خیلی صدات کنم کفنت بمیری عسل_ترانه

   بهتره تو صدای از_

  بکپیم دیقه دو نزاشتی االن از اینم سرمون آوردی بال که دیشب از اون_سوگل

  شرکت بریم باید هواس خوش0/5 ساعت_

  سوگل کمر دور انداخت دستشو امیر

  نیست خوب واسش نمیاد شرکت امروز از خانومم_امیر
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  رو بازیا لوس این کنید جمع اووووق_

   نمیشه بد حالتون خودتون خدایی

 گفت درگوشم کنارم اومد سوگل

  بگیرم پاچشو همش تو مثل خوبه_.

  مکن برخورد باهاش لطافت با بیام من اونوقت نمیاد خوشش من از خوشه دلت بابا برو_

  عاشقاته میزنه داد یارو ابن رفتارای نه بگو خری میگم_سوگل

  ناموس؟؟؟ زدی چی_

  خانوم عسی میشه معلوم آخرش_سوگل

 

 و رکتش قضیه کال منم شرکت رفت باراد همراه هم امیر رفتن اشکان و ترانه صبحونه از بعد
  خونه بره آژانس با بعدا شد قرار سوگلم داد نمی حال نمیومد سوگی چون کردم کنسل

  میکنی؟ قبول بدم ایده یه عسل میگم_سوگل

 ؟؟؟ بگو چی_

 روعش بیرون بیا بعد بپوش رو ها خوشگل خواب لباس اون از یکی امشب من جون_سوگل
 مندار  طاقت دیگه بگو سمتش برو بیرون اومد بارادب که همین شکستن رو ها ظرف کن

  بیا عشقم

   سمتش کردم پرت آوردم در بود پام که دمپایی و بزنه حرفشو بقیه نزاشتم

  میکنم لهت میزنم حرفا این از نمیاد خوشم منم حیایی بی خیلی میدونستی_

  میزدی حرفایی چه بودیم دانشگاه که نیست یادم اصال میاد بدت میدونم اره_سوگل

  بود شوخی واسه اونا بابا گمشو_
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  شد ختم دوتامون خنده به آخرش سوگل با کردیم کل کل کلی

  ببینیم فیلم یه میای میگم_سوگل

   بیام منم تا بزار باحال فیلم یه برو_

 واقعا نییع  بیرون رفتم برداشتم هم وتخمه برداشتم چیپس ظرف یه آشپزخونه توی رفتم
  چیپس و تخمه با اونم ببینه فیلم میاد کی صبح 9 ساعت موندم

 بتهال داشت هم صحنه نبود دوبله چون بود دارا خنده فیلم این از بود باحال خیلی فیلمه
 حرف ادی شدم بیکار دوباره رفت گرفت آژانس سوگل فیلم از بعد بود دار خنده هاشم صحنه

 یه بگیرم دتول واسش داشتم دوست بود باراد تولد شنبه پنچ بود شنبه سه امروز افتادم برنا
 رناب به کنم دعوتش که گرفتم رو آریا شماره و برنا به زدم زنگ همه از اول بود هم تنوعی

  چیزا اینجور خرید واسه بیرون بریم بیاد عصر گفتم هم

 تمگف هم اونا به ترانه و اشکان به زدم زنگ بعدشم پ بابا و مامان بعد کردم دعوت رو آریا
  فتگ پرت و چرت کلی زدم زنگ چی واسه فهمید وقتی سوگل به زدم زنگم یه سوگل موند

  مهمونا از این

  اومد برنا که بود5 ساعتای

   خودم خوشگل داداش زن سالم_برنا

  میدم داداشتو جواب میشم پرو منو میشه همین من بغل زیر نزار هندونه اینقدر سالم_

  بود کبود داداشم لب روز اون دیدم اخی هستی وحشی مشخصه کامال_برنا

  چیزیه خوب خجالتم پرویی خیلی_

 

 میکنن درست حرف اینجوری نداریم هم به کاری که ما سوخته دهن و نخورده آش واال
  باشم داشته هم با کاری که روزی اون محاله
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  پایین رقتم آرایش بدون پوشیدم لباسامو

  میداد حال بیشتر میزدی لبات اون به رژ یه حداقل_برنا

  کنیمی عفت بی منو میزنی بود تنها جایی نمیشه یکی تو با بریم گمشو هیییییزز_

 اغسر  نانازی خیلی تو چون منتها ولی ها نخورده دست سراغ میرم همیشه من عزیزم_برنا
  میام هم تو

  برررررنا_

 برنا؟ جون بخورم جیگرتو جووووون_برنا

  خنده زیر زدم بود گرفته خندم دیگه ایندفعه

 دور این تو داری ،باشخصیت ،باحال،جیگر خوشگل شوور خواهر یه کن حال برو اصال_برنا
  بدون منو قدر میان گیر کم آدما اینجور زمونه

  القابت به بچسپونی رفت یادت دلقک_

 ونپشیم اونوقت میدم بهت فوش تا چند یه نکن باز منو دهن فرزندم استغفرالله_برنا
  میشم

  شد5/5 ساعت بریم خب خیله_

 خوش ابجن مبارک تولد بنویست کیک روی گفتم بدیم سفارش کیک تا قنادی رفتیم اول
  اخالق

 ایکس مگرفت باشن نخریده بقیه که بخرم چی یه میخواست براش بخرم چی بودم مونده حاال
 باکس

   میده گیر من به تر کم میشه سرگرم باهاش خونست که وقتا بعضی حداقل

  خنده زیر زد گفتم برنا به وقتی

  کنم استفاده ازش میتونم منم که خوبیه چیز خو کووفت_

   بخرم بازی منم میخوای_برنا
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  بخر داری دوست هرچی_

 

  خندید بهم کلی خریدم که بعد شدم جدی که بعد ولی نشد باورش اولش

   میخره باکس ایکس ساله18 مرد واسه کی نمیدونم من عسل ای بچه خیلی_برنا

 سالش3فقط شاید عقلی لحاظ از میگی که ای ساله18 مرد این بعد خریدم دیدی که حاال_
  باشه

  ها خودته شوهر خوبه خانوم عسل نکنه درد شما دست_برنا

 

 خونه رفت برنا که بود9 ساعت بگیرم بیرون از رو غذا ضد قرار بودم خریده چی همه تقریبا
 دمیفهمی میدید چی همه اخه باشه نیومده باراد میکردم خدا خدا خونه سمت افتادم راه منم

 مرفت شدم رد گربه مثل آروم داخل نرفته هنوز جون اخ داخل هم ماشین بود باز در رسیدم
 یه نهمی واسه اتاق تو میاد نیستم بیرون من ببینه اگه مطمعنم اتاقم توی پرسدم داخل
  پوشیدم برداشتم لباس

 تاپ یه نمیدونم من چیه این کردنم انتخاب لباس این با سرم تو خاک کردم خودم به نگاه
 لمد بودم خودم که خودم بیرون بود ریخته ندارمو و دار همه مشکی کوتاه دامن قرمز دکلته

  داخل اومد کنم عوض لباسمو اومد تا بیچاره پسره اون یه برسه چه خواست

 ندیده منو اینجوری حاال تا بیچاره اخی داد قورت دهنشو آب زد خشکش درجا دید که منو
  االن داره حالی چه میدونم واسش بمیرم بود

   گفت باحال چه خنده زیر زدم رفت بست در بعد کجایی ببینم اومدم فقط هیچی_باراد

 گاهن هرچی بیرون رفتم کردم عوض مشکی شلوار با جذب مشکی شرت تی بایه لباسامو
 ینم چند از یغد کردم روشن وی تی کاناپه روی نشستم بود اتاقش توی حتما نبود کردم
 همه؟؟ تو هات سگرمه چرا چته_ باهام بود شده سرسنگین دوباره اومد
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  تنم روی افتاد که اونقدری کرد نزدیک بهم کم کم

  میکنی؟هاان اینجوری باهام چرا_باراد

 ار..ک...چ_

 میکنی دیوونم داری میفهمی بهتر خودت_باراد

 نزدم بهش هم دست تارحاال اصال بیچاره من ها دیوونست دارم این چکار من سرم تو خاک

 یکنهم اینجوری چرا این میگرفتم آتیش داشتم لبام رو گذاشت لباشو شم بلند اومدم تا 
  کرد نمی ولم میکردم هرکار بود شده اشک خیس صورتم

  میکنی اذیتم چرا.. لعنتی میکنی نجوری..ای...چرا_

 ؟ میشی خانومم بگو فقط ندارم طاقت دیگه عسلم نمیتونم_باراد

  بودم عاشقش منم چرا دروغ بگم چی نمیدونستم بودم شده مرگ ذوق

 غلمب میکرد نگاه بهم عطش با فهمید انگار بوسیدم لباشو شدم قدم پیش من ایندفعه
 ............................ ............کرد

 

 

 

 

 

 دهورلن این بغل تو من دیدم باراد کردم باز که چشامو شدم بیدار یکی دست های نوازش با
  کردم اخم یه اصال میکنم چکار

  میکنی نگام اینجوری چی واسه_

  کنم نگات اینجوری دارم دوست زندگیمی خانوممی_باراد
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  کشیدم جیغ کشید تیر دلم زیر که شم بلند اومدم

  بود شده هول باراد

  خانومم شدی چی_باراد

 کردم بوس گونشو شدم خم گفت که اینو میشد جوری یه دلم خانومم میگفت هروقت

  عادیه دردا این هیچی_

  بیاره کاچی واست برنا بزنم زنگ_باراد

  چی واسه کاچی_

  میخورن کاچی هاموقع این نمیدونی مگه_باراد

  نداشتم تجربه تا277 شما مثل من ببخشید_

   بسته پشتم هفت واسه داشتم که یکی همون_باراد

  شرکت نمیری تو مگه ببینم_

   باشم تو کنار دارم دوست امروز نه_باراد

  کنه دک اینو بود کی دیگه کردم خرید رفتم خوبه حاال

  حموم برم میخوام بیرون برو حاال باشه_

 میریم باهم خب_باراد

  طرفش کردم پرت بالش

  بیرون برو ها شدی پرو دادم روت_

 لباسامو دش بهتر حالم تا نشستم وان تو ساعتی نیم یه حموم رفتم منم  پایین رفت خنده با
  هب به چیده میزی چه ببین ها کنم عروست شده وقتش دیگه_  پایین رفتم پوشیدم

  بگیری جون بخور صبحونه بیا_باراد
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  بخورم تا بگیر لقمه واسم_

  پرویی هنوزم میدونستی_باراد

  میگن همه که اینو بگو جدید چیز یه_

  کرد بلند منو طرفم اومد

  وایستا میگم باتوام شد له کمرم وایستا اییییی_

  نکرد توجهی کردم داد جیغ هرچی

  بغلش تو گرفت کوچیک بچه یه مثل منم صندلی روی نسشت

   وحشی خیلی میدونستی هم تو_

   شو خفه یعنی این دهنم تو چپوند گنده لقمه یه جاش به نداد جوابمو

 

 

 

  میترکیدم داشتم داد جیگر بهم هم نهار

  میشم منفجر االن خدا رو تو بسه_

  نمیشه هیچیت نترس_باراد

  میدی طالقم اونوقت میشم چاق خو_

 

  بگه پرت و چرت میخواد االن بود سوگل کردم نگاه یه خورد زنگ گوشیم

 داری چکار چیه بگو_

  ای خونه عصر میزنی چرا بابا آروم اووو_سوگل
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  چطور اره_

  خونه تو رفته سر حوصلم گلم پیشت بیام میخوام_سوگل

  خدافظ بیا گمشو باشه_

  کردم قطع بزنه حرفی نذاشم

  بیاد میخواد سوگل بیرون برو داشتی دوست اگه میگم_

  خانومم بداخالقی که هنوزم_باراد

  بداخالقم همین واسه میشی پرو بدم روت من دیگه خب_

 

 یه میکنه دب فکر ببینه ودامن تاپ با منو بیاد سوگل االن کردم عوض لباسامو اتاق توی رفتم
 ایشآر  یکم همین واسه خورده یه بود پریده رنگم مشکی شلوار و پوشیدم سبز شرت تی

  کردم

 نپایی رفتم  باراد و سوگی پرسی واحوال سالم صدای هم مین چند از بعد اومد زنگ صدای
  بود نشسته کاناپه روی سوگل

  گوریل سالم_

  سلیطه عمته گوریل__سوگل

  شدی شوورم منو مزاحم اینجا اومدی داشتی چکار ببینم بنال_

 ؟؟ شوورت شد حاال بود خرت که دیروز تا_سوگل

  بیرون میرفت داشت کنم فکر بود پوشیده لباس کنارم اومد باراد بدم جواب اومدم تا

 خانومم نداری کارب میرم دارم من_باراد

  گفتنت خانومم این با بشی من فدای الهی 

  بیا زود عزیزم نه_
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  رمنس پرید سوگل بیرون رفت باراد وقتی میکرد جمع و سوگل فک میومد باید یکی حاال

  میشنوم جدید حرفای باشه خوشم میگفت چی این ببینم_سوگل

  کنه غش حالی خوش از بود نزدیک کردم تعریف سوگل واسه قضیه

  نه میگفتی خر عین تو عاشقته این گفتم بهت دیدی_سوگل

  هیکلته خر ادب بی_

 اینقدر میزدیم حرف داشتیم ریز یه8 ساعتای تا بستم دهنمو که داد بهم فوش تا چند یه
  *******  بود گرفته درد دلم بودم خندیده

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

  ننک کمکم تا اومدن سوگل و برنا االنم شرکت رفت باراد خداروشکر بود شنبه پنچ امروز

  میپوشی لباستو کدوم عسل میگم_سوگل

  تخته رو که صورتیه همون_

  بپوش رو بازه خیلی که سفیده لباس اون شبم_سوگل

   نداری حیا ذره یه پرووو_

 

  

  میکردیم تمیز رو خونه داشتیم فقط2 ساعتای تا

  افتادم جون از نمیکشی خونه به دست سال به سال ماشاالله_برنا

  نکردی بدی کار دادی داداشت زن کمک نداره اشکال_

  بگیر کیک برو گمشو میزنی حرف اینقدر جای_سوگل

  میاره آژانس میزنم زنگ_
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  وباراد من بابای مامان بعدش و اومدن هم اشکان و ترانه

 ترانه شیدمپو لباسمو باال رفتم سریع کنم عوض لباسمو رفت یادم بودم شده سرگرم اینقدر
  کرد آرایشم کوچولو یه اومد هم

  میشی خوشگل بپوشی چی هر بده مرگت خدا_ترانه

 لخوشگ میپوشم لباس هم وقتی هستم خوشگل من درضمن نکبت بده مرگ خودتو خدا_
  میشم تر

  وقت یه نریزه_ترانه

  مواظبم نباش نگران_

   قرمزه فرش نیست که زبون_ترانه

 

 

 خندم میدید رو برنا فقط چشماش بود اومده هم آریا حتی بودن اومده همه پایین رفتیم 
 کجاست نیست معلوم پسره این بود8 ساعت  نگو که میکرد نگاش همچین بوپ گرفته

 یلیخ که برنا بره ابروم بقیه جلوی نزنه حرفی میکردم خدا خدا اومد ماشین صدای باالخره
 . کرد خاموش رو برقا بود هیجانی

  اومد در صدای دومین از بعد

  کجایی؟ خانومم عسلی،_باراد

  (میاد بدت هم تو که نه) نمیدونم من الفاظی چه این لوس ایششش

   کشید جیغ کرد روشن ها المپ یهو برنا

  داداشیممم مبارک تولدت_برنا

 اورشب هنوز بشی ناز اخی میکرد نگاه من به بز میل ا؟نم گفتن تبریک همه سرش پشت
  گرفتم تولد واسش من نمیشه
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 هم بدم کادو باکس ایکس بهش آدم همه این جلوی جوری چه من کن کمک خودت خدایا
 انجری اینا خبره چه انگار میکرد نگاه بهم لبخند با همچین مامان  من هم میاره کم خودش
  سرکارن نمیدونن خخخ گرفتم جدی منو بودن حامله

 رویی چه نگاه پروو کرد بغلم همه جلوی من سمت اومد باراد بوسه و ماچ و تبریک از بعد
  خجالت از میشیم آب دارم من این داره

  عسلم مرسی_باراد

  خواهش_

  دراد جیگرت که بزنمت همچین برم اینا بزار پروو ی پسره بوسید گونمو شد خم

 کنارم اومد برنا مین چند از بعد

 کنی شوورت تقدیم و باکس ایکس میخوای جوری چه االن عسل_برنا

 میگی چی رو ها بابا مامان هیچی شما حاال افتادم کردن غلط به خودمم برنا نگو هیچی_
  دیوونست دختره این میگن خودشون پیش

 یخرمم باکس ایکس آریام تولد واسه خودم اصال خوبیه چیزه نظرم به عسی بیخیال_برنا

  آریات شد داره به نه باره به نه هنوز آریات زرت_

  آریا پیش رفت آورد در زبون واسم

 

 

 یا هدیه همچین نمیشد روم دیوار گچ هو عین بود شده رنگم بگو منو رسید ها کادو نوبت
 بدم

  جلو بردم کادومو دریا به زدم دل
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  عزیزم من کادوی اینم_

  کردم بوس لپشو شدم خم سوگل گفته طبق

  بزرگه هدیه یه خودش کنارمی که همین خانومم مرسی_باراد

  بچم میزنه حرفایی چه ببین حاال بودیم تشنه هم خون به دیروز تا بابا نه

  باکس ایکس جز گفتن چی همه چیه من کادوی میزدن حدس داشتن همه

  غار انداره شد همه دهن کرد بازش که همین

 عسل؟ چیه این_سوگل

   باکس ایکس گفتم باز نیش با

  بود زیادت همینم پرو بچه ایشش شده ناراحت فهمیدم باراد صورت حالت از

 

 مرد یه تولد واسه درنمیومد جور عقل با آخه بود گرفته خندشون همه بودم مطمعن
  کادوبدن باکس ایکس ساله18

 خنده زیر زد کنارم اومد سوگل

  بخدا احمقی خیلی ووااییی_سوگل 

  گاو نکبت خودتی_

  باکس ایکس نه بخری آدمی چیز یه همرات بیام میگفتی من به حداقل_سوگل

 کنه بارم متلک میخواست اینم البد اومد هم ترانه خنده زیر زذ دوباره

  نانازه خیلی سالشه چهار که همون میشناسی رو ارشیا عسل_ترانه

 چرا؟؟ اره_

   بودن خریده باکس ایکس تولدش واسه باباش و مامان نداره چرا_ترانه
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  خنده زیر زدن سوگل با شد تموم که حرفش

   هستین مسخره خیلی کووووف_

  

 نرفت من کردن مسخره کلی از بعد باالخره کردن رفتن قصد همه که بود2 ساعت نزدیکای
  کاناپه رو نشستم بستم در باراد کخ همین

  خستگی از میمرم دارم هوووووف_

  کمرم دور کرد حلقه دستاشو کنارم اومد

  عسلم ای خسته چرا_باراد

  تو عسل شدم کی از من ببینم_

   عسلم شدی رسما دیشب منتها وقته خیلی از_باراد

  پایین انداختم سرمو کشیدم خجالت

  بخوابم برم میخوام کن ولم_

  میریم هم با_باراد

  میدوید دنبالم اونم کردم فرار دستش از شدم بلند یهو

  کردم قفل در رسیدم که اتاق به

  کن باز در عسل_باراد

  میاد خوابم منم عشقم بخواب برو هم حاال عمرا_

  میای بیرون اتاق از که تو_باراد

  بارادم بخیر شب کوتاهه دنیا از دستت هم تو نمیام بیرون که حاال_

 وحالش بزار گفتم خبیث منم بخواب اینجا داشت دوست بیچاره خخخ خنده زیر زدم بعد
   بگیرم
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  کپیدم گرفتم کردم بغل بالشمو تخت رو پریدم کردم عوض لباسمو

 

 

_ 

 

 قربون هب به بود تمیز خونه بیرون رفتم میکپم خرس عینهو ماشاالله شدم بیدار 22 ساعت
 کرده تمیز همون شم شوورم قربون اوخی کرده تمیز رو خونه اینجوری که هرکی دست

 دبع حالش آدم مرغه مثل صداش اه داد جواب یلدا کردم شرکت  شماره برداشتم گوشیمو
 ردمیک دست دست هی نمیکردی وصل بده حرص منو میخواست شپش دختره اسن میشه

  کرد وصل مین چند از بعد

 خوبی؟ شووورم سالم_

  دارم کار بگو_باراد

  شده چش نیست معلوم زد خشکم که گفت جدی همچین

  کنم قطع نمیگی اگه بگو کارتو عسل توام با_باراد

  شدن جاری خود به خود اشکام پیچید گوشم تو که بوق صدای بزنم حرف نمیتونستم

 باور زود که احمقی چقدر خانوم عسل بوده نیاز سر از همه اینا حرفاش اون عسل دیدی
 ودب سوگل خورد زنگ گوشیم که بودم افتاده هق هق به بود شده مرگم چه نمیدونم کردی

  دادم جوابشو داشت بغض  که  صدایی همون با ندم جواب نیومد دلم

 سوگل جانم_

 ؟؟ خواهری اینجوری صدات چرا عسل شده چی_سوگل

  کردن گریه کنم شروع دوباره بود کافی کلمه همین

  عزیزم بگو شده چی عسلی_سوگل
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  اصال بزنم حرف نمیتونستم

 ؟ ای خونه_سوگل

  اره_

  پبشت میام االن_سوگل

   ترسیده االن سرم تو خاک ست حامله افتاد یادم کرد قطع بعد

  داشتم احتیاج بهش واقعا اومد سوگل بعد ساعت نیم از بعد

  ؟ شده چی بگو شدم سر به جون عسل_سوگل

  نداره دوسم میدونستم بوده نیاز سر از همش گفت دروغ کال دیدی سوگل دیدی_

  بزن حرف درست کی؟باراد؟چرا_سوگل

 کردم تعریف سوگل واسه جریان

 جمع ایلتووس پاشو حاال میرسم حسابشو کنه اذیتت اگه تو جون به مرتیکه کرده غلط_سوگل
  ما خونه بیا کن

  مهمه خیلی واسم میکنه فکر اینجوری سوگی نه_

  میبرم سرشو میام خودم بزن زنگ یه بخوره بهت دستش کافیه فقط ببین_سوگل

  رو اینا گفت باحال خیلی خنده زیر زدم

   من برم قربونت_

 دبو شده بهتر حالم بیرون رفتیم نهار واسه هم ظهر موند کنارم بود بهتر واسم خواهر از
 شدوس سراغم اومد لعنتی بغض اون دوباره شدم تنها دوباره رفت سوگل که بود5 ساعتای

  میشم متنفر ازش میکنم فکر حرفاش به وقتی ولی داشتم
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 رد کنارش از تفاوت بی خیلی اتاقم توی رفتم داخل اومد که همین اومد که بود8 ساعتای
 اهنگ برداشتم گوشیمو نزد حرفم باهام اصال بود شده گرفته حالم شعور بی ی پسره شدم

 میدادم گوش اهنگ این بود بد حالم وقت هر کردم پلی رو ساسی متاسفانه

 فکر ینا تنهاییمو منو دوباره  تازه فاز یه میگری روز هر چون بسازه تو با نمیتونه هیشکی_.
 یارهنم دووم اینم ولی نشسته پیشت هستش یکی چون نمیشه حس خالیمم جای خسته

  جانب به حق قیافه با میکنی خیانت متاسفانه همینه اخالقت تو که چون میره

  میره باشه هرکی معلومه خوب اینه که میگی

  بشینی پاش دوباره من از بهتر ببینی امیدوارم ازمن بگذر دیگع

   رفت هم یکی این نگی و بسازی باش ایندفعه

  من تقصیر بودش بارم این باشه من از بگذر دیگه

  رفت که بود دیوونه تو مثل اینم میگی میای اعتباری نیست تو به

 یمیرهم دندگیش یه این واسه قلبم میگره پیش دست میمیره واسش قلبم که نمیدونه اون
   میشه قبال مثل بازم برمیگرده میشه خسته نشسته من جی که اون از

 شقع میمیره واسم داره اتاقش تو تنهاست که میدونم ولی حالش خوبه که میده نشون بازم
  میگیره نفساشو

  بشینی پاش دوباره من از بهتر ببینی امیدوارم من از بگذر دیگه

  رفت هم یکی این نگی بسازی پاش ایندفعه

  من تقصیر بودش اینبارم باشه من از بگذر دیگه

   رفت که بود دیوونه تو مثل اینم میگی میای اعتباری نیست تو به

 خورهمی توقی به تقی تا ها تازگی چرا نمیدونم بود خیس خیس صورتم به کشیدم دست
  میشه جاری اشکام
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 جلوی نمنمیتو اصال کنم بارش متلک یه ببینمش پایین میترسیدم ولی بود شده تشنم
 رو نپایی رفتم دریا به زدم دل نیست مهم واسم میدونه برم طرفم یه از ولی بگیرم دهنمو
 یستن خیالشم عین این عسل سرت تو خاک میکرد نگاه فیلم داشت بود نشسته کاناپه

  میکنی گریه نشستی ها زده ماتم این عین تو اونوقت

 عوض نالکا برداشتم رو وی تی کنترل خونسرد خیلی کاناپه رو نشستم رفتم خوردم که آب
 کردم

  کردی عوض کانال چی واسه میکردم نگاه داشتم_باراد

  نمیکردم عشق برنامه اون با داشتم دوست_

 زمین اومد رس با گرفتم واسش الپایی شه بلند اومد اونور کردم پرتش بگیره کنترل که پرید
 مش بلند اومدم کنترل رو پریدم ازش زودتر برداره کنترل شد بلند دوباره  خنده زیر زدم
  گرفت پامو

  وحشی کن ولم_

   تو یا وحشیم من_باراد

   ،تو تو ،تو، تو_

  آوردم در واسش زبونم

  کن بغلم بسه خوب خیله_باراد

 عمرا پرو بابا برو_

 دیدی خودت چشم از دیدی هرچی یا کن بغلم یا_باراد

  نمیکنی غلطی هیچ_

  بزنم حرف نداد اجازه دیگه لبم روی گذاشت لباشو شد تموم که حرفم

  ? زندگیمی میدونی_باراد

  زدی؟ حرف باهام اینجوری صبح همینه واسه_گفتم و کردم غنچه لبامو
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  بخوابم کنارت نزاشتی دیشب میشدی ادب باید_باراد

  من شم فدات اوخی_گفتم ناخداگاه

   عسلم نکنه خدا_باراد

   بود حلقه کمرش دور پاهام هنوز

  دیوونه_

  خانومم  تو دیوونه _باراد

  کردم زاری و گریه همه این الکی رفت ضعف دلم

 

  گرفته دلم بیرون بربم شام پاشو_

   شو آماده پاشو_باراد

  باری عاشقتم_

 زدم رنگ آجری رژ یه کرمم روسری و کرم شلوار با پوشیدم ای قهوه مانتوی یه اتاق تو رفتم
 (شوهرت این با کشتی خودتو) بود شده آماده تر زود شوورم اووخی پایین رفتم

  نکنی حسودی من به که کن پیدا شوهر برو هم تو جون وجی ناراحتی چرا تو

   ( خودتم من خنگی خیلی عسل)

 دارهن من از کمی دست هم باراده این خنگم کال داشتم درگیری خودم با کلم پس زدم یکی
  میشه چی بچمون نمیدونم من

 عزیزم آمادم من_

  ( نمیدونم من بود چی عزیزمت این)

  عزیزم بگم داشتم دوست چه تو به
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 بود وبخ خیلی حالم شدیم ماشین سوار پارگینگ تو رفتیم باهم گرفت دستمو سمتم اومد
   شد پلی جهانی مهدی و علیشمس آروم آروم اهنگ پخش سمت بردم دستمو

 میشینه دلم به من عشق میرزه دنیا همه به من عشق محضه آرامشه صدات من عشق_.
  حرفات

  چشمات اون العادست فوق من عشق

 رو موهامون رو شبنم نشست نم نم اومد بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم
  موهامون

 رو موهامون رو شبنم نشست نم نم اومد بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم
  موهامون

  بینمون بشه خوب رابطه بزار دلت تو بده جا منو

  بره آسمونا تا هامون خنده صدا

  خوشگلت ناز چشای اون واسه پاسپون منم

  مشکله تو از کندن دل احساسمون خاصه

  سرت آروم روشونم میاد زده بارون

  نداره قانون تو منو عشق

 این کرد داغون زد بارون زیر کرد جادو منو تو عشق تره چشامون هم از دور خرابو دالمون
  مونده وا دل

  آلودت شدم بد آلودت شدم بد خانومم

  احساسه پر بارون مثل من اشک

  میشناسه رو تو دستای من اشک

  ابرام رو باال اون انگار آرومم

  میخوام وار دیوونه رو  تو دیوونه
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  میکردم زمزمه هم با اهنگ قسمت این گرفت دستمو باراد حس تو بودم رفته

 رو موهامون رو شبنم نشست نم نم اومد بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم
  موهامون

 رو موهامون رو شبنم نشست نم نم اومد بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم
  موهامون

 

 اموچش شدم پیاده ذوق با اینجام عاشق بود تهران بام اطرافم کردم نگاه رسیدیم باالخره
 شردف آغوشش تو منو شد حلقه کمرم دور بازاد دستای دقیقه چند از بعد افتادم راه بستم

   بود زندگیم حس بهترین

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

 

  

 

  زدم صدا باراد و لبم رو اومد پهن و پت لبخند یه کردم نگاه خودم به دیگه بار یه

  شده جیگری چه خانومت ببین دیگه بیا آقامون_

 رممنظو بگم داشتم دوست ولی نداشت ربطی من انگشت ناخون جز من پشت نخارد کس
  کنم تعریف خودم از باید خودم فقط اینه

  کنه معج اینو نیست کسی حاال بازی رمانتیک حس تو رفت دوباره بیا شد نزدیکم آروم باراد

 میکنی؟ سرخ لباتو اینجوری که شی خورده دلت خیلی_باراد

  ندیدمش هنوز شدم عمه بریم بیا نگرفتی گرفتی من به دست_

 هم دیگه روز چند میشم دیوونه دارم حالی خوش از اومد دنیا به ترانه و اشکان بچه امروز
  خاله هم میشم عمه هم اونوقت اوخی سوگل بچه
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  میریم بعد میکنی پاک لباتو_باراد

  کنم پاکشون بعد زدم رژ ساعت سه عمرا_

  ها خواستی خودت نمیکنی؟_باراد

 میدنفه بود شده رژی خودش لبای بود شده پاک رژم کال بیشعور لبام رو گذاشت لباشو
  بره آبروت تا بیا همینجور خخخ

  زدم برداشتم صورتیمو رژ

  پلشششت تو و میدونم من بگیر من یه دست تو دیگه بار یه بریم بیا_

  ؟ کنی چکار میخوای مثال_باراد

  شد پاره خودم گوش پرده که کیشدم جیغ یه

  بریم بیا بدو میزنی حرف خیلی_

 

 هم بابا و مامان شده بابا داداشیم اوخی  بیمارستان رسیدیک تا کشید طول ساعتی نیم یه
 رمب برگردم اومدم میره آبروم میبینن رژی لب با باراد االن سرم تو خاک هییین بود اونجا
 تا موندیدن هم بابا و مامان بود شده دیر دیگه سرمه پشت دیدم کنه پاک لباشو بگم بهش

  وشهگ یه برد کشید دستمو مامان ریخت قلبم که رفت غره چشم بهم مامان بهمون رسیدن

  ینکرد بازی عشق آقا با بفهمن شهر کل میخوای حتما نداری حیا تو سر خیر دختره_مامان

  پایین بودم انداخته سرمو بودم شده سرخ

  خورد آلبالو مامان تو جون به نه_

 آلبالو؟؟ فصل االن_مامان

  میکرد نگاه منو باخنده بابا باراد و بابا پیش رفتیم کن جمع سوتی این بیا حاال

  بیا لحظه یه باراد_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 154 

  انور بردم کشیدم دستشو

   توعه تقصیر همش رفت ابروم_

 میکرد نگام گیج

 چرا؟؟_باراد

  بودن رژ پر لبات حواس خوش آقای_

  نمیزاری آدم واسه حواس میکنی  قرمز اینجوری لباتو گه بود تو تقصیر نه_باراد

  نرفته آبروم بیشتر تا کن پاک لباتو باش زود پرویی خیلی_

  بود کنارشون اشکانم وبابا مامان پیش برگشتیم دوباره

 دبو هوش بی هنوز که آوردن رو ترانه اول شد باز عمل اتاق در کردم شوخی اشکان با کلی
  بودن من مثل چشاش فداش عمه اوخی ناناز دخمر یه بعد

  کوچولو مامان سالم به به_ اومد بهوش هم ترانه ساعت یه از بعد

 بچه دلم لحضه یه داد شیر بهش ترانه آوردن رو بچه زد بهم جونی کم لبخند یه ترانه
 ودب ترانه دوربر فقط که هم مامان  آتریسا گذاشتن اسمشو بود باحال خیلی اخه خواست

 قربون اینجوری شدن دار بچه اینا اونوقت کرد دعوام مامانم بود کرده ماچ رو ما شوورمون
 بولق ترانه پیش بمونم که کردم اصرار هرچی اشکان خونه رفتیم شب خو واال میره صدقش

    خونه رفتیم که بود22 ساعتای نکرد

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

 

 

  آریان بزار اسمشو میگم من_سوگل

  باشه رادوین شوورم اسم داشتم دوست من رادوین بزار نه_

  پارسا یا آریان یا اسم این از نمیاد خوشم خر_سوگل
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  تره قشنگ پارسا_

  هوا رفت جیغش که میزد حرف خودش واسه داشت

  اییییییی وقتشه عسل_سوگل

  داره هم ای عجله چه قربونش خاله اوخی_

  میمیرم دارم نیست شوخی وقت_سوگل

  ماشین تو بشینه کردم کمکش تنش کردم مانتوشو سریع بودم شده هول

 درد یلیخ برانکارد روی کردیم منتقلش پرستار تا چند کمک با رسیدیم که بیمارستان به
 مدوست بود شده داغون اعصابم کنیم عملش تا باشه شوهرش باید گفت دکترم داشت
 نگز  برداشتم گوشیمو باشه شوهرش باید میگفت دکتر اونوقت میداد جون درد از داشت

  باراد به زدم

 خانومم؟؟ جانم_باراد

  بده خیلی سوگل حال بیمارستان بیاین شین بلند کجاست امیر_

 یه هک بیشعورم دکتر این بودم نگرانش خیلی میریختم اشک فقط دادم بیمارستان آدرس
  نکبت نداشت عقل ذره

  بهشون رسوندم خودمو گریه با اومدن باراد و امیر بعد ساعت نیم

  نیست خوب حالش شه عمل بده رضایت برو خدا رو تو امیر_

 آروم االن که جایی تنها باراد آغوش تو کردم پرت خودمو منم پذیرش سمت دوید امیر
 ردمیک زمزمه گوشم زیر میکرد نوازش کمرمو نیست خوب زیاد حالم فهمید انگار میشدم

   که نشده چیزی عسلم آروم خانومم آروم:

 این نیست خوب زیاد حالش گفت دکتر ولی عمل اتاق بردن سوگل امیر رضایت با باالخره
  بفرستم صلوات و عمل اتاق در به بزنم زل قرار بی من بود شده باعث

  بود تر هول ما از بیچاره امیر
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 از کمی باعث که زد لبخند یه دکتر سمت رفتیم نفرمون یه هر بیرون اومد دکتر باالخره
  شه کم استرسم

  مادرش هم خوبه بچه حال هم بابا شدین هول چقدر اووو_دکتره

 اومد هم ارادب بیمارستان صندلی روی نشستم کشیدم آسودگی سر از نفس یه گفت که اینو
 دش که نزدیکم گرفتم دست دماغمو شدم جوری یه خورد دماغم به که عطرش بوی کنارم
  شدم بدتر

  خوبه حاش عسلم بودی ناراحت الکی دیدی_باراد

  میشه بد داره حالم باری نشو نزدیک اهههه_

  ندیدم هیچی مطلق تاریکی بعد شدن تار چشام کم کم میرفت گیچ سرم

   

 

 

  بود باراد نمناک چشای دیدم که چیزی اولین کردم باز که چشامو

 عسلم؟؟ بهتری_باراد

  میکنه درد سرم خورده یه فقط اره_

  میشه بهتر حالت خونه میریم االن_باراد

 واسه نکنه داره غم چشاش اینجوری اینم چرا داخل اومد برنا بیرون رفت و نگفت چیزی
 افتاده؟ اتفاقی سوگل

  بود گرفته وجودمو همه استرس

  زد غمگین لبخند یه برنا

 گلم داداش زن چطوری_برنا
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  ناراحتین چرا افتاده اتفاقی برنا خوبم_

  افتاده اتفاقی یه بودم مطمعن دیگه کردن گریه کرد شروع گفتم که اینو

  سوگل پیش ببر منو برنا_

 چلوکو و ناز پسر به تازه خوبه خوبه حالش سوگل نکن اذیت خودتو خدا رو تو عسل_برنا
  کنارشه هم

 ؟ ناراحتین چرا میکنید اینجوری چرا پس_

 شده چی خدایا بیرون رفت شدن جاری اشکاش دوباره

  نداد جوابمو کردم سوال ازش هرچی داخل اومد باراد

  روسرم کشیدم پتو آخرش

  عسلی؟ قهری؟ خانومم_باراد

  ناراحتین چرا بگو بهم کوفت_

  میشه درست چی همه مطمعنم باشی قوی بده قول ولی میگم_باراد

  دیگه بگو_

  صورتش روی گذاشت گرفت دستمو

  میدم توضیح خوشگلم خانوم واسه چیو همه خونه بریم_باراد

 

 شده چی ینمبب بودم منتظر صبرانه بی خونه رفتیم بعد موندیم سوگل پیش ساعتی نیم یه
 کم اطرخ به احتماال نکردم اعتنا بهش ولی بودم اینجوری بود وقتی چند میرفت گیچ سرم

  نارشک رفتم بود نشسته کاناپه روی باراد پایین رفتم کردم عوض لباسامو بود خونیم

  بگو حاال خب_

   کنارم بشین بیا_باراد
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  بوسید موهامو روی کرد بغل منو نشستم کنارش

 فهمیب بزار بگم واست داستانمو بزار ؟ شدم دیوونت ازاونجایی عسل؟ بگم کجاش از_باراد
  عاشقتم چقدر

 ویلا بودن دانشگاه یه توی هم با شد دراز زبون دختر یه عاشق باشم من که قصمون پسر
 خترد اون طرفش فهمید وقتی کنه ازدواج باید گفت باباش اینکه تا نمیومد خوشش ازش
 با کهاین تا زد خیالی بی به خودشو باالخره ولی بود خورد اعصابش روزی چند پرو دراز زبون
 بود یعال لحاظ همه از عسل چون باشه تفاوت بی نمیتونست سقف یه زیر رفتن دختر اون
 حرمم بهش که دختری عاشق عسل عاشق شد عاشق کرد تغییر عسلش به حسش کم کم
 با زندگیش شب بهترین شب اون اینکه تا نیست میل بی بهش عسلم فهمید بعدا بود

 غده هی بیماری یه داره مشکل یه عسلش االن ولی بود عالی زندگیشون شد یکی عسلش
 من دنمیش باورم کردم حس هاشو شونه لرزش رسید که اینجا به عسلشه سر توی کوچولو
   باشم مریض

 نم بیاره بچه واست میخواد کنه زندگی باهات میخواد عسلت بگو باراد دروغه بگو نه؟_
  بمیرم نمیخوام

  ؟ بمیری قراره شما گفته کی_باراد

   مرگه ها بیماری این همه آخر نزن گول منو_

 زارمنمی بمیرم خودم شده بیفته اتفاقی واست نمیزارم من خانومم باهاتم آخرش تا_باراد
   بیفته اتفاقی تو واسه

  فشرد خودش به بیشتر منو باراد شدن جاری اشکام

 پیش ممیری باهم نده گریه ببینم اشکاتو نمیتونم عسل ندارم طاقتشو نکن گریه_باراد
  نگو کسی به عمل موقع تا میدونن آریا و برنا فقط فعال دکترا بهترین

 رازد تخت روی رفتم زدم صورتم به آب یه شدم بلند  ( کردن ازدواج وقتیه چند برنا و آریا)
 واسم مسکن مثل آغوشش کرد بغلم کشید دراز کنارم اومد بارادم دقیقه چند بعداز کشیدم

  رفتم خواب زود خیلی کرد عمل
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 چرا منداشی مشکلی بدم خوب که من خدایا میکردم نگاه خودم به بودم نشسته آینه جلوی
 تو مغزی تومور گفتن چیز یه همشون و دکتر رفتم هفتم بار واسه امروز شد اینجوری یهو

 مبه دکتر حاال ولی شم دار بچه داشتم دوست چقدر داشتم آروز چقدر نمیگنجید ذهنمم
 عدب ولی شد ناراحت اولش گفتم باراد به اینو وقتی مردنت با مساوی شدن دار بچه گفت
 اعثب حرفاش این میخوام وجودتو فقط نمیخوام هیچی باشی تو وقتی تا سرت فدای گفت

 دیدنش پایین رفتم اومد که در صدای منه عاشق کنم باور شد باعث شه محکم دلم شد
  میکرد خوب حالمو

  نباشی خسته آقایی سالم_

  بهتره؟ حالت خانومم سالم_باراد

   میشم بهتر میبینم که رو تو عالیم_

 بر هم با و میکنی عمل آلمان میریم هم با گرفتم بلیط دیگه هفته یه واسه عسل_باراد
  میگردیم

 بمیرم جا همین مردم اگه میکنم عمل همینجا_

 فسن من وقتی تا هیچیم هم بدون کاملیم باهم تو و من نزن حرفا این از بگم بار چند_باراد
 خانومم بکشی نفس باید هم تو میکشم

  درصد57عمل این واسه موندن زنده شانس کنی قبول نمیخوای چرا_

  میمریم داریم بگی بقیه به باید بریم شو آماده کن تموم بحث خب خیله_باراد

  میکنم عمل همینجا نمیام من_

  نمیفهمید باید هم بقیه باالخره ولی شم عمل همینجا کنه قبول تا کردم التماس کلی
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  سوگل حتی خونشون بود کرده دعوت رو همه بود زده زنگ قبل از برنا

   میکرد مآروم خیلی میفرستادم صلوات راه کل برنا خونه سمت افتادیم راه پوشیدم لباسمو

  شه کمتر استرسم شد باعث این کردم قفل باراد دستای توی دستمو

 بودن ناز اینقدر بودم بچه عاشق شد خوب حالم دیدم رو ترانه و سوگل کوچولو نی نی وقتی
  کند ازشون دل نمیشد که

 

 

 

 

 

 

 خراب من روحیه اینکه واسه ولی بودن شده شکه همه گفتم بهشون رو ماجرا شام از بعد 
  ناراحتن میشدم متوجه که نبودم خر میدادن نشون حال خوش خودشونو نشه

  خواهری بگی من به باید االن_سوگل

  اومد دنیا به پارسا که روزی همون دقیقا میدونم ماه یه هنوز خواهری_

 گریه زیر زد بگیره خودشو جلوی نتونست

  بهترن پزشکاش اونجا کن عمل خارج برو خدا رو تو_سوگل

 رجاه حاال میرم که نه اگه برمیگردونه منو باشه داشته دوست اگه خداست دست عمر اوال_
  باشم

  نزن حرفا این از دیگه گاو گمشو_سوگل
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 یشدمم آروم که جایی تنها بگم دروغ نمیتونم خونه رفتیم همین واسه بود گرفته درد سرم
   واسم بود مسکن بهترین بود باراد کنار

 خودم که موهایی میزدم موهامو باید میکردم فکر عملم به بودم کشیده دراز تخت روی
 بودم ساخته خودم واسه که شیرینی رویاهای بخ میرخیتم اشک آروم بود عاشقشون

  میخوردم حسرت

  سرم رو کشیدم رو پتو همین واسه کردم گریه بفهمه نمیخواست دلم داخل اومد باراد

  بیدارم فهمید بدنم لرزش از تخت رو کشید دراز مین چند از بعد

 عسلم،خانومم؟_باراد

  زدم زار بغلش تو کردم پرت خودمو نیاوردم طاقت

 میکنی؟؟ داغون منو میریزی رو اشکا این چی واسه میکنی اینجوری چی واسه_باراد

  چی؟؟ بمیرم اگه_

  کرد اخم

  بخواب خوب بچه یه مثل حاال حرفو این نگو بگم بار چند عسل دیگه بسه_باراد

  برم خواب شد باعث این و میکرد نوازش کمرمو آروم

 

 داره اومده موقعی همون از که سوگل بیمارستانم تو االن گذشت باد و برق مثل ماه یک
  همینطور هم  ترانه میکنه گریه

  میارم هوشت به میام خودم نیای هوش به اگه علی والی به عسی_سوگل

  منه دست اومدن بهوش مگه اخه االغی خیلی دیوونه_

  رفت شد تموم گفتم که همین_سوگل

  نریزه اشک گرفت خودشو جلوی ولی کرد بغلم اومد ترانه
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  بودن اتاق بیرون همه بود باراد نفر آخرین

  بوسید پیشونیمو کرد خم سرشو کنارم اومد

  برمیگردی مطمئنم خانومم نباش نگران_باراد

  بیرون رفت زد بهم بخش آرامش لبخند یه

 چقدر انداختم بود زمین رو که موهایی به نگاه یه زدن موهامو اومدن پرستار تا چند
    داشتم دوسشون

  ندیدم چیزی دیگه شد تار چشام کم کم کشیدیم دراز برانکارد روی

  بود سوگل دیدم که رو کسی اولین کردم باز که چشامو

  کردی باز خوشگلتو چشای تا شدم عمر نصفه اجی برم قربونت الهی_سوگل

  میشدن مهربون اینا مشیدم مریض همیشه کاش این میکنه برخورد خوب چه

 ولی تمگش باراد دنبال چشام با برگشت آدم کلی با بیرون رفت زد بهش جون کم لبخند یه
 پرسیدم ترانه از نیاوردم طاقت نبود

  ؟ کجاست باراد پس تری میگم_

  مشهد رفت نیاورد طاقت بیهوشی دوهفتس خانوم_ترانه

 

  کرد بوس گونمو کنارم اومد برنا

  کشید چی داداشم دوهفته این تو میدونی_برنا

 ؟ میزنی زنگ بهش_

  بزن حرف باهاش خودت میدم گوشی برن بقیه کن صبر عزیزم اره_

 کرد یراض مادرجون و مامان بدبختی هزار با برنا موند پیشم برنا رفتن همه ساعت نیم بعد 
  رفتن تا
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  سمتم گرفت گوشیو

   بیام بیرون تا برم من بزن زنگ خودت عسلی بیا_برنا

  داد جواب بوق سومین با میلرزید دستم گرفتم شمارشو

 برنا؟ جانم_باراد

  شد تزریق وجودم تو آرامش شنیدم که صداشو

  عسل منم_

  بود شده هول

 نداری؟ مشکلی خوبی االن خانومم میای هوش به گفتم دیدی تویی عسلم_باراد

  کمه تو وجود فقط خوبم خوبه_

  خانومم میام پرواز اولین با_باراد

  بود شده تنگ واست دلم باشه_

 کن استراحت برو فعال میرسم شب تا شم دلت فدای_باراد

 داخل اومد برنا زدم لبخند یه

 انجام هک بوده عملی بهترین گفت دکتره میشه باورت مرخصی فردا عسلی بده مژده_برنا
  داده

  تنهاست آریا عزیزم خونه میرفتی کاش_

  که نمیترسه خرسیه خودش واسه درضمن مهمی تو فقط االن کن ولش_برنا

 میدی آدمو جواب سریع برنا تو دست از_

 

  ناجور میکرد درد سرم بود انداخته راه سخرانی برنا بود عصر2 ساعتای
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 مین ندچ از بعد بست دهنشو هم برنا بستم چشامو اومدن پرستارا این باز اه شد باز دراتاق
  بهم بود شده خیره که دیدم باراد کردم نگاه چشمی زیر نمیاد صدایی هیچ دیدم

  نگفتی چیزی چرا بودی تو دیوونه هیییین_

         منی عسل چون خوشگلی هنوزم ولی نیست موهات اینکه با_باراد

 حاال ودب بیرون موقع اون از داخل اومد برنا که بوسید لبامو نرم خیلی کن بغلم سمتم اومد
  داخل اومد این کنیم عالقه ابراز خواستیم ما که

  بوسه و ماچ فاز تو رفتین نیست که خونه عزیزانم بیمارستانه اینجا ها نداشتیم اووو_برنا

  تربیتی بی خیلی میدونستی_

   بودی گفته بهم قبال اره_برنا

  همیش مرخص هم فردا میمونم عسل کنار خودم من خونه برو تو برنا بسه خب خیله_باراد

 بزارم دلتون به داغی یه نیستم برو من خود بی_برنا

  برنا برو گفتم_باراد

  داداش میرم نزن امام حضرت یا_برنا

  کرد بوس گونمو من سمت اومد

 اداشمد االن ولی بمونم کنارت میخواستم االنم کنارت میام صبح عزیزم خدافظ فعال_برنا
  نداره طاقت

  خنده زیر زدم گفت باحال همچین

  خدافظ فعال خب خیله_

 

  ما سمت برگشت که بود در کنار

  عزیزانم بگذره خوش_برنا
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  میکرد ازشنو صورتمو دستش با بهم بود شده خیره بارادهم بود رفته برنا بود ساعتی ربع یه

  بهم شدی خیره اینجوری چرا حاال_

 نگت لبا این خوشگلت چشای اون واسه دلم بود شده تنگ واست دلم خانومم هیچی_باراد
  بود شده

 

 

 

 

 

 

 

  

  دارم زندگیم مرد کنار زندگی بهترین االن خوبم خوبه ماه یه دقیقا االن

 این هب بودم کرده عادت بودم آتریسا پیش قبلشم سوگلم جیگر پسر کنار حاضر حال در
  جک ورو دوتا

 

  میخنده ناز چه نگاه سوگی جان ای_

  خوردی بچمو بسه_سوگل

  خودم دوماد بشه باید بود دختر تگه شدم دار بچه میگم دارم االن از_

  بود شیرین و تپل که بس چلوندمش میتونستم تا
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   نکردم درست شام هنوز برم من سوگی_

  میکردی درست روز هر انگار میگه همچین_سوگل

  گلم بای فعال نداره ربطی تو به اونش_

  شام واسه کردم خرید یکم اول خونه سمت افتادم راه سرعت آخرین با شدم ماشین سوار

   ودنب شده بلند کوچولو یه موهام کردم عوض جین وشلوارک سفید شرت تی بایه لباسامو

 از همین خدایی ندارم رو دیگه غذاهای حال کردم درست مرغ با پلو زرشک شام واسه
 ورش گربه خودمو حموم تو پریدم شه پیدا شوورم کله سر که االناس بود تر آسون همشون

  نمک خشک موهامو میکشید طول ساعت یه فقط قبال بخیر یادش اخی بیرون اومدم کردم

 وسد کنم چکار خو دارم کرم میدونم زدم قرمز جیغ رژ یه پوشیدم رنگمو صورتی دامن تاپ
 زارب امشب یه جون وجی خیال بی (عسل شدی پرووو خیلی حیا بی) کنه بوسم آقامون دارم
   .باشم راحت من

 دمق ناز با بیام عشوه میخواستم بود وقتش حاال پایین رفتم جت مثل اومد که در صدای
 ما به هعشو اصال اه اه زمین خوردم کله با کرد گیر پام شد چی نمیدونم باراد سمت برداشتم
 رنبگی سرمو اومدم تا خنده از االن تا کرده غش باراد قطعا بود گرفته خندم خودم نیومده

  مهربونی چقدر پسر بشی ناز بودم آغوشش تو باال

 

 دیوونتم همینجوریم من خانومم بیای عشوه نمیخواد_باراد

  زمین خوردم کنم ناز واست یکم اومدم دیدی اخ_

  قرمزت لبای این با معلومه_باراد

  کردم بوس لپشو کردم حلقه گردنش دور دستامو

  بارادم دارم دوست خیلی_

  عسلم بیشتر من_باراد
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  الیباح چقدر روزگار هی شدم عاشقش االن میمرد کاش میگفتم پیش وقت چند همین حاال

  لبام رو گذاشت لباشو

  ای؟ خوشمزه خیلی میدونستی_باراد

  داشتی؟؟ شک اره_

  هستی هم شیفته خود_باراد

  شد بلند اف اف صدای که الوترکوندن فاز تو رفتیم دوباره

   هستی هرکی کنه عقیمت خدا کنم بوس شوورمو دقیقه دو نمیزارم مزاحم اییششش

 دعا هرچی معذرت خدایا داخل اومدن بابا و مامان دیقه یه از بعد کنه باز در رفت باراد
   بگیر نادیده کردم

 اتاق توی رفتم سریع رفت غره چشم بهم مامان کوتاه دامن تاپ کردم وضعم سر به نگاه یه
 عضای وبابام مامان جلوی همه این منو درسته این شکر کرمتو خدایا کردم عوض لباسامو

  کنی

  زدم وبابا مامان به پهن و پت لبخند یه

 ؟؟ کردین گم راه طرفا این از خبر چه اومدین خوش خیلی_

     بزنیم بهتون سر یه گفتیم بودیم تنها دخترم نه_بابا

 شرکته کال که باراد بود رفته سر حوصلم منم خوب چه_

 بله اختماند نگاه یه باراد به کرد اشاره بعد مشخصه کامال گفت زد شیطونی لبخند یه مامان
  شم ضایع باید کال یعنی رژه جای کردم بوسش که اونجایی

     بیارم چایی برم من: گفتم بهش پیچوندن واسه زدم لبخند یه

 آشپزخونه توی اومد هم مامان

 چاره بی میگفتم همیشه نمیزدی سفید سیاه به دست بودی که خونه عسل میگم_مامان 
  کنی داری شوهر بلدی خوب میبینم االن شوهرت
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  خجالت از شدم سرخ خندید بعد

 ؟ نمیکنی بوس رو بابا  خودت تو ببسنم اصال مامان اه_

  بیا زود برم من میگم چیزه_مامان

 

 

 

 

 منو باشی تو تا من مادر حقته خندیدن کردم شروع بیرون رفت آشپزخونه از که مامان
  نکنی اذیت

  داخل اومد باراد که میشستم رو ها میوه داشتم

  عسلم نداری کاری_باراد

  عزیزم نه_

   (  بزن حرف آدم مثل سرت تو بخوره عزیزمت چندش ی دختره اوووق)

  کرد ریز بوسه تا چند گردنم تو کرد فرو سرشو سمتم اومد

 مکرد حلقه گردنش دور دستمو سمتش چرخیدم بودم شده خود بی خود از میگی منو حاال
 امانم اینکه از غافل لباش رو گذاشتم لبامو آروم شدم حیا بی جدیدا چقدر ببخشه منو خدا

 حس ویت میبوسیدم ولع با باراد بودم بسته چشامو میکرد نگاه رو ما داشت بود وایستاده
 دممیاور  فشار هرچی حاال  دیدم مامان خندون چهره کردم باز چشامو بود رفته فرو شیرینی

  نبود کن ول باراد به

  کنه بوس زنشو بزار بچمو داری چیکارش_مامان

  بیاد خواب اتاق توی مونده فقط این از بیشتر ریزی ابرو خدا واییییی

    خجالت از میشدم آب داشتم بگو منو شد جدا ازم باراد مامان صدای با
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 رتپ هواسم خوب غنچه یا میکنه قرمز یا لباشو خب عسله تقصیر همش بخدا چیزه_باراد
  میشه

 کردیم شروع انداختیم هم به نگاه یه مامان منو میکرد اعتراف داشت دوساله بچه مثل
    خندیدن

 

  گذاشت تنها جا نمیشه،به رو جوونا شما کال_مامان

  کردم باراد بازوی حواله مشت یه موقع همون بیرون رفت

  کنی بوس منو اینجا بیای گفت تو به کی اصال_

  بود کننده شروع کی_باراد

  درخته خود از کرم میگن راست افتادم لحظه اون یاد

   ببر رو ها چایی این بیا بیخیال هرکی حاال_

 

  بردم رو ها میوه خودم بغلش تو کردم پرت سینی

 مادر این حاال نموندن شام واسه کردم هرکار کردن رفتن عزم بابا و مامان که بود ده نزدیکای
  گفت گوشم توی رفتم موقع کردم چکار بندازه یادم همش میخواست ماهم

  بود معلوم بوسیدنت از عاشقته بدجور شوهرت این_.

  پرویی قالب تو رفتم شدم خجالت بیخیال

 مرهث اشکان منو پس نکردین کارا این از بابا تو انگار میگی جور یه جون مامان ببخشید_
  هستیم کی عشق

  رفت کرد خداحافظی لب زیر پایین انداخت سرشو خخخخخ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM مریم – عسلیازدواج 

telegram.me/romanhayeasheghane 170 

 ** *******  میارن کم که میدم جوابشونو همچین بزنن حرف کافیه عسل میگن من به
***** ***** ***** ****         *******    *****  

 

 

 

  میارم باال مشه جوریه یه حالم شدم بیدار که صبح از میزنی حرف خیلی سوگی_

 ...شایدم یا شدی مسموم شاید خوب_سوگل

 .......چی شایدم یا_ 

  ای حامله_سوگل

  مامان بگه بهم بیاد بچه یه اونوقت ام بچه خودم هنوز من نکنه خدا جیغغغغغغ_

  بارداریه های نشونه  میگی داری تو عالئمی این واال_سوگل

   دکتر شده من واسه بابا برو_

 االب میخورم هرچی ریخته بهم ورودم دل صبح از بود ریخته بهم اعصابم کردم قطع گوشیو
  داخل اومد باراد کردم باز در شد بلند اف اف صدای میارم

  علیک_

  خانومم سالم_باراد

 ها نه نهخو تو البته آوردم باال روتون به گالب خورد مماخم به عطرش بوی بوسید گونمو بعد
 دستشویی رفتم

 

  دکتر برم باید میمرم دارم نمیشه اینجوریی

  دکتر بریم بیا میمرم دارم نیست خوب حالم_
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  عزیزم بپوش،بریم لباس_باراد

  

   ...........تنمه چی ببینم کنم نگاه نداشتم حال حتی پوشیدم لباسامو

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

 اشونولباس ملت این چرا خدایا میشد بد حالم هی منم نگو که بود شلوغ اینقدر بیمارستان
  بابا شدم خفه نمیشورن

 عزیزم بهتری_باراد

 میکنم خراب سرت رو بیمارستان باشم اگه نباشم حامله کن دعا فقط ببین_

  شیم دار نی نی که خوبه آخی_باراد

  شی دار نی نی نکرده الزم نی نی هنوز خودت تو_

 یه همن همراهه غول نره این میدید حاال پرو البته صد و بود زن دکتر شد نوبتمون باالخره
  بودم کرده داغ که میکرد سوالهایی

  بدم انجام میشد االن همین بود آزمایش،بارداری چون نوشت آزمایش واسم

 واهگ دلم داخل اومد باز نیش با آقا ساعت نیم بعد کشیدم دراز تخت یه روی دادم آزمایشو
  هبد قورتش درسته داره دوست آدم میشه جیگر اینقدر میخنده هم وقتی کثافت داد بد

  میزنن چشت االن  صحابو بی اون ببند بازه کلت پس تا نیشت چرا_

  نباشم حال خوش اونوقت میشه مامان داره کوچولموم عسل_باراد

  نهههههههه_

   تو منو وجود از که بچه یه میشم بابا منم یعنی ارههه_باراد

 مدماو قپی منم البته حاال برنه حرفی نیومد دلم بود زده ذوق همچین کرد بغلم اومد بعد
  باشم داشته بچه داشتم آرزو خودمم وگرنه بیارم در بازی شاخ میخواستم
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   من بشم فسقل اون قربون الهی_

 

 وشخ اینقدر سوگند حتی کردم خبر رو همه دقیقه ده عرض در بیرون اومدیم بیمارستان از
  گفتم مامانم به حتی که بودم حال

  بخرم لباس بچم واسه خواست دلم اوخی داشت نگه  سیسمونی یه روبروی ماشین

  بخریم بریم شو پیاده میکنی فکر چی به میدونم_باراد

  عاااااششققتم یعنی_

 

 شجنسیت هنوز نمیدونی تو خر اخه بگه بهم نیست یکی حاال خریدم میومد خوشم هرچی
    میخری؟؟ لباس واسش چیه

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

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

 

 

 

 تو وکوچول نی نی با بودم کرده باد حسابی میخوردم خر مثل بودم کشیده دراز کاناپه روی
  میزدم حرف شکمم

 اومد نمیره شرکت من خاطر به ولو خونه تو همش بارادهم این بود ظهر بعداز3 ساعت
  نشست کنارم

  میشه شکلی چه بچمون نظرت به_باراد

  خوشگلش مامان مثل معلومه_

  میزارمش همونجا باشه تو مثل اگه_باراد
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 من نباشه من مثل اگه میگم دارم االن همین باشه من مثل بخواد دلت هم خیلی_
  نمیخوامش

  بره ضعف دلت دیدیش موقع هر که باشه من مثل باید نه_باراد

  کرد بازوش حواله مشت یه

  میاد خوشم تو از من گفته کی شیفته خود خودتو کن جمع_

  روشکمم گذاشن دست شد شیطون چشاش

  چیه؟ بچه این پس نمیاد خوشت من از اگه_باراد

   شخصیت بی_

 ورتمص به غلیظ اخم یه احمق گاو گرفتم منظورشو تربیت بی پسره کنم خفش بود حقش
  پاش رو کوبوندم محکم پامو شدم بلند دادم

  اتاق تو اومد آقا که بودن شده گرم چشام حسابی میومد خوابم اتاق تو باال رفتم

 قهره؟ عسلم ببینم_باراد

  بهم چسپبد اومد کنه مثل ندادم جوابشو

  تو و من عشق ثمره بچه این عزیزم که نگفتم دروغ_باراد

  نبودی لوس که تو بزن حرف آدم مثل اووووق_

 به تدوخ چشاشو بوسید پیشونیمو کرد صورتم نزدیک سرشو میخندید هرهر خنده زیر زد
 بچه کال نداریم شانس ما خدا ای دلم توی پیچید وحشتناک درد یه کنه بوسم اومد تا لبام
  بچه از اینم برنا و مامان از اون مزاحمه هم

  بیمارستان سمت افتادیم راه پوشیدم آورد مانتو سریع بود شده هول بیچاره

 ___ _____ ___________   __________            _______ ________  _________  
_____ 
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 وبابای انمام بعد وامیر سوگل بعد اشکان و ترانه بعد دیدن تختم کنار باراد کردم باز چشامو
  آریا و برنا و  وباراد خودمو

   خانومم خوبه حالت_باراد

  کو؟ بچم آره_

   بیاد پرستار میگم االن دختر داری عجله چه_باراد

 

 کردم نگاه بهش بغلم گذاشت ناز کوچلو دختر یه داخل اومد پرستار مین چند از بعد
 سح چه مامانی تو نازی چه اوخی بود شبیه بیشتر من به درکل ولی بود باراد کپ چشاش
  کنارم سوگلراومد کردم بغلش وقتی داشت شیرینی

 یرز  زدم گفت اینو خودم عروس میشه شه بزرگ بزار وای این نانازه چه جییغغغغغ_سوگل
    میخندیدن هم بقیه خنده

 

   بودن خونمون همه22 ساعتای تا شب شدم مرخص بیمارستان از

  بود ایران به سوگند برگشتن بشنوم میتونستم که خبری بهترین

 بود نمسک واسم وجودش که فرد بهترین بمونه کنارم کسی نزاشتم خواهش و اصرار کلی با
   بود باراد

  رفتن وبوس ماچ و تبریک کلی با خالصه

 خم ودآگاهناخ که بودن کوچلو و ناز اینقدر لباش بدم شیر بهش که برداشتم کوچلومو نی نی
  بوسیدمشون شدم

  گرفتی اشتباه من با بچه کنم فکر اخی_باراد

  میخواد دلش ادم کوچلون و ناز اینقدر لباش تربیت بی_

  کرد حلقه کمرم دور دستاشو کنارم اومد
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  بزاریم چی اسمشو_باراد

 که بچمو اسم دوست میکردیم بازی مامان ترانه با که قبال یادمه ولی نمیدونم اوووم_
  بود بارانا بود عروسکم

  ببینم بده منو کوچولوی بارانا حاال_باراد

  بغلش تو گذاشتم بچه کردم قهر ساله چهار بچه یه مثل شد حسودیم

 ودشخ بچه به کی اینکه از تر مهم و اخه میکنه قهر شوورش با کی عمویی سالته چند اخی)
  ( میکنه حسودی

  میشی ناراحت میگم بهت چیز یه جون وجی خفه تو

 وت کرد پرت منو من سمت اومد طرف اون گذاشت بچو باراد که میکردم دعوا خودم با داشتم
  بغلش

  بخوابم میخوام شدم له کن ولم_

  جوجه؟ میکنی حسودی_باراد

  میکنم حسودی گفته کی بعدش عمته جوجه اوال_

  میکنی حسودی میزنن داد اخمات اون_باراد

  بخوابم برم بزار حاال شد خوب میکنم حسودی اصال_

   میریم هم با_باراد

    بخوابم تنها میخوام_

 قلبم تو ور تو جای ای دیگه کس محاله باشی تو تا باش مطمعن اینو عاشقتم من ببین_باراد
  بگیره

 به اراناب صدای با که الوترکوندن فاز تو رفتیم میشد جوری یه دلم میزد که حرفایی این از
  بهش نمیکنه رحم آدمم بچه از اینم بیا میکرد گریه داشت اومدیم خودمون

  برم باال نمیتونستک ها پله از رفت خواب تا کردم آرومش بدبختی هزار با
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 باال فتر  گرفت رو بچه بیام باال نمیتونم من بخواب کنارش خودت اتاق تو ببر رو بچه بیا_
 هم بعدش هوام رو دیدم بخوابم اومدم تا میخوابیم پایین همین میگفت حداقل گرفت دلم

  بخوابم خانومم بدون من میشه مگه_باراد زندگیم فرد ترین عزیز گرم آغوش

  لبام رو اومد پهن و پت لبخند یه

  ............     .......... باری عاشقتم_

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

 

  شدم بیدار میزد حرف بارانا با داشت که سوگل داد و جیغ باصدای

  مانندتو کالغ صدای اون ببر کووووفت_

  میکنم معرفی بهش بجتو شوهر دارم بابا گمشو_سوگل

  بود دستش بغل پارسا کردم نگاه یه

  نانازه چه نگاه الهی شه فداش خاله بده شیر کوچلو نی نی این به پاشو_سوگل

 هاومد سوگل دادم شیر بارانا به بعدش زدم صورتم دست به آب یه کندم دل خواب رخت از
 . خنده از بودم کرده غش من که میاورد در بازی دیوونه کلی کنارم بود

 

  کرد رفتن عزم سوگل بودن رفته خواب ها بچه

  عشقم خدافظ بیاد شوورت االناست پیشت میام صبح برم من_سوگل

 نبود باراد از خبری بود شب9 ساعت گرفتم عجیب شوره دل یه رفت سوگل که همین
 گرفتم مه دیگه بار یه بود خیس خیس کشیدم صورتم به دست بود خاموش گرفتم شمارشو

 ونستمت باالخره بود اعصابم رو بارانا صدای طرفم یه از میترکید داشت مخم بود خاموش ولی
  بخوابونم رو بارانا
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 شد باعث این و بود برنا روش زدم شیرجه واقعی معنای به خورد زنگ گوشیم22 ساعتای
  بگیرم شوره دل بیشتر

 

  جانم_ 

  بیداری عسلی_برنا

  نرفتم خواب میزنه شور دلم نیومده باراد عزیزم آره_

  گریه زیر زد گفتم اینو

  کنارت میام االن_برنا

 

 ندگیز  واسه اینکه فکر از افتاده اتفاقی بودم مطمئن کرد اینجوری چرا خدا شده چی یعنی
 اومد رناب باالخره  باریدن به کردن شروع اشکام شد سیخ تنم به مو باشه افتاده اتفاقی من
  زد خشکم قیافش دیدن با کردم باز که در

 ه؟..شد..ی...چ_

 میکرد گریه بلند صدای با

  بریم بپوش لباس خوبه حالش نباش نگران عسل برم قربونت الهی_برنا

  شده چی بگو واضح_

  کرده تصادف داداشم_برنا

     .......      ...... مطلق تاریکی ثانیه چند از بعد شد تار چشام شک تو رفتم گفت که اینو
........   .......   ......  ...   

   ...... .......  
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 رنگ داشتم تازه ؟ کردم چکار من مگه خدایا میشد مرور ذهنم توی داشت اتفاقا همه
  میکردم زندگی عاشقونه داشتم تازه دیدممی خوشی

 خبر رناب وقتی میکرد مبارزه مرگ با داشت زندگیم تمام که اتاقی شیشه شدم خیره روزه سه
 ردک تصادف بارادم افتاده واسم شومی اتفاق چه فهمیدم بعدا ولی شدم بیهوش داد بهم

  نمیشه باورم میشن اکو مغزم توی دکتر حرفای هنوز

  ( مغزیه مرگ زیاد خیلی احتمال ولی مغزی مرگ بگم نمیتونم هنوز کما رفته شوهرتون)

 که تگاهدس کلی با بود تخت روی زندگیم انداختم شیشه به نگاه یه شدن رونه اشکام دوباره
  بود شده وصل بهش

  زدم صداش برگشت دومین از بعد اتاق توی رفت پرستار

 خانوم؟_

  جانم؟_پرستار

  دقیقه یه فقط اتاق توی برم میشه_

  بیا زود ولی خانومی باشه_پرستار

 

 رو منشست گرفتم دستشو شد ریش دلم زخمیش صورت به افتاد نگاهم کردم باز اتاق در
  صندلی

 مج اینجا از روزه سه ندارم دوریتو طاقت میشم داغون دارم منو ببین پاشو بارادم پاشو_
 بریم هم با میخوام نزدم کوچلومون دختر به سر یه حتی دیدن عشق به فقط نخوردم
  پاشو خدا رو تو پیشش

 تسخ ازش کندن دل کردم بوسه غرق صورتشو تمام نذاشت هقم هق بدم ادامه نتونستم
 نخورده جم من کنار از روز سه این هم جون مادر بیرون برم کرد مجبورم پرستار ولی بود
 تمرف گرفتم وضو بود زده سرم به خوندن نماز هوای بدجور خونه نماز بود رفته االنم بود

  بود گرفته دلم کنارش رفتم میکرد گریه داشت جون مادر پیش
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  بدین بهم قول یه میشه_

  اومد خودش به زود خیلی ولی خورد جا

  عزیزم بگو_مادرجون

  اشینب بارانا مراقب میمیرم منم افتاد اتفاقی واسش نکرده خدایی اگه هیچم باراد بدون من_

 زنیب حرفا این از نداری حق دیگه پاشو باشه خدا به توکلت امیدی نا چقدر دختر بسه_مادر
 روزه سه نیست روت به رنگ خونه برو واشو هم حاال میشه بزرگ مادرش پدر با بچه اون
   میاری در پا از خودت داری نزدی غذا به لب

  جون مادر برم نمیتونم خدا به نمیتونم_

 

 نگت بارانا واسه دلم ریختم اشک شیشه اون به بردم پناه دوباره شدم آروم خوندم نمازمو
 از هم سوگند پیشم اومدن همه روز چند این توی برم اینجا از نمیتونستم ولی بود شده

   .........    ...  نکرد ایجاد تغییری هیچ حالم توی ولی زد سر بهم اومد بود اومده آلمان
.......... 

 

 

 

 بینب استخون پوست شدی انداختی خودت به نگاه یه  خونه برو بیا من جون آبجی_اشکان
 وصل تقویتی سرم بهت دارن همش نخوردی تکون اینجا از ماه یه آوردی خودت روز به چه

  میکنن

  نکن اصرار اینقدر خدا رو تو نمیام باراد بدون من برو هم تو اشکان نمیام_

  بخور غذا خورده یه حداقل نیا باشه_اشکان

  کنم خالی خودمو داشتم دوست کردم بغض
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 طاقت میشم خفه دارم بود وصل بهش نفسم اشکان چی؟ یعنی عشق میدونی هیچ_
  ندارم دوریشو

   زدم زار اشکان آغوش تو کردم پرت خودمو

 خواینمی بکشه طول خیلی ممکنه کماست تو گفت چی دکتر شنیدی خواهری آروم_اشکان
  ؟ بزنی نازت کوچولو دختر به سر یه

  شده ذره یه واسش دلم اینجا بیاریش میشه_

 وضعت سر به دست یه برو کرده دق مامان خدا به خونه برو تو اینجا میمونم من_اشکان
  بیا بعد بکش

  خونه برم ساعت چند واسه شدم رازی اشکان های التماس کلی با

   برو من ماشین با ماشین سوئیچ خواهری بیا_اشکان

   بهتره اینجوری میرم پیاده_

  اینجایم من کن استراحت داشتی دوست وقت هر تا راحتی هرجور_اشکان

  هستی که مرسی داداشیم باشه_

 

 جاری چشام از اشکی قطره قدمم هر با سرد هوا بود زمستون اوایل خونه افتادم راه پیاده
 آرومم که بود چیزایی بهترین از یکی آهنگ بودن زده زل بهم تعجب با هم ملت میشد
  میکرد

 پلی رو لوتت بودیم بیمار هم به ما اهنگ گوشم توی گذاشتم هامو هنسفری برداشتم گوشیمو
   کردم

  بودیم سیگار نخ یه با حال خوش بودیم بیمار هم به ما _.

   بودیم سیگار نخ یه با حال خوش بودیم بیمار هم به ما
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 دممق اولین از سهمم نبودی نه اولم از میکردم اشتباه اصال من ازت کندن دل نیست ساده
  بدنم زده یخ

 تنشم یه  گیره بد در پرشن یه درگیر افکارم امشب ام خسته کلی اولشم نبودیم هم مال ما
......  

  .....  بودیم سیگار نخ یه با حال خوش بودیم بیمار هم به ما

 

  وایسته یهو من قلب اینکه مریضیم هم به ما

  راسته بگم تو به من هرچی نی اتفاقی

  آسه تو به بشم وصل دارم دوست همش من

  فاسد بشم یهو بعد بده رد خواست یهو من مغز

   آلوده تو به من شدم چشات خراب

  وامونده و هرزه هرچی با نپریدم

  نابوده و نحس همچی که هرموقع

 ....بوده دعام به دست یکی که میکردم حس

  طاعونه و اسب مثل چی یه جدایی داغونه حبسه دات خونه تو هم تو

  دوتامونه دست اینا همه خدایی

  ... بارونه و بسته هوا آرومه و خسته

 ...... بودیم بیمار هم به ما     

 

   میمردیم هم بی ما

  بردی کردی فکر
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   خودی بی کندی

 ...... میمردی امروز همین کاش که داری باز آرزو اما آزادی االنم

 

   بودیم مبتال هم به ما

  بودیم طال جفت یه ما

  داشتم ناخالصی من نه

  بودی دخترا اون از عزیزم تو نه

 .......بودیم سیگار نخ یه با خوشحال بودیم بیمار هم به ما

 

  خونه رسیدیم کی نفهمیدم که بودم شده غرق اینقدر
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  خوردن جا دیدن منو تا ترانه مامان

  بنداز خودت به نگاه یه آوردی خودت روز به چه عسل_ترانه

  ؟ کجاست بارانا ترانه کن ولم_

  خوابه اتاق تو_ترانه

 خوابیده معصوم چه نگاه مامانی من شم فدات الهی بود خواب گوشه یه اتاق توی رفتم
    کرد تزریق بهم آرامش کردم بغلش

  داخل اومد مامان مین چند از بعد

  میرن آریا و اشکان بری بیمارستان نمیخواد دیگه نکن لجبازی اینقدر دخترم عسل_مامان

  اومدم بارانا خاطر به فقط االنم نرم محاله من مامان بسه_

   هخوابید معصوم چه دختر ببینی کجایی باراد عشقمون ثمره بارانا به بودم شده خیره

   شدم بیمارستان راهی 2 ساعتای معصومش قیافه به بودم زده زل تمام دوساعت

  داداشی سالم_

   اومدی چرا تو ببینم داداش عشق سالم علیک_اشکان

  بکنم دل ازش نمیتونم هم لحظه یه داداشی بیارم طاقت نمیتونم_

  میمونم کنارت من پس_اشکان

  ترم راحت خودمم اینجوری بخدا برو نه_

 شروع شیشه اون سمت بردم هجوم دوباره بره شد راضی تا رفتم راه اشکان مخ رو کلی 
   کردن گریه کردم

................ ....      .. 
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 هگری فقط نشستم پنجره روبروی شده یکی وروزم شب ماه سه این توی گذشت ماه سه
   میکنم

  داخل؟ بری میخوای عزیزم_پرستار

  سوخت واسم دلش انگار

  برم؟؟؟ میشه یعنی_

  بیا زود فقط نشه چرا_پرستار

  کردی لطف خیلی مرسی_

   کردم بارون بوسه صورتشو کل اتاق سمت کردم پرواز

 رو تو شده تنگ گفتنات عسل واسه دلم چقدر میدونی میشی بیدار کی پس بارادم سالم_
  شده تنگ آغوشت واسه دلم شو بیدار خدا

  گریه زیر زدم بدم ادامه نتونستم

 خیره ساعت یک دقیقا بود افتاده گود چشام بودم کرده گریه که بس میترکید داشت سرم
  دش چی نفهمیدم دیگه رفت گیج سرم یهو ازش بکنم دل نمیتونستم بهش بودم شده

 دز  صداش آروم خیلی بود خواب تختم کنار ترانه بودم بیمارستان توی کردم باز چشامو

 ترانه،ترانه_

  ؟ االن خوبی آجی جونم_ترانه 

  ترانه؟ شده چم من_

  نمیدی گوش بخور غذا میگم هی بودی کرده ضعف هیچی_ترانه

  چطوره؟ باراد_

  اتاقن توی دکترا ولی پیش ساعت یه همین اومده هوش به نمیشه باورت عسلی_ترانه
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 تارپرس اتاقش سمت کردم پرواز پایین اومدم تخت روی از جوری چه نفهمیدم گفت که اینو
  زد لبخند دید منو تا اتاق در کنار بود وایستاده

  اومد بهوش شوهرت خانومی مژده_پرستار

  داخل برم میتونم_

  بعد شن منتقل بخش به بزار عزیزم نه_پرستار

  بیچاره نکنه وحشت بزن صورتت به آبی به بریم بیا خدا رضای محض_ترانه

  کرد وحشت بیچاره طرفش رفتم همچین بیرون اومد دکتر برم خواستم تا

  زد لبخند یه دکتر

  داخل بفرمایید تهرانی خانوم آروم_دکتر

 کردمن کارو این ابرو حفظ واسه ولی کردم ماچش شاالپ شاالپ بغلش بپرم میخواست دلم
  کردن گریه کردم شروع بغلش پریدم اتاق توی رفتم

 نیومدی بهوش چرا هاااان بود شده تنگ واست دلم چقدر میدونی معرفتی بی خیلی_
  ندیدم دخترمو دوماه میدونی

 خانومم ببخشید_باراد

  میکردم گریه بلند صدای با بودم کرده فرو سینش تو سرمو

  ببینمت بگیری باال سرتو نمیخوای عسلم_باراد

  کرد بغلم محکم خیلی ولی خور جا دید منو تا

  نمیرفتم هم خونه تو دیدن عشق به فقط شدم چی میبینی_

      

 غییرت کلی کوچلوم دختر بود آورده رو بارانا مامان بیمارستان اومدن همه ساعت نیم از بعد
 کردم زمرمه گوشش توی آروم بود کرده
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   دخترم ببخش مامانی_

    .......           ..........    .........    .......باشه شده تنگ واسش دلم اینقدر نمیشد باورم
....... 

 

  ............بعد سال5

  ها میکنم چپت لقمه یه کنم پیدات پس کجایی بارانا_

 نا مینز  روی نشستم  نمیرسه جنم عقل میشه قایم جایی یه بچه این اخه نداشت فایده نه
  کردنش پیدا از شدم امید

  بیرون بیا بردی تو باشه_

  تو این شده جا جوری چه این شد باز دهنم بیرون پرید شد باز یخچال در

  چلوندمش حسابی منم بغلم پرسد

   تو جیگری چقدر_

  لفتم تو به_بارانا

  میشه شروع کودک برنامه االن بریم بدو_

 

 

 نماند هناگفت البته سالشه سه من بارانای و میگذره باراد و من مشترک زندگی از سال پنچ
 لمد بود رفته خواب بغلم توی کردم بهش نگاه یه میکنه شیطونی بس از آورده در پدرمو
 یدمچرخ سریع اومده باراد فهمیدم اومد که در صدای شه بیدار میترسیدم شم بلند نیومد

  طرفش

  میشه بیدار بچم نزدی زدی حرف هیس_

  عسلم پارک ببرمش میخوام شه بیدار بزار_باراد
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  زدن داد کرد شروع بعد

  دخترم پاشو ها بازی شهر بریم میخوایم بابایی شو بیدار بارانا_باراد

   داره دوست بیشتر اونو کال  باراد بغل رفت شد بلند شد بیدار که همین

  شدم کفری

  بیرون بریم بپوشم لباستو اتاق تو برو بارانا_

 تو فتر  ترسید هم بارانا بیچاره  بخنده باراد بود شده باعث که گفتم حرص با حرفامو همه
  اتاق

  سمتم اومد باراد

  ؟ کردی حسودی دوباره تو_باراد

  میشدم خفه داشتم که بغلش تو کرد پرت منو همچین

  میاد بارانا االن نکن_

  نمیاد نترس_باراد

 به انابار  صدای با  دیگه جریانید در خودتون جنبه بی که منم لبام رو گذاشت لباشو بعد
  اومدم خودم

   میکردن؟؟ چیکار_بارانا

  کنم عوض لباستو بریم بدو عزیزم هیچی_

 .خنده از کرد غش که رفتم باراد به غره چشم یه

  پایین رفتیم پوشیدم لباس خودمم کردم عوض رو بارانا لباسای

 

   خونه اومدیم رفت خواب بارانا بودیم بیرون22 ساعتای تا

  بریم نمیشم_ میشی اذیت من به بده رو بارانا_باراد
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 هی های ویژگی تمام داشتم دوسش چقدر کردم بهش نگاه یه گرفت ازم رو بچه زور به آخر
 فسمن االنم شد مهم واسم دفعه یه بود زندگی تو گاهم تیکه ترین بزرگ داشت زندگی مرد
  بنده نفسش به

  داریم هم کنار زندگی بهترین بارانا و باراد و من

  خوشبختن هم کوچلوشون آتریسا و ترانه و اشکان

  راهه تو که هستن نی نی منتظر هم پارسا و سوگل و امیر

 گذاشتن آبتین اسمشو که پسر یه شدن دار بچه سال سه از بعد آریا و برنا اما و

  میکنن زندگی اینجا االن ایران اومدن هم شوهرش و سوگند

 وچولومک دختر و زندگیم مرد مدیون خوشبختی این و وجودم تمام با میکنم حس خوشبختی
  .......... .......  هستم

 

  پایان

  نداشتم تجربه و بود رمانم اولین این بود بد اگه ببخشید گلم دوستای

  بزنید سر بهش میشم حال خوش هست  دیوونه عاشقتم هم بعدیم رمان

 

  حق پناه در

 (  مریم:نویسنده)

 

 


