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 1_پارت#

 

 مروارید

 

 گوشم به که تییک صدای با و چرخوندم قفل تو کلیدو

 ...شده باز در فهمیدم رسید

 جزوه بخاطر کردم جا جابه شونم رو پشتیمو کوله بند

 ...میکرد سنگیپ   دوشم رو بودم کرده کپ   که های

 

 ...شدم خونه وارد و دادم هل درو کوفته خسته

 

 فهمیدم رسید گوشم به که صداهای   با معمول طبق

 ...کثافتکارین مشغول پرساش دوست از ییک و ساحل

 

 ...گرفت گلومو بغض  
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EXCHANGE GROUP کاری از 

وع لب زیر  آهسته و آروم خییل ویل زدن غر به کردم شر

 ...برسه اگه که نرسه گوشش به که

 

 کارات این به میخوای یک تا...عوض   هرزه زنیکه:مروارید

 ...دستت از شدم خسته دیگه ... کثافت آخه بدی ادامه

 

 ...شدم دانشجوی   داغون آپارتمان اون کوچیک هال وارد

 و اخمو نگاه یه با و کرد بلند ششو مبل روی از ساحل

 ...اتاقم تو برم کرد اشاره چشماش با طلبکار

 

 که ها صحنه این برام بود تکراری نکردم نگاهشون دیگه

 عوض پرس دوست یه روز هر عوضیم هوسباز همخونه

 ...نبود پر تک کال یا و میکرد

 

شو صورت اینبار اتاقم سمت رفتم شی    ع  چه ...ندیدم پاتن 

 ...بهن  
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 ...کابوس یه مثل شده برام اتفاقا این همه

 

 ...کردم قفل و بسته درو و شدم اتاقم وارد

 

 اینجا نمیتونم دیگه...کوچیکم تخت رو کردم پرت کیفو

 ...بکشم نفس

 

تتی یه مانتوم زیر آوردم در لباسمو  پوشیده گشاد رسر

 به رو خونگیم شلوار پوشیدن زحمت باید فقط و بودم

احت برای زمای  ...میدادم خودم نیم دلم نداشتم اسن 

 و فکر از اینجوری چون باشم داشته خایل وقت خواست

 ...میشدم دیوونه خیال

 

 ...برداشتم پشتیمو کوله و تخت رو  نشستم
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 خراب حال اب من ویل رسید گوشم به صداهای   دوباره

م نشنیده کردم سیع  ...بگنر

 

 برگه رو خودکارو فقط صداشون شدن بلند بار هر با و

 ...میدادم فشار

 

 

 

 2_پارت#

 

 میدونستم بودم نشده خارج اتاقم از و بود شده شب

 ...رفته پرسشم دوست و خوابیده ساحل

 

 و گذاشتم کنار هارو جزوه همیر   برای بودم نخورده ناهار

 ...شدم جخار  اتاق از

ای   جعبه
 ...بود رفتمون رو رنگو فر طرح گاز اجاق رو پین  
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 خریده سمساری از من که خونه این از ایوسیله تنها

ون یا ساحل...بودم  بود خونه وقپ   یا میخورد غذا بنر

ون غذای  از ییک یا میخرید خودش یا حاال میخورد بنر

 ...پرساش دوست

 

 
 

وع شپا طوری همون که بود آورده فشار بهم گرسنیک  شر

خونه از خوردن به کردم  شدم خارج که کوچیکمون آشن  

 تن با بود تنش زیرش لباس تیکه تا دو فقط که هم ساحل

 ...شد خارج اتاقش از کبود بدی   و

 

 ...میخورد هم به ازش حالم

 

 خونه وسایل بقیه برعکس که تیک مبل رو نشست اومد

 نیاز خییل قلم یه این به ساحل چون بودن گرون نو،نرم،و

 ...داشت
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 کردنش روشن با و برداشت عسیل روی پاکت از سیگاری

وع  ...سیگار کردن دود به کرد شر

 

 ...بود آور تهوع...بو این

ی اون بوی سیگار بوی از آورتر تهوع  ریخته که بود چنر 

 دماغم به بو اون و مبل رو نشستم وقپ   مبل رو بود

ا جعبه کردن پرت با و زدم اوق   خورد  شی    ع منر   رو پین  

 ...بردم هجوم دستشوی   سمت

 

 ...کشید فریاد اشگرفته صدای با ساحل

 

 چته؟ االغ هوووشه: ساحل

 

 ...آوردم باال رو بودم خورده هرچ  

 

دم اوق  ...میکردم شفه...منر 
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 ...شدم خارج دستشوی   از آتیشر 

 

 اینجا منم...نکن کاریا کثافت این از گفتم بار چند:ساحل

 ز  آدمم
 
 ...میکنم ندیک

  

 ...گفت معمول طبق و انداخت بهم خشمگیر   نگاه یه

 

 منه خونه اینجا...نداشته نگهت زور به اینجا کش:ساحل

 کاریا کثافت این از که کپ   پیدا رو جای   بری میتوی  

 ...نباشه

 

 

 

 3_پارت#
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 برم؟کجابرم؟

 هم دقیقه یه مگه داشتم امکانشو و موقعیت اگه من یعپ  

 ...بود میکردم؟محال حملت اینجارو

 

 ...اتاقم تو چپیدم دوباره و شدم رد مقابلش از کفری

 

 ...کنم چیکار باید دونستمنیم

 

 داد؟نیم اجاره خونه تنها و تک دخن   یه به کس هیچ

 

 با و کرد باز درو یابو مثل ساحل که بودم شپا هنوز

 ...شد اتاق وارد وضعیتش همون

 

 ...یبد بهم باید تومن پنج:ساحل
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 به خودش دوباره که کردم نگاهش خشم و تعجب با

 ...اومد حرف

 

 ...کنم بیشن   رو خونه پیش پول میخوام:ساحل

 

 ...غریدم حرص با

 

 ...مونده ماه دو قراردادمون اتمام موعد تا ویل:مروارید

 

 ...گفت و زد سیگارش به پویک خیال ی  

 

 ...دارم نیاز پول به االن من :ساحل

 

 ژل دوباره میخواست یا کنه چیکار یخوادم میدونستم

 رایه همچیر   تو پولو یا و اندامش یا صورت به کنه تزریق

 ...کنه خرج
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 ...ندارم پول االن من:مروارید

 

 ...کنم شش به دست فعال میخواستم

 

 مال حسابت تو میلیون پنجاه اون پس...بیخوددد:ساحل

 کیه؟

 

 شاغ بود تهرف اون...بشم منفجر حرص از بود مونده کم

 ...من وسایل

 

 بگم باهاش میکردم مشاجره و میگفتم بهش هم چ   هر

 ...میشد متوجه مگه

 

 وضعیتو این نمیتونستم دیگه کنم چیکار دونستمنیم

 ...کنم تحمل
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  کجا دارم میفهمید بابا اگه
 
اشت میکنم زندیک  یک نمنر 

 ...بمونم اینجا هم دقیقه

 

 

 

 4_پارت#

 

 یه دوباره شب تا کردم واریز ساحل حساب به پولو صبح

 ساحل مطعنم که کاغذ تیکه یه بنویسیم جدید قرارداد

 ...نیست پایبند بهش

 

 ...کنم تحملش مجبورم موقعیتم بخاطر

 

د حرق   خودش از  هیچکس نه یا داره ای خانواده که نمنر 

 همکالسیام از ییک پیش سال دو...گرفتنیم شاغشو هم

 که کردم قبول اریناچ روی از منم و کرد معرفیش
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 خودشو واقیع روی اون رفته رفته ویل بشم اش همخونه

 ...داد نشون

 شنوشت مثال تا بخونم درس تا تهران اومدم جنوب از

 ...بدم تغینر  خودمو

 ویل رسیدم اینجا به التماس و خواهش و مکافات هزار با

فت موتور  ...کنهیم حرکت الکپشت یه مثل من پیرسر

 

 ...رفتم باال ها پله از خسته

 دیدم که ای صحنه با ویل شدم خونه وارد و کردم باز درو

 ...بستم درو و شدم خارج دوباره ترسیده

 

 ...ساحل کنه لعنتت خدا

 

 ...بشه تموم کارشون تا نشستم پله رو وار بیچاره
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 این دونمنیم...لرزیدیم دستام کشیدم حرض نفس

 ...میشه تموم یک بدبخپ  

 

 دوستای که بود شده شب دیگه گذشت ساعپ   چند

 و گذشی    کنارم از و شدن خارج خونه از ییک ییک ساحل

 ...رفی   

 

 خارج خونه از ساحل داخل برم و بشم بلند خواستم تا

 من به متعلق مطمعنم که بود دستش چمدون یه...شد

 ...بود

 

ون گذاشت آروم  ...در بنر

 ...کردم نگاهش سوایل و تعجب با

 

 خوامنیم دیگه بشه همخونه من با که اومده امنر :ساحل

 ...بموی   اینجا
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی هشت زلزله آن یه انگار  آوار زیر من و داد رخ ریشن 

 ...شدم دفن

 

 ...اومدم حرف به شده زورم به ویل

 

 کجا من شب وقت ساحل؟این شدی جپ  :مروارید

 ...داخل بیام میخوام کنار برم؟برو

 

 ...شد راهم سد

 

ه:ساحل  رات مخونهتو میگم ریک مگه دیوونه دخن 

 ...هری...نمیدم
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 ساحل بودم آورده کم...میشدم دیوونه داشتم دیگه

 من میدونست اون بودم دیده که بود زی   ترین آشغال

 ...برم که ندارم جای  

 

 

 

 5_پارت#

 

 زدم فریاد

 

 برم؟مگه کجا من شب وقت این آشغال آخه:مروارید

و شده خراب این تو نمیدوی    تومن پنج حندارم؟صب کسنر

 زدم؟ کارتت به

 

دم نفس نفس  ...منر 
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 وارد نتونم من که بود وایستاده در جلوی جوری اون ویل

 ...بشم خونه

 

 ...غرید کمر به دست

 

 ...دارم آبرو من نندازا راه هوار دادو اینجا اینجوری:ساحل

 

 ...زدم پوزخندی

 

 اومد حرف به دوباره جانبش به حق قیافه با اون با ویل

 

ط یه به:لساح ارم شر  ...تو بیای منر 

 

 ...کردم نگاهش منتظر
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 رامم...بدی گوش حرفام به آدم بچه مثل که :ساحل

 ...باشر 

 

 ...رو در رو وایستادم مقابلش و رفتم جلوتر

 

 فکر بعدش عواقب به اینکه بدون...خشم،نفرت،حرص با

 ...غریدم صورتش تو کنم

 

 ...کثافت بمنر  برو:مروارید

 

 ...بشم خودش مثل ییک که میخواد ازم چ   میدونستم
 

 سیک

 ...باشه اون دست امقالده که بشم

 

 یا کپ  یم نگاه ساحل به وقپ   سگ به رحمت صد ویل

 ...میشناسیش
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...کرد نگاهم تفاوت ی   خییل

 

 میکنم بهت لطف   یه...کن گم اینجا از گورتو پس:ساحل

یزم االن همیر   آشغالتو آت و  پس...خیابون وسط نمنر

 ...شاغشون بیا فردا و باش خوی   ن  دخ

 

ه نگاه مقابل در و  و کوبید روم به درو لرزونم تن و خنر

 ...شد خونه وارد

 

 تا داشتم برادری نه...تنهای  ...بودم خودم سال چند این تو

 ...باشه همدمم که خواهری نه کنه کمکم

 ویل تونستمیم...بزنم زنگ مادرم و پدر به نمیتونستم

 بر مشکالتم پس از خودم باید من واستمخنیم بیشن  

 ...بیام
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 میندازه بخاطرم خودشو یا میاد بر دستش از کاری چه بابا

 ...برگردم که میخواد ازم یا...وقوله قرض تو

 

 ...زدم فریاد...کوبیدم در به مشپ  

 

 حرف همدیگه با باید کن وا درو این بیا ساحل:مروارید

 ...بزنیم

به تا چند  نه و اومد صدای   نه ویل زدم رد به دیگه ض 

 ...کرد باز درو کش

 

 

 

 6_پارت#

 

 تالش باید خوب آینده یه به رسیدن برای میگن همه

 ...کشید سخپ   کرد،باید
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 ...ندارم دادن ادامه توان دیگه یک؟من تا ویل

؟ چه دادن دست از مقابل در خوشبخپ   ای 
 چنر 

اشتم؟ پا شده خراب شهر این تو نباید یعپ    منر 

 خوندم؟ یم درس ایدنب

 باشم؟ داشته بزرگ،بزرگ آرزوهام نباید

 

 ...افتاد چمدونم به نگاهم که چرخیدم افتاده های شونه با

 

 ...عوض   ساحل

 برم؟ کجا باید االن

 

ون برسه چه نداشتم امنیت خونه این تو من جا هیچ  از بنر

 ...خونه این

 

 ...نشستم ها پله رو دوباره
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 ...نرسیدم ای یجهنت به کردم فکر چقدر هر

 یعپ  ...نزد حرق   دادم بهش که میلیوی   پنج از ساحل

 ...زیرش بزنه میخواد

 بشه؟ همخونه میخواد پرسش دوست با گفت اون

 

 ...نمیشه موندن جای دیگه اینجا پس

 ...مخاطبام لیست تو رفتم آوردم در جیبم از گوشیمو

ای از ییک...گرفتم ندارو شماره  نههمخو  که دانشگاه دخن 

 ...میکرد جور ها دانشجو برای خونه و

 

 ...داد جواب بوق تا چند از بعد

 

 ...الو:ندا

 

؟ ندا الو:مروارید  خوی 
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 شما؟...بله:ندا

 

ای از ییک...محمدی مروارید منم:مروارید  دخن 

 ...ساحل همخونه...دانشگات

 

 دیگه میشناخی    همه که بود شده شناخته انقدر ساحل

 بود شناخته منو که ندا...نبود اضافه توضیح به نیازی

 ...گرفت تحویلم کیم

 

؟کاری:ندا ؟ خوی   داشپ 

 

 انداخت خونه از منو ساحل...نیستم نه که خوب:مروارید

ون ونم اآلنم...بنر  شاغ جای   یه...برم ندارم رو جای   بنر

م اینجا از برام؟پولش داری  نداره؟جای   اشکایل باشه بیشن 

 ندا؟ داری شاغ رو
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 7_پارت#

 

 جای   گفت هم ندا که شد بسته امیدم درهای همه وقپ  

 اضافه اش جمله به هم فعال کلمه البته نداره شاغ برام رو

 ...باشه امیدی کورسوی تا کرد

 امشب،همیر   همیر  ...بود مهم فعال همیر   من برای ویل

 ...ها ثانیه همیر   ساعت،و

 

 طبقه ساحل خونه...داغون طبقه پنج آپارتمان این تو

 بومم پشت به آمد و رفت شما و فصل این تو و بود خرآ

ه و نبود زیاد  ...نبود آمدی رفت اصال بگم بهن 
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 بخاطر...بود کردن گریه میومد بر دستم از که کاری تنها

 ...داشتم دنیا این از که حرض بخاطر وضعیتم

 

 شما احساس کمن   کیم تا بستم پالتومو های دکمه

 ...نداشت ایفایده اصال ساعت چند بعد اونم ویل...کنم

 

 ...بخوابم حسای   و درست نشسته نتونستم صبح تا

 زیاد احتمال به پرسش دوست و ساحل حالیکه در اونم

 ...بود نرم و گرم خییل جاشون

 

 هنگام ساحل که پریدم ایم دقیقه چند چرت از وقپ  

 ...غرید و زد پام به لگدی کنارم از گذشی   

 

 خانوم؟ امل کن گم گورتو نگفتم مگه:ساحل

 

 ...رفت پاییر   ها پله از بعد و

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  
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 شش پشت گرفته های عضله همون با و برداشتم کیفمو

 ...رفتم

 

 ...گفتم تری گرفته صدای با

 

 ...میشه چ   زدم کارتت به که تومپ   پنج تکلیف:مروارید

 

 آرایش تا آورد در جیبش از ای آینه و زد پوزخندی

 ...کنه چک غلیظشو

 

 ...داشتم طلب ازت که اونو:لساح

 

 ...عوض  ...زیرش بزنه میخواست پس...زد خشکم

 ...شدم حرض بیشن  
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م پولمو حداقل اینکه برای  ...غریدم بگنر

 

 برگردون بقیشو تو مال تومنش یه خور سگ باشه:مروارید

م هم خونه این از اصال  چقدر دوی  یم خودت که تو...منر

 ...شد کور چالم چشو و...زدم دو سگ پول اون بخاطر

 

 ...گفت و کرد حرض خنده

 

 دو سگ کمن   تا خط تو بیا هم تو ...نمیدم نوچ:ساحل

 ...نبینمت اینجا برگشتم وقپ  ...بزی  
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ون حدقه از چشمای مقابل در و  گم گورشو من زده بنر

 ...کرد

 

 میگرفتم؟ پس صفت سگ این از پولمو چجوری باید حاال

 پس ویل نیستم ای عرضه ی   و لفپ  پاچ و دست دخن  

 ...نبود آسونیا همیر   به هم ساحل از پولم گرفی   

 

 به که نگاهم و آوردم درش جیبم از خورد زنگ که گوشیم

 ...دادم جواب شی    ع افتاد صفحه

 

 ...الو:مروارید

 

ی دونمنیم...دارم شاغ برات رو جای   یه:ندا  یا اونجا منر

 ...نه؟ویل

 

 ...فشحر  وسط پریدم شی    ع
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 از بهن   بده آدرسشو لطفا خدا تورو ندا نداره ویل:مروارید

 ...که خوابیه کارتن

 

 حافظ   خدا کنهیم اس برام آدرسو اینکه گفی    با اونم

 ...کرد

 

ا خییل ساحل خونه تو من  ...بودم دیده چشم با رو چنر 

  دنیای با ساده مروارید اون دیگه من
 

 بچگونه و رنیک

 ...نبودم

 

 کشید نفهیم و پاک دنیای اون از منو حلسا کارای

ون  ...بنر
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ه کنم پیدا آدرسو نمیتونم همینجوری بود گفته ندا  بهن 

ای   تا دانشگاه برم
 ی   و بودم عجول من...بگه بهم رو یچنر 

 ...مضطرب و بود دل دو اون چاره

 

 ادامه من...کشمنیم پس پا پس اومدم اینجا تا من

ممیگ دنیا این از حقمو...میدم ی من...نر  که نیستم دخن 

 ...پرتا چرتو این از کیل و نمیتونم و نمیشه بگم

ون نکبت دنیای این حلقوم از حقمو من  ...میکشم بنر

 ...مروارید نشون اینم خط این
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 ...مرشدی فراز اونه:ندا
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 تو که بود پرسی رو گوشر  صفحه به شده خشک نگاهم

ی با شتدا بودن گرفته ازش که یهوی   عکس  حرف دخن 

د  ...منر 

 ...سختیه کار مرشدی فراز مورد در توضیح و توصیف

 ادامه افتاده یادش تازه که ای ساله چند و ش پرس

 با تنگش ذغایل جیر   شلوار و چرم کت اون با بده تحصیل

ی بوتای اون  ...خاکسن 

 

 به االن تا ویل...نه یا بده رات شخونه تو دونمنیم:ندا

 مدت برای نه البته داده پناه ها چهب از نفری چند

 ...طوالی  

 

 ...کردم لرز...داشت ورم ترس

 

 فراز هم ای ثانیه چند نگاه یه حپ  ...نکردم نگاهش دیگه

 ثبت طوالی   های مدت برای ذهنا تو رو مرشدی
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 شخصیپ   و متفاوت تیپ با داشت خوی   قیافه...میکرد

 ...پشتشه که هم حدیثای   و حرف و گنگ

 

 دونم نیم...دونمنیم ازش زیادی چنر   من ببیر  :ندا

  کجا یا چیکارست
 
 دخن   خییل شنیدم فقط...کنهیم زندیک

 و مغروره و عصپ   شدت به کنهیم خالفم و بازه

ه تحویل هیچکسو  ...نمیگنر

 

 دید ناراحتمو و مایوس نگاه وقپ  ...دادم قورت دهنمو آب

 ...داد ادامه

 

 هم یرسیا...وتمتفا شش پشت حدیثا حرفو البته:ندا

 به دست مغرور اینکه کنار در پاکه چشم خییل میگن

م  خوب چندان دانشگاهشم درسای تو البته...هست خنر

 ...تنبله بچه و نیست

 

 ...میکردم باور ندارو حرفای از یک کدوم باید حاال
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 بد؟ یا بود خوب مرشدی فراز

 

 تو بدبخت داری بدش و خوب به چیکار تو اصال مروارید

 یکم تا توش بچپ   که نداری شاغ گرم جای من   یه االن

احت دقیقه چند برای حداقل  ...کپ   اسن 

 

 ...کنهیم جور جا یه برات زیاد احتمال به اون

 

 فراز شاغ برم که کردم توجیه خودمو حرفا این با

 ...مرشدی
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 این های منطقه و خیابونا دقیق هنوز سال چند از بعد

 ...بودم نگرفته یاد رو رمزآلود شهر

 

 زدم حدس دیدم عکس تو که فرازی به توجه با اولش

 وسط اون حداقل یا باشه شهر باال تو باید حتما خونش

 ...بودم کرده اشتباه ویل مسطا

 

 یه وارد انگار شدم پیاده من و داشت نگه تاکش وقپ  

 ویل فقنر  خانواده یه از مرواریدم من...شدم دیگه دنیای

 کش محتاج رسیدیم دهنموم به تموندس حداقل

 روزوشب میکرد قرض پول کش از وقپ   بابام...نبودیم

 ...کنه صاف قرضشو تا موند نیم براش

 

 نه دیگه ویل پایینه منطقه یه تو و ساده خونه یه خونمون

 ...حد این تا

 

دم مشتم بیر   پشتیمو کوله دسته  ...فرسر
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 ...داشت برم ترس

 به شی خایل تو نگاه یه بعد دادم راننده به آدرسو وقپ  

 ...اینجا بودم رسیده من االن من  ویل داد تکون طرفیر  

 

 بودن شده ساخته هم کنار و هم شبیه ها خونه اینجا

 کوچه و خیابون به ها پنجره همه سازمای   های خونه مثل

ف ها  ...بود مرسر

 

 ...میکردم نگاه جارو همه و میداشتم بر قدم آروم

 

ی مستقلم دخن   یه من  جزوه نوشی    با که دخن 

 به تونسته دیگه کار تا هزار و تایپ و کپ   و دانشجوها

 ...برسه اینجا
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 خودم برای انداز پس یکم و بدم دانشگاهمو خرج تونستم

 ...کنم جمع

 

 ...بیارم دووم ساحل کنار تونستم

 ...کنم حفظ خودمو تونستم
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 کار شکل یه خونه همه نای بیر   نظر مورد خونه کردن پیدا

 ...بود سخپ  

 

 ...کردم مکث خونه یه جلوی مضطرب و مردد
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فت اجازه مغزم تو فکرای به خواستمنیم  ویل بدم پیرسر

 ...جونم به بود افتاده خوره مثل فکرای  

 

 در شد و آهپ   صفحه رو و کنم بلند دستمو خواستم تا

ی و شد باز در ناگهای   طور به بکوبم  سال و سنکم دخن 

 اومد شعت با گریون و قرمز و کرده پف چشمای با و

ون  ...بنر

 

 برخوردمون باعث همیر   بودم شده راهش سد من ویل

 ...شد

 

ای   یه
 ...افتاد دستش از چنر 

 

 ...شد خم و کشید باال دماغشو
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 از کمن   تو اینا همه بودم شده شوکه رفتم عقب قدم یک

 ...افتاد اتفاق دقیقه یک

 

ی دم دسح که دخن   کمال در و نشده سالشم هجده منر 

 تا چند و بود شده خم بود باردارم من ناباوری و تعجب

 جمع رو بود افتاده زمیر   رو که تومپ   پنجاه اسکناس

 ...میکرد

 

 گذشت کنارم از تر شی    ع دوباره کنه نگاهم اینکه بدون

 گردش و برآمده شکم اون من چشمای مقابل تصویر ویل

 ذهنم تو که تصویری و لحظه همون تو دنیا انگار..بود

 ...باشه کرده استپ شد ثبت

 

 ...شد بلند کنارم از که مردی نعره و فریاد صدای بعد و

ی داری کجا وایستاااا دنیاااااا:فراز  احمق؟ منر
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و اون داشتم همچنان من  سیع که میکردم نگاه دخن 

 از صدای   وقپ   ویل بشه دور اینجا از شعت به داشت

 اون و چرخوندم شمو شد بلند فریاد با اونم گوشم کنار

 ...کردم نگاه رو شخص

 

 ...مرشدی فراز بود فراز

 ...داشت عکسش توی تیپ با متفاوت تیپ   االن که مردی

 

 راحپ   شلوار یه با بود تنش سفید رکای   یه فقط که مردی

 ...طوش

 

 پاییر   تا که بازو رو های تتو وقپ   شد گردتر چشمام

 ...دیدم رو داشت ادامه هاش سینه و گردن

 

 بود؟؟؟ یک دیگه این
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 اخم با من سمت چرخوند ششو و کشید حرض نفس

 من به توجه ی   رفتم عقب قدم یک دوباره که کرد نگاهم

 ...بشه خونه وارد خواست

 

 یا کفش بدون افتاد پاهاش به نگاهم که بود موقع همیر  

 ...جوراب یا دمپای   حپ  

 

 االن تا که من ویل...بشه وارد تا داد هل حرص با رود

 به بودم افتاده زبون از و نبودم بیش تماشاگری فقط

 ...اومدم حرف
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 ...ببخشید:مروارید

 

 های عضله شدن سفت حپ   ایستاد حرکت از دستش

 ...دیدم چشم به هاشو شونه و کتف

 

 ...سمتم چرخوند ششو

 

 دنبال من...کرده معرق   بهم ندا شمارو...من...من:مروارید

 ...ام خونه

 

 ...انداخت پام تا ش از کیل نگاه یه و سمتم چرخید اینبار

 

ای به شبیه ظاهرم  و امل ساحل قول به و مثبت دخن 

 ...بود ساده
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 درو و شد خونه وارد تعجب کمال در و زد پوزخندی

 ...کوبید محکم

 

 هیپ   ترس از  در برخورد بلند صدای از که جوری

 ...دمکشی

 

 بدبخت و...بیچاره...آواره...کلمه واقیع معپ   به االن

 ...بودم

 

 ...چرخوندم اطراف تو موندمو در نگاه

 

 هم همینجا از و بود ششون چادر سه هر که زی   تا سه

 اونم  تنشونه شلوار و تاپ فقط چادرشون زیر بود معلوم

 ...شدن پچ پچ مشغول و کرده نگاهم اخم با هوا این تو
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ون پنجره محافظ های میله از ششو که مردی یا  بنر

 ...میکرد نگاه منو مشکوک و بود آورده
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 کنم؟ چیکار باید

 کنم؟ چیکار باید

 

 کیه؟؟ مرشدی فراز

 

 که منف   حرفای که رسیدمیم باور این به داشتم رفته رفته

 ...داره واقعیت هست برسر  این پشت
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 ...بشم دور اینجا از کشیدنیم پام چرا دونمنیم

 

 ...ندارم رفی    برای جای   دونستم یم چون شاید

 

 همیر   همینجاست؟؟تو من امید خونه کنم باور باید یعپ  

 کوچه؟ و منطقه

 

 اصال یا و چجورین آدماش نیست معلوم که جای  

 مراقب گفت لحظه آخرین تاکش راننده چیکاره؟که

 ...آبج   باش خودت

 

 ...در رو کوبیدم مشت ندچ حرص با و رفتم در سمت

 

 ...شد باز دوباره در ویل کشید طول دقیقه چند

 

 ...بود مرشدی فراز
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 ...غریدم داشتم ساحل از که حرض با

 

 شنیدی؟؟...ام خونه دنبال گفتم بهت:مروارید

 

 منو و شده قرمز قرمز لپام هوا شدی بخاطر میدونستم

 ...میده جلوه احمقن  

 

دممیف هم رو حرص با لبامو  ...رسر

 

 ...کرد ریز چشماشو

 

 خییل چون...داشتیم برش ترس میدیدش وقپ   آدم

 ...عصبای   صد در صد و رسیدیم بنظر جدی
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 دیواری درو هر به بیچاره آدم و بودم بیچاره من االن ویل

 ...کنه پیدا خودش برای رایه تا میکوبه خودشو

 

 ...نجاتش برای

 

 اصال...تو مثل یمآد برای حداقل...نیست ای خونه:فراز

 هست؟؟ اتکله تو عقل تو

 

 هستم هم بیچاره که گفتم...هست شدمم...گرسنمه
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 ...میکرد نگاهم جستجوگر
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 ...منو فهمید نیم

 

ون خونه از منو دیشب ام خونه هم:مروارید  بنر

 ...برم ندارم جای  ...کرد

 

 ...انداخت بهم ای چه من به نگاه یه

 

 نمیشد؟ دشش  رکای   اون با

 

 ...گفت تفاوت ی  

 

 ...نیست تو موندن برای جای   که گفتم:فراز
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 شی شو چه این با حامله سال سن و کم دخن   اون اصال

 شد؟؟ خارج خونه این از گریون چشمای با که داشت

 

 ...باشم خودم بفکر باید فقط االن من اه

 

 جای من خونه...برگرد اومدی که رایه همیر   از:فراز

 نیست؟ تو برای نموند

 

 نظر مورد مکان همون خونه همیر   فهمیدم که بود اینجا

 ...نداست

 

 ...افتادن هامم شونه افتاد خونه دیوار درو به که نگاهم

 

 ...شد غیب چشمام مقابل از و بست درو فراز

 

 میکردم؟ چیکار باید االن حاال
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 برم؟؟ باید کجا

 ...ندارم ساحل خونه تو  جای   دیگه

 همخونه خالفکار مرد یه با باید هه...بدتر که مه اینجا

 میشدم؟

 

 نباید...باشه حسای   درست آدم یه نباید من توشنوشت

 ...باشه راحت خیالم شده روزم یه برای حداقل

 

 ...کنم پیدا رو جای   یه تا جنوب برگردم اینه راه آخرین

 بمونم؟ کجا امشبو...دیره خییل دیگه امروز ویل

 

 وسط کرده پرت چمدونمم لساح االن حتما

 ...ندارم جای   هم پله راه اون تو دیگه امشب...خیابون
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 باعث زی   صدای که میشدم خارج کوچه اون از داشتم

 ...شد توقفم

 ...دارم کارت وایستا...وایستا جون دخن   یه:زن

 

 

 ...کردم نگاهش و چرخیدم

 

 گشاد یا قهوه کت اون...نبودن جور همدیگه با لباسش

 مردونه دمپای   و گشاد راسته مشیک دامن با مردونش طرح

 ...نبودن جور هم با اصال سیاهش بافت کاله با رنگ آی  

 

 

؟ دنبال:زن  مکای 
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 کردم؟ تماشاش سکوت در

 

 دارم؟؟ کوچیک خونه یه من:زن

 

 فراز خونه در به محتاطشو نگاه و کشید باال دماغشو آب

ی چند االن که انداخت  ...داشتیم فاصله ازش من 

 

 ..داد نشون رو جهپ   دستش با

 

 ...اونجاست خونمم...فاطیم من:زن

 

 رو خونه کدوم نفهمیدم ویل کردم نگاه دستشو جهت

 ...میگه
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 یه من ای خونه دنبال اگه میگم دانشجوی   که فهمیدم:زن

س...دارم شاغ خوبشو  ...میکنم حساب کم باهات نن 

 

 شش پشت تا کرد شویقت حرفش با منو و رفت جلوتر

 ام؟خونه دنبال فهمید کجا از...برم

 

 مستاجر بخاطر شاید رسیدم نتیجه این به خودم بعد و

 .فهمیده اینو مرشدی فراز قبیل های

 

س:فایط جون نن  س...بنداز نگایه یه بیا تو حاال دخن   نن 

 ...مفتیه کردن نگاه

 

 ...خندید مزش ی   حرف این به خودش بعد و

 

 ...میداشتم بر قدم شش پشت فکر ی  ...نداشتم ای چاره

 ...داشتم نیاز شپناه یه به فقط االن من
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 بهش؟؟ میکردم اعتماد باید...ایستاد ای خونه جلوی

 فایط گوش به زیاد احتمال به قلبم تلوپ تاالپ  صدای

 ...رسیده هم
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 در سه اتاق یه پشتیش حیاط تو که بود کوچییک خونه

 و خودش فقط خونه این تو گفت فایط...شتدا چهار

  مادرش و خواهرش
 
 کش االن به تا من ویل...میکی    زندیک

 ...ندیدم رو

 

 حموم ویل کنم استفاده پشپ   حیاط در از میتونم گفت

ک دستشوی    ...بود مشن 
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ی دیگه و بود اتاق پهن موکت یه  داخلش خاض چنر 

 ...نبود

 

 ...موندن به ناچار ویل بودم مشکوک

 ...بود خوابیدن خیابون تو از بهن  

 خونه این تو مذکری جنس هیچ میکردم دعا دعا دلم تو

 ...بیاد در آب از درست فایط های گفته و نباشه

 

 خودمو داشتم سیع من ویل بود عادی غنر  اتفاقا این همه

 ...کنم آروم

 

 مشکیل گفت اون و گفتم فایط به قضایارو مخترص

 ...بشم جاگنر  جااین امشب از که نیست
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م فردا  اون حلقوم از تومنم پنج اون...وسایلم شاغ منر

ون میکشم کثافت ساحل  ...بنر

 

 کندم جون میلیون پنج اون از تومن هزار هر برای من

 ...کشیدم زحمت

 

 ... کردم قفل اطمینان برای و چرخوندم اتاق در تو کلیدو

 

 ...گرفتم بغل غم زانو و نشستم اتاق گوشه

 

 همه به سالها این تو افتاده اتفاقای همه به کردم فکر

 ...بکنم باید که کارای  

 

 ویل داد بهم بالشت و پتو یه فایط بود شد اتاق هوای

 ....باشه کارساز نکنم فکر
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 درش پشتیم کوله تو از گوشیم زنگ اومدن در صدا به با

 ...آوردم

 

 ...بود مامان

 

 نگرفته ازشون شاغ   روز چند این تو دادم جواب شی    ع

 ...بودن شده نگرانم حتما بودم
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 جام تو شی    ع ویل آلود خواب اومد که پای   صدای با

 ...نشستم

 
 
  ریسک ساحل با زندیک

 
ی برای بود بزریک  مثل دخن 

 ...شدنا بیدار جور این به بودم کرده عادت...من
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 نگاهش و شدم بیدار دید وقپ   که دیدم رو ای بچه دخن  

ون زد شی    ع نممیک  شال سمت دستمو تونستم فقط بنر

 مرد مامور تا چند که بودم نکرده شم هنوز کنم دراز

 ...اتاق تو ریخی    شباز و هیکیل

 

 ...شدم روح قبض

 

 ...کنم خیس خودمو بود مونده کم ترس از

 

 ...گفت فریاد و جدیت با بود تر مسن که مردی مامور

 

 ...کن ش روشیتو...کن ش روشیتو:مامور
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 رو انداختم رو روشی خوادگاه نا و دستپاچه و هول

 ...شم

 

 ...شد اتاق وارد گریون فایط ششون پشت

 

 ما...نداریم خن   هیج   از ما شوان جناب بخدا:فایط

 ...نیستیم اینکاره

 

وع ماموران  های سنبه سوراخ گشی    به کردن شر

 ...برداشی    رو اتاق کف موکت حپ  ...اتاق

 

 داده تکیه لرزون و پا ش که اومد مپ   سمت مأمورا زا ییک

 ...کردمیم تماشا اونارو شوکه و دیوار به و بود

 

ون محتویاتشو و برداشت کیفمو  ...ریخت بنر
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ی مشت یه اندازه  وسایالم کنار شد پرت سنگ مثل چنر 

 ...نبود من مال که

 

 من به نگایه مسن مامور...شد گرد بیشن   چشمام

 ...فایط به نگاه یه بعد و...انداخت

 

 افتاد؟ یم اتفاق   چه داشت اینجا

 

 ؟؟ چیه این:مامور

 

 ...کرد من حواله خشمگیر   نگاه یه فایط
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 مکان و جا بهش ام آواره بدبختم گفت آقا بخدا:فایط

 ...کنهیم جاجابه مواد خودش با که دونستمنیم...دادم

 

 ...گفت من به رو بعد

 

 این تو میاری مواد من؟حاال خوی   وابج اینه:فایط

 اینجا؟؟ فرستاده تورو دشمپ   کدوم ببینم خونه؟بگو

 

 مواد؟؟...بود اومده بند زبونم

 

 ...شده کنده گورم که کردم فکر این به فقط

 

 ...شد وارد در از زی   مامور
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 ...کابوس یه البته صد و بود خواب یه مثل

 

 ...زدم فریاد و شدم خارج شوک از

 

 ...چیه اون اصال دونمنیم من...نیست من مال:واریدمر 

 

 شدم بیدار وقپ   که ای بچه دخن   به افتاد نگاهم بیر   اون

 ...فایط پای به بود چسبیده دیدم کنارم

 

 کشوند اتاق از منو و گرفت بازوم از زن مامور

ون  مدام و میکرد اجرا نمایشر  خوب داشت فایط...بنر

 ...یدادم فحش و نفرین جونم به داشت

 

 ...گفتم مرد مامور به رو
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 اینجا میتونم گفت زن اون دانشجوم من بخدا: مروارید

 ...داد اجاره بهم اینجارو...بمونم

 

 ...بشه متوقف کرد اشاره زن مامور به مرد

 شدم متوقف هم میشدم کشیده مأمور توسط که مپ  

 ...نجاتم برای مینداختم چنگ باید

 

 ...چاه تو بودم افتاده و بودم اومده در چاله از

 

 ...افتادم زانوهام رو  فشار و ترس از

 

 ...نشست کنارم زانوش رو مرد مامور

 

 اصال دونمنیم من...نیست من مال اون اون بخدا:مروارید

 نیم کنم پیدا خونه تا اینجا اومدم من...بود چ   اون

 ...دونستم
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 سمت شد کشیده نگاهم آشنای   صدای شدن بلند با

 ...بود بسته روم به امیدو درهای همه که مردی

 

 فکر تو مدام اسمش یا صبح از که مردی...مرشدی فراز

 ...چشمام مقابل اش قیافه یا و بودم

 

 ... انداخت بهم اخموی   نگاه

 

 ...فراز سمت رفت مرد مامور
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 کنارش جوای   پرس ویل میگفی    چ   همدیگه به  نمیدونم

 ....میداد ماموره نشون گوشر  تو ای  چنر   یه که بود وایستاه

 

 به چسبیدن و کردن ول منو مامورا که شد چ   نفهمیدم

 ...فایط

 ...بود گنگ برام چنر   همه

 

 ...بود تاریک ،هوا صبح شاید یا شب از وقت این اونم

 

 منه که اتهایم بودن ریخته شم رو معلق اجل مثل عده یه

 ...نیست مانتظار  در خوی   عاقبت میدونستم هم احمق

 

 ...جلوم انداخت پشتیمو کوله اومد سمتم فراز

 

 و بچه دخن   و فایط های فریاد فقط آخر های لحظه

زی    ...رسیدیم گوش به پنر
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 نگاه رو مرشدی فراز اشیک چشمای با و کردم بلند شمو

 ...کردم

 

 دو مثل که چشمای   و خورده گره هم در های   ابرو با

 ...میکرد نگاهم بود خون کاسه

 

 همون و روشن جیر   شلوار با بود تنش چریم کاپشن اینبار

 ...بود پاش داد نشون ندا که عکش تو که بوتهای  

 

 

 میتوی   فهمیدم دیدمت که اول لحظه همون از:فراز

 ...باشر  احمق چقدر

 

 ...میکرد مالمتم داشت
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 زود...ندم ادامه نمیشد باعث این ویل میشکستم زود من

م اشکا همیر   ویل دافتا یم راه اشکم  ...میکرد قوین 

 

 ...میکردم یط راهو ترس همیر   با ویل بودم ترسو

 ...لجباز و بودم غد
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 ...خانمان ی   احمق یه احمقم آره:مروارید

 

 ...بیا دنبالم:فراز

 

 ...رفتم دنبالش من و
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 فکر کارام عواقب به که بودم نکرده پیدا خودمو هنوز

 ...بشم خارج جهنم این از میخواستم فقط کنم

 

  از پر محیط تو انگار
 
 میخواسی    همشون که بودم گریک

 این که بودم احمق رو پر  بره یه من ویل کی    شکار منو

 ...میخرید جون به ترسو

 

  خطرات هم فراز خونه تو یعپ   اینجا شاید
 
 در بزریک

 ...اومدم ویل باشه انتظارم

 

 ...خونه این به شد ختم اومدن شش پشت

 

 ...کثیف و داغون دربو ای خونه

 ...میکرد باز برام خونشو دره تا افتاد یم اتفاقا این همه باید
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 هضم که پیش دقیقه چند اتفاقای بعد اینجام من

 ...سخته واقعا کردنشون

 

 اون با افتادن ،گنر  داد نجات منو آدم این دونمیم اینو ویل

 ...نداشت برگشپ   راه مواد از حجم

 

 داغون و درب کاناپه رو نشست اونم حال شهگو  نشستم

 و بود شده کنده مبل چرم مختلف های قسمت که...چرم

 نگاه همون تو رو مبل چرم جنس بودن مصنوغ و ارزون

 ...میکرد ثابت اول

 

 ...بودم خسته و اومد یم خوابم

 

 پناه ها دانشجو از تا چند به گفت ندا:مروارید

 ...دارین اغش  خونه یه کردم فکر من...دادین
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 ...امجمله وسط پرید حرص با

 

 بوده خونه همیر   منظورش...ندارم شاغ ای خونه من:فراز

 دخن   یا زن ویل بودن کوتایه مدت برای اینجا نفری چند

 به نزدیک دنیای   از ..جان احمق بودن مرد اونا همه نبودن

 فایط گنر  که تو مثل مغزی ی   و پخمه نه اینجا دنیای

 این برای تنها نه مغزیش ی   که زی  ...یفتهم چپ دست

 ...میشه ثابت ثانیه چند تو هم بچه یه برای حپ   محل
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 که بودم من این برعکس نبود بدهکار بهم مرشدی فراز

 ...شدم مدیون بهش کرد حقم در که لطف   بخاطر
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 و ثانیه چند برای که بود این مثل پیش دقیقه چند اتفاق

م قرار یخ یخ بآ زیر یهوی    خارج زیرش از شی    ع و بگنر

 خارج تنم از روح که جوری آور شوک همینقدر...بشم

 ...شد

 

 انگار که جدی شباز و مامور عده یه و کردم باز چشمامو

ن شیعن   هرچه تورو تا اومدن  شم رو دار طناب زیر بن 

 ...شدن هوار

 

 هب من اومدن برای ای نامه دعوت اون ندادم بهش جوای  

 به که بود نکرده تشویق منو حپ   یا و بود نفرستاده اینجا

 ...برم فایط خونه

 

 نفری   و آشکار حرض با دوباره اومدهچ حرف به خودش

 ...میکرد فوران حرکاتش حرفاو از چرا دونمنیم که
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؟فایط االغ   کدوم دیگه تو:فراز  مواد چپ دست هسپ 

 فپ  ر  بسته گوش و چشم چرا تو ستمحله این فروش

 جاساز مواد کیفت تو یابووو...زنیکه اون خرابه تو چپیدی

 مامورا که بود نیاورده خن   بهروز اگه دوی  یم بود کرده

 بود؟ چ   میشد؟عاقبتت چ   فایط خونه تو ریخی   

 

دم بغلم تو محکم رو کوله  ...میکرد درد تنم...فرسر

 

 ...چری   و کثیف   بوی...میداد دود و قلیون بوی خونه

 

ی به من...میخورد هم به اشتد حالم  بودم حساس تمنر 

ایط بدترین تو حپ    میتونم که جای   تا میکردم سیع هم شر

ی  ...کنم رعایت رو بهداشت و تمنر 

 

دم دید اطرافو داشتم بود جستجوگر نگاهم  دید وقپ  ...منر 

 ...آورد خودم به منو ترسر  با نیست بهش حواسم
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ررر یه:فراز  ...توام با دخن 
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 ...چشم تو چشم کردم نگاهش مستقیم

 

 بود غریب و عجیب آدم یه مرشدی فراز...بود غریب

 دورشو مه مثل گرفتاری و مشکالت از ای هاله انگار

 ...باشه گرفته

 

 ...فرش رو اونم داشت پا به کفش
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 و سیایه از پر انداختم نگاه فرشا به و گرفتم چشم اینبار

ی دش باعث فکر همیر  ...بود کثیف    خالیم معده تو چنر 

وع پاهام و...بخوره تکون  ...کی    خاریدن به شر

 

 بودم نتونسته دیروز از شدم بلند جام از ناگهای   و شی    ع

م دوش  ...بودم کثیف   و چرک از پر بگنر

 

 اندازه به خاک و گرد از پر  های پله راه اون رو خوابیدن

 ...داشت همراه به خودش با کثیف   کاق  

 

 ...باشه دیده دیوونه یه اینکه مثل ردمیک تماشام

 

دی حرف وقپ   که جوری...بودم شد شد خونه  بخار منر 

 ...میشد خارج دهنت از
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  یج   خونه این تو چطوری اون
 
 این میکنه؟اصال زندیک

؟ آدم یا آدمه  آهپ 

 

 ...مبل رو داد لم

 

 بری؟ کجا میخوای حاال خب:فراز

 

 ...برم کردم قصد میکرد فکر

 

ونو آهپ   کوچیک پنجره از  پنجره گوشه از...کردم نگاه بنر

 ...تاریکه هنوز هوا فهمید میشد

 

 ساعپ   ویل کنم پیدا ساعتو تا چرخوندم چشم خونه تو

 ...نبود کار در

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

خونه و حال یه شامل خونه  از ییک در تا چند با بود آشن  

 میشد خالصه هال اسباب...اتاق  فهمیدم و بود باز اونا

 چندتا و فرش تا چند و داغون دربو مبل دست یه تو

 احتماال تلویزیون یه و بود افتاده وسط اون که بالشپ  

 ...بود نو منر ش حپ   و دیگه وسایل برعکس که اینچ۴۲
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ی دیگه  ...خوردنیم چشم به چنر 

 

 بهم نگاهش مرشدی فراز...فراز رو برگشت نگاهم دوباره

 سکوتم بخاطر شرفته حوصلش بدجور که میفهموند

 ...بازیم حرکاتم،خنگ
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 داشت بود افتاده پیش دقیقه چند که اتفاق   بخاطر انگار

 باهام تر حوصله با و آرومن   یکم میکرد مجبور خودشو

ش کم کم انگار ویل کنه رفتار یز داشت صن   ...میشد لن 

 

 میکردم؟ بازی شنر  دم با داشتم چرا من خب

 

  انگار
 
س منو ساحل مثل زی   با زندیک  بود کرده نن 

 ...باد بادا هرچه میگفتم شایدم...

 

 به...خرمشهر برنمیگشنم درازتر پا از دست هیچوقت من

 ...وجه هیچ

م راضیم  برنگردم ویل بیاد شم بال هزارتا یا و بمنر

 و برگردم خجل و افتادن پاییر   شی با چجوری...اونجا

 اون همه بود کشک حرفام همه بگم و بشینم بابا مقابل

 ...پردازیام رویا

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تنهاییم بابت بود نگران فقط نرو نگفت هیچوقت بابا

 ...کردم که تالشهای   بخاطر سوختیم دلش

 

 دور به نشد بندی هیچوقت ویل سنپ   و بود متعصب بابا

 ...پام دستو

 ...بود پول ی   فقط بابا

 

؟ کرم که کردمنیم فکر:فراز  باشر

 

 پرتم واسح مشکالت...شد جمع بهش دوباره حواسم

یم سو هزار به و گرفتیم برگ و شاخه ذهنم بود کرده

 ...رفت

 

 ...کردم زمزمه راحت ویل خسته

 

 برم؟ ندارم جای  :مروارید
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 ...کشید ای کالفه پووف

 

 تو؟ مگه نداری بابا ننه:فراز

 

 ...پرسید سوالو این اخم با

 ...دادم جوابشو اخم با

 

 ...نیسی    اینجا:مروارید

 

 ...گفتم فقط مورد این در ندادم بهش ایاضافه توضیح

 

 ...فدای   ساحل...بودم ساحل همخونه:مروارید

 

ه...شد عوض نگاهش جر و تر تنر  ...تر من  
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ون انداختتم:مروارید  ...بنر

 

سید سوایل  فکر موردم در خواستمنیم چرا دونمنیم...نن 

 ...کنه بدی

 

 خونه اون تو جای   نشم خودش مثل اگه گفت:مروارید

 ...ندارم

 

 مرشدی فراز رو دقتم شایدم یا...چ   یا بودم زده توهم

 پیشونیشو رو چیر   تا چند شدن صاف که بود شده بیشن  

 ...دیدم

 

 ...ندارم رو کش هم اینجا...دانشجوام: مروارید
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سم خودم از شاید ها بعد  ...بن 

 

سیدم صبح شایدم یا شب از ساعت این  گنگ مردی با نن 

 همه از و خونه این تو اونم مرشدی فراز مثل رموزیم و

 باشم؟ تنها محله این تو بدتر

 بزنه دهنم از بود مونده کم که قلپ   با جرای   چه با

ون  بود مونده کم که موقعیپ   از دقیقه چند بعد اونم...بنر

 تو اینجوری برم نابودی مرز تا مخدر مواد حمل جرم به

 ...بزنم حرف باهاش و باشم کنارش دیواری چهار این

 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 وقت...نزاره وقت هیچکس برای شاید اون مثل مردی

 تا نزاره وقت بده نجات رو من مثل کش جون تا نزاره

تش ای   تا نزاره وقت...خونه بن 
 ...بده توضیح رو یچنر 

 از بود معلوم حرفاش و ظاهر از مرشدی فراز مثل مردی

 کش آویزون که اونا از مغروره های حوصله ی   اون

 که اونا از آره...نیست مهم براش کش که اونا از نمیشه

 ...جهنم به میگه همیشه

 

 ویل جهنم به گفتیم...میداد انجام داشت اینارو همه ویل

 ...من سمت میداد هلش کش انگار

 

وت تو  ...اومد حرف به که بودم هن 

 

 اینجا تو جای...دیدی رو خونه این...دیدی منو:فراز

 اینجا میان نفر صد روزی تنهام مرد یه من...نیست

ن  ...نیست تو برای جای   اینجا...منر
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 بمونم؟؟ اینجا میخوام میکرد فکر

 

 داره؟؟ فرق   چه خیابون با اینجا

 

 گرگ مرشدی فراز دارم امید کرد بهم که کمیک بعد شاید

 ...نباشه

 

ه اون پس ی...دنیا...بود یک دخن   و سال و سن کم دخن 

 باردار؟

 

 میان؟ اینجا  نفر صد وزیر  گفت

 

ی؟ ای مغازه فروشیه؟یا خواربار مگه  چنر 

 

 ...یا...دنیاست مثل زنهای   حتما صدنفر از منظورش
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کید داشت شم  ...مین 
 

 ...آورد یم فشار بهم داشت گرسنیک

 

 گفتم؟ که بود روی  پر

 

 ...گشنمه:مروارید

 

 ...میلرزید پام دستو و رفتیم ضعف داشت دلم

 

 
 

خونه به ش با کرد رهاشون و زد موهاش بیر   چنیک  آشن  

 ...کرد اشاره
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ی ببیر   برو:فراز ؟ پیدا چنر   میکپ 

 

 بهم؟ بود کمکش چندمیر   این

 

 نجات گرفتاری دل از منو ویل بده بهم نداشت ای خونه

 هم غذا بهم داره...کنم پیدا خودمو داد فرصت بهم...داد

 ...میده

 

 ...کنم عرض چه که غذا

 

 المپش...کردم باز رو قدییم و کوچیک یخچال رهد

 ...نشد روشن چون بود سوخته

 

ای   جعبه مرغ تخم تا چند و بود آب پارچ یه فقط
 که پین  

 ...بود مونده مثلثیش تیکه یه و بود باز درش

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...شد یخچال وارد گذشت کنارم از دسپ  

 

 ...رفتم کنار و کشیده هیپ  

 

 رو آب پارچ و کرد دراز دستشو و گفت نج   مرشدی فراز

ون یخچال از  ...کشید بنر

 

 دوباره و...کشید ش همینجوری برداره لیوای   اینکه بدون

 شده گرد چشمای با برگردوند یخچال تو رو خایل پارچ

 ...کرد نگاهم طلبکارانه که میکردم نگاهش

 

 اینجوری چرا زنا شما...خودمه خونه چیه هان:فراز

؟  هستیر 
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 هال تو  که در سمت شوکه اومد در ابصد که خونه دره

 ...ترسیدم کردم نگاه رو بود

 

 ثانیه چند همون تو رفت در سمت من به توجه ی   فراز

خونه تو که درهای   سمت نگاهمو  چرخوندم بود آشن  

 خونه پشت که رسیدم نتیجه این به درآهپ   بخاطر

 ...ست دیگه خواب اتاق یه احتماال اونیکیم حیاطه

 

 نگاه در به مستقیم رسید گوشم به که زی   صدای با

 ...کردم
 

 ...شد فراموشم گشنیک
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ی  تو انداخت خودشو فراز دیدن با که...ساده و زیبا دخن 

 ...شد آویزون گردنش از و بغلش

 

 موفقم کنه باز گردنش دور از اونو دستای کرد سیع فراز

 ...شد

 

ه خند یصدا شد وقپ   که بود نشده حضورم متوجه دخن 

 ...کرد نگاهم اخم با و شده قطع اش ه

 

 دیگه؟ کیه اون:دخن  

 

 ...داد هلش عقب آروم فراز

 

 ...نداره ربظ تو به:فراز

 

ه خونه به قدیم چند دخن   ...شد نزدیک آشن  
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ه یته هسپ   یک تو:دخن   فراز؟؟ دیگه؟مشن 

 

ی؟الل  ...انگار بودم شده مشن 

 

 ...اتاق تو برو بیا سونیا:فراز

 

ه دستوریش لحن و فراز کالم جدیت  کرد مجبور رو دخن 

 ...بده انجام رو خواسته ازش که کاری همون

 

 سنگیپ   احساس تنم تو...شد بسته که اتاق در

 ...بودن اضافه موجود یه احساس...کردم

 

 رو مرشدی فراز چقدر اینجا؟مگه موندم چرا من

 این به رسیدم خونشم؟پس تو االن چرا من...میشناسم؟

 ...لهمرح
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 ...شب از وقت این اونم...کنم چیکار دونستمنیم

 

 به ای اشاره شش با دلسوزی ای ذره بدون و اخم با فراز

خونه تو چوی   در  ...گفت و کرد آشن  

 

 بخوای   اونجا صبح تا میتوی   ست دیگه اتاق یه اون:فراز

 ...نبینمت شدم بیدار که فردا ویل

 

 دادم تکون شمو
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ون زدم خونه اون از زود حصب  صبح تا نتونستم بنر

 ...بودم ترسیده خییل...بودم ترسیده...بخوابم

 

 و برداشته کیفمو فقط نچرخید خونه تو نگاهم دیگه

 ...کردم گم گورمو

 

 ...نبود دلم تو دل بشم خارج کزای   کوچه اون از بیام تا

 بجز نبود خیابون کوچه تو کسیم صبح از وقت این

 خونه تو بود اومده مرشدی فراز همراه دیشب که پرسی

 ...فایط

 

 هراز و بود دستش نون دوتا...اومد یم داشت رو روبه از

اشت و کند یم رو اون از ای تکه چندگایه  ...دهنش منر 

 

 و شالم سمت رفت دستم مضطرب شد که نزدیکم

 ...کردم کچ راهمو و کرده مرتبش
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 ...زد صدام اون ویل

 

 ...بج  آ وایستا: بهروز

 

 ...باشه داشته سایل نوزده یا هجده میخورد بهش

 ...کوتاه قد کیم و ...بور و بود الغر

 

 ...شد دردش برام همینجوری فاطیم..یستمبا خواستمنیم

 

 ...دادم ادامه راهم به و نکردم توجیه

 

 شم پشت اون ویل کردم بیشن   قدمامو شعت

 آبج   و زمیر   به دمپاییش شدن کشیده صدای...اومد

 ...رسیدیم گوشم به گفتناش آبج  
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س با شده نزدیک بهم که فهمیدم  کیفمو و چرخیدم اسن 

 ...غریدم و بردم باال

 

 میخوای؟ جونم از چ  :مروارید

 

 عقب قدیم و کرد نگاهم ماتش و شده گرد چشمای با

 ...کنم امنیت احساس شاید تا رفت

 

 ببینم تممیخواس فقط...پری مامان جون به هیج  :بهروز

ی؟ داری کجا  منر

 

 ...گفتم ترسر  با

 

 چه؟ تو به:مروارید
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 ...گرفت سمتم نونشو...خندید جوابم در اون ویل

 

ی که فراز داش خونه تو:بهروز  بزن بیا نمیشه پیدا چنر 

 ...نداره نمک

 

 ...شد آروم نفسام
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 ...نداشت کاری باهام دیگه این کنم فکر

 

 ...آبج   وزمبهر  شما کوچیک:بهروز
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 مثل درست داد نشون رو ای خونه دستش با و چرخید

 ....فایط

 

 ...ماست خونه میبیپ   اونجارو:بهروز

 

 ...نکردم نگاه اصال دادو نشون که سمپ  

 

ه نگاهم...گرفت سمتم و کند رو نون از ایتکه  به شد خنر

 انگار فقط نبودن کثیف...بودن سیاه دستاش...دستاش

ی یه یا روغن سیایه  ...باشه مونده دستاش رو چنر 

 

 ...کشید عقب دستاشو دید که نگاهمو رد

 ...گفت خندید دوباره

 

ه دستام...مکانیکیم شاگرد:بهروز  و روغن اثر فقط تمنر 

است چربیو  ...فروشمنیم مواد من...اینجورچنر 
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 ...کردم نگاهش اخم با

م نونو تا سمتش کردم دراز دستمو  نون تکه لبخند با بگنر

 ...گذاشت دستم تو رو

 

 ...خوردم و کندم ایتکه چشماش مقابل

 

 ...است تازه و داغ ممنون:مروارید

 

 هیچکس شبیه پرس این بود متفاوت...زد لبخند دوباره

سیدم فایط و ساحل و فراز از چطور...نبود  خودمو یا نن 

سم که کردم مجبور  ترسیدم؟ پرس این از ویل نن 

 

 ...اشتباه از پر و هستیم عجیب آدما ما

 

 ...بود تنش ایقهوه و بزرگ سایز چند کاپشن
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 داره بالی   چه فایط بودم نفهمیده اگه دیشب:بهروز

 داداش اومدی کجا از...نبودینا اینجا االن میاره شتون

 ای؟ خونه دنبال گفتیم فراز

 

 گفت؟یم مرشدی فراز که بود بهروزی همون این پس

 

 ...دادی اتمنج دیشب بودی تو پس:مروارید

 

 ...خندید و شد مغرور

 

 نمیتونستم من که نبود فراز داداش اگه بابا نه: بهروز

 ....ما نه داره خریدار حرفش که اونه کنم کاری

 

 تفاوت فرازش داداش خودش قول به با بهروز چقدر

 ...داشت
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دم دستم بیر   نونو  ...گفتم و فرسر

 

ان چجوری دونمنیم:مروارید  بگم نممیتو  فقط کنم جن 

 ...ممنونم
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 ...که نکردم کاری آبج   خواهش :بهروز

 

 ...زد صدا بهروزو ش به چادر میانسال زی  

 

 انداخت نگاه شش پشت به چرخیدو بهروز
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 ...پریمه مامان:بهروز

 

 پری؟ مامان

 

 ...باش ما مهمون رو صبحونه آبج   ما خونه بریم بیا:بهروز

 

 ...رفتم عقب قدیم

 

 ...برم باید دارم کار ممنونم نه:ریدمروا

 

 ...کرد اضار بهروز

 

م دیگه یکم من:بهروز  تنها خونه تو پری مامان کار ش منر

 نمیگردی؟؟ خونه دنبال مگه...بریم بیا...میشه
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 دیروز برعکس فقط...بگم چ   یا و کنم چیکار دونستمنیم

 از پر من برای محله این...بشم دور اینجا از میخواستم

 ...بود گرفتاری و ردشد

 

 ...میکرد تکرار مدام مغزم تو کش ویل

 بری؟ میخوای کجا

 

 ...بیاد ما سمت تا کرد اشاره مادرش به...دودلم دید وقپ  

 

 مال البته داریم خونمون بغل کوچیک خونه یه ما:بهروز

 رفی    و کردن ول اینجوری رو خونه داییمه مال نیست ما

 اجاره محله این تو دنمیا که حسای   درست آدم

نیم هرکش به ماهم بخاطر رو خونه اون...بشینه

 ...موندیم اینجا که مجبوریم ماهم...ده
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 ...کشید حرسی   از پر آه

 

 های خونه نوبت به داره شهرداری کوچیکیه خونه:بهروز

 ...نشده کوچه این های خونه نوبت هنوز خرهیم اینجارو

 

 تمنر   موهای رسید ما کنار هک افتاده میانسایل زن به نگاهم

 ای شمه روشی و بود کرده وسط از فرق سفیدشو و

 ...بود گرفته قاب صورتشو رنگش

 صورتش...کرد نگاهم لبخند با و کشید جلوتر چادرشو

 ...بود گرد و سفید

 

م سالم:پری مامان  ...دخن 
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 بهش پننر  کیم و کنده نان ایتکه آروم کشیدمیم خجالت

 ...لیدمما

 

ی جون تا بخور جان باالم  بخور:پری مامان  به رنگ...بگنر

 ...نداری صورت

 

 چشیم زیر کشید هورت رو چاییش و خندید بهروز

 ...گفت و کرد حوالم شیطوی   نگاه کردم نگاهش

 

 دیگه شکمت اختیار هسپ   پری مامان پیش وقپ   تا: بهروز

 ...آبج   نیست خودت دست

 

 

 آروم دستش با پری مامان بهروز قول به یا خانوم پری

 ..گفت الیک ترسر  با و پرسش بازو رو کوبید

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

م جون پرس کارت دنبال برو پاشو دیگه تو:پری  دخن 

احت میخواد  ...کنه اسن 

 

 ...گفتم دستپاچه و شدم جمع خودم تو  بیشن  

 

م دیگه من پری مامان ممنون نه:مروارید  این از بیشن   منر

 ...نمیشم مزاحمت

 

 ...درخشید پری مامان چشمای ی   ی   چرا ونمدنیم

 

ی شیطنت با بهروز  ...کرد زمزمه بیشن 

 

ا شما...کردی جا دلش تو خودتو هیج   دیگه :بهروز  دخن 

 ...رفتیم که ما ...میدین درس شیطونم
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 خداحافظ   یه بعد و کرد کاله و شال و شد بلند جاش از

 ...شد خارج خونه از

 

 ...بودم دهمون بهروز جمله مات من و

 

 ...اومد بحرف غصه با پری مامان

 

 بالی   چه بود مونده کم دیشب گفت بهروز:پری مامان

ک بیاد شت  خودت مراقب چرا...من بیچاره دخن 

؟پدر  کجان؟ مادرت و نیسپ 

 

 ...انداختم پاییر   شمو

 

 داشتم آرزو من...ای؟ خونه دنبال گفت بهروز:پری مامان

 خدارو حکمت...یه...ویل بده بهم دخن   یه خدا حداقل

 عمرمو...ش باال سایه ی   و شدم بیوه جووی   اوج تو شکر
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 دوا سال چند بعد هم بهروزو خدا...بهروز پای گذاشتم

 ...داد بهمون درمون
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 ...میکردم نگاهش منتظر

 

 این به...شدی من خونه مهمون صبح امروز تو:پری مامان

 ...باشه مهمونم ایفرشته رانگا...آوردی صفا انگار خونه

 

 ...نبودم مهربوی    همه این الیق من...زد مهربوی   لبخند

 

 گفپ   من به وقپ  ...پایک معلومه چشمات از:پری مامان

 تنهام من...کردی جا دلم تو بیشن   خودتو پری مامان
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ه شب تا صبح از بهروز  همیر   برادرم خونه...مغازه منر

 ...مونده ایلخ...مونه دیوار به دیوار خونه

 

 ...کردم زمزمه آروم

 

 ...من... کنم قبول نمیتونم من:مروارید

 

 ...گفت حرفم وسط و خندید مهربون پری مامان

 

 جور هزار و نیست خوی   محله درسته اینجا:پری مامان

  توش آدم
 
 چشمم خودیم گوش بغل ویل...میکی    زندیک

 خایل که خونه یه...همدمم میشر  میای...هست روت

 بازم اگه...خوامنیم ازت هیج   بشیر   توش بیا...دهافتا

 ...جان باالم  میشم ناراحت نکپ   قبول و کپ   تعارف
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  جریان داخلش که فضا این
 
 اینجا...بود مشهود توش زندیک

 کشید راحت نفس یه میشد و بود خیال آرامش از پر که

 که انگار...خانواده گرم کانون مثل برام بود بهشت مثل

 ...باشر  کست آشناترین و رینعزیزت کنار

 

 بود روی   پر...نبودم مهربوی   و خوی   اینهمه الیق من

 موندن و رفی    برای جای   طرق   از ویل بزنم هوا رو حرفو

 ...نداشتم

 

 تو میده اجازه که میبوسیدم پری مامان دستای از باید

 یا فایط خونه از بهن   اونجا باشه هرچ  ...برم خونه اون

 ...مرشدیه فراز
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 خودش آوردم ساحل خونه از هم وسایلمو تا چند رفتم

 وسایلمو داشتم وقپ   بود خونه پرسش دوست فقط نبود

دم وانت بار و میکردم جمع  ...بود ایستاده تماشام به منر 

 

 بودم کرده پیدا نجات ازش انگار که بود جهنیم خونه اون

 ...بود نامعلومم آینده من دلشوره تنها

 

 نمیشه حساب شانش خوش محله و منطقه این تو نبود

 تر تحمل قابل اینجارو که پرسشه و پری مامان بودن این

 ...من ناچاری صد در صد و کنهیم

 

ا خییل ساحل کنار من  پریدنش هرز شاهد...دیدم چنر 

 ....بودم الکلیش و مخدر مواد مرصف شاهد...بودم
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 مثل اتفاق   که ای  زم تا نه...نبود ترسناک برام زیاد اینجا

 ...بیفته بیاره شم میخواست فایط که جریای  

 

 نا و غریبه یه مثل میکردن نگاهم اخم با فقط محل اهایل

 اعتماد بهم مزاحم یه مثل...شده اونا جمع وارد که آشنا

 ...نداشی   

 

 ...کردن کمکم بهروز و پری مامان

 ویل دیگه های خونه شبیه بود ای ساده و کوچیک خونه

 ...داشت کوچیک خلوت حیاط یه قطف

 

 قفل رو دیگه اتاق دوتا در کرد پر رو هال زور به وسایلم

 اصال و نداشتم داخلش چیدن برای ای وسیله چون کردم

 ...نبود اینکار به هم نیازی
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 گنر  بهش اوستاش تا مغازش بره فرستادم زور به رو بهروز

 ...نده

 اینجوری نطقهم این تو بود خونگرم و ساده پرسی بهروز

 مامان تربیت طرز و زحمت از اینها همه و بود اومده بار

 ...گرفتیم نشات پری
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 و کرده پهن رنگمو قرمز کهنه نسبتا و کوچیک فرش

 کشیدمیم زور به اونارو گذاشتم کناری کمدمو و تخت

 ...اونور اینور

 

 اسالتم و خواهش با اونم...خونه فرستادم رو پری مامان

 برام کاری نمیتونه و کنهیم درد کمرش میدونستم چون
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 بود اینجا وقپ   و آورد نیم طاقت دلش ویل بده انجام

وع  ...کردن کار به میکرد شر

 

ه اینکه گفی    با اونم ه ناهار منر  زده خجالت بازم منو بن  

 ...کرد

 

 خونواده یه انگار ساعت چند همیر   تو برام بود عادی غنر 

 غنر  آره....بودن محبت با و خونگرم سب از بودیم شده

 ...زمونه و دوره این تو اونم بود عادی

 

 شاغ رفتم شد تمنر   خونه و شد چیده که وسایال همه

 ....کوچیک خلوت حیاط

 

 و افتادم ها پنجره و حیاط جون به شوینده مواد با 

 ...کردم تمنر   رو حموم و دستشوی  
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 ...بود شد خییل هوا

 ...ودب ماه آذر آخرای

 ...یلداست شب دیگه روز چند یعپ   این و

 

وع اصیل شمای بعد به این از  ...میشد شر

 

 آشغاالی هم...بودم کرده جمع آشغال بزرگ کیسه یه

ون  و کهنه خییل لباسای هم و بود خونه از اومده بنر

 ...نخور درد به های جزوه

 

اشتمش باید  شهرداری مامورای صبح فردا تا در جلوی منر 

ن  ...بن 

 

 ...شدم خارج خونه از و کردم باز درو
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 باعث تنهای   این کردم خودم کارامو همه سال چند این تو

 هم رو فپ   کوچیک کارای حپ   بشم مستقل بود شده

 ...میدادم انجام خودم

 

 انداختم راه خودم هم رو قدییم و داغون کن گرم اینبار و

 ...بود گازی کن گرم خداروشکر

 

 ...چسبیدیم حموم یه چرک و فتکثا همه اون بعد

 

 چهار و بلند وتونیک کردم خشک موهامو حموم بعد

 با پوشیدم گریم بافت شلوار و کرده تنم ای خونه

 و برام بود بافته خودش گیل مامان که پشیم جورابای

 ...فرستاد برام پست از صدف خواهرم
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 شم رو پشیم شال و پوشیدم تونیکم رو رو پشیم بافت 

 ...شدم خارج خونه از و برداشته رو زباله کیسه انداختم

 

خونه  تو از باری چند پری مامان نداشت هیج   آشن  

 آمادست ناهار که بود کرده صدا منو خونش پشپ   حیاط

 ...خونشون برم و

 

ون گذاشتم رو کیسه  ...خونه کوچیک در ،کنار بنر

 

 ...پری مامان خونه در دم رسیدم تا برداشتم قدم دو

 

 به توجهم گذشتم کنارم از که موتوری صدای با ویل

 ...شد جلب موتوری
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 یعپ   این و...بود تر اونور قدم ده مرشدی فراز خونه

 فراز جز نبود کش موتوری شخص اون و بودیم همسایه

 ...مرشدی

 

ی بافت کاله اینبار  ...بود شش رو خاکسن 

 

 ...زد موتورو جک و شد پیاده موتور از

 

 خییل بنظرم ویل دونستمنیم مدلشو یا موتور اسم

 ...داشت بزرگم اینه دوتا و بود خوشگل

 

 متوجه زمای   فقط اینو و میکردم نگاهش و بود زده خشکم

 نگاهم اخم با و چرخید من سمت مرشدی فراز که شدم

 ...کرد
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 پری مامان خونه در به نگاه یه بعد و من به نگاه یه اول

 ...انداخت

 

 پری مامان خونه در زنگ و گرفتم ازش دستپاچه ونگاهم

 ...زدم رو
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 ...کنم فراموش نگاهشو و حضور خواستم

 

 صدای ویل...شد باز خونه در و زد قفلو پری مامان

 نزدیک بهم داره نفر یه که کرد متوجه منو کش قدمهای

 بلند کنارم از که بود مرشدی فراز صدای بعد و میشه

 ...شد
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 .کپ  یم چیکار بهروز مادر خونه تو تو:رازف

 

 ترسم باعث حال عیر   در و آروم و خشدار صداش

 ...میشد

 

 ...بود مشهود کامال حرکاتم از این و بودم شده دستپاچه

 

 ...من...من...من:مروارید

 

 با که کردم من من بار چند چلفتیا پا و دست و خنگا مثل

 ...گفت خشم

 

؟ چیکار اینجا...خودت...تو...تو آره:فراز  میکپ 
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 ...کردم اخم...کنم جور و جمع خودمو کردم سیع

 

 بودم شده مستقر داخلش که ای خونه در به دستم با اول

 ...گفتم و کردم اشاره

 

  توش من تا داده اینجارو پری مامان:مروارید
 
 زندیک

 ...مستاجرشم یجورای  ...کنم

 

 پری؟؟ مامان:فراز

 

 ...کرد زمزمه آروم

 

 ...گفتم و کردم اشاره پری مامان خونه به بعد و
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 ...مهمونشونم اآلنم:مروارید

 

 ...انداخت پام تا ش از نگایه یه

 یا و نبودم اون شبیه من...شدم جمع خودم تو ایستاده

ی شبیه  ...خونش اومد شب اون که دخن 

ش دوست که  احتماال یا و نامزدش شایدم و بود دخن 

 ...زنش

 

ون زیتوی   ایموه به نگاهش بعد و  افتاد شالم از افتاد بنر

ه کیم نگاهش  به و کردم دراز که دستمو...موند خنر

 اونم کشیدم بودم کرده باز وسط از فرق که موهای  

 ...برداشت نگاهشو

 

 بهم حرف ی   چون بشه متوجه همینو بود اومده انگار

 ...خونش سمت رفت و کرد پشت
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 احتماال که کرد باز درو پری نماما که بود حیر   همیر   ویل

 ...موندم کجا من ببینه

 

؟ موندی کجا تو پس:پری مامان  دخن 

 

 و مرموز مرشدی فرار به رسید کرد دنبال که نگاهمو رد

 قطب با که دیگه های القاب و مغرور و خشک و شد

ادف جنوب  ...خانواده هم یا میشدن من 

 

ی؟ناهار کجا پرس فراز:پری مامان  ...تو بیا آمادست منر

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تو...چرخید پری مامان صدای شنیدن با مرشدی فراز

 این تا صورتش دیدمیم که بود بار اولیر   دیدارمون بار چند

 ...آروم چشماش و میشه ریلکس شخض دیدن با حد

 

 خور دم خییل اهالیش و خونه این با مرشدی فراز پس

 بود؟

 

د حرف باهاش داشت وقپ   ویل پری مامان  اخم منر 

 ...تداش

 

 ...بخوابم خوامیم ممنون نه:فراز

 

 ...شد خونه وارد و کرد باز درو حرف این گفی    بعد و
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 صورت از هم اخما اون شد دور که نگاهمون جلو از

 و نگرای   به جاشو و رفت و بست رخت پری مامان

 ...داد ناراحپ  

 

 ...کرد زمزمه

 

 سب از کنهیم تلف خودشو باالخره پرسه این:پری مامان

 ...نیست خودش بفکر

 

 دنبالش من تا شد وارد خودش و کرد بازتر دوباره درو

 ...برم

وع و  ...ناله و آه به کرد شر

 

 بود خدا نبودم من مخاطبش ویل
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 نجات رو پرس این خودت خدااا ای:پری مامان

ای این...کن راهش به ش خودت...بده  و حیا ی   دخن 

 بچه این به اخدای...کن دور ازش خودت رو بریده گیس

 ...بده آرامش هم
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 آورده برام بهروز که قدییم و کوچیک بخاری های شعله

 ...بشه گرم بیشن   یکم خونه تا کردم زیاد رو بود

 

 داشتم باحوصله و آروم و بود روم پیش هام جزوه همه

 ...میخوندم درسامو
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ون ساحل جهنم از نمیشد باورم هنوزم  هنوز...اومدم بنر

 ...کنم پیدا موندن برای جای   یه بودم تونسته نمیشد اورمب

 ...شد خارج گلوم از ای آسوده آه و کشیدم دراز

 

ه  خوبه چقدر...بود برداشته ترک که سقف   به شدم خنر

 به پناهگایه آدم خوبه چه...باشه آدم ش باالی سقف  

 ...بشه گرم توش که باشه داشته خونه اسم

 

و اون تو  و پری مامان به رسیدم که چیشد ادعو  و دار گنر

 بهروز؟

 

 نا اوج در...کردن حقم در خوی   چقدر غریبه دوتا این

 ...کرد باز روم به خدا امیدو های در امیدی

 

فتم آسته بودم شده ساکن اینجا میشد ای هفته یک  و منر

 ...اومدم یم آسته
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 نگاهم مشکوک و اخم با همه نبودم درمخور کش با

 ...میکردن

  برای خوی   همحل
 
 کاری کش با من ویل نبود زندیک

 ...نداشتم

 

 بقیه گذشتیم ...و نت کاق   و دانشگاه تو زمانم بیشن  

 ...خودم خونه یا بودم پری مامان پیش یا که تایمم

 

 مامان مزاحم بیشن   دیگه تا بودم گرفته کوچییک اجاق

 ...نشم پری

 ...بود یلدا شب که امروزم
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ی هفته یک این تو  پیام بهش مدام...نبود ساحل از خن 

 پیغام براش پرساش دوست و دوستاش همه از و میدادم

 ...نگرفت ازم شاغ   بازم ویل میفرستادم

 

 کردم جمع کندن جون و زحمت هزار با پولو اون من

 منو پول میلیون بیست عوض   ساحل بزارم ممکنه محال

 ...کنه هاپویل

 

 ساحل به انگار نه انگار که پیشر  پول میلیون بیست

 گرفت ازم بازی حقه با که میلیوی   پنج اون قبل...دادم

ش هم میلیون پانزده  ...بودم داده بهش قبلن 

 

فتم باید ها دانشجو از تا چند های جزوه کپ   برای  منر

 ...نت کاق  
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 شما این تو...شدم خارج خونه از و کردم کاله شال

ون هیچکس  آمد و رفت در که نفری ندچ بجز...نبود بنر

 این تو اومدن چ   برای بود معلوم حالشون از و بودن

 ...محل

 

 ...افتادم راه به کشیدم باال بینیم تا شالگردنمو

 

 پنجره به نگاهم گذاشتم که مرشدی فراز در مقابل از

 ..افتاد اش خونه

 

ی اصال و بودمش ندیده اصال که بود روزی چند  ازش خن 

 ...نبود

 ...نبود مهمم برام

 

 و شد باز خونش در که بودم اونجا از گذر حال در

ی  ...شد خارج ازش عجله با دخن 
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فتم راه که طورهمون  ...کردم نگاهش کنجکاو منر

 

ه همون  صداش دنیا روز اون مرشدی فراز که بود دخن 

  سایز پالتو...زد
 
 ...کلف پشیم شال با بود تنش بزریک

 

 ...میکرد هم گریه...آهسته ویل رفتیم راه پنگوئن مثل

 

 اینور منم و رفتیم راه دیوار کنار و کوچه اونور دنیا

 نگاهش چشم گوشه از میداشتم بر قدم دیوار کنار کوچه

 ....نبود دنیا این تو اون انگار ویل میکردم

 

 چیه؟ مرشدی فراز با حامله سال و سن کم زن این نسبت

 

د شم به که فکرای    سوال این برای ی  خو جواب اصال منر 

جرتر هوسبار برسر  اون از میشد باعث بیشن  ...نبود  من  

 ...بشم
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 39_پارت#

 

 وجدانم...دیوار به داد تکیه و ایستاد و گفت آچ   دنیا

ی شد باعث  ...بخوره تکون دلم تو چنر 

 و ایستادم حرکت از..میپچید خودش به داشت درد از

 ...چرخیدم سمتش

د صدا وخدار  و میکرد ناله آه  ...منر 

 

 ...مردم...خدا...خدا ای:دنیا

 

 ...برداشتم قدم سمتش و بیارم طاقت نتونستم دیگه

 ...گفتم نگرای   با و گرفتم بازوش از شدم نزدیک که بهش
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 شده؟ نیست؟طوریت خوب حالت عزیزم: مروارید

 

 نبود گریونش چشمای این سمتم چرخوند که رو شش

 ...بره هم در امچهره و بکشم هیپ   شد باعث که

 

 دلم که بود زخمیش صورت و شده کبود چشم زیر بلکه

 ...کرد ریش رو

 

 ساحل که کبودیای   و زخما با داشت فرق خییل زخم این

 ...میداشت بر خشنش یا عاشقانه های رابطه یط

 

 ...زده زنو این عمد به کش انگار

 

ی برای سنگیپ   واژه زن؟چه  زور به احتماال که دخن 

 ...سالشه ههجد
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 ...گفت دردناک خییل ناله و بغض با

 

م دارم:دنیا  ..نمیاد در نفسم...جان خانوم میمنر

 

س از دستام...خورد ش دیوار کنار  ...لرزیدیم نگرای   و اسن 

 

ل خودمو باید  کش چه...باشم آروم باید...میکردم کنن 

 ...آورده بیچاره این ش بالرو این

 

د هق آروم  ...منر 

 

 ...گفتم شی    ع و نشستم پاهام رو شکنار 
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مت...بکنم برات چیکار عزیزم:مروارید  بیمارستای   بن 

ی ؟؟ دکن   جای 

 

 ...داد تکون منف   عالمت به شی
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 دستای...نیست خوب حالش ،میفهمیدم دیدمیم داشتم

 چنگ رد و اثر دستاش روی...گرفتم دستام بیر   شدشو

 ...بود

 

 ...آورده شش بالرو این که رو کش کنه لعنت خدا

 

 باردارو؟ زن یه اونم...زده کتکش عوض   هیوالی اون یعپ  
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 ...اومد حرف به سخپ   به

 

م جای   نه نه:دنیا  ...بشینم یکم بزار...میشه خوب حالم نمنر

 

 خیس و شد زمیر   رو...خوند صورتش از میشد رو درد

 ...نشست

 

 ...اینکار از کنم منعش کردم سیع

 

 این رو نشیر   عه...دخن   میشر  خوب رو چ   چ  :ریدمروا

 ...پاشو خونت بریم پاشو...شد و خیس زمیر  

 

 ...زد پس دستمو درد وبا آروم اون ویل
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 این فهمیدمیم باید پرسیدمیم باید...کردم نگاه صورتش به

 ...چیه هیوال اون با نسبتش و کیه دخن  

 

 من   ندچ که رو مرشدی فراز خونه و کردم دراز دستمو

 ...دادم نشون رو بود اونطرفن  

 

 مرشدی فراز زن همینجاست؟؟تو خونت:مروارید

؟این  اونه؟ بچه هسپ 

 

د دودو که اشیک چشمای با...زد خشکش ناگهان  نگاهم منر 

ی...کرد  ...میلنگید کار یجای...نبود درست وسط این یچنر 

 

ی شب اون مرشدی فراز  تو فرستاد سونیارو اسم به دخن 

 تونهیم رو چ   این و رفت خودش بندش پشت و اتاق

 شدن؟ همخواب اونا اینکه جز بده نشون
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ون زد مرشدی فراز خونه از دنیا اونروز  حالیکه در اونم بنر

 ...بود دستش اسکناس تا چند

 

 ...کردم زمزمه آرومن  

 

شر  دوست:مروارید  اش؟صیغه یا دخن 
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ی فهمیدم شد بیشن   بغضش  ...کنه پنهون ادمیخو  رو یچنر 

 

 ...پرسیدم ازش دلسوزی با دوباره...بود کرده سکوت
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 اونه؟ بچه این:مروارید

 

یم خجالت...بود مونده در...بده جواب خواستنیم انگار

 ...کشید

 

 شش دادن تکون با بعد ویل انداخت پاییر   رو شش

 ...کرد تایید حرفمو

 همچیر   تونسته چطور عوض   اون شدن مشت دستام

 مشکالت و ناراحپ   و غم...بیاره بچه دخن   یه ش ی  بال

 ...کردم فراموش خودمو

 

 رو سمپ   همون شد متوقف که موتوری صدای شنیدن با

 ...میکردم باید که کردم نگاه

 

 ...عوض   کثافت بود خودش خود
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 و شدم بلند جا از شده خون دیل با آی   تصمیم یه تو

 ...برداشتم قدم سمتش

 

 ...داد قرار خطاب منو درد با دنیا

 

 ...جان خانوم:دنیا

 

 نگاهش تا نچرخوندنم شمو حپ   و نشدم متوقف من ویل

 ...کنم

 

 من شدن نزدیک متوجه میکرد باز درو قفل کلید با داشت

 ندیده مارو و نبود دنیا این تو اصال انگار بود نشده بهش

 ...بود

 

 دخن   من...میاد ما سمت داره کنان ناله دنیا فهمیدم

 به تا میکردم تحمل رو هرسخپ  ...بودم آرویم و جالپ  خ
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 معپ   این به اخالقم این ویل برسم آرزوهام و ها خواسته

 ...کنم سکوت ظلم مقابل در که نبود

 

 ...یه:مروارید

 

 اخمش معمول طبق انداخت بهم نگایه و کرد بلند ششو

 ...بود براه

 ...زدم پوزخندی...بود زده متفاوی   تیپ اینبار

 

 موتور که زدم موتورش به محکیم لگد رسیدم بهش قپ  و 

 ...خورد تکون

 

 به اخیم از پر و گذرا نگاه اول کشید کارش از دست

 به بعد و انداخت میشد نزدیک بهمون داشت که دنیای  

 ...من
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 ...غریدم و کردم باز دهنمو

 

ف تو:مروارید  چجوری آشغال...کثیف حیوون...نداری شر

 ...بیاری باردار زن یه ش بالی   همچیر   مدهاو  دلت

 

 اون و زده کتک و باردار زن یه اون اینکه به کردن فکر

د شدن منفجر حد تا قلبمو آورده شش بالرو  ...مین 

 

ی خشم با زدم فریاد بلندتر  افتاده نبض به شم...بیشن 

ی شعت با قلبم و بود  ...میتپید بیشن 

 

؟ کتک باردارو زن یه اومده دلت چجوری:مروارید  بزی 
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 با و دیوار به گرفت دستشو درد با شد نزدیک بهمون دنیا

 ...گفت گریه

 

 ...توروخدا جان خانوم:دنیا

 

 ...میکرد نگاه مارو متعجب و اخم با مرشدی فراز

 

 مرشدی فراز اینبار که زدم موتورش به لگدی دوباره

 ...غرید

 

ه هوووشههه:فراز ؟یم چیکار داری روای   دخن   کپ 

 

 ...آورد هجوم سمتم یجورای  ...من سمت اومد 
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 رو دستشو یه ما وسط انداخت خودشو شی    ع دنیا ویل

 نزاره تا فراز سینه رو دیگشو دست و گذاشت من سینه

 ...بشیم نزدیک همدیگه به این از بیشن  

 

 ...ببخشید...کردم غلط منه تقصنر  بخدا فراز:دنیا

 

 ...بود افتاده نفس نفس به فراز

 

 ...گفتم دنیا به رو خشم با

 

 از نکن خوایه عذر...نخواه معذرت عوض   این از:مروارید

س تو کنیمیم شکایت ازش...وحشر  حیوون این  ...نن 

 

ه یه:فراز ی خون خفه نفهم زبون دخن   دیگه جور یا میگنر

 ...کنم حالیت
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ومندشو دست  تو پالتومو گوشه و کرد دراز سمتم ننر

 که انگار...داد تکون محکم منم ریبا چند و گرفت مشتش

ی هشت زلزله  ...داد رخ تنم تو ریشن 
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 فراز دست...شد کوچه آسفالت پخش و گفت آچ   دنیا

 و ترسیده نگاه ویل بود گرفته منو یقه همچنان مرشدی

 ...افتاد دنیا به دومون هر نگران

 

 ...زدم پس دستشو خشم با

 

 ...دنامر  کشپ   بچتم بیا:مروارید
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 ...دنیا سمت شد خم نداد حرفم به محیل اون ویل

 

 دوباره چرا...سگ؟ تخم باز خودت با کردی چیکار:فراز

ی اگه نگفتم شد؟مگه پیدات اینجا  اینجاها دیگه منر

 نبینمت؟؟

 

 ...زدم فریاد فراز ش خشم با

 

 خوب حالش نمیبپ   تو داری چیکار این با:مروارید

 باقیه؟ نیمتم ورتوق دو کردی ناکارش نیست؟زدی

 

 و هیبت اون از من بود شده باعث کوچه تو بودنمون

سم هیکل  ...نن 
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 زحمت خودشون به هوا این تو ها همسایه از تعدادی

ون  از ششونو فضویل محض فقط ندادن هم اومدنو بنر

ون پنجره  ...کردنیم تماشا مارو و بودن کرده بنر

 

و این تو همون و شد جخار  خونه از پری مامان دار گنر

 ...اومد ما سمت تعجب با میکرد ش چادرشو که طور

 

؟ داد مروارید؟چرا چیشده:پری مامان نیر   منر 

 

 ...گفت دنیا حال دیدن با

 

 تو؟ چیشدی مادر دنیا عالم خاک:پری مامان

 

 ...خونش بردیم دنیارو و کردیم کمک پری مامان با

 ...بود کرده اخم فقط عوضیم فراز
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 زد زنگ بود ماما  که دوستاش از ییک دخن   به پری مامان

 ...کنه معاینه دنیارو تا خونه اومد و
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 فراز...میخورم حرص داشتم فقط و بودم نشسته هال تو

 ... میکرد دود سیگار داشت بیخیال

 

؟ نیم خجالت تو:مروارید  کشر

 

 موهاش بیر   دستش یه و کشید پووق   خورد اعصای   با

 ...شد چنگ

 ...عوض   کهمرتی

 ...دادم ادامه من ویل
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 بچه دخن   یه به که نفهیم و هوسباز چقدر تو:مروارید

 مگه؟اون سالشه چند اون نامرد آخه...نکردی رحم هم

 ؟؟ کنهیم حمل شکمش تو داره تورو میفهیم؟بچه بارداره

 

 و چرخوند ششو خشم با رسیدم که حرفم اینجای به

 ...کرد نگاهم

 

 ...زدی کتک باردارو زن یه تو:مروارید

 

 ...غرید خشم با

 

ی خون خفه دیگه ثانیه چند تا ببیر  :فراز  دیگه خودم نگنر

م صداتو اینبار ه...مین   ...آورده در زبون من برای آواره دخن 
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 آواره منو بود این جوابش تنها...شدم متنفر بیشن   ازش

 ...کنه خطاب

 

 ...میوه از پر دسپ   با شد پیدا بهروز کله شو وسط این

 ...گفت لبخند با...افتاد من به که نگاهش

 

 یلدای   شب چه امشب... اینجای   خوب چه عه:بهروز

 ...آبج   بشه

 

 فراز به ناراحتمو و خشمگیر   نگاه ندادم بهش جوای  

 ...دوختم مرشدی

 

 خشکش رسید فراز به وقپ   به و گرفت نگاهمو رد بهروز

 ...زد

 

ه؟ اینجا: بهروز  چخن 
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 مجسمه چوب با داشت که بهروز مقابل رو چای   لیوان

 ...گذاشتم میکرد درست

 

 ...آبج   طال دستت:بهروز

 

  مشغول دیگه اتاق تو پری مامان
 
 که بود دنیای   به رسیدیک

 تهدیدش خطری گفت ماما...نداشت حسای   درست حال

 آزمایش و سونو براش...شده ضعیف خییل فقط نمیکنه

به خورده که کتیک تو گفت...نوشت  وارد بچه به ای ض 

نه منظم بچه قلب و نشده  باید اطمینان برای ویل...منر 

 ...بره رو آزمایش و سونو
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 مقدار گذاشی    بعد بحثمون بعد دقیقه چند که فرازم

ون زد خونه از تلفن منر   رو پویل  ...بره درک به...بنر

 

 ...گفتم بهروز به رو

 

 کنهیم ینکاروا دنیا با مرشدی فراز چرا:مروارید

 ست؟ حامله نمیدونه ؟زنشه؟مگه

 

 ...ایستاد حرکت از بهروز مشغول دستای

 

اومد غریب گوشم به مرشدی فراز گفپ   یجوری:بهروز

 خودمونه؟ فراز داداش همیر   منظورت...

 

 ...دادم تکون شمو اخم با
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 ...نیست فراز داداش زن که دنیا ویل:بهروز

 

 ...گفتم کفری

ش دوست حاال:مروارید  ...دخن 

 

 ...شد متعجب بیشن  

 

شم دوست ویل:بهروز  هیچکاره اصال...نیست دخن 

 ...دنیاست

 

 مغزم تو فکرا...شدرگم هم و بودم شده متعجب هم

 ...میگرفی    برگ و شاخه داشی   

 

 ...مرشدیه فراز مال بچه گفت دنیا :مروارید
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 هم تو اخماش شی    ع بعد و شد گرد چشماش بهروز

 ...رفت

 

 ...پرسیدم و کردم استفاده فرصت از

 

  منم به میشه:مروارید
 

ه؟پس وسط این بیک  دنیا چرا چخن 

 بچشه؟؟ پدر فراز گفت
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 بودم ترسیده میشد نزدیکن   و نزدیک بهم تارییک تو مرده

 این به بودم راض   انگار خوردمنیم تکون جام از ویل

 ...ترس
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 ایستادم شخص اون تماشای به هیجان با و زدم لبخندی

 وقپ   تا نه نمیشد دیده صورتش که کردم نگاه مردی به

 ...رسید اتاق روشن قسمت به که

 

 بهم اون و زدم لبخند بهش عشق با بود مرشدی فراز اون

 من به چسبیده که جوری نزدیک خییل..شد نزدیکن  

 ...ایستاد

 به چسبوند پیشونیشو و کرد حلقه ام شونه دور دستاشو

 ...پیشونیم

 

 ...کردم قفل کمرش دور دستامو منم بودم خوشحال خییل

 

  زدم صدا اسمشو بود عشوه از پر که ایخنده با

 

 ...فراز:مروارید
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  کرد زمزمه مرموزش و خشدار صدای همون با اونم

 

 ...جونم:فراز

 

 خودش مخصوص صدای همون با گفتنش جونم این

 ...میشد اکو مدام

 

وع اون که وقپ   تا میشد اکو  لبهام بوسیدن به شر

 ...ها گرسنه مثل...کرد

 

 ...بوسیدمش منم

 ...کرد نوازش موهامو

 

 بوسیدمش؟ منم

 فراز با نسبپ   که من ویل...ببوسم نبودم بلد منکه ویل

 ...اون اون...نداشتم مرشدی
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 لبام تو محکم دندوناشو و گرفت لبام از که محکیم گاز با

 جام تو و زدم جییع   کردم حس که دردی و ...برد فرو

 ...نشستم

 

 نا کردم نگاه اطرافو و اومدم خودم به زنون نفس نفس

 کف و کشیدم لباهام رو و کردم دراز دستمو خودآگاه

 ...نبود خوی   نه گرفتم چشمام مقابل دستمو

 

 ...شده زخیم کردم حس من چرا پس

 ...وحشتنایک این به خوای   اونم...دیدم یم خواب داشتم

 

 ...ترسیدم خییل بودم ترسیده...شدم ولو جام تو دوباره

 

 خیال فکرو هزارتا و بشم جمع خودم تو شد باعث تنهای  

 ...رفتم خواب به دوباره یک دونمنیم ویل ذهنم تو بیاد
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EXCHANGE GROUP کاری از 
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 ...دیگه جان باالم  بخور ناهارتو خب:پری ماما

 

 

 ...جانم:مروارید

 

 ...شد نگران نگاهش پری مامان

 

 بازی باهاش داری چرا بخور ناهارتو میگم:ریپ مامان

 نداری؟ دوست ؟یتیمچه!میکپ  
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EXCHANGE GROUP کاری از 

وع دستپاچه  ...گرفی    لقمه به کردم شر

 

 ...خوشمزست خییل دارم دوست چرا چرا:مروارید

 

 ...گفتم کنم راحت خیالشو اینکه برای

 

 یعپ  ...دیدم بد خوابای دیشب مشغوله فکرم:مروارید

 ...پای   قایط بود پرت و چرت

 

 ...گفت لبخند با و داد تکون شی پری مامان

 

ه که انشاهلل:پری مامان  شامت دیشب حتما...عزیزم خنر

 ...بوده چرب

 

 ...اومدم بحرف خودم
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ی دیشب نتونستم نه:مروارید  نکشید میلم...بخورم چنر 

دم رو کش خواب تو داشتم انگار  ...منر 

 

 یگفتمنم دروغم...کرد نگاه چشمام تو مستقیم پری مامان

کم خواب اون بعد  کردن فکر حپ   که مرشدی فراز با مشن 

 پرت و چرت خواب کیل کنهیم سیخ تنمو موهای بهشم

نم رو مرشدی فراز دارم دیدم...دیدم  ...منر 

 

 

 خواب تو اگه دونمیم من که اونجای   تا وهللا:پری مامان

و بهش داری انگار بزی   رو کش  نکنم فکر...میدی ننر

 کتکش داشپ   که بود یک اون حاال...شهبا بدی خواب

دی ؟ منر  نشناخپ 
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و کم خودش مرشدی فراز هه و بهش من یکمم داره ننر  ننر

 ...منه شانس اینم...بدم

 

 صبح تا بگم نتونستم انداختم پاییر   شمو خجالت با

 ...دیدم رو یک خواب

 

 ...نیست یادم قیافش:مروارید

 

 ...ببخشه منو خدا
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 نه گذشتیم بود افتاده دنیا برای که اتفاق   از زیرو  چند

 ...پری مامان نه زد ایدیگه حرف راجبش بهروز
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ی هم پری مامان از نتونستم یعپ   سم چنر   خواستمنیم بن 

 شده کنجکاو شدت به ویل...میکنم فضویل دارم کنه فکر

 ...بودم

 

 نا شدم نزدیک مرشدی فراز در به وقپ   کوچه اینور

  ...ایستاد حرکت از هامپا خودآگاه

 

 در یا کنم فکر هیوال اون به باید چرا اصال شده چم من

 میدم؟میون دست از عقلمو دارم ببینم خواب موردش

 ...داشتم کم همینو فقط گرفتاری و مصیبت اینهمه

 

ه نگاهم  ...بود زدش زنگ کوچک در خنر

 

 نداره؟ دنیا با نسبپ   هیچ  اون گفت بهروز
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 مادرش و کجاست؟پدر شوهرش پس کیه دنیا اصال

 بدن؟ شوهر سن این تو اونو اومده دلشون چجوری

 

 کیه؟ مرشدی فراز همه از مهمن  

 

 دستپاچه شد باز ناگهای   طور به که هیوال اون خونه در

 ...شدم

 

 ازش خندون لبای با چهره خوش و خوشتیپ دخن   یه اول

 ...مرشدی فراز بعد و شد خارج

 

 هم تو اخماش بعد و کرد نگاهم متعجب اولش دیدنم با

 ...رفت

 

 ...داد رخ ثانیه چند تو فقط اتفاقا این همه
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 دید خونشو داشتم شده خشک که نفهمه کردم سیع

دم  ...منر 

 

 ایستادم گوشیم کردن پیدا بخاطر مثال که گشتم جیبامو

 یعپ   که رفتم ور باهاش یکم گوشر  کردن پیدا بعد و

 از حپ   افتادم راه به رزونل تپ   با بعد وگوشیمم مشغول

 ...نکردم نگاشون چشمم گوشه

 

ی جریم، ارتکاب حیر   که انگار م چنر   باشن کرده دستگنر

 ...لرزیدیم تنم
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 ...بودمش ندیده دیگه اونروز بحث و دعوای بعد
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 .داشت کردن فکر هرزه آدم این آخه بودم احمق

 ...کردم مشت دستامو

 

ه  از پولم گرفی    بفکر آدما اینجور به دنکر  فکر بجای بهن 

 ...باشم عوض   ساحل اون

 

ش نمیتونستم جا هیچ ی هیچکس بیارم گنر  ازش خن 

 ویل خونش در دم رفتم باری چند دوباره حپ  ...نداشت

 دوست با ساحل شنیدم ندا از فقط...نکرد باز درو کش

 ...کیش رفته پرسش

دم زنگ چقدرم هر  برنگشته؟ وزهن یعپ   دادنیم جواب منر 

 

 ...دادنیم تله به دم که دارم چیکارش میدونست

 

 ...بده پسش باید ندارم دستش پویل کم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 بودم کرده درست که دستبندای   اول داشتم کار جای   چند

ی تحویل رو  دیگه تعداد یه گرفی    بعد و دادم مشن 

 ...شدم خارج اونجا از سفارش

 

 از خودم گلیممو باید بودم گرفته یاد سال چند این تو من

ون بکشم آب  خوردن غصه و کردن فکر و نشسی   ...بنر

 ...نبود چاره راه

 

یم زحمت اومد یم دستم که پویل تومن هزار هر برای

 آنالین با همکاری یا کردن درست دستبند از...کشیدم

 ...دیگه های دانشجو های جزوه تکمیل تا بگنر  ها شاپ

 

 دیگمو برادرای رخواه خرج همینکه بابا شدم مستقل من

 ...پاهاش وضعیت اون با اونم...خیلیه خودش برای بده

 

 غریب دنیای یه وارد...اینجا اومدم خودم خواست به من

 ...سخپ   با و تنهای  ...شدم
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 از پر که سادمون و نقیل و کوچیک خونه اون تهران

  و آرامش
 
 بزرگه،باید تهران...نیست بود سکوت و سادیک

،توقف
 

 حرکت حال در دائما باید نداره دوجو  درش بجنیک

 ...باشر 

 

 

 

 50_پارت#

 

ت و تعجب کمال در  زد زنگ بهم خودش ساحل من حنر

 ...شب ده ساعت اونم

 ...بده پس بهم میخواد و کرده آماده پولمو که گفت

 اعتماد بهش نمیتونستم من ویل خواست آدرس ازم

 خودش پولو گفت...نزاشت قرار هم ای دیگه جای...کنم

 ...میاره مبرا
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ون آدرس شدم مجبور کنم چیکار دونستمنیم  رو محله بنر

 ...منتظرمه همونجا دیگه ساعت یک که گفت...بدم

 

 کرده نرم پنجه دستو مشکالتم با تنهای   حاال تا من

 همخونه باهاش سال چند که زنیه همون ساحل...بودم

 ...نیست نگرای   جای میام بر پسش از اینبارم پس بودم

 

 تو مدام خودم به دادن امید برای اینارو همه واقع در ویل

 ...میکردم تکرار فکرم

 

 ...بود حرفا این از بازتر حقه و کثیفن   ساحل

 

 براش اتفاق   نکرده خدای   یا بشم بهروز مزاحم خواستمنیم

 ...شدم خارج خونه از و کردم کاله شالو پس بیفته
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود؟ شما از لرزیدیم دستام

 

 ...شدم خارج که کوچه از

 

 و بودن شده جمع دورش و کرده روشن آتیشر  نفر چند

دن حرف داشی     ...منر 

 

 ...هسی    کیا ببینم نکردم نگاه حپ   ترس از

 

 که آشنای   صدای که بودم نداشته بر بیشن   قدم چند

 توقفم باعث و رسید گوشم به بودم من مخاطبش انگار

 ...کردم نگاهش و سمت همون چرخیدم ...شد

 

 ...بود مرشدی فراز بله

 

 ...وایستا دخن   یه:فراز
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ه  ...بهش شدم خنر

ی؟اونم کجا داری:فراز  شب؟ وقت این منر
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 قیافه این با اونم...بود کرده فکر چ   خودش با واقعا

 ازم سوالو این داشت بجانب حق و اخمو و جدی

سید  ...مین 

 

 

م؟ کجا دارم من که چه اون به اصال  منر
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 امکان ویل نبودم خوی   موقعیت تو درسته...گرفت صمحر 

 چه اون مگه...بزنم رفتنم کجا از حرق   بهش نداشت

 داره؟ باهام نسبپ  

 

 رو بوسیدیم منو داشت که خوابمو از صحنه اون شی    ع

 ...زدم کنار ذهنم از

 

 ...گفتم حرض و لجباز و غد

 

م کجا من چه تو به محیل؟ مفتش تو مگه:مروارید  ...منر

 

 از این بود مونده همینم...گرفتم ازش عصبیمو نگاه

 ...دربیاره ش زندگیم

 

 این ویل...شم خالص فایط دست از تا کرد کمک بهم

 ...خوبیه آدم کنم فکر نمیشه باعث
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...بهن   چه بشه پاپیچم نکنم فکر لحنم اون بعد

 

 

 رسیدم بودم گذاشته قرار ساحل با که جای   به وقپ  

 ...تادمایس منتظر

 

 ...ایستادم انتظار به دیوار کنار

 

 ...میشدن رد ماشینای   گایه از هر

 

 ...نیاد و بزاره شکارم نکنه

 

ی حپ   دیگه بود شده۱۲ساعت گذشت ساعت نیم  خن 

 هم میشدن رد اینجا از گایه از هر که ماشینای   اون از

 ...نبود
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...گذاشتم قرار باهاش بدی جای چه

 

 ...بود شده شدم شدت به و ودمب رفته فرو فکر تو

 

 نگاه اطرافو و کردم بلند شمو شنیدم پای   صدای که

 ...کردم
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 که بود خودش آره...میاد بسمتم داره که دیدم ساحلو

 و بود پوشیده مشیک پافر و شلوار و سفید ساقدار کتوی  

 ...بود شش توش کاله و شال

 ...داشتمبر  سمتش قدم چند...خودشه خود آره
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...داد سالم لبخند با

 

یف؟ احوال خانم مروارید سالم:ساحل  شر

 

 ...غریدم اخم با

 

 ... دادینیم جوابمو دنبالتم؟چرا یک از دوی  یم:مروارید

 

 یا بود خورده کوفپ   یه یا نبود عادی هاش خنده...خندید

ی یه  ...بود زده چنر 

 

 که میخواسپ   پولتو...خانوما خانوم یواشن  :ساحل

 ...دوقوزآباده و شده خراب همیر   لیاقتت...آوردم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...شدم عصپ  

 

ف اینجا:مروارید  تو،اینجا کثیف خونه اون به داره شر

 ... بیاد کن رد پولمو یاال بزنم گپ باهات تا نیومدم

 

 گفت حرض ویل خندید بازم

 

 پولتو...آورده در زبونیم چه موشه خانوم اوهو:ساحل

 دنبالمم نتوی   دیگه که بدم بهت پویل ؟یه میخوای

 ...کپ   فراموش اسممو کل بگردی،به

 

 بهمون داشی    ساحل ش پشت از که مرد دوتا دیدن با

 ...بست یخ رگام تو خون میشدن نزدیک

 

 نباید...دهنیم پس پولمو و نامرده ساحل میدونستم

 ...میومدم و میکردم ریسک
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  شدم گرد و ترسیده چشمای با رسیدن بهمون مردا اون تا

 ...رفتم عقب عقب

 

 ...میخوندم خودمو فاتحه داشتم

 

نت دوتا این االن:ساحل  بیشن   بهت و خوب جای یه مین 

 ...خوشگلم مروارید میدن رو دادی بهم که پویل از
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 میخواستم فقط نداشتم هواس هوش و بودم ترسیده

نم نتونن که کنم فرار یجوری  ...بگنر
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ی به پشت از  تکیه ایستادم حرکت از و کردم وردبرخ چنر 

 ...دیواره کردم فکر بهش دادم

 ...بود گرم ویل

یم گوشم به بار چندمیر   برای امروز که آشنای   صدای با

 ...کردم نگاهش و کردم بلند شمو شوکه رسید

 

یف حاال بسالمپ   کجا:فراز  مهمون هم ما تا داشتیر   ترسر

 ...دادیمیم نشونتون نوازیمونو

 

 اون و ساحل سمت نگاهش و کردنیم نگاهم شدیمر  فراز

 ...بود قلچماق دوتا

 

 ...ببینم واکنششو تا کردم نگاه ساحلو موقعیت همون تو

 

 ...چرخیدیم فراز و من بیر   نگاهش خشم و تعجب با

 ...آوردم آدم خودم با من میکرد فکر
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ازم داشت االن بود؟و کرده تعقیب منو مرشدی فراز

 ...میکرد حمایت

 

 فهمیدن بنظرم بود آورده ساحل که مردی دوتا او

 به ترسیده نگاه یه همیر   برای رسهنیم فراز به زورشون

 ...انداخی    همدیگه

 چشمم بعدا من و بود فراز دست تو که چاقوی   از شایدم

 ...بردن حساب هم افتاد بهش

 

 ...اومد بحرف حرض ساحل

 

ه میکپ   جمع آدم من برای حاال:ساحل  و سک ی   دخن 

 کار؟
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 آن یک برای که انگار...بودم ترسیده و شوکه،گیج

 زده خشکم که بود دنج خییل جام یا کردم امنیت احساس

 ...بود

 

 ترسیده ساحل اونا از بیشن   رفی    عقب عقب مرد دوتا

 ...بود

 

 دهن و لب فقط که بود احساس ی   هرزه زن یه ساحل

 ستممیدون منکه ویل اومدن قپ   و زدن حرف برای بود

 ...ترسهیم صدا شو و دعوا از ،چقدر ترسوه چقدر

 

 ...گذاشی    فرار به پا علنا مرد دوتا اون

 

 و خورد تکوی   مرشدی فراز بکنه حرکپ   خواست ساحل تا

 ...ایستاد من به پشت و مقابلم اومد
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 جلوی که بود تر هیکیل و بلندتر قد من از اونقدری

ه دیدمو  ساحلو نحس صورت دوباره نتونم تا و بگنر

 ...ببینم

 

 ...شد بلند فراز صدای

 از پر لحنش که جوری خشم با و جدی،مردونه خییل

 ...بود ستنر   و تهدید

 

 فرار من دست از نمیتوی  ...میکنم پیدات بری هرجا:فراز

،یعپ    بزرگت تیکه برسه بهت دستم...صفره امکانش کپ 

ه این پول...پس...میشه گوشت  کمال و تمام رو دخن 
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ها قرارا چش این از دیگه بعد من...میدی پسش میاری

اری  ...نمنر 

 

 ...زد فریاد بعد

 

 فهمیدی؟:فراز

 

 لحن بخاطر من ویل دیدم نیم رو ساحل صورت که گفتم

 که ساحل دیگه کنم خیس خودمو مونده کم مرشدی فراز

 ...دارد خود جای

 

 

 فرار به پا و بده فحش که رسید این به زورش فقط ساحل

 ...بزاره
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EXCHANGE GROUP کاری از 

ه:ساحل  میکنم پرت میارم پولو چندغاز اون کثافت دخن 

ه...نیا من شاغ دیگه فقط...صورتت تو  و کس ی   دخن 

  آباد لجن این تو داشپ   بابا ننه اگه تو...ول کار
 
نیم زندیک

 ...بوته ی   کردی

 

 تو ترش دیگه که بود مرشدی فراز حضور بخاطر انگار

 بزرگش بازو کنار و جلوتر رفتم کیم بود نمونده وجودم

 ...ایستادم

 

 هر...میکرد امخفه داشت نگفته حرفای بود سال چند

 هر...گرفتم خون خفه کرد بهم کثافت این ظلیم و حرف

 االن ویل کردم تحمل لجن این بخاطر رو کابوش و سخپ  

 ...انگار بود شده باز خود به خود زبونم قفل

 

 ...رفتیم عقب عقب آروم داشت حرض ساحل
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یم گلوم حرفام شدن تموم بعد که جوری زدم جیغ

 ...سوخت

 

 تو و فاضالب شده خونه اون... توی   بوته ی  :نگار

 اندازه و حد که میخوره هم به ازت حالم انقدر...لجن

 لرز و ترس با صفت شیطان تو بخاطر که شبای   چه نداره

 تو دیدم عمرم تو که هسپ   زی   ترینکثیف تو...خوابیدم

 پولمو...کشیدی لجن به خودتو شهوتت و هوس بخاطر

 ...بدهههه پس

 

 ...زدم فریاد بلندتر آخرو جمله

 

 ...گذاشت فرار به پا ساحل
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ایذره حداقل کیم ویل نه یا میده پولمو دونستمنیم حپ  

 باید که بود فحشا و حرفا خییل...میکردم سبیک احساس

 ...تحملش به بودم مجبور پیش مدت یه ویل میکردم بارش

 

 ...بود گرفته فرا جارو همه سکوت

 

 با کردم بلند شمو تا میکردم احساس رو نگایه سنگیپ  

 ...شدم چشم تو چشم مرشدی فراز

 

 بود؟ یک برسر  این

 

 حرفای   و کردم بارش دنیا بخاطر اونروز که حرفای   بعد

 ... اومد در پشتم بازم گفتم بهش پیش ساعت چن که

 

؟ اومد نیم گها   چ 
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EXCHANGE GROUP کاری از 

  من سوپر شده کوتاه مدت این تو مرشدی فراز چرا
 
 زندیک

 من؟ داغون و درب

 

 ...شکست بینمونو سکوت و اومد بحرف اون اول

 

 ...نیست اتکله تو عقل شدم مطمعن دیگه:فراز

 

 

 نخورد؟ بر بهم حرفش چرا

 خوای   رو اومد فرود و پرید دوباره من مسموم ذهن چرا

 ...ودمب دیده ازش که

 

ی   که انگار...آوردم کم نفس...شد گرمم آن یه ر  تو اکسنر

 ...نباشه هوا
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 ...کنم چیکار باید دونمنیم

 بزارم؟ فرار پابه

 

 فرشته؟ یا بود شیطان مرشدی فراز

 

 وسط از فرق معمول طبق که افتاد موهام به نگاهش

 ...بودم کرده شونه

 

 ...غرید حیر   همون تو و ادافت راه به و گرفت نگاه زود ویل

 

 تضمیپ   ویل نیفتادی عفریته اون گنر  بیا دنبالم یاال:فراز

 ...نیفپ   ها اینئشه و معتادا گنر  نیست
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 راه به دنبالش چون ترسوندتم جور بد انگار حرف همیر  

 ...میداشت بر قدم بلد راه و باک ی  ...افتادم

 

 ...اشتباهه...نه...نه...نداره ایدغدغه انگار بود یجوری

ی انگار  ...نداره دادن دست از برای چنر 

 

 وقت دیگه...افتادم راه به کنارش و داشتم بر قدم شیعن  

 ...نبود غدبازی و لجبازی

 

ه دخن   یه با روز هر ممکنه مرشدی فراز  مواد یا و بن 

 مطمعن ساعت این به تا ویل باشه عیاش و ساق   فروشو

 ...نداره من با کاری شدم

 

وت عالم تو انقدر م کجا دارم نفهمیدم که بودم هن   منر

وی   مرشدی فراز از فقط  ...کردم پنر
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...کردم پیدا تاریک بست بن کوچه یه تو خودمو بعد و

 ...شد گرد چشمام

 

 تارییک همون تو که میکردم نگاه رو مرشدی فراز ترس با

 ...بود کرده زخیم شنر  شبیه اونو نگاهش برق

 

 ...رسوند بهم خودشو بزارم فرار به پا ترس از خواستم تا

 

 تونستیم هم عوض   این....بودم کرده فکر اشتباه دوباره

 ...کنه نابودت که اوی   هم و باشه حایم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...شد بلند آخم درد از که سیمای   دیوار به کوبید منو

 ...بیفتم گریه به بود مونده کم

 

 اتفاقای که یدخن  ...مستقلم و محکم دخن   یه بودم گفته

 دلیل این ویل...کردم تجربه یا دیدم چشم به رو بدی

 نداشته وجود من در ترس اسم به حش نمیشه

 ...میکنم درد احساس منم...باشه

 ...دارم دوست جونمو منم

  از
 
سم باشه درد با که مریک  ...مین 

سم تجاوز از  ...مین 

 ...زندان از

 ...مرده انسانیت چشماشون تو که مردهای   از
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EXCHANGE GROUP کاری از 

د هامو شونه بزرگش دستای دوتا با  به بیشن   منو و فرسر

 ...داد فشار دیوار

 

ه ببیر  :فراز  خونه داری ببینم دیگه یبار اگه فضول دخن 

 ...میاد در دهنت از مربویط غنر  حرف یا میپای منو

 

 

 مقابل و آورد در جیبش از چاقوی   و کرد آزاد دستشو یه

 ...کرد بازش تیک یه با صورتم

 

م جونتم...میکنم خظ خط صورتتو:ازفر   ...میگنر

 

 ...کردم نگاه چشماش تو شده گرد چشمای با

 ...دید نگاهمو توی ترس

 شعقب آروم ایثانیه چند مکث یه بعد چرا دونمنیم

 ...کشید
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 نمیتونستم کلمه واقیع معپ   به آره...بود اومده بند نفسم

 ...بکشم نفس

 

 ...نمیشناختمش...بود غریبه اون

 ...برسونه آسیب بهم تونستیم

 

 ...اومدم فرود زمیر   رو

 

 تر راحت تا دادم ماساژ و کردم گره گردنم دور دستامو

 ...بکشم نفس
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 ...غریب و بود عجیب مرشدی فراز

 نجات؟ یا بود مرگ فرشته

 فرشته؟

 

 قابل برام رفتارش کردم، فرار دستش زیر از شب اون

 چرا نمیاد خوشش و داره لج ش باهام اگه نبود هضم

 زخم چرا کنهیم کمکم که حاال خب...کنه؟یم کمکم همش

نه زبون  !نیش؟ مار عیر   و منر 

 

 خودم با دونستمنیم کال...نه شایدم یا و بودم ترسیده

سیدم باید چندم چند  دیگه حس یه ویل هیوال اون از مین 

 ...بردمیم حساب ازش شاید داشتم، بهش ای

 

 وقپ   حپ   دیگه..بود مزخرف ویل بود حش هچ دونمنیم

 چشمم گوشه از میشدم رد هم خونش در مقابل از

 ...کردمنیم نگاه اونسمتو
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 که چ   یا بود فضویل ویل نکنم نگاه تا میکردم سیع البته

وی    و چرک از پر و داغون و درب خونه اون سمت منو ننر

 ...میداد هل مشکوک ویل کثافت

و این با تا میکردم دیزیا تالش باید من و  ...کنم مقابله ننر

 جدا دنیامون که انگار فرستادم مادرم برای پول مقداری

 اینجا من که بودن رسیده نتیجه این به اونها و بود شده

 ...بود معلوم زدنشون حرف لحن از شدم موندگار

 

 ...نداشتم برگشی    برای تصمییم فعال

 

 بچه و عشق بدون ازدواج تو میشه خالصه زندگیم برگردم

 ...داری

ین شدن دار بچه و ازدواج شاید  برای باشه شنوشت بهن 

ا از خییل  و موفق داشتم آرزو اینها همه کنار من ویل دخن 

 ...باشم مستقل

  نکنم کاری و خونه تو بچپم اگه من
 
م افرسدیک  ...میگنر

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 درس باید ذکرم و فکر همه من...شدم دانشگاه حیاط وارد

 صدمیر   برای... باشه آوردن در پول برای تالش و خوندن

 فکر هیوال اون به دیگه که کردم تحمیل خودم به بار

 ...نکنم
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 بچه که خرخون پرس یه دانشگاه رئیس پرس سجود آقای

دن صداش مغز عیل ها  درس و بود باهوش بس از منر 

 با و میپوشید لباس ساده جوری بود آروم خییل...خون

 پرس سجودی عیل نمیشد باورش کش که دمنر   حرف همه

 ...دانشگاه رئیس سجودی پرفسور
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 شاغ هاش جزوه تایپ و نوشی    برای همش بود مدی   یه

 ...اومد یم من

 

 با زدن حرف از دست دیدنم با رسیدم حیاط وسط تا

 سمت حوصله با و آروم خییل و کشید دانشجو چندتا

 باشه اینجوری شاید بقیه نظر در البته برداشت قدم من

نه حرف من با داره وقپ   که  میشم متوجه من ویل  یه منر 

ش ی میخواد که انگار وجودشه تو اسن  .نمیتونه و بگه چنر 

.. 

 

وع آروم کنارم  ...زدن قدم به کرد شر

 

 خوب حالتون امیدوارم محمدی خانوم سالم:عیل

سم میخواستم...باشه  میشه؟ آماده یک من های جزوه بن 

 

 ویل آمادست بعد هفته چهارشنبه بود گفته بهش

سید باز چرا نمیدونم  ...مین 
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 چهارشنبه گفتم که بهتون سجودی آقای سالم:مروارید

 ...میارم براتون بعد هفته

 

 ...بود حوصله بدون و شد لحنم

 

 فهمید انگار...داد تکون شی فقط جوابم در کردم نگاهش

 یه به که کنه یداپ کش این از بیشن   مکالمه این خوامنیم

 ...شد جدا ازم و کرد بسنده فعلپ   ممنون

 

 ایدیگه دخن   هر شاید..نبودم خودپسند و مغرور من

 قاپ مثال و میکرد استفاده موقعیت این از بود من جای

 ...میدزدید رو دانشگاه رئیس پرس
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 ناخدای  ...نعیم ناخدا دخن   محمدی مروارید...منم...من

 پاهاشو از ییک چون کرده نشسته زبا خودشو ساله ده که

 ...داده دست از شد منفجر که قدییم لنج تو

ه مایل نظر از که نعییم ناخدا  و وجدان نظر از و فقنر

 ...غپ   آبرو
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 ...نیست تخییل عاشقانه رمان یه یا هندی فیلم من زندیک

 

 
 
نیم رو واقیع من سجودی...پیچیدست درام یه من زندیک

 ...نکنه حوالم نگاهیم نیم شاید بشناسه اگه که...شناسه
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ا بیشن   االن   میشن دوست یا میکی    ازدواج کش با دخن 

 تمایل پرسا بیشن   و کی    ساپورت اونارو مایل نظر از که

ی با دارن  و ششناس بابای ننه که کی    ازدواج دخن 

ی یه حداقل تا باشن داشته پولداری  اونا به زن پدر از چنر 

 ...بماسه

 

 تا صبح از که فقنر  دانشجو دخن   یه با میخواد دلش یک

نه دو سگ شب  ازدواج بده تغینر  شنوشتشو شاید تا منر 

ی همچیر   بله...کنه؟  با ویل کنهیم ازدواج  قطعا دخن 

 ...خودش مثل آدیم

 

 عاشق محال من...نداره وجود دنیا این تو عشف   بنظرم

 ...بشم خودم مثل دردشی پر آدم

 

 جای   سمت نگاهم ناخودآگاه شدم که دانشگاه النس وارد

ی با داشت مرشدی فراز که شد کشیده د حرف دخن   ...منر 
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 گه شانس از ویل کشید طول ثانیه چند همش نگاه این

 ...شدیم چشم تو چشم برسر  اون با لحظه همون من

 باید مدام که زندگیمه تو حکمپ   چه دیگه این نمیدونستم

 ...بشه گرفته راض   خود از ورشر  اون توسط نگاهم مچ

 

 دانشگاه آخه...کردم قضاوتش ثانیه همون تو ذهنم تو

 ...لوتاست التو این جای

 

 من به...فرستادم شیطون به لعنپ   ثانیه همون تو بعد و

 نکنم؟ فکر بهش دیگه نبود قرار مگه چه
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ش هیچ بدون و محکم خییل  گوشه سمت دستمو اسن 

 چشمم رو که موی   تار تا چند و بردم پیشونیم راست

 ...دادم هل عقب رو بود افتاده

 

 و نشست موهام رو فاصله این از حپ   المصبش نگاه اون

 ...گرفتم ازشون نگاه اون به محل ی   من

 

 ...درک به برو

 ...دردش شد خارج مغزم از

 

  ی   و شدید شدرد با
 
  و حوصلیک

 
 دانشگاه در از گشنیک

 دیگه جای اینکه بدون مستقیم ستممیخوا...شدم خارج

ی باید اینکار برای خونه برگردم برم ای  پیاده رو مسنر

فتم و به تا منر  اونرس تا بود راه کیل که اونم بعد برسم من 

 ...شهر
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ی  هم مرشدی فراز حرفای کنم فکر نبود ساحل از خن 

ی روش  ...پولم برگردوندن برای نداشت تاثنر

 

 ...میکنم جا بهجا شونم روی پشتیمو کوله

 

 بساط مقابل...میداشتم بر قدم رو پیاده تو داشتم

مردی  و جوراب بود شده جمع خودش تو شما تو که پنر

 ...ایستادم فروختیم ...و لیف پشیم کال

ی ازش میخواست دلم  ...خریدم که بخرم چنر 

 

ی همچیر   باید چرا دونمنیم  و ناخودآگاه و خریدمیم چنر 

 ...بود مسخره خییل

 

 المصبشم خود گذشتمیم که مرشدی فراز خونه مقابل از

 ..میشد موتور سوار داشت بود در جلوی
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 که کنه فکر این به که بدم اجازه ذهنم به خواستم تا

ی کنارش اینبار  ...نیست دخن 

 

ی  شد خارج خونه از ناشناس اینبارم و لب به لبخند دخن 

 

 سنگیپ   کنم نگاهشون اینکه بدون گذشتم کنارشون از

 ...میکردم احساس نفرو یه نگاه

 

ه   ...گفت هیجای   و بلند صدای با دخن 

 

 ...سواریم موتور عاشق من فراز نمیشه باورم وای:دخن  
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 جدی صدای همزمان...کنم باز درو تا انداختم کیلدو

 ...رسید گوشم به مرشدی فراز

 

 برو شو کشتا  سوار باال برو رو کوچه همیر  ...بیخود:فراز

 ...نمیکنم موتور سوار دخن   من کارت رد

 

 اینم...کوبیدم درو محکم حرص با و شدم خونه وارد

 ...بود ناخودآگاه

 

 حالت تو بدن اعضای تمام دونمیم من که اونجای   تا

 ..کنند حرکت که نیسی    خودمختار طبییع

 

ای   یه انگار مدت این تو ویل
 چون بود شده نقض چنر 

 ...انگار نبود خودم دست بدنم کاتحر  و افکار
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 ...بودن شده فکری   و شی    ع خییل واکنشهام

 

اشتم فقط دلیلشو من و  اون از انزجار و نفرت پای منر 

 ...برسر 

 

 که باشه شده پست اندازه چه تا باید دخن   یه دونمنیم

 طرف غرور که آدیم...بشه آدیم همچیر   همخواب

 لگد رو طرف تشخصی و خورد خوردن آب مثل مقابلشو

 ...میکرد مال

 

وع  شما کنم فکر...لباسم آوردن در به حرص با کردم شر

 ...بود گرفته گر تنم چون خوردم

 

ی همچیر   باید من چرا کردم پرت ای گوشه کیفمو  چنر 

 بخرم؟
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 اومدنم از وقپ   پری مامان که بود نگذشته هم دقیقه چند

 ...خونش به کرد دعوت منو شد مطمعن که

 

 میل کمال با دیو اون بند از ذهنم شدن آزاد برای من و

 ...پذیرفتم

 

 ...بود شیطان خود بلکه نبود شیطان مثل مرشدی فراز

 

 

 

 63_پارت#

 

 خواستیمیم دوباره و کردیم تمنر   بخارشیونو پری مامان با

 ...کنیم نصب
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 زیر که کنیم پهنش جوری تا کرد بلند فرشو گوشه عزیز

 ...نره بخاری

 

 برشون کرد جلب خودش به توجهمو برگه اچندت که

 ...داشتم

 

 ...گفت پری مامات

 

م بهروزن مال اونا عه:پری مامان  اوپن رو بزار اونارو دخن 

 پوالشو و کاغذ هرچ   چرا بچه این دونم،نیم نشدن گم تا

 !کنهیم قایم فرش زیر

 

 بود مونده باز دهنم کاغذا اون محتوای خوندن و دیدن با

 ...بود زده خشکم و
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 سوادم و عقل به باید یا دیدمیم درست داشتم من یعپ  

 ...کردمنیم هم فکرشو اصال میکردم شک

 

ی کنم باز دهنمو خواستم تا  پری مامان به چنر 

 ...شد خونه وارد حوصله ی   و خسته بهروز...بگم

 دستم توی ها برگه اون دیدن با بعد ویل زد لبخندی اولش

 میکردم نگاهش و بود دهز  خشکم چوب عیر   که مپ   و

 ...کرد وحشت

 

  و اومد سمتم
 

 و کشیدشون دستم از و زد ها برگه به چنیک

 ...غرید عصبای   خییل

 

؟ دست اینا به گفته یک:بهروز  بزی 

 

 ...بود عصبای   خییل...بودم ندیده اینجوری بهروزو حاال تا
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 ...کوبید محکم درو و شد اتاقش داخل

 

 بود شده شوکه بهروز فتارر  از من مثل که  پری مامان

منده  ...گفت شر

 

 کرد؟ اینجوری چرا بچه این وا:پری مامان

 

 ...گفت بود بهروز مخاطبش که بلند صدای با بعد

 

ه این کردی؟مگه اینجوری چرا بهروز:پری مامان  دخن 

 ...اتاقت تو بزار وسایالتو خب بچه؟ کرد چیکارت

 

 ...کردم زمزمه لب زیر

 

 ...رهندا اشکایل:مروارید
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دم حرف باهاش باید  ...منر 
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ش پر و ضعیف صدای و زدم در آروم  دخول اجازه اسن 

 ...داد

 

 کرده جمع شکمش تو پاهاشو و بود نشسته اتاق گوشه

 ...بود

 

 بود؟ شده خل پرس این رسیدیم بنظر درمونده و بیچاره
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 ...رنگ آی   پالستییک صندیل رو نشستم

 

ی یا یامقدمه هیچ بدون  ...گفت حرص با چنر 

 

 چ   اینا تو بشه متوجه که نداره سواد پری مامان:بهروز

ی پری مامان اگه مروارید ببیر  ...نوشته  بوی   یا بدونه چنر 

ه  فهمیدی؟... گفپ   بهش تو میشم مطمعن بن 

 

 ...بودم عصبای   دستش از منم ویل...دادم تکون شی

 

 داشته دیپلم حپ   تو کردمنیم فکرشو اصال من:مروارید

 ...باشر 

 

 بود؟ چ   پرس این درد...چکید چشمش از اشیک قطره
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 گرهشون هم تو و کرد باز پاهاش دور از سیاهشو دستای

 ...زد

 

 ...غریدم محکم و حرص با

 

 ...چیه؟آخه دردت تو:مروارید

 

 بینیش مقابل اشارشو انگشت و پرید حرفم وسط

 ...گفت هیش و گذاشت

 

 ...شنوهیم پری مامان هیس:بهروز

 

 ...گفتم اخم با

 

س:مروارید ون رفت نن   ...اون...اون برای...بنر
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 ...دادم ادامه ویل...بیارم زبون به اسمشو حپ   خواستمنیم

 

 ...برد شام مرشدی فراز:مروارید

 

 شیک و کرد باز اتاقو در و شد بلند جاش از شی    ع بهروز

ون  ...تهبرنگش هنوز پری مامان بشه مطمعن تا کشید بنر

 ...گفت من به رو و بست درو دوباره بعد
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 اصال نمیکنم فکر بهش اصال منکه هرچ   حاال:بهروز

 ...بزنیم حرف موردش در نیست نیازی
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د پا پشت داشت اون شدم بلند جام از  ...شانسش به منر 

 

ی کم این:مروارید  آیندتو داری تو دیوونه نیست چنر 

 چرا؟ بگو فقط... کپ  یم خراب

 

 ...گفت غصه با آروم

 

ش چرا؟واقعا:بهروز ؟ منو وضعیت چرا؟مگه مین   نمیبیپ 

 

ی حرص با  ...گفتم بلندتری صدای با و بیشن 

 

 دوی  یم شدی قبول پزشیک تو خراب کله بهروز :مروارید

؟ یعپ    داری وقت هنوز تا اصفهان پزشیک دانشگاه...چ 

 ...برو هم راهو بقیه اومدی اینجا تا که تو...برو
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 بهروز منو شد باز پری مامان توسط در حیر   همیر   تو و

 ...زد خشکمون کلمه واقیع معپ   به

 

 فهمید؟ یعپ  ...رسیدیم بنظر زده بهت پری مامان

 

 ...گفی    با و زد بهم ای تنه خشمگیر   بهروز

 

 شد؟ راحت خیالت:بهروز

 

ون زد اتاق از  ...بشه خارج خونه از تا بنر

 

 ...زد فریاد ناله و آه با پری مامان

 

ی داری کجا: پری مامان مو بری اگه بچه؟نرو منر  شنر

ه بگو بیا نمیکنم حاللت  اینجا؟ چخن 
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س  بودم؟ زده گند یعپ   داشتم اسن 

 

 ...شدم خارج اتاق از ناراحت منم

 

 چرا...بهروز ندارم درموی   درست سواد من:پری مامان

ی تو...بچه؟ نگفپ   من به دلتو حرف  قبول دکن 

 شنیدم؟ درست شدی؟من

 

 از پری مامان التماسای و خواهش بخاطر که بهروز

 ایمدرسه بچه مثل و زد تکیه دیوار به بود ایستاده حرکت

 پاییر   ششو و شد خم کیم کمرش تنبیهشون موقع ها

 ...انداخت

 

 ...بود متشنج   جو
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 ...داد تکون شی آروم بهروز

 

 اشاره بهروز به دستش با کرد اهمنگ منو ناباور پری مامان

 ...پرسید من از و کرد

 

 مروارید؟ میگه راست:پری مامان

 

 ... بشه میخواد هرچ   بزار...انداختم بهروز به گذرا نگایه

 

 دانشگاه از اونم شده قبول و داده کنکور آره:مروارید

 ...کرده قایم ویل اصفهان پزشیک
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 ...خوردنیم تکون اصال بهروز

 

وع...شدن خم پری مامان یها شونه  گریه به کرد شر

 ...نشست زمیر   رو...کردن

 

 ...اومد سمتش هراسون بهروز

 

نیم فکر...خوردم گه بخدا...کردم غلط پری مامان:بهروز

م جای   بخدا...بشم قبول کردم  ...نمنر

 

 ...گفت گریه با بهروز حرفای مابیر   پری مامان ویل

 

 ...شکرت مرتبه زارصده خدایا...شکرت خدایا:پری مامان

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...داد ادامه پری مامان و...برد ماتش بهروز

 

 نمیخوای کردی؟چرا قایم من از اینو چرا تو:پری مامان

 پول میفروشم چادرمو من؟من پول؟بخاطر بخاطر...بری

م...میدم کتابتو  ...میکنم گدای   منر

 

 ...لرزیدیم دستام

 

 ...گفت عصپ   بهروز

 

 آخه ما...که نیست دوتا ییک مشکل پری مامان:بهروز

 الل زبونم اونجا بری اگه تو دونمیم من...!داریم کیو اونجا

 اینجا...باشم خودم بفکر فقط خوامنیم من کپ  یم دق

  و میکنم کار دارم
 
ایطمون این با من...میکنیم زندیک  باید شر

 ...بخونم درس اینکه نه کنم کار
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 ...رفتنیم بار زیر پری مامان ویل

 

 من...بخوی   درس باید تو نمیکنم قبول من نه:پری مامان

  از راضیم خوامنیم هیج  
 

م گشنیک  برای بچم ویل بمنر

 ...بشه کش خودش

 

 اوج تو که پرس این برای دلم بود شده درمونده بهروز

مرد یه اندازه جووی    داره خیال فکرو و غصه و غم پنر

 ...سوخت
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 مامان اگه که...بودم نکرده هنگا موضوع این به بعد این از

 دیگه خونه یه باید منم حتم به برم اینجا از بهروز و پری

 ...کنم پیدا

 

 ...خودم برای بودم ناراحت و بهروز برای بودم خوشحال

 

 به...باشم رو پر نباید منم ویل بودن نزده حرق   اونا البته

 خانمان ی   دوباره داشتم انگاری که بود ترتیب همیر  

 ...میشدم

 

 یه تو بود کرده پاشو پری مامان و زدنیم حرق   بهروز

 ...اصفهان برن داره فرصت تا میخواست بهروز از و کفش

 

 همه پری مامان اجبار به و شد تسلیم باالخره بهروز

 بعد و اصفهان رفی    مرشدی فراز با حپ   و کرد کاراشو

 ...برگشی    کارهاشون انجام
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 فکر...میکرد مرشدی ازفر  جون به دعا مدام پری مامان

 فراز از مثبپ   بعد که باشه آدیم تنها پری مامان کنم

 از بود پر هیوال اون دنیای منکه بنظر میبینه رو مرشدی

 ...و متفاوت زنهای و سیایه

 

 دنبال که بدبخت مروارید همون بودم شده دوباره

 ...خونست

 

 منم باشم خودم بفکر فقط که نبودم بخیل و حسود

 ...بهروز بابت ودمب خوشحال

 

 بهروز با مرشدی فراز بودم نشسته خونشون تو عزیز کنار

دن حرف چ   راجب دونمنیم و بودن اتاق تو  ...منر 
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 مامان هرچند کشیدمیم وسط رو موضوع این باید باالخره

ی پری  ...گفتنیم راجبش چنر 

 

 پری؟ مامان:مروارید

 

 ...کرد نگاهم و کشید برنج کردن پاک از دست

 

 ...جان باالم  جانم:پری مامان

 

 ...انداختم پاییر   شمو...زدم آرویم لبخندی

 

 که پرسیه اون...بهروز بابت خوشحالم خییل من:مروارید

 شما و بهروز...بزرگه های موفقیت و خوشبخپ   الیق

  لطف
 
 ...دادین پناه بهم که کردین حقم در بزریک

 

 ...هبش متوجهش پری مامان خواستمنیم ویل داشتم بغض
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 به آدمای   گذاشتم تهران تو پامو وقپ   از من:مروارید

 غریبه یه به شما...بودم ندیده شما مهربوی   و خوی  

 عمر آخر تا من دادین راه خونتون به حپ   و کردین اعتماد

 ...نمیکنم فراموش محبتتونو این

 

 ...گفت و کشید آیه پری مامان

 

 مدت این تو تو،...عزیزم دمندی غریبه تورو من:پری مامان

م مثل  تو بابت دارم غصه چقدر دوی  یم...بودی شده دخن 

 میشم؟ دور ازت دارم که
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 پاکدامپ   و کشیده سخپ   زی  ...بود مهربون خییل زن این

 ...کرده تربیت رو بهروز مثل پرسی که

 ...کنهیم هرکاری پرسش خوشبخپ   برای که

 

 منم...میشه تنگ ونبرات دلم منم پری مامان :مروارید

 که باالخره میگم ویل،ویل...دونمیم خودم مادر مثل شمارو

ین اینجا از دارین شما چ    تخلیه رو خونه باید منم پس منر

 ...کنم

 

 ...ناراحت و شد متعجب کردم نگاه صورتش به

 

ی   حرف چ   مورد در داری تو:پری مامان ؟ منر   دخن 

 

 ...رفت هم تو بیشن   اخماش
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 خودت تو روزم چند این همیر   بخاطر پس:پری مامان

 ...بودی

 

 ...داد تکون افسوس به شی

 

 اینجارو شهرداری هنوز ...تو خونه اینجا:پری مامان

 اینجا از ما خوب دخن  ...نشده ما نوبت یعپ   نخریده

یم داریم  بازم ویل نیست درموی   درست منطقه درست منر

  جا همیر   فرازم چون راحت بابتت خیالم
 
 ...کنهیم زندیک

 

 خودش اون چون عزیز نباشه راحت خیالت میخوام

 ...دزده شاه یجورای  

 

 فراز همراه و شد باز بهروز اتاق در بدم جوای   خواستم تا

 ...شدن خارج ازش
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 تو خوشحایل از انگاری بازم ویل بود نگران هنوزم بهروز

 پ  راس داره نمیشد باورش انگار گنجیدنیم خودش پوست

 ...پزشیک علوم دانشگاه به برسه تا رهیم راسپ  

 

 همیشه ویل بود گذرونده سخپ   به مدرسشو دوران بهروز

 آسون خییل براش مدرسه کتابای گفت...بوده اول شاگرد

 که مرد یه از رو کنکور تست کتابای بودن،گفت

 ...بود خریده گرفتیم کارتن و کتاب و ضایعات

 

 رفاهن اوج تو که آدمای   بسا هچ کنهیم فکر این به آدم

 برعکس و خیالن ی   خییل و ازش نمیکی    استفاده ویل

   هر به تیشه که بهروز مثل آدمای  
 

نن سنیک  شاید که منر 

 ...برسن خوشبخپ   به
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 اونای  ...تالشه کمال خوشبخپ   به رسیدن راه تنها بنظرم

 باید رسیدن خوشبخپ   به نادرست راه از میکی    فکر که

 داری راحت وجدان با اگه اشتباه فکرشون الک که گفت

 
 
 ...خوشبخپ   هسپ   راض   و کپ  یم زندیک

 

 حپ   شده قبول و بوده داده کنکور شانش گفت بهروز

 نمونه عقده که بود کرده نامم ثبت خودش دنیای تو

 و شدم قبول که کنه فکر این به همیشه که...براش

 ...نرفتم خودم ویل شدم پذیرفته

 

و  وزبهر  پاک دل  درستو آدرس و کرد هموار براش مسنر

 ...داد بهش

 

وت عالم اون از  پری مامان صدای با ون هن   و اومدم بنر

 ...برگشتم حال زمان به
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 اینجا ماهم رفی    بعد مروارید...پرسم فراز:پری مامان

م تو به خدا بعد اونو میمونه م میسن   ...امانت دستت دخن 

 

دیم رو بره داشت پری مامان شد گرد چشمام  دست سن 

 ...گرگ
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 مراقبم اون مثل آدیم نداشتم نیازی اصال من طرق   از

 ...باشه

 

  برای اصال  جمله این...میاد شم میاد بدم چ   هر از
 
 زندیک

 ...منه گند
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 بلند ازش هم صدای   و ندیدم رو راض   خود از اون واکنش

 ...نشد

 

 نشون واکنش رفشح به نسبت پری مامان مقابل نتونستم

 ...کردم خوری خود فقط همیر   بخاطر بدم

 

 ...گفت من به رو اینبار پری مامان 

 

 هر تا تو...همه تو اخمات و لیک تو نبینم دیگه:پری مامان

  اینجا میتوی   بخوای وقت
 
 ...جان باالم  کپ   زندیک

 

 ...زدم بوسه و گرفتم آروم دستشو و شدم خم

 

ون خونه از زد خداحافظ کلمه یه با هم فراز  ...بنر

××××××××××××××××××× 
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 اصفهان عازم پری مامان و بهروز که روزی باالخره

 خانوادم از دل که روزی آخرین مثل رسید فرا میشدن

 ...داشتم غصه و بود گرفته دلم اومدم شهر این به و کندم

 

 ویل سخته خییل داری دوسشون که اونای   از بودن دور

 خواسته به یا و بشه خوب حالمون اینکه برای خیلیامون

 ...هستیم تحملش به مجبور برسیم هامون

 

 گوشه از که میکردم خداحافظ   پری مامان با داشتم

ی مرشدی فراز دیدم چشم  شی    ع و آورد در جیبش از چنر 

 بود معلوم حرکاتشون از بهروز کاپشن جیب تو گذاشت

 ...پول

 

 و تای   تمحا بود شده که بود چ   مرشدی فراز شغل یعپ  

 ...دادیم پول بهشون بهروز تا گرفته دنیا از
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ی اصال  طبق ویل بود نگرانش پری مامان نبود دنیا از خن 

نیم هم رو فراز تماسای جواب انگاری پری مامان گفته

 ...داد

 

 باعث این ویل نیست باردار رو فراز بچه اون گفت بهروز

 ...شدن مشکوک هاش رابطه و کاراش و فراز به نمیشد

 

 ...شدن رایه ما های گریه بیر   بهروز و پری مامان باالخره

 

د هیوال این دست منو خیال خوش پری مامان بازم و  ...سن 
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 ...کشیدم آیه
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 ...افتاد راه من به توجه ی   مرشدی فراز

 آدیم خوب دست منو پری مامان هه دادم تکون شی

دی  ...سن 

 

 یط داشت اون که یمسنر  عکس بر و چرخیدم می   

 ...افتادم راه میکرد

 ...خودش ش کس هر میگن که اینجاست

 

 بازم من و بود شده راحت پناهگاهم از خیالم بازم کیم

 ...بودم شده فرشته دوتا اون مدیون

 

 ...موندم تنها بازم ویل

 ...میکرد ام خفه داشت بغض و غصه

 ...بود تنگ دلم
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 ...بود کور و سوت جا همه شدم خونه وارد

د صدام پشپ   حیاط از پرای مامان گایه هراز بازم  که منر 

 ...پیشش برم

 برام اتفاق   اگه که بود راحت کیم خیالم بودن وقپ   بازم

 ..برسن دادم به که هسی    اونا بیفته

 

 سنر  دل یه و بشینم میخواست دلم داشتم غریپ   احساس

 ...کنم گریه

 

 خداحافظ   هم از که بود نگذشته ساعتم چند هنوز

 ...بود شده تنگ براشون دلم کردیم

 

 ...نیسی    موندگار کنارم زندگیم خوب آدمای چرا

 

 درست دستبند...کنم مشغول خودم کردم سیع

 ...نوشتم جزوه...خوندم درس...کردم
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 راه باهام خوب که لمسیم قدیم مدل گوشر  همون با

 ...نه ویل گشتم مجازی فضای تو یکم بود اومده

 

 ...تنها و بودم حوصله ی  

 ...برم نداشتم جای  

 ...آدم از خایل سکوت، از بود پر بغیل خونه

 همدیگه با انگار که کالغای   قارقار صدای فضارو سکوت

 ...شکستیم داشی    جنگ ش

 

 ...بود ابری هوای این بدتر همه از
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 صفحه به نگاهم...شد بلند گوشیم پیامک صدای وقپ  

 ...شد کشیده روشن

 

 کردم باز رو گوشر  قفل وقپ   ویل دیدم اشتباه کردم فکر

 ...شده واریز حسابم به مبلیع   دیدم پیاما پوشه تو رفتم و

 

 به ساحل ممکنه پولو اون که کردم فکر این به وقپ   و

 ...بیارم در شاخ بود مونده کم باشه زده حسابم

 

 ممکنه؟ چطور

 شده؟ اشتباه شاید

 ...میداد بهم باید ساحل که بود مبلیع   همون آخه نه

 

ه دستام بیر   گوشیم که بودم خیال فکرو همیر   تو  زد وین 

وع آهنگ که زنگش صدای و یل کارتن  شر  بصدا بود آنرسر

 ...اومد در
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 ...دادم جواب ترسیده و تعلل با...بود ناشناس شماره

 

 ...بله...ب:مروارید

 

 اومد؟ برات بانک پیامک:فراز

 

 راض   خود از و مردونه صدای ونهم با سالیم هیچ بدون

 زیاد به نیازی صداش شناخی   ...پرسید اینو خشدارش و

 هیوالی اون نداشت مخم به آوردن فشار و کردن فکر

 بعدش و میده نجاتت تارییک تو که مردی...بود معروف

 بهش منو پری مامان که ،مردی گلوت بیخ زارهیم چاقو

د  ...سن 

 

 ...گفتم متعجب
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 ...ویل آره:مروارید

 

 طورهمون انگار که شد بلند ساحل جیغ صدای بعدش

 ...میشد دورتر گفتیم اینو داشت که

 

ه:ساحل  بد برات که نبینمت کن دعا ه×د×ن×ج دخن 

 ... شاغم نفرست دیگه هم  رو عوض   این...میشه

 

 بعدشم و بود فراز پوزخند صدای حرفا این بند پشت و

 که طورهمون میداد نشون که تماس قطع بوق صدای

وع سالم بدون  این هم خداحافظ   بدون و بود کرده شر

 ...کرده تموم رو آور شوک مکالمه
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ه  ...کنم اضافه بهن 

 ...گرفت پس هرزه ساحل اون از پولمو که مردی همون و

 خودمو و میکردم تالش که چند هر من احتماال که کاری

دم در اون و در این  ...نداشت ساحل رو یتأثنر  بازم ویل منر 

 

 پس ازش پولمو کرده؟چجوری پیدا ساحلو چجوری

 گرفت؟

 

 کرد؟ اینکارو برام چرا مهمن   همه از

 چرا؟ واقعا

 

 میندازه خودشو من بخاطر چرا متنفره ازم معلومه اونکه

 ؟زحمت تو
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نه که حرفای   همه به مرشدی فراز میداد نشون این  منر 

 برای فقط نشباو  میکردم فکر من...کنهیم عمل

 نشون و خط براش و کرد تهدیدش ساحل ترسوندن

 ...کشید

 

 نبود؟ من توان در دیگه آدم این شناخی    واقعا

 

 اون چون...ممکنه محال که زندگیشم از آوردن در ش

 خصوصیش حریم از تا کمینه در همیشه گرگ یه مثل

 ...کنه محافظت

 

 کاراش اب شاید و بود ترسونده منو خییل حال به تا اون

 ...باشم متنفر ازش شده باعث

 ...کرده حقم در هم خوی   ویل

 

 کنم؟ چیکار عوضش باید من پس
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 ...نباشه گردنم رو دیپ   تا بکنم باید چیکار

 

 فراز یک اونم...بکنم براش میاد بر دستم از کاری یعپ  

 ...مرشدی

 

ایط که مردی  بارز مصداق نمیخوره تیپش به زندگیش شر

 ...نیست معلوم که شغلشم...خالیه بجی و عایل تیپ

 

ه شمارشو و گرفتم چشمام مقابل رو گوشر   نه کردم ذخنر

 اسم فقط گذاشتم براش که لقبهای   و مستعار اسمهای با

 ...نوشتم واقعیشو

 

 ...نوشتم تنها

 

 فراز
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 74_پارت#

 

 ...نمیشد ویل نمیکنم فکر بهش میگفتم

 ...کشید نیم دست اون از مغزم

 ...بشیم کالم هم و رو روبه ما تا افتاد یم اتفاق   یه

 ...بشم مدیون بیشن   بهش که میکرد برام کاری یا

 

  نمیتونست آدم که داشت ایپیچیده شخصیت

 ...بشناستش

 

 ...نبود سیاه

 ...نبود سفیدم
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 ...بودم شده گیج واقعا دونمنیم

 

 و تنها همیشه مثل بودم نشسته خونه تو و بود عرص

 ...کار یا درس مشغول

 

  این از لذی   هیچ
 
ده زندیک  های دلخوشر  اگه البته...بودم نن 

یم فاکتور رو کوچیک خییل خییل  قاطعیت با میشه بگنر

 ...هیج   گفت

 

 ...اومد در بصدا خونه زنگ که

 

 باشه میتونست یک یعپ  ...شد وارد بهم کوچییک شوک

 کاری باهام هم ها نداشتم؟همسایه رو کش اینجا منکه

 ...نداشی   
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 شیعن   و کنم شم شال و مانتو نباشه نیازی اینکه برای

 کوچیک های گل روش که سفید چادر...برم در سمت

 ...انداختم شم ،رو رو داشت رنگ شخ

 

 اینجا از داشی    که روزی آخرین وقپ   بود پری مامان هدیه

فی     ...داد بهم منر

 

 ...بود شده شد دوباره هوا کردم باز درو

 

 دستشم تو و بود ایستاده در به پشت که دیدم رو مردی

اهن یه  ...بود مردونه سفید پنر

 

ی...مرشدیه فراز که فهمیدم اول نگاه همون تو  رو چنر 

 ...کرد نگاهم چرخیدو و کرد سنگیپ   قلبم

 

 ...بود هم تو اخماش همیشه مثل
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اهنو ...و سالیم هیچ بدون  ...گرفت سمتم پنر

 

 ...بدوزش برام هشد پاره این آستیر  :فراز

 

 انتخای   توش که درخواسپ   یا نبود خواهشر  جملش

 ...بود امری بلکه...باشم داشته

 

 ...خوردن گره همدیگه به ابروهام
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 ویل نپلکم برش دورو میخواست ازم بود عجیپ   آدم

 ...میکرد کمکم یا اومد یم شاغم خودش

 

 ترسر  بهم موجدان بزنم حرق   و کنم مخالفت خواستم تا

 ...زد

 ...نکن فراموش هیچوقت مدیوی   اون به تو

 

 از نمیتونسی    میشدن جمع آبادمم و جد همه پولو اون

ن پس ساحل  ...بگنر

 ...روشر  هر به حاال تونست اون ویل

 

اهنشو سفید و شد پارچه و کردم دراز دستمو  لمس پنر

 ...کردم

 ...رفت چرخیدو و انداخت دستم تو اونو

 

 بودم؟ شده لال چرا من
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 نزدم؟ حرف کلمه یه حپ  

 

 ...بود غریب و عجیب خودمم برای روزا این رفتارام

 

 ...شدم خونه وارد و بستم درو

 

 اونو اخالق و بود مرشدی فراز جای ای دیگه کس هر اگه

 جلوی بیاد بود ممکن محال بود نکرده کمکم ویل داشت

 جامان منم و کنم کاری براش بده دستور بهم و خونم در

 ...بدم

 

 که انگار مغرورش و بجانب حق همیشه قیافه اون با اونم

نه حرف کلفتش با داره  ...منر 

 

 ...بود عجیب برام درخواستشم این

ه کمک کاری تو ازم اون کردمنیم فکرشم  ...بگنر
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 پاره که قسمپ   تا برداشتم و سوزن و نخ...شدم خونه وارد

 ...بدوزم بود دوخی    قابل و بود شده

 

 ...خورد مشامم به خاض و شد بوی هک

 

اهنو  ...بود عطرش بوی...گرفتم بینیم مقابل پنر

 

 ...شد و تلخ خودش مثل

 

 دیدم که اومدم خودم به وقپ   داشت خوی   بوی ویل

اهنم  ...میکنم بوش عمیق دارم و گرفتم بینیم مقابل پنر

 

 ...گرفتمش پاییر   دستپاچه
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 ...کنه لعنتم خدا
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  وضاعا
 
 ...داغون زندیک

 ...صفر نظافت

 ...نامعلوم مایل وضعیت

 ...عایل تیپ ویل

 کثافت و گند از پر جا همه و میگشت جوری خونه تو

 ...نیست پوش خوش مرشدی فراز همون این انگار که بود

 

اهنشم مارک از  و خوبیه و گرون برند از که بود معلوم پنر

 ...مارکن لباساشم بقیه حتما یعپ   این
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 از که بود رسیده گوشم به هم دخن   تا چند زمزمه تازگیا

 ...میگفی    برسر  این بودن الکچری و تیپ  خوش

 

 ...بهش نسبت بودن شده حساس من گوشای شایدم

 تو آدیم همچیر   اصال بودم؟که نکرده توجه قبال چرا پس

 داره؟ وجود میخونم درس من که دانشگایه

 

 عالم تو بس از میکنم؟ توجه یک به من اصال آخه

وتم  و کوفت هزارتا و مایل مشکالت درگنر  بس از...هن 

 ...ام دیگه زهرمار

 

 ...آوردم در بصدا خونشو قدییم زنگ

 

اهنشو  شال و نازک پالتو اینبار...بودم آورده براش پنر

 ...نشم نگاهش اون درگنر  دوباره تا پوشیدم پشمیمو
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 کرده املهحوا دید چادر با منو بار اولیر   وقپ   که نگایه

 ...بود

 

ی...اومد باال نگاهم شد باز که در  و زد لبخند روم به دخن 

 ریخت؟ هری چرا دلم من و...داد سالم

 

 شد؟ شد تنم و

 

 سالم...س:مروارید

 

 ...لعنپ  

 

 ...نکنم اخم که نبود خودم دست
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اهنشو ویل بود کرده کمکم خب  دوست  همیر   میداد پنر

اش  دیده کلفت واقعا منو که انگار...کی    وصله براش دخن 

 ...بود

 

اهنو اخمو ه دست دادم و آوردم باال پنر  ...دخن 

 

 ...بود کرده تعجب

 

 شد ظاهر لخت تنه باال با مرشدی فراز شش پشت وقپ  

 ...غریدم

 

اهنتو:مروارید  ...دوختم پنر

 

 قدم خونه سمت و شمر مثل و نشدم حرق   منتظر

 ...برداشتم
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 نمیکردم؟ عادت چرا

 ...چه من به اصال
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ایط این به باز داشتم  با گایه هراز...میکردم عادت شر

 ...زدیمیم حرف و گرفتیمیم تماس پری مامان

 

 ...خوشحال بازم ویل بود دلتنگ

ا خییل دلتنگ بودم دلتنگ منم  ...چنر 

 

 دادن تحویل و دانشگاه بعد میشد تاریک داشت هوا دیگه

 به داشتم سفارشاتم ویلتح و دانشجوها به ها جزوه

 ...گشتمیم بر خونه
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  ای محله تو
 
 مواد و معتادا همیشه که میکردم زندیک

 ...بودن ول ها کوچه و خیابون تو فروشا

 

 ...بودن نرسونده بهم آسیپ   حاال تا ویل

 

 با میکرد تزریق خودش به مواد داشت که معتادی کنار از

 ...گذشتم شی    ع و فاصله

 

 خانواده آوردن؟یا یم دووم محل این تو چجوری ها بچه

ی مریض   که نبودن نگران هاشون ن؟ چنر   بگنر

 

 رو ممنوعه سمت اون اصال رسیدم که خودمون کوچه به

 ...نکردم نگاه

 

؟ یا متنفرم ازش دونستمنیم  چ 
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نیم پیدا نفرت برای دلییل میکردم فکر منطف   هرچقدر

 ویل...کنهیم اخالق   بد نمیاد خوشش ازم ؟خب کردم

 ...کرده کمکمم

 

 ...داشتم شکسی    و رنجش مثل حش یه ویل

 

 گوشم به موتوری صدای کنم باز درو که انداختم قفلو تا

 نگاه رو ممنوعه سمت همون ناخودآگاه من و رسید

 ...کردم

 

 ...دادم لفتش بازکردنو در یه و

 

 ...بود تنها اینبار
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ی ویل  حرکت جوری اشتد...نبود درست وسط این یچنر 

 ...داره درد انگار که کردیم

 

 ...میکردم نگاه سمتو همون داشتم عمال دیگه

 

 پیاده موتور از سالنه سالنه دیدم ویل بود شده تاریک هوا

 بسته دستش دور ایپارچه...رفت خونش در سمت و شد

 ...بود

 

 میکرد؟ اینجوری چرا

 

 خونت؟ تو کن گم گورتو چه تو به
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 بازیم من سوپر...رسید گوشم به ایناله یصدا وقپ   ویل

 ...کرد گل

 

 و بود شده خم کمرش که هیوال اون سمت ناخودآگاه و

 ...برداشتم قدم میکرد باز درو

 

 ...شدم متوقف بهش نزدیک

 

 ...بود نشده متوجهم  هم هنوز

 

 ...پرسیدم

 

ی:مروارید  شده؟ چنر 

 

 عمواق از بیشن   که صدای   با کشید آیه شدو صاف یهو

 ...گفت تر عصبای   و بود شده خشدار دیگه

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کارت؟ ی   برو هیج   نه:فراز

 

 یچنر   که انگار داشت باهام رفتارو این همیشه چرا

ی نجسم؟یا  حپ   بینهنیم خودش شأن در اصال که دخن 

 بده؟ جوابشو

 

 ...اومد جوش به خونم

 

 ...نیست خوب حالت اینکه مثل ویل:مروارید

 

 ...سمتش مکرد تف انگار حرفو این

 

 بینیش روی...زد ماتم من و سمتم چرخید درد و حرص با

 پارچه چون بود زخیم انگاری دستشم و بود شده کبود
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  زرد
 

 خوی   هم بود پیچیده دستش دور به که رنیک

 ...داره درد احساس تنشم تو بود معلوم...بود

 

 

 

 79_پارت#

 

 ...سمتش رفتم هول

 

 وونه؟دی آوردی خودت ش بالی   چه:مروارید

 

 ...زدم حرفو این دلسوزانه

 

 ...توپید بهم اون ویل
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 ...نداره ربظ تو به گمشو برو هیج   میگم:فراز

 

 نه که مردی مرشدی فراز...شکستیم غرورمو داشت

سه بنظر درسپ   آدم نه شناسمشیم حسای   درست  منر

 ...رونه یم خودش از منو بدی لحن با داره

 

 و کنم بارش فحش تا چند و بزنم جیغ میخواست دلم

 کردم؟نیم اینکارو چرا ویل ویل، خونم تو برگردم

 

 و گرفتم ازش نگاه شی    ع ویل افتاد دستش به نگاهم دوباره

ه کردیم تماشا منو داشت درد با اونکه به  ...شدم خنر

 

 به و میدم فحش بهش یعپ   میکنم کارو همون میکرد فکر

 ...میشم بیخیالش و میگم دریک
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ی ویل  که من ش بر خاک...نبود درست وسط این یچنر 

اشت وجدانم  ...بکنم باهاش اینکارو نمنر 

 

 بودن مدیون جریان بخاطر لعنپ   احساس این کاش ای که

 ...باشه ... و بهش

 

 دیگه دست از و شدم نزدیک بیشن   که داشتم رو خییل

 باز درو و گرفتم کلیدو بود شده آغشته خون به  که اش

 ...کردم

 

 ...گفتم جدی و نرسدخو  خییل

 

 نیاز کمکم به االن بعد برای بمونه دعوا و جنگ:مروارید

 ...داری
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ت و تعجب کمال در  و اخم همون ویل نزد حرق   من حنر

 بهم فحش صدتا انگار که بود جوری مغرورش قیافه

 ...داده
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 گند از پر قبل مثل...شدم خونه این وارد بار دومیر   برای

 ...بود چریک و کثافت و

 

 به درد از و داغونش و درب چرم مبل رو نشست اون

 ...بود زده خشکم من و پیچید خودش
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 حال این به چجوری اصال...بکنم باید چیکار دونستمنیم

ه یا و بود؟ افتاده روز و سم بهن   شش بالرو این یک بن 

 بود؟ آورده

 

 که داشته باهاش جنگ ش بدجور معلوم بود که یک هر

 ...کرده الشش و آش هزد

 

 ...غرید عصبانیت و حرص با

 

؟ کمک نمیخواسپ   مگه:فراز  کپ 

 

 ...شدم دستپاچه

 ...بود زده حرف باهام کلفتش مثل بازم

 

 بعد من و گفت رو باند و بتادین و پماد چندتا جای

 ...رفتم سمتش پارچهو آبگرم برداشی   
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 میداد؟ جوابمو آورده شش بالرو این یک پرسیدمیم اگه

 

 ...گندش اخالق این با اونم حتما آره

 

 میکنم؟ چیکار اینجا من اصال

 

 اون بکنه فریاددادو دوباره خواستمنیم...لرزیدیم دستام

 افتاده گنر  توش که ای مخمصه از راحپ   به منو همیشه

 ...بود من نوبت االن و بود داده نجات بودم

 

 ...خوابیده کردم فکر بود بسته چشماشو

 

 ...شدم بلند بعد و چلوندمش و زدم آب تو رو ارچهپ
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 تا میشدم بلند بایدم هیکلیش و بلند قواره قدو این با

 ...کنم تمنر   صورتشو

 

 ...بود خوی   لبش گوشه

 

 مدل و کوتاه ریشاش بودمش دیده که روزی اولیر   از

 ...داشت ریش ته چونش قسمت تو و بود پرفسوری

 

و این که مدیل ور بیشن   برسر  نشون جذاب ویل،ویل،ویل شر

 ...میداد

 

 به ناخودآگاه نگاهم...کشیدم لبش گوشه رو پارچه آروم

 ...شد کشیده پرش لبای
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 اونوقت کوچیک و باریک من لبای خدا شکر حکمتتو

 ...دادی برسر  این به پری این به لبای  

 

 میکردم فکر داشتم ها دغدغه جور این به بار اولیر   برای

 ...افتاد مرشدی فراز باز چشمای به چشمم ودآگاهناخ که

 

 ...بود خون کاسه دوتا انگار چشماش

 

 ...نزاشت اون ویل کشیدم عقب و کشیده هیپ  

 

 ...خودش سمت کشید منو و گرفت بازوم از

 

 ...ناباوری و بهت از پر و شدم گیج
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 ...اش سینه رو افتادم

 

 ...تداش نگه صورتش مقابل صورتمو و گرفت چونم از

 

 جیغ آباد لجن این تو اگه...کپ   کمکم تا شدی پاپیچم:فراز

 نمیکنه جرات کش یعپ  ...شاغت نمیاد کش کپ   دادم و

 جا همیر   که هست تضمیپ   چه...بشه فراز خونه نزدیک

 نیارم؟ شت بالی  

 

 ...گرفت بغضم...میلرزیدم بید مثل

 

 و حالت این تو اونم...میکرد تهدیدم داشت عوض   این

 ...وضعیتش این

 

د داد آشکارا وضعیتش  ...داره درد که منر 
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 نکنشه؟ درد دستت عوض

 

ی فشار  ...داد تکون شمو و آورد چونم به بیشن 

 

؟یا یا میدی نشون سن    چراغ:فراز  فضولیه؟ از چ 

 

 فشار زخمیشو دست قدرتم آخرین با و آوردم باال دستمو

 از دش شل دستاش لحظه یه برای و گفت آچ   که دادم

 فاصله ازش زنون نفس نفس و کردم استفاده موقعیت این

 ...گرفتم

 

 

 به ای لحظه برای نگاهش...بود خورده ش شم رو از شال

ه موهام  ...شد خنر
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 به خورد که سمتش کردم پرت دستمو تو خیس دستمال

 ...اش سینه

 

 ...سادیسیم عوض  :مروارید
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 ؟ چندی چند خودت با اصال...سادیسیم عوض  :مروارید

 

 دردم بدجوری کردم لمس چونمو و بردم باال دستمو

 ...بود گرفته

 

 ...بهم لعنت...گرفت بغضم
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 رابیر   شدی که پرسید خودت از باید سوالو این:مروارید

 ...کپ   کمکم میکپ   سیع مدام هودو

 

 ...کردم باز رو خونه در و رفتم عقب عقب

 

 ...میخوره هم به ازت حالم...نیومده بهت خوی  :مروارید

 

 با و داد لم مبل رو فقط و دیگه نزد حرق   لحظه آخرین تا

 ...کرد تماشام خوانا قابل غنر  چشمای و شده منقبض فک

 

 شش از  و کنه حرض منو شد موفق بهش آفرین خوب

 ... باز

 

ی چند فاصله اون  ...دویدم رو خونه تا من 
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 جلوی وقپ  ...بود مونده جا خونش تو کیفم بزنن گندش

 ...زدم آهپ   در به مشپ  ...شدم متوجه رسیدم خونه در

 

 شم بال این و عوض   اون بهر تو برم باید من چرا

 باری چند که درک به کرده کمکم که درک به اصال...بیاد

 ...گرفته پس ساحل از پولمو و داده نجات جونمو

 

 قبال در انتظاری هیچ اون رسیدم نتیجه این به دیگه

 ...نداره ازم کرده برام که ی  کارا

 

 ...شدتر البته و بود شده تاریک هوا

 

 بده؟ پس کیفمو بخوام ازش تا و برمیگشتم باید

 

سونه منو داشت سیع سیده ویل بن   عصبای   فقط بودم نن 

 ...میکنه باهام رفتارارو این چرا که ازش بودم
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نه دادن نشون سن    چراغ انگ بهم  خود از عوض   منر 

 ...راض  

 

 ...برشم دورو کثافتای و خودش مثل منم کنهیم فکر

 

 ...کردم خودخوری کیم خونه در جلوی
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 خونه سمت دوباره مطمعن نا باقدمای و حرص با ویل

 ...رفتم هیوال اون
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 ...میده نشون واکنشر  چه دیگه اینبار دونستمنیم

 

 نوک و لپا شما از میدونستم و بود شده سنگیر   نفسام

 ...بود شده قرمز دلقک مثل دماغم

 

دم در زنگ رو  و بردم باال لرزونمو دست  ...فرسر

 

 ...مرده یا و شده بیهوش االن یا

 

د دهنم از بخار ون منر   ...بود افتاده لرز تنم تو و بنر

 

 عوض   اون باالخره تا زدم زنگو هم ش پشت دقیقه چند

 ...گرفت نشونه منو شمریش نگاه با و کرد باز درو

 

 ...غریدم انزجار و حرص با
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 ...توشه خونم کلیدای بیار کیفمو:مروارید

 

 مهم برام دیگه جهنم به ویل فهمیدمیم داره درد میدونستم

 ...نبود

 

 ...شد خم کیم و داد تکیه در به زخمیشو دست

 

ی صدای ناگهان که  آشنای   قیافه...شد بلند کنارم از دخن 

  داد سالیم...بود اشدخن   دوست از ییک که حتم به داشت

 

یپ   مثال تا رفت سمتش فراز وضعیت دیدن با  خودشنر

 ...کنه

 

ه م الیه وای:دخن   اومده؟؟ شت بالی   چه فراز بمنر
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 وجود اصال انگار که جوری...دخن   اون به توجه ی   فراز

 ...کرد نگاه بهم نشنیده صداشو و نداره خارچ  

 

؟ بخیه میتوی  :فراز  بزی 

 

 رونده خودش از منو و کرده تهدیدم...رفت هم تو اخمام

سید ازم سوالو این داشت اال و بود  ...مین 
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ستان دوران رو های   دوره یه بودم بلد  حالل تو و دبنر

 دیگه که انگار بود گرفته لجم ویل...بودم گذرونده احمر

 ...مدیونم بهش نبود مهم برام
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ه  فرازو دارم قصد نگارا که انداخت بهم اخمو نگاه یه دخن 

 ...بیارم در چنگش از

 

 ...دادم جوابشو حرض

 

 مگه...نمیکنم عوض   تو برای هیچکاری ویل بلدم:مروارید

 کلفتتم؟ من

 

ه چشمای  ...تر خسته فراز قیافه و شد گرد دخن 

 

 واکنششو تا انداخت فراز به نگایه ترس با و کشید هیپ  

 ...ببینه

 

ه کالفه فراز  هل بود چسبیده بهش کنه مثل که رو دخن 

 ...کناری داد
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 ...رویا کنار برو نچسب من به:فراز

 

 ...گفت و زد پروی   لبخند نزده پس اونو فراز انگار که رویا

 

 حالتو خودم خونه تو بریم بیا اصال...عشقم باشه:رویا

ه این از داری چرا...میکنم خوب  من مگه میخوای دخن 

 مردم؟

 

ه کلمه  خونه اومدم من انگار که کرد بیان جوری رو دخن 

 ...بدم شویس بهش تا پرس یه

 

 تو اونو و گرفت رویا بازو از و شد کفری اینبار فراز

 ...داد هل کوچه

 

 مگه...نریختم خونتو تا چاک به بزن شو خفه تو:فراز

 ...شو گم...نشه پیدات اینورا دیگه نگفتم
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ه که بود ای گونه به فراز لحن  در جیکشم دیگه دخن 

 با و کرد من حواله دیگه خشمگیر   نگاه یه فقط نیومد

 با و رفتم عقب قدم نیم که سینم تخت زد دستش

 دمش آخرش لحظه کینه و حسادت از پر چشمای  

 ...رفت کولشو رو گذاشت

 

 چون کردنیم ضف براش موندن اینجا دیگه کنم فکر هه

 ...کارش ی   رفت و کرد ول هال این تو جانشو عشق
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 ...زدم واضج پوزخند و انداختم فراز قیافه به نگایه
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 ...بیار بردار منو کیف:مروارید

 

 نسبتا دست و کشید پوق  ...بود رفته ش حوصلش انگار

 ...شد چنگ سیاهش موهای بیر   سالمش

 

 ...بشم وارد کرد اشاره شش با و کشید کنار

 

 ...برو بردار خودت بیا:فراز

 

 ...خورد تکون نزجارا از بینیم های پره

 فکر بدون...بیاره کیفمو حپ   دادنیم زحمت خودش به

 ...شدم وارد در از ناچاری ش از و ایاضافه

 

 ...در به کوبید منو و بست درو شی    ع حرکت یه تو که
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ه  ...کرد خفتم بگم بهن 

 

 زبون زخم حرفاش با نه و کرد اذیتم دستاش با نه اینبار

 ...زد

 

 نزدیک خییل فاصله از و آورد پاییر   وشش و چسبید بهم

 ...کرد نگاه چشمام به

 

 ...گفت شمرده شمرده ویل حوصله ی  

 

 آدم بچه مثل پس ندارم خودمم حوصله االن من ببیر  :فراز

ی   بخیه منو زخم و خونه تو میای  ...منر 

 

 ...میداد دستور بازم داشت
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 که چشمای   با... نشست یم صورتم رو...بود گرم نفسش

د دو دو ه منر   بهم نزدیک خییل... بودم صورتش خنر

 ...بود ایستاده

 

ی...بود مات نگاهش  ...خوند ازشون نمیشد چنر 

 

ه ثانیه چند برای  ...شدیم هم خنر

 

 بچه مثل خوامیم ازم االن و زد زبون زخم و کرد تهدیدم

 ...بدم گوش حرفاش به آدم

 

 دادم؟ گوش من چرا و

مبگ کیلدامو فقط نبود قرار مگه  کنم؟ گم گورمو و نر

 عصبای   ازش مرگ حد تا پیش ثانیه چند همیر   تا مگه

 ؟ نبودم

 اومدم؟ راه باهاش چرا پس
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 ...شدم خر زود معروف قول به و
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 دراز زمیر   رو که اوی   به نبود عمیق کبودیاش و زخما

 بود گرفته خوابش دوباره مسکنا بخاطر و بود کشیده

ه  ...شدم خنر

 

 جذاب خییل کنم نگاه بهش احساش دخن   یه دید از اگه

ی اگه...بود هات امروزیا قول به و  برسر  این عاشق دخن 

 هر و بست یم هاش بدی رو چشماشو کنم فکر میشد

 ...میداد گوش گفتیم فراز چ  

 

 ...منطف   دخن   یه نگاه از ویل
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ی دنیای یه با آدم یه فراز  بهش نباید...بود خاکسن 

 کیه؟ نیست معلوم...بود اطرافش نباید...کرد اطمینان

 کجان؟ چجوریه؟خانوادش

 

 چیکارست؟ نیست معلوم

 چیکار دانشگاه تو اصال زندگیش از روند این با آدم این

 میکنه؟

 

 ...برداشتم کیفمو و کشیدم پوق  

 اون ویل...اینجا بمونم میخواست دلم داشتم دلشوره

 جازها دیگه که کردم جزم عزممو و کردم شکوب حسو

 ...بکنه غلطای   همچیر   هوس دلم ندم

 

ی و کردم کیفم داخل دستمو  اون بساط از اونروز که چنر 

مرد  ...آوردم در رو خریدم پنر
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 ...خریدمش چرا دونمنیم

 

 ...نفهیم به زدم خودمو ویل دونمیم چرا البته

 

 ...داغونش مبل دسته رو گذاشتم رو پشیم جوراب

 

 ...دبو  سنگیر   خونه این تو نفسم

 

 ...منف   انرژی از بود پر اوضاعش این با خونه این

 

 پرس یه مثل تنهای   که اونییک و خونه  فضای از نگاهمو

 ...گرفتم بود خوابیده وحشر  تخس بچه
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ارم پا باره آخرین این دیگه که بودم مطمعن خودم پیش  منر 

 ...خونه این تو
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 ...گذشتیم ماجرا اون از هفته یک

 اصال ویل دیدمیم دانشگاه و محله تو اوقات گایهفرازو

 ...کردمنیم نگاهش

 

 فراموشر  باد به و نیاره روم به رو کردم که غلظ همینکه

 جورابو اون و شکستیم دستم کاش...کافیه بسپاره

 ...نمیخریدم
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 از شمو آهپ   شد نیمکت رو کنارم شخض نشسی    با

 ...کردم نگاهش و کرده بلند  گوشر 

 

 ...کرد نگاهم...بود سجودی

 ...داد سالم

 

 چ   ازم باز بودم داده هاشو جزوه...دادم آروم جوابشو

 دانشگاه؟ تموم چ   همه پرس میخواست،این

 

 ؟ هستیر   خوب:سجودی

 

 ...مرش:مروارید

 

 دقیقه چند میخواستم من محمدی خانوم:سجودی

م رو وقتتون  ...بگنر
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 ...بزنه حرف چ   مورد در میخواد بزنم حدس خواستمنیم

 

 گفتگو این عواقب گرفتار خواستمنیم ویل بود ادی   ی  

ه نیارم خودم روی به...بشم  ...بهن 

 

 ...شدم بلند جام از

 

 دیگه دقیقه چند من سجودی آقای ببخشید:مروارید

وع کالسم  تو هست هاتون جزوه تو اشکایل اگه میشه شر

 ...خداحافظ فعال...بفرستید برام تلگرام

 

 نگاهم ناراحپ   و تعجب با اونکه جانب از حرق   منتظر

 ...نشدم میکرد

 

 ...اومد شم پشت
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م دانشگاه خلوت دیوار کنار  مقابلم و انداخت گنر

 ...ایستاد

 

اری اصال:سجودی  چند فقط بزنم؟گفتم حرفمو من منر 

 ...دقیقه

 

 ...بود نزده حرف باهام لحن این با باحال تا

 

  از پر و چشمام با و کردم جا جابه شونم رو پشتیمو کوله

س  ...کاویدم اطرافو اسن 

 

وع ایستادم منتظر دید وقپ    ...کرد شر

 

 برای نیست خوی   جای اصال اینجا دونمیم:سجودی

یف من با اگه...زدن حرف  خیابون ش کافه بیارید ترسر

 ...میدونیر   دانشگاه
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 ...نه:مروارید
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 ...بود محکم و راسخ نه یه جوابم

 میخواست سجودی که های   خواسته و حرفا اون همه به

 ...بزنه

 

 باهاش زدن حرف برای رغبپ   دید وقپ   کرد اینکارو چرا

 ندارم؟

اشت نباید  و مکالمه این عواقب از من...برسه اینجا به منر 

سیدم نه این  ...افتاد اتفاق باالخره که مین 
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 هاشه؟ ستهخوا و حرفا همه جواب من نه این فهمید

 

 ...آخه...شدم عالقمند شما به چرا؟من آخه:سجودی

 

 ...حرفش وسط پریدم کالفه

 

 تو کش اگه...سجودی آقای روخدا تو هیسس:مروارید

 راست و رک...میشه بد من برای بشنوه حرفو این دانشگاه

م نیم هم درد به شما منو مطلب اصل ش منر

ه ویل کامیل خوی   شما...خوریم  شما درد به نم بگم بهن 

 دیگه لطفا هستیر   ایفهمیده و عاقل آدم...خورمنیم

 ...نشیر   پاپیچم

 

 بود زده خشکش که اوی   کنار از حرفام کردن تموم بعد

 رو من کنه هم خواستگاری ازم اگه میکرد فکر...گذشتم

نمش هوا  ...منر 
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 این فقط هستم و بودم منطف   دخن   همیشه من ویل

 ...شدم دور خودم از کیم اواخر

 نکنه فکر ،کاش باشه فهمیده منظورمو سجودی کاش

 ...شکستم غرورشو

 

ای اگه  که من از سجودی عیل بفهمن دانشگاه مجرد دخن 

 خواستگاری هستم جذابیپ   هیچ بدون و ساده دخن   یه

 اگه و میفی    لج ش باهام خاطرخواشن که اونای   کرده

 ...بوده نه من جواب بفهمن

 

س نتیجه این به  ...امدیوانه حتم به من نمنر
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 ...آوردم شانس باشه نیومده استاد االن تا بود شده دیرم

 

 ...کردم تند پا کالسم سمت و شدم دانشگاه راهرو وارد

 دانشگاه، بیام و بدم تحویل سفارشاتمو برم تا بزنن گندش

 ...کشید طول

 

 شده بلند دانشجوها همهمه صدای و بود باز در

 ...بود نیومده هنوز استاد پس...بود

 

 همه سکوت و خوابید همهمه یهوی   شدم که کالس وارد

 ...گرفت فرا جارو

 

 بود؟ افتاده اتفاق   چه...رفتم خایل صندیل سمت آروم

 

 ...نشستم جام توی مشکوک
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 ...میشدم مشوش افتاد یم بقیه قیافه به که نگاهم

 

 از پر ضیابع و بود تعجب از پر و سوایل نگاهشون بعضیا

 ...انزجار و افسوس

 

 ...پروند متلک پرسا از ییک که نشستم جام ش

 

 رئیس پرس مخ خواستهیم جزوه بهانه به طرف میگن:پرسه

 ...بزنه رو دانشگاه

 

 بلند بقیه تمسخر از پر خنده صدای حرف این بعد و

ی...شدم شوکه...شد  غرورم شاید...خورد تکون درونم چنر 

 ...بود

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این مخاطب نفهمم که نبودم عقل ی   و مقاح انقدرام

 ...بودم من حرف

 

 ...شد بلند  دخن   یه صدای اینبار

 

ه  ...رفته دانشگاهم رئیس پرس خونه حپ   میگن:دخن 

 

 من به خطاب دارن اینارو مطمعنم نمیشد باورم خدایا

 ...میگن

 

 نگاه منو داشی    همه گردوندم همه بیر   نگاهمو دوباره

 ...میکردن
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 چ   داشی    اینا...بود افتاده اتفاق   چه...شدم بلند جام از

؟  میگفی  

 

نید حرف چ   درباره دارید: مروارید  به زهریتون نگاه که منر 

 منه؟

 

 ...پرسیدم ناباوری و خشم با

 

 ...رسید گوشم به نفر چند پوزخند صدای

 

 بود دراز زبون رو پر خییل که دخن   دانشجوهای از ییک

 ...اومد بحرف
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ه  اصال...موشه خانوم راه اون به زدی خودتو خوب:دخن 

 کایه زیر آب آدم همچیر   خوردنیم مظلومت قیافه به

؟  باشر

 

 ...شد گرد چشمام

 

 ...اومد بحرف دیگه دخن   یه

 

ه  میپوشن ساده...اینه شگردشون آدما اینجور بابا هه:دخن 

 تمام عوض   یه مظلومشونم چهره اون پشت و میگردن و

 ...عیاره

 

 ...کردم ای قروچه دوندون

 

 ...برداشتم کیفمو
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 کالغ چهل کالغ یک و بزنیر   تهمت اینکه از قبل:مروارید

 داره واقعیت شنیدین که حرق   بفهمیر   اول کنید

ی هم دانشگاه انگار افکارتون برای متاسفم...یانه  رو تأثنر

 ...نداشته شما پوسیده و مریض افکار

 

 از ننگ این که کنم چیکار یا و بگم چ   دیگه دونستمنیم

 ...بشه برداشته روم

 

ه شچشمه کجا از حرف این میدونستم  ...میگنر

 

 ...سجودی شاغ رفتم

 

ون کشیدمش کالسش تو از  ...بنر

 

وع و میکردن نگاه مارو دانشجوها همه  پچ به میکردن شر

 ...کردن پچ
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 اون حرفو این که بشم مطمعن...بشم مطمعن میخواستم

 ...نکرده پخش

 

 با که نبود راض   انگار داشت اخم...شدیم خارج راهرو از

 ...بزنه حرف من

 

 ...گفتم حرص با ایستادم روبروش

 

ارم پامو:مروارید  نگاهم چپ چپ همه کالس تو منر 

نن تهمت بهم...میکی    بارونم متلک همه...میکی     از...منر 

ی  دانشگاه رئیس پرس آویزون که میگن دخن 
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 یه تو دانشگاه؟اونم این تو شده چخن   چیشبده...شده

 روز؟

 

 چشم باهام تا کرد کج ششو و رفت هم تو بیشن   اخماش

 ...نشه چشم تو

 

م خودمم...دونمنیم من:عیل  ...بیخن 

 

د خودشو داشت  ...چپ عیل کوچه به منر 

 

 وقپ   مونده همینم...میدادم دست از آرامشمو داشتم

 و بشه گرفته سمتم شتانگ صدتا میشم دانشگاه وارد

ا و انگ جور هزار  ...بزنن بهم افن 

 

 دیگه کش شما منو بجز دیروز مگه چ   یعپ  :مروارید

 بود؟ اونجا
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 ...زدم پوزخند

 

 حرفا همیر   بخاطر کردم خواهش ازتون دیروز من:مروارید

 ...ندین ادامه حرفو اون که خواستم ازتون ها شایعه و

 

 ...گرفتیم بغضم داشت کم کم

 ...باشه آدیم همچیر   سجودی عیل کردمنیم فکرشو اصال

 

 ...اومد بحرف حرص و عقده با

 

 غرور یجورای   بودم عصبای   دستتون از دیروز من:عیل

 حرفارو اون عصبانیت عالم تو بودیم کرده خرد منو

 ...کنم چیکار دونمنیم دیگه اآلنم...زدم
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 من مقابل پررو پررو...عوضیه چقدر برسر  این که وای

؟بزار که حاال گفتم من آره میگه وایستاده  ...بگن چ 
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 ...گفت  بزنم حرق   خواستم تا

 

 ...برم باید دارم کالس من:عیل

 

منده ان برای حرکپ   ویل پشیمون و بود شر  این جن 

 ...کردنیم اشتباهش

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اسم به شخصیپ   ی   فرد که باتالق   یه و بودم مونده من و

 فرو توش داشتم من و بود کرده درست برام سجودی عیل

فتم  ...منر

 

فش ذات تو تف  ...بیرسر

 

 دیگه شد بیشن   دانشگاه راهرو تو آمد و رفت وقپ  

 ...بشم پاپیچش این از بیشن   نتونستم

 

 قضاوت از پر نگاه نمیتونستم...کردم مشت دستامو

 ...کنم تحمل رو بقیه نادرست

 

 میکردم؟ باید چیکار...آورد فشار بیشن   گلوم به بغض
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 نه نه میگفتم و گرفتمیم دانشجوهارو تک تک جلوی باید

 که ذهنای   کردن درست...نکردم اینکارو من میکنید اشتباه

 ...نبود آسوی   کار بود شده مسموم

 

 از کاری و میسوختم غضبم و خشم آتیش تو داشتم من و

 ...اومد نیم بر دستم

 

 ...اینه کائنات از سوالم

 

  این عادی روال و آرامش قالی من آیا
 
 کوفپ   زندیک

 روز؟ چند برای نیستم؟حپ  

 

 و دردش چاه تو میفتم تلپ   بکشم راحپ   نفس یه میام تا

 ...مشکل
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 نمیتونستم دیگه که جوری شد بیشن   ها شایعه رفته رفته

 ...برم دانشگاه

 

  به داشت
 
 ...میشد وارد لطمه تحصیلم آینده و زندیک

 

 و برف زیر بود کرده ششو ککب مثل هم سجودی عیل

 ...انگار نه انگار

 

دم زنگم بهش حپ   د بعد...نداد جواب اولش منر   رد منر 

 ...بود کرده مسدود تماسامو انگار بعد و...تماس
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 ...بود روم که فشاری و غصه از...بودم شده مریض
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 ...بخورم غذا نمیتونستم حپ  

 

 برم باید گفی    و گرفی    تماس باهام دانشگاه از وقپ  

 ...بست یخ رگام تو خون دانشگاه

 

 ...میکردن اخراجم حتم به

 

 ...بود دانشگاه رئیس پرس سجودی عیل

 

 آبرو تا گرفتیم پرسشو طرف حتم به سجودی پرفسور

 ...بشه حفظ خودشم

 

 فقط روز چند این... داشتم ضعف و بود پریده رنگم

 ...کردم خودخوری

 

 من؟ تالشهای تمام پایان بود این و
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 هیچ که بود نکرده کم هارو شایعه بازم غیبت روز چند

م  ...بود کرده بیشن 

 

 ...کنم فرار بقیه به کردن نگاه از تا انداختم پاییر   شمو

 

 با و زدم در به تقه چند رسیدم که دانشگاه رئیس اتاق به

 ...شدم اتاق وارد شنیدم که بفرماییدی

 

  منر   دور نفر چند
 
 ...بودن نشسته بزریک

 

 پروفسور جمعم اون صدر تو و استادا از نفر چند

 ...بود سجودی

 

 ...افتاد دستام و تنم به لرزی
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 کم ناباوری و بهت از افتاد سجودی عیل به که نگاهم

 ...بخورم زمیر   بود مونده

 

 رنگ بشدت صورتش و بود کبود چشماش از ییک دور

 ...بود پریده

 

م بیا:پرفسور  ...داریم حرف باهات بشیر   بیا...دخن 
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 و کشیدم صندیل و رفتم جمع اون سمت آروم

 استادا بقیه با و بیارم باال شمو نمیتونستم...نشستم

 ...شم چشم تو چشم
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 یکم سجودی عیل روز و حال این دیدن با چرا دونمنیم

 به که اومده شش بالی   چه دونستمنیم...شد خنک دلم

 بیاد شش این از بدتر امیدوارم ویل هافتاد روز و حال این

 ...بود کرده بازی من آبروی با چون

 

حاشیه هیچ بدون و نداشتم کش کار به کاری که مپ   اونم

فتم و دانشگاه میومدم ای  ...منر

 

م:پروفسور  ...اینجا بیای تا بدن خن   بهتون گفتم من دخن 

 

 نماو  داشتیم برخورد بار چند سجودی پروفسور با بحال تا

 حد در بود دانشگاه به مربوط که مراسمای   و همایشها تو

 ...و سالم

 

م نمیگه ها دانشجو از یک هیچ به میدونستم  ...دخن 
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 از منو باید االن...بود سوال برام مهربونشم لحن همیر  

ون مینداخت دانشگاه  حرف باهام اینجوری اینکه نه بنر

 ...بزنه

 

 ...شد جلب پروفسور حرفای ادامه به حواسم

 

م خب:پروفسور  نادرسپ   حرفای یه مطلب اصل ش منر

 شما برای خوی   وجهه اصال بنظرم که پیچیده دانشگاه تو

 ...نداره سجودی آقای و

 

 کردم نگاه رو سجودی عیل اول و گرفتم باال شمو اینبار

 ...پدرشو بعد

 

 اینا همه و نداری گنایه هیچ تو که دونمیم:پروفسور

 ...منه پرس بیفکری بخاطر
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 ...بابا:عیل

 

اض به پروفسور  ...نکرده توجیه پرسش اعن 

 

 ویل کرد جمع نمیشه رو شده ریخته آب درسته:پروفسور

 قول بهت جمع این در حاض   افراد جلوی همینجا من

 از آبروی   ی   این تا بکنم میاد بر دستم از کاری هر میدم

 ...بشه برداشته تو روی
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 افتاد؟ یم ق  اتفا چه داشت

 شده؟ معجزه یهوی  
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و همه پرسم:پروفسور  شکایپ   اگه...کرده تعریف برام چنر 

 شده باعث اون...شماست با حق و مختارین دارین ازش

 همه اتهام انگشت و بیفپ   دانشگاهت و درس از از شما

 ...کپ   شکایت ازش داری حق...بشه دراز تو سمت

 

 ...بابا ویل:عیل

 

 ...نکرد پرسش به توجیه بازم پروفسور

 

ی همچیر   ؟یعپ   میبینم خواب دارم  داره؟ امکان چنر 

 

 پرفسور...بود دانشگاهمون رئیس به بغضم از پر نگاه

 شبیه پرس این چرا...میکرد نگاه منو پدرانه که سجودی

 بود برده ارث به پدرشو وجدان از اندیک نیست؟اگه پدرش

 بازی دخن   یه آبروی با دادنیم اجازه خودش به هیچوقت

 ...کنه
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 صدای   حنجرم از و کردم باز خوشکیدمو لبای باالخره

 ...شد بلند

 

 ...ممنونم:مروارید

 

 ...گفت سجودی عیل به رو پروفسور

 

 دیگه و کن خوایه عذر محمدی خانم از:پروفسور

 تو...نشو نفر یه آبروی   ی   باعث هیچوقت هیچوقت

 و میکنم رفک دارم روز من؟چند گذاشتم کم چ   تو تربیت

 ...رسمنیم بجای  

 

 فکر من...کرد قضاوت کش ظاهر از نباید هیچوقت

ین شاید سجودی عیل میکردم  خایک کره این روی آدم بهن 

 از اون باوجدان و باشه انسان شاید حداقل ویل نباشه
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ی خانواده و پولداری و خوشگیل  انگار ویل نداشت کم چنر 

 رئیس پرس میگفی    همه...بود کرده گم خودشو

 ...بشه مغرور شده باعث همینا کنم فکر...دانشگاهه،فالن

 

 باالخره که بود پدرش فشار تحت کنم فکر سجودی عیل

 ...اومد بحرف شده مشت دستای و شده منقبض فک با
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 اتفاق   بخاطر قلب صمیم از من...من محمدی خانم:عیل

 بر دستم زا هرکاری...من...من...خوامیم معذرت افتاده که

 ...میکنم ماجرا این فصل و حل برای بیاد

 

 ...عوض   مرتیکه هه
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 نگاه بهش میکردن ترشح زهر انگار که چشمای   با

 و صورتش تو کنم تف االن همیر   تونستمیم کاش...کردم

 ...کبودش صورت البته...گوشش تو بخوابونم چک یه

 

 قرار چه از ماجرا بفهمن دانشجو و استاد چندتا همینکه

یه این دونمیم چون کافیه برام بوده  پخش زودی به که خن 

 ...میشه

 

 صدا اسممو کش که میشدم خارج دانشگاه در از داشتم

 ...زد

 

 ...نبود شخص اون دیدن و برگشی    به نیازی

 

 چیکارم...کیه مال نحس صدای این میدونستم چون

 دیگه؟ داشت
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 ...شد یکنزد بهم...کردم نگاهش و چرخیدم عصبانیت با

 

 ...خوردن تکون فشار و حرص از بینیم های پره

 

 یه میخوای نکنه خواییم جونم از چ   دیگه بله :مروارید

ای و انگ ؟ بهم دیگه افن   بچسبوی 

 

 

 ...اومد بحرف که بود باخته بدجور انگار

 

 ...الط  پفیوز مرتیکه همون لیاقت:عیل

 

 وربلغ داشت چ   عوض   این...شد گرد  آی   به چشمام

د؟ حرف یک میکرد؟از  منر 
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 این االن میکردی فکر پیشنهادم به اول همون اگه هه:عیل

 ...افتاد نیم هم اتفاقا

 

ی حرص با  ...داد ادامه بیشن 

 

 رو الحال معلوم مرشدی فراز اون چرا دونمنیم فقط:عیل

 از ییک هم تو که کردمنیم دادی؟فکر ترجیح من به

اش ؟ دخن   باشر

 

 خود کردم سیع همیشه من میکرد مدیوون داشت دیگه

م ها دیوونه مثل بود مونده کم ویل باشم دار  یه و بن 

 ...صورتش تو بکوبم مشت
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 آورده عوض   این ش بالرو این فراز اینکه زدن حدس

 ...نبود سخپ   کار اصال

 ...سوال تا هزار و داشتم شک بازم البته

 

 ...بیاد زدیکن  ن و کنه بارم تیکه بازم خواست وقپ  

 

 ...گرفت اللموی   و انداخت نگایه شم پشت به

 

 ...مروارید:فراز

 

 سطح یه رو افتادم...افتادم بلندی یه از که انگار

 ...نرم خییل خییل...نرم

 

 دانشگاه بد پرس مرشدی فراز که بود باری اولیر   این

د صدا اسممو  میدونست؟ اسممو یعپ  ...منر 
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 تو قلبم  خون پمپاژ صدای حپ  ...میکوبید شعت به قلبم

 ...انگار بود گوشام

 

ین تو همیشه مثل  اون از بود ممکن تیپ و حال جذابن 

 ...خواستپ   و جذاب ویل بد پرس تیپای

 

 ...حایم یه مثل ایستاد کنارم

 

 اومده؟ پیش مشکیل:فراز

 

سید ازم داشت  شده؟ مزاحمم سجودی عیل که مین 

 

 ...زد زخندیپو  و رفت عقب قدم یه سجودی عیل
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 ...ستمرتیکه همیر   لیاقتت:عیل

 

 ...نبود جایز سکوت اینبار نه

 

 بلندی صدای با گرفتیم فاصله داشت اون که همونطور

 ...گفتم

 

 تو مثل صدتای به ارزه یم مرتیکه همیر   هه:مروارید

 ...عوض  

 

 نادیده رو سجودی عیل آتشیر   نگاه گفتم رو جمله این

 ...افتادم راه به و بهش کردم پشت و گرفتم
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 فراز چشمای تو جمله اون گفی    بعد و بایستم نمیتونستم

 ...کنم نگاه

 

 که ...حرفمو اون کنم توجیه دلیل این با میتونم خب

 ...بیارم در رو سجودی عیل لج میخواستم

 

 اتفاقات بخاطر من و میاد شم پشت فراز میدونستم

 ...کنم غش بود وندهم کم پیش دقیقه چند همیر   و اخنر 

 

 ...بودم داشته نگه زور به خودمو

 

 عیل شاغ بود رفته من بخاطر...بود کرده کمکم بازم

 بود؟ زده کتکش...سجودی
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 چند که موتورش سمت رفت اون...ایستادم خیابون کنار

 ....کردم تماشاش پشت از بود اونطرفن   قدم

 

م پر هیچ نمیشد که کمرنگ زندگیم تو حضورش  رنگن 

 ...روز هر میشد

 

 ...بودم کرده گم خودمو

 

 خییل که من؟دنیای   دنیای از میخواست چ   بد مرد این

 فکر دیگه...نبود توش احساش و لطافت دیگه بود وقت

 ...نبود مذکری جنس هیچ به کردن

 

 سوها و سمت اون به رو قضیه داشتم من شاید

 ...نداشت منظوری اصال مرشدی فراز و میکشوندم

 

 ...میشدم بیچاره داشتم من ویل ...ویل
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 ...شد دور ازم و داد موتورش به گازی

 

 زهر ازش و بود افتاده در سجودی عیل با من بخاطر

 ...بود گرفته چشم

 خودش از منو میکرد سیع بداخالق   با که فرازی همون

 ...کنه دور

شو دوست اونشب که فرازی همون یا  من تا کرد رد دخن 

 ...کنم کمکش و ببندم زخماشو

 

اهنشو شده پاره آستیر   که مرشدی فراز همون  تا آورد پنر

 ...کنم وصله من

 

 ...میشد عجیب داشت رفته رفته چنر   همه
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 دست ویل بشم دور بیشن   ازش میخوام وقت هر میگفتم

 که انگار میده قرار راهم ش اونو همیشه قضا و تقدیر

 اون به که مشکالی   بشه ذکرم و فکر همه میخواد خدا

 ...میخوره گره

 

 ...شاغم میاد یه خودش روزا این ویل

 

 یک؟

 ...مرشدی فراز_

 

 بودم مطمعن چرا دونمنیم اینبار شد زده خونم در وقپ  

 ...فراز
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 ...بغلم تو انداخت داشت دستش تو کتای  ...بود که

 

 و بود گذاشته لباش بیر   و آورده در سیگاری جیبش از

 ...زد بهش محکیم پوک نشکرد روشن بعد

 

 میشه سیاه زمان مرور به لبات باشر  سیگاری وقپ   میگن

 ...کرد شکار قرمزشو لبای من لعنپ   نگاه ویل

 

 و بدم یاد رو مبحث تا چند بهش بود داده دستور بهم

 جاش هیچ به اون که بود غره چشم یه بهش من جواب

 ...نکرد حسابش

 

 این با مرشدی فراز کنم باور یعپ   بود امتحانات فصل

 بخونه؟ درس امتحان برای و بشینه رفتار و اخالق و تیپ
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 کارو و کردم مخالفت اولش برم خونش به خواست ازم

 ...آوردم بهونه درسمو

 

 یادم همیشه که گفت آورد ویل بیاره روم به کردمنیم فکر

 ...بدهکارم بهش باشه

 

 ...بودم بدهکار بهش...بودم که البته صد من و

 

 ...رفتم ویل خونش برم خواستمنیم

 

 حرفش این کنم فکر تنبل درساش تو فراز گفتیم ندا

ار خوندن درس از انگار اون چون داشت حقیقت کامال  بنر 

 ...بود

 

فت؟ دانشگاه چرا پس  منر
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 ... بودم اینجا االن من و

 

دم حرف من بودم داده توضیح بهش رو مبحث چندتا  منر 

 میگم که حرفای   به فکرش میدونستم میکرد اشاتم اون و

 نفهمم اصال و کنم گم خودمو میشد باعث این نیست

 ...میگم چ   دارم

 

 هست؟ پلیس ماشیر   آژیر صدای

 

 ...گفتم سجودی عیل به که که ای جمله اون

 

 ...عوض   تو مثل صدتای به ارزه یم مرتیکه همیر  _
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 ...بود مغزم تو صدا و نور همون با قرمز آژیر همون مثل

 دادم؟ فحش بهش با کردم تعریف ازش نبود معلوم

 

 اصال رو جمله اون من انگار که میکردم رفتار جوری فراز

 من زبون از رو جمله اون اصال نه یا و نیاوردم زبون به

 ...نشنیده

 

 نکات زیر و بودم گرفته دستام تو فرازو رنگ آی   خودکار

 ...کشیدمیم خط مهم

 

 امتحان تو کنم فکر مهم خییل اینجا تا ینجاا از:مروارید

 ...بیاد
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 بقیه های نامه پایان و ها جزوه که معپ   برای درسا این

 فکر فراز همیر   ،برای بود آسون ...و میکردم درست رو

 ...کنم کمک بهش میتونم بود کرده

 

 دندونام بیر   خودکارو ش عادت ش از و ناخودآگاه

 ...گرفتم

 

 ...زد ترسر  شگند اخالق همون با

 

 ...منه خودکار اون بگم باید اطالعت محض:فراز

 

 کتاب رو خودکارو کردم چیکار فهمیدم وقپ   زدم خجالت

 ...انداختم

 

 ...زد تماس رد و برداشتش منر   رو از خورد زنگ گوشیش
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 تماس رد دوباره فراز و اومد در بصدا دوباره گوشر  ویل

 ...زد

 

  ...غرید عصپ  

 

 101_پارت#

 

 ...بدی یاد خوب نمیتوی   اصال:فراز

 

 من ش حرصشو داشت ...تعجب از شد گرد چشمام

 ؟ میکرد خایل

 

 ...گفتم حرض و شدم بلند جام از

 

 بهم که حقوق   اندازه نمیتونم دیگه ببخشید :مروارید

 ...باشم برات خوی   معلم میدی
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 پام تا ش از کثیف کامال نگاه یه بعد و کرد بلند ششو

 ...دز  پوزخندی

 

 حپ  ...نیاد بهت معلیم لباس احتماال:فراز

 ...ملوای  ...پرستاری

 

 هیپ   چیه منظورش فهمیدم ثانیه چند از بعد وقپ  

 کمال در که شش تو بکوبم تا کردم بلند کتابو و کشیدم

 ...خندید فراز من تعجب و

 

 ...کرد حساب دنیا عجایب جز باید رو خنده این

 

 ...پاییر   آوردم کتابو عمیکردم؟شی     چیکار داشتم من
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 حالت همون به بازم خورد زنگ دوباره گوشیش وقپ  

 ...دماغ گند یا خشک،مغرور،بداخالق...برگشت

 

 ...داد جواب اینبار

 

نم تماس رد زهرمار و سالم:فراز ؟یعپ   یعپ   منر  نیم چ 

 تا اینجا بیا پاشو... کپ  یم غلط بشنوم؟تو صداتو خوام

 ...رویا بشکنم پاتو قلم

 

اش دوست از ییک رویا هه  ...بود که حتم بود؟به دخن 

 

 اونجاست؟ خودشم:فراز

 

 ...گفت ای ثانیه چند مکث یک بعد

 

 ...میام شو آماده باشه:فراز
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ش دوست پیش رفتیم داشت   .دخن 

 

 دوست که چه من یک؟به پیش رهیم داره که چه من به

ای  داره؟ رنگارنگ دخن 

 

 رو الستییک احساس ظهلح این تو و االن من چرا پس

 ...شده خایل بادش و شده پنچر که داشتم
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 گم اینجا از گورمو االن باید من اینکه یعپ   فراز میام دارم

 ...کنم
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 ...روش انداختم هم خودکارو و منر   رو گذاشتم کتابو

 

 ...کرد قطع خداحافظ   بدون تماسو

 

 فتادا گوشیش به چشمم که بود موقعیت همیر   تو و

 بدترین تو اگه حپ   که بود جوری برند این المصب

ایطم  مغزت های سنسور تمام بیفته بهش چشمت شر

 ...میشه فعال

 

 ...مدلش آخرین اونم بودمگ آیفون گوشیش

 

 کج و بشه لوچ تعجب از بود مونده کم دیگه چشمام

 .معوج

 

 ...پرسیدم خودم از فکرم تو بار هزارمیر   برای
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 چیه؟ برسر  این شغل یعپ  

 

 سمت رفت شی    ع بزنم حرق   من اینکه قبل و شد بلند

 بود کرده فراموش انگار بود اتاقش زیاد احتمال به که دری

 ...اینجام من

 

 ...بودن عجیب رفتاراش

 

 بهم رو برم و کنم خداحافظ   خلف   بد با اینکه فرصت

م خداحافظ   بدون جهنم به پس نداد  ...منر

 

 ...کنم ظ  خداحاف ازش حپ   نداره لیاقت

 

 حماقت داشتم...بود آویزون لوچم و لب درونم

 ...احمقم یه کلمه واقیع معپ   به من...میکردم
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ان هم تو خب کرده کمکت  احمقانت حسای این کن جن 

 چیه؟؟ دیگه

 

 ازش؟ بشر  متنفر تا ببیپ    چ   باید دیگه

 

 افتاده زدن نبض به شم خیاال فکرو این بخاطر دوباره

 ...بود

 

 در به ناخودآگاه نگاهم ویل گذشتم اتاقش در بلمقا از

 ...افتاد بود باز نیمه که اتاقش
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  هم به تو
 

 خونه بقیه از کیم دست بودن کثیف و ریختیک

 فرازو که شد بزرگ دایره یه وقپ   چشمام من ویل نداشت

 ...دیدم

 

 ...لخت تنه باال با اونم

 ...شد رظاه قای   بدون بزرگ آینه مقابل یهوی  

 

اهن  ...بود دستش ای مردونه پنر

 

 ترش بود سیاه نگار و نقش از پر که عریضش های شونه

 زخم رحم ی   مرد یه فراز...زاویه این از انداخت جونم تو

 ...خشک مرد یه رسیدیم بنظر خورده

 

 خییل خییل که چند هر پیشش دقیقه چند خنده ویل

د هم هب هامو معادله تمام ویل بود کوتاه خییل  ...منر 
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اهنو  ...زد تنش پنر

 ...رفتم در سمت

بان  ...بود رفته باال قلبم ض 

 

 دنیا ویل خونه سمت برم و بشم خارج که کردم باز درو

 قبل به نسبت کنم فکر که شکیم همون با بود در جلوی

 ...بود شده بزرگن  

 

 ...کرد تعجب دیدنم با

 

 کنم؟می چیکار اینجا من که براش بود سوال کنم فکر

 

ی های سوال و شد کشیده شم پشت به نگاهش  تو بیشن 

 ...شد پیدا سیاهش بادویم چشمای اون
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 فراز دیدن با...کردم نگاه شمو پشت و چرخوندم شمو

 ...شد کورتر اخمام گره

 

 ...نکرد نگاه بهم

 

 بود؟ چش مرد این

 یا و کنه خودش جذب زنارو تا بود آفریده مردو این خدا

 و بشن جذبش خودشون همینجوری زنها و هنکن کاری نه

 قلب و بزنه چنگ بعد و بیاد راه دلشون با اندیک مرد این

ون بکشه سینشون از زنهارو همون  هزار چنگش تو و و بنر

 ....کنه تیکه

 

 ...شکستیم دلمو و میکرد خورد غرورمو داشت عمدا
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 موشفرا اینجارو تو من حضور قضیه کنم فکر که دنیا

 وارد نباشه مهم براش موضوغ همچیر   االن یا باشه کرده

ین با و شد خونه  ...گفت فراز به رو ممکن حال مظلومن 

 

ون انداخت خونه از منو و زد کتکم بازم:دنیا  کوروش بنر

 ...کردم فرار ویل دنبالم اومد

 

 ...کردنیم نگاه منو بازم...شدن مشت خشم از فراز دستای

 

 ...گفت دنیا هب خشن و بداخالق

 

م...کن رحم خودت به نرو دیگه:فراز  ...شاغش منر
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نیم هم دیده و بودم روح یه من انگار...بودم شده گیج

 ...اومدم نیم بحساب که شدم

 

ش دوست با قرار ش رفتیم داشت که فراز  منم دخن 

فتم که منم  ...برگزینم عزلت کنج منر

 

 ...شد ضعو  چنر   همه دنیا اومدن با انگاری ویل

 

 ...رفت گذشت دنیا منو کنار از باد مثل عصبانیت با فراز

 

 و رفت فراز ویل زد فریاد اسمشو و شد خارج خونه از دنیا

 ...نکرد توجیه

 

 ...شد خونه وارد ناله و آه و گریه با دنیا

 

 بود؟ چشون اینا
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 ...زد صدا اسممو دنیا که بشم خارج در از خواستم

 

 کجا؟:دنیا

 

 ...کردم گاهشن تعجب با

 

م دارم:مروارید  ...خونم منر

 

سم تنهای  ...من...من...مروارید نرووو:دنیا  ...مین 

 

 خییل البته و رسیدیم بنظر مظلوم خییل...سوخت دلم

 ...تنها
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 ...میکرد نوازش شکمشو داشت و بود کشیده دراز مبل رو

 

 ...بودم نشسته تیک مبل رو منم

 

سم ازش داشتم دوست بچه که کرد تائید روز اون چرا بن 

 ...فراز از اش

 ...پرسیدم نیاوردم طاقت دیگه

 

 بچته؟ پدر فراز گفپ   روز اون چرا:مروارید

 

 این من صدای باالخره و بود حاکم سکوت خونه تو

 ...شکست رو آور دلشوره و آور وهم سکوت
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 جاش تو زیری به ش با...ایستاد حرکت از دستش

ه ریزه...نشست  ...بزرگ چندان نه گرد شکم یه با....بود منر 

 

 کشید شش رو بود افتاده هاش شونه رو که رو روشی

 یا کنه ش روشی هم خونه تو باشه کرده عادت که انگار

 ...زن یه حضور در

 

خو...خوب...حالم...اصال...اصال...اونروز...من...من:دنیا

 ...نبود ب

 

منده زده،ترسیده،و خجالت  ...رسیدیم بنظر شر

 

 ...رفتم سمتش و شدم بلند جام از ناخودآگاه

 

ی یه  ...میکرد ترغیب اینکار انجام به منو حش یه...چنر 
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 تو و...خورد تکون هیجان از هاش شونه نشستم کنارش

 ...کردم بغلش آی   تصمیم یه

 

 ...شنیدم کرد، رها نفسشو

 ...فهمیدم لرزید، تنش

 

 ...شد دبلن بغلم تو هقش هق صدای بعد و
 

 یقه به چنیک

 ...افتاد گریه به بیشن   و زد مانتوم

 

 صمییم یا...باشه کرده بغل کسشو عزیزترین که انگار

 ...داره دنیا تو که آدیم ترین
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 ...کردم نوازش کمرشو

 

 ...میکرد خایل خودشو داشت

 

 ...گفت ویل شد آرومن   هقش هق

 

 با بگم شهب روم بگم؟چجوری چجوری آخه آخه:دنیا

 ...شدم ای اجاره رحم سن سال نوزده

 

 ...شد بلندتر هقش هق حرف این بعد

 

 ...ای لحظه برای رفت نفسم

 

 ...گفتم لب زیر
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 ...یاخدا:مروارید

 

 ...داد ادامه پناهن   ی   و گرفت فاصله ازم دنیا

 

 بابای یه...هیشیک...خواهری برادرو نه...دارم مادر نه:دنیا

 اونم احتماال...کجاست اصال االن دونمنیم که دارم معتاد

 ...شدم مجبور...باز منه دستای به چشماش

 

 ...بود افتاده سکسه به فشار شدت از

 

 ...انداختم نحیفش شونه دور دستمو

 

 ...عزیزم باش آروم هیششش: مروارید
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 ای اجاره رحم که شوهری و زن یه به شدم معرق  :دنیا

 ویل نداشی    ایرادی و عیب هیچ مرده و زن...میخواسی   

 خواستنیم دلش...کوروش زن سحر...بود مانکن زنه ویل

 ...بخوره هم به هیکلش

 

 سکوت...میشن پیدا آدمای   چه خدایا وای...گفتم دلم تو

 ...کنه خایل خودشو تا بودم کرده

 

 پانزده... نبود کنم ول دیگه دید منو وقپ   کوروش:دنیا

ه ازم سال  ...خییل پولدارن خییل زنش خودشو بزرگن 

 

 چشمای بود شده متورم و قرمز ...کرد نگاه چشمام تو

 ...خوشگلش

 

 ...اینجا برابر صد ببیر   بیاو اوووو دارن خونه یه:دنیا
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 ...سوخت بیشن   مظلومش و ساده لحن این بخاطر دلم
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 همیشه...بود بابام پیش ماه چند...خونمون اومد کوروش

د چرت همیشه نئشه یا و بود خمار یا  تلویزیون وقپ  ...منر 

 ...بردمیم چای   براش وقپ  ...میخورد غذا وقپ   میکرد نگاه

  اون از بودم شده خسته دیگه
 
 ...زندیک

کت تو  ...میکردم کار خدمای   شر

 دستشو خدا همیشه و بود متحرک مرده یه انگار بابام ویل

 ...بدم بهش موادشو تا میکرد دراز جلوم

 

 ...مبل پشپ   هب داد تکیه
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 میلیون پنج به منو بابام خونمون اومد کوروش وقپ  :دنیا

 دنبالم چشمش کوروش بودم دخن  ...فروخت

 بابام بحال دلم ویل کنم فرار خونه از خواستم...بود

 ...سوخت

 

 ...افتاد گریه به بازم

 

 نبود؟ فراز اگه:دنیا

 

 میشناخت؟ فرازو چجوری دنیا

 

م خودمو جلوی نتونستم بازم  ...پرسیدم و بگنر

 

؟ آشنا چجوری فراز با:مروارید  شدی؟فامیلیر 
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 ...کرد نگاه چشمام تو دوباره چرخوند ششو

 

 نگم؟ میشه:دنیا

 

 ...زدم آرویم لبخند

 

؟؟...بگو بگم اگه:مروارید
 

 مییک

 

 ...گفت و انداخت باال نه معپ   به ششو

 

 ...بگم که خوادنیم فراز چون نمیگم بازم نه:دنیا

 

و؟ که خواستنیم ازفر   بگه؟چنر
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 همیشه نمیدونست زنش...کرد صیغه منو کوروش:دنیا

 سحر میگه کوروش...متنفرن هم از جنگن تو هم با خدا

 بهم زنشو بد عکسای حپ  ...کنهیم خیانت بهش داره

 کرده صیغه منو کوروش نمیدونست سحر...داده نشون

 حرس شدم باردار اینکه بعد...کوروشه منو بچه این و

ه طالق میخواد و خوادنیم بچه گفت  کوروش ویل...بگنر

 تا خونشون تو بودن برده منو... میخواست رو بچه این

 کتکم کنهیم اذیتم یه سحر ویل...باشن مراقبم

نه  دیوونست سحر ویل کنهیم دعوا باهاش کوروش...منر 

نه خودشو  ...منر 
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 تو باید االن ناو  بود عصبانیت و تنش از پر دنیا لحن

 ...بخوره حرص و بلرزه اینجوری اینکه نه باشه آرامش

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...پرسیدم

 

 نمیده؟ طالقش چرا بده زنش اگه:مروارید

 

 ...انداخت باال ایشونه

 

 ...خونه اون تو برگردم خوامنیم دیگه من ویل دونمنیم:دنیا

 

 اینجا برابر صد که ای خونه به برگرده خواستنیم دنیا

 اینجا... داغون و درب خونه این تو بمونه استمیخو   بود

 ...میکرد امنیت احساس بیشن   فراز کنار

 

ه جا یه به و کرده سکوت دنیا  ...بود شده خنر
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ه چند بچت:مروارید  پرس؟ یا ماهشه؟دخن 

 

 ...کشید بلندی آه

 

 ...پرسه...ماه هشت:دنیا

 

 شنوشت عجب...اومد یم بدنیا بچش دیگه ماه یک یعپ  

 ...دخن   این داشت عجیپ  

 

 ...بود آورده شت بالرو اون سحر پیشم دفعه:مروارید

 

 ...داد تکون آره معپ   به شی

 

 خدمتکارای روزگار از دمار کرده عاض رو همه...آره:دنیا

 مرد یه عاشق گفتیم خدمتکارا از ییک...میاره در بیچاره

 ...رفته کرده ولش اونم شده دیگه

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 فقط کوروشم...بزنه حرق   شترس از تونستنیم کش

 ...کنه تکرار خواستنیم دیگه بعدش و گفت بهم یبار

 

 ...کثیف   کلمه چه خیانت

  یه
 
 نمیکی    تالشر  هیچکدوم که کثافت و لجن از پر زندیک

ون بکش منجالب اون از خودشونو تا  ...بنر
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 میکردم فکر که بدی اون به فراز میدونستم اونشب بعد

 ...نیست خوبیم کامال آدم ویل نیست
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 بدنام محله یه تو و باشه تتو از پر بدنش تونهیم اون

 
 
 آمدش در منبع و چیکارست نباشه معلوم و کنه زندیک

 پناه دنیا اسم به پنایه ی   دخن   برای حال عیر   در ویل چیه

ی برای و میشه بزرگن   برادر بهروز برای...میشه  مثل دخن 

 ...حایم یه من

 

 رفته انگار و بود شده کم بهم نسبت دانشگاه تو ها شایعه

 ...میگشت بر عادی روال به داشت چنر   همه رفته

 

 چون کردمنیم نگاهشم ویل دیدمیم دانشگاه تو رو عیل

 ریاکار و رو دو آدمای از...میخورد هم به ازش حالم واقعا

 ...متنفرم

 

و ایستگاه تا باید بود ابری هوا امروز فتم پیاده من   ...منر

 

  هوا و بود باریده بارون دیشب 
 
 البته و بود پاک نسبتا

 ...شد
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 بردمیم لذت داشتم

 جوب از میخواستم وقپ   چون کلم پس زد خدا انگار که

م  ...آب چاله تو رفت پام و خوردم سکندری رو پیاده تو بن 

 

 جلوی تا داشتم نگه خودمو آخر لحظه خورد پیچ پام  و

 ...نخورم زمیر   رهگذرا و دانشجوها

 

 ...بودم شده خیس زانوهام تا بزنن گندش ویل

 

ی یک از حپ   و بود کریم شلوارم  میشد معلوم هم کیلومن 

 ...خیسم پاچه تا شلوارم که

 

 عیل گندم شانس از...کردم نگاه اطرافو زده خجالت

 و بودند ایستاده دانشگاه جلوی دوستاش و سجودی

دن حرف هم با داشتند  همدیگه به منو دیدنم با که منر 

 ...گرفت لجم خندیدن و دادن نشون
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 تمسخر با و بودن ایستاده که دخن   دانشجو تا چند و

 ...میکردن نگاهم

 

 سوار داشت بیخیال که بود فرازی اونطرفن   البته و

 ...میشد موتورش
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 نیم منو و کردنیم باز دهن زمیر   چرا شد مشت دستام

 بلعید؟
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 یه خب...گرفتم باال شمو و نیاوردم مک...دردش همش

 باید اطرافم آدمای...بیاد پیش همه برای ممکنه اتفاقه

 ..بدن تغینر  فکرشونو و نگاه

 نباید حرفامون و نگاه با کمک بجای مواقیع همچیر   تو

 ...که بپاشیم طرف زخم رو نمک

 

 ...دادم ادامه راهم به اقتدار با مثال و چرخیدم

 

 کنارم از که آدمای   صورت تو کردم سیع مرور به

 ...بودم شده موفقم حدودی تا نکنم نگاه میگذشی   

 

و خیابون وارد وقپ    رسید گوشم به بوق   صدای شدم من 

 

 ...کردم نگاه سمتو همون و ایستادم

 

 ...شدم متعجب و اخمو
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 نگاه منو منتظر و بود نشسته موتور رو که مردی اون

 بود؟ فراز میکرد

 

 هم فاصله این از حپ  ...اخالق بد و واخم خدا همیشه

ه پاچمو تا تلنگره یه منتظر کرد حس میشه  چ   بگنر

 میخواست؟

 

 ...شاغم میومد خودش نکنم فکر بهش خوامیم وقپ  

 

 برم کرد اشاره دستش با زده خشکم چوب مثل دید وقپ  

 ...سمتش

 

 بهش بخواد ازم بازم اگه...برداشتم قدم سمتش آروم

ی درش  پیدا حسای   درست بهونه اینبار بدم یاد چنر 

 ...نرم تا میکنم
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م اصال آره  ...و کنم اتو لباساشو بخواد اگه یا...نمنر

 ...بودم مدیون بهش هنوز چون بدم انجام اینکارو احتماال

 

 بود؟ خونش تو هنوز دنیا

 

 به خیسم شلوار پاچه از نگاهش...ایستادم مقابلش

 ...شد کشیده صورتم

 

 ...چلفپ   اپ و دست:فراز

 

 توهیر  ...نداشت زهر لحنش...نخورد بر بهم چرا

ین...نبود  ...بود شنر

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟
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ی؟ کجا:فراز  منر

 

یپ   از...شدن نزدیک هم به ابروهام  تلج   به رو داشت شنر

 ...زهرمار مثل...رفتیم

 

 بفرما؟:مروارید

 

ه همب دوباره بعد و کرد نگاه اطرافو و چرخوند ششو  خنر

 ...رسیدیم بنظر کالفه یجورای   شد
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ی قرمه هوس دنیا:فراز  ...کرده سن  

 

 ... دادم جواب شی    ع

 

ه من به خب:مروارید  ...بخوره چه؟بن  

 

 زن یه ویار فکریم دغدغه باید یعپ   بود بحپ   چه دیگه این

 ...باشه سال و سن کم حامله

 

 پاهام...آورد در سیگارو پاکت چرمش کاپشن جیب از

 ...میبسی    یخ داشی   

 

  طالی   فندک اش دیگه جیب از
 

ون رو رنیک  ...کشید بنر
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 همیشه مثل و کرد روشن سیگارشو شی    ع حرکت یه تو

 دودشو لباش کردن غنچه با و زد سیگار به عمیف   پوک

 ...سمتم کرد فوت

 

 گفت سیگار دود از ناشر  ای گرفته صدای با

 

 ...نیست بلد خودش:فراز

 

 دود و کشیدم پووق   و دادم تکون رتمصو  جلوی دستمو

 ...کردم پخش هوا تو

 

 ...آوردم زبون به فکرمو متنفرم سیگار بوی از

 

 ...میاد بدم سیگار بوی از نکن:مروارید
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 از داشت که ماشیر   سمت شد کشیده نگاهم بیر   این

 ...بود سجودی عیل رانندش و میکرد عبور کنارمون

 

ه به بود گل  ...شد آراسته ننر   سن  

 

 و کرد نگاهمون اخمو و مشکوک و گذشت مقابلمون از

 ...چرخوندم براش کاسه تو چشمامو فقط جواب در من

 ...ندیدش فراز کنم فکر

 

 عالم تو االن کنم فکر...خوبه نیاره در برام دیگه حرف یه

 ...داده شوهرمم منو خودش
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 زمیر   رو بود کرده روشن تازه که سیگاری فراز وقپ  

 ...شد جمع کیم حواسم کرد لهش بوتش با و انداخت

 

؟ کرد خاموش سیگارو من بخاطر  یعپ 

 

 هیوال این وگرنه خواستنیم دلش حتما احمق مروارید

 کنه؟ خاموش سیگارشو تو بخاطر بخواد چرا

 

 تو؟ بخاطر اونم دهنیم زحمپ   همچیر   خودش به اون

 

 ...گفت اش رگه دو و خشدار صدای با

 

ی هاگ :فراز  ...برسونمت شو سوار خونه منر

 

 ...زد خشکم
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 برسونه؟ موتور با منو میخواست

 

 ...بشم موتور سوار کرد اشاره

 

 ...بود مونده همینم آره

ی هیچ بود گفته یادمه  نمیکنه موتوروش سوار رو دخن 

 مهمه؟ براش انقدر دنیا یعپ  

 

 ...گفتم محکم رفتم عقب قدم یه

 

م خودم:مروارید  ...منر

 

و سوار وضعیت این با خواستنیم دلم  من 

 بنفس اعتماد اون از االن دیگه کشیدمیم خجالتم...بشم

ی پیش دقیقه چند  ...نبود خن 
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 مثل بگم بهن   یا و بودم نشده موتور سوار حاال تا من ویل

سیدم چ    موتور ویل نداشتم مشکیل ...و دوچرخه با مین 

 ...نبودم راحت عنوان هیچ به اصال نه

 

ی قورمه دنیا برای رستوران از:ریدمروا  ...بخر سن  

 

 ...گفت تر کالفه

 

ی قورمه هوس گفته:فراز  به یا...کرده رو پری مامان سن  

ی قورمه خودش قول  ...پز مامان سن  

 

 زدم؟ توهم من یا داشت غم صداش

 

 چه خواسته دلش و ست حامله کرد درکش میشه خب

 ...نداشتم حوصله من ویل کرد میشه
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 ییک میاد؟به بر کاری چه من دست از چ   که خب:دمرواری

ه بیاد بگو  ...بن  

 

 همون از ییک به گفتم روش تو...گرفت منظورمو

ن براش بگه خودش مادمازالی  ...بن  
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ی؟ بتوی   احتماال تو گفت دنیا:فراز  بن  

 

 ...کردم تمسخری پر خنده

 گفتم بعد
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ی قورمه که ماماناست شبیه کجام من آخه:مروارید   سن  

 بزارم؟ بار پزم مامان

 

 ها کدبانو شبیه کجام من که بود این حرف این از هدفم

یشون که زناییه و ه؟ و ندارن حرف آشن    بینظنر

 

 ...بودن نخورده منو پخت دست که اونا

 

 انداخت پام شتا از نگایه کالفه قیافه همون با فراز

 ...گفت

 

 ...شبییه آره:فراز

 

ی مسخره؟ یا ازم میکرد تعریف داشت دونمنیم  از چنر 

 ...نبود معلوم حرفش و نگاه
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 نه من؟نه یک از اونم کنه تعریف کش از محاله اون هه

ه کردن تعریف کار تو خییل احتماال اون کردم اشتباه  خن 

اش دوست یا زن یه های داشته از مثال باشه  تا بگه دخن 

 ...کنه خرشون

 

 ...رفتم عقب دیگه قدم یک

 

و قید...خونه برم میخواستم زودتر چه هر هدیگ  رو من 

 ...بشم تاکش سوار تا و زدم

 

م خودم...نمیشم موتور سوار من:مروارید  شام برای منر

ی قرمه دنیا م سن    ...نمیشه خوب خیلیم مطمعنم ویل مین  

 

 فقط چرا دونمنیم شش میگذاشتم منت داشتم

 حرفام با خودش مثل موقعیت این تو و االن میخواستم

ه فقط بزنم نیشش  ...میکرد نگاهم خنر
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 رو البته صد و نمیشم موتور اون سوار وقت هیچ من

 ...برونه مرشدی فراز که موتوری

 

 ...ایستادم خیابون کنار و چرخیدم

 

م دربست تا دادم تکون دسپ    ...بگنر

 

 تا نچرخیدم...شد متوقف پام جلوی ماشیپ   خداروشکر

 ...کنم نگاهش

 

 ...نه یا اونجاست هنوز بینمب اصال یا

 

 که اخموی   مرد اون از بودم رسیده کجا به مرشدی فراز با

 به بودیم رسیده نداره ای خونه من برای گفت ترسر  با

ی قورمه دنیا برای اینکه م سن    ...بن  

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 دل دو هنوزم کشیدم لبام رو آروم رو رنگ گوشپ   رژ

 ...بودم

 ...لرزید یم دستام

 ای ندیده مهتاب و آفتاب دخن   کیم؟مثل من دیگه ببیر  

 ...بیاد خواستگار براش میخواد که میمونم

 

 ...بودم کشیده صورتم به دسپ   مدتها بعد

 ...نبود کارساز دیگه جنگ و دروغ

 ...میکرد بدتر رو قضیه کردن انکار
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 یادآور بهم که حش...بودم کرده پیدا جدیدی حسای من

م که میشد  ...دخن 

 ...داره وجود من در هم زنانه اسهایاحس

 

 ...بودم شده عاشق بدم بخت از

 یک؟ عاشق اونم

 ...مرشدی فراز

 

 نتونستم دیگه ویل بودم درگنر  خودم با همش مدت این

 از اون اینکه همه از مهمن   سنجیدم بدیاشو و خوبیا همه

 ...کنم مقابله حسم این با نتونستم بازم ویل متنفره من

 

 حالیش منطق و حرف دلم ویل میخورم شکست میدونم

 ...نیست

 

 ...نشد حالیش بازم ویل گفتم بد ازش همش فکرم تو
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 ...نشد حالیش بازم ویل باز زن گفتم

 

 
 
 فرازی االن ویل بود نشیب از پر و فراز از خایل من زندیک

 ...میکشه قعر به منو همونم زیاد احتمال به که شده پیدا

 

 برای و نبودم کپ   گوش فحر  دخن   اولم همون از من و

 ...میکردم پافشاری هام خواسته به رسیدن

 

 جذبش بازم ویل نداشتم ازش چندای   شناخت

 ...شدم کر و کور ویل نداره حسابیم درست اخالق...شدم
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 میخواد دلم جلو برم آروم باید...هستم االن که ایپ   شدم

 ...بشناسم اونو

 

 ...داشتم نیاز بهش انگار

 

 خونه از و برداشتم رو قابلمه دوتا پالتوم پوشیدن بعد

 ...شدم خارج

 

د دهنم از بخار بود یخ یخ هوا ون منر   ...کردم لرز...بنر

 

 ...بود آشوب دلم تو

 

 ...رسیدم خونش در به
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 میگفپ   که تو...اینه زندگیش و خونه مروارید کن نگاه

 پس خودت مثل ییک به بشه ختم عاقبتت نمیخوای

 ؟چیشد 

 

؟شده درگنر  خودت با همش شده ی باشر  کش یا رو چنر 

؟ فکر بهش بازم ویل کپ   منع خودت از رو  کپ 

 

 ...فکری   مونده در یه درمونده...حالتم این تو من

 

دم درو زنگ شی    ع ی قورمه دنیا برای...فرسر  آورده سن  

 ...بودم

 

 از سلف   یه االن همیر   باید بودم خوشر  الیک آدم اگه

اشتم و گرفتمیم ها قابلمه این و خودم  اینستام پیج تو منر 

ی قرمه منو نوشتمیم و  خونه در جلوی االن همیر   سن  

ت  ...یار حرص 
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 نزده حدم اون تا دیگه نه...اومد لبام رو لبخند فکر این با

 ...شم به بود

 

 فکر اشتباه ویل...کنهیم باز درو دنیا یا فراز کردم فکر

 ...میکردم

 

 و خوشگل خییل دخن   یه وقپ   شد خشک لبام رو لبخند

 ...کرد باز روم به درو مهربون لبخند یه با

 

ا تیکه یه د گازش داشت و بود دستش هم پین    ...منر 
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ه  که جوری بود آروم خییل منم جواب و داد سالیم دخن 

 ...نشنیدم صدامو خودمم

 

 بودم کرده پیج بقچه هارو قابلمه که دستام به کنجکاو

 ...انداخت

 

 دستم از تا اومدم خودم به شی    ع ویل شد شل دستام

 ...نیفتادن

 

 میکردی؟ فکر چ  

ت جدید دخن   دوست...بگنر  تحویل بیا  ...یار حرص 

 

 جیگر خودم تا مینداختم طعنه و تیکه خودم به داشتم

 ...بسوزونم خودمو

 

 ...نشم عیاشر  خر نره هر عاشق بشه حالیم تا
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 مواجه های صحنه همچیر   با که ودنب بار اولیر   من خب

 میکردم؟ خودخوری داشتم چرا پس میشدم

 دارم؟ انتظار متنفره ازم که فرازی از چرا

 

 ...شد ظاهر قلبمه شکم و خندون لبای با دنیا شش پشت

 

 ...جون مروارید تو بیا سالم:دنیا

 

ه سمت هارو قابلمه اخم با  ...گرفتم دخن 

 

 ...کشید جلوتر خودشو اومده کش لبای با دنیا

 

ا برامون زیبا تو بیا:دنیا  ...آورده خریده پین  
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 ...کنم جور و جمع خودمو کردم سیع

 

ی قرمه ممنون نه:مروارید  شاید گفتم بودم پخته سن  

 ...باشر  داشته دوست

 

 به بچکه آب ازش مونده کم که ای لوچه و لب با دنیا

 ...کرد نگاه دستام تو بقچه

 

 االن همیر  ...میخواستم دیگه چنر   یه خدا از کاش آره:دنیا

 از بهن   که بخدا...های   فرشته مثل میگفتم زیبا به داشتم

 ...اونای  

 

ه  مثل دستام نداد اجازه و داد زحمت خودش به دخن 

 ...گرفت دستم از هارو قابلمه و بشن خشک چوب

 

 ...بود خوشگل خییل
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 ...میاد رد سمت فرازم دیدم که بود باز کامال در

 

 ...بود هم تو بشدت اخمام

 

 ...رفتم عقب قدم یه

 

 ...شد قفل هم تو نگاهمون و شد نزدیکن   فراز

 

 قابل برام که داشت هم دیگه چنر   یه و شوکه کیم نگاهش

 ...نبود تفسنر 
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 ...شده آرایشم اندک این متوجه شاید

 ...یک از دونمنیم بودم دلخور

 

 ...گفت فراز به رو فراوان شوق و ذوق با دنیا

 

 کجا از آخه آورده چ   برام مروارید ببیر  ...فراز ببیر  :دنیا

ی قرمه هوس من فهمیده  کردم؟ سن  

 

 و نامفهوم خییل شدیم بدل ردو فراز منو بیر   که های   نگاه

 جریان درش انرژی یه ویل بود مشخض منظور بدون

 ...ای جاذبه یه داشت

 

 میومد بهش اسمش عجب که زیبا اخمای متوجه بیر   اون

 ...شدم
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 ...بود گردش در فراز و من بیر   نگاهش اخم با

 

 کم با منم و...فراز عاشق دخن   این زدم حدس درست پس

 ...شدم اضافه ها پیشه عاشق لیست این به عقیل

 

 ...تو بیا:فراز

 

 ...بود کرده تعارف خشک

 

 ... رفت هم تو بیشن   اخمام...خوردم تکون جام تو

 

 گفتم غریبه و خشک خییل

 ...دارم کار برم باید ممنون نه :مروارید
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 خونه سمت دلخوری از زیادی حجم با و کردم گرد عقب

 ...برداشتم قدم

 ...رفتیم جا هزار فکرم

 

 ...چکید چشمم از اشیک قطره

 

 کشیدم لبام رو دستامو پشت حرص با
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 ...متفاوت حسای داشی    به چه منو

 

 ...شدن قعاش به چه منو
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

اد مثل عاشقیمم و عشقو کنه لعنتم خدا  ...نبود آدمنر 

 

 که کثیف   ظرف تا چند وقت ش رفتم و شدم خونه وارد

 ...بود سینک رو

 

وع حرص با  کیم شاید تا سابیدن و شسی    به کردم شر

 ...بشم آروم کیم حداقل

 

اه بدو خودم به  ...زمان و زمیر   به فراز به میگفتم بنر

 

 اونجا امشب زیبا که...ذهنم تو اومد خیال وفکر  تا هزار

 ...و میمونه

 .میکرد جریم بیشن   فکرا این

. 

 ...کنم کن ریشه رو زده جوونه تازه حس این گرفتم تصمیم
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 عاشق...بشم عاشق که بودم حرفا این از تر بدبخت من

 چیه؟ و کیه نیست معلوم اصال که تنش رو تتوهای با مرد

 

 ...اومد در بصدا خونه قدییم گزن یکساعت از بعد وقپ  

 

 ...کنم بازش تا رفتم در سمت و کشیدم زدن غر از دست

 

 ...شد روشن خانوم زیبا جمال به چشمم تعجبم کمال در

 

 ...گرفت سمتم رو خایل ظرفای مهربوی   لبخند با

 

 و خودش کلفت که بودم حد همیر   در فراز برای من بله

اش دوست  ...باشم دخن 
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 تمنر   هم ظرفارو عزیزم ممنون بود وشمزهخ خییل:زیبا

 ...شستم

 

 قابلمه و زدم جوی   کم لبخند عریضه نبودن خایل برای

 ...گرفتم دستش از هارو

 

 ...جونتون نوش:مروارید
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 کنه خداحافظ   میخواد کوتاه مکالمه این بعد کردم فکر

  میکرد نگاهم منتظر و بود ایستاده ویل بره و

 

 ...اومدم بحرف خودم که
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جانم؟:مروارید

 

 ...داد نشون دستپاچه خودشو...زد لبخند دوباره

 

سم میخواستم:زیبا ی؟ غذا فراز برای روز هر تو بن   مین 

 

 ...رفت هم تو اخمام

 

 نکپ   اینکارو دیگه بخوام و کنم تشکر ازت میخواستم:زیبا

م براش میتونم خودم بخواد غذا اگرم فراز چون  ...بن  

 

 ...رسیدنیم نظر به مهربون دخن   یه نظرم رد دیگه

ی اون بلکه  ...بود کرده خطر احساس که بود دخن 
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ه:مروارید  اولیر  ...نکردم کاری شخود من عزیزم بدوی   بهن 

 ...بود دنیا بخاطر بیشن   بردمیم غذا براشون بود بارمم

 

 ...زد پوزخند

 ...گفت بدی لحن با...شد گرد چشمام

 

 تور مثال میشناسم خوب رو گشنه گدا وت امثال من:زیبا

ی قرمه با میخوای هم حتما فراز؟ برای کردی پهن  و سن  

؟ جا دلش تو خودتو رشته آش  کپ 

 

 ...بود بچگانه و کینه و حسادت از پر حرفاش

 

 ...شد مانعمون فراز صدای بزنم حرق   کردم باز دهنمو تا

 

ی االن همیر   زیبا:فراز ریمب و میکپ   جمع وسایلتو منر

 ...خونتون گردی
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 چرخید و کشید هیپ   فراز ناگهای   حضور بخاطر زیبا

 ...سمتش

 ...کردم نگاه فرازو شده گرد چشمای با

 

 ...بخدا فراز:زیبا

 

 ...زد فریاد فراز

 

 ...حاال همیر  :فراز
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 و زد گردی   بهم توزانه کینه نگاه یه بعد لرزید لباش زیبا

 ...خونه سمت رفت

 

ی چند فاصله با که فرازی و موندم نم و  هم مقابل من 

 ...بودیم ایستاده

 

 دوست بود مونده همینم...حرص از شد جمع لبام

ای  ...بکشن نشون و خط برام برسر  این دخن 

 

ت دوست به:مروارید ی کن حایل دخن   ...نیست ما بیر   چنر 

 

 چرمش کاپشن جیب داخل دستاشو...رفت هم تو اخماش

 ...بود گذاشته

 

  کرد انکار

 ...دنیاست دوست...نیست من دخن   دوست اون:فراز
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 من نکردن باور البته...کردم باور من گفت اون آره هه

 ...ویل نیست مهم براش میدونستم

 

 ...مطمعنم داشت دوسش و بود فراز عاشق زیبا

 

 ...گفتم تندی لحن با بودم کرده لج

 

 ...نداره ربظ من به:مروارید

 

 ...بستم وشر  به درو بعد و

 

 هیکل و بلند قد همون با که هیوالی   اون روی به درو

 ...کوبیدم بود پوشیده سیاه پا شتا که عضالنیش
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 کردم قفلش کلید با و بستم درو...بودم زهرمار برج مثل

 بعد به همشونو بار اولیر   برای داشتم کار خییل امروز

 ...دانشگاهو جز بودم کرده موکول

 

 ...نزده یخ بینیم تا کشیدم باال بیشن   گردنموشال

 

 شد کشیده فراز خونه سمت نگاهم مردی حضور بخاطر

 حتما آره...نمیکنم نگاه سمتو اون هیچوقت منکه وگرنه

 ...اینطوره که

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مشیک پا شتا انگار بود غول مثل و گنده خییل مرده

 بسته شش پشت کش با بلندشو موهای و بود پوشیده

ی از اشموه..بود   و تمنر 
 
د برق رسیدیک  ...منر 

 

 نگاهش چشم گوشه از و میداشتم بر قدم داشتم آروم

 ...میکردم

 

د رو فراز خونه در داشت  ...کردنیم باز درو کش ویل منر 

؟اصال خونه مگه  ...کیه این نیسی  

 

 ...داد قرار مخاطب منو که بودم خیال فکرو همیر   تو

 

 ...آبج   یه:مرد

 

 ...ستادمای و کردم نگاهش
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؟ خونه خان فراز:مرد  نیسی  

 

 خان؟ فراز

 

 انداختم باال ای شونه فقط که بودم شده الل انگار

 ...بود آور وهم و کلفت صداشم

 

 یه به که بشم دور اونجا از خواستم شی    ع قدمای با

 گرون خییل بود معلوم...رسیدم خارچ   رنگ سیاه ماشیر  

 ...نمیدونستم اسمشو منکه باالست مدل و

 

 ...انگار بود سیاه شیشه مثل ماشیر   بدنه

 

 از و میکردم نگاهش بدیا ندید مثل و تعجب با داشتم

 ...گذشتمیم کنارش
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 تا ایستادم لحظه یک بود،برای تمنر   خییل هاش شیشه

 ...کنم درست امو مغنه

 

 کار زندگیمو از روزی هر و داشتم نوح عمر اگه من

 ...بخرم ماشیپ   همچیر   بود ممکن محال میکردم

 ما برای دستگاها و دم این  هه...اومدم لبم رو لبخندی

 از اونم کنیم تماشا فقط باید ها بیچاره و فقنر  ما نیست

 ...دور

 

 ...است غوله آقا همون مال حتم به ماشیر   این
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 نفر یه گفتیم حسم چرا ویل بود دودی هاش شیشه 

؟ داخل  ماشیر 

 

 پشپ   در بشم دور ماشیر   این از و بجنبم خودم به بیام تا

 شده گرده چشمای و تعجب با من و شد باز آرویم به

 ...کشیدم عقب

 

 ...شم تو خاک

 

 از وقپ   شد خارج ازش پوش شیک العاده فوق مردی

 خوش خییل خییل و خاص عطر یه بوی شد پیاده ماشیر  

 ...شد پخش فضا تو بو

 

 محل اهل همه مشام به بو این امروز مطمعنم من

سه  ...منر
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 و جوون مرد یه شد کشیده صورتش به نگاهم

 ...میشد دیده سفید تار چندین موهاش بیر   که...جذاب

 

ی اورکت  ...بود پوشیده مشکیش شلوار و کت رو خاکسن 

 

 ثروت و منال و مال اینهمه با انگار...کرد نگاهم لبخند با

 ...رسیدنیم بنظر مغرور

 

 قدمای با چاک به زدم انگار و دادم ای نیمه و نصف سالم

 ...شدم دور اونجا از شی    ع

 

 رو کش نگاه سنگیپ   ویل نکردم نگاه هم شمو پشت حپ  

 ...میکردم احساس روم

 

 باشه داشته میتونست چیکار محل این تو آدیم همچیر  

 مرشدی؟ فراز با اونم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اصال کردم حماقت دیشب نه...شد یادآوری بهم دوباره

 زدم؟ حرکتو اون که کردم خودم پیش فکری چه

 ازش کنم فرار باید مضخرف حس این از کنم دوری باید

 ...نرسونده آسیپ   بهم تا

 

 تصمیم لحظه یه تو...بودم شده ها بچه مثل دیشب

 انگار ویل بودم اندیشر  عاقبت دخن   همیشه من گرفتم،

 ...زندگیم به بزنم گند داشتم تصمیم

 

 مرد اون و ماشیر   اون هم و بود فراز مشغول هم ذهنم

 ...پوش شیک

 

 ..بود دماغم تو هنوز انگاری عطرش بوی
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 که دخن   های دانشجو از ییک زهره تحویل هارو برگه

 ...دادم کنم تایپ و مرتب براش هاشو جزو قراربود

 

 ...گفت خنده با که

 ...سوزوندیا بد رو سجودی عیل این انگاری ویل:زهره

 

 نگاهش سوایل و آوردم باال موش  بود مشغول فکرم

 ...کردم

 

؟: مروارید  چ 

 

 ...کرد اشاره سمپ   به و بازوم به کوبید شونشو
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...کنهیم نگاهت الجوشن ذی شمربن مثل داره:زهره

 

 ...نبود مهم برام چون نکردم نگاه سمتو اون اصال

 

 آماده بعد هفته هم ها جزوه بقیه...بیخیال:مروارید

 ...میشه

 

 ...داشت نگه سجودی عیل همون ش رو بحثو ویل زهره

 

ی فاطمه:زهره  یادته؟ رو صن 

 

 ...رفتم فرو فکر به

 

 ...داد ادامه شده ترغیب اون که
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی استاد دخن   بابا:زهره  و منظم دخن   اون...دیگه صن 

 ...دیگه میگم ادبو با و مرتب

 

 ...دادم تکون شی متعجب

 

اییه یه اون و سجودی عیل بیر   شده شایعه:زهره  خن 

 پخش دانشگاه تو ازدواجشون خن   زودی همیر   به انگاری

 ...میشه

 

 ...ذره یه حپ   نبود مهم برام اصال

 

 ...گفتم همزمان و شدم بلند جام از

 

 ...میشه دیرم برم باید دیگه من...بشن خوشبخت:مروارید
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 ...رفتم دانشگاه در سمت و کردم خداحافظ   خندید زهره

 ...گرفت جلومو رشیدی آقای که
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 ...کردم نگاهش منتظر و دادم سالمشو جواب...داد سالم

 

 زدن حرف تو بود بنفش اعتماد با و راحت پرس خییل

 ...براش بود امتیاز یه خودش این و کردنیم گم خودشو

 

 باهم ایکلمه چند دارین وقت اگه محمدی خانوم:رشیدی

 ...بزنیم حرف
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 حاال باشیم؟تا داشته باهم ستیممیتون حرق   چه اون منو

ی  ...بود نداده بهم هم ...و نوشی    برای چنر 

 

 بالفاصله چون گفت چ   دونمنیم...کردم نگاهش سوایل

 ...شد کشیده دانشگاه ورودی سمت من چشمای

 

 بود دستش هم برگه چندتا منظم و مرتب خییل بود فراز

 ثمک افتاد بهم نگاهش تا...شد دانشگاه حیاط وارد که

 ...تفاوتی   کامال نیفتاد صورتش تو اتفاق   هیچ و نکرد

 

 مگه نکرد باز مرده اون برای درو که بود کجا صبح پس

 نیست؟ خونش دنیا

 

 میکنید؟ قبول حاال:رشیدی
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 نگاه رشیدی صورت به سوایل و گنگ و خوردم تکوی  

 ..گفته چ   نشدم متوجه اصال کردم

 

 ...نکردم گم خودمو

 

منده:مروارید ؟ چ   نبود حواسم من شر  گفتیر 

 

 ...کرد نگاهم تفری    ح با

 

 انار؟ کافه بریم هم با میتونیم گفتم:رشیدی

 

 داشتم تازه...بود دانشگاه ش خیابون همیر   انار کافه

 ...چیه مکالمه این از رشیدی هدف میشدم متوجه

 

 ...قرار یه به کردیم دعوت منو داشت

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 که هرچ   حاال کارم ی   برم و کنم رد دعوتشو خواستم

 ...نباشه کار در قراری اصال شاید بگه میخواست

 براش که اومد نیم بر هم کاری من دست از خالصه ویل

 ...بدم انجام

 

 ...جدیدم حسای و افتادم دیشب یاد ناخوداگاه ویل
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 باشم؟ دنیا تارک میتونم من یک تا

 باشم؟ کار و درس بفکر فقط باید یک تا
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 هیچ من االن تا و میشه سالم شش و بیست هدار  دیگه

 خودم یعپ  ...نداشتم مذکر جنس با آشنای   و دوسپ  

 داده پیشنهاد نفری چند وگرنه...باشم داشته که نخواستم

 ...بودن

 

 جنبه ی  ...شد شل پام و دست دیدم فرازو تا همیر   بخاطر

 ...بدیدم ندید و

 

 تمدونسنیم اسمشو حپ   که رشیدی صورت به دوباره

ه  ...فراز از فرار برای فرصت یه... شدم خنر

 

 ...پرسیدم وسط اون ربط ی   خییل

 

 چیه؟ اسمتون:مروارید
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نیم اسمشم حپ   نمیشد باورش شاید کرد نگاهم سوایل

 ...دونم

 

 ...فرهان:رشیدی

 

 ...دادم تکون شی

 

 بریم؟:فرهان

 

 ...دلم رو گذاشتم پا ویل برم خواستنیم دلم

 

 ...باشه:مروارید

 

فتم داشتم من که شد اینچنیر   و  اولیر   سمت منر

 متوجه آدم خان فرهام حرکات از نیستم خر دیگه...قرارم

 ...چیه منظورش میشه
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 تعجب با دیدن هم کنار مارو وقپ   دانشجوها از تعدادی

 ...میکردن نگاهمون

 

 ...نبود مهم برام لحظه این تو ویل

 

 مشغول که دیدم رو سجودی عیل چشم گوشه از حپ  

 هم کنار فرهانو منو وقپ   ویل بود دوستاش با زدن حرف

 ...ایستاد تماشا به و کرد سکوت دید

 

ه که  ...درک به بره بهن 
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و همه میکردم فکر  همه از منظور میکنم فراموش چنر 

 ویل رو روز چند این اتفاقای و مرشدی فراز یعپ   چنر  

 ...نبود اینطور اصال

 

 فرهان و کردمیم بازی منر   رو قهوه جونفن با داشتم

د حرف دانشگاه و درس از داشت همینجوری  من و منر 

 ...بود فراز سمت فکرم

 

 ...؟محال اون با من کنم؟آخه فراموشش که کنم چیکار

 

 شدم؟ مبتالش که بود درموی   ی   درد چه این

 

 چیه؟ من راجب نظرتون:فرهان

 

 ...کردم نگاهش و ایستاد حرکت از دستم

ه سوالشو جواب تا نشست تماشا به منتظر اونم  ...بگنر
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 دیده دانشگاه تو فقط شناختمنیم زیاد اونو من خب

 فکر بود بازی رفیق پرس دونستم یم فامیلیشو و بودمش

 با کلکل حال در انگار میدیدمش که بار هر ،چون کنم

 ..بود دوستاش

 

 جرعه و مآورد باال رو قهوه فنجون...انداختم باال ایشونه

 ...نوشیدم ای

 

 ...گفتم تفاوتی   و گذاشتم ستش پیاله رو فنجونو

 

 میتونم نظری چه پس نمیشناسم خییل شمارو من:مروارید

 باشم؟ داشته راجبتون

 

 احتماال و داشت تمجید و تعریف انتظار انگار...خورد جا

 ...خواری پاچه
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 سوالشو لبخند با و آورد بدست خودشو روحیه بازم ویل

 ...کرد مایل ماست

 

 ...دارم نظر زیر شمارو مدت یه من:فرهان

 

  اندیک با...شد گرد چشمام
 

 ...گفت دستپاچیک

 

 نه جزی   شناخت برای فقط...نشه تفاهم سو:فرهان

تون همش اینکه  ...باشم پیگنر
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 ...داد ادامه

 

ی عیل و شما بیر   فهمیدم اولشم همون من:فرهان  چنر 

 که میبینه زاده آقا خودشو و مغروره قدران عیل...نیست

 ...نداره رو نه شنیدن جنبه

 

ه و بودم کرده سکوت بودم ام نیمه و نصف فنجون خنر

 ...میدادم گوش حرفاش به داشتم دیگه اینبار...

 

 ...بشیم آشنا باهم میخوام من:فرهان

 

نیم ببینه واکنشمو تا کرد سکوت اونم حرف این بعد

 ...نبود اینجا دلم...بگم چ   دونستم

 

 ...اومد حرف به اون بازم
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 که هم اونجای   تا نیست وسط این اجباری هیچ:فرهان

ی ای رابطه تو دونمیم من  ...نیستیر   هم چنر 

 

 میخواستم میگه اونوقت بود آورده در منو بم زیرو طرف

 ...کنم پیدا جزی   شناخت

 

 مبود کرده لج من انگار ویل نه میگفی    همش دلم و عقل

 ...زندگیم و خودم با

 

 شم به خیال فکرو هزارتا تا پذیرفتم راحت و آسون خییل

 ....نیومده

 

 ...قبول باشه:مروارید

 

 ... نمیشد باورش انگار که کرد نگاهم جوری
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 من...هامون شماره کردن بدل ردو شد قرار این پایان و

 بودم رایه دنبال فقط و بودم شده کر و کور انگار کال

 ...رارف برای

 

 رو کش با پرتا چرتو اینجور از زدنو رل و دوسپ   حوصله

 الزم انگار ویل رشیدی فرهان با مخصوصا نداشتم

نیم فکر اصال بقیشم به و بردارم قدمو یه این میدونستم

 ...کردم
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 ...طلبکارا مثل...میکوبید خونه در به محکم کش انگار
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 که کیه دونستمنیم مترسید کیم...بود شب نه ساعت

نه در اینجوری داره  ...منر 

 

 دست به گوشر  انداختم شم رو شایل و پوشیدم پالتومو

 ...رفتم در سمت

 

 کیه؟:مروارید

 

 بیشن  ...کنم باز درو خواست ازم ای مردونه صدای

 ...بود آشنا نا خییل صدا ترسیدم

 

 ...پرسیدم دوباره ترسیده

 

 ...شما:مروارید
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 باز درو الی تردید با...کوروشم گفت فقط مرده

؟ بود چنر   معتادی اگه...کردم  چ 

 

 بود؟ یک دیگه کوروش...کردم غلبه ترسم بر ویل

 

ون به شیک در الی از  ...کشیدم بنر

 

 مشغول چهره خوش برادری چشم به و پوش خوش مردی

 ...بود سیگارش به ی   در ی   و عمیق زدن پوک

 

 خونه در به ای فتهگر  صدای با میکنم نگاهش دید وقپ  

 ...پرسید و کرد اشاره فراز

 

 کش اومدم بار چند صبح اینا؟از نیسی    خونه:کوروش

 نکرده؟ باز درو
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 محل این به اصال که آدمای   صبح از بود افتاده اتفاق   چه

 پیداشون اینجا نمیخوردن خونه اون الخصوص عیل و

 میشد؟

 

 ...رفت هم تو اخمام

 

 تو یک بفهمم محلم نگهبان یا مفتش من مگه:مروارید

 ها همسایه از دیگه ییک نیست؟از یک یا خونشه

سیدی  ...مین 
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ی ببندم درو خواستم تا  نگاه پایینو...شد مانع در الی چنر 

 ...کردم
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 در الیه بود پوشیده قیمپ   گرون و چرم کفش که پاشو

 ...بود گذاشته

 

 زمیر   سیگارو تنداش ای فایده ویل ببندم درو کردم تقال

 ...داد دخالت هم دستشو و انداخت

 

؟ چیکاری داری:مروارید  میکپ 

 

 ...غرید حرص با...بودم عصبای  

 

 ویل دنبالش اومدم...دنیا شوهر کوروشم من:کوروش

 ...نیست... نیست
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ی حرص با رو آخری نیست اون  دیدم وقپ  ...گفت بیشن 

 عقب مقد یک و کردم رها درو نداره ای فایده مقاومت

 ...بودم افتاده نفس نفس به ترس و حرص از...رفتم

 

 بود؟ این کوروش پس

 

 ...شد آرومن  

 

 ...ندارم باهات کاری ببیر  :کوروش

 

 ...رفت عقب قدم نیم و انداخت پاییر   دستشو

 

 ...زنم دنبال اومدم فقط من ببیر  :کوروش

 

 ...زدم پوزخند
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 دارم؟ خن   ازش من گفته یک و:مروارید

 

 چن کالفه
 

 ...زد موهاش به یک

 

 ...رویا: کوروش

 

ه...بود داده منو راپرت هیوال آقای دخن   دوست هه  دخن 

 ...عوض  

 

 ...بودم عصبای   بازم ویل شدم آرومن  

 

ندارم ازشون من ببیر  :مروارید  باور میخوای خن 

 ...میخوای...کن
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 کوروش؟ اینجا اومدی چ   برای:دنیا

 

 و موند نیمه و نصف حرفم دنیا صدای شدن بلند با

 از اومد یم صدا که سمپ   رفت و گرفت ازم نگاه کوروش

 ...شدم خارج در

 

 ...بود ایستاده کوچه وسط گریون چشمای با دنیا
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 و برد باال دستشو بشه نزدیک بهش خواست کوروش تا

 ...شدم نزدیکن   بهشون...شد مانعش
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 بازم تا وی  گرد برم میخوای...دنبالم نیا نگفتم مگه:دنیا

 قربونیت؟ گوسفند بشم

 

 ...بود پر دلش انگار دنیا ویل رسیدیم بنظر کالفه کوروش

 

 به دادی گنر  حاالهم...برام بودی دردش همش:دنیا

 اطرافیانم؟

 

 زجرم و سخپ   خییل بود معلوم...حساس بودو حامله

 ...کشیده

 

 گفت ناله و گریه با

 

 شم از دست... کوروش شدم خسته دیگه من:دنیا

ی ازت...بردار ی نه پویل نه نمیخوام چنر   به دنبالم نیا...چنر 

 ...برس زندگیت
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 ...گفت خواهشر  آخرو جمله

 

 از و شد نزدیک بهش بیشن   دنیا خواسته برعکس کوروش

 ...گرفت دنیا بازوهای

 

 بشم بیخیالت چجوری...نفهم توی   من دنیای:کوروش

 ...کردن رفرا میثم با دنیا رفت بچم؟سحر ؟بیخیال

 

 دستای که رفت عقب قدم یک و کشید هیپ   دنیا

 ...افتاد بازوش از کوروش

 

 ...شدمنیم حرفاشون متوجه اصال

 

 ...ممکنه؟برادرت چطور:دنیا
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 ...داد تکون طرفیر   به شی کوروش

 

 اونا...توی   مهم من برای...نیسی    مهم برام اصال:کوروش

ا...میدم طالقش غیای  ...درک به برن  برگه یه با بچم رمنمنر 

 ...بشه دار شناسنامه نامه صیغه

 

ی  ...درخشید دنیا چشمای درون چنر 
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 ...ویل:دنیا
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 وسایلتو برو...گرفتم خونه برات...نداره اما ویل:کوروش

ی دیوونه جالد سحر اون از دیگه خونمون بریم بردار  خن 

 ...نیست

 

 کم همینو فقط طوس اون...بود تردید و شک تو دنیا انگار

 ...برسه ش فراز که داشتیم

 

 ...آورد هجوم کوروش سمت دید مارو وقپ   و رسید که

 

 کوروش یقه از فراز ویل رفت عقب کشیدو جییع   دنیا

 رو ی   در ی   های مشت و...دیوار به کوبیدش و گرفت

 ...کرد صورتش حواله

 

 مگه...نشه پیدات اینجا نگفتم مگه عوض   مرتیکه:فراز

 میکشمت؟ ببینمت منگفت
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 ...بود شده گرگ یه مثل فراز
 
 ور حمله شکارش به که گریک

 ...میکرد پارش و تیکه دندوناش با داشت و شده

 

 میدونست خودش حق رو کتک این انگار که کوروش

 ...کردنیم مقاومپ  

 

د جیغ دنیا  کوروشو میخواست فراز از و میکرد گریه و منر 

 ....کنه ول

 

 ...بودم دلخراش های صحنه این دشاه لرز و ترس با

 

 ...فراز سمت داد هلم و گرفت بازوم از و اومد دنیا

 

 داره...کنه بس بگو تو توروخدا توروخدا مروارید:دنیا

 ...میکشتش
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 بیشن   دنیا ویل نرم فراز سمت تا میکردم مقاومت داشتم

 ...داد هلم

 

  تو توروخدا:دنیا
 

 ...کوروشو کشهیم داره کنهیم گوش بیک

 

 ...رفتم فراز سمت و گذاشتم جیبم تو گوشیمو باالخره
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 کوروش به که مشتای   بخاطر و خشم و حرص از

 ...بود کرده عرق میکوبید

 

 به کردنیم رحم رینگ وسط و بود بوکس قهرمان که انگار

 ...حریف
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 ...گرفتم بازوش از و خوردم تکون

 

 ...کن ولش دیگه کافیه:مروارید

 

 ...نداد وشگ

 

 ...کشتیش دیگه بسه:مروارید

 

 ...زدم فریاد و گرفتم بازوش از محکم نداد گوش بازم

 

 ...مرد دیگه بسه فراز:مروارید

 

 تو بود افتاده نفس نفس به...شد متوقف و کرد نگاهم

 ...لحظه این بود غریب...کرد نگاه چشمام
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 ...اومد راه باهام...کنار کشیدمش

 

 و گردن رگ...بود زده خشکش ایستاد دیوار کنار

ون پیشونیش  ...بود زده بنر

 

 ...بودیم چشم تو چشم ایستادم مقابلش

 

 با و نشست زمیر   رو کنارش و رفت کوروش سمت دنیا

 ...شد صورتش زخمای بررش مشغول گریه

 

 دنبالم؟ نیا نگفتم مگه کردی چیکار دیدی:دنیا

 

ه میکرد ذوب هم آهنو که نگایه با فراز ویل  ....بود من خنر
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 غرق بیشن   چشماش تو من و...میشد آرومن   داشت انگار

 ....میشدم

 

 این به شد زده گند انگار...شد بلند گوشیم صدای وقپ  

 و آوردم در جیبم از شی    ع رو گوشر ...هامون لحظه

 ...کردم نگاه رو صفحه

 

 ...آخه بود زدنت زنگ وقت چه االن بزنن گندش

 

 ...بود فرهان...مبود کرده فراموشش اصال
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 ...زد زنگ دوباره ثانیه چند فاصله به ویل زدم تماس رد
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 ...بودم عصپ  ...گرفتم فاصله فراز از ناچار به

 

 ...دادم جواب

 

 بله؟:مروارید

 

 ...عزیزم سالم:فرهان

 

 بود؟ شده خاله پرس زود چه این هه

 

 بفرمایید؟ رشیدی آقای سالم:مروارید
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 کن ول هیج   که اونم نداشتم زدن حرف قعیتمو  اصال

 بودم داده قرارش خطاب فامیلش با اینکه بخاطر...نبود

 ...انگار شد معذب کیم

 

 ...شد مزاحم نامناسپ   وقت اینکه مثل:فرهان

 

 ....خدایا پووف

 

 ...خداحافظ فعال رشیدی آقای دارم کار یکم من:مروارید

 

دم زنگ دیگه بودم اون جای اگه  ...نمنر 

 

 دنیا اینبار که کردم نگاه رو فرازی و چرخیدم تفاوت ی  

د حرف باهاش داشت و بود ایستاده مقابلش  ...منر 

 

 ...بود من به فراز نگاه ویل
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 تکوی   باشه گرفته مچمو که انگار لرزیدم خودم به

 ...خوردم

 

 فراز زخماش به نسبت تفاوتی   و بود شده بلند کوروش

 ...میکرد نگاه دنیارو و

 

 و زن بدون من ویل بکش منو امشب میخوای اگه:وروشک

م اینجا از بچم  ...نمنر

 

 کوروش سمت خواست تا میشد کفری دوباره داشت فراز

 ...جلو انداخت خودشو دنیا بره

 

 ..بودم ایستاده خونم در جلوی شدرگم که منم
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ی فراز از بود روزی چند  همون از درست نداشتم خن 

 پیداش فرازم دیگه رفت اینجا از شوهرش با یادن که شپ  

 ...نبود

 

 کسل بشدت روزا این...دیدمش نیم هم دانشگاه تو حپ  

 ...بودم ناراحت و

 

س از پر روحم و جسم انگار یجورای    ...بود تشویش و اسن 

 

 عرض چه که شام...میکردم آماده شام خودم برای داشتم

و کنم  ...شب ده اونم بودم زده نمنر

 

 گرفته مرض   چه دونمنیم اشتها ی   و بودم شده خواب کم

فتم فرو فکر به و میشدم جا یه میخ همش که بودم  ...منر
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 و نمک و نون و گذاشی    بعد و کردم پهن کوچیکمو سفره

 ...گذاشتم سفره وسط کوچیکمو ماهیتابه سفره داخل آب

 

 ...بخورم نمیتونستم هم لقمه یه حپ   ویل بود گرسنم

 

 شده خسته تکراری روزای و سکوت و تنهای   از

 ...شدم افرسده انگار...بودم

 

ه چکید چشمم از اشیک قطره م مرخض بهن   برم و بگنر

 ...جنوب

 

 شده تنگ بابا خونه برای دلم...بهار انگاری اونجا االن

 ...مامان پخت دست برای

 

 ...مهرداد و صدف زدنای غر برای
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 ... ابتدای   نجمپ مهرداد و راهنماییه سوم صدف االن

 

 و شدم بلند سفره ش از بخورم ای لقمه حپ   اینکه بدون

 ...بزنم زنگ مامان یا بابا به تا رفتم گوشیم سمت

 

 آروم کیم تا بشنوم صداشونو االن همیر   داشتم نیاز

م  ...بگنر
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 صدای   مخاطبا تو رفتم و گرفتم دستم تو رو گوشر  وقپ  

 باشم تفاوت ی   خواستم رسید گوشم به خلوت حیاط از

 رسید گوشم به کش زدن حرف صدای اینبار وقپ   ویل

 ...زد ماتم
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؟سمت یا زدم توهم  رو پرده رفتم خلوت حیاط در چ 

 ...زدم دید حیاطو پنجره شیشه از و زده کنار

 

ی  حیاط کاشیای رو افتاد نفر دو سایه اینکه تا ندیدم چنر 

... 

 

؟ دیگه اینا خدا ای...لرزیدم خودم به ترس از  کیر 

 

 کش کردم احساس و شد بلند زدی   حرف صدای وقپ  

 ...کنم فکر افتاد همراهش منم فشار حیاط تو افتاد

 

 جلوی انداخت خودشو کش یهو که بودم پنجره پشت

 ...ترسوند منو و پنجره

 

 ...رفتم عقب و کشیدم جییع  
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 فکر نداشت حسای   درست حال که بود ناشناسپر  مرد

 ...کنم

 

 میکشتنم منو همینجا اگه...بود خایل که پری مامان خونه

 ...رسیدنیم جای   به صدام

 

 قفلش همیشه من که شد دری کردن باز مشغول مرده

 ...رفت کلنجار باهاش...میکردم

 

 ...نبود حواسم اصال میکردم گریه و کشیدمیم جیغ

د دهنم تو انگار قلبم و بودم ترسیده فقط  ...منر 

 

 بهش هم ای دیگه مرد وقپ   رفتم عقب بعق بیشن  

 نمیتونن دیدن وقپ  ...خوندم خودمو فاتحه شد ملحق

 ...شکسی    درو شیشه کی    باز درو
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 ...رفتم خونه ورودی در سمت و دادم حرکت پاهام به

 

 و مشیک ست شلوار و هودی همون با و کردم بازش

ون زدم خونه از بودن افتاده روشونم که موهای    ...بنر

 

 فراز خونه در رسید ذهنم به که مقصدی آخرین و لیر  او 

 ...بود
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ی دمپای   بودم نکرده فرصت حپ    پاهای...بپوشم چنر 

 ...میکرد برخورد کوچه یخ و خیس و آسفالت به  لختم
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 پشت جیغ و لرز و ترس با و رفتم فراز خونه در سمت

 ...زدم صداش و کوبیدم اشخونه در به مشت هم ش

 

 ...فراز...فراز...کن باز درو:مروارید

 

نن خونه از مرد دوتا اون االن میکردم احساس  آن هر  منر 

ونو  ...میندازن گنر  همینجا منو بنر

 

 از دری    غ ویل فراز در رو میکوبیدم مشت فریاد و گریه با

 ...حرکپ   یا و صدا یه

 

ون زد خونم از مردا از ییک وقپ    در کردم احساس بنر

وف  ...ردنمک سکته شر

 

 همون با بازم جنبیدم...میشد نزدیک بهم کری  هش لبخند با

 ...رفتم کوچه ش تا وضعیت
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 بنظر بیچاره و پناه ی  ...مرگ حد داشتم،در ترس احساس

 ...بود همینجوریم...رسیدمیم

 

 صورتم تو نوری که دویدم انقدر و افتادم نفس نفس به

 ...بشم متوقف و بزنم جییع   دوباره شد باعث و تابید

 

 ...آشنا صدای یه...میومد موتور صدای

 

 ...شد خاموش نور

 

ی کردم نگاه شمو پشت  ...نبود کش از خن 

 

 ...کردم نگاه رو اومد یم موتور که سمپ   همون دوباره
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 ...مرشدی فراز...بود فراز بودم فهمیده درست

 

 چند این تو خودم من...شد پیاده موتور از تعجب با

 ...داره خود جای افتاد؟اونکه اتفاق   چه ونستمدنیم دقیقه

 

د زبون زخم بهم  ...بود حایم همیشه ویل منر 

 

 دیدم امیدی نور اونو...بودم ترسیده خییل...بودم ترسیده

 گره کمرش دور دستام...بهش شدم کوبیده...رفتم سمتش

 ...افتاد سینش رو شم و شد

 

 ...دممیلرزی شما از...ترس از...زدم هق کردم گریه
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 ...کنه بغلم نمیخواستم...نکرد بغلم

 

 آسیب بهم باشه هم هرچ   اون مطمعنم دونمیم

سونه  ...نمنر

 

 ...بود شده ش و بسته یخ پاهام کف

 

 بزنه حدقه از بود مونده کم فشار و گریه فرت از چشمام

ون  ...بنر

 

 ...داد فاصله خودش از منو و گرفت بازوهام از

 

 و پوششم آشفته وضعیت و موهام و صورتم بیر   نگاهش

 ...بود گردش در لختم پاهای
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 افتاد شمم پشت به جستجوگرش نگاه حپ   و

 

 

 اشتباه من شاید دونمنیم...نگرای   و عصبانیت،خشم با

 ...گفت ویل...نبود نگران و میکردم

 

 روزیه؟ حال چه افتاده؟این اتفاق   چه:فراز

 

 حرق   نمیتونستم بودم شده الل ترس و شوک از انگار

 ...بزنم

 

 ...بهم نداد گنر ...فهمید

 

 هم به دندونام میلرزیدن و بودن شده قرمز شما از دستام

 ندارم خن   و کردم خیس خودمو ترس از شاید...میخوردن

 ..کنم چک خواستنیم دلمم
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 بلند دستاش رو منو...کرد رها کوچه وسط موتورشو

 ...کرد

 

 برای توای   هیچ...نداشتم هلحظ این تو احساش هیچ

 ...نداشتم مخالفتم

 

 ...داشتم امن جای یه به نیاز

 

 کثیف خونه وارد و کرد باز درو...برد خودش خونه تا منو

 ...شد امنش و گرم ویل ریخته هم به و

 

 ...رفت سمپ   و کرد رها مبل رو منو

 

 ...نکردم نگاهش بودم شوکه
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 مخالفپ   یا  مقاومت...برگشت آی   لیوان با ثانیه چند بعد

 ...باز نکردم

 

 ...داد آب بهم جرعه چند و گذاشت لبام بیر   رو لیوان لبه

 

 ...شد خارج خونه از و گذاشت منر   روی لیوانو
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 بودن؟ یک اونا

 

 دزد؟ و معتاد نفر دو

 متجاوز؟ و دزد و معتاد دونفر یا
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 و خی   میندا گنر  خونه تو منو نفر دو اون اینکه فکر از

  نفس دچار ماجرا بقیه
 

 ...میشدم تنیک

 مرشدی فراز خونه مبل رو خودمو...اومدم خودم به وقپ  

 ...کردم پیدا

 

 ...ایستادم و پریدم جام تو ترس با

 

 ...بست درو و شد خونه داخل فراز حیر   همیر  

 

 ...داشت اخم هنوز...شد نزدیک بهم

 

 ...کرد زمزمه خشداری صدای با

 

 شناختیشون؟:فراز
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 آدمم ویل بودم محکیم و مستقل دخن  ...افتادم گریه به

 نبودم؟..و بودم که

 

 ...دادم تکون طرفیر   به شی

 

 ...داد دستور

 

 ...بشیر  :فراز

 

 خونه اون تو پامو نبودم حاض   چون نشستم...نشستم

 امضا خودمو مرگ حکم یعپ   بزارم اگه که...بزارم

 ...تنداش امنیت من برای دیگه خونه اون...کردم

 

 داشتم...افتادم روزی و حال چه به ساعت چند تو ببیر  

 ...میکردم زندگیمو
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 اونقدرام منطقه این رسیدمیم نتیجه این به داشتم تازه تازه

 ...آوردم شانس حداقل یا نیست بد

 

 با و شد پیداش وقپ   ویل زد غیبش ثانیه چند برای فراز

 ...بود ایستاده مقابلم دستاش رو مسافری   پتو

 

 مهم براش اصال...انداخت پاهام رو رو نازک پشیم پتو

 ...شدم خونش وارد کثیف پاهای با نبود

 

 ...نشست بروم رو تیک مبل رو

 

 ...میکنم پیداشون:فراز

 

 پس کردن که رو کاری تاوان اونا نباشم نگران یعپ   این

 ...میدن
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  خودم فردا...بستم رو خونه در:فراز
 
 ...میکنم رسیدیک

 

 ...نباشم نگران وسایلم خونه بابت پ  یع این

 

شون اگه:فراز  محل این آدمای نداره امکان...بیارم گنر

 ...باشن

 

 آدمای باشن؟مگه محل این آدمای از نداشت امکان چرا

سیدن فراز از همشون محله این ده بهشون فراز یا مین   سن 

 ؟ نیان من خونه سمت بود
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 ...میشد گرم داشت جسمم کم کم

 

 این با نبود مهم برام حپ  ...رسیدمیم بنظر خسته خییل

 ...نشستم فراز مقابل اوضاع

 

ون؟حرق   برم خونش از خواستنیم ازم  اینکه بر مبپ   بنر

د؟ خونه اون به برگردم  نمنر 

 

 گریبان کنم چیکار باید بعد به این از حاال اینکه غصه

م  ...بود شده گنر

 

 ..کشیدم خودم رو رو، پتو و کشیدم دراز مبل رو

 

 اتفاق   همچیر   زیاد احتمال به بود بهروز و پری مامان اگه

 ...افتاد نیم
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یم گلوم و میکرد درد گوشام..افتادم گریه به دوباره

 ...سوخت

 

 فراز مقابل دارم که نبود مهم برام لحظه این تو حپ  

 ...میکنم گریه مرشدی

 

 به حرصیش نفسای صدای فقط و بود کرده سکوت

 رسیدیم شمگو 

 

 تا مرد دوتا اون کابوس کنم عوض هم خونمو اگه حپ  

 ...داشت نخواهد بر شم از دست عمرم آخر

 

 همه جور اینکه از تنهای   از بودم شده خسته دیگه من

 ...بودم آورده کم بکشم، خودم بدبختیامو
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 باز زدم در چقدر هر خونت در اومدم:مروارید

ون تا عوض   اون...نکردی  اگه...اومد دنبالم هم هکوچ بنر

سیدی؟  نمنر

 

 حرف باهاش دلخوری با و اینجوری که بودم رو پر خییل

دم؟اون  که میشد من کیه مگه ...بود داده نجاتم باز منر 

 داشتم؟ انتظارم ازش

 

 ...نزد دادنم آزار برای حرق   بازم

 

 ...رفتم خواب به و شد بسته چشمام یک دونمنیم
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 نوازش موهامو کش کردم احساس بیداری و خواب بیر  

 خواب تو داره مامانم و پدرمم خونه میکردم فکر...میکنه

 ...موهام رو کشهیم نوازش دست

 

 ...پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 دراز شده گرد چشمای با کجام بفهمم و بیام خودم به تا

 ...بودم کشیده

 

 مدتها بعد نشستم جام تو دیشب اتفاقات یادآوری با

 کیم دیشب اتفاقای به باتوجه این و بودم خوابیده آروم

 ...بود عجیب برام و باور قابل غنر 

 

وع گوشم درد...شدم بلند و زدم کنار رو پتو  ...شد شر

 

 ...حالم به خوردم افسوس افتاد پاهام به که نگاهم
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 ...بودن شده زخیم و سیاه پاهام

 

ی ون؟ برم و بپوشم من نمیشد پیدا چنر  سیدم...بنر  مین 

 ذره روشن روز تو حداقل ویل بشم خونه اون وارد دوباره

 ...داشتم امنیت احساس ای

 

ه صدای وقپ    سمتو همون رسید گوشم به اتاق از ای وین 

 ...کردم نگاه

 

 بود؟ خونه فراز

 

 ...اومد در بصدا  دوباره بود افتاده زمیر   رو که گوشیم

 

 ...داشتم برش و مشد خم میکرد درد که کمری با

 

 ...کردیم خودنمای   گوشیم صفحه رو فرهان اسم
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 با دوسپ   فراز کردن فراموش برای قدمم اولیر   زدم پوزخند

 ...بود شمارش رو شهرت بدون اسمش نوشی    و آدم همیر  
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 بود؟ گرفته جدی رو قضیه و بود پیگنر  خییل انگار

 

 ...نداشتم اصال باهاشو کردن صحبت حوصله حال هر به

 

ه صدای دوباره  و ترسیدم باز چرا...شد بلند آچ   و وین 

 شدم؟ مضطرب
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 به که فکرای   افتاد؟با یم اتفاق   چه داشت خونه این تو

 ...شد مشت دستام رسید ذهنم

 

 گفی    آخ صدای داشتم بر قدم اتاق اون سمت ناخودآگاه

ه صدای رسید گوشم به دوباره زی    بر عالوه هم وین 

 ...شکستیم رو خونه سکوت زن، اون دایص

 

 ...ایستادم اتاق در مقابل

 

 اون تو فرازو میخواست دلم بشم وارد میخواست دلم

 که بخدا...بکنم ازش دل کل به تا ببینم هم موقعیت

 ...میکندم

 

 بفکر اون ویل موقعیتم روز و حال این تو من اینکه فکر با

 و آورد یم در رو ملج کاریا کثافت اینجور دنبال و خودشه

 ...میشد عذابم باعث
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ه زدی   در هیچ بدون...شکستیم داشت قلبم  رو دستگنر

 ...شدم اتاق وارد و کشیدم پاییر  

 

 بود ناخوشایندی و بد خییل صحنه جستجوگر چشمام

 ...شدم متعجب بیشن   االن واقع در ویل

 

 ...شد گرد چشمام

 

ه  نشسته دیلصن رو سفید رکای   یه با که شدم فرازی خنر

 ...بود کارش مشغول و بود

 

 ...میکرد پیاده زی   بازو رو داشت که کاری
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د؟ تتو داشت فراز  منر 

 

 ی   خییل خییل فراز و...کرد نگاهم اخم با زنه

 بود کرده بلند که ششو...تفاوت ی   خییل خییل...تفاوت

 و انداخت پاییر   رو کنه نگاهم تا

 ...شد کارش مشغول دوباره

 

 ...شدم اتاق وارد دیگه قدم یک

 

 منر   و صندیل و تخت یه بجز...چرخید اتاق تو نگاهم

ی داخلش بلند پایه کوچیک  ...نبود چنر 

 

 ...دادم قورت دهنمو آب
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 ...کشیدمیم رو ای دیگه چنر   انتظار

 

 بود کشیده دراز تخت رو که زی   به  دوباره نگاهم وقپ  

 ...کنهیم نگاهم حسادت و ناراحپ   با دیدم افتاد

 

 حسادت؟

 

 میکشه؟ منو چ   حسودی

 ...هستم ممکن حالت ترین بیچاره و ترین آشفته تو

 

 ...گفت فراز به رو خشم با

 

ه این:زن  ...کنه تماشامون و بایسته همینجوری قراره دخن 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 زنه پوست رو میکشید رو تتو دستگاه آرامش با که فراز

 ...گفت

 

 ...شو خفه:فراز

 

 ...خوردم وی  تک جام تو

 

ون بندازش:زن  ...بنر

 

ون بزنم اتاق از و کنم گرد عقب خواستم تا  با فراز بنر

 ...داد دستور خشم

 

 ...بمون:فراز

 

 ...کشید کار از دست...کردم نگاهش
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 ...کن گم گورتو شو بلند:فراز
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ت با زنه...بود زنه اون اشجمله این مخاطب  خنر   نیم حنر

 ...گفت و شد

 

و چ  :زن  !مونده نیمه و نصف تتوم...برم؟ چنر

 

 گرگ مثل خشمگیر   و آورد در دستش از دستکشاشو فراز

 ...گفت زن به رو
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 بدی؟ دستور من به نباید نفهمیدی انگاری:زن

 

 فراز خشم و جدیت اینهمه از من زنه بجای

 از بارها منو که نبود آدیم همون این انگار...ترسیدم

ون منجالب  ...هکشید بنر

 

 گفت فراز به رو بهم دیگه عصپ   نگاه یه بعد زنه

 

 ...کن کاملش بیا کردم غلط بابا باشه:زن

 

 ...گفت بجاش فراز ویل

 

 برای بدی اتفاق وگرنه کن گم گورتو حاال همیر  :فراز

 ....میفته صورتت

 

 ...بود هاش وسیله کردن جمع مشغول فراز
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 بود فهمیده مکن فکر رسیدیم بنظر ترسیده و پشیمون زنه

 ...نیست قمن    و خایل تو فراز تهدید

 

 در از و زد بهم ایتنه اومد سمتم و پوشید لباسشو شی    ع

 ...شد خارج

 

 ...رسیدیم بنظر مرموز و ساکت که فرازی با موندم من و

 

 و محکم های عضله با مردی متحرک تصویر مقابلم ویو

 به وزمرم اونو هاش شونه سیاه های طرح که بود برجسته

 ...رسوندیم نظر

 

؟چجوری؟ بود خودش کار هم ها طرح اون  یعپ 
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 صبج اول آلود خواب و شلخته های بچه دخن   مثل

 ...ایستاده اون تماشای به که بودم
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 چرا دونمنیم و بود اتاق گوشه که کوچییک روشوی   سمت

 و رفت بود نخورده چشمم به اول لحظه همون تو

 ...شد دستاش شسی    مشغول

 

 تتو یک تن رو براش کردنیم فرق  ...بود؟ تتوکار واقعا اون

 بزنه؟

 

 ...کردم صاف گلومو ...بود مشغول من به توجه ی  
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 احساس و باشم مردی مقابل وضع این با بود سخت برام

 ...بکنم راحتیم

 

 ...نکرد توجیه بهم بازم

 

 ...اومدم بحرف اینبار

 

 ...دارم ازنی لباس به من:مروارید

 

اهنشو فقط...نکرد نگاهمم و نزد حرق    با پوشید پنر

 ...شد هاش دکمه بسی    مشغول آرامش

 

 بودم؟ ایستاده تماشاش به چرا من
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 من اینکه از کرد خطور ذهنم به شدم معذب کیم راستش

 آن همون تو بعد و نیست راض   شدم شبارش و اینجام

 برم؟ دارم کجارو مگه پرسیدم خودم از

 

 دوتا شپ   نصف خونه اون تو برم بود ترسیده چشمم نم

؟ بشن ظاهر شم باال قلچماق  چ 

 

 تو باید که منه کیه فراز هست هم دیگه سوال یه خب

 بکشه؟ منو مشکالت جور بده؟یا جا بهم خونش

 

 ...برداشت قدم سمتم لباسش های دکمه بسی    بعد

 

 بهم خییل داشت کردم نگاهش شده خشک و زده ماتم

 کنارم از و کرد کج قدماشو رسید بهم تا که میشد یکنزد

 ...گذشت
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 ...گفت و

 

 ...بیا:فراز

 

 

 

 145_پارت#

 

 رو از من نه و بمونم خونش برم میکرد تعارف اون نه

فتم  ...منر

 

 به که امهمسایه خونه برم من که داشت منطف   دلیل چه

 داره؟ رنگاورنگ های دخن   دوست و مجرد زیاد احتمال

 

 فکری؟ و جرعت چه با اصال
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 دست من که بود این خیاال فکرو اون همه به جوابم تنها

 ...ندارم خواب کارتن یه از کیم

 

 نیازمو مورد وسیله چندتا و ریختم ساکم تو لباسامو

 ...برداشتم

 

 کت و بندازم شم رو تا داد بهم پهپ   گردن شال فراز

 بیام بتونم و بپوشم که بود شده گم توش که ای مردونه

 ...خونه

 

 یاد به کشیدیم سیگار داشت و بود ایستاده هال وسط

س از پر دیشب  ...شدم تشویش و اسن 
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ل خودمو نتونستم...شدم آواره بازم  اشیک قطره کنم کنن 

 صدای ویل ترکید بغضم بندش پشت و چکید چشمم از

 ...کردم خفه گریمو

 

 باید همش نیست دنیا این تو کش من از تر بدشانس

 ...باشه شم رو بقیه منت و باشم شبار

 

ا بقیه از چیم من مگه  کمه؟ دخن 

 

 این تو اگه من...کردم پاک کت بلند آستیر   با چشمامو

 ممکن محال میکردم امنیت احساس نخود یه اندازه خونه

 ...بشم خارج ازش بود

 

 بدی یک به من مگه رو عوض   دوتا اون کنه لعنت خدا

 حق نه و کردم ظلیم میاد،نه شم هدار  بالها این که کردم

 ...خوردم رو کش
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 مبل رو پوشیده شال و مانتو و افتاده زیر به شی با

 کشیدمیم خجالت...بود کور و سوت خونه بودم نشسته

 ...نبودم راحت اینجا دیشب مثل که

 

 نیست ممکن دیگه اصال باشم اینجا باید من یک تا آخه

 ...کنم پیدا خونه بتونم من

 

ی  که اتاق   داخل از صداشم اصال...نبود فراز از خن 

 ...اومد نیم توش بود چپیده

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مجبورم...نزد نمونم یا بمونم اینجا اینکه راجب حرق  

نیم دلمم...کشهنیم پام ویل خانوادم پیش جنوب برگردم

 برگردم درازتر پا از دست کشه

 

 آلود  و هیاهو از پر شهر این به دیگه من
 
 در خوی   که یک

 شده ظلم بهم داخلش بخواد دلت تا و بود نکرده حقم

 ...بودم کرده عادت بود

 

  از
 

 خونه تو میدونستم رفتیم ضعف داشت دلم گرسنیک

ی فراز  و خشک  غذای   مواد همیر   برای...نمیشه پیدا چنر 

 ...آوردم خودم با خونمو تر

 

 هم خاض چنر   البته بود نامرتب و کثیف خییل خونه

 ...اصال بشینم زمیر   رو کشیدنیم دلم بازم ویل داشتن

 

 یه فقط بازم شد خارج اتاق از فراز اومد در بصدا در وقپ  

 ...بود تنش مشیک راحپ   شلوار یه و سفید رکای  
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 دستش ای مردونه پول کیف و داشت لباش بیر   سیگاری

 ...کرد بازش و رفت در سمت

 

ا جعبه دوتا با پول پرداخت و پیک با بش و خوش بعد  پین  

 ...بست درو و شد خونه وارد

 

 ...خوردم تکون معذب جام تو...اومد سمتم
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 ...گرفت سمتم هارو جعبه از ییک
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 ...بگنر :فراز

 

 ...ترسیدم...نبود مالیم لحنش

 

دم باال شمو اصال...نگرفتم رو جعبه  ...کنم نگاهش که نن 

 

 ....نیست گشتم:مروارید

 

 چ   مثل میگفتم دروغ داشتم...زد حرفم این به پوزخندی

 خرده اون فقط...برم حال از بود مونده کم و بود گرسنم

 ...بود گذاشته لج و ناسازگاری ش غرورم های

 

 فراز رفتار داشتم انتظار که بودم رو پر خییل...بودم رو پر

 ...باشه ای دیگه جور من با
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 سهم با تا بهم کرد پشت و منر   رو کرد پرت رو جعبه

 ...اتاق اون تو بچپه دوباره خودش

 

 ...جهنم به:فراز

 

 فشار بهم خییل بودن شبار احساس...گرفت بغضم

 ...آورد

 

 ...کیفم سمت رفتم و شدم بلند جام از

 

 نداری دوست دونمیم...شدم مزاحمت دونمیم:مروارید

م اینجا از متنفری ازم دونمیم...بمونم اینجا  نگران منر

 ...نباش

 

 ...در سمت برم تا برداشتم وسایلمو
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 ...رسید گوشم به پوزخندی صدای دوباره

 

اری خونه این از پاتو تو:فراز ون نمنر   ...بنر

 

 ...کردم نگاهش و ایستادم حرکت از زده بهت

 

 ...شد سوایل نگاهم بعد و

 

؟من:مروارید م اینجا از چ   کپ  یم چیکار اصال تو ببینم منر

 ؟
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 ...میداد دستم کار غرورم و میکردم اضافه غلط شتمدا

 

 چشمای   با جدی و محکم و زد پوزخند بار سومیر   برای

 ...گفت نیست کار در شوچ   هیچ گفتیم که

 

 نمیکنم تضمیر   بعدش ویل کپ   امتحان میتوی  :فراز

 ...باشه نشده قلم پاهات

 

میدونست...ندارم رفی    برای جای   میدونست لعنپ   اون

 ...میدونست...

 

 راه از...بمونم اینجا گفتیم بهم خودش روش با داشت و

د حرف باهام تهدید  ...منر 

 

 ...بگم چ   دونمنیم
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 ...بود مخم رو این و ریختیم فرش رو سیگارش خاکسن  

 

 ...اومد بحرف

 

 بود فرستاده چپ دست فایط دیوثو دوتا اون:فراز

 ...شاغت

 

 ناباوری و ترس و شوک از بود یهوی   و ناگهای   حرفش

 کلمات ویل بزنم حرق   تا شد باز دهنم و شد گرد چشمام

 ...شد بسته دهنم دوباره و نگرفت شکل دهنم تو

 

 بود؟ فرستاده اونارو فایط

 

 ...داد ادامه فراز
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ف دوتا اون دیگه جای یه یا خونت برو حاال:فراز  بیرسر

 ...شاغت میان دوباره

 

 هم تو بیشن   حرف نای گفی    بعد فراز اخمای

 داشت که بود اون میخواست جونم از چ   فایط...رفت

 وارد و میشد قلم پام کاش اصال...مینداخت دردش تو منو

 ...شدمنیم منطقه این

 

 

 که ای قضیه ش...بودم کرده فراموش رو فایط اصال

 مرد دوتا و بود گرفته دل به کینه ازم بود خودش مقرص

 ...بود تادهفرس شاغم رو وجدان ی  

 

 ...افتاد دستم از کیفم

 

 اومدم بحرف ترس و دلهره با
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 دردش برام میخواست که بود اون این...ویل...ویل:مروارید

سیدی ش تو اگه کنه درست  ...من نمنر

 

 ...داد تکون افسوس به شی

 

 نیش دارن دوست فقط مارن مثل فایط مثل آدمای  :فراز

و دست دارن دوست برن جهنمم عرق تو اگه...بزنن  یکنر

ن  ...بموی   اینجا مجبوری...پاییر   بکشن خودشون با و بگنر

 

 بمونم؟ نبوداینجا راض   اون یعپ   مجبورم
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  فایط کارای به باید خودم:فراز
 
 کم داره دیگه کنم رسیدیک

 ...نمیشه آروم نبلعه رو همه تا و افیع به میشه تبدیل کم

 

 فایط دست تا بشم قایم فراز پشت باید من یک تا آخه

 نرسه؟ بهم

 

 ...بست درو و شد اتاقش وارد و نزد حرق   دیگه

 

 سجودی عیل و ساحل...نشستم زمیر   رو و شد شل پاهام

 دوست فقط که آدمای   جمع به دوباره هم فایط بود کم

به بهم داشی     ...شد اضافه بزنن ض 

 

 ...میشه جمع دشمن و خواه بد برام داره نور شعت با
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 تا چ   خونمون برگردم اگه...بود مشغول بشدت فکرم

 میان؟ شاغم هم اونجا

 

 اونجا میتونم یک تا کنم چیکار رو ...و دانشگاه درسو پس

 بمونم؟

 

 حتم به میگرفتم بغل غم زانو و میشستم دیگه یکم اگه

دم سکته  ...منر 

 

 ...شدم بلند جام از

 

 پیدا دادن امانج برای کاری تا کاویدم اطرافو چشمام با

 ...کنم

 

م آروم تا میکردم کار انقدر باید  ...بشم خسته تا بگنر
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ی خوردن بدون خونه شاغ رفتم اول چنر   ...آشن  

 

 

 

 150_پارت#

 

 انداختم برق جارو همه دیدم که اومدم خودم به وقپ  

 بود من به اگه...بکنم کاری فرشا برای نتونستم فقط

نیم یاری هوا ویل مشونبشور  تا حیاط تو مینداختم اونارو

 ...کرد

 

 درد بشدت بدنم اعضا کل اصال بازوهام و شم و کمرم

و این دونمنیم...میکرد  ...آوردم کجا از رو ننر

 

 ...شده رد روم از ترییل یه انگار
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ای   اون کارم بیر   بود شده شب 
 و بود زده یخ دیگه که پین  

 ...خوردم رو بود افتاده دهن از

 

 ...گذاشتم بار یمهق شام برای ویل

 

 تا جونم رو بودم انداخته دست انگاری کار اینهمه با امروز

 ...بیارم در پا از خودمو

 

 بیچاره و ناراحت وقپ   میکرد آرومم کارا همیر   فقط ویل

 ...میشدم

 

 اصال نشد خارج اتاقش از فرار ساعت چند این طول تو

 ...نیست خونه اصال اون میکردم شک داشتم

 

 ...شده خارج خونه از و نبوده محواس شاید
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خونه سمت رفتم داشتم که شدیدی درد بدن با  ...آشن  

 

 خوبیای   بتونم براش غذا پخی    و خونه کردن تمنر   با شاید

ان رو بود کرده حقم در که  کنم؟ جن 

 

 وسیله قلم چند گذاشی    و کوچیک سفره کردن پهن بعد

 ...رفتم اتاق اون سمت سفره تو آب و

 

 ...گفتم زدم در به تقه چند

 

 ...پختم شام:مروارید

 

 تو بوش چون نبود پختم غذا اینکه گفی    به نیازی اصال

اهای اون از بهن   و بود پیچیده خونه  بود کیفیت ی   پین  

 ...بهن   پله صد یعپ  
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 بخوره؟ غذا من با نداره دوست شاید اصال

 

 

 

 151_پارت#

 

 جواب خب دنش بلند صدای   ویل زدم در به دیگه بار چند

 ...نده

 

خونه سمت رفتم  خودم برای سفره کنار نشستم و آشن  

وع و ریختم غذا  ...خوردن به کردم شر

 

 و برنج قاشق قاشق هم ش پشت که بودم گرسنه انقدر

اشتم خورشت  ...ذهنم تو منر 

 

 ...نشر  خفه:فراز
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خونه تو ناگهانیش حضور و صداش شنیدن با  تو غذا آشن  

 ...کشیدم باال الجرعه و ریختم آب لیوای   پرید گلوم

 

 کردم نگاهش دادم نجات خودمو و خوردم آبو وقپ  

 ...رسیدیم بنظر مضطرب

 

 فهمیدم...انداخت گاز اجاق به نگایه بود ایستاده شپا

 ...گرسنشه

 

 بشینه تا سفره کنار گذاشتم ریختم غذا براش و شدم بلند

 بشه فرهس هم من با خواستنیم اون انگار ویل بخوره و

خونه از و برداشت غذارو بشقاب  ...شد خارج آشن  

 

 نه میشد؟ویل کور اشتهام و میشدم ناراحت باید االن

 
 

ا این گرسنیک  ...نیست حالیش چنر 
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وع دوباره  ...آرومن   اینبار ویل خوردن به کردم شر

 اون...خیلیه خودش بمونم خونش تو گذاشت همینکه

 این دونمنیم ویل...بیاد خوشش من از نیست مجبور

 ...میکرد ناراحتم چرا موضوع

 

 داخلش و اینجا اومدم  بار اولیر    وقپ   که اتاق   داخل باید

 ...بمونم کردم صبح شبو

 

و عوض   دوتا اون حساب فراز کشهیم طول یک تا یعپ  

 دنبال اینصورت غنر  در...دستش؟ کف بزاره رو فایط

 ...فایدست ی   گشتنم خونه

 

 چون خونه دنبال برم باید آره...باشم فکرب باید من نه ویل

 اینجا خوادنیم دلمم بمونم زیادی مدت نمیتونم اینجا

 ...میشه دلشکستگیم باعث روزش هر چون باشم
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 چون دادمنیم رو فرهان تماسای جواب بود روزی چند

ی نداشتم حوصلشو اصال روزم چند این مشکالت و درگنر

نیم بهم بازی پرس دوست برای مجایل و حوصله اصال

 ...داد

 

د زنگ فقط شهم پشت نبود ولکن اونم  میداد پیام و منر 

 که مضمون این با اونم میدادم پیاماشو جواب گایه گه

م  ...درگنر

 

 شد ظاهر جلوم جن عیر   نفر یه شدم که دانشگاه وارد

 ...بود رشیدی فرهان ایستادم ترسیده
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 ...ردمیک نگاهم طلبکار و اخم با

 

 نمیدی؟ تماسامو جواب چرا:فرهان

 

 ...انگار بود بود؟طلبکار سالمش اینم...رفت هم تو اخمام

 

وع کنارم گذشتم کنارش از و کرده عوض جهتمو  کرد شر

 ...زدن قدم به

 

 ...دادم جوابشو

 

 ...بودم درگنر :مروارید

 

؟ درگنر :فرهان  چ 
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 جبع...میکرد درازتر بیشن   گلیمش از پاشو داشت دیگه

 ...میشه خاله پرس زودم چه؟چه تو بهبگو آخه روییه پر

 

 ...بشم آشنا باهاش کردم قبول که نکردم غلط

 

 ...اومد بحرف خودش نمیدم جوابشو دید وقپ  

 

م دوست کردی قبول تو مروارید:فرهاد  من باشر  دخن 

 بازی من احساس با داری تو ویل  که نکردم مجبورت

 ...میکپ  

 

 ...گفتیم راست آره دمایستا حرکت از

 

 ...شاغم اومد وجدان عذاب
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 فراموشر  برای و آی   تصمیم یه تو و لجبازی ش از من

 مقرص که اوی   اآلنم بشم دوست باهاش کردم قبول فراز

 ...بودم من بود

 

 ..اومدم حرف به کالفه

 

 بعدا روزا این نیست خوش حالم اصال من ببیر  :مروارید

 ...زنیمیم حرف
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 ...داد نشون نگران خودشو
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 حساب منم رو میتوی   داری مشکیل اگه خب:فرهان

 ...سختم روزای مرد کنم ثابت بهت بزار...کپ  

 

 کنم فکر...نبود کن ول چرا این کشیدم ای کالفه پوف

م خییل شایدم و...داشت باد کلش  ...بود شده درگنر

 

 ...نمیگرفتما باال دست خودمو کم منم

 

 بلند شم پشت از شخض صدای بزنم حرق   تمخواس تا

 ...شد

 

بان  ...رفت باال قلبم ض 

 ...مرشدی فراز جز باشه میتونست یک

 

 ...میکرد نگاه رو فرهان داشت اخم با
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 ...گفت فرهان روبه برنده چاقوی   مثل تیکه و منظور با

 

 ...گشی   یم دنبالت رفقیات:فراز

 

 و بود شده چهدستپا که فرهان رو برگشت نگاهم شی    ع

 ...میکرد نگاه منو

 

ی کار من:فرهان م بعدا دارم مهمن   ...شاغشون منر

 

 اصال من ویل...منم اولویتش میکرد ثابت بهم داشت مثال

ا این بند تو  ...اون مورد در مخصوصا نبودم چنر 

 

؟:فراز  مطمعپ 

 

 ...فراز رو چرخید دوباره نگاهم
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 ویل میکرد وئلد چشم تو چشم فرهان با داشت انگار

 ...فرهان نه فرازه قدرتره اونکه میدونستم منکه

 

 حسای کردن فراموش برای کردم فکر چ   خودم با اصال

 ...شدم دوست برسر  این با داشتم که مزخرق  

 

 ...شد دور ازمون شی ش خداحافظ   یه با فرهان

 

 زد جا زودم چه هه

 ...شد نزدیکن   بهم قدم یک فراز

 

 ...نیست تو باب اون...نشو نزدیک بهش:فراز
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اف  که خودم با آره شدم مرد این عاشق من میکنم اعن 

اف پس ندارم پنهوی   چنر    ...میکنم اعن 

 

 ...آسمون تا زمیر   تفاوتمون اصال نیستیم جور باهم ما ویل

 عاشق نشناخته ویل دیده که شدم احمف   آدم چقدر من

 از درجه این به روزی کردمنیم فکرشم شدم؟اصال

 ...برسم حماقت

 

 ریشه از حس این چون جاذبه این برابر در میکنم مقاومت

 ...اشتباه
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 کاری برسر  این یا کنه غلبه بهم خواسته حس این هربار

 یا احساسیم های خواسته از بشم پشیمون که کرده

 ...آورده خودم به منو و زده لگد بهم منطقم

 

وی معقل از بازم اون از فرار برای من  چسبیدم و نکردم پنر

 حسام و کنم فراموش فرازو بلکم تا رشیدی فرهان به

 ...بشن تر ضعیف بهش نسبت

 

 نیمه نصف دوسپ   این اصال و نیست فرهان با دلم درسته

سه نخور درد به و مضخرف خییل  زنگ بهم  اون... منر

نه  جواب یکیشو پیام تا ده از یا نمیدم جوابشو من و منر 

 وسط این حش چون نیست مهم برام مباز  ویل میدم

 ...نیست

 

 منو داره که خواسی    این از کنم فرار میخواد ازم حش یه

 ...کنهیم مشوش و عجول و منطف   غنر 
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 ...رفت هم تو اخمام

 یک با بگه اینکه مورد در حف   هیچ اون ویل بودیم همخونه

 ...نداره نگردم یا بگردم

 

 وا، شم از دردشارو و هکن لطف بهم کنهیم سیع داره چرا

 ...نمیدونه خودش با شدن همسفره الیق منو حالیکه در
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 ...گفتم عصپ  

 

 ببخشید؟:مروارید
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 و اخمو انقدر اصال...رفت هم تو بیشن   اخماش اونم

 افتاده چیر   دوابروش بیر   که بود فلفل مثل و بداخالق

 ...بود

 

 ...دردشی از پر خدا همیشه:فراز

 

 ...شکست دلم...داشت نیش رفشح

 ...گفتم جوای   حاض   روی از و فکر ی  

 

 حلو منو دردشهای و بیفپ   دوره خواسته ازت یک:مروارید

 بیاد؟ چشمت به که کپ   فصل

 

 نمک من بود کرده کمک بهم اون...شد آتیشر  نگاهش

 ...داد پناه بهم خونش تو حپ   شکستم نمکدون و خوردم

 

 ...بود دیر
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 بهت لعنت ای...شد دور و گرفت ازم نگاه یتعصبان با

 ....میلرزونه قلبمو دلخورتم قدمای همیر   که مرشدی فراز

 

 توجیه بهش میکردم سیع ویل داشتم وجدان عذاب

 تغینر  کل به زندگیم بودم شده آشنا باهاش وقپ   از...نکنم

 ویل مشکالت از پر بدبخت دخن   یه من...بود کرده

 ؟چ   االن اما بودم پرتالش

 

 که پیشه عاشق مشکالت از پر و بدبخت دخن   یه شدم

 ...شده شل دلش و دست

 

 ریختم صدف حساب به پول کیم خونه به برگشت موقع

 بخره رو داشت نیاز که درش کمک های کتاب تا

 انقدر کتابا قبیل این از و درش کمک کتابهای میدونستم

 ...برنمیاد  خریدشون پس از بابا که انشده گرون
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 فراز یعپ   این و اومد نیم صدای   هیچ شدم خونه وارد

 ...نیومده خونه هنوز

 

 ساحل با شدن همخونه... برام بود عجیب برام روزا این

 از بود شده باعث رنگارنگش پرسای دوست با اونم

سم مرشدی فراز با شدن همخونه  ...نن 

 

نه بهم آسیپ   اون بودم مطمعن چون  و تنر  اون همه و نمنر 

ا  ...منه ترسوندن برای و خایل تو شترسر

 

 ...خودش از من کردن دور برای شایدم و

 

 

 

 156_پارت#

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نشسته فراز اینج   چهارد تلویزیون جلوی شام پخی    بعد

 نگاه فیلم آی از رو شمعدوی   شیال تکرار و بودم

 ...میکردم

 

 پایان و ها جزوه و درسا و کتابام و حساب به حواسم

 ...بود ها دانشجو های نامه

 

 نداشت؟ کلید فراز مگه...اومد در بصدا خونه زنگ که

 

 نداشت هم تعجپ   اصال البته شدم بلند جام از تعجب با

نه درش به کش یبارم سایل که منه خونه اون چون  نمنر 

 من برای که آشنای   و دوست تا هزار با فراز خونه این ویل

های دوست و بودن ناشناس یای و رنگارنگ دخن   مشن 

 ... جورواجور

 

 ...شد روشن دنیا جمال به چشمم کردم باز آروم درو
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 دید وقپ   بره که میداد عالمت کش به دستش با داشت

 بود متعجب....شد گرد چشماش کرد نگاهم  شده باز در

... 

 

 اینجام؟ من نگفته بهش فراز

 

 خونه وارد متعجبش حالت همون با کردم باز کامل درو

 ...شد

 

 جون؟ مروارید باشر  اینجا کردمنیم رشوفک سالم:دنیا

 

 میدونستم...مهربونش لبخند با همراه بود سوایل جملش

 ...نکنه قضاوتم میکنه سیع داره

 

دم گریم به دستشو و دادم سالمشو جواب  وارد...فرسر

 آب روز چند این تو انگار بود شده خوشگلن   شدیم خونه
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 رق  ح که لباسشم و وضع شو...بود رفته پوستش زیر

 ...زیبا و گرون نداشت گفی    برای

 

 همراه به و چای   فنجون یه ریخی    بعد...نشست مبل رو

 ...بردم براش که خشک توت

 

 ...نشستم کنارش
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 دردش چه و بود اومده شم بالی   چه اینکه تعریف بعد

 ...نشستم بیحرف...بودم کشیده های  
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 گریه به طرمبخا که بود شده احساسای   خییل دنیا

 ...بده دلداریم کرد سیع حرفاش با و...افتاد

 

ر بچت برای نکن گریه دیگه هم تو:مروارید  ض 

 ...نشستم کنارت سالم و صحیح منکه...داره

 

 ...کرد خشک شالش گوشه با چشماشو اشک

 

 ...زد جوی   کم لبخند و

 

 اگه...هممون نجات فرشته شده...بده خنر  فرازو خدا:دنیا

 ...نه یا بودیم اصال بچه این منو االن نبود معلوم نبود اون

 

یم فاصله خودم موضوع از خواستم  همیر   برای بگنر

 ....پرسیدم
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 رفپ   شوهرت با که شپ   همون از چیشدی تو:مروارید

 نشد؟ پیدات دیگه

 

 ...گرفت رنگ هاش گونه و درخشید چشماش اینبار

 

 ...کرد تغینر  منم شنوشت اییدفعه:دنیا

 

 ...کردم نگاهش رمنتظ

 

وع  ...کردن بازی شالش گوشه با کرد شر

 

  نبودم راض   اصال من بخدا:دنیا
 
 به سحر و کوروش زندیک

  و بریزه هم
 
  های خرابه رو من زندیک

 
 دیگه نفر یه زندیک

 ...بشه ساخته
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 ویل بود سال و سن کم دخن   این...شد آویزون لباش

 ...باتجربه و کشیده سخپ  
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ین اون...نکرد تالش زندگیش برای اصال سحر:دنیا  بهن 

  و شوهر
 
 کوروش چ   همه به زد گند ویل داشت رو زندیک

 با ویل...بود شده متنفر ازش خیانتاش و بخاطرکارا دیگه

  این ریشه به زد تیشه کارش آخرین این
 
 صن   و زندیک

 ...کوروش

 

 ...داد ادامه و کشید عمیف   نفس
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 اسم به بازی شر  و بازی دغل با کوروشو اموال بیشن  :دنیا

 دنبال همش کوروش مدت این تو بود کرده خودش

ه پس سحر از اموالشو تا بود کاراش  هر برای میگه بگنر

 رواست این میگه بهم...کشیده زحمت ثروتش از قرون

ه اموالشو سحر بزاره که  و کنه خرج دیگه نفر یه برای بن 

 بخندن؟ ریشش به بشیی   

 

 نوازش مشغول آروم و داد تکیه مبل پشپ   به اینبار

 ...شد شکمش

 

 ...ترکیه رفی    کردن فرار کوروش برادر با سحر:دنیا

 

 کوروش بود؟برادر یک دیگه زن اون...شد گرد چشمام

؟اینجور  قضاوت اصال و نیسی    درک قابل اصال آدما چ 

 مسموم و وقت کردن حروم بهشون کردن فکر و کردن

 ...ذهنمونه کردن
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 مهریشو فقط و گرفت پس ازش اموالشو روشکو :دنیا

 ...گرفت طالق غیای   ازش و...داد

 

 ...دادم تکون افسوس به شی

 

یم میگه ناراحت برادرش بخاطر فقط االن کوروش:دنیا

 ...کرده در به راه از اونو سحر دونم

 

 ...داد ادامه و کرد نگاه چشمام تو

 

 برادرش نتخیا بفکر که مهربونه چقدر مرد این ببیر  :دنیا

 ...نگرانشه فقط نیست
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یم گفتیم کردیم دل درد و زدیم حرف دیگه کیم دنیا با

 ...کنه پیدا خوب خونه برام که بگه کوروش به تونه

 

 اونا آویزون بود مونده همینم نرفتم بار زیر اصال من ویل

 ...بشم

 

 و ها حالت...خوردیم شام باهم و زدیم حرف همینجور

 و کرده دیر شوهرش که بود شده زی   شبیه نیامنگرا

 ...ساعت یا در به نگاهش همش

 

 شب نه ساعت...میفرستادم لعنت خودم به بخاطرش که

یم کرد رفی    عزم اونم و زد زنگ بهش دنیا شوهر که بود

 که کردم اضار من ویل باشه پیشم امشب تونهیم گفت

 ...نکنه اذیت خودشو من بخاطر و بره
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 خونه زنگ دوباره که بود نگذشته دنیا رفی    از دقیقه چند

 ...اومد در بصدا

 

 کردنش پنهان در سیع که هیجای   حالپ   با فراز کردم فکر

 ...رفتم در سمت داشتم

 

 ...کرد فروکش هیجانم شی    ع کردنش باز بعد ویل

 

ی  ...رفت هم تو اخماش دید منو وقپ   که بود دخن 

 

 ...ست خونه فراز:الهام

 

نیم دلم چون بزنم حرف باهاش مهربوی   با که نبود مالز 

 ...خواست
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 شما؟...نیست خونه نخنر :مروارید

 

ش دوست الهامم:الهام  ...دخن 

 

 فرازم دخن   دوست منم میکرد فکر حتم به...زد پوزخندی

 ...میفته راه کشر  گیس و گیس االن و

 

  مثل
 
 ...نیاوردم کم...زدنه چنگ آماده که بود گریک
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 ...گفتم میکوبیدم صورتش رو درو که طورهمون
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 ...بسالمت...بیا بود وقت هر نیست خونه فراز:مروارید

 

 میاد شنر  یه مثل اون و میده فراز به راپرتمو بودم مطمعن

 پا ی   یه با منو و دستم کف بزاره حسابمو تا شم باال

ون بندازه  ...پروندم امشبشو لقمه که بنر

 

 ...برگرده امشبش لقمه همون با زیاد احتمال به نه یا و

 

 و گیج نگاه همچنان من و بود گذشته شبو یازده ساعت

ه خیالم فکرو از پر  دنیا حرفای از ذهنم بود تلویزیون خنر

اش دوست و فراز رو میکشید پر  ...اینا بابا بعدشم و دخن 

 

 در به باری چند الهام...شنیدم درو قفل صدای که

 نمیکنم باز درو دید وقپ   ویل بود کرده دیدمته و کوبیده

 ...رفت
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 آماده شدم بلند جام از...شد خونه وارد فراز و شد باز در

اش و توپ شنیدن  ...بودم ترسر

 

ش دوست بابت اینکه آماده  ...کنه دعوا باهام دخن 

 

 ...بود عجیب حالش ویل

 دیگه قدم چند و بست درو کردم نگاهش منتظر

 بود؟ نشده ورمحض متوجه...برداشت

 

 روشن فضارو تلویزیون نور فقط و بود تاریک خونه آخه

 ...بود کرده

 

 ...فضا این به بود کرده عادت من چشمای ویل
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وع اهنش بعد و کتش آوردن در به کرد شر  ...پنر

 

 میکرد؟ چیکار داشت این

 

اهنو و کشید ایکالفه پووف  خونه...آورد در تنش از پنر

 نبود؟ گرم زیاد که

 

 لخت و نیاورده در لباسشو کامل تا رفتم برق کلید سمت

 ...نشده

 

 مثل چرخوند ششو و خورد تکون شد روشن چراغ وقپ  

یه دنبال که کش  ...چنر 

 

 ...رفت هم تو اخماش افتاد بهم که نگاهش
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اهنش  ...بود لخت تتوش از پر تنه باال افتاد دستش از پنر

 بود ایآشفته یتوضع...دادم قورت دهنمو آب

 ...بله که فهمیدم خورد بینیم به که تندی بوی با...بنظرم

 

اب آقا  ...خوردن شر

 

 ...خورد تکون حرص از بینیم های پره

 

 ...برداشت سمتم قدم دو

 

 واقعا...ترسیدم رسیدیم بنظر مست اومدم خودم به

 ...ترسیدم

 

 ناراحت...ایستاد رفتم عقب قدم یه و کشیدم هیپ   وقپ  

 ...ترسونده منو اینکه از پشیمون شاید و کرد گاهمن
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 ...نیست خودش حال تو االن میکردم فکر چون

 

 فاصله...بود فاصله بینمون قدم دو کوچیک هال این تو

 ببینم صورتشو اعضای تونستمیم مشخص و دقیق که ای

 ...بشم متوجه اندامشو حرکت هر و
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ه  هارو ثانیه گذر حپ  ...مبودی شده همدیگه چشمای خنر

 ... کردمنیم احساس هم

 

 و بودن صاف...بود ریا ی   چشما این...اصال نبود مهم برام

 ..شفاف
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 و نور تا بود زده کنار هارو پرده مرشدی فراز انگار

 ...دلش خونه رو بیفته روشنای  

 

 از انگار زد هم به بینمونو هوای حال  اومد خودش به

ی  ...کرد فرار چنر 

 

 ...میکنم فرار اون از که من مثل...کرد فرار من از ایدمش

 

 ...کوبید هم به محکم درو و اتاقش تو چپید رفت

 

 آخرین با داشت قلبم...پریدم جام تو ترس از که جوری

 ...میکرد پمپاژ خونمو شعت به و میتپید شعت

 

 بود؟ چ   دیگه این
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 رو یونتلویز  چراغو...بودم ندیده اینجوری فرازو حاال تا

 ...کردم زندوی   اتاقم تو خودمو منم و کردم خاموش

 

 ...بود دیوار یه فقط فراز و من بیر   فاصله االن

 

 ...افتادم یم گنر  تله این تو یه ویل میکردم فرار داشتم

 

  ش از که بودم شده موشر  مثل
 

 تیکه یه بخاطر گرسنیک

 ...تله تو میفته پننر  کوچیک

 

ه ینگاها بود شده منم پننر   حقم در که کارای   و فراز خنر

 ...جانبش از ناچنر   خییل خییل توجه...بود کرده

 

 معپ   ی   کارای به کنهیم دلخوش که احمق یه بودم شده

 ...اون منظور بدون و
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م من  ...مرد یه اون و دخن 

 

 میخواست مسپ   عالم تو و بود مست دیشب که مردی

 نیازهاشو فقط شتدا قصد شاید بشه نزدیک بهم

 ...کنه برطرف

 

 به نکردن فکر برای میکردم تکرار اینارو همه دیشب از

 ...فرشته دنیا قول به یا و آدم اون

 

 که چیشده االن ویل بود لوسیفر خود فراز من نظر از

 کار به فراز مورد در دنیا که ای کلمه اون مورد در دارم

 میکنم؟ فکر بود برده
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 کاغذی لیوان و نشست پارک کتنیم رو کنارم فرهان

 ...گرفت سمتم رو نسکافه

 

  کردم حس دستم کف تو لیوانو گرمای

 

 برای فقط و فقط کردم قبول زدن حرف برای دعوتشو

 ...فرار

 

 چیه نظرت دعوتیم مهموی   یه شب فردا ما:فرهان

 بیای؟ همراهم

 

د داشت دیگه این...داشتم کم همینو پوووف  جاده تو منر 

 ...خایک
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 سنگ رو ریخت محتویاتش که داشتم نگه برعکس یوانول

 مطلب اصل ش رفتم شدم بلند جام از...پارک فرشای

 در حسای   درست هدف آدم این رسیدیم بنظر چون

 ...نداره موردم

 

 ...گفتنیم دروغ بهم هیچوقت ششمم حس

 

ی شکل بگم بهت فقط اومدم:مروارید  اصال رابطه این گنر

 ...نزن زنگ مبه دیگه...نیست ممکن
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 کن ول انگار اون ویل افتادم راه به و کردم پشت بهش

 ...نبود

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 برای کردم انتخاب اینو که کردم فکر چ   خودم با

؟یه  من در شانس و عرضه و شناش آدم ذره دوسپ 

 ...نداره وجود

 

 کردن پیدا پرس دوست تو احمقم و چلفپ   پا دست انقدر

 کردم قبول و زدم هوا تو رو شیدیر  فرهان پیشنهاد که

 ...بشیم آشنا باهم

 

 ...من ش بر خاک ای

 

و چ  :فرهان  مروارید؟ نزنم زنگ بهت دیگه چنر

 

 کردم فکر دادم ادامه رفی    راه به و نزاشتم محل بهش

 ...میداره بر شم از دست اینجوری
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م باتو بودم گفته دوستام به من بابا:فرهان  منر

 ...لحظه یه وایستا...وایستا...مهموی  

 

 بودم؟ شنیده درست...ایستادم حرکت از گفت اینو تا

 

 ...کردم نگاهش عصبای   رفت هم تو اخمام

 

؟یک خودت طرف از تو:مروارید  بری گفته بهت گفپ 

  بشیپ   اونور اینور
 

تم دوست من بیک  هان؟ دخن 

 

 ...کرد نگاهم ناراحت...رفت عقب قدم یک

 

ی پیایم نه میدی تماسامو جواب نه:فرهان  من حاال...چنر 

ه گناه دوستیم باهم گفتم نفر چند به  با کردم؟تو کبنر

 چندی؟ چند اصال خودت
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 ...بیام پاییر   موضعم از نشد باعث حرفش

 

 ...دادم تکون مقابلش و بردم باال اشارمو انگشت

 

 ...ویل بشیم آشنا باهم کردم قبول من ببیر  :مروارید

 

ون بینیم از حرصیمو نفس  حرفمو ادامه دیگه و ادمد بنر

 ...نزدم
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 مروارید بندازن چو سجودی ماجرای بعد بود مونده همیر  

 ...کنهیم آباد و دانشگاه داری محمدی
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 ...گفتم همزمان گرفتم ازش نگاه و زدم پوزخندی

 

 ...نیا دنبالم دیگه...شدم پشیمون من:مروارید

 

 ...گفت دیدته با که بودم برنداشته بیشن   قدم دو

 

و مارو بعد و میای من با شبو فردا مهموی  :فرهان  بخنر

 ...نیای اگه که بسالمت تورو

 

 ...سمتش چرخیدم غضب با...میکرد تهدیدم داشت اون

 

؟ تهدید منو داری:مروارید  میکپ 

 

 ...زد پوزخندی
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 ...باشر  خوی   دخن   اگه...تهدیدی چه عزیزم نه:فرهان

 

 مزاحم؟ آقا ده؟ایناوم پیش مشکیل خانوم:مرد

 

 تردید و شک با داشت که مردی سمت چرخوندم شمو

سید ازم سوالو این و میکرد نگاه رو فرهان  ...مین 

 

 ...گفت و رفت سمتش قدم یه قلدارانه فرهان

 

 ...نامزدمه...داداش کارت ی   برو:فرهان

 

 خودش؟ پیش بود کرده فکر چ   یابو این هه

 

 ...مزاحمه آقا بله:مروارید
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 ...کرد نگاهم شده گرد چشمای با فرهان

 

 فرهان سمت خشمگیر   بود بلندم قد و هیکیل که مرده

 پیدا هم دیگه نفر دو ایشوکله کجا از دونمنیم...رفت

 ...برسن فرهان بحساب تا شد

 

 ...برداشتم قدم و کردم پشت بهشون و زدم پوزخندی

 

 نزاشتم محل ویل رسیدیم گوشم به بحثشون جرو صدای

 ...دادم ادامه راهم به و
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 ...عوض  ...بشه شاخ من برای فرهان این بود مونده همینم

 

ه منو زور به مثال میخواست یم خدا که بعدشم مهموی   بن 

 ...اومد یم شم بالی   چه دونه

 

سم که ام بچه دخن   میکرد فکر  هاشو خواسته و مین 

 میکنم؟ عمیل

 

فتم باید دبو  مونده زهره پیش کتابام یم پسشون منر

 ...گرفتم

 

 خارج دانشگاه از فرازم رسیدم دانشگاه ورودی در مقابل تا

 ...شد

 

ای   یه از باید چون شدم کتابام بیخیال
 یم در ش چنر 

 ...آوردم
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 خاطره...رفتم میشد موتور سوار داشت که اوی   سمت

 دور رو بود رفته ذهنم تو دیدنش با مستیش و اونشب

 ...تکرار

 

 

 ...سالم:مروارید

 

ی و کتاب هیچ...کرد نگاهم و کرد بلند ششو  دفن 

 میخوند؟ درس چجوری اصال این نبود دستش

 

 ...بزنم حرف باهات باید:مروارید

 

 ...رسیدیم بنظر کالفه و بود اخمو همیشه مثل

 

 ...زنیمیم حرف میام خونه برو:فراز
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 ملس اصال جملش؟جملش این با شدم یجوری چرا

 ...چسبید ش بر خاک من به...بود

 

 ...نیاوردم خودم روی به

 ...بود کرده اشاره بودنمون خونه هم به مستقیم

 

 ...مهم:مروارید

 

 ...میکنم نگاهش منتظر و ایستادم مصمم دید وقپ  

 

 به ششی نگاه یه بعد و کرد نگاه راست و چپ به کالفه

 و شد پیاده موتور از قیمتش گرون و گنده مج   ساعت

 افتاد؟ راه به

 

فت؟ کجا داشت شد گرد چشمام  منر
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 ...گفت ترسر  با و چرخید... ایستادم دید وقپ  

 

 زده؟ خشکت چرا بجنب:فراز

 

 گذاشت؟ اونجا موتورشو که رفتیم کجا داشت

 

 

 

 167_پارت#

 

وع کنارش  ...رفی    راه به کردم شر

 

 که ابری هوای این تو که بودیم پیشه عاشق دوتا انگار

یم قدم اومد یم بارون هم دیگه دقیقه چند ات انگار
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 رو فراز زهرمار مثل اخمو قیافه اون اگه البته...زدیم

یم فاکتور  بگنر

 

؟ اینو...نفرست دو بش هوا پس  میگفی  

 

 کوچیک و ظریف خییل فراز مقابل در هیکلم قدو

 گندست؟ خییل اون یا بودم الغر و کوتاه من...بود

 

 از هر اونم...کردم گاهشن رنگیم ایشیشه چشمای با

 ...میکرد براندازم و میچرخوند ششو گایه

 

 ...اومدم بحرف شدیم دور کیم که دانشگاه از

 

 ؟ نیست من باب فرهان گفپ   چرا:مروارید
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 چرا؟...شد منقبض فکش

 

 از فندکو و آورد در چرمش کت جیب از سیگارو پاکت

 متنفر سیگار بوی از...کرد روشنش و کتش دیگه جیب

 ...بودم

 

 ...کردم شفه چندتا

 

 ...شدم خفه کن خاموشش:مروارید

 

 توجه ی   ویل کنهیم خاموشش شی    ع قبل مثل کردم فکر

 ...زد سیگار به ای دیگه پوک بهم

 

 که بود سیگاری چه...بود مشتش بیر   هنوز سیگار پاکت

 داشت؟ تندی بوی انقدر
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 و قاپیدم دستاش بیر   از شی    ع سیگارو پاکت فضویل از

وع  ...بررسیش به کردم شر

 

 ...میارم در ش خیلیم که نه

 

 بیر   از...میکردم نگاهش و میچرخوندم دستام بیر   پاکتو

ونش دستام  ...زد پوزخندی و کشید بنر

 

 ...جیبش داخل گذاشت پاکتو دوباره

 

 با و...زد بهش پویک دوباره و گذاشته لباش بیر   سیگارو

 باز دهپ   با داشتم که کرد نگاهم شده جمع چشمای

 ...میکردم نگاهش
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 کشیدیم سیگار مجتپ   عمو که زمای   بودم؟مثل شدم بچه

 میکردم تماشاش  باز دهپ   با و میشستم زانو چهار من و

 ...کشیدیم سیگار ژست با و کاربلد چه که
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 ...گذاشت روش پاشو  و زمیر   انداخت سیگارو

 

 چرخوندم شمو صالا شد کشیده شده له سیگار به نگاهم

فتم راه که طورهمون عقب  تماشاش ثانیه چند برای منر

 ...کردم

 

ط دوستاش با:فراز  باهات تونهیم که بوده بسته شر

 ...بشه دوست
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 ...ایستادم...زد خشکم

 

 ...زدم فریاد

 

؟:مروارید  چ 

 

 بهم میخواست نگاهش با... کرد نگاهم اخمو ایستاد اونم

 ...هستیم عمویم مکان یه تو ما بفهمونه

 

 ...گرفت بغضم...شدم نزدیک بهش...افتاد هام شونه

 

 داشته عوض   اون کردم فکر این به لحظه در چون...چون

 خوشش من از هیچکس ؟چرا دادهیم بازی منو

 بدن؟ آزارم خوانیم نمیاد؟چراهمه
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 هیاهو اون تو رو پیاده کنار...چکید چشمام از اشیک قطره

 ..بودیم چشم تو چشم فراز با شلوغ   و

 

 ...پرسید ناباور و مشکوک

 

 داری؟ دوستش:فراز

 

 ...کرد تغینر  بود؟فازم سوایل چه دیگه این

 

 زدم بعد و و زدم اوق   الیک و گرفتم دهنم مقابل دستمو

 ...میکرد نگاهم جدی و شده خشک فراز ویل...خنده زیر

 

 این چرا دونمنیم...بود شده اشیک چشمام خنده از اینبار

 ...بود اومده دار خنده برام رفح

 

 شدم آروم...کردم جور جمع خودمو
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 میکرد تهدیدم داشت همیر   بخاطر...دارم براش:مروارید

 برم؟ مهموی   باهاش که

 

 ...شد نزدیکن   بهم و خورد تکوی   فراز

 

؟تهدید؟:فراز  چ 
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 و کرد درشت چشم برام کردم سکوت جوابش در

 ...کرد تکرار سوالشو
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EXCHANGE GROUP کاری از 

؟ کرد؟به تهدید تورو القبا یه اون:فراز  چ 

 

 حساب بگم بهش اگه بودم مطمعن یعپ   میدونستم

اره فرهانو  سجودی عیل با که کاریهمون دستش کف منر 

 ...کرد

 

 عوض   اون بحساب خوب پارک تو مردای مطمعنم

 ...نبود بردار دست فرازم ویل...رسیدن

 

 غرید

 ...باتوام یه:فراز

 

ه چشماش تو  گفتم و شدم خنر

 

م دارم من...بیخیال گذشته دیگه:مروارید  ...خونه منر
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EXCHANGE GROUP کاری از 

ی فرهان تهدید مورد در خوامنیم فهمید وقپ    چنر 

 دیگه بود؟ویل شده عصپ  ...شد قرمز رخش رنگ...بگم

 ...نکرد تکرارش

 

 ...گردمبریم همینجا وایسا:فراز

 

 گفت که کاری کنجکاو و متعجب...بزنم حرق   نداد مجال

 که داشتم نیاز خودم با خلوت یه به اصال...دادم جامان رو

 ...کنم فکر زد فرهان مورد در فراز که حرق   به

 

ط من رو...جونت نوش خوردی که کتیک باز حقه ای  شر

؟  بسپ 

؟ خن   خودت زدیو کاهدون به  نداشپ 

 

 !بیشن   گرفتاری و بدبخپ   شده روزا این کارم و قدم هر

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  
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 ...شده برنامه ی   و ریخته هم به زندگیم
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 کاشر  از شد متوقف نزدیکم که موتور صدای شنیدن با

 نگاه رو سمت همون و برداشتم چشم رو پیاده های

 ...کردم

 

 ...میکرد نگاهم منتظر...بود فراز

؟ یعپ    چ 

 

 کرد اشاره موتور ترک به شش با حوصله ی   و عجول

 ...وگفت
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...ارمد کار تا هزار من بجنب یاال:فراز

 

 محال...بشم؟ موتورش سوار بود این منظورش چ  

 ...ممکنه

 

 ...انداختم باال شمو ها بچه مثل ترسیده فاصله همون از

 

 ...برم سمتش کرد اشاره دست با...رفت باال ابروهاش

 

 ...ببینم بیا یاال:فراز

 

 و بردارم قدم چند شد باعث جدیش و درشت چشمای

 ...بشم نزدیک بهش

 

م دارم شو سوار ابی:فراز  ...خونه منر
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خونمون قبل دفعه ویل...میکردم فرار قبل دفعه مثل باید

 ...بود جدا

 

 ...دیگه بیا د:فراز

 

 رو کش هر اون...بودم دل دو...دادم قورت دهنمو آب

ی هر...نمیکنه رخشش این سوار  دوست باهاش که دخن 

 ...بکنه موتورش سوار اونو فراز کنهیم التماسش میشه

 

 مقاومت؟ من و کنهیم اضار بهم داره فراز اونوقت
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...انداختم الکچریش و پیکر غول موتور به نگایه دوباره

 

؟سوارشویم پا اون پا این داری چرا:فراز  نباش نگران کپ 

 ...بیفپ   زارمنیم

 

ه چشماش تو متعجب و شوکه حرفش این شنیدن با  خنر

 ...شدم

 

 سواری موتور از بود فهمیده المصب...بود فهمیده

سم؟  مین 

 

 بودم شده شم بر خاک...دادم قورت دهنمو آب دوباره

 ...ها بچه دخن   مثل
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 نگاهم محکم و حمایتگر یجوری بود عجیب چشماش

 من چشمامونو کننده مجذوب و قوی اتصال این...میکرد

 ...کردم قطع

 

 که حایل در...کرده اشتباه که کن ثابت بهش مروارید

 ...هدف تو زده درست و نکرده

 

 باید االن ...شدم موتور ترک سوار شی    ع و کردم بلند پامو

 ؟ میکردم چیکار

 

دم چنگ نیفتم اینکه برای  فراز؟ کت به منر 

 

 شده هندی فیلم ،انگار بود زندگیم لحظه ترین المصب

 ...بود
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 تو ویل بیفتم خنده به بود مونده کم فکر این با لحظه یه

 من آشفته وضعیت کرد خطور ذهنم به لحظه همون

 ...نیست دار خنده اصال

 

 ویل شدم کشیده عقب یکم داد گاز تا کرد روشن موتور

 ...نیفتم تا زدم چنگ فراز چریم کت به شی    ع

 

 احساس لحظه هر بود کرده عرق دستم کف بودم معذب

 از تعادلمو من و میخوره لنر   دستم از چرمش کت میکردم

 ...بودم کرده حبس نفسمو...میدم دست

 

وند آروم داشت همیشه خالف بر  ...منر
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 هم از ییک اینکه احتمال که شدیم دور دانشگاه از انقدری

 احتمالش بازم ویل کمه خییل ببینه مارو دانشگاهیامون

 ...هست

 

 ...برسه گوشم به تا گفت بلندی صدای با فراز

 

 شدی سوار عزرائیل رموتو  پشت انگار...باش راحت:فراز

 موتور با تصادف حاالسابقه تا...نمردی تا بکش نفس

 ...نداشتم

 

 کنه؟داشت آرومم حرفاش با میخواست که بود فراز این

اشت؟ وقت برام  منر 

 

 که رفتیم داشت قلبم...نبودم دنیا این تو اصال که انگار

 ...بشم ریلکس و بتپه آرومن  
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 کوبیده صورتم تو القش مثل باد با همراه فراز عطر بوی

 دیگه که جوری...کشیدمیم بو عمیق خییل من و میشد

 ...میدادم دست از داشتم بویاییمو حس انگار کم کم

 

 تو انگار...میکردم گرما احساس من ویل...بود شد هوا

 ...بودم داغ کوره

 

 که شد کشیدن فراز گردن پشت به چشمم ناخودآگاه

 شبنم مثل ودب نشسته پوستش رو عرق قطره چند

گ رو صبحگایه  ...سفید گلن 

 

 بود؟ شده چمون ما

 بود؟ چ   جاذبه این

 ...کرد کشف رو زمیر   جاذبه که نیوتون
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 من به و کنه کشف رو جاذبه این دلیل تونهیم یک حاال

و چیه؟این حس این بگه  چیه؟ انرژی و ننر
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 زوج دوتا مثل...خونه اومدیم هم با

 

 مهم برام اصال و بود شده معپ   ی   برام فرهان ماجرای

 ...نبود

سه حسابش به فراز میدونستم  حرق   بهش اگه حپ   منر

 ...نزنم

 

 بود؟ راحت خیالم چرا

 شده؟ گرم دلم چرا
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 نداشتم عادت من...باشم داشته حایم نداشتم عادت من

 ...بشن فصل و حل شی    ع  مشکالتم و ها دغدغه

 

 همیشه مثل انداختم مناخونا به نگایه و بستم کتابو

  هیچ بدون و بودن کوتاه
 
  و رسیدیک

 
 ...رنیک

 

ا و زناد و مده رو چ   روزا این میدونستم  به چطوری دخن 

سن خودشون  ...منر

 

 که مپ  ...کنم خرج دلم برای یکم منم خواست دلم یهو

 ...کردمنیم خرج بیهوده تومنم هزار حپ  

 

 موهام به میخواست دلم...برسم ناخونام به خواست دلم

 ...بدم صفای  
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...نبودن معلوم زیاد و بود روشن و کریک صورتم موهای

ونه ویل نازک ابروهام  بهشون دست بحال تا بودن دخن 

 ...بودم نزده

 

 ...کنم آرایش اومد یم پیش کم

 

  سال چند این اصال من...داشتم ایناشناخته حس
 
 زندیک

 بودم؟ نکرده

 

 ...کنم جمع پول و بخونم درس تا بودم کنده جون فقط
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...بودم اومده خودم به تازه

 

  حق منم
 
 و بخرم کتاب میتونم بود خوش دلم داشتم زندیک

 بدم؟ خونمو اجاره

 

 خودم پس ویل بودم رفته پیش خوب درسته بحال تا خب

؟  چ 

 

 سیاه و خاموش صفحه رو صورتمو و برداشتم رو گوشر 

 ...کردم برانداز گوشر 

 

ا از تا چند بحال تا  بودن گفته بهم دوستام و دخن 

 ...گرفتم روحیه کیم فکر این با...زیبام

 

 ...داشتم قبویل قابل چهره حداقل پس
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 گوشر  و شد زده هیجان قلبم فراز با سواری موتور یاد با

 ...زدم چنگ محکمن   رو

 

 واقعا؟ متنفره ازم

 نمیام؟ چشمش به

 

 هیچ دنیا دوست رویا، با بده توضیح بهم اومد چرا پس

 نداره؟ ایرابطه

 

 میکنه؟ کمکم و میاد در پشتم جا همه و  همیشه چرا

 

ه اون به چرا  نمیکنه موتورش سوار رو کش گفت دخن 

 کرد؟ سوار منو ویل

 

 نیست؟ خوی   دلیل اینا همه

 کردم؟ خوش دل الیک من یا
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 انگار کنهیم فرار ازم داره...اتاقش توی بود چپیده اآلنم

 ...ببینه منو زیاد خوادنیم دلش

 

 .کشیدم آیه

 رسیدم؟ اینجا به که چیشد

 

 ...چکید چشمم از اشیک قطره

 

 کنم؟ چیکار احساس و دل این با من حاال
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...برام بود خاض روز مثال امروز

 

 که همه برعکس...میکردم تنهای   احساس سال هر مثل

ن جشن تولدشونو روز سن ونخودش به کیل و میگنر  منر

 ...گرفتیم دلم بیشن   فقط من ویل

 

 ناخونام به و برم بود این کردم امروز که خاض کار تنها

 ...برسم

 

 ساده خییل و کریم رنگ الک ناخونکار خودم خواست به

 ...داد بهشون ونظیم زد ناخونام رو

 

 ...گرفتم بهداشپ   آرایشر  وسیله تا چند بعد و

 

ینای و گشتمیم تنها تکو بازار تو  نگاه هارو مغازه وین 

 ...میکردم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خونه وقپ  ...بود زده زنگ اون زدم حرف مامانم با صبح

 نه مبلیع   و بود کوچیک کیک یه سهمم حداقل بودم بابام

 ...داشتم هدیه بعنوان زیاد چندان

 

 از...خودش برای داشت عالیم هم هدیه و کیک اون

 ...بودیم یعقان های بچه ما و میومد بر این هم بابا دست

 

 مشکالتش و نداری و فقر از زدم حرف هم بابا با صبح

سید حالمو فقط همیشه...زدنیم حرق   هیچوقت  و مین 

ی که گفتیم آرومن    ندارم؟ نیاز چنر 

 

ی اگرم من و چون نمیگفتم اون به میخواستم چنر 

 ...بشکنم غرورشو خواستمنیم و ندارهمیدونستم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 خونه سکوت...بودم دیدهن فرازو صبح از بود شده شب

 تنهاییامو و بدبختیا تمام و میکشید آشوب به بیشن   دلمو

 ...میکرد یادآوری بهم

 

 ...بودم ناراحت

 ؟ چرا آخه

 

 ...تولدمه روز امروز بدونه کجا از اون
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 ...میخواست گریه دلم

 ...نکردم گریه نه ویل
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی بوی خونه...بود مرتب جا همه  کننده بو خوش اسن 

ی و میداد   هم به و کثیف   و چرک از خن 
 

 تو دیگه ریختیک

 ...نبود خونه

 

 برم تا شدم بلند جام از بود گذشته هم ده از ساعت

 تو... بمونم بیدار این از بیشن   خواستمنیم بخوابم

ی فتم فرو خواب و بیخن   ...بود بهن   برام منر

 

 ...تولدمه امروز که جهنم به اصال

 

 ...شد باز هم خونه در رسیدم تاقما در جلوی تا

 

 قفل شدن باز صدای که رفتم فرو خیال و فکر تو انقدر

 تا نکرد بلند ششو حپ  ...بود فراز ...بودم نشنیده درو

 ...کنه نگاهم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ه که مپ   به توجه ی   ه خنر  هیچ بدون میکردم نگاهش خنر

 ...شد وارد بعد و کرد باز اتاقشو در حرق  

 

 که بود اتاقش در شدن کوبیده هم به صدای بعدش و

 بود؟ چش این پروند جا از منو

 

 دعوا بازم نه؟شاید یا خوبه حالش ببینم نداد مجایل حپ  

 کرده؟

 

 بیاره؟ در برسر  این کار از ش نمیتونه آدم

 

 ...بستم درو و شده اتاق وارد ناچار

 

 مثل روزم یه و شاغم میومد خودش میشد خوب روز یه

 ...هللابسم اون و میشدم جن من امروز
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...خودمه تقصنر  اصال

ون حرض نفسمو  ...دادم بنر

 

 ...منه تولد امروز

ه کادو من برای ینفر باید  هیوال اون برای رفتم من ویل بگنر

 ...گرفتم کادو

 

اهن چ   اونم  فراز یاد خورد بهش چشمم تا...مردونه پنر

 ...افتادم
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 ایم؟ هساد و میدیم وا زود دخن   ما

ه؟ نشات بودنمون احساسای   از اینا همه یا  میگنر

 

 ...انداختم جامو

 

 ...کشیدم موهام بیر   دسپ   و کردم باز شم رو از شالمو

 فقط و بودم کرده نصب دیوار رو که کوچییک آینه مقابل

 ...ایستادم بود مشاهده قابل توش صورتم

 

 ...ویل...اومد یم بهم صوری   رژ

 

 ...نمیکنم آرایش هیچوقت دیگه...مکشید لبم رو دسپ  

 

 یک؟ برای آخه

 مهمه؟ من دل مگه
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...خورد در به ایتقه

 چندان نه و ایقهوه در سمت نگاهمچرخوندم شمو

 ...شد کشیده محکم

 

 ...ندادم خودم به کردن فکر اجاره

 

 کج شمو ... کردم بازم کیم درو الی...رفتم در سمت

 ببینم بهن   تا کردم

 

 ...زدمش گوشم پشت افتاد صورتم رو موهام زا ایطره

 

 ...میکرد نگاهم مستقیم داشت که کردم نگاه رو فرازی و

 

 دو دو و میدرخشید چشماش...بود شده قرمز صورتش

د  ...منر 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ه نگاهش  بود دید قابل که بود موهام و صورت نصف خنر

 ...براش

 

ی دستش تو  ...داشت چنر 

 

 ...پرسید و شد نزدیک هم به ابروهاش اندیک

 

 کردی؟ قایم خودتو چرا:فراز

 

 ...شدم دستپاچه
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 ...بستم درو

 

 ...گشتم شالم دنبال

 

 چرا بود؟درو شده مرگم چه من...انداختم شم هولیک هول

 بستم؟ روش به

 

 پامو شتا از و شد گرد چشماش کردم باز درو وقپ  

 ...کاوید

 

 ...رفت باال لبش گوشه

 ...فهمید رو جریان

 

 بود؟ ندیده منو روشی بدون که نه
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 فرار و ترسیدم دزدا اون از اینکه بخاطر اونرسی خب

 خود ی   خود از نمیشه دلیل االن ویل بود لخت شم کردم

 ...بشم

 

 بحث جای کیل خودش فراز با شدنم همخونه همیر  

 ...میشد من حال به وای میفهمید بابا اگه که داشت

 

 تو پاکت و...گرفت چشمام از نگاه...کردم نگاهش منتظر

 ...گرفت سمتم دستشو

 

 ...پرسیدم و کردم نگاهش متعجب اینبار

 

 چیه؟ این:مروارید

 

ش:فراز  ...میفهیم کن بازش...بگنر
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 جعبه  نفهمم که نبودم احمق...کردم نگاه توشو...گرفتم

 ...گرونش نسبتا نوع از اونم...بود گوشر 

 

 ...مکرد نگاهش و کردم بلند شمو سوایل

 

 ؟ کیه برای این:مروارید

 

 ردیف و گرفت فاصله هم از کیم لباش...زد پوزخندی

 ...گذاشت نمایش به سفیدشو دندونای

 

 نیست؟ تولدت امروز مگه:فراز

 

 ...تنم رو ریخی    شدی آب انگار یهو...زد خشکم

 

 میدونست؟ اون
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 ...تولدمه امروز میدونست اون

 بود؟ تهگرف کادو برام یعپ  

 

 ...نمیشد باورم اصال

 

 ...پرسیدم فقط

 

 تولدمه؟ امروز میدونسپ   کجا از:مروارید
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 حپ   آورد در سیگارو پاکت جیبش از...زد پوزخندی دوباره

ون نخ یه  دنبال جیبش تو و گذاشت لباش بیر   و کشید بنر

 افتاد درهمم اخمای به چشمش وقپ   ویل گشت فندکش

 کردنش روشن از یکردمم نگاه سیگارش به داشتم که

 ...شد منرصف

 

 فکر بهش تا داشت الزم بیداری شب یه خودش همیر  

 شد؟ منرصف من بخاطر چرا که...کرد

 

 ...گفت درهم اخمای با

 

 خونه تو هاتبرگه و کتابات و وسایلت همیشه:فراز

 ...دیگه ولوان

 

 بود کشیده شک...بود فهمیده مدارکم کپ   روی از پس

 وسایلم؟ بیر  
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سیدم سوالو نای  رو گوشر  حاوی پاکت بجاش...نن 

 ...گرفتم سمتش

 

 تا نبود پرسیدن به نیازی و بود خریده کادو برام اون

 ...بشم مطمعن

 

 ...شد کشیده صورتم به دستم از نگاهش

 

 ...کنم قبول اینو نمیتونم من:مروارید

 

 ...اخمو بشدت و شد جدی صورتش آن همون تو

 

 ...رسید مگوش به کشید که حرض نفس
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 جای   یه از یا حرومه پولم کپ  یم فکر حتما هه:فراز

 دزدیدمش؟
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 ...من به بدش

 

ون دستام بیر   از پاکتو  کرد پشت و کشید بنر

 ...بود دوخته و بریده خودش...بهم

 

 دور قدم چند که  کردم نگاه اونو شده گرد چشمای با

 ...شد

 

 دارم؟ شک بهش میکرد فکر...رفتم شش پشت
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نم؟ تهمت بهش میکرد فکر  منر 

 

 حپ   بودم کرده فکر  آمدش در و شغل به چرا دروغ خب

 ...ویل ویل، بودم کرده قضاوتشم ذهنم تو باری چند

 

 ...نه االن

 ؟ این بخاطر بود خریده کادو برام اینکه نه

 

 پولشو بهروز و پری مامان بود حروم پولش اون اگه ویل

 ...نمیکردن قبول

 

 ...که نبودم اونا از تر کار رستد دیگه

 

 ...زدم صداش شی    ع
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 ...فراز:مروارید

 

دم صداش اسم به بود بار اولیر    ...رسای   این به اونم منر 

 

 ...ایستاد

 ...بود بهم پشتش

 ...بود پهنش های شونه و بلند قد مقابلم منظره

 

 ...کنم حل سوتفاهمارو تا دستپاچه...اومدم بحرف

 

یم...من...کردی برداشت اشتباه تو....نه...نه:مروارید

 ...نکردم فکری همچیر  ....دوی  

 

س از  ایستاده که حاال...بودم افتاده نفس نفس به اسن 

 و کشیدم عمیف   نفس...داده بهم توضیح فرصت یعپ  

 ...دادم ادامه
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 قبول ازت ایهدیه همچیر   نمیتونم فقط من:مروارید

 گوشر  اون منفهم که نیستم احمق انقدرام دیگه...کنم

 ...قیمتشه میلیون بیست یا پونزده
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 سوی   زهره که...کنم چک ساعتو تا آوردم در گوشیمو

 ...گفت و کشید

 

 ...مبارک نو گوشر ...ننه اوه:زهره

 

 مشغول و کشید دستم بیر   از رو گوشر  بدیدا ندید مثل

 ...شد بررسیش
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 اینو نداری مول پول میای ناله چس همش که تو:زهره

 خریدی؟ چجوری

 

 دستش بیر   از خودش مثل رو گوشر  و زدم پوزخندی

ون  ...کیفم داخل انداختم و کشیدم بنر

 

 ...رسونده خدا کن فکر تو:مروارید

 

 با آسمون به رو بعد و کرد نگاهم مشکوک و شیطون

 ..گفت ای بامزه لحن

 

 ...پولدار کیسای این از برسان رب یا:زهره

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دوباره خواست تا...رفتم بهش ایغره چشم و خندیدم

 سکوت دو هر شد باعث فراز صدای بشه گوشیم پیگنر 

 ...میکرد نگاه شمو پشت شده گرد چشمای با زهره کنیم

 

 بود؟اسممو؟ زده صدا منو فراز

 

 داشت فاصله باهام قدم سه کردم نگاهش و چرخیدم

 ازش رو گوشر ...میشد یجوری دیدنش با بار هر دلم...

 ...ودمب کرده قبول

 

 همراه...میکردیم نگاه همدیگه چشمای تو مستقیم دو هر

 ...معروف جاذبه همون با

 

 گردش در صورتم تو نگاهش...رفتم سمتش قدم چند

 مبکرد؟ نگاه منو اینجوری چرا این...بود
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؟ کاری سالم:مروارید  داشپ 
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 ...خونه میام دیر امشب بگم بهت میخواستم:فراز

 

 میده خن   زنش به داره انگار که میکرد رفتار مردی مثل

 ...رهیم خونه به دیر

 بود؟ نزده زنگ بهم چرا پس

 اینجاست؟ االن نیومده خوشت تو اینکه نه

 

 ...بودیم ایستاده درخت تا چند کنار و دانشگاه حیاط تو

د حلقم تو انگار قلبم  ...منر 
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 با وتور  بقیه که نیسی    این نگران احیانا خانوم مروارید

؟ فکر اشتباه موردت در و ببیی    فراز  کی  

 

 ...بده منطقت به هم توضیج یه نه جوابت اگه

 

 ...سوالم بود فکر بدون و ناخودآگاه

 

ی؟ کجا:مروارید  منر

 

 بودم آماده سوالم این از شدم پشیمون...پرید رخم از رنگ

 واقعا و بده جوابمو زبون زخم با و بشه عصبای   تا

 ...بود کرده سکوت ویل سوالم این از کنه پشیمونم

 

 صدای با آرومن  ...میکرد نگاهم حرف از پر و عمیق

 ...کرد زمزمه ای شده خشدار
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 ...دعوتم مهموی   یه به...دارم کار:فراز

 

سم تا گرفتم دست به زبونمو اختیار دیگه  مهموی   چه نن 

 ؟...و

 

 سوالو این که نیستم مقایم در االن گفتیم منطقم یعپ  

 ...سمبن  
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 پا اون و پا این...دادم تکون فهمیدن معپ   به شی فقط

 ...کردم
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 نگاه اطراف و من به فقط سکوت در همینطور اونم

 ...میکرد

 

 ...دیگه برو خب

 این در حرق   نمیتونست آدم که بود جدی و مغرور انقدر

 ...بزنه مورد

 

 ...افتاد انفره به نگاهم که بودیم ایستاده عالف همینطور

 

 از پر نگایه با و اومد...شد گرد چشمام لحظه همون

 ...گذشت کنارمون از کینه و نفرت

 

 اصال...بود فراز کار مطمعنم کبودش چشم و گونه اون

 ...نبود پرسیدنش به نیازی
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 شد کشیده فراز به فرهان از نگاهم شده گرد چشمای با

 ...رفت و بهم کردم پشت و زد پوزخندی

 

 ...فتر  آره

 

 شد آویزون بازوم از و رسوند بهم خودشو پشت از زهره

 ...خودم مثل کرد تماشا فرازو رفی    مسنر  و

 

 رشیدی فرهان طلبکار نگاه اون مخن   رو همه از

 ...عوض   خورده که کتیک جونش نوش...بود

 

نم گند تصمیماتم با من یک تا  برای و احوالم و حال به منر 

 میکنم؟ تراشر  مشکل خودم

 

 حایل در...بودم شده دوست فرهان با آخه بود آدم قحظ

 ...بیشن   فراز به نسبت من حسای و شد برعکس چنر   همه
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 چجور واقعا فهمید نمیشد اصال بود مرموز خییل فراز

 ؟ آدمیه

 میکنه؟ چیکار

 میاد؟ و رهیم کجا

 

 و رفته؟ کجا فراز که کردم فکر این به شب های نیمه تا

 از ییک با بوده؟حتما مهموی   چجوری مهموی   اون اصال

اش دوست  رفته؟ دخن 

 

 ...کرده کارو همیر   زیاد احتمال به آره

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

یم عذاب و میشدم ناراحت بهش کردن فکر با چرا پس

 کشیدم؟

 

 مطمعن و نشنیدم رو خونه به ورودش صدای وقپ   تا

 با ،خواب اتاقش رفته و برگشته خونه به تنها نشدم

 ...بود یبهغر  چشمام

 

 بودم؟ شده اینجوری چرا

 بود؟ چ   نفهمم زبون دل این با تکلیفم اصال

 

  اینجا باید یک تا
 
 میکردم؟ زندیک

 

  طرز این با زود و بودم کرده عادت چرا اصال
 
 وفق زندیک

 بودم؟ کرده پیدا

 

؟اگه بفهمه بابا اگه ؟ دنبالم بفرسته رو نعیم چ   چ 
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 حتما و تهران میاد یکار  برای نعیم گفت تولدم روز چون

 ...بزنه شی یه بهم تا میفرستتش

 

 ...بود بزرگن   ازم سال ده و بود عموم پرس نعیم

 

 مثل و بود سکه بارش و کار که خاندانمون از عضوی تنها

 ..نبود فقنر  و بیچاره بدبخت ما

 

 بود حالل پولش از قرون هر و بود خودساخته آدم یه اون

 بکار عقلشو پیش سال چند...میکشید زحمت براش و

وع رو ...و خرما صادرات و واردات کار و انداخت  شر

 ...کرد

 

 ...گرفت خوب خییل کارشم و
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 داخل اونو و زدم فراز به لبخندی بود بغلم تو ایبچه

 ...گذاشتمش بازوهاش بیر   و آغوشش

 

 انگار که ایبچه دخن   و من به عشق با و زد لبخندی فراز

 ...کرد نگاه بود ماهش چند فقط

 

 ...گذاشت لبام رو ای بوسه و شد خم

 

 هلش عقب به خنده و عشوه با...کرد ترعمیق رو بوسه

 ...دادم
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 چشمم گرفت فاصله ازم فراز و شد سیاه جا همه آن یک

 منو مظلومش و صاف نگاه همون با که افتاد بابام به

 ...انداخت فراز به بدی نگاه ویل کردیم تماشا

 

 ...افتادم گریه به زدم یادفر 

 

 بهم نفرت از پر نگاه یه اینبار ...کرد تغینر  بابا نگاه

 ...گرفت فاصله ازم و بهم کرد پشت و انداخت

 

 بیشن   و شنید نیم انگار ویل زدم صداش و دوییدم دنبالش

 ...گرفتیم فاصله ازم

 از رفتنمو راه قدرت و میشد فلج انگار رفته رفته پاهام

 ...ممیداد دست

 

 ...کردم نگاه اطرافو...پریدم خواب از و زدم جییع  
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 بود؟ خوای   چه دیگه این

 

 ...بود شده خشک گلوم
 

 باید من چرا...زدم گردنم به چنیک

 ببینم؟ خوای   همچیر  

 ...بودم ترسیده

 

 ...بود تاریک جا همه

 

 و کردم روشن چراغو لرزونم تن همون با و شدم بلند

 ...ستمنش و خوردم ش دیوار کنار
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 وقت دیگه که کرد اعالم و شد بلند ها دانشجو از ییک

 اخم با و کشید عمیف   نفس استاد شده تموم کالس

 چند خنده صدای که کرد نگاه رو دانشجو همون نمایشر 

 ...شد بلند دیگه نفر

 

 

 ...کردم جمع وسایلمو آرویم لبخند با

 ...نبود خوب روحیم حال

 نگاه با البته که کرده پف صورتم و چشما میکردم احساس

 ...نیست اشتباهم همچیر   احساسم فهمیدم آینه به کردن

 

 تو وسایلمو...بخوابم بودم نتونسته اصال کابوس اون بعد

 ...شدم بلند جام از و ریختم ام کوله

 

 نگاهش و چرخیدم زد صدام همکالسیام از هم ییک فریده

 ...کردم
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 اومد سمتم دست به جزوه

 

 ...بود کالس زرنگ شاگرد

 

 کرخت تنم...میکردن ترک کالسو داشی    ها دانشجو همه

 ...عمیق خواب یه به داشتم نیاز...بود حال ی   و

 مورد در فریده که سوایل به و کنم حوصله کردم سیع ویل

 ...بدم جواب بود پرسیده درس

 

 رفت و کرد تشکر ازم کوتاهم توضیح شدن تموم بعد

 ...کنه جمع یلشووسا تا کیفش سمت

 

 باز در سمت...نبود ای دیگه کس اون منو بجز کالس تو

 مقابلم سجودی عیل که بشم خارج ازش تا رفتم کالس

 ...شد راهم سد و شده سن   
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 ...کردم نگاهش اخم با بعد و شوکه اولش

 

 میخواست؟ چ   دیگه این

ی دیگه  ...نبود صورتش رو زخم و کبودی از خن 

 

 متوقف شم پشت که شنیدم رو فریده قدمای صدای

 ...شد

 

 ...ببخشید:فریده

 

 و ایستادم کنار...کنیم باز براش راهو خواست کلمه این با

 ...انداختم فریده صورت به نگایه

 

 عیل به نگاه یه بعد و کرد نگاهم آروم و قضاوت بدون

 ...شد خارج کالس از سجودی
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ه عصبانیم نگاه  مسنر  داشت هک شد سجودی عیل خنر

 که فهمید انگار نگاهمو سنگیپ   میکرد نگاه رو فریده رفت

 ...چرخید روم نگاهش

 

 ...اومد در گردش به صورتم تو نگاهش

 

 ...شد راهم سد دوباره که بشم رد کنارش از خواستم

 

 میکردن نگاهمون بودن گذر در راهرو تو که دانشجوهای  

 بعضیا و لسوا و قضاوت از پر نگاهشون...میشدن رد و

 ...بود تفاوت ی   هم
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 ...غریدم لب زیر خشم با

 

 میخوای؟ چ   دیگه...کنار برو :مروارید

 

 ...اومد بحرف و زد پوزخندی

 

 ...بزنیم حرف باهم باید:عیل

 

 مهم برام حرفات وقتشو نه دارم حوصلشو نه:مروارید

 ...نیسی   

 

 ...بودم کرده عصبانیش انگار

 

 برداشت قدم جلوتر دهش خلوت کیم راهرو دید وقپ  

 شده گرد چشمای با و بدم نشون واکنش شدم مجبور

 ...بشم کالس وارد دوباره و برم عقب عقب
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؟ چیکار داری هییپر :مروارید  میکپ 

 

سم از پر و عصبای   لحن به توجیه  ...نداد اسن 

 

 ...ایستاد مقابلش و بست درو و شد کالس وارد

 

 ...گذشتیم شش تو چ  ...رفتم عقب دیگه قدم چند

 

 دست به کیف تفاوت ی   کامال اونکه به بلندی صدای با

 ...گفتم میکرد تماشا منو بودو ایستاده

 

 

 جونم؟میخوای از میخوای چ   کاریه؟باز چه این:مروارید

 ...وگرنه برم بندازی؟بزار شزبونا منو دوباره
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 ...پرید حرفم وسط

 ...زد پوزخندی

 

؟ وگرنه:عیل  الت  مرشدی فراز به دوباره  میخوای ثالم چ 

 
 

 برسه؟ حسابم به بیک

 

ون بینیم از حرصیمو نفس...بود ریخته هم به اعصابم  بنر

 ...میشد تموم همیشه برای یکبار باید ماجرا این...دادم

 

 ...اون شاغت بیاد نگفتم بهش من:مروارید
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 ...عصبیش خنده بعد و...مغزم رو رفت پوزخندش دوباره

 

 معلوم اون چرا که بود سوال جای برام فقط  هه:عیل

 اون که بعدشم...دادی ترجیح من به رو الحال

 ...داغونن   ییک از ییک انتخابات...فرهان

 

س از معمول طبق و بود شده خشک گلوم  کف اسن 

 ...بود عرق از خیس دستام

 

 ...گفتم لرزوی   صدای با

 

 با نه تو با نه ندارم باکش کاری اصال من ببیر  :مروارید

 ...بردار شم از دست لطفا...فرهان و فراز

 

 ...کرد نگاهم قضاوت و نفرت از پر
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 متاسف خودم برای عمرم تو بار اولیر   برای:عیل

ی از که شدم متاسف...شدم  خوشم تو مثل دخن 

 ...بار و بند ی   دخن   یه...اومد

 

 ...میکرد توهیر   بهم داشت اون شد گرد چشمام

 

 ...شدم عصپ  

 

 ...شو خفه:مروارید

 

 ...زد حرض از پر لبخند دوباره اون ویل
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  اینو آره:عیل
 

  چ   نیک
 

 من میخوره هم به ازت حالم...بیک

 قبول پیشنهادمو که دارم کم چ   که میکردم فکر

 ...و میشه مجرد پرسای همخونه خانوم نگو...نکردی

 

 و شد کر گوشام انگار چون نشنیدم حرفاشو بقیه دیگه

 ...ایستاد حرکت از قلبم

 

 ...محله اون به رسیدم و کردم تعقیبت:عیل

 

 ...بود تحقنر  از پر نگاهش

 

 زیر بشر  که...باشر  بندوبار ی   اینقدر کردمنیم فکر:عیل

؟ دخن   دوست تو راسپ  ...مرشدی فراز خواب  چندمشر
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 دانشگاه تو خن   این اگه...بودم گرفته تهوع حالت ترس از

 ...میشدم بدبخت من واقعا ایندفعه یدمیپیچ

 

 بدم آتو خواستمنیم...ببینه ترسمو و ضعف خواستمنیم

ل خودمو نتونستم ویل دستش ی این کنم کنن   که نبود چنر 

 ...زیرش بزنم بتونم

 

لش در سیع که بغض   با چکید چشمم از اشیک قطره  کنن 

 ...گفتم نبودم موفق ویل داشتم

 

؟تونم بیخیالم چرا:مروارید  ازدواج داری که یشر

؟ازم  میخوای؟ چ   میکپ 

 

 

 باز در ناگهان بزنه حرق   و کنه باز دهنشو خواست تا

 ...شد
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 190_پارت#

 

 شخص اون...اومد سجودی عیل سمت باد مثل فردی

 ...فراز جز باشه میتونست یک خشمگیر  

 

 اینجاییم؟ ما که فهمید کجا از

 

ی مثل  دیوار به اونو و رفت عیل سمت خشمگیر   شنر

 ...کوبید

 

 هم زیادی کار...بده نشون واکنش نکرد فرصت عیل اصال

 ...فراز هیکل و قد مقابل در اومد نیم بر دستش از
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د دیوار به اونو و گرفت گلوش از فراز  خشم با...فرسر

 ...غرید

 

ی؟هان سمتش نگفتم پیش دفعه مگه:فراز  ...نمنر

 

 فراز دست به سجودی عیل وگرنه میکردم کاری باید

یخی    همه و میشد کشته  ...اینجا منر

 

 فراز کاپشن روی از وال هول با برداشتم قدم سمتشون

 ...کشیدمش عقب به و گرفتم بازوشو

 

 ...کشتیش کن ولش...فراز کن ولش:مروارید

 

 سانتم نیم حپ   که انگار بود آهن و سنگ مثل تنش ویل

 ...کشیدمش بیشن  ...نخورد تکون
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 حرف باهام داشت فقط...کن ولش داتوروخ فراز:مروارید

د  ...منر 

 

 ...بود افتاده خس خس به عیل

 

 عقب قدم چند و کرد رها رو عیل فراز باالخره

 با و بود شده شخ صورتش...ایستادم مقابلش...رفت

 ...میکرد نگاهم خشم

 

 ...شد گلوش ماساژ مشغول شفه با و افتاد زمیر   رو عیل
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 زدم نیم حرق   اگه کنم؟ آرومش یچجور  دونستمنیم

 ...رفتیم عیل شاغ دوباره

 

 شوصدا نباید...کردم نگاهش نگرای   و ناراحپ   با

 ...میکردن

 

 صدا شو میکنم خواهش...فراز میکنم خواهش:مروارید

د حرف باهام فقط داشت اون نکن  کاری اصال بخدا منر 

 ...نداشت باهام

 

ین با...میکردم آرومش داشتم ین و نرمن   ممکن لحن آرومن 

 بهش جمالتو این داشتم بزنم حرف باهاش تونستمیم که

 ...میگفتم

 

 ...کرد نگاه چشمام تو
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 یدفعه؟ اصال چیشد

 

 زمیر   روی از کیفش برداشی    بعد و شد بلند جاش از عیل

 از داشت غصه...کرد فرار کالس از بزدل ترسو یه مثل

 ...میخورد منو درون

 

 ...شدم نابود دیگه

 ...موردم در کنهیم پراکپ   شایعه بازم مطمعنا

 

 فرار به واکنشر  فراز که اشکام یا بود من خواهش بخاطر

ه فقط نداد نشون عیل  ...من به بودم شده خنر

 

 ...انداختم پاییر   شمو

 

 ...کرد زمزمه خشداری لحن با
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؟ گریه چرا:فراز  میکپ 

 

 بهم سجودی عیل بفهمه ؟میخواست بود عصبای   هنوز

 ...شاغش بره دوباره که نه یا رسونده آسیپ  

 

 ...لرزید هام شونه...شد بلند هقم هق

 ...ها بچه مثل بودم شده

 ...پذیر آسیب دخن   یه بودم شده

 

 این از...دیگه بودم شده خسته انگار کلمه واقیع معپ   به

 ...ها بازی
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 ...غرید حرص با و محکم

 

؟ح آبغوره چرا:فراز  گریه داری چرا ببینم بزن رفگرفپ 

؟تو  نداشته؟ کاریت الشر  اون گفپ   که میکپ 

 

 باشه؟ من حایم میتونست یک تا فراز

 کجا؟ تا آخه

 آخرش؟ تا

؟ برای اصال  چ 

 

  خودش پس
 
؟زندیک  درسش؟ و چ 

 

 کتک رو کرد اذیتم که هرکش و دانشگاه جون به بیفته

 نمیشه؟ بد خودش برای کنه تهدیدش و بزنه
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 براش اصال چندم بار برای دانشگاه رئیس پرس با تادناف در

 ...نیست خوب

 

 میندازه دانشگاه این از منو مدرک دلیل با سجودی عیل

ون  هیچ که پرس یه با شدن همخونه جرم به اونم بنر

 ...روش هم دیگه انگ تا هزار...نداریم باهم نسبپ  

 

 ...بودم مطمعن کنهیم اینکارو عیل میدونستم

 

فتم؟ ؟کجا میکردم یکارچ باید  منر

 

 ...زد ترسر  بهم

 

 میگم؟ چ   دارم شنوییم اصال:فراز
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 آروم خییل و...کردم نگاهش و کردم بلند شمو اینبار

 ...گفتم

 

 کتک اونو اینو من بخاطر میخوای یک تا:مروارید

؟لطفا دی آبرومو بردار؟داشپ   شم از دست بزی   ...مین 

 

 کاری اطرمبخ دیگه میخواستم شد گرد چشماش

  ش از دست میخواستم...نکنه
 
 و مشکل از پر زندیک

 ...نکردم بدبختش خودم مثل تا برداره من گرفتاری

 

ه رفتم در سمت  ویل چرخوندمش و گرفتم رو دستگنر

 ...بستش دوباره و نشست در رو دسپ  

 

 راستشو دست که دیدم رو فرازی و کردم بلند شمو

 نگاهم شده قرمز صورت با داشت و در رو بود گذاشته

 ...میکرد

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 گفت؟ چ   بهت کثافت اون:فراز

 

 بهش چیشده...بود بدخلق همیشه اینکه بود مغرور اینکه

نم زبونم زخم  نمیداره؟ بر شم از دست منر 

 

 

 ...غرید حرض و حوصله ی   که بزنم حرق   خواستم

 

 خودمو گلیم بلدم من...نده من تحویل پرت و چرت:فراز

ون بکشم بآ از  ...نباش من نگران تو...بنر

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 مثال...رفتم تر عقب قدم یه و دادم قورت دهنمو آب

 بیر   محکم کیفمو بند...کنم رفتار سیاست با خواستم

دم دستم  ...فرسر

 

 با کرده یط پیاده رو کیلومن   چند انگار که بودم آدیم مثل

 ...گرسنه شکیم و تشنه لپ  

 

 ...بودم نخورده هم صبحانه

 ...بود افتاده قور قارو به شکمم

 

س از پر  ...گفتم که مغزم به بود زده...بودم ترس و اسن 

 

ی بریم:مروارید  بخوریم؟ یچنر 
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 دانشگاه از هم دوشادوش...نکرد مخالفتیم...نکرد تعجپ  

 دانشجوهای   پرسشر  و متعجب نگاه مقابل...شدیم خارج

 ...میشناخی    مارو که

 

 تاییدی مهر مرشدی فراز کنار من متوایل شدن دیده

 خواهد پخش سجودی عیل که های   شایعه رو میشد

 ...کرد

 

 دانشگاه از احتماال که نفر چند امشب همیر   شاید اصال

ی یا  و زنا جرم وبه بشن سن    فرار خونه جلو باشن کالنن 

غ غنر  رابطه ن بیخمونو شر  ...بگنر
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 ...نشستم آروم شد سنر  که شکمم

 ...بود من میخ نگاهش و میخورد غذاشو رومآ داشت فراز

 

 ...بود منتظر

 آروم خییل ظاهر در دو هر ناباوری و تعجب کمال در

سیدم بنظر  ...منر

ی رستوران همیر   بخاطر بود گذشته ناهار وقت از  مشن 

 ...نداشت زیادی

 

ون به بزرگ پنجره از نگاهم  آمد و رفت در همه...افتاد بنر

  و بودن
 
 ...بود انجری در زندیک

 

 احساسش من بیفته بدی خییل اتفاق بود قرار انگار

 ...میکردم

 ...بخوره هم به چنر   همه بود قرار
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 ...زدنیم حرق   فراز که داشت تعجب جای

 ...گفتچ   بهم عیل بگم نمیکرد مجبورم باز

 

 ...کردم نگاه صورتشو و چرخوندم شمو

 

 ...رسیدیم بنظر خواستپ   و جذاب بینهایت اول وهله در

 ...جذاب ویل بد های پرس اون از

 

 که...دارن خودشون در هم خوی   که بدی پرسای اون از

 ...پاک ذاتشون

 

 ...بودیم شده آشنا هم با دیگه یجور دیگه یجای کاش

 

 ...نداشت وجود دردش این برای ای چاره راه
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 ...اومدم بحرف آروم

 

 نههمخو  تو منو دونهیم...سجودی عیل:مروارید

 ساکت که ست حرفا این از تر عوض   اون...شدیم

 دونمیم... متنفره هم تو از...گرفته دل به کینه ازم...بشینه

 ...نیست بردار دست
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د دستشو تو چنگالو  بزرگ دست شدن سفید از اینو فرسر

 ...فهمیدم اشمردونه و

 

 ...نشدم خایل...نشدم آروم اصال...زدم حرفمو

 ...شدم رگمشد بیشن  
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 ؟کنه چیکار میخواست حاال

 

سم بحسابش نباش نگران:فراز  ...منر

 

 میشد ختم فرار حل راه میدونستم بستم محکم چشمامو

نیم اینو من ویل گرفی    چشم زهر و کاری کتک به

 ...خواستم

 

 ...کردم نگاهش دوباره و کردم باز چشمامو شی    ع

 

 ...محکم نه یه با کردم مخالفت

 

 ...نه:مروارید
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 ...شد نزدیک هم به ابروهاش

 

 ایندفعه...دانشگاست؟ رئیس پرس اون رفته یادت:مروارید

 ...میشم اخراج حتما ایندفعه مونهنیم برام آبروی   دیگه

 

 ...گرفت دوباره بغضم

 

 میشه؟ چ   شاغم بیان که دوی  یم:مروارید

 

 ...چکید چشمم از اشیک قطره دوباره

 

 ...شد کالفه

 

 من ویل باشه نداشته فرق   تو برای شاید:مروارید

م  ...بفهمن خانوادم اگه...میشه بد برام...دخن 
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 ...شد بیشن   بغضم

 ...کردم فکر نامردی و قساوت با

  های دخن   دوست با که
 

 مهم براش حتما داره که رنگارنیک

 ...بدن ربط بهش هم منو نیست
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ه فقط نداد جوای    ...کرد نگاهم خنر

 ...نداد نشون واکنشر  ویل بود تنر   کالمم و تند حنمل

 

 منر   روی که فندیک و سیگار پاکت بود فکر تو انگار

 پاکت درون از سیگار نخ یه و برداشت رو بود گذاشته

ون  ...گذاشت لباش بیر   و کشید بنر
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 که کنه نزدیک سیگار به فندکو شعله تا کرد بلند ششو

 ...افتاد بهم نگاهش

 

 تنها و داره همراه بود کرده فراموش که دبو  کش مثل

 ...نیست

 از باشم من که مقابلش طرف بود فهمیده که کش مثل

 ...میاد بدم سیگار بوی

 

  با
 

 بیر   و برداشت رو بود لباش بیر   که سیگاری کالفیک

 ...مقابلش دسپ   پیش رو ریخت و کرد لهش دستش

 

ون به و صندلیش به داد تیکه ه بنر  ...شد خنر

 

 ش بلبشو این تو من روزای این آشفته و مریض ذهن

 ...نشستنش ژست این رو کرد زوم و خورد
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 خوده شناخت به کمیک هم مرد این با شدن همخونه حپ  

 ...بود نکرده واقعیش

 

 فقط فراز...و...و...کنهیم کار تتو اون میدونستم فقط من

 خطا از پر و تاریک شنوشت با و رحم ی   مرد اون

 ...نداره شایدم و داره خطای   ایدش...نیست

 

سه بنظر سیاه دور از  ...نزدیک از ویل منر

 

 

 داری؟ حیل راه تو:فراز
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 ...کنم عوض مکانمو اینکه جز نداشت وجود حیل راه هیچ

 ...میکردم ریسک باید

 

 برم؟ خونه اون از خواستنیم دلم چرا

 چرا؟

 

 ...نه یعپ   این و دادم تکون طرفیر   به شی

 

 کنه؟ جور جای   یه برام میگفتم بهش باید

 اون به توجه با کنم پیدا رو جای   نمیتونستم خودم منکه

 هم مطمعپ   جای ساحل و بود فرستاده فایط که آدمای  

 ...نداشتم شاغ

 

 آرامش که جای   تنها...بود امپ   نا و خطر از پر  محل اون

 ...بود فراز خونه بود راحت خیالم و داشتم
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 ...موندم ویل موندم یم نباید من که جای  

 

ه دوباره  ...نبود حوایل این حواسش انگار اونکه به شدم خنر

 

اف باید من  در ویل نیستم فراز عاشق من ،آره کنم اعن 

وف  ...بهش نزدیک خییل شدنم عاشق شر

 

 برگ و شاخه بیشن   روز هر حس این روزگار بد از و

ه  عمیق بیشن   خاک تو هاش ریشه دیگه طرف از و میگنر

م جلوشو نمیتونم من و میشه  ...بگنر

 

 ...بودم شده موفق االن تا میشد اگه

  و پشیموی   بار هر بعد اونم
 
 هام حس مقابل ایستادیک
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 ریخته ترسام زود چه...کرد متوقف خونه جلوی موتورو

ذره بدون بود رانندش فراز که میشدم موتوری سوار و بود

 ...ترس ای

 

 ...شدم پیاده ازش آروم

 

 خونه در کلیدای آوردن در بعد و کرد پارک موتورو فراز

 ...شد کردنش باز مشغول

 

 دو هر شد باعث مردی کلفت صدای که بودیم فکر تو 

 ...برگردیم عقب به

 

 ...کردم ریز چشمامو
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 بازتر چشمام و شد روشن فکرم یهو...بود آشنا خییل مرده

 فراز دنبال روز اون که تشنیه غول مرد همون این آهان

 ...الکچری مرد اون و خارچ   ماشیر   اون بعدشم و بود

 

 ...گشت کوچه تو ناخودآگاه چشمام

 

 فرازو و چرخوندم شمو دیدم رو اتومبیل اون وقپ   و

 ...کردم تماشا

 

 ...بود هم تو همیشه از بیشن   اخماش

 

 ...گفت و گرفت سمتم کلیدو که کرد احساس نگاهمو

 

 ...تو برو:فراز
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 بلند مو مرد اون جدی و گر جستجو نگاه...گرفتم کلیدو

 از میخواست که انگار بود ما دستای حرکت به بزرگ و

ی  ...بیاره در ش چنر 

 

 سمت تشن غول مرد اون به توجه ی   و کرد حرکت فراز

 ...رفت بود شیشه مثل انگار بدنش که مشیک ماشیر   اون
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 ...بره بود جبورم که انگار

 

 چرخوند اشوتنه نیم و ایستاد حرکت از راه نصف ویل

 ...سمتم
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 ...بود چنر   همه گواه نگاهش

 

 که فهموند بهم نگاهش تنر  همون با ترسر  اندیک با و جدی

؟ نگاه چیو داری  ...خونه برو میکپ 

 

 دستپاچه نگاهش این دیدن بعد ویل بود زده خشکم

 ...کردم باز درو و چرخیدم

 

 سوزانندس و نفوذ از پر که سویم چشم میکردم حس

 ...کنهیم نگاهم

 

 ماشینه؟ داخل هم الکچری مرد اون یعپ  

 

 اینه؟ من مشکالت همه االن
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 آوردن در بعد و رفتم اتاق سمت افتاده های شونه با

  لباس پوشیدن و لباسم
 

 دراز و انداختم بالشت خونیک

 ...کشیدم خودم روی پتوی   و کشیده

 

 ...بود پلوغ شلوغ خییل ذهنم و بودم هکالف

 

 میکردم؟ چیکارش باید رو تازه درش

 میشه؟ بدتر یا میفته راه کارم عیل نامزد شاغ برم اگه

 

 ...میشه تر ایکینه بدتر ایعقده برسر  اون بابا نه

 

 در بازی پررو دارم من و ستنشونه همش اینا شاید

 ...میارم

 ادیه؟ع مکافات و مشکالت همه این آخه
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ز شخصیت مثل شدم  خییل  که خ نون شیال تو فرین 

 ...بود بدشانس

 ...میشه خشک  دریاهم برم دریا به اگه که آدیم شدم آره
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 شاغم؟ میومد سجودی عیل امروز همیر   باید اعد

 

 خودمو کم کم داشتم...میکشیدما راحت نفس یه داشتم

 ...میکردما پیدا

 

 شی    ع...میخورم ناخونامو دارم دیدم اومدم خودم به تا

 ...کشیدم دستمو

 ...بود مونده کارم همیر  
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 کم کم بود روشون که ژیل و الک و کرده رشد ناخنم

 ...نداشتم ترمیم وقت و حوصله اصال رفتیم داشت

 

 دور امروز ماجرای از ذهنمو میکردم سیع داشتم عمدا

 االن که هام ناخن الک به کردن فکر با حپ   دارم نگه

 ...بود فکر ترین بیهوده

 

 

 حپ   نخوابیدم تنها نه بود گذشته ساعپ   یک کنم فکر

  خواب احساس
 
 مثل چشمام و نداشتم هم آلودیک

ه و بود شده گرد جغد چشمای  خورده ترک سقف خنر

 ...بودم اتاق

 

 

 قفلش...رسید گوشم به خونه در شدن باز صدای که

 ...ردهبرگ فراز تا گذاشتم بازش...بودم نکرده
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 بهم خودشو کلید لحظه اون چرا دونمنیم داشتم کلید

 داد؟

 

 فرش رو حپ   قدماشو صدای که بودم کرده تنر   گوشامو

 ...شنیدمیم

 

 ...میشد نزدیک اتاقم به داشت

 

 ...مروارید:فراز

 

نه؟ صدا اسممو خوب چقدر بودم گفته  منر 

 

ا ما  خر زود انقدر چرا هستیم احساسای   انقدر چرا دخن 

 بهش که کش توسط اسسمون زدن صدا با میشم؟حپ  

 ...داریم حس
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 بله؟:مروارید

 

 ایثانیه چند سکوت یه از بعد و کرد مکپ  ...بیدارم فهمید

 ...گفت

 

 ...دارم حرف باهات:فراز

 

 ...شد پا به آشوی   دلم تو....افتاد دلم تو ترش

 

؟ برم اینجا از بخواد ازم اگه  چ 
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 ...کردم لرز پتو زیر

 

 که اول گزینه همون...بودم کرده فکر گزینه این به من

 ...نداشتم ایبرنامه براش هنوز ویل بود اینجا از رفتنم

 

ون اینجا از منو اگه  کنم؟ چیکار باید بندازه بنر

 میاد؟ خوشش دردش از یک خب

 

 ردیف هم ش پشت مشکالتم که من مثل دردشی اونم

 من به که هرکش و منو میخواد تنر  مثل رگباری و شده

 در پا از رو کنه کمک من به میخواد و میشه مربوط

 ...بیاره

 

 ...شانش بد ریشه این بسوزه ای

 ...انگار بریدن فالکت و دردش تیشه با منو ناف
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 نداری و فقر مورد در هیچوقت بسازیه و آروم زن مادرم

 ...میکرد درک بابارو همیشه بود نکرده ای گله

 اینکه بابت شیوناش و ناله همیشه خالم اون بجای ویل

 ...بود راه به شده بدبخت مادرم

 

 مطمعنا بشه خوشبخت مادر اگه گفتیم من به همیشه

شم  نشده خوشبخت فاطمه...میشه خوشبخت دخن 

 ...انگار نداری شانس توهم مروارید

 

 به دارم که امروز تا داره واقعیت حرفاش دونستمنیم

 ...یکنمم فکر حرفاش
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 اتاق از میکردم تنظیم شم رو شالو داشتم که طور همون

 ...شدم خارج

 

 نگاه تلویزیون داشت مثال و بود نشسته تیک مبل رو فراز

 ...میکرد

 

 مپ   به تلویزیون صفحه از طوفانیش نگاه آی   به ویل

ه داشتم که شد کشیده دم وین   ...دلهره از منر 

 

 ...بود تهبس یخ پاهام و دست

 

ون مینداخت منو فراز یم دلمو بهشم کردن فکر حپ  ...بنر

 ...شکست

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این بودن اشتباه به من تا بکنه کارو همیر   باید شایدم نه

م ی   حس  ...بیام خودم به دیگه واقعا اینبار و...بن 

 

 بود گفته...نشستم مبل رو روش روبه و رفتم نزدیکن  

 ...داره حرف باهام

 

 ...شد کالفه بیشن   بهش شدنم نزدیک با...بود کالفه

 ...نمیتونست ویل بزنه حرق   میخواست انگار

 

یم اینجوری رو بداخالق و مغرور فراز بود بار اولیر  

 ...دیدم

 

 یجای بفکر بگه مستقیم نداشت باهام رودربایسپ   اونکه

 ...خب باشم دیگه

 

 ....شدم جا جابه جام تو
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 غمگینم...بود خونه این از من رفی    ممکن حل راه تنها

سوند مرگ حد ش تا منو و میکرد  که گرگای   با اونم مین 

ون اون  ...بودن من دریدن منتظر بنر

 

 خودم حال به منو داد بهم که هشداری اون بعد فراز یعپ  

 میکنه؟ رها
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 نکنه؟ رها چرا آره

 

 داشت؟ باهام نسبپ   چه اون مگه

 شت؟دا دیپ   و بود مدیون بهم مگه
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 ؟ کردم بهش لطف   دردش بجز مگه

 

 

ه بهش و دادم قورت دهنمو آب  ...شدم تر خنر

 

 آب تا بودم منتظر که مپ  ...کرد نگاهم کردو بلند ششو

 ...دستام رو بریزه رو پایک

 

 هم عسل من یک با که فرازی همون شد و نشست صاف

 ...خوردش نمیشه

 

 دست روی دست نمیشه اینجوری کنیم کاری باید:فراز

 ...گذاشت

 

 ...ریخت هری دلم
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 بد تو برای...نداره فرق   من برای خودت قول به:فراز

 ...میشه

 

 بود؟ گرفته دل به کینه ازم

 

 ...پریدم حرفش وسط بزنه حرق   خواست تا

 

 و جا برام که نیست تو وظیفه میدونم...من...من:مروارید

 خونت تو بدی اجازه بهم حپ   و کپ   پیدا مکان

 ...ویل کردی لطف بهم کل در...بمونم

 

د حدس داشت انگار رفت هم تو بیشن   اخماش یم منر 

 ...بگم چ   خوام

 

 رو دیگه یجای زودی همیر   به نمیتونم من ویل:مروارید

 ...دوی  یم...کنم پیدا

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...ویل:فراز

 

 حرفش وسط پریدم دستپاچه منم حرفم وسط بود پریده

 ...گفتم و

 

 ،خودمم کنم یکاری زودتر باید دونمیم دونمیم:مروارید

 ویل دارم پول مقدار یه کنم درست دردش برات نمیخوام

 ...اونم نمیدم خونه که مجرد دخن   یه به

 

 ...برید حرفمو جدیت و تحکم با
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؟ خفه:فراز  میشر

 

 ...بود خشمگیر  

 ...شدم الل و شد گرد چشمام

 بود؟ چش این

 

 ...اومد بحرف

 

 از گفته بهت میدوزی؟یک و برییم خودت داری:فراز

 بری؟ اینجا

 

 ...ندادم سوالشو جواب حپ   بودم کرده سکوت

 

 بود؟ چ   منظورش پس

 ...بودم شده گیج کامال
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 بری؟ خونه این از گفتم یک من:فراز

 

 انداختم پاییر   شمو...اومدم حرف به اینبار

 

 ...هیچوقت:مروارید

 

 چیه؟ کپ  یم ردیف هم ش پشت که حرفای   این پس:فراز

 

 ...انداختم باال ای شونه

 

 ...بگم بهت دیگه چنر   یه میخواستم من:فراز

 

 موجود جو...کردم نگاهش دوباره و کردم بلند شمو

 ...بود افتضاح
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س از پر و آور خفقان  ...اسن 

 

 ...کنم چیکار دونستمنیم من

 باز دهنم...بزنه نمیتونست انگار که داشت حرق   فرازم

 اشجمله با که بگم پرت و چرت مشت یه بازم تا کردم

 ...گرفتم خون خفه

 

 ...شیم هم صیغه باید:فراز

 

 به توجه ی   که کردم تماشا رو فرازی شدو گرد چشمام

 کردو روشن رو سیگاری شی    ع حرکت یه در اینبار حضورم

 ...زد بهش پویک

 

 به میکرد خارج دهنش از که غلیظ   دودای پشت از

 ...نشست تماشام
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 قضاوتش یا ...بدم نشون عجیپ   واکنش خواستمنیم

 ...کنم

 

  خواستمنیم
 
 ...بشم پشیمون بعدا

 

 بحرف خداروشکر...کشیدم عمیق نفس و...کردم سکوت

 ...اومد

 

 این اندازه به باشه جاییم...بری نداری رو جای   تو:فراز

 مه خطا به مادر دیوث او...برات نیست امن شده خراب
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 ایفایده زدنشم کتک...داره نیم بر شت از دست که

ه؟ اون یا و بشر  صیغم یا اینه چاره راه تنها...نداره  بمنر

 

 به تهوع حالت...بودم شوکه و متعجب...بیچاره...شدرگم

ل خودمو داشتم سیع ویل اومد شاغم  ...کنم کنن 

 

 ...داد ادامه فراز که

 

 ش بالی   ای سلهم همچیر   ش نکن برداشت اشتباه:فراز

 منظورم...نیستم کش آدم  من مهمن   همه از نمیارم کش

 ...بود طبیعیش مرگ

 

 عیل گفت که لحپ   اون با...خوابید کیم دلم آشوب

ه سجودی  آدم یه مقابل که بیفتم پس بود مونده کم بمنر

 اونم آدم یه مرگ مورد در آسون چه که نشستم رحم ی  

نه حرف ایمسله همچیر   ش خودش قول به  ...منر 
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 ...شده خراب بود گفته خودش خونه به

 

 ...کنم جمع نمیتونستم فکرمو...شدم جمع خودم تو

 

 میشدم؟ مرد این صیغه باید

 یکاری...جنوب برگرد و کن جمع مروارید مجبوری مگه

 اسماعیل پرس یا نعیم با کن ازدواج اصال...کن پیدا

 ...دیگه نفر یه...یا...یا...بقال

 

 ...بودم شده دلمرده

 

 آیندمو و بخونم درس و بمونم اینجا بتونم اینکه برای

 مردی صیغه باید بسازم دارم دوست خودم که جوری

یم دود سیگار و نشسته مقابلم تفاوت ی   اینبار که بشم

 ...کنه
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 ...کنم فکر بود گفته بهم فراز

 ...ترس از...داشتم بغض

 

 ...میکردم تنهای   احساس بیشن   و میشد ترسم باعث حش

 

 چکید که چشمم از قطره اولیر  ...کشیدم شم پتورو،رو

 ...شد باز دیگه بزرگ و شور های قطره برای راه

 

 بالی  ... کردم فکر بودم دیده پیش شب چند که خوای   به

 آوار شم رو و شد پیدا کجا از دیگه سجودی عیل اسم به

 ...شد
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 ...کنم فکر رمدا وقت فردا تا بود گفته فراز

 

 حپ   گفت بمونم تا کنه پیدا دیگه یجای برام تونهیم گفت

 امن برام که نمیکنه تضمیر   ویل نکنم فکر پولشم به

 ...باشه

 

 ...شدم جمع خودم تو وار جنیر  

 

 ایتقه وقپ  ...شده بلند امگریه صدای که بودم نفهمیده

 شد بلند فراز صدای بندش پشت و خورد اتاق در به

 شاغم اومده و شنیده گریمو صدای که فهمیدم

 

 ...بود خشدار و مردونه صداش
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EXCHANGE GROUP کاری از 

؟ گریه داری چرا:فراز  میکپ 

 

 هقمو هق نمیتونستم چون گرفتم دهنمو مقابل دستمو

ل  ...کنم کنن 

 

ی صیغه اون:فراز  من زن تو...دهنیم تغینر  ما بیر   رو چنر 

 موندن اینجا تضمیر   فقط کاغذ تیکه اون...نمیشر 

 عیل مثل آدیم مقابل در تو ندارم نیازی بهش نم...تو

 ...داری نیاز بهش

 

ی اون  ...کنه کمک بهم میخواست فقط نداشت تقصنر
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 ...نداره من راجب هم پلیدی فکرای مطعنم

 

 دلش که هرکاری تا بود باز دستش مدت اینهمه اون چون

 ...بده انجام میخواد

 

 ...نبود بدی آدم فراز

 ...میداد دلداری منو حرفاش این با داشت

 

 ...نیومد صدای   دیگه

 

نیم کاری به مجبور منو اون...نکردم گریه دیگه شدم آروم

 سودی هیچ درش که بود خودم نفع به که کاری اونم کرد

 ...نداشت فراز برای

 

  برای کنم پیدا دیگه جای یه تونستمیم من
 
 برگردم و زندیک

 ...جنوب به
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 ...کنم انتخاب باید خودم

 

 ...الکچری مرده اون به میشد کشیده فکرم از قسمپ   ویل

 تصمییم همچیر   اون دیدن قبل تا فراز میکنم فکر چرا

 ...نداشت

 

 برسه؟ نظر فکرو این به فراز بود شده باعث چ  

 

 کنه؟ کمکم میخواد کجا تا فراز

 اومده؟ که اینجا تا

 نیست؟ آخرش مگه این

 

 عیل دهن تو همیش محکیم مشت صیغه این ویل

 ...سجودی

 و چرت مشت یه و ایمصیغه زن یه من کنه فکر احتماال

 ...کنه بارم دیگه پرت
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 که وجودش مثل نیست مهم برام دیگه اون حرفای ویل

 ...شدم متنفر ازش

 

 آشنا باهم داریم و نامزدیم که بگیم اینجوری میتونیم

 ...و میشم

  تنها نزاشته فراز که
 
 ...کنم زندیک

 

 شه؟آره؟می

 

؟ پدرت پس مروارید  چ 
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 بودو تمام ویل بودن فقنر  چند هر داشتم خانواده من

 بودن نبودم

 ...بودن هویتم

 ...میدادم اهمیت بهشون

 

 ویل بود خایل دستاش چند هر که کش داشتم پدر من

 ...کرده حمایتم همیشه

 ...میدادم پس جواب بهش باید من

 

 ...بودم سنجیده جوانبو امتم بودم کرده فکر صبح تا

 

 تماشای به سکوت در من فرازو...دادم قورت دهنمو آب

 ...بودیم نشسته هم

 

 ...بود منتظر البته و منظور بدون و حرف ی   نگاهش
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 ...شکستم رو لعنپ   سکوت این من باالخره

 

 ...میکنم قبول:مروارید

 

 ...رفی    باال ابروهاش

 

 فکر بهش قبال که ودنب کاری این چون نبودم خوشحال

 جواب دونستمنیم...نبود درسپ   کار اصال چون...کنم

 و نفهمه هم اگر...بفهمه اگه بدم؟البته چ   بعدا بابارو

 خواهم فکر این به همیشه بودم فراز صیغه من  ندونه

 شده خودش که آدیم یه...گوام دروغ باز حقه به که کرد

 ...هکنیم اضاق   غلطای خانوادش اطالع بدون و

 

 بودم نشنیده حرف کم بودم نکشیده مصیبت کم من ویل

 ...اون و این از
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  کارو نمیتونستم کاری هیچ بدون همینجوری
 
 و زندیک

 مهم براش هیج   که آدیم یه مثل و کنم ول اینجا درسمو

 جنوب برگردم نیست

 

 ...میکرد نگاهم سوایل داشت همچنان فراز

 

  ...آوردم زبون به رو جمله اون ویل گفتنش برام بود سخت

 

 ...میشم تصیغه:مروارید
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 ...نیستم ارزون من
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 ...نیستم بار بندو ی   من

 

 رو مشکالتش بار همیشه که تنهام دخن   یه فقط من

 پاشو که سایل چند این تو که...بوده خودش دوش

 فکراش و مشکالت و سختیا به لعنپ   شهر این تو گذاشته

 ...شده اضافه

 

 قصد که شده پیدا مرشدی فراز اسم به فردی الحا و

 ...کنه کمکش کرده

 

 مثل کردم امضا رو برگه اون من و شد خونده صیغه وقپ  

ی دیگه که بودم کش  ...نداره دادن دست از برای چنر 

 ...بودم کرده اضاق   غلطای من

 ...بودم شده خودش

 ...بود دیر دیگه ویل حدودی تا بودم پشیمون

 ...بودم ناچار همیشه مثل
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 ...میکرد رفتار سابق مثل فراز

 پول حپ   جیبش تو بود گذاشته و کرده تا رو برگه

و  ...بود داده خودش هم محرص 

 

 ...کرد برخورد خوب باهاش و شناختیم فرازو دار محرص  

 

وت تو انقدر  که آدمای   نبودم اطرافم متوجه که بودم هن 

 بدل ردو ینشونب که های   مکالمه و بودن آمد و رفت در

 ...شنیدم نیم رو شدیم

 

 گفت که میشد اکو مدام گوشم تو آقا حاج جمله فقط

م باشه مبارک  ...دخن 

 

 مباریک؟ چه آخه

 نداره؟ حضور پدری ندید
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 ندید...بده؟ جلوه عادی پیوندو این که نیست کش ندید

 نمیکرد؟ شادی کش

 من؟ بودم میت مثل ندید

 بود؟ مه تو اخماش داماد مثال ندید

 ندید؟ اینارو همه واقعا
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 ...خونه برم خواستمنیم داشتم نیاز شلوغ   به

 

 سکته میشه باعث  االن سکوت و بودن تنها صد در صد

 ...کنم
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 صدا شو و آدم زیادی تعداد بیر   داشتم نیاز

 بود این مثل آزادم هوای حپ   و بود تنگ نفسام...باشم

 .میکنم استنشاق یمس و مسموم هوای دارم که

 

 ...کنم فکر کردم که کاری به خواستمنیم

 

 ...بزنه حرق   اینکه بدون...بود همراهم فراز

 

 نیست؟ مهم براش اصال

 

 میکنه؟ فرق   چه اون برای نه

 

 لطف حقت در اون مروارید نباش نشناس نمک و رحم ی  

ی همراه که لطف  ...کرده  بود  وجدان عذاب اسم به زنجنر

یم نفسمو ذره ذره داشت و خورده گره ردنمگ دور که

 ...گرفت
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 ...بودم عادی غنر  خییل من و

 ...شنوشتم و خودم

 

 تو و بودم نشسته بود شوهرم ظاهر در که مردی کنار در

ه نگاهم بازی شهر شلوغ   این  که بود ای بچه پرس خنر

 جلوتر من   چند پدرش و رفتیم راه داشت تازه تازه

ه بغلش تو اونو تا بود نشسته  ...بگنر

 

 ...شدمنیم بزرگن   و میموندم بچه همون کاش

 

ین بودم که بچه  تو باال نمره گرفی    خیالم فکرو بزرگن 

؟ االن ویل بود خوشگل کفش و لباس داشی    و کالس  چ 

 

 بزرگ خیالشم فکرو و مشکالت میشه بزرگن   وقپ   آدم

 ...میشن
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 ...شاید گفتم گفت، که اینارو عیل:سجودی پروفسور

 

  زرد پاکت فراز
 

 مقابل گذاشت و آورد در جیبش از رنیک

 ...منر   روی پروفسور

 

 محتواشو و برداشت رو پاکت دقت با و آروم پروفسور

ون بود کاغذ برگ چند که  ...کشید بنر

 

 ...چیر   اونامیدونستم منکه دیگه
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 دانشگاه رئیس محرص   به بودیم شده فراخونده فراز منو

 ...نبود اتاق داخل ایدیگه ،کس چهارتا ما بجز اراینب

 

 سجودی عیل و پرفسور فرازو منو نفر چهار از منظور

 اخمای با و بود داده لم صندیل رو غضب منر  مثل که بود

 
 
 دیگه طرف از و میکرد تماشا پدرشو هم در شدیدا

 ...بود گوشیش مشغول

 

 شاز  پدرشم و بود گفته پدرش به ماجرارو سجودی عیل

ی تا بود خواسته  همه نزنه کش به حرق   نشده ثابت چنر 

 ...بود گفته سوءظن و شک با پروفسور خود اینارو

 

 جدی و خشک خییل که افتاد فراز به مضطربم نگاه

 عرق معمول طبق دستام کف...میکرد تماشا رو پروفسور

 ...خشک گلوم و بود کرده
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 قضاوت از بودم شده خسته دیگه بود کم هوا که انگار

 ...شدن

 

 فراز منو به نگایه ترتیب به و کرد بلند ششو پروفسور

 ...بود گردش در دوتا ما بیر   دفعه چند نگاه این و انداخت

 

 پیش؟ روز چند مال که این:پروفسور

 

ای   از میخواست که انگار سجودی عیل
 بیاره در ش یچنر 

 ...نشست جاش تو

 

 ...و بشیم آشنا خواستیمیم:فراز

 

؟ هم خونه هم:ورپروفس  هستیر 

 

 ...شد کمن   هوا
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 ...بله:فراز
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 پاکت داخل  هارو برگه و داد تکون شی پروفسور

 ...داد ش فراز سمت منر   رو  دستش با و برگردوند

 

 ...برگردوند جیبش داخل و برداشت رو پاکت شی    ع فراز

 

 گردش در ما بیر   شش و بود نشسته سیخ سجودی عیل

 ...بود
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 ...برین میتونیر   بشیر   خوشبخت انشاهلل خب:پروفسور

 

 بود؟ شده تموم یعپ  ...دادم قورت دهنمو آب

 

ای   یه متوجه تازه عیل که انگار
 چشمای با باشه شده چنر 

 ...کرد نگاه منو شده گرد

 

 ...کردم کارو همیر   متقابال منم شد بلند جاش از فراز

 

 انگار هنوز رفتیم در سمت و کردیم خداحافظ   دو هر 

 ...شدرگمیه و مه از پر که میداشتم بر قدم دنیای   تو

 

 هیکل برداریم قدم هم کنار تا کرد مکث اندیک فراز راه بیر  

 جالپ   تضاد اون عضالی   و درشت اندام مقابل در من ریز

 ...بود
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  و گرم دستای بیر   ظریفم دست وقپ  
 
 شد گرفته بزریک

 ...شدم شوکه

 

 نبود؟ روی زیاده

د حرف پدرش با داشت که عیل یصدا  بحث و منر 

 ...رسیدیم گوش به میکردن

 

 

 دوتا مثل و شد وارد دستم به ضعیف   و حمایتگرانه فشار

 ...شدیم خارج اتاق از عاشق زوج

 

ه نگاه در شدن بسته هنگام و آخر لحظه ویل  از پر و خنر

 ...بود شده دستامون قفل که دیدم رو سجودی عیل نفرت
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 باعث داشت میشه؟غرورش کم شم از موجود این شر  یک

 کل به زندگیم مسنر  بود شده باعث میشد اذیتم و آزار

 ...کنه تغینر 
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 همچنان دستامون ویل شدیم دور رئیس اتاق از قدم چند

 ...بود خورده گره هم به

 

 گرفتیم قرار هم روی به رو و ایستادیم حرکت از دو هر

 ...کنم گاهشن تا کردم بلند شمو
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 انگار...کشیدم عقب دستمو و اومدم خودم به اول من

 کوتایه مکث با که نبود دستامون جدای   این به مایل فراز

 ...کرد رها دستمو

 

 ...کشیدیم عمیف   نفس دو هر

 ...انگار بود کم ایدیگه دلیل به هوا اینبار

 

د محکم قلبم  ...بودم گرفته گر و منر 

یم دستمو بود بار اولیر   بود آیند خوش دستاش حس

 ...داشی    ایدیرینه آشنای   دستامون انگار ویل گرفت

 

 ...نمیشه تکرار دیگه هست که چ   هر خب

 

 ...کرد زمزمه آروم خشداری و گرفته صدای با

 

 میشه؟ تموم کالسات چند برم؟ساعت باید:فراز
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د حرف باهام راحت خییل  هام برنامه مورد در داشت...منر 

سید  ...دارم کالس میدونست...مین 

 

 ...کردم زمزمه آروم

 

 ...دیگه ساعت دو:مروارید

 

 ...رفتیم کجا داشت...داد تکون شی

 

 ...گرفت فاصله قدم چند و کرد خداحافظ   آروم

 

ی؟ کجا:مروارید  منر
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 بودم نتونسته...بودم پرسیده ویل نبود مربوط اصال من به

م رو صاحب ی   زبون این جلوی  ...بگنر
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 ...نچرخید سمتم ویل ایستاد حرکت از

 

 ...دارم کار جای  :فراز

 

 ...شد خایل بادم...نبود من جواب این

 

 تا دادم اجازه خودم به همیر   برای بود ایستاده هنوز ویل

 ...بگم رو مزخرف حرف این
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 ...خونه نیا دیر شب:مروارید

 

 ...دیدم هاشو شونه ناگهای   خوردن تکون

 

 با کش میخواست دلم...رفت و کرد حرکت و نزد حرق  

 ...بشم تنبیه تا دهنم تو میکوبید چنان دست پشت

 ...نکنم اضاق   غلطای تا

 

 

 اتاق در که برسم کالسم به تا بردارم قدیم خواستم

 دیدم رو سجودی عیل و چرخیدم غریزی شد باز ریاست

 ...کرد نگاهم گرگ مثل دیدم با شد خارج پدرش اتاق از که

 

 فرار ازش باید...زد صدام که کنم حرکت دوباره خواستم

؟ یا میکردم  چ 
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 یک؟ تا آخه

 

 ...ایستاد روم روبه و اومد

 

 بدی احساس...میکردیم نگاه همدیگرو نفرت با دو هر

 ...داشتم

 

 ...بود منطف   حداقل من نفرت

 

 ...مبارکه:عیل

 

 ...گفت اینو طعنه و نفرت با

 

 ...باشم ومآر  کردم سیع دادم تکون شی
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 چندمیه؟ این:عیل

 

 ...کردم نگاهش اخمو و سوایل

 

 شدی؟ اشصیغه که مردیه چندمیر   این:عیل

 

 

 زبونم ی   کنه توهیر   بهم نداشت حق...شد مشت دستام

 ... که نبودم

 

 ...بکنه غلظ نمیتونست دیگه

 

 ...غریدم حرص با
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 تو که هسپ   آدیم ترین عوض   و ترین کثیف تو:مروارید

 میکنیم صن   و ایم همدیگه عاشق فراز منو...دیدم عمرم

 چرتو و توهینا همه کنیم عقد بعد بشه تموم درسمون تا

 ...روای   مرتیکه خودته الیق کپ  یم بارم که پرتای  

 

 گرفته بغضم...میکرد تماشام داشت شده گرد چشمای با

 ...بود

 

 ...گفت که شنیدم ویل گذشتم کنارش از و چرخیدم
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 همون لیاقتت ایصیغه بندوبار ی   زنیکه هه:عیل

 ...کنهیم جور رو تخته درو خوب  خدا...فراز
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 گوش ناحقش قضاوتای و توهینا به خواستمنیم دیگه

 ...بدم

د که حرفای   به نبود این الیق  شم پشت...کنم فکر منر 

 ...درک به بره میکنم رهاش

 

 درسام رو ذهنمو و کنم جور و جمع خودمو کردم سیع

 ...کنم متمرکز

 

 ...برگردونم عادیش روال به رو چنر   همه داشتم سیع

 

 ...نمیشد انگار ویل

 

 از تا چند های جزوه دادن و کالسم شدن تموم بعد

 ...دانشجوها
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 ...شدم خارج دانشگاه از

 

 رو همه داشتم سیع...کردمنیم نگاه کش صورت به دیگه

م نادیده  ...بگنر

 

 ...ایستادم حرکت از زد صدام شم پشت زا کش وقپ   ویل

 

 ...بود خاطره به متعلق زنونه صدای این

 

 کنم نگاهش و بچرخم خواستم تا ایستادم حرکت از

 ...انداخت مقابلم رو پیاده تو خودشو

 

 واکنشم و قیافه به...شد گرد چشمام و خوردم جا اندیک

 ...خندید
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 شت پشت دانشگاه حیاط داخل از دارم نکبت:خاطره

نم صدات و میام  ...انگار نمیشنوه و کره خانوم ویل...منر 

 

 ...داد ادامه بعد و گرفت نفش

 

 عاشق واقعا انگاری...دویدم انقدر گرفت نفسم:خاطره

 ...شدی

 

 ...شد جدی اونم صورت که کردم نگاهش جدی

 

 

  داری چ  :مروارید
 

 خاطره؟ مییک

 

 ...بود بودار...نبود شوچ   حرفش
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 ...یانه بزنه حرق   بود دل دو که انگار

 

دن حرف تو مورد در داشی    اینا عظییم:خاطره  ...منر 

 

 از ییک عظییم بزنم حدس درست اگه...بود زده خشکم

ای  ...بود دانشگاه زرنگ دخن 

 

 ...کردم نگاهش فقط منتظر

 

نیم نامزد یا شوهرین زنو مرشدی فراز و تو میگفی   :خاطره

ی همچیر   دونم  ؟چنر 
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 جای اصال...شدنیم دیده اشچهره تو شوچ   ایذره دیگه

و این سجودی عیل بودم زده حدس نداشت تعجب  خن 

 اون شدم مطمعن دیگه...نبودم مطمعن ویل کنه پخش

 ...عوضیه روای   یه مرد

 

 ...گفت دلسوزانه و آروم خاطره

 

ای مثل شایعه یه اینم که بگو:خاطره  بگو قبلیه خن 

 ...مروارید

 

 که ایحلقه انگشت...انداخت چپم دست به نگایه بعد و

 ...بود امیدوار چشماش...بود خایل

 

 نبود مهم برام اصال...میگفتم باید چ   بود زده خشکم

 ...فرازم نامزد یا زن من بدونه کش
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ای   یه به...شد باعث سکوتم
ه ی   چنر   زیاد خاطره با...بن 

 منو کیم انگار اون...بودیم دوست بازم ویل نبودیم صمییم

 ...میفهمید

 

 میکرد؟ دلسوزی برام چرا

 

 ...گفت آروم شد نزدیکن   بهم

 

 کردی؟ چیکار دوی  یم تو:خاطره
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 ...کنم فکر بهش خواستمنیم اصال...نمیدنستم نه

 

 ...تو مروارید:خاطره

 

 ...پریدم حرفش وسط

 

 ...خونه برم باید دارم کار من...کافیه:مروارید

 

 

 ...کرد نگاهم ناراحت

 

 همه...چاه تو انداخپ   خودتو اومدی در چاله از:خاطره

 کیه نیست معلوم اصال...مروارید میگن بد برسر  این از
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 من...نمیخوره درست آدمای به که اشقیافه چیکارست؟

 دخن   تا چند با حاال تا دیدم خودم چشمای با

ش دوست اقدش مریم همیر  ...پریده  یارو ...بوده دخن 

 ...شاپوری الهام...قیایم فرزانه...ملیک

 

 

 ...زدم داد

 

 ...کافیه:مروارید

 

 نگاهم ناراحت اون ویل...کردم نگاهش حرص با

ای دوست اسم خواستمنیم...میکرد  وارنگ رنگا دخن 

 ...بشنوم فرازو

 

 ...گرفت بازوم از خاطره که کنم حرکت خواستم
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 این مندار  شک...کن فکر آیندت به بدبخت:خاطره

ی بیماری...میدزیه ایدزی مرتیکه  ...تو آخه...حتما داره چنر 

 

 اینارو همه...مرد بیشن   دلم...کشیدم دستش از بازومو

اش دوست مورد در یعپ   میدونستم  ...ویل...ویل دخن 

 

 ...کپ  یم فکر تو که نیست اونجوری قضیه:مروارید

 

 میکرد فکر اون...گذاشتم شم پشت اونو و کردم حرکت

 ...دارم رابطه باهاش و شدم فراز زن واقعا من

 ...بود نگران برام

یک آینده فراز منو بگم باید ویل ویل  ...نداریم باهم مشن 

 بهم حپ   اون نداره عاقبت آخرو رابطه این دونمیم من

 ...دارم حسای   یه بهش فقط من...نداره عالقه
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 خونه به هنوز رازف ویل بود وقت دیر کشیدم دراز جام تو

 ...بود نگشته بر

 

 ...میکردم مرور رو خاطره حرفای همش ذهنم تو

 

 اتفاقات این...افتادم یم فراز با دستامون لمس یاد یه و

 ...بود برهم و درهم خییل

 

 کرده عوض زندگیمو مسنر  کل به ماه چند این اتفاقات

 زندگیم وسط اششوکله فرار که چیشد یهو اصال...بود

 شد؟ پیدا

 

ه یا  کردم؟ پیداش من چیشد بگم بهن 
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 کلید که فراز پریدم جام تو اومد در بصدا که خونه زنگ

 داشت؟

 

 کرده؟ گم یا کرده فراموش کلیدشو شاید

 

 ...ترسیدم اندیک

 

 ...پوشیدم مانتوی   و انداختم شم رو شایل

 

 ...رفتم در نزدیک

 

 کیه؟:مروارید

 

 ...نرسید گوشم به صدای  
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 ...کردم تکرار دوباره

 

 کیه؟:مروارید

 

 آشنا اندیک که رسید گوشم به ای مردونه صدای  اینبار

 ...برام صدا این بود

 

 ...منم کن باز_

 

 هم درو کنهیم تقاضا که کیه غریبه مرد این دونستمنیم

 کنم؟ باز روش به

 

؟ یک شما:مروارید  هستیر 
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 ...اشوانم_

 

 ...کردم زمزمه سوایل اسمشو لب زیر

 

 اشوان؟:واریدمر 

 

 ...اومد حرف به دوباره خودش که

 

 ...بودم اومده روز اون...فراز دوست:اشوان

 

 

 ...کیه مرد این رسید ذهنم به آی   در

 مرد هموی  ...داشت خارچ   ماشیر   که مردی همون

 ...میداد خفپ   عطر بوی که الکچری
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 شب؟ وقت این میکرد؟اونم چیکار اینجا اون ترسیدم کیم
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 نمیتونم...میشد حساب ادی   ی   اگه حپ   نکردم باز درو

 ...کنم ریسک و اعتماد

 

 ...نیست خونه فراز:مروارید

 

 ...زد که حرق   بعد و رسید گوشم به آرومش خنده صدای

 

 ...کن باز درو...دونمیم:اشوان
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؟نباید آورد یم شم بالی   اگه...بودم شدرگم  به درو چ 

 ...میکردم باز روش

 

 ...گفت دوباره مهربوی   و آروم لحن با

 

 بالی   شده فرازم ترس از...موشه خانوم کن باز درو:اشوان

 ...نمیارم شت

 

 ...بود اطمینان از پر صداش

 

 کردم باز درو آی   تصمیم یه تو کنم چیکار دونستمنیم

 ...نه کامل ویل

 

 نزدیک خییل میکرد نگاهم لبخند با که دیدمش در الی از

 صدامو خوب خواستهیم اینکه بخاطر شاید...ودب در به

 ...بشنوه
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 ...نکرد در کردن باز برای تالشر 

 

 ...کشیدم خجالت...بود تفری    ح با و متعجب نگاهش

 

 ...کردم باز دیگه یکم درو

 

 ...نیست خونه فراز:مروارید

 

 ...چرخید صورتم تو نگاهش

 

 ...شنیدم گفپ   یبار:اشوان

 

 ...شدم دستپاچه
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 خب؟:دمرواری

 

 خب؟:اشوان

 

 ...کشیدم حرض نفس

 

 دارید؟ چیکار:مروارید

 

 ...خندید

 

 خونه داخل؟اونم بیام بزاری نمیخوای یعپ  :اشوان

ون دوستم؟این  ...شده خییل بنر

 

 ...رسیدیم بنظر گرم خییل بلندش کت
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 ...رفت هم تو اخمام

 

 ...نمیشناسم شمارو منکه ویل:مروارید

 

 ...میشیم آشنا خب:اشوان

 

یم ساده خییل رو چنر   همه بود یجوری مرد این

 فراز پای به البته بود پوشخوش و جذاب خییل...گرفت

 ...رسیدنیم

 

 فکر حپ   بود؟ کجا فراز این اصال...رفت هم تو اخمام

 دوتامون تا بدم راه خونه به مردو این من اینکه به کردن

 ...نبود درست اصال باشیم یجا تنهای  
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 کنم؟ چیکار دونستمنیم بودم شدرگم

 

 اونم...شد آروم دلم رسید گوشم به فراز صدای وقپ  

 ...آروم خییل

 

 ...کرد نگاه رو سمپ   و رفت عقب قدم یک نام اشوان

 

 اینجا؟ نیا دیگه نگفتم مگه:فراز

 

ون شیک و کردم باز کامل درو  در جلوی فرازم کشیدم بنر

ی ویل انداختم اطراف به نگایه بود وایستاده  از خن 

 ...نبود موتورش

 

 ...شدم دستپاچه بیشن   که کرد نگاهم اخم با فراز
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 ...کنه باز درو خواستنیم نکن نگاش اونجوری:اشوان

 

 ...زد ترسر  فراز

 

 ...کارت ی   برو...نداره ربظ تو به:فراز

 

 ...انگار شد جدی اشوان اینبار

 

 متوجه تا کردممی فضویل و بود گردش در بینشون نگاهم

 نبودن که هم شبیه دارن هم با نسبپ   چه دوتا این بشم

 ؟ کجا فراز و کجا پولدار مرد این آخه...اصال

 

 ...بزنیم حرف هم با باید:اشوان
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 ...رفت هم تو فراز اخمای

 

 ...نمونده بینمون حرق   دیگه:فراز

 

 به جدی نگاه دوباره...میداد هشدار بهش داشت انگار 

 ...داخل برم فهموند بهم شش اشاره با و انداخت من

 

ی  منکه  ...بودم نیاورده در ش دوتا این بیر   رابطه از چنر 

 

 خونه وارد بندازم اشوان به نگایه اینکه بدون ناراحت

 ...خونه برگرده زودتر بودم گفته بهش خوبه...شدم

 

 

 مروارید؟ چه تو به خب
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 ...ای  عصب و بودم دلخور فراز دست از

 

اش دوست از ییک پیش االن تا حتما  ...بوده دخن 

 

 ...رفتم رو قدم هال تو و کردم مشت دستامو

 

 ...بزنم حرف باهاش باید

 

 و شد خونه وارد فراز انتظار دقیقه چند از بعد باالخره

 هم حوصله انگار رسیدیم بنظر خسته...بست درو

 ...نداشت
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 ...اومد من سمت ویل

 

 کردی؟ باز درو گفت؟چرا چ   تبه اشوان:فراز

 

ی انگار زد خشکم  ...بودم شده طلبکار هم یچنر 

 

 ..رفت هم تو اخمام

 

ی:مروارید  تو که بودم کرده باز درو...نگفت چنر 

 ...شدم مجبور رفیقته گفت...رسیدی

 

 ...زد پوزخندی

 

؟ باز روش به درو باید رفیقمه گفت یک هر:فراز  کپ 
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 ...کشیدم حرض نفس

 

 بودی؟ کجا شب وقت این تا:یدمروار 

 

 ...شد حاکم سکوت یهو

 

سم سوالو این بود حقم  نه؟ یا بن 

 

 ...نبود حقم نه

 

 ...داشتم کار:فراز

 

 ...بود جدی خییل
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 ...گفتم بعد و زدم پوزخند من اینبار

 

 ...ما که... ما که کردن پخش دانشگاه تو:مروارید

؟ یعپ   میدوی   این...نامزدیم  چ 

 

 ...میشد تر بلند داشت فتهر  رفته صدام

 

  ما یعپ   هست ارتبایط یه تو من بیر   یعپ   این:مروارید

ای   یه همدیگه به باید
 اینکه یعپ   این بدیم توضیح رو چنر 

 و صوری جریان این اگه حپ  ...باشیم دار وفا هم به باید

 بقیه ویل تقلبیه دوی  یم تو تقلبیه میدونم من...باشه تقلپ  

 ...نمیدونن

 

 ...میکرد تماشام فقط کوتس در
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 تو بمونه کاریات گند و کاریا کثافت همه میخوام:مروارید

 از تا چند اسم و گرفت جلومو دوستم امروز گذشته

اتو دوست  این هم فردا پس و فردا خوامنیم گفت دخن 

 راجب شنیدم که هم پری   چرتو هر خوامیم...بیفته اتفاق

 ؟ میفهیم...حال نه باشه گذشته

 

 

 که بودم شده زی   مثل...انگار بودم عقده و حرص از پر

د غر شوهرش ش  داشت  ...منر 

 

 کال میدونستم و نداشت حسای   درست اعصاب فراز

 تیکه و زدنیم حرق   چرا االن ویل نداره رو ییک من حوصله

 نمیکرد؟ بارم
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 ...کردم سکوت ثانیه چهار و گرفتم نفش

دن نبض گوشام  ...منر 

 

 حرفای   همچیر   من مورد در میاد خوشت:مروارید

تت  برات نمیشه؟اصال بد میکنه؟برات قبول بشنوی؟غنر

 .مسائل این نیست یا هست مهم

 

 ...شد اخمو

 

 

اشت جوابمو چرا  بهم گفتنیم بهم و دستم کف نمنر 

 نیست؟ مربوط

 

 ...نیستم رابطه تو کش با دیگه من:فراز
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نه رفح چ   مورد در دونمیم میدونست  ...منر 

 

 ...نیست ارتباط در مونپ   جنس با دیگه یعپ   حرفش این

 

 ...کردم اعتماد حرفش به...شد آروم دلم یهو چرا دونمنیم

 

 ...نزن حرف اینجوری خودت مورد در:فراز

 

ه  ...هم چشمای تو بودیم شده خنر

 

 ...اومد سمتم قدم چند فراز
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 حال در احساساتم بود هگرفت گر تنم...بودم حایل یه

 ...بود فوران

 

 ...افتادم دستامون لمس بیاد

 

ی  ...میداد رخ داشت وسط این یچنر 

 

سه بهم یک هر:فراز  تو الیق من میفهمونه بهم منر

 بفهمونن بهم خوانیم همه...ناپاکم من...پایک تو...نیستم

 ...نیستم الیقت من
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 چرا سپ...بود صوری همش...بود نمایشر  اینا همه

 ازدواجمون نداریم باور انگار که زدیمیم حرف یجوری

 نیست؟ واقیع

 

 شده؟ چم من

 بیارم؟ خودم یاد به باید رو خاطره امروز حرفای

 بد ازش همه که کنم فکر مردی به نمیکشم خجالت

 میگن؟

 

 

 زده خشکم فرار بجای من و شد نزدیک بهم بیشن   فراز

 ...بود

 

 بود من خواسی    از پر شنگاه...ایستاد مقابلم فراز

 ...نگاهش این داشت فرق...انگار
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 ...کنهیم نگاه ممنوعه چنر   یه به یا میبینه رویا داره که انگار

 

 ...خورد ش شم رو از شال یهو چرا دونمنیم

 

 ...شد کشیده موهام سمت فراز نگاه

 

 ای طره کردم دراز دستشو...بود ایستاده بهم نزدیک خییل

 ...کشید نرم و گرفت موهامو از

 

 چشماش لذت از...کنهیم لمس ابریشم داره که انگار

ه نگاهم من و شد بسته  ...موند صورتش خنر

 

هشدو باز آی   به چشماش  موهامو...صورتم به شد خنر

 ...کرد لمس صورتمو شستش انگشت با و زد گوشم پشت

 

 ...افتاد یم نباید اتفاق این نه نه
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 ...بکن یکاری...مروارید بیا خودت به

 

 ...بود شده حبس نفسم

 

 ...شد دور ازم هم دستش گرمای گرفتم فاصله یهو

 ...کرد نگاهم محبت و لطف با
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 ...دادم نجات دومونو هر که انگار
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 انجام بود نتونسته که بودم داده انجام رو کاری انگار

 ...بده

 

 ...گرفتم فاصله

 

 بهش و بستم درو و شدم واردش دویدم اتاقم سمت و

 ...دادم تکیه

 

 ...بودم افتاده نفس نفس به

 

 میفتاد؟ اتفاق   چه داشت

 

؟ نمیگرفتم جلوشو اگه  چ 

 

 میبوسیدیم؟ همدیگرو...ما...ما
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 رو دستامو کف...کشیدم هیپ   بهش کردن فکر با حپ  

دم لبام  ...فرسر

 

 میکردم؟باید غلظ چه داشتم...خوردم ش در جلوی و

 اومدم؟ یم دمخو  به زودتر

 

اشتم نباید  ازش چرا بشه؟پس نزدیک بهم اونقدر منر 

سیدم؟  نن 

 

 

 ...بود گرفته درد شم

 چیشد؟ اصال

 

 آرامش دنبال و بود ناراحت و خسته خییل فراز که انگار

 ...بود
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 ...کنه آرومش تا بود نفر یه دنبال

 

 ...ببازم خودمو بود شده باعث نگاهش طرز

 

 تم؟باخ خودمو زود چرا من

 

 ...کنه لعنتم خدا

 

 دق بیچاره میکنم غلطای   چه دارم اینجا میفهمید بابا اگه

 ...میکرد

 

 ...اینارو همه کنم فراموش باید

 

 پاکم؟ من بود گفته بهم فراز
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 نابودی به رو دارم من نیستم نه واقع در ویل

م  ...انگار میشه سیایه از پر داره وجودم....منر

 

 بیشن   نه کرده کمک بهت که مردیه فقط فراز مروارید

 ...بفهمون خودت به اینو لطفا

 

 ...شاید بشم آروم تا میکردم گریه باید...بود گرفته بغضم

 دق خیال فکرو از وگرنه کنه آرومم گریه همیر   کاش

 ...میکنم

م که بود سوزی خانمان بالی چه این  ...شد گریبانگنر

 

 نبود؟ هام برنامه تو شدن عاشق

ی که مردی عاشق اونم  ...دونمنیم ازش چنر 

،بدی بجز ویل میگن بد ازش همه  ...نکرده حقم در خوی 
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 که مردی...بود کرده ویل کنه کمکم نبود مجبور که مردی

 ی   و مغرور فراز یعپ   انگار نبود فراز کرد نگاهم اونجوری

 ...نبود احساس
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 و تممیپخ غذامو نشم رو روبه فراز با اصال میکردم سیع

ون اتاقم تو میچپیدم و میخوردم شی    ع  ...و دانشگاه تو بنر

 ...میکردم کچ راهم میدیدمش که هم

 

 بودم فهمیده فراریم بود فهمیده اومد نیم شاغم اونم

 ...فراریه
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 بودن داده رخ حال در که اشتبایه بودم شده آروم کیم

دم فراموشر  به داشتم رو بود  داشتم ویل بود سخت میسن 

 ...میکردم تالش

 

 ...بود شده عادی برام ویل کنم فراموش نمیتونستم شایدم

 

 دخن   ژیال عروش گفت بود زدن زنگ خودش بابا امروز

 اصال من ویل برم تونستم اگه گفت عباسه عمو

 جنوب برم و کنم ول زندگیمو درسو روز چند نمیتونستم

 ...کشهیم طول ایهفته دو اومدنم و رفی    میدونستم

 

 خن   رخساره رنگ میدونستم چون برم خواستنیم دلمم

 ...درون ش از دهدیم
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و همه پاچلفپ   دستو منه و  خودش بابا اصال میدم لو چنر 

 بهونه درسارو سنگیپ  ...کردم غلظ یه من فهمهیم حتما

 ...کردم

 

 کرده هواشو دلم...پری مامان به زدم زنگ خودم اون بعد

 ...بود

 

 وضیعتوش گفت شد خوشحال خییل شنید صدامو وقپ  

 پاره کار یه و...میخونه درساشو بهروز و خوبه خداروشکر

 ...کرده پیدا هم وقت

 

 فهمیدم که بود همینجا و کردیم دعا فراز جون به همش

 ...کنهیم کمک بهشون فراز
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ای   یه فهمیدن دانشگاه های بچه بیشن   میدونستم  بیر   خن 

 نیم خودم روی به ویل صوری هالبت هست فراز و من

 ...آوردم

 

 و برم آسه فقط و نشم خور دم کش با زیاد میکردم سیع

 ...بیام آسه

 

 ازم مورد این در سوایل و میکرد پیدا جرات کش وقپ   و

سید  به دست و میدادم و میکردم پیدا جوای   شدی به مین 

 ...میکردم ششون

 

 

 رشیدی فرهان ارانگ ویل شده آروم چنر   همه میکردم فکر

 ...نبود بردار دست هم

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 لوازم همیشه که دانشگاه نزدیک تحریری لوازم از داشتم

 برای دفن   خودکارو تا چند خریدمیم اونجا از نیازمو مورد

 ...شنیدم شم پشت از صداشو که گرفتمیم خودم

 

 به برداشی    هرچ   محمدی خانم سلطای   آقا:فرهان

 ...من حساب

 

 چجوری اتفاق اون بعد...بود پروی   عجب این کردم اخم

 ...شاغم بیاد دوباره میشد روش

 

 ...بشنوه مغازه صاحب سلطای   آقای تا گفتم بلند

 

 الزم و داره لوازمو این پول خودش محمدی خانم:مروارید

ی براش کش نکرده  ...بخره چنر 
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 ...خندید و داد تکون طرفیر   به شی سلطای   آقای

 شوچ   یه و ساده کلکل یه احتم اینم میکرد فکر

 ...دانشجوییه
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 چشم که اومد دستش کار حساب کنم فکر فرهان

 ...ندارم دیدنشو

 

 ...کردم پرداخت پولشو و برداشتم لوازمو شی    ع

 

 ...گذشتم کنارش از کنم نگاه اونو اینکه بدون و
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 رو ییک این با کلکل حوصله اصال...اومد شم پشت ویل

 ...نداشتم

 

 ...بزنیم حرف باهم باید مروارید:فرهان

 

 به و آوردم در پالتوم جیب از گوشیمو و نزاشتم محلش

 چک رو ساعت داشتم مثال انداختم نگایه اشصفحه

 ...چنده ساعت نشدم متوجه اصال ویل میکردم

 

 میگم؟ چ   دارم شنوییم اصال:فرهان

 

 اهمر  سد و گرفت جلومو اینبار ویل نزاشتم محلش دوباره

 ...رفت باال تعجب از ابروهام...شد

 

ای  :فرهان
 راسته؟...شنیدم موردت در یچنر 
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 ...کشیدم ایکالفه پوف

 ...نداشت وقتمو کردن تلف لیاقت اصال آدم این

 

 ...بدم هم سوالشو جواب اینکه به برسه چه

 

 متوجه اشتباه تو نداشتم بدی قصد اصال من:فرهان

 ...شدی

 

 ...عوض   کنار برو:مروارید

 

 ...نبود مهربون دیگه...شنید تندمو لحن وقپ  

 

 ...گفت حرص و خشم با

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

سه؟ بهت ندار هیج   فراز اون از چ  :فرهاد  شنیدم...منر

 ؟ داشتم کم چ   من شدی؟مگه اشصیغه
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 داد؟ چجوری باید آدمارو اینجور جواب

 

 کنه؟ گم گورشو برداره؟که شم از دست کنم چیکار

 

 رامم داشت مثال...میکرد عصبیم داشت کم مک دیگه

 گفت آرومن   که میکرد
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 اتصیغه منم...بود بهن   میگفپ   خودت اگه:فرهان

 هرکاری...میدادم بهت میخواسپ   چ   هر اصال میکردم

 ...میکردم میخواسپ  

 

 برای شر  یه مثل اطرافت مردای داشت درد داشت، درد

 ایصیغه مهر روت که کی    نگاه بهت هوسشون ارضای

 ...بزنن

 

 ...بود شغلم این که انگار

 

ه بهش فقط متاسف  ...شدم خنر

 ...بود بیشن   هم ناشناخته موجود این از شعورش گاو حپ  

 

 فکر موردم در این مثل دیگه نفر چند نیست معلوم

 ...میکی   
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 ...کنم بارش درشت که بودم این فکر تو

 

 ...میکرد نگاهم امیدوار و منتظر

 آره که...بدم مثبت جواب بهش داشت تظاران که انگار

 ...کن صیغه منو لطفا عزیزم فرهان

 

 

 ...کردم نگاه رو گوشر  صفحه مکث با خورد زنگ گوشیم

 

 ...میکردم خوری خود داشتم درون از

 

 ...بود فراز
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 ...دادم جواب شی    ع

 

 ...بله:مروارید

 

؟:فراز  کجای 

 

 برای...بود زده زنگ بهم اون گریز و فرار روز چند بعد

؟  چ 

سه اینکه برای  کجام؟ بن 

 

 ...بفهمم دقیمو مکان تا...انداختم اطراف به نگایه

 

 ...نیکان کتابفروشر  جلوی دانشگاه نزدیک:نگار
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 دارم بفهمه میخواست و میکرد نگاهم منتظر هنوز فرهان

 ...میکنم صحبت یک با

 

 ...ومدما حرف به خودم شی    ع ویل کرد مکث اندیک فراز

 

ت ذکر...دارن حضور اینجا فرهانم آقا اتفاقا:مروارید  خنر

 ...عزیزم بود

 

 درد با چشمامو...کرد پارت گوشمو پرده فراز فریاد صدای

 ...دادم فاصله گوشم از اندیک رو گوشر  و بستم

 

 میکنه؟ چیکار تو پیش مادر و پدر ی   پفیوز اون:فراز

 

 ...شم به بود زده بودم شده دیوونه
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 ...ناآرویم عیر   در بودم آروم

 

 ...کشهیم آدمم آرامش با که ایعقده روای   دیوونه یه مثل

 

 ...جان فراز هیج  :مروارید

 

 فراز اسم شنیدن بعد فرهان دستای و صورت به که لرزی

 ...دیدم وضوح به افتادو

 

 ...بشم شصیغه میده پیشنهاد بهم داره:مروارید

 

 سینه تو ملیج لبخند با و برداشتم چاقوی   که انگار

 ...کردم فروش فرهان

 ...پرید رخش از رنگ
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 ...رفت عقب قدیم

 

؟:فراز  ...الشخورو و ناموس ی   اون میکشم چ 
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 ...شد قطع تماس و

 

 ...بود بینمون سکوت

 

 ...بودم داده فراز به لوکیشونو...افتاد وال و هول به فرهان

 

 ...دادم دقیق وآدرس که شنید خودشم فرهان
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 بزرگش تیکه برسه بهش دستش فراز اگه میدونست

 ...گوششه

 ؟ بردمیم لذت داشتم چرا

 

 

 ...رفپ   که برو د...رفتو عقب عقب دوباره

 

 ...داد ترجیح قرار به رو فرار

 

 ...شد پیدا فراز کله شو که بود نگذشته بیشن   دقیقه چند

 بودم؟ خوشحال چرا

 ؟میکردم امنیت احساس چرا

 

 ...پرسید عصپ   و...سمتم اومد خشم با
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 رفت؟ کجا کثافت اون:فراز

 

 ...گفتم لبخند با

 

 ...کرد فرار:مروارید

 

 زده میکرد فکر...کرد نگاهم گنگ دید لبخندمو وقپ   فراز

 شم؟ به

 

 عوض   اون که حرفای   بخاطر و بشینم داشت انتظار االن

 کنم؟ گریه بود زده

 

 نشون خطو لب زیر انفره برای و بود حرض ویل

 ...میکشید
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 به اینبار...بودم داده هشدار بهش...دارم براش:فراز

سم بهن   حسابش  ...منر

 

 ...افتاد راه و چرخید

 

 بریم؟ بیا:فراز

 

 ...بود زده خشکم

 بریم؟ کجا

 ...برم باهاش خواستمنیم اصال که من

 

م دنبالش فهمید کنم فکر  ...نمنر

 

 ...میکردن گاهمونن بودن گذر در که نفری چند
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 ؟ بیمارستان بریم باید:فراز

 

 ...گفت دید که نگرانمو نگاه شدو گرد چشمام

 

 ...پیشش بریم باید اومده بدنیا دنیا بچه:فراز
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 و صوری   لپای داشتپ   دوست و بود کوچولو خییل خییل

 ...بود خواب تو بودیم اومده وقپ   از و داشت تپیل

 ...آلو خواب تنبل پرسک

 ...انگار میداد بهشت بوی
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 فراز مردونه و بزرگ  اشاره انگشت بیداری و خواب بیر  

 ...کردنیم رها و بود گرفته رو

 

 صحیح صوری   پرس یه بودن صوری   و کوچیک اتگشتاش

 ...سالم و

 ...براش رفتیم قنج آدم دل

 روبه باشیم هم به نزدیک خییل فراز منو بود شده باعث

 ...هم روی

 

 ...میاد دوتا شما به شدن بابا و مامان چقدر وای:دنیا

 

ی انگار یهوی  ...شدم شوکه  من اول فروریخت درونم چنر 

 آرامش معمول طبق فراز...زیاد نه ویل گرفتم فاصله

 ...کرد حفظ خوب خودشو
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 و بود کشیده دراز بیمارستان تخت روی خسته دنیا

 برای ویل بود کنارش پیش دقیقه چند همیر   تا شوهرشم

 ...کنه ترک اتاقو شد مجبور ...و بیمارستان کارای

 

 و کوتاه جمله همون و کردمنیم نگاه فراز صورت تو هنوز

فت رژه مغزم تو دنیا لرزون تن  ...منر

 

 گیج کامال کنه خطاب بابا فرازو که ایبچه به کردن فکر

 ...رسیدیم نظر به ذهن از دور و کننده

 

 چرا و نبود وجودم در بودن مادر یاذره که مپ  ...من اما و

 و گرفتاری از پر دنیای به رو بیگناه بچه یه پای باید

 ...میکردم باز مشکالتم

 

ا چه به من اصال آه  ...نمیکنم فکر که چنر 
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 اندیک کرد سیع گذاشتم کنارش رو بچه و رفتم دنیا سمت

ه آغوش تو رو بچه و بچرخه  ...بگنر

 

 نگاهم چشم گوشه از...مبزن هم به رو جو این  خواستم

 ...بود بچه به نگاهش هنوز که افتاد فراز به

 

 دنیا؟ گذاشتیر   چ   اسمشو:مروارید
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 ...داد جواب و زد آرویم لبخند دنیا

 

 ...نرسیدیم توافق به کوروش با نداره اسیم هنوز:دنیا
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 گریه به و خورد تکون کیم که بچه...دادم تکون شی

 ...زدم لبخند افتاد کردن

 

 ...خان آلو خواب شد بیدار باالخره:مروارید

 

 ...زد آرویم لبخند حرفم این به دنیا

 

 ...گرسنشه کنم فکر:مروارید

 

 ...داد تکون شی دنیا

 

  بده شنر  بچه به کنم کمکش تا رفتم سمتش
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 اون ویل بشه خارج اتاق از فراز تا  بودیم منتظر دو هر

ه همچنان و دنخور  تکون سانتم نیم حپ    ...بود بچه خنر

 

ه نگاه  ...بیاد خودش به شد باعث دنیا و من خنر

 

 تفاوی   ی   با فهمید کنم فکر...کردم اشاره در به چشمام با

 ...شد خارج اتاق از بچه به دیگه نگاه یه بعد

 

 ...خندیدیم و کردیم نگاه هم به دو هر دنیا منو

 

 چنر   به و باشه آروم ذهنم بود شده باعث بچه حضور

 بودم شنیده امروز که حرفای   همه به...نکنم فکر ای دیگه

 ...مدت این اتفاقای یا و

 

 ...گرفت بازوم از دنیا...گذاشتم مادرش آغوش تو رو بچه

 ...کردم نگاهش متعجب
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  یه الیق اون:دنیا
 
 ...آرومه زندیک

 

 تا زد حرفو این چرا نفهمیدم ویل میگه کیو شدم متوجه

سم سوایل خواستم  شد اتاق وارد دنیا شوهر داریوش بن 

 ...و

 

 

 

 233_پارت#

 

 همه رفته رفته انداختم ماکارای   پاکت روی قیمت به نگایه

 ...میشد قبل ماه از گرونن   چنر  

 

ای   برداشی    مشغول و کشیدم ایکالفه پووف
 نیاز که چنر 

 ...شدم بودم کرده لیست و داشتم
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 انجام رو خونه خریدای تا بود داده بهم کاری   فراز درسته

 اون تو منم خب نمیخریدم اون پول با رو همه ویل بدم

  خونه
 
 ...میکردم زندیک

 

 آخرش چون نبود دسپ   کار اصال فراز با کردن بحث

 میدونستم که کاری همون و گرفتم کارتو پس نبود توافف  

 ...دادم انجام رو درسته

 

 باید پس نبودم اون خوراک و خورد خرید مسئول من

 انقدرام طرق   از...میداد اون خریدارو پول از قسمپ  

 ...بده اون خرجیمو بخوام که نباختم خودمو

 

ی یه  کارتو این موجودی میخواست ازم یه درونم چنر 

م  ...کنم شکوب رو فضویل حس این میکردم سیع ویل بگنر
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 خیابون کنار بود بزرگ کیسه چندتا که خریدا انجام بعد

 فاکتور داشتم...شدم تاکش ظرمنت فروشگاه نزدیک

 بررش بود نوشته مقابلشون هم قیمتارو که خریدارو

 ...میکردم

 

 بسته رو باالی   قیمت کردن فرض چ   مردمو دونمنیم هه

 جا همه که قیمپ   به رو بسته همون و نوشی   یم

 گذاشی    اسمشونم و مردم ریش به میبسی    رو میفروشن

 ...تخفیف همواره فروشگاه

 

دم غر همینجوری داشتم  هم تو اخمام قیمتا دیدن با و منر 

 ...کرد ترمز پام مقابل ماشیپ   که بود رفته

 

 هم ماشیر   مدل دیدن بعد ویل تاکسیه کردم فکر اولش

 ...اخمو هم شدم متعجب
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 اشوان نگاه تو نگاهم رفت پاییر   که ماشیر   پشت شیشه

 ...افتاد

 

 ...فراز دوست

 ...بود هم از متفاوت خییل دنیاشون انگار که دوسپ  
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 ...میکرد نگاهم لبخند با

 ...کردم نگاه اطرافو احمقا مثل

 

 ...بشم سوار کرد اشاره
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 رفت هم تو اخمام

ی دید تعللمو وقپ    بلند راننده همون گفت، راننده به چنر 

 ...هیکلیش و قامت

 

 ...اومد سمتم شد پیاده ماشیر   از

 ...دادم قورت دهنمو آب

 

 ...برداشت هارو کیسه و شد خم

 ...میکردم نگاهش واج هاج

 

 ...بشم مانعش کردم سیع دستپاچه

 

؟کجایم چیکار داری آقا عه:مروارید  برییم کپ 

 ...من...اینارو؟
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 نگاهم لبخند تفری    ح با که افتاد نام اشوان به نگاهم وقپ  

 هم تو بیشن   اخمام و موند نیمه نصفه حرفم میکرد

 ...رفت

 

 من کار بودیم مورچه و فیل مثل که مرد این با همقابل

 ...نبود

 

 خم کیم شمو و رفتم اشوان قیمت گرون ماشیر   سمت

 ...کردم

 

 صندوق؟ تو گذاشت منو های وسیله چرا آقا این:مروارید

 

 ...گفت آروم و خندید

 

 ...بانو سالم علیک:اشوان
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 ...بکنم سالیم یه حداقل میکرد حکم ادب...شدم دستپاچه

 

  همون با
 

 ...گفتم دستپاچیک

 

 ...سالم:مروارید

 

 ...انگار بود ایخنده خوش آدم...خندید دوباره

 

سونیمت شو سوار:اشوان  ...منر

 

 منو میخواست که بود شده پیداش کجا از دیگه این

 برسونه؟

 

 برداشته گرو هامو وسیله انگار...کنم مخالفت خواستم

 ...بودن
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 ...ودمب کار این غلط و درست فکر تو

 

 ...کرد باز برام درو و شد خم اشوان که
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 ...بود سخت برام کشیدن نفس

س هم چون  که قیمت گرون عطر بوی هم داشتم اسن 

  و خاص بوی همچنیر   و خان اشوان مال میدونستم
 
 تازیک

سم این به بیشن   ماشیر   داخل د دامن اسن   ...منر 

 

 از کمن   فاصله با ماشیر   عقب صندیل رو شده خشک

 ...بودم نشسته  اشوان با سانت پنجاه از بیشن   و من   یک
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 ...اصل چرم ماشیر   صندیل سیاه روکش این  میدونستم

 

 ...بود گردش تو ماشیر   داخل نگاهم

 

 ...نبود درک قابل فراز و آدم این بیر   دوسپ   این اصال

 

 قیمت گرون ماشیر   بارهیم روش شو از پولداری آدم این

 ...داره هم راننده و میشه وارس خارچ  

 

 ...هست محافظشم انگار که ایراننده

 

 ...شکست رو سکوت اشوان خود باالخره

 

 ؟ ترسیدی:اشوان
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 بشدت کردم نگاهش و چرخوندم تنمو اندیک باالخره

 نیم فراز پای به بازم ویل بود پوش خوش و خوشتیپ

 ...رسید

 

 بود؟ فکرا این جای االن

 ...نبود نه

 

 ...انگار بودم شده الل...دادم قورت نموده آب

 ...دادم تکون شی

 ...نه یعپ  

 

 بود دروغ که

 

 ...خندید
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س:اشوان  داری؟ اسن 

 

 ...نه یعپ   دادم تکون شمو دوباره

  دروغ بازم

 

 ...خندید اون باز و
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س:اشوان  ...ندارم باهات کاری نن 

 

 ...رفت هم تو اخمام
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 ...ومدا حرف به خودش باز

 

؟ سوار میتونسپ   خب ویل...ترسیدی:اشوان  نشر

 

 ...اومدم حرف به بار این

 

 شی    ع حرکت یه تو دادین بهم انتخای   حق:مروارید

 ...گرفتیر   گرو خریدامو

 

 ؟ میکرد مسخره منو...خندید بلند اینبار

 

 درشت چشمای و بودن خورده گره هم در که ابروهای   با

 ...کردم نگاهش میشدم دهفرسر  هم رو که لبهای   و شده
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 ...گفت

 

 ارزش و اهمیت بیشن   جونت از خریدات یعپ  :اشوان

؟  میشدی بیخیالشون باید...داشی  

 

 ...بود چ   کارا و حرفا این از منظورش بود یک مرد این

 

 ...داد پایان اشخنده به و کرد صاف گلوشو

 

 دارم کاری یه فقط...بکشمت ندارم قصد من ببیر  :اشوان

 ...برات

 

 ازش من باشه؟مگه داشته برام میتونست کاری چه این

 چیکار اینجا اصال...بودم کرده کار تقاضای

 کرده؟ بود؟تعقیبم کرده پیدا منو میکرد؟چجوری
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 اندیک انگار...میباختم خودمو نباید کشیدم ایکالفه پوف

 ...بود شده کاسته اضطراب و ترس اون از

 

 بودم؟ استهنخو  کار ازتون که من ویل:مروارید

 

 ...کنه پیدا کاری برام گفته بهش فراز نکنه
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 ...شد پارک خیابون گوشه ماشیر  

 ...انداختم اطراف به نگایه
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 به های   برگه ماشیر   از شدنش خارج قبل پیکر غول راننده

 ...شد پیاده خودش و داد اشوان

 

 سمتم همشونو ها برگه اون به کردن نگاه بدون اشوان

 ...تگرف

 

مش دستش از شدم مجبور  ...بگنر

 

کت:اشوان کت ای مناقصه یه تو ما شر  دونمیم...کرده شر

 ...همشونو کن ترجمه برامون اینارو...چیه اترشته

 

 ...بود مضحک برام

 

جم اینهمه بیر    از تر متخصص که شهر این تو کاربلد من 

 میده؟ من به اینارو چرا... کار این تو بودن من
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 ویل خورد ارقایم به چشمم انداختم ها برگه به ی  گذرا نگاه

 ...گرفتم ازش نگاه

 بود؟ گرفته شوخیش بگم مرد این به تونستمیم چ  

 

 ...گذاشتم خودمون بیر   و صندیل رو هارو برگه

 

 ییک فقط...نمیشناسم شمارو اصال من ببینید:مروارید

 شما آخه آخه...نیست من کار این اصال...دیدمتون دوبار

جم همه این بیر    من؟ شاغ اومدین چرا شهر این تو من 

 

 ...نبود درک قابل برام اصال

 ...اومد شاغم ترس همون بازم

 

 ..بود جدی خییل خندید نیم اینبار اشوان

 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 االن...دارم اطمینان بهت من...فرازی همخونه تو:اشوان

و همه نمیتونم من  برگه این ویل...بودم توضیح برات چنر 

م هرکش به منمیتون هارو  هر بگم میتونم اینو فقط...بسن 

  دستمزدی
 

 ...میدم بهت بیک
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 ...بازیم یه وسط میکردم احساس بودم شدرگم

 

 ...خونه به برگردم زودتر چه هر میخواست دلم

 

 ...خونه برم میخواست دلم آره
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 و بزرگ دسپ   و شده کشیده پاییر   من سمت شیشه

 معجون مالت پر لیوان دو روش که مقوای   سیپ   مردونه

 ...گرفت مقابلم بود

 

  گفتتحکم پر  غوله آقا همون صدای که کردم تعلل

ررش  ...بگنر

 

م دستش از رو سیپ   شد باعث  ...بگنر

 

 ...رفت باال دوباره شیشه

 

 ...دهنم تو بیاد بود مونده کم قلبم

 

 ها برگه همون کنار گذاشتم صندیل رو دوباره رو سیپ  

ه داشت که بود اشوان به منگاه  ...میکرد نگاهم خنر
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 ...بود پرده ی   و مستقیم نگاهش

 

 ...کنم امنیت احساس تا...زد آرویم لبخند

 

 ...رسید ذهنم به سوایل اتفاقات این بیر  

 

 شدین؟ دوست باهم چجوری فراز و تو:مروارید

 

 

 ...چیه منظورم میدونست

 ...چیم دنبال فهمید

 

 ...نشست جاش تو صاف

 

 ...گفت تعلیل و مکث هیچ بدون
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 فراز...کرده درگنر  ذهنتو سوال این میدونستم خب:اشوان

 شدیم آشنا باهم کاری یه تو...معلومه زندگیش که

 ...کنه نقد چکمونو تا بودیمش فرستاده

 

 

خر فراز  بود؟؟؟؟؟ شر

 

 زندگیشو میشه که فهمیدم دیدمش وقپ   من ویل:اشوان

 ...بزاره کنار رو ...و خالف تا مکرد کمک بهش...داد تغینر 
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 بزاره؟ کنار رو خالف کار بود کرده کمک فراز به اشوان
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 کاری؟ بود؟چه داده کار بهش

 

 ...میکرد نگاهم مهربون...کردم نگاه اشوان به

 راسته؟ حرفاش این همه یعپ  

 

؟ بگه دروغ بهم باید چرا  یعپ 

  به کامال اتفاق این خب
 
 ماجرای ویل...یخوردم فراز زندیک

 ...بود ایساده خییل

 

 داستانهای باشه؟مثل چجوری میخواسپ   پس مروارید

 تخیالت؟ و افسانه از پر شاهنامه

 

 من؟ هستم چ   دنبال اصال

 

 ...بودم شده آروم کیم
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 دونه؟یم فراز:مروارید

 

 داره اطمینان بهت...نیست مهم برام هم بدونه...نه:اشوان

 ...میکنم اطمینان بهت منم...داده رات خونش تو که

 

 میکرد؟ اطمینان بهم باید چرا

 

ی داشت انگار کشید عمیف   نفس  ...میکرد بو رو چنر 

 

 ...گرفت ازم نگاه

 

 آدم جور هزار با کردن کار سال چند بعد دیگه:اشوان

 نه ویل مهم برام مدارک این...اعتماده قابل یک فهمیدم

به بهم رفتنش لو که اونقدری  ب ض 
 
 ...بزنه زریک
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 ...کرد نگاهم دوباره

 

 ...میای بر پسش از دونمیم:اشوان

 

 بهم...میداد ارزش بهم داشت...میکرد اعتماد بهم داشت

 ...میکرد امتحانم داشت...میداد بنفس اعتماد

 ...میداد میدون بهم

 

؟ برای  چ 

 

ی به بیاد اون مثل آدیم چ   برای  اعتماد من مثل دخن 

 کنه؟

 

ی  ...نکرده تموم درسشو وزهن که دخن 

کت هیچ با جدی همکاری حال به تا  ...نداشته جای   یا شر
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 ...نداره اینکارا تو آنچنای   تجربه

 

 چرا؟ آخه
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 ...امکوله دوشم رو...معجون لیوان دستم یه تو

 

 ...خریدم کیسه چندتا پام پاییر  

 

 ...خیابون کنار بود زده خشکم

 ...ابری یهو و بود شده شدتر هوا
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 ...بودم چپونده کیفم تو رو بود داده اشوان که های   برگه

 

س حس یه داشتم حش یه  ...بدش نوع از نه اما اسن 

 

کتشم پس پولداره خییل بود معلوم اون  بزرگ خییل باید شر

 ...باشه باال رده و

 

 ...بینا چشم دو...میخواد چ   خدا از کور خب

 

 بدم؟ نشون خودی تا نبودم فرصت دنبال مگه

 بدم؟ تغینر  زندگیمو خواستمنیم مگه

 

 ...شاغم بود اومده خودش پای با فرصت این
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 ...استثنای   فرصت یه

 

 ...بود شده خشک گلوم

 

 تا شده نصیبم افتخار این باشه بار یه برای فقط اگه حپ  

 یه اگه حپ   آره...بدم انجام خفن کار یه خودم رشته توی

 ...باشه بار

 

 ...بودم تالش و ریسک اهل منکه

 

 بیر   رو لیوان داخل بزرگ ی  ...انگار بود بارون آتیش درونم

 ...خوردم شکالی   بستپ   اون از کیم و گذاشتم لبام

 

 به مری و گلوم راه از رو شده آب خنک بستپ   عبور

 ...فهمیدم رو معدم
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 راننده عصبای   صدای بعد و شد بلند که ماشیپ   بوق با

 ...گفت که

 

؟مارو سوار نمیخوای آبج  :انندهر   کردی؟ مچل بشر

 

 ...اومدم خودم به
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 فراز صدای کردم باز  اندیک درو آروم انداختم کلیدو

 ...بشم متوقف و کنم اخم شد باعث

 

ا این از من کن درستش خودت:فراز  ...نمیارم در ش چنر 
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ی یا حتما  تو بود آورده دخن   بازم یا...یا و داشت مشن 

 ...خونه

 

 ...شد گرفته حالم بدجور و ریخت هری دلم

 

 تاکش راننده بود کرده زخم دستمو ها کیسه سنگیپ  

 ...بیاره در دم تا منو نکرد رقبت

 

 ...شدم وارد و کردم باز درو

 

 و بود فراز کفش جفت چند کوچیک فلزی کفشر  جا تو

 ...ناشناس مردونه کفش  جفت یه

 

 ...شدم خونه وارد کامل...شد آروم دلم کیم خب
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 و جدید تلویزیون یه کنار دیدم رو میانسایل مرد و فراز و

 ...بودن ایستاده بزرگ

 

 ...بود زده خشکم

 

 از هارو کیسه و اومد سمتم شد حضورم متوجه که فراز

خونه سمت و...گرفت دستم  ...برد آشن  

 

 انگار اون برای بود سنگیر   خییل من برای که های   کیسه

 ....بود پر سهکی یه

 

 ...بستم درو و آوردم در کفشامو

 

 ...بود تلویزیون به سوالیم و متعجب نگاه

 

 ...ایستادم هال وسط و برداشتم قدم چند
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 بود؟ خریده تلویزیون فراز

 

 

خونه سمت شی    ع  که شدم رو روبه فرازی با و رفتم آشن  

خونه از میخواست  ...بشه خارج آشن  

 

 ؟خریدی تلویزیون:مروارید

 

 ...داشت اخم کیم..کرد نگاهم

 

 ...آره:فراز
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ه نبود ...و فیلم دیدن اهل زیاد که خودش  اصال بگیم بهن 

ی فوتبایل شاید نبود  ...چنر 

 

 تلویزیون جلوی بیکاریم تایمای که بودم من این ویل

 تکراری چند هر شیاالی و فیلم به عالقه با و میشستم

 ...میکردم نگاه

 

 ...خریده جدید تلویزیون من بخاطر فراز یعپ  

 ...باشه اینج   دو چهلو کنم فکر

 

 

 درستم اصال داره احتمال که فکر این با چرا دونمنیم

 ...شد یجوری دلم نباشه

 ...بود اومده خوشم یجوری
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 ...شدم خارج ازش و کردم عوض لباسمو اتاق تو

 

 کیم قندون تو...گذاشتم سیپ   تو مرتب و کردم دم چای  

 فروشگاه از که فندق   شکالت تا چند کنارش و ریختم قند

 ...گذاشتم بودم گرفته

 

خونه از  داشت که مرده همون و فراز شدم خارج آشن  

 ...بودن مشغول میکرد نصب رو تلویزیون

 

 ...گذاشتم کنارشون ای شیشه عسیل رو رو چای  

 

 ...کرد تشکری مرده

 

 ...کردم حس فرازو هخنر  نگاه که بود تلویزیون به نگاهم
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 آرویم لبخند...شدیم چشم تو چشم چرخوندم شمو وقپ  

 ...گرفت شکل لبام رو ناخودآگاه

 

 ...نبودم بدید ندید من

 ...داشتم دوست رو تلویزیون این ویل

 ...داشتم دوست رو بود کرده فراز که کاری

 

 و برداشتم میکرد تماشام دقت با که فرازی از نگاه ذوق با

 جابه بودم خریده که رو وساییل تا رفتم خونهآشن    سمت

 ...کنم جا
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 ...بسازتش تا میخواست رو مرد یه توجه خونه این
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وند خودش از منو فراز  میشد باعث کاراش با ویل منر

 ...بشم جذب بهش

 

 هر باشه حامیش تا داره مرد یه به نیاز زی   و دخن   هر

 وایسته خودش پاهای رو چند هر باشه قوی زن اون چند

 داره نیاز که هست هم زمانای   یه ویل باشه مستقل و

 ...بده تکیه بهش تا باشه کش

 پشتشون که دارن کش به نیاز همینجورین هم مردها

 که همینجاست اصال...کی    تیکه بهش بتونن که باشه

 ...کنهیم پیدا معنا زوجیت

 ...کنهیم پیدا معنا که همینجاست بودن هم مکمل

 

 بندازم ذهنم از فرازو نمیتونم بکنم هم هرکاری من

ون  ...میشه نزدیک بهم بیشن   داره روز هر لعنپ   اون...بنر

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این گرفی    با...میسازه رو خونه این داره من بخاطر اون

 ...انداخته من ذهنم تو فکرا خییل فراز تلویزیون

 

 ...امجنبه ی  

 رو لعنپ   سایح این با مقابله توان دیگه من...باشم خب

 ...ندارم

 

 ...کنهیم امیدوار منو داره ناخواسته شاید فراز

 

م حسای   درست شام یه میخواستم  مشغول پس...بن  

 ...شدم

 

  این و خونه این
 
 ...گرفتیم جون داشت انگار زندیک

 

 ...کوچیک دلخوشیای این به راضیم من
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 انداخته سفره تلویزیون جلوی داشتم شوق و شور خییل

 ...بودم

 

ی قرمه خوردن مشغول فراز با  خیلیم و بودم پخته که سن  

 ...بودیم بود شده خوشمزه و رنگ و آب خوش

 

 بشقاب به میشد پخش تلویزیون تو که فیلیم از نگاهم

 نگاهش زد فراز که حرق   با که بود گردش در مقابلم

 ...کردم

 

 اومده؟ خوشت انگاری:فراز
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 ...بود خنپ   صورتش

 ..دادم جواب و دادم قورت غذامو...زدم لبخندی

 

 تلویزیون اون خوبه خییل...نکنه درد دستت آره:مروارید

 خسته زود آدم چشای دادنیم نشون خوب که قدییم

 ...میشد

 

ه  ...ثانیه چند برای فقط...کرد نگاهم خنر

 

 ...نکنه درد دستت ستخوشمز خییل:فراز

 

 مستقیم اینجوری بحال تا فراز کردم نگاهش متعجب

 ...بود نکرده تشکر ازم ...و غذا بابت
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 این ناخوداگاه ویل بدم بال پرو فکرام به بازم خواستمنیم

 ذوج دوتا مثل بودیم شده که رسید ذهنم به فکر

 ...خوشبخت

 

 ...و خالف کار دیگه  فراز که گفتیم راست اشوان

 نمیکنه؟

 

 ...کردم جمع غذامون خوردن بعد رو سفره

 

 از تونستمیم یعپ  ...بود اشوان های برگه درگنر  هنمذ

 بیام؟ بر پسش

 

 ...اومد در بصدا خونه زنگ که بودم ظرفا شسی    مشغول

 

 درو و شد خارج اتاقش از فراز برم در سمت خواستم تا

 ...کرد باز
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ی  ...شد خونه وارد دخن 

 

 

 

 245_پارت#

 

خونه از کف   دستای با نیم نگاهم فراز...شدم خارج آشن  

 ...کرد

 

ه  آوردن در مشغول و انداخت بهم اخمو نگاه یه دخن 

 ...شد بوتهاش

 

 ؟!بود افتاده اتفاق   چه

ه این یشه؟ دخن   مشن 
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؟ چیشد  یهوی 

 

ه وقپ    فراز گونه رو ایبوسه و شد بلند پاهاش رو دخن 

 ...حالم به شد زده گند گذاشت

 

ای با ارتبایط دیگه نگفت اون مگه  ؟نداره دیگه دخن 

 

 ...بود زده خشکم

 

ه  فراز اتاق وارد من به دیگه نفرت از پر نگاه یه بعد دخن 

 ...شد

 ...بود شده سنگ مثل اون انگار ویل

 

 ...فراز:مروارید
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 حق اون...شد اتاقش وارد و نکرد توجیه ویل زدم صداش

 کنه؟ بازی من با نداشت

 

 میکنه؟ چیکار داره میدونست اصال عوض   اون

 

ه  ...بودم ندیده بحال تا رو دخن 

 

 باید...شدم متنفر خودم از همه از بیشن   گرفت حرصم

 ...میکردم یکاری

 

خونه از و شستم دستامو  فراز اتاق سمت شدم خارج آشن  

 ...رفتم

 

 من ویل...بکنه راجبم میتونست میخواست فکری هر

اشتم  ...کنه رفتار اینجوری من با نمنر 
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 ...شده مرگش چه فهمیدمیم باید

 

 ..اتاقش در رو کوبیدم مشت با

 

ون بیا عوض   فراز یه:مروارید  ...ببینم بنر

 

 ...اومد نیم صدای   هیچ

 

ون حرض نفسمو  به افتادم مشت با دوباره و دادم بنر

 ...اتاق در جون
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 بهم باید اون...کرد باز اتاقو در عصبانیت و اخم با فراز

ه اینجا میداد توضیح  ...چخن 

 

 

 ...شدم اتاق وارد و دادم هلش عقب به

 

ی  در پالتوشو...میکرد نگاهم خشم با بود اتاق تو که دخن 

 ...شدم مزاحمشون که کار تو بودن رفته پس بود آورده

 

ه  انداخپ   شتو گاو ؟عیر   کپ  یم چیکار داری هوی:دخن 

 خریه؟ کدوم دیگه این تو؟فراز اومدی

 

ه سمت  کردم پرت و برداشتم پالتوشو و کیف...رفتم دخن 

 نداشتم فراز به دیدی...سمتش
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ه یاال:مروارید  ...کن گم من خونه از گورتو عوض   دخن 

 

ه  سمتم تا بود حرفا این از حیاتر ی   و دریده چشم دخن 

 اومد

 ...داد هلش عقب به اونو و گرفت قرار بینمون فراز

 

 ...میکنم قلمش بخوره بهش دستت:فراز

 

ه  گریه و جیغ با و رفت عقب عقب ورینابا بهت با دخن 

 ...گفت

 

ه  کشوندی منو چرا پس داری ییک خونت تو که تو:دخن 

 ...روانیه هرزه همیر   لیاقتت...اینجا

 

 هیپ  ..کوبید صورتش رو سییل و رفت سمتش فراز

ه کشیدم  ....میکرد نگاه فرازو ترس با دخن 
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 ...گفت ترسنایک و خشمگیر   لحن با فراز

 

 ...ندون خودت گهلن اونو:فراز
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ه رفی    بعد...بود انداخته راه فراز که بود نمایشر  این  دخن 

 زانوهاش رو آرنجشو بود نشسته صندیل رو زدنیم حرق  

د چنگ موهاشو و بود گذاشته  ...منر 

 

 بود؟ ناراحت
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و اون چرا...بودم عصبای   دستش از منم ویل  به دخن 

 بیفته؟ هم اق  اتف همچیر   تا بود آورده خونه

 روی اسممون که زمای   تا حداقل بودم گفته بهش

 ...نکنه کاری همچیر   هست همدیگه

 

 ...اومدم بحرف عصبای   ویل بغض با

 

ی هوستو و غریزه اون جلوی نتونسپ  :مروارید  نه؟ بگنر

 

 ...کنم بارش میاد در دهنم از چ   هر تا بود الیقش

 ...نبود شوهرم واقعا اون

 زده حرق   اون ویل بکنه میخواد دلش یهرکار  میتونست

 ...بود نمونده پایبند بهش که بود

 

 ...بودم شده امیدوار من
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 ...زدم پوزخندی

 

؟خب عصبای   من از حتما:مروارید ه هسپ   بدم دخن 

 ...شویس بهت میتونست خوب خییل...نبود

 

 ...شو خفه:فراز

 

 ...پریدم جام تو کیم فریادش صدای با

 

 با...میکشید عذاب داشت انگار...کردم نگاهش بهت با و

 ...بود درگنر  خودش

 

 ...نباختم خودمو ویل

 

 ...شدم بلند جام از
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 ...زدم فریاد

 

ه اون چرا:مروارید  خونه؟چرا؟بهت این تو آوردی رو دخن 

 با دیگه گفپ   تو...میگن بهم چیا موردت در بودم گفته

؟ رابطه تو هیچکس  نیستیییپر

 

 ...بودم افتاده نفس نفس بهخشم از

 

 ...نشست صاف و کرد بلند ششو
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 ...داد جواب شد خییل

 

 ...نداره ربظ تو به من کارای:فراز

 

 بود؟ شده چش اون...شکست دلم

 بود؟ خوب چنر   همه که پیش ساعت چند همیر   تا

 بود؟ شده مرگش چه اون

 

 ...افتادم لج باهاش

 

 ...اگه پس:مروارید

 

 تونسته خوب خییل اون ویل بزنم حرفو ینا خواستمنیم

 این شاید نباشم مهم براش من شاید...بسوزونه منو بود

 ...گفتم ویل نباشه مهم براش اصال حرفمم

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 تو به منم کارای پس ...نداره ربظ من به تو کارای:مروارید

 نه؟ مگه دیگه اینجوریاست...نداره ربط

 

 ...کرد نگاه لرزونم چشمای تو

 

 ...بدم انجام خواست دلم که کاری هر آزادم منم:مروارید

 

 ...بود انزجار از پر و ای عقده...زخیم صدام

 

 و نکنم فکر تو شخصیت و غرور به میتونم منم:مروارید

 ...باشم خوامیم که پرسی هر با

 

ون پیشونیش و گردن رگای...شد بلند فراز فریاد  ...زد بنر
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 ...گفت فریاد با دوباره

 

 ....وش خفه:فراز

 

س و فشار اینهمه با اگه...بود شده لرزش دچار تنم  و اسن 

 ...نداشت تعجب جای میمردم و میکردم سکته حرص

 

 ...بودم عصپ   مرگ حد در ازش

 شخصیت داشتم که نبود خودم دست و بودم عصپ  

دم خودم راجب حرفارو این و آوردم یم پاییر   خودم  ...منر 

 

 و خونه نیام شپ   خوامب اگه نداره ربظ تو به :مروارید

 ...برم

 

 ...افتاد اتفاق ثانیه چند تو
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 منو و بود دویده سمتم و شده بلند جاش از که فرازی

 ...دیوار به بود کوبیده

 

 

 

 249_پارت#

 

 ...گفتم آچ   دردش از

 

 ...لرزیدیم فراز دستای

 ...داشتم مرگ حس

 

 نفرت از پر و غلیظ...آهسته ویل حرض هم ش پشت

 ...ردک تکرار
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 ...شو خفه...شو خفه...شو خفه:فراز

 

 ...بود داشته نگه من ترسیده صورت مقابل صورتشو

 

 ...بود خون کاسه دو چشماش

 ...بود شده قرمز فشار و حرص از صورتشم

 

 ...بودیم افتاده نفس نفس به دو هر

 ..بود ناراحت خییل انگار...خودش با بود درگنر  انگار

 

 بود؟ انداخته روز لحا این به فرازو چ  

 

 ...داد رخ بینمون ایجاذبه

 لبام رو محکم لباشو فراز فهمیدم که اومدم خودم به وقپ  

 ...میده فشار
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 ...بود زده لبام رو که سکوت مهر مثل

 

 ...لرزید تنم

 

 بود؟ کرده چیکار فراز...افتاد یم اتفاق   چه داشت

 

 ...میکردم چیکار داشتم من

 

 دور دستامو چرا...گرفت؟ آغوش در صورتشو دستام چرا

 زدم؟ گره گردنش

 

 ...بودم نبوسیده رو کش بحال تا من

 ...باکره و بودم تجربه ی  
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 ؟ میکردم چیکار داشتم

 

وع فراز  ...آروم و عمیق...بوسیدنم به کرد شر

 

  لحظه تو داشتم...بود شده قفل ذهنم
 
 ...میکردم زندیک

 خواست دلم غلظ هر و میبینم خواب دارم میکردم فکر

 جای چنر   همه شدم بیدار خواب از وقپ   بکنم میتونم

 ...نیفتاده اتفاق   هیچ و خودشه
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 باالتر دیوار رو منو شدو قفل کمرم دور فراز دستای

 ...کشید
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 ششو پشت موهای داشتم...میکردم همراهیش داشتم

 ...میکردم نوازش

 

 منو فراز که همیدمف اینو وقپ   بود افتاده شم رو از شال

 شدو موهام چنگ اش دیگه دست و گرفت بازوش یه با

 ...داد هل عقب به اونارو

 

 ...معشوقیم و عاشق انگار که میبوسیدیم همدیگرو جوری

 

 ...رهیم در هم برای جونمون انگار که

 

 ...نمیشد ما مانع همینم ویل بود کم کشیدن برای نفس

 

 ...شد بیدار ذهنم آن یه تو ویل

 ...نشد کشیده باریک جاهای به کار تا شد بیدار
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 کردم نگاه رو فرازی التهابات همون با و بردم عقب شمو

 ...بود کرده بلند آغوشش تو منو که

 

 ...کنه رهام تا گذاشتم شونهاش رو دستامو

 

 ...میکردیم نگاه همدیگرو ناباور

 

 ...زمیر   گذاشت منو آروم ایثانیه چند تعلل بعد

 

 

 ...کردم برخورد دیوار به که تمرف عقب

 

 ...بودم ناباور و بودم ترسیده

 

 ...سکوت و بود سکوت...بود شده آروم ویل فراز
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 ...شکستیم نفسامون صدای فقط سکوتو این

 

 ...نبود زدن حرف وقت االن

 

 ...بشم خارج فراز اتاق از تا کردم حرکت

 

 ...کنم فرار میخواستم

 ...کردم فرار و

 ...نکردم توجه فراز زدنای صدا به حپ  

 

 کردیم؟ چیکار ما

 

 ...گذاشتم دردناکم و ملتهب لبای رو دستمو
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 کردم؟ چیکار من

 ...چکید چشمم از اشیک قطره

 

 ...نیاد که کاش ای...نیومد دنبالم فراز
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 ویل نیست خونه فراز میدونستم نداشتم تمرکز اصال

 ...نداشتم مه بشمو خارج اتاقم از اینکه جرات

 

 چیکار یا بگم چ   باید بشم رو روبه فراز با اگه دونستمنیم

 کنم؟

 میکنه؟ چیکار و میگه چ   اون اصال یا
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 ...بودم باخته خودمو بدجور

 ...کردم گم خودمو من

 

 مرگ و تجاوز ترس نیستم،از سابق مروارید اون دیگه من

 ندارم ازش چندای   شناخت که شدم مردی همخونه اومدم

 یه در دیشب و شدم مرد همون صیغه آبروی   ی   ترس زا

شی حرکت  ...بودم بوسیده اشتیاق با اونو اشتباه و خاکن 

 

 آروم خودمو بودیم هم محرم اینکه بخاطر حدودی تا

 کال اصال یا میدارم نگهش راز یه مثل میگفتم و میکردم

 ...رو اتفاق اون میکنم فراموش

 

 ...نمیشد میدونستم ویل
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  احساس همش و بودم بیحال
 

برگه اون میکردم خستیک

 تو بهشون کردن نگاه بدون بود داده اشوان که هاییم

 .بود مونده کیفم

 ...نداشتم رو کاری هیچ و هیچکس حوصله

 

ون  که ها بچه فریاد و جیغ صدای و میومد برف بنر

 ...بود برداشته رو کوچه میکردن بازی برف داشی   

 

 شد تن نشد باعث اینکارم ویل مکشید باال گردن تا رو پتو

 .بشه گرم بیحالم و

 

 از که ناهاری نه بودم خورده صبحونه نه بود خایل شکمم

 ...بود گذشته ساعت دو وقتش

 

ه صدای صبح  از که ای مردونه های ناله و شنیدم وین 

ی فراز فهمیدم بود درد  ...داشت مشن 
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 بعد به این از میخواستم...بود مشغول بدجور فکرم

 احساش بعد به این از نباید بردارم،من احتیاط با قدمامو

م تصمیم ایطم و زندگیم روند یعپ   بگنر  رو اجازه این شر

 ...دهنیم بهم

 

 

 

 252_پارت#

 

 ...بودم کرده تن مرتپ   لباس گرفته دوش

 پس تا دادم خودم خورد به زور به که غذای   خوردن بعد

 از خواستم سایلمو  برداشی    بعد و کرده کاله شالو نیفتم

 ...رسید ش موتورش با فراز همزمان که بشم خارج خونه
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 کرده حوصله خداروشکر...بود شد هوا این مثل درونمم

 و تب از مردنم وگرنه کردم خشک سشوار با موهامو و

 
 
 ...بود حتیم امشب شماخوردیک

 

 ...داشتم نگه صاف خودمو

 عاشقداشتم، حش بهش و بودم شده برسر  این عاشق من

 ...میبنم که ایپ  

 

 ...کرد پارکش در کنار و شد پیاده موتور از خونرسد خییل

 

ی؟ کجا داری:فراز  منر

 

 و کردم جا جابه دوشم رو کولمو...نبود کار در هم سالیم

 ...کشیدم شالگردنم بعد و کاله به دسپ  

 

 ...باشه نداشته لرزشر  هیچ صدام کردم سیع
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 ...دارم کار جا چند:مروارید

 

سید  کجا؟ نن 

 

 شد دری کردن باز مشغول کلید با و داد تکون شی فقط

 ...بودم بسته من که

 

 ...بست درو و شد خونه وارد

 

 بیشن   خواستمنیم چون شد گرد اندیک فقط اندیک چشمام

 ...کنه عادت بدنم تا بدم نشون واکنشر  این از

 

؟بدون و سالیم بدون  کاری یا بزنه حرق   اینکه خداحافظ 

 بیفتم؟ دیشب یاد که نهبک
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دم هم رو دندونامو  ...فرسر

 

 ...ناراض   یا باشم راض   نستم.نمید

 

 نزد یادآوریش و بوسمون بر مبپ   حرق   اینکه بخاطر راض  

 تفاوت؟ ی   و شد رفتار این بابت ناراض   یا و

 

ده صدای...برداشتم قدم یج   سفید برفای رو  شدن فرسر

 قدرتو این بهم یکردوم ارضا روحمو کوچه آسفالت به یخا

 ...بردارم قدم محکم و باشم محکم تا میداد
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 ...انگار بود تشویق یجوری
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 نتونم؟ من چرا پس باشه تفاوتی   میتونست اون

 

 ...نمیبازم خودمو دیگه

 قلب این دست بیفته زندگیم افسار نمیدم اجازه دیگه

 ...کنم خراب خونه احساس و وامونده

 

 به میکنم تالش زندگیم برای دارم برنامه کیل من اصال

 کنم فکر مردی به بیام اونوقت برسم جای   یه به تا تنهای  

 چندتا بخاطر فقط و ندارم ازش چندای   شناخت که

 پشتش منظوری هیچ اون مطمعنا که احساش حرکت

 ...ببازم؟ خودمو نداره

 

 ...بشه نزدیک بهم نمیدم اجازه وقت هیچ دیگه

 شماتت خودمو خودم ویل بود شکسته بدجور دلم

دم طعنه و میکردم  ...منر 
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 ...کن تف اشوهسته حاال خوردی...اصال شد خوب

 میکنم تالشمو و سیع تمام فقط نمیکنم فکر بهش دیگه

  این تا
 

 بیشن   نزدییک این بشه تموم زودتر چه هر همخونیک

لزل منو  ...کنهیم من  

 

 نگاه اطراف به و نشستم اتوبوس ایستگاه ش نیمکت رو

 ...کردم

 اون از بودن دور آره...بود خوب ویل بود شد خییل هوا

 ...خوبه هوسباز مرد

 

 و میارم در کیفم از بنفشمو رنگ به و پشیم دستکشای

 ...میکنم دستم

 

ه نگاهم...میشن گرم کیم دستام  مامان که دستکشیه خنر

 ...بافته برام
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 نشناش نمک بچه ممیفت داد بهم اینارو که اونروز یاد به

 بنفش؟ رنگ آخه چرا گفتم که لحظه اون بودم

 

 سفید چشم بکن دستت بگنر  گفت تخم و اخم با مامانم

 ؟نکنته درد دستت عوض اینم

 

 ...نشست خشکم و شد لبای رو لبخندی روز اون یاد به

 

 اونجا زمستونم ماهای ویل نیست شما زیاد جنوب تو

 بهاره ما برای اونجا که نر  پای وگرنه داره خودشو شمای

 ...انگار
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 در پالتوم جیب از گوشیمو و کشیدم حرست ش از آیه

 ...آوردم

 

 ...بود شده ذره یه براشون دلم گرفتم مامانو شماره

 

 میداد آزارم انتظار بوق صدای

 

 مروارید؟ الو:مامان

 

 شنیدم؟ صداشو وقپ   گرفت بغضم چرا

 

 ؟ خوی  ...مامان الو:مروارید

 

وع قندش مثل لهجه همون با  صدقه قربون به کرد شر

 ...انگار شد راحت خیالم...شد گرم دلم...رفی   
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 ...باهاش زدنش حرف با شدم سبک

 

 و کنهیم کار دای   لنج رو داره دوباره بابا گفت مامان

 ...میکی    جا جابه بار و مسافر باهاش

ی نگارا کشیدنیم کار از دست پاش بخاطر بازم بابا  چنر 

 همیشه یادمه وقپ   از بده تنبیل به تن بابا تا نمیشد باعث

 ...میکرد تالش

 

 اون با داره بابا که شدم خوشحال کیم بود خوی   آدم دای  

 ...کنهیم کار

 

 و صدف حال پرسیدن از بعد و زدیم حرف دیگه کیم

 ...کردیم قطع تماسو ...و میکی    چیکارا اینکه و مهرداد
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 گفت شده تنگ برام دلشون همشون فتگیم مامان

 ...بزنم ش بهشون و برم روزی چند یه حداقل

 ...نه اون ویل دوری این به میکی    عادت دارن همه گفتیم

 

 تکرار زیاد مکالممون بیر   که اسیم...برم دلش اون قربون

 ...میکرد تعریف ازش یه مامان و ...بود نعیم شد

 

 نور که عموی   پرس...فامیل تموم چ   همه پرس نعیم

 ...باباست چشیم

 

 و بود گذاشته بابا اسم روی از اسمشو اصال عموم

 و فامیل های بچه بقیه از بیشن   اون رو بابا همیر   بخاطر

 ...میکرد باز حساب ما
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 با و بود موفق که نعییم...بود خودساخته که نعییم

ایم حال همیر   اشت بابا به که احن   دل تو بیشن   اونو منر 

 ...میداد جا نعیم ناخدا
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 و رفته و اومده انگار ویل تهران میاد نعیم بود گفته بابا

 ...نیومده من شاغ

 

 باید میفهمید وضعیتمو از اگه وگرنه خداروشکر خب

 ...میکندم خودمو گور
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 من باید دیگه شدم همخونه مرد یه با من بفهمه نعیم

  از...میمردم
 

 خوشایندم اصال من به هاشعالقه ابراز بچیک

 ...نبود

 

 ...نبودم عاشقش ویل تموم چ   همه بود خوب اون

 

ای همه  بودن ازش نگاه نمیچه یه حرست در فامیل دخن 

ا این درگنر  من و...بود من درگنر  همش اون ویل  نبودم چنر 

 ...دیدم فرازو که وقپ   تا

 

 بود نشده گفته نعیم و منو راجب کلمه یه حپ   بحال تا

 تصور هم کنار اونو و منو دلشون تو همه انگار ویل

 ...میکردن

 

 همیشه انگار...بود برانگنر   شک خییل نعیم کارای آخه

 ...نبود اون ی   اصال من حواس ویل بود بهم حواسش
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 ویل چموش اون قول به و بودم دنده یه و غد من

 ...هوووف

 

 ...فکرا این از بودم شده خسته

 

 خودمو چرا...کنم کرف مردی به دیگه خواستنیم دلم

 ... آخه دردش تو میندازم

 

 و بخونم درس و بمونم اینجا بتونم تا کردم کاری همه من

اشیدم مشکل خودم برای دسپ   دسپ   داشتم حاال  ...مین 

 

 بود؟ چ   آخه شدنم عاشق
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ی...خونه برگشتم و کارام انجام بعد  آماده شی    ع یچنر 

 که های   رگهب و درسام وقت ش رفتم و خوردم و کردم

 ...بود داده اشوان

 

ی  تا و نکنم فکر بهش میکردم سیع و نبود فراز از خن 

 ...بودم هم موفق حدودی
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 بود داده اشوان که های   برگه من و بود گذشته روزی چند

 ...بودم کرده آماده و کرده ترجمه رو
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 چشمم اینکه تا آدرش نه و داشتم ازش ایشماره نه ویل

 یه آدرس که افتاد برگه آخرین پشت دسپ   نوشته به

کت  ...بود شر

 

 شده خالصه حرفامون و میکردیم حفظ فراز با فاصلمونو

 ...ممنون و بخر اینو و خداحافظو سالم تو بود

 ...اون تا اینارو میگفتم من بیشن   که

 

 فاصله و سکوت این به میکردم عادت داشتم کم کم دیگه

ی ویل  کم بودم کرده پیدا بهش نسبت که ایقهعال از چنر 

 ...بود نشده

 

ر وسط این که اوی   خواستمنیم ویل  ی   شش و کنهیم ض 

ل خودمو داشتم سیع پس باشم من میمونه کاله  کنن 

 ...کنم
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 برداشی    و شدن آماده بعد...نبود خونه فراز معمول طبق

 ...شدم خارج خونه از اشوان های برگه

 

 

کت فتم باید ویل بود دور خییل طقهمن این از شر  ...منر

 

 ...شدم پیاده تاکش هزینه پرداخت بعد رسیدم وقپ  

 الکچری از حجم این و منطقه این دادم قورت دهنمو آب

ه نمیگنجه آدم مخیله تو بودن  ...من مثل آدیم بگم بهن 

 

 آدیم میشه چطور آخه بود باشکویه و بزرگ ساختمون

 انقدر ما مثل آدمای   و شهبا پولدار انقدر اشوان مثل

؟  فقنر

 

 خودم از کردم سیع فکرارو این و کشیدم ایکالفه پوف

 ...کنم دور

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 رد رو رستم خان هفت انگار اشوان اتاق به برسم برم تا

 و شده هماهنگ و شده رو روبه آدم صدتا با و کردم

 ...بودم اومده میشد ساعپ   دو شد گرفته تماس

 

یفات این بودم تهگرف شمارشو روز همون اگه  دیگه ترسر

 ...نبود الزم
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  بعد
 

کت محیط...شدم اتاق   وارد منشر  هماهنیک  خییل شر

د برق چنر   همه انگار بود تمنر    کف کاشیای از منر 

 ...اثاثیه و اسباب و دیوارا تا گرفته ساختمون
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 بدیدا ندید مثل و کنجکاوی با داشتم سیع هیج   که اتاق

ی  ...باشم عادی و کنمن نگاه رو چنر 

 

 گرفته دستم تو رو شده ترجمه های برگه حاوی پوشه

 ...بودم

 

  و ریاست صندیل رو که دیدم رو اشوای   و
 
 نشسته بزریک

 ...میکرد نگاهم لبخند با و بود

 

 ...میبارید برسر  این روی و ش از پولداری

 

 ...بشیر   بیا اومدی خوش سالم:اشوان

 

 ...نکردم سالم شم به خاک آخ

 

 ...سالم:مروارید
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س بدون و محکم کردم سیع  سمت و بردارم قدم اسن 

 و کرده اشاره دستش با که راحپ   بنظر و بزرگ صندیل

 ...رفتم بود کرده  نشسی    به دعوت منو

 

 میخوری؟ چ  :اشوان

 

 از گلومو تا دادم قورت بار چندمیر   برای دهنمو آب

 ...نداشت ایفایده انگار ویل بدم نجات خشیک

 

ی نگفتم الیک  ...خورمنیم چنر 

 

ی هر نمیدونم:مروارید  ...دارید میل خودتون که چنر 

 

یم نمیتونستم خب  ثانیه و لحظه این تو کنم انتخاب چنر 

مانه جمالتم  ...بود شده سنگیر   و محن 
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د دکمه رو دستشو  و انگار و داد قهوه سفارش و فرسر

 ...گفت چشیم که زی   صدای

 

 گرفته دستام بیر   محکم که رو یا پوشه و اومدم خودم به

 ...دادم هلش اشوان سمت و گذاشتم منر   روی رو بودم

 

 برگه و برداشت رو پوشه باش راحت گفی    بعد اشوان

ون داخلش از هارو  ...کشید بنر
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 چوب مثل...نزد حرق   ویل کشید طول ایدقیقه چند

 ...میکردم نگاهش داشتم و بود زده خشکم
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 ...میکرد بررش و مطالعه هارو برگه اخم با اون و

 

 و فنجون دوتا حاوی سیپ   با منشر  و خورد در به ایتقه

 و برداشت سیپ   داخل از هارو قهوه و شد اتاق وارد آب

 رو آب لیوان گذاشت اشوان مقابل ییک و من مقابل ییک

 ...همینطور هم

 

 ...شد خارج اتاق از دوباره ایاجازه با گفی    بعد و

 

 برداره ها برگه اون از نگاه اینکه بدون اخم همون با شوانا

 ...بخورم قهومو کرد اشاره

 

 نگفته...کردم نزدیک لبهام به و برداشتم رو فنجون آروم

ینش بودم ین ویل کی    شنر  ...بود خوب بود شنر
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 ...برگردوندم مقابلم منر   رو فنجونو دوباره و خوردم کیم

 

 اینجوری اشوان که داشت دوجو  امترجمه تو اشکایل حتما

 ...کنهیم بررش هارو نوشته داره دقت  داره اخم با

 

 

 گذشت ساعت چند مثل من برای که رب یه حدود بعد

 ...کرد نگاهم کردو بلند ششو

 

 ...داشت اخم هنوز

 

 که جوابای  ...ریز به ریز و دقت با خییل...عالیه این:اشوان

 به هم شده جمهتر  خوب خییل بودم داده سواالتم برای

 ...عالیه این...انگلیش هم و فارش

 

ون نامحسوس نفسمو  ...دادم بنر
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 جانب از آرویم لبخند با جوابشو و زدم آرویم لبخند

 ...گرفتم اشوان

 

 رو بار چند هارو برگه دسته لبه و کرد مرتب هارو برگه

 پاکت داخل اونارو دوباره و بشن تر مرتب تا کوبید منر  

 ...برگردوند

 

 سعیمو تمام من خوشحالم...خداروشکر خب:مروارید

 ...نکنم خطای   کردم

 

 ...بود شده آروم کیم دلم

 

 ...گرفتم عمیف   نفس
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شو کشو لبخند با اشوان  کاور که چیک دسته و کرد باز منر 

ون رو داشت سیایه چریم  ...گذاشت مقابلش و کشید بنر

 

 بتونیم تا جان مروارید برات بود کار خرده یه این:اشوان

ی همکاری  بعد باالخره تو خب...باشیم داشته باهم بیشن 

 ...کپ   پیدا یکاری باید میشر  التحصیل فارق مدت یه

 

 

 ...شد گرد چشمام
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 ؟ بود همکاری به دعوت یه این
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 اینجااااا؟ من؟اونم...نداره امکان این نه نه

 

 دربو و فکستپ   آموزشگاه یه از کارمو میکردم فکر من

وع داغون  ...اینجااا نه کنم شر

 

ی میکردم نگاهش ناباوری با  و نوشت چک برگه رو چنر 

 ...گرفت سمتم و کرد امضاء

 

 ...باشر  راض   امیدوارم مزدت دست اینم:اشوان

 

 رو چک و کردم دراز دستمو عادت و غریزه روی از

 ...گرفتم

 

 میلیون؟؟؟؟ پنج شد گرد بیشن   رقم دیدن با چشمم
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 از بیشن   دیگه گفتم من انگار بود شده قفل زبونم

م تومن سیصد یا دویست  ...نمیاد گنر

 

 حرف به باالخره و کردم نگاهش و کردم بلند شمو

 ...اومدم

 

 ...من...من...زیاده خییل مبلغ این...آخه...آخه:مروارید

 

دم حرف بریده بریدن  من تا کشیدیم طول ماه چند...منر 

 چند کار یه با االن ویل کنم ندازا پس رو مبلغ این بتونم

 ...من مزد دست بود این روزه

 

 

 ...گفت مهربون و زد روم به لبخند دوباره اشوان
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 هست کمم واقع در...عزیزم نیست زیاد:اشوان

 این از خوامیم...زیاده خییل من برای تو کار ارزش...بنظرم

 حد همیر   در فعال باشیم داشته همکاری باهم بعد به

 ...اوقات گایه و جزی  

 

 ...جزی   گفتیم این به

 ...پولداره خییل اون خب

 

 پیش اینجوری اگه...کنم جور و جمع فکرمو نمیتونستم

ی خونه تونستمیم بره  کنم اجاره یا رهن خودم برای بهن 

ی امنیت و داشته نگهبان که  ...باشه داشته بیشن 

 

لخیا از دست کردم سیع ویل میگرفی    برگ و شاخه فکرام

 ...برگردم حال زمان به و بردارم پردازی
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 ...باشر  راض   که امیدوارم:اشوان

 

 ...گفتم بعد و ...خودم به البته...زدم پوزخندی

 

نیم...ازتون مرش...بود تصورم از بیشن   این این:مروارید

 اعتماد بهم که کنم تشکر ازتون چجوری دونم

 ترجمه مهیم این به ی   م و قرارداد حاال تا من...کردین

 ...دستمزد این بعدشم و بودم نکرده

 

ه نگاهمون  و بود مهربون ویل ناخوانا نگاهش...بود هم خنر

ه لذت داره انگار که میکرد تماشام جوری  ...مین 
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نیم فکرشم اصال دیدمش که افتادم روزی اولیر   یاد به

 ... کردم

م دستمزد ازش و میکنم کار مرد این برای روزی که  ...میگنر

 

 اون چون میکردم تشکر ازش باید چجوری واقعا دونمنیم

 ...بود گرفته جدی منو

 

 ...داشتم ذوق و بود خوش دلم

کت در از ون به پا و شدم خارج شر  شلوغ خیابون و بنر

 ...گذاشتم

 

کت این رئیس ویل نبودم اینجا به متعلق من  خوی   آدم شر

ین این...انگار بود  ...بوده زندگیم عیتموق و موفقعیت بهن 

 

 مروارید...میکرد فکرشو یک آخه بود گرفته بغضم ذوق از

ه این محمدی  با جنوب از آرزوهاشو تمام که ساده دخن 
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 و اینجا برسه تا کرده حمل دوشش رو و کشیده خودش

 ...باشه موقعیت این تو

 

 و سفید کارت بود داده بهم خصوصیشو شماره اشوان

 ...بود من شانس بلیط این...دمفرسر  دستم بیر   رو طالی  

 

 بردم فرو هامریه به شدو هوای و کشیده عمیف   نفس

 آرزو به میتونم انگار...داره وجود منم برای شانش انگار

 ...برسم هام
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 انگار که فراز دستور صدای و مرد چند صدای شو با

ای  
 ور  شایل و زده تن به مانتوی   میکرد جا جابه رو یچنر 

 ...شدم خارج اتاق از کنجکاوی و تعجب با و انداختم شم

 

یم دانشگاه تو اوقات گایه و خونه تو اوقات گایه فرازو

 میکردم فرار ازش من البته انگار بودیم فراری هم از دیدم

 ...هیج   نیست مهم براش و شده و تفاوت ی   خییل اونکه

 

خونه اپن پشت از  که ودمب مرد چند تماشای مشغول آشن  

 ...بردنیم داشی    مبالرو و فرشا

 

 ..بود سیگار کشیدن مشغول و بود ایستاده در کنار فرازم

 

 تو کارگر تا چند توسط نو و جدید فرشای و مبال وقپ  

 ...بود زده خشکم شدن آورده خونه
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 ...کرد نگاهم ثانیه چند برای دیدنم با فراز

 

 خرید تلویزیون که زمای   مثل شوقم و شور اینبار

 همینجوری من و شد تمنر   و جا جابه چنر   همه...نبود

 ...بود زده خشکم

 

 بود؟ گرفته جدید تلویزیون و فرش فراز

 

 و گرفته تلویزیون من بخاطر کردم فکر پیش دفعه هه

 ...نبود مهم برام دیگه اینبار ویل افتاد اتفاقا اون بعدش

 

 و تادهایس اوپن اونور فراز دیدم که اومدم خودم به وقپ  

 ...کنهیم نگاهم

 

 چطوره؟:فراز
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سید ...و فرش مورد در نظرمو داشت  ...مین 

 

 ...گفتم تفاوتی  

 

 ...باشه مبارکت خوبه:مروارید

 

 ...کرد اخم

 

 نادیده اونو تونستمیم باشم خودش مثل تونستمیم منم

م  ...مهمم فقط خودم دیگه بعد به این از...بگنر

 از که چلفتیم پا و دست و احساش دخن   یه کنهیم فکر

 میشه؟ آویزون اون

 

 ی   خییل و خریده رو ها وسیله این فرار روز چند بعد

 پرسه؟یم هم نظرمو تفاوت
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 ...نیست من خونه اینجا

 بدم نظر راجبشون که نیست من خونه های وسیله اینا

 و بود که آدم یه...مستاجرم شایدم یا مهمون اینجا من

 ...نیست مهم فراز رایب نبودش

 

 

 با میخواست ،اونشب بودم رسیده نتیجه این به مدت این

 گذاشتمش ناکام ویل باشه دخن   یه

اف حپ  ...میخواست...میخواست  حالمو بهشم کردن اعن 

ی بوسه اون پس کنهیم بد  ...نبود هوس و هوا جز چنر 

 

 خریده؟ اثاثیه و اسباب زندگیش برای
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 ...باشه مبارکش خب

 

 ؟ میکنم استفاده منم

 ...نکنه درد دستش خب

 

ان فرصت کاش که بود کرده حقم در لطف و خوی    جن 

ارم...زارمنیم ویل نباشم دینش زیر و باشه  افسار نمنر 

 ...دستش بیفته احساسم

 

 ...کنیم عوضشون میتونیم نمیاد خوشت اگه:فراز

 

 ...زدم پوزخندی

 

 اسباب مورد در نظری که نیست من خونه اینجا:مروارید

 استفاده منم خب ویل ...باشن مبارکت...بدم اشاثاثیه و

 ...نکنه درد دستت میکنم
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 اخم بیشن   چون فهمید و کرد درک کالممو شدی انگار

 ...کرد

 

 ...اومد حرف به جدی خییل

 

 ...ناراحپ   کارم و اونشب مورد در اگه:فراز

 

 ...پریدم حرفش وسط و زدم پوزخندی

 

 و کن فراموش هم تو لطفا...نیست مهم مبرا:مروارید

 ...نکن فکر بهش
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 ...گفت حدی از بیش خشیک و شدی به نباخت خودشو

 

 هیچ اونکارم پشت نبود خودم دست اونشب:فراز

 ...نبود منظوری

 

 رو آهپ   آدم این بوسه جواب که من ش تو خاک

 دآورییا داشت...انگار یخه تیکه یه سنگ تیکه یه...دادم

 ؟ نزنه شم به ای دیگه فکر تا میکرد

 

  که
ا
 بوسیده؟ منو و داره بهم حش که نکنم فکر مثل

 

 ...دادم جواب و موندم کردم، فرار نه باختم خودمو نه
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 واکنش یه فقط نداشت مفهویم هیچ منم برای:مروارید

 ...بود اشتباه

 

 که سیگاری به ای دیگه عمیف   پوک دادو تکون شی

 چشماشو و...زد میشد تموم داشت دیگه و ودب سوخته

 بینیش از خودش که سیگاری دود پشت از و کرد تنگ

 ...کرد نگاهم بود کرده خارج

 

 ...افتاد فرشا و مبال به تفاوت ی   خییل نگاهش

 

 جوای   که گفت آقای   خداحافظ و بست درو کارگری

 ...نکرد دریافت

 

ی در شدن کوبیده صدای  در ویل ادد تکون درونم رو چنر 

 ...نه ظاهرم
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 و شیک مبل رو رفت که نداشت رفی    قصد انگار فراز

 ...نشست رنگ توش راحپ  

 

 بودن شیک خییل داشی    باهم خوی   همخوی   مبال و فرشا

 ...نبود مهم برام ویل بودن داده خونه به ایتازه جون

 

 شور دیدن و تلویزیون خرید با کردم فکر این به ویل

 ...خونه آورد نز  خودش با شوقم

 گزندم لحن و زهرمار برج مثل قیافه دیدم با اینبار

 ...عالمه خدا فقط کنه؟که چیکار میخواست
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ی نه فراز دیشب ی نه و خونه آورد دخن   کرد قبول مشن 

 رو پایتخت شیال و خوردمیم میوه و بودم نشسته هال تو

نیم بجوا میشد بلند گوشیش صدای و کردمیم تماشا

 ...میکرد ش به دست رو طرف میداد اگرم یا و داد

 

ه صدای  ...تتوه دستگاه صدای میدونستم و میومد ای وین 

 

 که طرچ من و شد خارج اتاقش از آب خوردن برای وقپ  

 تشخیص قابل فاصله اون از دیدم رو بود زده بازوش رو

 با حپ   خورد چشمم به پوستش قرمزی و سیایه ویل نبود

 ...کردم نگاهش چشم گوشه از و دزدیک هاینک

 

 با و راحت خونه تو...بود زده تتو خودش بازو رو اون

 منم و کردنیم بهم توجیه اصال و میگشت رکای  

 ...همینطور
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 فراز راجب سوایل دیگه...دادم خاطره به هارو جزوه

سید  ...نمین 

 

 بدون و دوری و شدی این از خاطره حداقل کنم فکر

 و عشق فراز و منو قضیه بود فهمیده بودنم قشو  و شور

 ...نیست عاشف  

 ...کردنیم مورد این در سوایل بازم ویل

 

ی فاطمه و سجودی عیل فهمیدی راسپ  :خاطره  صن 

 ...بوده عقدشون جشن دیروز کردن؟یعپ   ازدواج باالخره

 

 درست دردش برام دیگه سجودی عیل شاید خداروشکر

 ...بعد به این از نکنه

 

 ...گفتم آرویم لبخند با و انداختم باال ای ونهش
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 ...بشن خوشبخت...شکر خدارو:مروارید

 

 ...نزد حرق   دیگه و داد تکون شی اونم
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ی وع عشوه ناز با و شد نزدیک بهمون دخن   به کرد شر

 ...زدن حرف

 

ه ؟ مروارید شما عزیزم سالمم:دخن   جوی 

 

 شتاپامو از بار چند اونم میومد آشنا بنظر کردم نگاهش 

م داشت انگار و انداخت نگایه برعکس و  ...میکرد آنالنر 
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...بله سالم :مروارید

 

  رو بود داشته نگه دستاش تو که های   برگه و خندید

 ...گرفت سمتم

 

ه  قبال فراز آقا ببخشید آخ...جونه فراز برای اینا:دخن 

 ...بنویسم براش هارو جزوه بود گفته

 

 فکر مثال...برسر  این داشت روی   عجب زدم پوزخندی

 روش این با حاال و کردیم ازدواج فراز منو میکرد

 به خب..بوده فراز دخن   دوست بفهمونه بهم میخواست

 ...جهنم

 

 ...توپید بهش خاطره بیام بحرف من اینکه قبل
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ا ببینم:خاطره ه خجالت تو المنر ؟دخن   ...حیا ی   نمیکشر

 

 بود شد هوا...شناختیم ودخن   این خوب خاطره پس

 بایستم دانشگاه حیاط تو این از بیشن   خواستمنیم دیگه

 ...بدم گوش پرت و چرت مشت یه به و

 

 ...کشیدمش عقب آروم و گرفتم خاطره دست از

 

 ...خاطره باش آروم:مروارید

 

ه روی روبه  دستش از هارو برگه آرامش با و ایستادم دخن 

 ...گرفتم

 

 دست به حتما...نکنه درد دستت زیزمع مرش:مروارید

سونم فراز  ...منر

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه  ...زد خشکش دخن 

 

 خاطره افتادم راه به و کردم پشت بهش خداحافظ   یه با

ه به چ   دونمنیم  ...اومد شم پشت اونم و گفت دخن 

 

ه:خاطره  تورو میخواست مثال...سفید چشم دخن 

 ...بچزونه

 

 بر قدم کنارم داشت دیگه که خاطره به و خندیدم

 ...گفتم میداشت

 

 ...من بخوریم؟مهمون ناهار بریم بابا بیخیال:مروارید

 

 ش با بود شده گیج کیم حرفام بخاطر انگار که خاطره

 ...گفت کردو موافقت
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 چه میدی پولشو که هم تو...هست گشنمم آره:خاطره

 ...باشه کوفت باشه مفت معروفت قول به...بهن  

 

 ...دادم کونت براش افسوس معپ   به شی
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ای   خوردن مشغول
 خاطره...دادم سفارش که بودم پین  

 آروم آروم داشت میخوره غذا لپ   دو که همیشه برخالف

 ...میخورد غذا

 

 اصال ویل پولدار و مرفه خانواده یه از بود خوی   دخن  

 خایک خییل...کش برای گرفتنیم خودشو و نبود مغرور

 ...جنبه با و بود
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 زیاد و بود خوب اشتهاشم اینکه با داشت خوی   نداما

 ...میخورد

 اضافه کیلو دو میخورم آب لیوان یه منکه برخالف

 ...میکنم

 

 اینم بود نشسته آروم خییل میکردم نگاهش داشتم

 ...بود جوشه و جنب پر که همیشه برخالف

 

 

 دور چشمم گوشه از کردم نگاهش کافه صاحب صدای با

 ...نشست صاف هم خاطره که نموند

 

ا و ساندوی    ج میومدیم کافه این به خییل ما  ساالد و پتنر 

 تا و جوون مرد یه صاحبش و میکردن شو هم ...و

 ...بود رضا اسم به مجرد دونمیم من که اونجای  
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...بود روز به و خوب تیپ و قیافه نظر از

 

ا از خب:رضا  شده؟ میاد؟خوشمزه خوشتون ما تنوری پین  

 

 بود دستپاچگیش و خاطره به توجهم بیشن   اینکه با

 ...دادم رضارو آقا جواب

 

 ...شده خوشمزه خییل...عالیه رضا آقا بله:مروارید

 

 نوش و میکرد نگاه رو خاطره داشت زد آرویم لبخند اونم

ی اگه خواست ازمون اینکه بعد و گفت جوی    چنر 

مون از  بدیم سفارش حتما خواستیم  ...شد دور منر 
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ای   یه وسطا این  جا همه از همیشه مثل من و بود خن 

 ...بودم بیخن  

 

 ...خاطره:مروارید

 

 ...گفت زدم صدا اسمشو اینکه به توجه ی   اخم با

 

 ...دیگه جای یه بریم گفتم چقدر:خاطره

 

 مشغول و شد دستپاچه بیشن   کردم که نگاهش تعجب با

اش  ...گفتم ویل...شد پین  

 

  ودتخ:مروارید
 

ه مییک  کنیم؟ یط بیخیایل یا چخن 
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...چیه منظورم میدونست خودشم

 ...گفت بجانب حق کرد جور جمعو خودشو انگار

 

  خودت مگه:خاطره
 

ه چه خانت فراز او تو بیر   مییک  خن 

 هان؟

 

 که کردم تماشاش سکوت در ویل داشت حق خب

 ...اومد بحرف خودش

 

 

روجهنم:خاطره  دارم نگه ودموخ نمیتونم تو مثل من...ض 

 ...پس میگم

 

 بحرف و کرد نگاه آروم اطرافو...نشست لبم رو لبخندی

 ...اومد
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 صاحب...رضا اومدم اینجا که پیش دفعه:خاطره

 ...کرد خواستگاری ازم...اینجا

 

 ...کردم تماشاش خنده با و شدو گرد چشمام

 

 ...کوزش کاسه تو زدم...نشو ذوق خر:خاطره

 

 ...شد خایل بادم

 

 چرا؟ آخه:ریدمروا

 

وع دستش با و انداخت پاییر   ششو  مثلپ   تیکه کرد شر

ا  ...کردن تقسیم کوچیک خییل های تیکه به رو پین  
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 268_پارت#

 

 موافقت ازدواج این با عمرا بابا...چرا پرشیم واقعا:خاطره

 ...عمرنا یعپ   کنه

 

 

دم کیم و گرفتم چپشو دست و کردم دراز دستمو  با...فرسر

 ...داره دوست رضارو اونم یعپ   شحرف این

 

 پرسیدم بازم ویل

 

 داری؟ دوسش خودت:مروارید
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ا خییل سکوت همیر   از من ویل کرد سکوت  چنر 

 ...رضاست عالمت سکوت گفتنا قدیم از...فهمیدم

 

 ششو زیریش شبه و سکوت همون بیر   ثانیه چند از بعد

 ...داد تکون

 

 ...کرد نگاهم و کرد بلند ششو خندیدم

 

 ...رفت هم تو اخماش بعدش و شد گرد چشماش اولش

 

 پرسید

 

 کردی؟ مسخره منو:خاطره

 

 کردم سیع و گرفتم دهنمو مقابل دستمو خواهانه عذر

ل خودمو  نگاه ازم و رفت هم تو اخماش بیشن  ...کنم کنن 
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 سمت کرده قهر و شده دلخور که کش مثل و گرفت

 کرد نگاه رو ای دیگه

 

 ...میکنیم دل دردو یک با مداری باش مارو:خاطره

 

 ...گفتم مهربوی   لحن با و کردم جور و جمع خودمو

 

 به بودن خجالپ   مگه...چیه رفتارا این عزیزم خب:مروارید

 میاد؟ تو

 

 ...کردنیم نگاهم بازم ویل بود گرفته اشخنده خودشم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...پرسید نمایشر  حرض با

 

 ...شدم قمیاد؟عاش بهم چ   شدن عاشق:خاطره

 

 

 ندارین؟ نیاز ای دیگه چنر  :رضا

 

 نگاه رضارو و چرخوند اشوتنه نیم و کشید هیپ   خاطره

 کرد

 

 با و ایستاده خاطره ش پشت که دیدم رو رضای   منم

 ...کنهیم نگاه مارو اخم و ناراحپ  

 

 ...گفت حرض و اخم با خاطره
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ی...نه...نه...نه:خاطره  و میایم خودمون داشتیم نیاز چنر 

 ...میدیم سفارش

 

 نگاه بهم اصال شد ناراحت خییل رضا کنم فکر

 ...نبود درست اصال خاطره رفتار...نکرد

 

 حرف بدون...رفت رضا

 

 ...سمتم چرخید پشیمون و برزچ   قیافه با خاطره

 ...خانوم زودجوش

 

؟از اون به خاطره؟چیکار:مروارید  خودت داشپ 

 ...روندیش

 

 ...کرد نگاهم ضبغ با و کشید ایکالفه پوف
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...اومد حرف به و

 

 دوباره رو موضوع این اگه گفت...زدم حرف بابا با:خاطره

 من مروارید...مامانم پیش برم فرستهیم منو کنم تکرار

 ...برم خوامنیم دارم دوسش

 

 ...کرد گریه آروم بعد و

 منر   پشت از که ببینم رضارو تونستمیم هم اینجا از حپ  

 خاطره به بیشن   نگاهش و کنهیم گاهن مارو داره تسویه

 ...ست

 

 ...گرفتم دستاشو دوتا

 

 ...میکی    نگامون دارن باش آروم:مروارید
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 چقدر پدرش که گفتیم همیشه...سوخت براش دلم

ه  ...سختگنر
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 ...گفتم دوباره

 

 ...هست ایچاره راه حتما...عزیزم باش آروم:مروارید

 

 موفق زیاد ویل کرد جور و جمع خودشو خاطره

 ...گفت بغض از پر و آروم...نبود

 

 بزرگ سلییم یوسف آخه مروارید ها خوشه دلت: خاطره

ش تنها میشه راض   بیا برو و ثروت همه اون با  یه با دخن 
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ه خودش از خییل مالیش وضعیت که پرس  ازدواج پایینن 

 کنه؟

 

دم حرق   هر...کردم تماشاش سکوت در  امیدی و منر 

 ...میشد حساب پرت و چرت میدادم

 

 

 رو آی   لیوان گذاشی    با رضا...کرد پاک اشکاشو خاطره

 ..کرد خودش حضور متوجه مارو دوباره منر  

 

 بود شده عاشقش که رضای   به و کرد بلند ششو خاطره

ه  ...دید داخلش میشد اشکو رد که چشمای   با...شد خنر

 

 ...نشست و کشید صندیل رضا

 

ا خاطره اینبار  ...گفت بجاش نکرد ض  اعن 
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 ...زدم حرف اونجوری باهات که خوامیم معذرت:خاطره

 

 به کشید که عمیف   نفس صدای فقط نزد حرق   رضا

 ...رسید گوش

 

 ...شدم بلند جا از...داد دست بهم بودن اضافه احساس

 

 ...بمون...نرو:خاطره

 

 ...برداشتم کیفمو

 

 ...بزنید هم به باید که دارید حرفای   یه شما نه:مروارید
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ه چشماش تو  نیاز ییک...بودم گفته حرفارو این و شده خنر

 یادم چاه و راه و کنه نصیحتم و بده آرامش من به داشت

 ...میکردم آروم رو خاطره داشتم خودم اونوقت بده

 

 ...شدم خارج کافه از تسویه از بعد
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 یخ رتصو  به گرما برخورد با بستم درو و شدم خونه وارد

 ...کردم پیدا خوی   حال شدم تن و زدم

 

 رو که دیدم فرازو و کرده بلند شمو و آوردم در کفشامو

 پخش کنارش ...و دفن   و کتاب تا چند و بود نشسته مبل

 ...بود پال و
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 بود؟ خوندن درس مشغول امتحای   شب تنبل شاگرد پس

 بچه عیر   میخوره شخصیت و تیپ و ابهت اون به آخه

 بخونه؟ درس و  بشینه محصال

 

 دوشم از کولمو اومد نیم بهش اصال که زاویه این از نه

 ...پاییر   کشیدم

 

 خودش به ویل بود شده ورودم متوجه رفتم سمتش

 ...بود نداده رو کنه نگاهم و کنه بلند ششو اینکه زحمت

 سنگیه و شد چقدر که میشدم این متوجه بیشن   داشتم

 ...قلبش

 

 ...نیستم مهم براش اصال که

 

 ...نیست مهم دیگه منم برای درک به که
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ه اون که های   جزوه و شدم نزدیک بهش ا دخن   داده المنر

ون کشیدم کیفم از رو بود  ...گرفتم سمتش و بنر

 

ه یه اینارو:مروارید ا اسم به دخن   ...بهت بدمش داد المنر

 

 نگاهش ویل میکرد داری خود چشمام به کردن نگاه از

 ...ها زوهج رو شد قفل

 

 ...گرفتشون دستم از ایثانیه چند مکث بعد

 

 ...باشه آهان:فراز

 

 ...انداخت پاییر   ششو
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 خودم با چون...نیاوردم خودم روی به ویل شدم دلخور

 ...ندم وا تا بودم گذاشته قرار

 

 ...شد بلند صداش که برداشتم قدم اتاقم سمت

 

 یه میشه...نمیشم وجهمت من رو درس از قسمت این:فراز

 ...بدی توضیج

 

ی لحظه یه...زدم آرویم پوزخند  و خورد تکون دلم تو چنر 

 ...و برم سمتش خواستم
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 چند این که کارای   زهر میشم، خودش مثل منم نه ویل

یزم بهش رو کرده روز ا از برو بگم خواستم..منر  المنر

 حرفم این و شدم پشیمون بازم که بگنر  کمک جونت

 ...نزدم

 

 ...شد تفاوتی   و شد لحنم عوضش

 

 ...ندارم حوصله ام خسته من:مروارید

 

 ...ببینم العملشو عکس تا کنم نگاهش تا نچرخیدم

 

ی میخواست اگه البته...بزنه حرق   ندادم اجازه  ...بگه چنر 

 

 ...بستم درو و شدم واردش و رفتم اتاقم سمت شی    ع

 

م پیش دارم خوب خب  ...انگار منر
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 ...بیاد رحم به و بلرزه دیگه کنهیم غلط نم دل این

 

 خب شدم لباسام کردن عوض مشغول لرزونم دستای با

 تفاوتی   و نکنم توجه بهش که میکنم عادت کمکم اولشه

 ...بگذرم حرفاش و خودش کنار از

 

ارم  ...کنه خرابم خونه لعنپ   احساس این نمنر 
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 بود گرفته برام رازف که گوشر  رو از داشتم چ   هر کال

 ...اشجعبه داخل گذاشتمش و کردم پاک
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 بیر   رو خریدم خودم برای کافه بعد امروز همیر   که گوشر 

 ...گرفتم مشتم

 

 گایه بود محض اشتباه فراز از گوشر  اون کردن قبول

منیم تصمیم فکر با من اصال اوقات  ...گنر

ارم  ...برم برسر  اون دین زیر این از بیشن   نمنر 

 

 یه با که دونهیم دوست پول و فقنر  دخن   یه منو حتما

 ...میشه نرم زود دلش که میده وا کادو و گوشر 

 

 گوشر  از پایینن   مدلش خریدم خودم که گوشر  درسته

 پول با اینو که اینه فرقش ویل داد کادو بهم فراز که بود

 ...فراز منت بار زیر رفی    بدون خریدم خودم

 

ا شم رو بعدا حتما که  ...منتشو رهمنر 
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 فراز شدم خارج اتاق از و برداشتم رو گوشر  جعبه

 ...بود کتاب مشغول و بود نشسته مبل رو همچنان

 

 رو جعبه فقط نزدم حرق   اینبار...شدم نزدیکن   بهش

 ...مبل رو کنارش گذاشتم

 

 ششو چیه فهمید اینکه بعد و کرد نگاه رو جعبه اول

 ...کرد نگاهم و چرخوند سمتم

 

 ...دادم پس کادوشو فهمید

 

 ...اومدم بحرف خودم

 

 لطفت بابت ممنون...دیگه ندارم نیاز این به من:مروارید

 عوض رو داغون و درب گوشر  اون داشتم تصمیم خودم

 ازت رو هدیه این نمیتونم...کردم عملیش امروز که کنم
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 ،لطف همخونه دوتا ایمغریبه باهم ما چون کنم قبول

انش میدوارما که کردی حقم در زیادی  خوامنیم...کنم جن 

 پس از نتونم دیگه که بشه سنگیر   انقدر دین و لطف این

انش  ...بیام بر جن 
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 ...میداد فشار انگشتاش بیر   خودکارو

 اتاقم داخل دوباره و گرفتم رو بزنم که بود نمونده حرق  

 ...برگشتم

 

 و یمندار  همدیگه به ربظ هیچ ما که بودم فهمونده بهش

 ...باشیم داشته که خوادمنیم دلم
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 ...کردمنیم توجیه ویل میکرد آرویم نا دلم

 

 دلمو باید باشم محکم باید بدم ادامه بتونم اینکه برای من

 
 

 ...کنم سنیک

 

  یه من رویای نداریم عاقبپ   آخرو فراز با
 
 و خوب زندیک

 رویای   همچیر   انگار اون ویل سالمه خانواده یه تشکیل

 ...نداره

 ...کنه مجبور اونو نمیتونه هم کش

 

 

 برم هم اینجا از میخواست دلم گوشر  اون دادن پس بعد

 ...رسیدمنیم جای   به بازم میکردم فکر هرچقدر ویل
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 به رسید بفکرم بار چند حپ   که بود شکسته دلم انقدر

 بشیم همخونه بازم تا بدم پول بهش و بزنم شی ساحل

 ...اول شخونه به برگشی    یعپ   اینکارم ویل

 

 ...کنم تحمل هم فضارو اون نمیتونستم من

 

 کنم فکر این به باید و میکردم بزرگ رو قضیه نباید من

 ...نیفتاده فراز و منو بیر   خاض اتفاق هیچ

ای  
 چند با و میکی    عوض پرس دوست تند تند که دخن 

 چجوری اینکارو آخه پرسا همچنیر   یا دوسی    همزمان نفر

 ؟میدن انجام

 احساسیم؟ اینهمه من چرا پس

 

 کردم تموم ذکرم فکرو همه باید کشیدم عمیف   نفس

 ...باشه درسم

 ...بودم نکرده نقد هنوز رو بود داده اشوان که چیک
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 خودم برای بهن   جای یه بتونم تا میکردم جمع پول باید

 ...کنم پیدا
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 که ایتههف چند این بود نمونده عید تا بیشن   روز چند

 خوب همینم حداقل ویل تکراری روزای از بود پر گذشت

 ...من مثل آدیم برای بود

 

 هزار باید بود نیومده پیش برام مشکیل و بد اتفاق همینکه

 ...میکردم خداروشکر بار
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 برای تماییل که غریبه آدم دوتا مثل بودیم شده فراز با

 ...ندارن همدیگه با زدن حرف و دیدن

 

 ...خونه میومد شب و میشد خارج خونه از صبح فراز

 

 ...نداشتم باهم زیادی برخورد

 ...میکردیم دوری هم از و

 

 ...میدیدمش هم دانشگاه تو گایه از هر

 

 اصال یا و اومد نیم یا که بود باهم کالسامونم از چندتا

 ...نبود کالس به توجهش

 

ی با دیگه  ...دانشگاه تو حداقل شاید گشتنیم دخن 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و آروم و بودیم نشسته شام منر   دور هم کنار نماآل  و

 ...بودیم شام خوردن مشغول حرف بدون

 

 ...شوهرش و دنیا خونه تو اونم

 

شماره نه بودم ندیده دنیارو دیگه بیمارستان تو اونروز بعد

 فراموش اصال همیر   برای...آدرش نه و داشتم ازش ای

 ...بیام دیدنش به بودم کرده

 

 شام برای مارو دنیا که گفت همینو رازف فقط دیروز

 ...کرده دعوت

 

 ...بامزه و بود تپل بود، شدم بزرگ کیم پرسش
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 توجه با بودن گذاشته تیام اسمشو بود پدرش شبیه بیشن  

ایط به  خودش حال خداروشکر انگار دنیا روچ حال و شر

 ...بود خوب زندگیش و

 

د لبخند مدام  غذاها از تا میکرد تعارف مهربوی   با و منر 

 ...بکشیم بیشن  

 

 ...کنم سکته بود مونده کم داشتم ذوق انقدر امروز:دنیا

 

 ...شنیدیم رو کوروش لب زیر زمزمه

 

 ...عزیزم نکنه خدا:کوروش

 

 ...ذوق از پر خودش قول به خندید دنیا
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 خونه این مهمون من خانواده از کش باره اولیر   این:دنیا

 ...میشه

 

 آروم و گذاشتم دهنم داخل و زدم چنگال به کاهوی  

 ...جوییدم

 

 بودم پر خودم من...میدونست خودش خانواده مارو اون

 به دخن   این برای دلم ویل مشکالت و گرفتاری و غصه از

 ...میومد درد

 

 

د و گرفت دستاش بیر   دنیارو راست دست کوروش  ...فرسر

 

 شمحرکات و منر   رو بود نشسته تفاوتی   خییل فراز

 ...بود الکپشپ  
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 ...کرد نگاه مشکوک مارو دنیا

 

 هم با...هستیر   ساکت خییل دوتا شما افتاده اتفاق  :دنیا

 قهرین؟

 

 ...افتادم شفه به کیم و پرید گلوم تو غذا حرف این با

 

 و ریخت آب برام وکیم برداشت رو لیوان و  آب پارچ فراز

 ...گذاشت مقابلم
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 و گلوم راه تا خوردم آب ایجرعه و شتمبردا رو لیوان

 ...حداقل بشه باز تنفسم

 

 ...گفتم ممنوی   و زدم نمایشر  و آروم لبخند فراز به رو

 

 بد خوبشو حال و دنیا ذوق تو بزنیم نداشتیم حق ما

 ...گذرونده ش از که اتفاقای   بعد اونم...کنیم

 

 ...اومدم حرف به دستپاچه و عجله با

 

 امتحان یه امروز...حرفیه چه این...عزیزم نه نه:مروارید

 ...بود سخت برام خییل واقعا داشتم سخت

 

 بعد و فراز به نگایه  و لباش رو برگشت دوباره دنیا لبخند

 ...انداخت من به
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 حرف درسات بودن سخت از هم تو نمیشه باورم:دنیا

 گفتیم زرنگیت و بودن اول شاگرد از کیل که فراز بزی  

 ...آخه

 

 به هشداری انگار که فراز گلوی کردن صاف صدای با

 ...کرد سکوت و شد شخ دنیا بود دنیا

 

 دنیا به عشف   از پر نگاه و کرد ایخنده شوهرش

 ...انداخت

 

 و ریخت شوهرش بشقاب تو برنج کفگنر  یه دستپاچه دنیا

 ...داد نشون غذا مشغول خودشو بعد

 

 باز  در متس ما همه نگاه تیام گریه صدای شدن بلند با

 ...شد کشیده بود پاییر   طبقه که اتاقش
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 ...بشه بلند جاش از خواست دنیا تا

 

 ...شد مانعش و گذاشت زنش شونه رو دستشو کوروش

 

سم بهش من عزیزم باش مهمونامون پیش تو:کوروش  ...منر

 

 ممنوی   و انداخت کوروش به عشف   از پر نگاه دنیا

 ...گفت

 

و ایاجازه با  اونم  ...کرد کتر  منر 
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 خودمون چشم با تا بودیم شده دعوت انگار فراز منو

 ...بشیم خوشحال و ببینیم دنیارو خوشبخپ  

 

 روحیه میشه باعث نفر به خوشبخپ   و خوشحایل دیدن

م  انقدرام دنیا این کنم فکر این به حداقل میشه باعث بگنر

 ...نیست بد

 

 چراغ بشه احتیموننار  باعث نباید نفر یه خوشبخپ   دیدن

 ...نمیشه نورتر پر ما چراغ بشه خاموش هرکش

 

 یه موفقعیت و شادی دیدن از شدن ناراحت و حسادت

  باعث فقط نفر
 
 ...میشه خودمون شخوردیک

 دلمونو باید فقط برسیم اینا همه به تا بخوایم باید فقط

 ...کنیم پاک

 

 ...برگشت حال و جمع به حواسم پرسید فراز که سوایل با
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؟اذیتت راض   ازش:فراز  نمیکنه؟ هسپ 

 

ی عشق با دنیا  رو میشد ختم پرسش اتاق به به که مسنر

 ...گفت و کرد نگایه دوباره

 

 خوشبخت منو اون...خوبه خییل کوروش فراز، نه:دنیا

 ...کرده

 

 ...بود غم از پر صداش

 

 :دنیا
 
 که منم این...داده بهم رو بودم حرستش تو که زندیک

 ...میکنم ناراحتش شقیام کله و امبازی بچه با

 

 

 ...داد تکون شی فراز
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 ...خورد گره هم تو دنیا منو نگاه

 

 شاید تو سن برای شدن دار بچه و ازدواج عزیزم :مروارید

 منطف   کن سیع افتاده اتفاق اینا همه ویل بود زود خییل

 ...زندگیت تو کپ   رفتار فکر با و تر

 

 ...ددا تکون حرفام برای شی دنیا

 

 دنیا اگه که...بود پرسیده سوال دنیا از برادر یه مثل فراز

 ...کردنیم که ها چه بخاطرش بود ناراض   کوروش از

 

 ...بودم مطمعن من حداقل اینو
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 دوباره دقیقه چند بعد...اومد نیم تیام گریه صدای دیگه

و خدمتکارداشت ویل شد ملحق جمعمون به کوروش  منر 

 ...ردمیک جمع

 

 خوابید؟ تیام:دنیا

 

 ...آره:کوروش

 

 ...میکنم گرم برات دوباره االن شد شد شامت عزیزم:دنیا

 

 ...بودم شده سنر  خوادنیم نه:کوروش

 

 تا نشست فراز کنار و برداشت رو چای   استکان کوروش

 ...بزنن گپ باهم
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 برج اون با میخواست که داشت خوشر  دل کنم فکر

 ...بزنه حرفم زهرمار

 

 دستم رو چای   لیوان و نشست مبل رو من کنار هم دنیا

 ...داد

 

 ...ممنون:مروارید

 

 ...میکنم خواهش:دنیا

 

 ...کردیم نگاه هم به لبخند با

 

 ...زد پچ و آورد نزدیک ششو دنیا
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 نداره؟ حوصله زیاد انگار بود خودش تو بدجور فراز:دنیا

 

 ازفر  چون نیست ایتازه چنر   این خب میگفتم باید

 گایه فقط اعصاب ی   و حوصله بد و اخمو همیشه

 ...باشه آروم که بشه چ   اونم اوقات

 

 چقدر هر انداختم باال ای شونه عوضش و نگفتم اینارو

دم حرف کمن   سنگدل اعصاب ی   اون مورد در  برای منر 

 ...بود بهن   خودم

 

 مدت این خاض عزیزم؟اتفاق کردی چیکار رو خونه:دنیا

 نیفتاده؟

 

 ...دادم جواب و کشیدم ق  هوو
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 که کنم؟جای   چیکار دونمنیم شدرگمم هنوز نه:مروارید

 خییل من برای رهنش و اجاره باشه داشته امنیت

 ...باالست
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 شد نزدیک بهم بیشن   و کرد نگاه چشمام تو مستقیم دنیا

 ...گفت مهربوی   با و

 

 زن اینجا بیای میتوی   تو مروارید ببیر  :دنیا
 
 ما پیش کپ   دیک

 ...تا میتوی  
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 رو بشم باری که بود مونده همیر   حرفش وسط پریدم

 و دنیا مزاحم که خواستنیم دلم اصال...اینا دوش

 ...بشم شوهرش

 

 

 کاری همچیر   نمیتونم وجه هیچ به عزیزم نه:مروارید

 برای کن باور ویل رسونهیم تورو لطف این دونمیم...کنم

 ...سخته خییل من

 

 

 ...داد ای دیگه پیشنهاد ویل بخاطرم شد ناراحت ادنی

 

 که چقدر هر بده قرض بهت تونهیم کوروش خب:دنیا

 ...بخوای
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 راه اینا از کدوم هیچ...پاشیدم روش به لبخندی دوباره

 عوض دنیا و کوروش با فراز جای فقط...نبود چاره

 ...میشد

فپ   هیچ این و  ...نمیشد محسوب من برای پیرسر

 

 مشکل لعنپ   احساس اون و پیش مدت یه قاتاتفا بجز

 راهو بیشن   من معروف قول به...بود نیفتاده برام خاض

 ...بودم رفته

 

اشتم پا و میشدم فراز صیغه باید که رایه  خییل رو منر 

ا  ...چنر 

 

م قرض یا و خونه این تو بیام میتونم درسته  شوهر از بگنر

 ...دنیا

 م؟بش اینا مزاحم تونستمیم یک تا ویل

 بدم؟ پس و کنم جور رو گرفتم که پویل میتونم یک
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 ...نبودم موقت جای یه دنبال من
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 ...دوش به خونه بودم شده

 ...دیگه جای یه به اونجا از...اونجا به جا این از

 

 میکردم تحمل و میکردم صن   یکم باید اینکارا همه عوض

 وا شم از کی    تا خوب باهام خواننیم که آدمای   شر  تا

 ...بشه

 

م کش دین زیر دیگه نشم مجبور که زمای   تا آره  ...نمنر
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 چه هر...نباش من نگران خوبم من جونم دنیا:مروارید

 ...میکنم پیدا چارمو راه زودتر

 

 ...شد آویزون دنیا ایلوچه لب

 

 

 خییل این و...شده آرومن   فراز اومدی تو وقپ   از:فراز

 ....داره گناه اون...خوبه

 

 

 

 ...بود کرده بغض دنیا

 ...کردم نگاهش فقط متعجب من و

 بود؟ فراز آروم روی یعپ   این
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 داشت؟ گناه فراز شخصیت کجای دقیقا

 

 و چرخوندم شمو منم بود کوروش و فراز به دنیا نگاه

 ...کردم نگاه سمتو همون

 

 ی   و آروم خییل گرفت ازم نگاه فراز لحظه همون که

 ...تفاوت

 

 میکرده؟ تماشا ومن داشته

 

 رفتار آشوب از پر باطن در و تفاوتی   ظاهر در منم

 ...نوشیدم  چاییمو از ایجرعه و...کردم

 

 ...نمیکنم کنجکاوی راجبش دیگه نیست مهم برام دیگه

؟ که باالخره  چ 

 ...همه از جدا دوتا ما راه باالخره
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وع ناباوری کمال در  اگه که پردازی رویا به بودم کرده شر

ی وبارهد  چقدر بده بهم کاری دوباره و بشه اشوان از خن 

 ...برسم نتیجه به تونستمیم زودتر

 

 اشوان برای هارو برگه اون من داشت خن   فراز یعپ  

 گرفتم؟ دستمزد و کردم ترجمه

 

 ربظ  اون به اصال باشه نداشته یا باشه داشته خن   خب

 .نداره
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ی خودم با  انداخته راه جهای   جنگ و فکرم تو داشتم درگنر

وت، عالم تو بودم  متوجه منو خونه زنگ صدای که هن 

 ...کرد حال زمان

 

 بیر   همیر  ...انداخی    هم به سوایل نگاه یه شوهرش و دنیا

 ...شد بلند تیام گریه صدای دوباره

 

 ...پرسش اتاق سمت رفت و شد بلند شی    ع دنیا اینبار

 

 

 ...گفت وال هول با و شد پذیرای   وارد عجله با خدمتکار

 

 ...خانومن سحر...کوروش آقا...آقا:خدمتکار

 

 ...شد بلند جاش از کوروش
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 سحر؟

 

 ...پرسید خدمتکار از ناراحپ   و تعجب با کوروش

 

 ؟ سحر؟مطمعپ  :کوروش

 

 و میداد پیج هم تو دستاشو که طورهمون زن خدمتکار

 ...داد تکون شی بود ترسیده خییل انگار

 

 ...شد نزدیکمون بغل به یامت دنیا

 

 جون؟ زری بود یک:دنیا

 

 نشسته عادی و ساکت فراز و بود شده حاکم سکوت

 ...بود
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 آقا؟ کنم باز درو:زری

 

 ...شه گم بره بزار...نه:کوروش

 

 کوروش؟ شه گم بره یک:دنیا

 

 عجله با میشد خارج پذیرای   از که طورهمون کوروش

 ...گفت

 

 ...برس مهمونامون به تو عزیزم هیج  :کوروش

 

 ...رفت کوروش ش پشت خانوم زری

 

 ...انداخت من به پرسشر  و ناراحپ   نگاه دنیا
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 ...اومده سحر گفی    کنم فکر:مروارید

 

 ایستادن توان که انگار نشست مبل رو شی    ع دنیا

 ...نداشته

 

 ...شد جا جابه جاش تو فراز...سمتش رفتم شی    ع

 

 خوبه؟ حالت دنیا:فراز

 

 چیه؟ شدن نگران میدونن آقا پس
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 دنیا؟ خوبه حالت:مروارید

 

 ...گرفتم بغلش از میخورد پستونک داشت که تیامو

 

 برگشته؟ چرا کوروشه سابق زن سحر:دنیا

 

 گفته و بود زده حرف موردش در دنیا که افتاد یادم االن

 ...سحره کوروش زن اسم بود

 

نیم حرق   بازم و بود نشسته ساکت که افتاد فراز به نگاهم

 ...زد

 

 ...گفتم دنیا به رو

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کوروش آقا االن عزیزم نداره نگرای   دیگه این:مروارید

 ...بره کنهیم ردش

 

 به زی   فریاد صدای که بود رفته فرو فکر تو دنیا

 ...بود شده خونه وارد انگار رسید گوشمون

 

 ...وایستاد سیخ و شد بلند جاش از شی    ع دنیا

 

 

  باز من روی به درو حاال:سحر
 

؟مییک  گم برم نمیکپ 

 نمیدی؟ راه خودم خونه تو شم؟منو

 

 

ون برو بیا زنگیه شو خفه:کوروش  به نزدم زنگ تا بنر

 ...پلیس
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 که مای   به لحظه چند برای و شد پذیرای   وارد توجه ی   زن

ه بودیم تماشاگر  ...شد خنر

 

 رجخا مد مجله جلد رو از انگار داشت نام سحر که زی  

 ...بود ایستاده رومون روبه و بود شده

 

 

 ...نداشت اخالق انگار ویل...زیبا و اندام خوش زن یه

 

  و جیغ با
 
 ...زد فریاد ما روبه دریدیک
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ه اون:سحر  هارو گشنه گدا این بود کم گشنه گدا دخن 

؟ دیگه من؟اینا خونه تو آوردی هم  کیر 

 

 ...نخورد تکون ینچما یک حپ   فراز ویل شد گرد چشمام

 

 ...میکرد گریه داشت دنیا

 

یزم خونتو وگرنه زنیکه شو خفه:کوروش  ...منر

 

 چشماش و شخ صورتش که بود عصبای   انقدر کوروش

 ...انگار بودن خون کاسه

 ...میکرد رونگاه سحر خشم و باحرص

 

 ...زن این داشت روی   عجب
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 ...انزجار و نفرت از پر...افتاد تیام به نگاهش

 

 فراز و تیام همه برعکس...گرفتم آغوش تو محکم تیامو

ین انگار  ...بودن جمع این آدم بیخیالن 

 

 

 ...بشه آروم شاید تا گرفتم دنیارو دست

 

 ...کوروش سمت چرخید سحر

 

 اومدم...هوسباز مرتیکه...دارم که جنابعایل برای:سحر

 صاحبش بدیدت ندید زن که همونای  ...لباسام دنبال

 ...شده

 

 ...غرید زری به رو کوروش
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 تا بده بیار بردار انباری تو از اینو آشغاالی برو:کوروش

 ...کنه گم گورشو
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 ...شد دور و گفت چشیم زری

 

وع دوباره سحر  ...بازی کویل به کرد شر

 

 پسش چطوری ببیر   و بشیر  ...منه خونه اینجا:سحر

م  ...میگنر
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 با اینارو همه دبو  کرده بغض نفرت و حرص از سحر

 ...گفتیم حال همون

 

 ...گرفت بازوش از اومد دنیا سمت کوروش

 

 ...کرد تر جری رو سحر کار این

 

 ...گفت ما به رو

 

 آور چطوری زن این ببینیر  ...کنیر   تماشا هم شماها:سحر

  ش رو شده
 
 ...کرد بدر راه از شوهرمو...من زندیک

 

 ...کردممی نگاهش افسوس با فقط بغل به تیام منکه
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 ..میکرد دود سیگار داشت اینبار تفاوتی   که فرازم

 بده؟ نشون واکنشر  خواستنیم یعپ  

 کنه؟ کاری یا

 

 

ه ریشتو بیخ کارما باالخره کوروش:سحر  میفهیم...میگنر

 ...چیه کردن خیانت عاقبت

 

 

 پای کنار و آورد کشون کشون رو بزرگ گوی   یه زری

 ...انداخت سحر

 

 الو بیشن   خشمش آتیش صحنه این دیدن با سحر

 ...گرفت

 ...زد جیغ خشم با
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 آوردین؟ من لباسای ش بالی   چه:سحر

 

 قدم چند درد با بیچاره که کوبید زری سینه به دسپ  

 ...خورد تلو عقب

 

 کو؟ چمدونام:سحر

 

 ...پلیس به زد زنگ آورد در جیبش از تلفنشو کوروش
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و همه پلیس  و جیغ  بازو سحر...کرد  جلسه صورت  چنر 

لش و گرفته بازوش از زن مامور البته انداخت راه داد  کنن 

 ...بود کرده
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 و ایستاد مقابلش کوروش بیاد دنیا سمت خواست تا

 ...بود شده مانعش

 

 

ن سحرو اونا تا  ...بودیم شده معطل دقیقه چند ...و بن 

 ...داده دست از رو چ   که بود فهمیده تازه سحر انگار

 

 ...بودن نشسته هم کنار آروم دنیا و وروشک

 

 ...نداد خودش به تکونم یه حپ   فراز که نبود گفتپ  

 

 آروم و معصوم خییل...بود رفته خواب به بغلم تو تیام

 ...بود
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 آروم و کنم تحمل نتونستم دیگه...بودم نشسته فراز کنار

 ...گفتم

 

 بزی   بدی؟حرق   خودت به تکوی   یه نمیخوای تو:مروارید

؟ کاری یا  بکپ 

 

 ...گفت آروم و کرد نگاهم تفاوتی  

 

  تو ندارم عادت من:فراز
 
 کنم دخالت کش شخض زندیک

 ...میومدن بر پسش از خودشون

 

 

ون حرض نفسمو بازم ویل باشه حق حرفش شاید  دادم بنر

 ...گرفتم ازش نگاه و

 

 ...شد بلند جاش از که
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ه خب:فراز  ...دیگه بریم ما بهن 

 

 کنم؟ همراهیش منم که میخواست حرف این با

 

  جا یه چون خدا خنگ آره خب
 
 این و...میکنیر   زندیک

 ...نداره ای دیگه دلیل حرف
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 گفت و کرد نگاهمون و کرد بلند ششو ناراحپ   با دنیا
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 این با آخه...باشیر   هم دیگه یکم کجا؟لطفا آخه:دنیا

 ...شما پیش مشد زده خجالت من اومد پیش که اتفاقای  

 

  احساس دنیا
 
مندیک  ...میکرد شر

 

 ...گفتم و شدم بلند جام از منم

 

یم فاکتور اتفاقو اون اگه:مروارید  خوش ما به خییل بگنر

 ناراحت تو اگه نداریم هم ناراحپ   هیچ عزیزم گذشت

 ...نباشر 

 

 ...شد بلند جاش از بغض با دنیا

 

 خواهرم ثلم ییک میخواد دلم مروارید بمون توروخدا:دنیا

 ...دارم نیاز بودنت به...باشه کنارم
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 ...کردم نگاهش دل دو

 

 ...ایستاد دنیا کنار و شد بلند جاش از کوروش

 

 ...بمونیر   لطفا:کوروش

 

 

نیم دلش اون انگار...بود هم تو اخماش کردم نگاه فراز به

 ...بمونه خواست

 ...نمونم منم داشت انتظار شاید و

 

 نمونم؟ چرا آخه...بگم نه دنیا به نتونستم ویل

 ...نداشتم کالسم حپ   فردا

 

 ...بریم باید بمونیم تونیمنیم:فراز
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 انجام عمل تو یجورای   منو میخواست حرف این با مثال

 ...رفی    به کنه وادارم و بده قرار شده
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 با انگار هم و بمونم دنیا کنار میخواست دلم هم من ویل

 ...کردم لج فراز

 

 ...میمونم من برو تو:رواریدم

 

 ...کرد نگاهم خشم با و چرخید سمتم ناگهان فراز ش
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 ...کردم نگاه تیامو و انداخته پاییر   شمو

 

 تیام البته صد و دنیا پیش پس...ندارم کالس فردا:مروارید

 ...میمونم جونم

 

 همزمان آروم تیامو و منو خوشحایل با و اومد سمتم دنیا

 ...کرد بغل

 

 خوشحالم چقدر نمیدوی  ... جونم مروارید ممنون:دنیا

 ...کردی

 

 تو چشم وقپ   و کرد تماشا مارو لبخند با خان کوروش

 ...زد لب ممنوی   شدیم چشم

 

 ...بود زده خشکش انگار فراز

 ...موندن نه داشت رفی    پای نه
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 اونم به کوروش که وقپ   تا کنارم بود ایستاده بالتکلیف

 ...کرد تعارف

 

 یه اینا انگار امشب خان فراز بمون لطفا هم تو:کوروش

یم سخت خودمون به ما چرا دارن زنونه شب  پس؟ بگنر

 

 ویل رهیم و نمیکنه قبول فراز بودم مطمعن خودم پیش

 ...نخورد تکوی   و نزد حرق  

 

 ...تیام اتاق سمت کشوند منو شوق و شور با دنیا

 

 و تیام اقات تو مروارید خوشحالم چقدر نمیدوی   وای:دنیا

 ... میخوابیم هم کنار میندازم جا زمیر   رو
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د حرف شوق و ذوق با داشت همینجوری دنیا  از منر 

 صبحانه هم با بود چیده نقشه که صبج فردا از امشب

یم بیدار سحر کله رو کوروش اصال نه یا و کنیم آماده رو

 ...بخره پاچه کله برامون تا کنه

 

 ...بودم دهکشی دراز جام تو

 

 کردن درست مشغول و گهوارش تو گذاشت تیامو دنیا

 ...شد جاش

 

 از میومد بر خوب انگار کوچولو مامان...میکردم تماشاش

 ...مادریش وظیفه
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 خیانت بهش کوروش منو گفتیم راست سحر یعپ  :دنیا

 ...اون شاید نبودم من کردیم؟اگه

 

 

 ...نکنه فکرا این از تا کنم ساکتش کردم سیع حرفم با

 

ه...دنیا کافیه:مروارید  بعدی و قبل...کپ   فکر منطف   بهن 

 به بارها اون...عزیزم خیانتکاره زن یه سحر نداره وجود

 ...کرده خیانت کوروش

 

 جاش تو دستم کنار اومدو سمتم افتاده های شونه با

 ...کرد نگاهم امیدواری با و نشست

 

 

 ...دادم ادامه
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 کرده فرار هم کوروش ربراد با حپ   اون:مروارید

 ...بنظرم...بود

 

 رو زن اون گستاچ   نتونستم دیگه گفتم دلمو حرف

 ...کنم تحمل

 

 

 این به برگشت که بود رو پر خییل زن اون:مروارید

 آقا چشم تو چشمش میشه روش چجوری...خونه

 ...بیفته کوروش

 

 ...کشید دراز و پام رو گذاشت ششو و خندید دنیا

 

 فراز از زور به نرفپ   و موندی اینجا که خوبه چقدر:دنیا

 ...انگار دزدیدمت
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 امکان...نرفت؟ چرا فراز که بود تعجب جای برام هنوز

 آخه؟ بمونه اینجا نداشت

 

 

 فرازو میخواسی    و بودن اینجا آدم و عالم همه اگه:دنیا

 ممکن محال بمونه کوروش خونه تو که کی    توجیه

 ...بره و بزاره تنها تورو نتونست ونا انگار ویل...بود

 

 ...خندید نخودی حرفش این بعد

 

 همه دوی  یم خودتم...دنیا تو نمیکپ   که فکرا چه:مروارید

  قلب...پرت و چرت فکرا این
 

 ...اون سنیک
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 ...کنم وا اون برای دلمو سفره و بدم ادامه نتونستم

 

 تو بدون خونه امشب نمیتونست اون مطمعنم من نه:دنیا

 ...کنه تحمل رو

 

 ...بود مالیم و نرم صداش

 

 ...وایه خیاالت  این به زدم پوزخندی من ویل

 

 دنیا بلند و لخت و مشیک موهای سمت ناخواگاه دستم

وع و رفت  ...کردنش نوازش به کردم شر

 

 هام غصه اونوقت مروارید بودی خواهرم تو کاش:دنیا

 ...میشد کمن   شاید

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...کردم نوازشش بازم

 

ی گفتیم هیادم  ...نداره باباش از خن 

 

 داری؟ خن   پدرت از:مروارید

 

ی...کرد پیداش کوروش آره:دنیا  نمونده باق   ازش چنر 

 دیدنش رفتم پیش هفته دو ویل ببینمش من نزاشت...بود

 درد نیست خوب هنوز حالش...اعتیاده ترک کمپ یه تو

م مواد قایمیک براش خواست ازم...کشهیم  ...بن 

 

 ...دمکشی آیه

 

 میده قول گفت...کرد گریه دید رو تیام وقپ   ویل:دنیا

 ...کنه ترک

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 ...کردم تشکری و پوشیدم و گرفتم دنیا دست از پالتومو

 ...بود منتظرم و ایستاده در دم که بود فرازی به نگاهم

 

 ...موند اینجا اونم دیشب که نمیشد باورم هنوزم

 

ون  ...باریدیم برف داشت بنر

 

 برم باید میدونستم ویل بمونم اینجا کرد اضار بازم دنیا

 اخمای با و بود وایستاده در جلوی که شمری اون اصال

اشت مگه بجنبم میفهموند بهم داشت هم در  به منر 

 کنم؟ فکر بیشن   موندن
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 من داره ربظ چه اون به رفتنیم تنهای   خودش چرا اصال

 نمونم؟ یا بمونم کجا میخوام

 

 نگاهم ناراحپ   با که دنیا از تیام لپ رو دیگه بوس یه با

 ش بهش بازم دادم قول بهش و کرده خداحافظ   میکرد

نم  ...منر 

 

 آقا میکنم درکش من و میکرد تنهای   احساس خییل

 ...شکار بود رفته که کوروشم

 

 درشت های دونه برخورد با گذاشتم حیاط تو که پامو

 آیند خوش برام که ادافت تنم به لرزی صورتم رو برف

 ...بود

 

د حرق   فراز  این خواستنیم دلم اون از بدتر منم و نمنر 

 ...بشکنم سکوتو
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 به اومدنمون موقع فراز که شدیم پرشیای   سوار هم با

 ...دوستشه مال بود گفته اینجا

 

 

 این به حال این با و نداشتم فراز از چندای   شناخت من

 ...کنه پیدا حسای   بهش بودم داده اجازه احمقم قلب

 

 من باشم خر مثل اینکه  نه میگه که یارو اون قول به

 ...خرم خوده

 

 ...گرفت شکل لبام رو احمقانه لبخندی فکر این با

 

 برف از پر که بازی فضای دیدن با ماشیر   شیشه پشت از

 حرست از آیه میکردن بازی برف داشی    مردم و بود

 ...کشیدم
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 ...نرم خونه خواست دلم یهو
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 دلم...کنم؟ تلف وقتمو و خونه تو بچپم برم باید چرا

ون میخواست  ...بزنم قدم برفا رو و بنر

 

 آماده خواست ازم اینکه و فراز تخم و اخم به محیل کاش

اشتم خونه بریم تا شم  ...میموندم دنیا پیش و نمنر 

 

  حس یه بودن فراز کنار
 

 گنگ حس یه...میداد بهم خفیک

 ...کلیف  بالت و
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 ...میشم پیاده من دار نگه همینجا:مروارید

 

 ...رفی    باال ابروهاش کردم نگاه بهش

 

 باشه؟ خر شر  خوردنیم بهش تیپ این و قیافه این

خراست اون از شایدم  تیپش به خواسته رئیسش که شر

 ...و برسه

 

 ...میکردم شدرگیم احساس

 

 و کردم نگاهش تعجب با دارهنیم نگه ماشینو دیدم وقپ  

 ...پرسیدم

 

 پیاده خوامیم دار نگه همینجا گفتم:مروارید

 بشم؟نشنیدی؟
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 ...رفت هم تو اخماش

 

 بری؟ میخوای کجا:فراز

 

 شد گرد چشمام

 

 برم؟ کجا خوامیم چه تو به ویل ببخشید:مروارید

 

 کرد اخم

 

 ...بزن حرف درست:فراز

 

 گفتم تمسخر از پر و مبهوت
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 عوض فکرتو طرز میشه ویل ببخشید بازم:مروارید

 این نداریم هم به ربظ هیچ ما که اونجای   از...کپ  

 بهت آمدم و رفت مورد در میخوای ازم که نیست فضویل

 بدم؟ پس جواب

 

 ...گفت و شد تفاوتی   و خنپ   صورتش

 

یم نکرده الزم:فراز  ...خونه منر

 

 ...کردم بهت از ای خنده تک

 

 ...دارم هنگ ؟میگم هسپ   یک دیگه تو:مروارید

 

 ...پرسید عصبانیت کیم با و جدی اینبار

 

 بری کجا میخوای لعنپ   هوای این تو:فراز
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 ...شده نگرانم االن برسر  این کنم باور خواستنیم دلم

 

 زدم واضح پوزخندی

 

 خوامیم دار نگه بغل همیر   مرشدی فراز آقای:مروارید

 ...بشم پیاده

 

 بزنه دیگه حرف ندادم اجازه بغل زد ...و ناراحتم دید وقپ  

 ...شدم خارج ازش و کردم باز درو

 

 ...رفتم رو پیاده سمت و بستم درو
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 کنه؟ پیچ سوال منو داره معپ   چه اصال

 ؟ بدم اونو سواالی جواب باید من چرا و

 

 

فتم داشتم  صدای حداقل تا باز فضای همون سمت منر

 با که زیفرا دیدن با که...بشنوم مردمو شادی و خنده

 حرکت از میداشت بر قدم کنارم هیکلیش و بلند قد اون

 ...کردم نگاهش شده گرد چشمای با و ایستادم

 

 ...کرد نگاهم جدی خییل و ایستاد حرکت از اونم

 

 خوبه؟ حالت تو:مروارید

 

 ...کنم فکر شش به بود زده

 

ی؟ کجا داری:فراز  منر
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 گفتم اینبار ویل...کردم نگاهش باز دهن با

 

م:مروارید م...بزنم قدم منر  استفاده هوا از تا منر

 هست؟ مشکیل...کنم

 

 کله شو حوصله و وقت که انگار کشید ایکالفه پووف

ی ویل باشه نداشته منو با زدن  که کنهیم مجبورش یچنر 

 ...باشه من کنار و اینجا

 

 بعد و آورد در کتش جیب داخل از خورد زنگ گوشیش

 داخل گذاشت و کرد عقط صداشو بهش کردن نگاه

 کرده تکرار رو حرکت این بار ده از بیشن   صبح از جیبش

 ...بود
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 ...میکردیم نگاه همدیگه به داشتیم برف زیر همینجوری

 

ی دنبال داشتم  بجز...بدونم اون مورد در تا گشتمیم چنر 

 ...کنهیم کار اشوان برای اینکه

 

ا خییل میخواستم  و احمقانه خییل...ونمبد موردش در چنر 

 ...پرسیدم یهوی   ای مقدمه هیچ بدون

 

 کجان؟ خانوادت:مروارید

 

 هم تو اخماش بعد و شد رد چشماش از شویک اولش

 ...رفت

 ...دیگه داره خانواده بود نیومده عمل که بوته زیر از خب
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 و کرد باز گردنش دور از رو  بزرگ و طوش گردن شال

 ...سمتم کرد پرت

 

 بهم و گرفت ازم نگاه اون ویل گرفتمش دستام یر  ب غریزی

 ...بره ماشیر   سمت تا کرد پشت

 

 ...گفتم پروا ی   خییل

 

 نیاز بهت خان اشوان...رئیست پیش برو آره هه:مروارید

 ...داره

 

 گفتم  مروموز

 

 ...کارا خییل برای:مروارید
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 با که اوی   به کردم پشت...بزنه حرق   ندادم اجازه بهش

 میکرد نگاهم غلیظ   اخم

 دور ازش نلغزه میکردم سیع که شی    ع قدمای با برفا روی

 ...شدم

 

 

 کیه؟ اون بدونم میخواد دلم چرا

صیغه قضا از که غریبه مرد یه ...ایمهمخونه چون خب

 مغزم موتور انگار بوسیدیم همو اشتیاق با یبارم و اشم

م ی   که میکرد کار داشت تازه تازه  مرد اون مرشدی فراز بن 

 یک؟ مرموز

 

 گردنم دور شالگردنو...شدم دور خییل ازش فهمیدم وقپ  

 دماغم و دهن زدن یخ از تا کشیدم باالتر و پیچیدم

ی  ...کنم جلوگنر
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 عیر   در من و...کرد پر هامو ریه کل عطرش بوی که

 کشیدم عمیف   نفس حماقت
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 مشغول و بودم نشسته درخپ   زیر و جدول شد سنگ رو

 برق   آدم داشی    که بودم ای بچه تا چند به کردن هنگا

 ...میکردن درست

 

 برای تنهای   و خونه اون تو برم خواستمنیم ویل بود شدم

 ...بخورم غصه خودم
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 خودم به نشست کنارم نفر یه دیدم چشم گوشه از وقپ  

 نگاه رو شخص اون و  چرخوندم گردنمو و دادم زحمت

 ...کردم

 

 و اینجا اون ویل بودیم شده جدا مه از پیش ساعت نیم

 ...بود نشسته من کنار

 

 همون به نگاهش اون ویل میکردم نگاهش شوکه و سوایل

 برق   آدم خنده و شوق و شور با که بود ای بچه چندتا

 ...میکردن درست

 

 بود؟ نرفته مگه

 

؟ چیکار اینجا تو:مروارید  میکپ 

 

 بودم گفته بهش که خودم مثل
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م کجا اینکه ردمو  در باید:فراز  هستم کجا و میام و منر

 ؟ بدم پس جواب بهت

 

 ...زد پوزخندی حرفش این بند پشت

 

 ...بود شده قرمز کیم سفیدش صورت پوست رنگ

 گفتم و چرخوندم شدمو گرد چشمای

 

م من بمون همینجا باشه...نه خب:مروارید  منر

 

 منو و گرفت بازوم از که بشم بلند جام از خواستم

 ...دوندبرگر  شجام

 

 ...شجات بشیر  ...نکن لج:فراز
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 ...میکرد توبیخم داشت انگار
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 ...کردم نگاهش تعجب با

 

 من اونوقت و کردی ترجمه قرارداد یه اشوان برای فراز؛تو

بم؟ ی    خن 
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 و تفاوتی   دیگه صداش و بود هم در بشدت اخماش

دم حدس باید...نبود آروم  دمز  که حرق   اون بعد منر 

ای   از میخواد
 ...بیاره در ش یچنر 

 

 ... پرسیده اشوان خود از حتما

 گفتم بجانب حق و دادم قورت دهنمو آب

 

 بدم؟ پس جواب بهت کارامم مورد در باید:مروارید

 

 داد جواب شی    ع خییل

 

سه موضوع ش یه وقپ  ...بدی پس جواب باید آره:فراز  منر

 پیداش کجا شناختیش؟از من بواسطه که آدیم اشوان به

 شاغش؟ رفپ   کردی؟چجوری
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 ...میکردم نگاهش داشتم مبهوت

 

 عملو همون که بشم بلند جام از خواستم حرص با دوباره

 رها بازومو تا کردم تقال...داشت نگه بازومو و کرد تکرار

 ...نکرد ویل کنه

 

 شاغ رفپ   چجوری...بده جواب بهم...نکن لجبازی:فراز

 اشوان؟

 

 بود گرفته درد بازوم...بود بیخگرتو  و شد لحنش

 

س خودش از برو...کپ  یم اذیتم داری کن ولم:مروارید  ...بن 

 

م هیچ نکرد که ول بازومو  بلند آخم که گرفت محکمن 

 ...شد
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 ...کن ولم فراز شکپ  یم بازومو داری:مروارید

 

ه نگاهش  اتفاق   چه که نمیدونم چشام تو بود مونده خنر

 ...شد بلند جاش از و کرد ولم که دافتا سنگیش وجود تو

 

 ...بود ایستاده باالشم نرفت جای  

 

 بود جواب منتظر
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 ...شدم بلند جام از منم
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 کردم توجیه ی   ویل...میکردم احساس بازوم تو درد کیم

 ...بهش

 

 کرده بلند شمو بلندش قد بخاطر ایستادم فراز روی روبه

 ...کردم نگاهش و

 

 شاغم اومد اون...خانت اشوان شاغ نرفتم من:مروارید

 ...کردم قبول منم داد کار پیشنهاد

 

 ...کشید ریشش ته به دسپ   و کشید حرض نفس

 

؟ بهم نباید لعنپ   تو :فراز  میگفپ 

 

د حرف باهام اینجوری وقپ    شکستیم دلم بیشن   منر 

 ...ندم بروز احساسمو میکردم سیع
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 گفتم حرص با

 

 بهت موردش در چرا میخوای؟اینکه جونم از چ  :مروارید

 از خودت ؟مگه نمیدوی   دلیلشو خودت ؟یعپ   نگفتم

ی کجا و کپ  یم چیکار اصال یا چیه بارت کارو اینکه  و منر

؟تنها حرف هسپ   یک کال ی   ایم همخونه اینکه بخاطر منر 

و همه باید  بگم؟ بهت چنر 

 

 به گذرا نگاهش....بودم افتاده نفس نفس به خشم از

 به بعد و افتاد میشد خارج ازش که بخاری و لبهام

 ...چشمام

 

 گفت نفرت با

 

کتشم:فراز ؟ شر  رفپ 
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 نیست؟ درسپ   آدم اشوان بود؟یعپ   چ   نگران اون

 

 ...اشتباه کارم کجای دونستمنیم...دادم تکون شمو

 

 ...لعنپ  :فراز

 

ه  بود؟ عصبای   انقدر چ   برای...بهش بودم شده خنر

 

ین دیگه:فراز  تحویلش شاغت اومد اونم...شاغش منر

ی  فهمیدی؟...نمیگنر

 

 ؟ میداد دستور بهم داشت اون

 

 ببخشید؟:مروارید
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ی حرص با  ...گفت بیشن 
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 میگمو بهت که کاری...نکن لجبازی مورد این در:فراز

 ...بده انجام

 

 ...بحثها این از بودم خسته دیگه

 

 

 گفتم فقط جوابش در
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 میکنم؟ لجبازی من:مروارید

 

 سینه به کوبیدم و کردم باز گردنمو دور از رو گردن شال

 ...اش

 

 شر  از و کنم پیدا جای   یه زودتر چه هر میخوام:مروارید

اری شم رو رفتارات این با که منپ    ...بشم راحت منر 

 

 مورد این در دیگه ای کلمه...شد پا به طوفای   نگاهش تو

 گفت فقط نزد حرف

 

 

م ارمد:فراز  ...بیفت راه خونه منر

 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 زندان انگار...رفتم شش پشت منم افتاد راه به و چرخید

 ...بود شده تموم خوری هوا وقت و بود بانم

 

 ضد رفتارهای...کنم چیکار باید دونستمنیم...کشیدم آیه

 ...میداد آزارم بیشن   فراز نقیض و

 

 ویل نکردم نگاهشم حپ   و نزدم حرق   هیچ خونه خود تا

 ...میکردم احساس نگاهشو سنگیپ  

 

 دوری...مینداخت چشم از خودشو فقط رفتارا این با

ین  ...نبود من دست اینم ویل زخم این برای دوا بهن 

 

 ...گفت بهم خطاب دوباره شدیم خونه وارد تا

 

 بهت بابت این از هشداری نیست الزم دیگه:فراز

کت اون...مخصوصا...اشوان بر دور...بدم ی شر  ...نمنر
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 و اشوان بر دور اگه بگم بکشونمش چالش به میخواستم

کت اون مخصوصا  مثال؟ کنه چیکار میخواد برم شر

 

  با و زدم واضج پوزخند بجاش ویل
 

 نگاهش دلشکستیک

 ...خودش ارزوی   اینا همه کردم
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 پارک در جلوی نیسای   دیدم شدم فراز خونه نزدیک وقپ  

 ...هسی    وساییل جای   جابه مشغول نفر چند و کرده
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 ویل خریده جدید چنر   یه حتما بازم فراز کردم فکر اولش

 مرد تا چند و کردم فکر اشتباه فهمیدم شدم که نزدیکن  

ون مشغول  ...هسی    وسایل آوردن بنر

 

 ...شدم خونه وارد بهت با

 به دادنشون انتقال و وسایل بندی بسته مشغول کارگران

 ...بودن ماشیر  

 

 کشیدن مشغول معمول طبق شد خارج اتاقش زا فراز

 ...بود سیگار

 

 اومد سمتم زده خشکم در کنار که دیدنم با

 ایشفه خورد بهم سیگار دود و شد نزدیک بهم تا

 انداخت خونه سیمای   وخایل کف رو سیگارو فراز...کردم

 ...کرد له پاش زیر و
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 جمع هم فرشارو فهمیدم که بود لحظه همون

 ...کرد عبور ذهنم از خیال فکرو تا ارهز ...کردن

 

 میکرد؟ کشر  اسباب خونه این از داشت فراز

 بودم؟ اطالع ی   من چرا پس

 

 

یم گرفتم دیگه خونه یه:فراز  ...اونجا منر

 

؟ فقط  همیر 

 ...باشم داشته اطالع نباید من یعپ  

 

ه اونم کردم نگاهش مبهوت  باالخره بود مونده من خنر

 ...گفتم و کردم باز زبون
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 آدم داخل هم مارو کاش...فراز آقا بخنر  صبحتون:مروارید

 ...دادینیم بهمون هم اطالغ یه و میکردین حساب
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 ...گفت سوالم این به دادن جواب بجای

 

 نزنن دست اتاقت وسایل به گفتم...تو بیا شده هوا:فراز

 ...کن جمع میخوای چ   هر خودت برو

 

 شورشو داشت بود؟دیگه کرده فلط حقم در یعپ   این

 کش مثل...میکرد رفتار باهام مزاحما مثل....آورد یم در

 ...گردنشم وبال انگار که
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 ...رفتم اتاقم سمت بغض با

 

 از داره بده خن   بهم حداقل که نبود قائل ارزش برام انقدر

 میکنه؟ کشر  اسباب اینجا

 

 بار رو خونه وسایل دارن میبینم اومدم و دانشگاه رفتم

 ...میکی    ماشیر  

 

 اشکام نشد ویل نکنم گریه که جنگیدم خودم با چقدر هر

 ...ریخی    فرو چشمام از بیصدا

 

 و نامحسوس چند هر میکرد محبت میشد نزدیک بهم

د بعد و همه منر   آدمای از میخواست ازم...میکرد نابود چنر 

 دلش که بود همیر   بخاطر حتما کنم دوری اطرافش دور

 ...بمونم هم دنیا خونه شباون خواستنیم
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 ...دارم جذام من انگار

 

ا بعض   جریان در منو هم همخونه یه عنوان به حپ    چنر 

اره هم کشر  اسباب همیر   مثل  ...نمنر 

 

 برام ساحل دیگه نه که بود ریخته هم به اعصابم انقدر

 ...بودن فرستاده فایط که آدمای   نه بود مهم

 

 این از بشم دور و نمک پیدا جا یه روزا همیر   شدم مصمم

 ...احساس ی   سنگدل فراز
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ونو و ایستادم پنجره مقابل  آپارتمان یه...کردم تماشا بنر

 ...بود خوب نسبتا منطقه یه تو تمنر   ویل نقیل

 

 درد به و کهنه که وساییل همه فراز کردن کاگرا کارارو همه

 درد به که وساییل و گذاشت جا همونجا رو بود نخور

 ...بیارن گفت رو بودن نو حدودی تا و میخورد

 

 و قبیل خونه اون برعکس بود شیک و نقیل خونه این

 ...اشمنطقه

 

 بود داده پری مامان که ای خونه به شی منم آخر لحظه

 بقیه البته و برداشتم رو داشتم نیاز که وساییل و زدم

 و برسه زود خییل که روزی امید به موند همونجا وسایلم

 ...بشم مستقل نم

 

 ...جدا فراز از والبته
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 اونا تا بگم رو اثاثیه رو وسایل جای خواسی    ازم کاگرا

 ...کردم کارو همیر   منم بچیی   

 

 نیاز آرامش و سکوت به ...بشه تموم کارا زودتر چه هر تا

 ...داشتم

 

 را داشت پنجره که اتاق  ...داشت اتاق دوتا خونه این

 به فقط و نداشت خوی   ندانچ ویو درسته برداشتم خودم

 حداقل یعپ   نزد حرق   فراز  بازم ویل داشت دید خیابون

ی مورد در  ...کردنیم مخالفپ   چنر 

 

 ای پرده و  دیواری کمد با و بود اتاق تو نفره تک تخت یه

 جابه اتاق تو خودم وسایلمو بود وصل اتاق پنجره به که

 ...کردم جا
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 کردن جا جابه مشغول و بودم زده گره شم باال شالمو

 ...بودم وسایلم و کتاب

 

 تاریک هوا...بودن تمنر کاری مشغول و  نرفته کارگرا هنوز

 ..بود شده
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 باز و داد هل درو کش بعدش و خورد در به تقه چند

 ...کرد

 

 اجازه و کنم جور جمعو خودمو اینکه فرصت...بود فراز

 ...نداد بدمو ورود

 ...دیگه زدنیم هم ودر  همون نمیدونم
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 ...کرد براندازم افتاد بهم که نگاهش

 

 ...ایستادم صاف

 

 ...بخور بیا گرفتم شام:فراز

 

 نزده حرف هم کلمه یه باهاش ظهر از ...دادم تکون شی

 ...بودم کرده اخم و

 

 از که موهام و بودم بسته شالمو که مدیل به نگاهش

ه بود ریخته کمرم رو پشت  ...شد اتاق وارد...موند خنر

 

 ...رفی    باال ابروهام
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 ...بده در دم تو بیا بگم خواستم

 

 

 اسباب اونجا از میخواستم که میشد مدی   یه من:فراز

 مهم برات حتما کردم فکر نگفتم بهت اگه...کنیم کشر 

 ...نیست

 

 رفتار شایدم...میآورد مسخره دالیل من برای داشت هه

 و اون مسائل نهک فکر اون شده باعث که بوده جوری من

 به مبال قضیه بعد از شاید نیست مهم برام دیگه خونه

 ...افتاده فکر این

 

 مهم برام و باشم دلخور همچنان میخواست دلم ویل

 ...حرفاش نباشه

 

 ...گفتم لجبازی با
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 ...کردی فکر درست:مروارید

 

 چیر   و لب گوشه رفی    باال من شی    ع و گذرا نگاه  یه بعد 

 ...دیدم مشوچش گوشه افتادن

 

 ؟ خندیدیم من به داشت
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 ...نرسید زورم ویل برداشتم رو کتاب از پر بزرگ ساک

 

 ...شدم بیخیالش که نشم خیت فراز پیش خواستم
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 ؟ رفتنیم چرا پس

 

ه نگاه این  ...بشم دستپاچه میشد باعث اشخنر

 

 ؟ ناراحپ  :فراز

 

 ...بود شی    ع واکنشم

 

 ...نه:مروارید

 

 اونا به دادن سامون شو مشغول و رفتم لباسام تسم

 ...شدم
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 و کرد بلندش راحپ   به و رفت کتابام ساک سمت فراز

 ...کمد داخل گذاشت اونو

 

 گفی    با ساک گذاشی    بعد اونم...نکردم تشکر ازش حپ  

 خارج اتاق از بخورم برم زودتر و کنهیم یخ غذا اینکه

 ...شد

 

 دیم دم همیر  ...بده نشون توجه یا و باش تفاوت ی   یا

و همه فراز مزاچ    ...میکرد سخت برام چنر 

 

 و ناراحپ   اصال...نمیشد مشخص خودش با تکلیفشم آدم

 باشه؟ مهم اون برای باید چرا من دلخوری

 نکنه؟ مخالفپ   اون و بردارم من رو خوبه اتاق باید چرا

 ...دیگه چرای تا هزار و
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 کشر  اسباب این ونستممید...بود دنجن   و بهن   خونه این

 چیه؟ دونستمنیم ویل داره بزرگ دلیل یه

 ...بود کرده خودش مشغول فکرمو همیر  

 

 و دهنیم بهم جوای   میدونستم چون پرسیدم نیم فرازم از

 ...بود بدتر ترسر  و فحش تا هزار از اخمش اون

 

 ...بود من موقت خونه فقط اینجا چه من به اصال

 انداز پس پول یکم میتونم ناشوا به کمک با کردم فکر

ایط این از خودمو و کنم  وقت هیچ ویل کنم خالص شر

 ...نرفت پیش من خواسته طبق چنر   هیچ

 

 بوده اتفاق یه یا نفر یه بکشم راحت نفس یه خواستم تا

 ...پرم تو بزنه همیشه که
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ی اصال روزه چند آخه:مروارید  به نیست ازش خن 

نم زنگ گوشیشم  نمیده؟ جواب منر 

 

 ظاهری آرامش با ویل انداخت بهم مضطری   نگاه رضا

 ...گفت

 

ی من:رضا  اینجا هم شما که روز همون...ندارم ازشون خن 

 ...بود ما دیدار آخرین بودین

 

 خن   خاطره از هم رضا واقعا یعپ  ...رفتم فرو فکر به

 کالساشو بود؟چرا کجا دخن   این اصال آخه...نداشت؟

 اومد؟ نیم
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 ...گفت ایستادم اونجا هنوز دید وقپ   ارض

 

 اگه لطفا...ندارم خن   خاطره از من محمدی خانم:رضا

 ...دارم کار کیل من ندارین سفارشر 

 

 بزنم کافه از و بچرخم خواستم...افتادن پاییر   هام شونه

ون ای   دیدم الزم ویل بنر
 ...بگم رضا به رو یچنر 

 

 گفتم آروم و رفتم نزدیکن  

 

 ...داره دوست شمارو هخاطر :مروارید

 

 ...نبود تفاوت ی   اینبار و زد پوزخندی رضا

 

 ...ست حرفا این از تر مغرور اون:رضا
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 گفتم بااخم...حرفش وسط پریدم

 

عاشقته اون...نشناختیر   خوب رو خاطره پس:مروارید

 خوادنیم فقط اون...مطمعنم اینو من داره دوستت...

 ...بشه خرد تو غرور

 

 حسای   درست من رفی    بعد اونروز پس...زد خشکش رضا

 .نزدن حرف باهم

 

 شاغش برین کاش...مخالف پدرش دونمیم فقط:مروارید

 ...باشه نشده دیر کاش

 

 و کردم خداحافظ   میکرد نگاه منو شده خشک فقط رضا

ون زدم کافه از  اونجا از خروجم متوجه حپ   احتماال...بنر

 ...نشد هم
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 ...دیدم پرس اون نگاه تو من رو ی  پشیمو و ترس

 

 ...بود خاموش بازم ویل گرفتم رو خاطره شماره دوباره

 

 

 جا همه زدم قدم خیابون کنار و کشیدم ایکالفه پووف

 روزی چند...بود گرفته خودش به رو عید هوای حال

 تعطیالت برای خودشونو همه و رفتیمنیم دانشگاه میشد

 ...میکردن آماده عید
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 بابت این از خوشحایل برای دلییل معمول طبق من و

 ...نداشتم

 ...بود موضوع این اصیل دلیل تنهای  

 

 ویل رفتمنیم جای   درسته...بود تمنر   تمنر   که خونه

 ...بخرم نو لباس خودم برای امسال حداقل میخواستم

 

د مارو مامان عید نزدیکای  که ها موقع همون مثل  مین 

 ...میکرد خرید برامون نوبت به توانشون حد در و بازار

 

 بچه عیدی بعنوان کردم واریز مامان حساب به مبلیع   یه

ای   بتونن باشه خایل بالشون دستو اگه حداقل تا ها
 یچنر 

 ...بخرن خودشون برای

 

 حداقل خوامیم باشم خونه تو همش خوامنیم امسال

 ...اینا مامان پیش جنوب برم شده هم روزی چند برای
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یناروو  همینجوری  ها مانتو قیمت دیدن با و میکردم رد ین 

 ...میکشید سوت مغزم بود نوشته روشون که

 

 چرخوندن با...کردم احساس کنارم رو کش حضور که

 مانتو به کردن نگاه مشغول اخم با که فرازی دیدن و شم

 ...زد خشکم و شدم شوکه...بود ها

 

 کم و بود شده تر توجه ی   و حرف کم روز چند این تو

 ...پیدا
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؟ چیکار اینجا تو:مروارید  میکپ 
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ین از نگاهشو  ...دوخت چشمام به و برداشت وین 

 

 ...خرید اومدم:فراز

 

 

 و شیک خییل همیشه مثل...کاوید پاشو تا ش از نگاهم

 ...بود پوشیده لباس تمنر  

 ناجور وصله یه مثل کنارش ارزون و ساده لباس این با من

 ...انگار بودم

 

 نشه؟ برسر  این درگنر  آدم ذهن میشد مگه

 

 و کفش این و لباس این ویل نمیکنه خالق   کار گفتیم

ا این از گرونن   ساعت اون  تاتو یه گفت بشه که بود چنر 

 ...نبود که اینا فقط تازه بخره بتونه محله اون از اونم کار
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 و...میشدن نو داشی    نوبت به که ایاثاثیه و اسباب

 ...اش دیگه لباسهای

 خوی   این به آمدش در که بود داده کاری چه بهش اشوان

 بود؟

یم مایل کمک هم پری مامان و بهروز به حپ   میدونستم

 ...کنه

 

کت اون با اشوان خب  به ترجمه یه برای فقط ثروت و شر

 میخوره دردش به خییل فراز حتما داد دستمزدو اون من

 ...زیاده حقوقش که

 

 ...شدم خارج خیال فکرو از فراز صدای با

 

ی:فراز  کردی؟ پسند چنر 
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 وگرنه پاساژ این تو بودم اومده کردن نگاه برای فقط من

 ...نبود اینجا از خرید اندازه من پول

 

 گفتم و کردم کوچییک خنده

 

  نه:مروارید

 

 ...پریدن باال هاش ابرو

 

ه خب:فراز  ...کنیم خرید من برای بریم بهن 

 

 گفتم متعجب

 

 بریم؟:دمرواری
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 ما دیدار یعپ  ...شد پیداش یهوی   کجا از این ببینم اصال

 بود؟ اتفاق  

 

سم ازش سوالو این خواستم  انگار...افتاد راه به که بن 

 پشت که فضویل از شایدم و بود اون فرمان به پاهام

 ...رفتم شش
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 با زنونه لباس مغازه نصف که شد بزرگ مغازه یه وارد

 لباس هم دیگه نصف و خودش به وصمخص دکور

 بود شده چیده ...و مردونه

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مشغول و مردونه لباسهای قسمت سمت رفت اول فراز

 ...شد کردن نگاه

 

 اسقبالمون به بودن جووی   مرد و زن که فروشنده دو

 ...اومدن

 ...بودن خرید مشغول هم دیگه نفر چند

 

 گاهشن کنجکاوی با...ایستادم کنارش و رفتم فراز نزدیک

سم وسط این چرا دونمنیم و میکردم  ...داشتم اسن 

 

 و بشم خارج پاساژ این از کال و مغازه از بود کاق   فقط

 ...بود نکرده مجبور منو اونکه خونه برگردم

 

 چطوره؟ این:فراز

 

سید؟ نظرمو...کردم نگاهش پرسید که سوایل با  مین 
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اهن به دیدم وقپ    کنهیم اشاره طرحداری و مردونه پنر

 ...کردم نگاه سمتو همون

 

 ...بگم چ   نمیدونستم

 

 رو زن فروشنده چشمم گوشه از حپ   میکرد نگاهم منتظر

 ...بود من کردن بررش البته و کردن نگاه مشغول که دیدم

 

 ...دید نیم فراز الیق منو خودش دنیای تو انگار
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 و...دادم دست از بنفسمو اعتماد که نبود خودم دست

 ...دیدم فراز از پایینن   خییل خودم

 

 انزجار و قضاوت از پر نگاه که نبود خودم دست

 ...شد مهم برام زن فروشنده

 

 گفتم شدرگم

 

 ...دونم نیم...نیم:مروارید

 

 میکردم؟ چیکار فراز کنار و اینجا اصال من

 ...بود شده پیداش یهوی   خودش اون

 

 یه و نیست خوب حالم میفهمید شی    ع و بود تنر   اون

ه که زن اون به نگایه شی    ع...مرگمه  انداخت بود فراز خنر

 ...کرد نگاه من به بعد و
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 ...بریم اینجا از بخواد ازم و کنه درکم کردم فکر

 

 اونم؟ تصمیم منتظر من چرا اصال

 

 نبود؟ خوب:فراز

 

 نگاهش سوایل...برگشت حال زمان به حواسم

اهن همون به داشت...کردم  ...میکرد اشاره مردونه پنر

 

 ...بود نیومده خوشم نه

 

 ای دیگه سمت و کرد حرکت...دادم تکون شی فقط

 ...ویل...ویل رفت
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د آروم و...گرفت چپش دست تو منو راست دست  ...فرسر

 

 حرکت از ایلحظه برای انگار و کرد لرزی قلبم

 بود؟ کاری چه دیگه این...ایستاد

 

 دستمو...شدن خارج دستش از ویل کشیدم عقب دستمو

د بیشن    ...کرد همراه خودش با منو و فرسر

 

 داشی    حضور اینجا که چشیم جفت چند مقابل

 بندازم راه بحث باهاش یا و کنم تقال بیشن   نمیتونستم
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 گفتم آروم

 

 چیکار داری معلومه اصال...کن ول دستمو فراز:مروارید

؟  میکپ 

 

 لباسا بیر   نگاهش همیشگیش اخم و جذبه همون با

 ...میگشت

 

 ...گفت من حرفای به توجه ی  

 

اهن اون راجب نظرت:فراز  چیه؟ پنر

 

 که بود گرفته دستم از جوری کشیدم ایکالفه پوووف

سید انگار  گشت مغازه تو نگاهم دوباره...کنم فرار مین 

 باشه؟ مهم برام بقیه نظر باید چرا اصال
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 بودم؟ شده اینجوری من چرا

 

 

اهپ    ...بود خوب کردم نگاه رو بود داده نشون رازف که پنر

 

 خوبه؟ آره:مروارید

 

 این ویل که خورد گره هم تو ایلحظه برای نگاهمون

 فروشنده به تفاوت ی   خییل و کرد قطع فراز اتصالو

اهنو اون که گفت  ...بیاره براش پنر

 

 هنوز فراز کنم جور جمعو خودمو تا کشیدم عمیف   نفس

 ...دبو  نکرده رها دستمو

 

 ...بود شده گرمم
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 مشغول منم کنه پرو رو دیگه لباس تا چند تا رفت فراز

 جلب نظرمو مانتو یه...شدم زنونه قسمت لباسای دیدن

 ...کرد

 

 تا داد بهم و آورد برام رو گفتم که سایزی زن فروشنده

 ...کنم پرو منم

 

؟ همرستون آقا اون:فروشنده  هسی  

 

 گفتم؟می چ   باید...رفت باال ابروهام

 

 نیست؟ معلوم بله:مروارید

 

 

 ...گفت انداخت من به نگایه چشم گوشه از فروشنده
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 شاید گفتم نبود دستاتون تو ایحلقه آخه نه:فروشنده

 ها کنه خرج پرسای دوست اون از معلومه...پرسته دوست

 ...نه

 

 ...انداختم منر   رو مانتورو و زدم پوزخندی

 

 ...خوامنیم شدم پشیمون:مروارید
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اهن چندتا فراز  ویل بود خریده خودش برای ...و شلوار پنر

 ...هیج   هنوز من

 

 ...خرید بودم اومده من مثال انداختم بهش چپ   نگاه
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ی تو:فراز  ؟ میخوای چنر 

 

 ...نزدم حرق   و انداختم باال ایشونه

 

 ...میداشتم بر قدم کنارش اخم با

 

 پرشیا همون رفت پ  ماشی سمت شدیم خارج که پاساژ از

 ...بود سفید

 

ی بود گذاشته قرار خودش با کنم فکر  نخره من برای چنر 

 و راض   خییل من البته که...گوشر  جریان اون بعد اونم

 ...ازش بودم ممنون

 

 ...ندارم اون از انتظاری وجه هیچ به من چون
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 ...شد ماشیر   سوار

 

 ...شو سوار:فراز

 

 ...خداحافظ فعال...دارم رکا دیگه جای یه من نه:مروارید

 

 ویل...بود شده معمویل و عادی خییل رابطمون ظاهر در

 ...نبود اینجوری اصال باطن در

 

 یه درونم وگرنه عادیه رفتارا این همه میکردم وانمود منکه

 ...نگو که بود بپا طوفای  

 

ی؟ داری کجا ببینم وایستا:فراز  منر

 

 ...کردم نگاهش و کرده مکپ  
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ی بریم بیا...ناهاره وقت:فراز  ...بخوریم یچنر 
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ا خوردن مشغول آروم  زیر نگایه گایه از هر و بودم پین  

 ...نبود عالم این تو انگار که مینداختم فرازی به چشیم

 

 بنظر تفاوت ی   و خونرسد ظاهر در حداقل همیشه فراز

سه س و تشویش ذره یه من حداقل االن ویل منر  از رو اسن 

 بود آورده منو خودش اضار به...میشم متوجه شحرکات

کله شو ایدقیقه ده غیبت یه از بعد ویل بده ناهار بهم

 در حضور به مییل دیگه انگار و بود شده پیدا منر   ش اش

 ...نداشت اینجا
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 اضار که نبوده اون شاید که مینداخت شک به منو و

 بودم؟ من بلکه بیایم اینجا به کرده

 

 هم فراز مقابل در حد از بیش واکنش دادن ننشو  و دوری

 دعوت این مقابل در زیاد همیر   بخاطر نبود درسپ   کار

 ...بودم پشیمون بشدت االن ویل نکردم مقاومت

 

 بعد و شد بلند جاش از فراز شی    ع خییل حرکت یه تو

 ش خداحافظ   یه با منر   رو اسکناس تا چند گذاشی   

 ...شد دور منر   از جای   بره باید و داره کار اینکه و شی

 

 همیر   شاید و میکردم نگاهش فقط سکوت کمال در منم

 ...دادیم آزار اونو سکوتم

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه نگاهم من و  چیشده یهوی   میشد دور که بود فرازی خنر

 بود؟

 

 بود؟ عجیب انقدر فراز چرا

ای   داره رسیدیم بنظر چرا
 راز کیل و کنهیم قایم رو یچنر 

 شخصیتش؟ این پشت داره

 

 بیشن   خواستمنیم و بودم گرفته خودمو تصمیم دیگه نم

 به اصال میکردم سیع همیر   بخاطر بشم فراز درگنر  این از

 فکر فراز به شدیم مربوط آخرش که مسائیل و سواال

 ...نکنم

 

 عادی برام و بشم ناراحت نشه باعث یهوییش رفی    و

 ...مسئله این باشه

 

 نیستم؟ مهم براش من
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 ...نیست همم برام اونم خب
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 ...تنهای   و سکوت این از بودم متنفر

 

 به نگایه بالکن رو از و کشیدم آزاد هوای تو عمیف   نفس

 ...انداختم میشد رد ماشیپ   گایه از هر که خیابوی  

 

 ...تحویل سال بعد ساعت یک

  باریدیم نم نم که باروی   این و تنهای   این و سکوت این

  احساس میشد باعث
 

 ...بده دست بهم خفیک
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 ...شدم خونه وارد و گرفتم ابری آسمون از نگاه

 

 ...سکوت صدای این و ساعت عقربه تاک تیک صدای این

 

 ...دلگنر  و غم از پر صدای یه داره صدا هم سکوت

 

 ایشیشه ساده و گرد تنگ تو که قرمزی مایه تا دو و

 ...خوردنیم وول

 

دن دامن من تنهای   احساس به بیشن   اینا همه  ...منر 

 

ی...فراز یهوی   رفی    و اونروز بعد  خونه نه نبود ازش خن 

  نه و بود اومده
 

 ...بود زده زنیک
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 اصال که کنم فکر این به میکردم وادار خودمو من ویل

 ...نیستم منتظرش

 بود؟ کجا

 میکرد؟ چیکار داشت

 بود؟ حایل چه در

 

 شد ض  را و نزد زنگ یه من به حپ   که بود حایل چه در

 ...بمونم تنها تحویل سال

ی روز چند این تو حپ    ...نگرفت ازم خن 

 

 آروم...رفتم اتاقش سمت که نبود خودم اختیار به پاهام

ه  ...بود نکرده قفلش و بود باز کشیدم رو دستگنر

 

 ...بزنم شی اتاقش به بخوام کردنیم فکر شاید
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 عطرش بوی کشیدم عمیف   نفس و شدم اتاقش وارد آروم

 ...میومد
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 اطراف به و نشستم روش و برداشتم قدم تختش سمت

 ...کردم نگاه

 

 این و ...و تتو وسیله از پر منر   یه و دیواری کمد یه

 ...تخت

 

 و ،قدییم قبیل خونه اون با آسمون تا زمیر   خونه این

 
 

 ...داره فرق کلنیک
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 کند؟ دل اونجا از فراز که چیشد

 

 من گفت اونکه...دیدم فرازو که افتادم روزی اولیر   یاد به

 ؟ بمونم اشخونه تو نمیتونم

 

 ...رسیدیم اینجا به دوتا ما اصال که چیشد

 

 ...کنم پیدا احساش بهش اینکه به

 

 بشینه؟ من دل به که کرد چیکار اون مگه

 بیاد؟ خوشم ازش من که

 

 ...بدم کش به دل زودیا این به که نبودم آدیم من

 

 ...کردم لمس رو تخپ   رو ایشمه پارچه مدست کف با

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نبودم؟ مهم براش هم ذره یه چرا

 

 مخصوصا بقیه از تر متفاوت مطمعنم یعپ  ...میدونستم

ا بقیه  در اون میخواد وقت هر کنهیم رفتار باهام دخن 

 منرصف زود خییل کنه باز برام قلبشو به منتیه کوچیک

 ...بندهیم روم به درو و میشه

 

 رو کش که نیستم آدیم من بخواد باید ودشخ اون خب

ی به مجبور  ...کنم چنر 

 

 از و...برداشتم قدم تر مطمعن اینبار و شدم بلند جام از

 ...نشدم منرصف تصمیم

 

 ...نیستم فراز منتظر من

 ...میشم دور اینجا از مدی   برای و میدارم بر چمدونمو
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 آره...آره

 

 ...خوبه این
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 ...شدم دور اتوبوس از و گرفتم راننده شاگرد از چمدونو

 

سم امروز بودم گفته مامان به  ...منر

 

 
 

 پا از منو واجور جور فکرای البته صد و راه خستیک

 ...بود انداخته
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 منو آشنای   صدای که بودم برنداشته بیشن   قدم چند

 ...کرد میخکوب شجام

 

 ...عمو دخن   سالم:نعیم

 

 

 من شده کر گوشای به که بود بلند ایاندازه به صداش

 ...برسه

 

 تیپ  تو  زیادی تغینر  که دیدم رو اوی   و چرخیدم جام تو

 ...بود کرده ظاهرش و

 

 ...شد نزدیک بهم و زد لبخندی

 

 و کردم جو و پرس میای امروز گفت عمو زن تا:نعیم

سه ماشیر   دیگه ساعتا همیر   فهمیدم  ...منر
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ه بود زده خشکم که مپ   به و خندید  بعد و کرد نگاه خنر

 ...پرسید

 

 خوبه؟ حالت:نعیم

 

ه نگاهم و بود زده خشکم...نبودم خوب نه  بود نعییم خنر

 دیده پیش سال سه که نعییم با بود کرده فرق خییل که

 ...بودم

 

 خییل بود معلوم و بود شده تر چهره خوش و بهن   خییل

 بدون رو فارش داشت سیع...رسیده هیکلش و خودش به

 ...میدونستم خوب خییل دلیلشم کنه صحبت لحجه

 

 احوال سالم بعد و زدم آرویم لبخند و اومدم خودم به

 ...پرش
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 ...برم دنبالش خواست ازم و برداشت چمدونمو

 

  از درسته  میکردم غریپ   احساس
 

 شده بزرگ باهاش بچیک

 خواستنیم دلم ویل بود بزرگ ازم سایل چند اون و بودم

 ...بشم رو روبه اون با ورودم بدو همیر  
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؟ دخن   نیست خوب حالت انگار:نعیم  عمو؟ناراحپ 

 

 آرامش در که کردم نگاه رو اوی   و چرخوندم شمو

 ...بود ماشیر   روندن مشغول
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 راه...ام خسته خییل فقط...حرفیه چه این نه:مروارید

 ...بود طوالی  

 

 پس؟ نیومدی هواپیما با چرا:نعیم

 

 

فت اینهمه کنم فکر...نعیم داشت لخوشر د چه  و پیرسر

 ...بود کرده خیال خوش هم اونو ثروت

 

 تو که دانشگاه و درس...اومدنم شد یهوی   خییل:مروارید

 بابا به شی یه بیام گفتم نیست تعطیالت روز چند این

 ...بزنم اینا

 

 ...نزد حرق   دیگه و داد تکون شی
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 رو انگار و...داشتم خجالت احساس ویل بود عجیب

 ...بودم نشسته سنگ

 

 این به شاید کیم حداقل فهمیدم رفت هم تو که اخماش

 ...برده ی   موضوع

 

 پیشوازم؟ به بیاد باید اون چرا

 

 بهم تهران به رفتنم قبل و داره بهم حسای   یه نعیم اینکه

 ...برام نبود ایتازه موضوع بود کرده هم عالقه ابراز

 ...دبو  عیان و آشکار کامال

 

 

 ...فامیل همه برای بلکه من برای نه
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ی خواسی    از اونو داشی    سیع خیلیا  که من مثل دخن 

ی خانواده  ویل مادرش مخصوصا کی    منرصف  داره فقنر

 ...بودن نشده موفق که پیش سال چند همیر   تا

 

 

 اون از و باشه شده منرصف نعیم میکردم دعا دعا فقط

ی آتشینش عشق  ....دیگه نباشه خن 
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 تر تیپ خوش و آقا چقدر دیدی؟دیدی رو نعیم:مامان

شو  فهمیدی؟ شده؟تغینر
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 مامان مهربون صورت به نگایه و کشیدم ایکالفه پووف

 ....انداختم

 

 نعیم حرف همش...بودم اومده که روزی سه دو این تو

 ...میکشید پیش رو

 

ی احساس اینجا ای   دلتنگ درسته داشتم بهن 
 شدممی یچنر 

 با زدن حرف و صدف و مهرداد با گذار گشت همیر   ویل

 منو کیم حداقل خسته بابای با شبانه گپ و مامان

 ...داشتیم نگه مشغول

 

 مشغول مهرداد که بابا مقابل خرمارو و چای   صدف

 ...گذاشت بود پاش ماساژ

 

 

 ...گفت گوشم کنار دوباره مامان
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 ؟ خوبیه پرس بنظرت:مامان

 

 

 ...گفتم و کردم نگاه مامان چشمای تو یممستق اینبار

 

 از حواسمو...کن بس دیگه خدا رو تو مامان:مروارید

 ...میکپ   پرت دانشگاه و درس

 

 ...گرفت فاصله ازم کیم و رفت هم تو اخماش

 

 درست اون ؟پس مروارید اینجا میای دیر به دیر خییل:بابا

 میشه؟ تموم یک

 

 فریاداش و داد ربخاط که بابا گرفته صدای شنیدن با

 ...کردم نگاهش بود رولنج
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 تا میکرد تالششو همه...باریدیم روش شو از خستیک

  ماها حداقل
 
 ...باشیم داشته خوی   زندیک

 

 وقت هر منکه...بابا هنوز مونده سایل دو یه:مروارید

 ...میام بتونم

 

ین لحجه همون با و داد تکون طرفیر   به شی بابا  شنر

 ...گفت جوابم در جنوبیش

 

؟شدیم وقت هر:بابا  اونجا دونمیم نه ها غریبه مثل بتوی 

  چجوری دونمیم نه کپ  یم چیکار
 
 خوب...کپ  یم زندیک

 ...کردی جدا ما از زندگیتو
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 و پدرانه حس از اینا همه میدونستم و بود دلخور بابا

 ...نگرانیشه

 

 ...نشستم کنارش و رفتم نزدیکن  

 

 آفتاب پوست روی ایبوسه و فتمگر  چپشو دست

 ...گذاشتم نازکش و سوخته

 

 خوبه حالم اونجا من...نباشید نگران من بابت از:مروارید

  همیشه مگه...میخونم درسمو دارم و
 

 اعتماد من به نمییک

 داری؟

 

 اعتماد؟...زدم پوزخند خودم حال به دلم تو
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 حایل چه شدم فراز مثل مردی صیغه میفهمید اگه بابا

 بقیه؟ یا و یشدم

 

 ...کرد زده خجالت منو بیشن   بابا حرف

 

م دارم اعتماد بهت من:بابا  پدرتم باشه چیم هر ویل...دخن 

 ...که نباشم نگران نمیتونم

 

 ...کردم سکوت

 

 آرویم لبخند...شدیم چشم تو چشم صدف با بیر   همیر  

 ...کرد تماشا منو ذوق با و زد بهم
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ی چند هر روز چند این تو  مامان ویل نبود نعیم از خن 

 سکوت فقط منم و میکشید پیش حرفشو همیشه

 ...میکردم

 

 به فقط...نداشت خارچ   وجود دیگه انگار فرازم طرق   از

 مطلع نبودم از که نرفته خونه حتما که میکردم فکر این

 ...نیست

 

 داره اطالع نه کنم فکر این به میکردم مجبور خودمو و

ی ماز  که نیست مهم براش ویل ه خن   ...بگنر

 اینجا تو حضورم روز چند این تو میکردم سیع منم

 ...نکنم فکر اون به دیگه حداقل

 ...دارم نگه آزاد فکرمو و

 

 نمیشد همیشه مثل ویل
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 فامیل بیشن   و بودیم شده جمع بزرگ بابا خونه همیک

 ...داشی    حضور اینجا پدرم

 ...خانوادش و نعیم مخصوصا

 

 

 بچگیمو خاطرات که کردمیم تماشا رو حیایط جرهپن از

 ...میشد یادآور بهم

 گذشته یاد...بود راه به وشام کباب بساط همیشه مثل

 ...بودم غرق خونم دنیای تو و بودم افتاده

 

دن حرف باهم داشی    و بود ایستاده بابا کنار نعیم  ...منر 
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 و چرخوندم شمو اتاق در شدن باز صدای شنیدن با

 که عموی   دخن   بود زینب کردم نگاه رو سمت همون

 ...بود کوچیکن   من از یکسال

 

 ؟ اینجای   عه:زینب

 

 کنارم و شد نزدیک بهم و...بست درو و شد اتاق وارد

 مهربونش نگاه با و بود ظریف و خوشگل خییل...ایستاد

 ...بزنم حرف مالیمت با باهاش که میکرد وادار آدمو

 

ون اون:زینب نن حرف تو راجب دارن همه بنر  ...منر 

 

 ...کشیدم عمیف   نفس و کردم ایخنده تک

 

 مهمیم؟ آدم خییل که نه:مروارید
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ون تماشای مشغول اونم و گرفت من از نگاهشو  ...شد بنر

 

 مستقل دخن   یه...هسپ   مهیم آدم معلومه چ   پس:زینب

 ...موفق و

 

ا خییل از اینا...زدم دلم تو پوزخندی  ...نبودن باخن   چنر 

 

  ازت افتخار با چجوری همیشه نعیم عمو نمیدوی  :زینب

نه حرف ای از خییل الگو تو...منر   ...فامییل دخن 

 

 ...شد واضح پوزخندم اینبار

 

 همه....کردن انتخاب حسابیم درست الگو چه:مروارید

 ...قشنگه دور از چ  

 

 ...کرد نگاه چشمام تو مستقیم اینبار زینب
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 افتخار بهت که ستسختیا همیر   بخاطر خب:زینب

 ...شناسهنیم پا از ش اومدی وقپ   از که نعیمم...میکی   

 

 ...رفت هم تو اخمام
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 ربط من به اونو یجورای   دارن سیع همه چرا نمیدنستم

 ...بدن

 

 ...مروارید داره دوست خییل اون:زینب
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 بابا با نعیم که سمپ   همون و کشیدم صورتم به دسپ  

 ...کردم نگاه رو بود صحبت مشغول

 

ا از خییل آرزو و بود تموم چ   همه نعیم  واقع در...دخن 

 ...نداشتم بهش عشف   هیچ طرق   از و نبودم اون الیق من

 

 ...نزن حرف موضوع این مورد در دیگه تو حداقل:مروارید

 

 تکیه پشپ   به نشستم فرش رو و گرفتم فاصله پنجره از

 ...دادم

 

 ...نشست کنارم هم زینب

 

 شدی؟ دیوونه تو:زینب
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 ...انداختم بهش ایخسته نگاه

 

 ...آره کن فرض تو:مروارید

 

 ...گذاشت پام رو دستشو

 

 هم به اعصابت میاد نعیم اسم که هربار میبینم من:زینب

ی   پا پشت که شدی دیوونه آره شاید...ریزهیم  به منر 

 ...تو مروارید عالیه اون...بختت

 

 ...حرفش وسط پریدم

 

 ...همینه موضوع شاید:اریدمرو 

 

 ...بدم ادامه شد منتظر و کرد نگاهم سوایل
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 ...من نه تو برای عالیه اون:مروارید

 

 ...شد گرد چشماش

 

؟ داری چ  :زینب
 

 مییک

 

ه فاصله ازم خواست  ...گرفتم بازوش از که بگنر

 

 

 ...من نه عاشقشر  که عالیه توی   برای اون:مروارید

 

 ...بشن گرد که نمیشد دیگه این از بیشن   زینب چشمای

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

سید اون...کرد نگاهم ترس با  ممکن که حرفای   از...مین 

 اون بیفته چو اینکه یا و بیارن در شش پشت بود

 ...نعیم خاطرخواه

 

 

 

 320_پارت#

 

 من خوندن درس و دوری سال چن این نکن فکر:مروارید

 این نکن فکر...کرده غریبه باهم مارو لعنپ   تهران اون تو

 خودمو و شدم مغرور که اینه بخاطر من کردنای ورید

م  از دوتای   که مروارید همون...مرواریدم همون من...میگنر

 ...رفتیمیم کش خرما رحمان مشدی نخلستون

 

 داشت بودن نشسته اشک به که چشمای   و باز دهن با

 ...میکرد تماشا منو
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 هم برای ما ویل نداره حرف اصال بیسته نعیم:مروارید

 مثل نعیم...نه باشما اون از بهن   من اینکه نه یستیمن

 ...کنم نگاه بهش ایدیگه چشم به نمیتونم برادرمه

 

 پر صدای همون با...بود افتاده گریه به عمال اینبار زینب

 ...گفت اشگریه و بغض از

 

 ...عاشقته داره دوست تورو اون ویل:زینب

 

 ...ودهنب اشتباه فکرم که شدم مطمعن حرفش این با

 

 ... بود چنر   همه گویای نعیم به زینب نگاه

 

 ...دادم تکیه پشپ   به دوباره و کردم رها بازوشو
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 اصال...گردمبریم دوباره دیگه روز چند من:مروارید

 البته اینجا برگردم درسم شدن تموم بعد ندارم تصمییم

 ...ویل بیام احتماال کنم پیدا حسای   درست شغل و کار اگه

 

 ...کشیدم ف  عمی نفس

 

 چیکار نعیم بابت از باید دونمنیم خودمم:مروارید

 موردش در گوشم دم ریز یه مامانم اومدم وقپ   از...کنم

نم حرف  طول تو مامانم که ایجمله  تا ده از اصال منر 

 ...نعیم مورد در تاش هشت میگه بهم روز

 

 کردن پاک مشغول اینبار که کردم نگاه اوی   به دوباره

 ...ودب اشکاش

 

 نعیمم...نیست نعیم با دلم من نباش نگران:مروارید

  از که منه فکر تو این بخاطر احتماال
 

 میکرده فکر بچیک

 نکن فکر بهش...میشم زنش من حتما
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 321_پارت#

 

ده روز  ...بود بدر سنر 

 

 یه نکرده نامرد اون ویل نکنم فکر فراز به میکنم سیع میگم

 ...بزنه من به زنگ

 نیستم؟ خونه من رهدا خن   اصال

 

 که میکردم نگاه هارو بچه و بودم نشسته چمنا رو

 ...بودن وسظ بازی مشغول
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ها بقیه  بودن ...و صحبت مشغول هم بزرگن 

 

 ...نشست کنارم نعیم

 برای کردم تعلل...گرفت سمتم رو قرمزی سیب

 ...گرفتنش

 

 حرف از دست که رسیدم زینپ   به گردوندم که نگاهمو

 ...میکرد تماشا مارو شده خشک و بود کشیده زدن

 

 ...خورمنیم مرش:مروارید

 

ش:نعیم  ...آوردمش تو برای بگنر

 

 ...کردم نگاهش
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 ...ممنون خورمنیم که گفتم:مروارید

 

وع و شدم بلند جام از ه...زدن قدم به کردم شر  به بگم بهن 

 دخن   دید؟یهنیم رو زینب اون چرا...نعیم از شدن دور

 ...میخونه درسم اینجا داره که بونمهر  و خوشگل

 ...نعیمه عاشق که

 

 ...برداشت قدم کنارم...اومد شم پشت نعیم ویل

 

  میشه:نعیم
 

  چته؟خییل تو بیک
 

 انگار مروارید کپ  یم غریبیک

 باهاش بچگیت که نعییم همون عموتم پرس من انگار نه

 ...گذشته

 

 ...گفتم بعد و...گرفتم عمیف   نفس

 

 غریبه؟ شدی نگرفتم ازت سیبو یه نچو  حاال:مروارید
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 ...شد تندتر لحنش کیم اینبار...زدم پوزخندی بعد و

 

 حرف باهات دارم چ   راجب من دوی  یم خودتم:نعیم

نم  دورتر تو ویل بدم فرصت بهت خوامیم من یه...منر 

 واقعا تهران تو خوندنت درس و دوری این انگار...میشر 

ی یلتحو  مارو دیگه که گذاشته اثر روت  ...نمیگنر

 

 احساس رومون که نگایه سنگیپ   این طرق   از بودم کالفه

 میدونستم که زینپ  ...بود زینب مال بودم مطمعن میکردم

 ...شکنهیم دلش داره

 

 ...اومد در بصدا گوشیم زنگ بزنم حرق   خواستم تا
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 ...آوردم درش مانتوم جیب از

 

 ...بود فراز

 

 ...بودم کرده سیو اسمشو خودم اصال آره

 

 منتظر که کردم نگاه رو نعییم و دادم قورت دهنمو آب

 ...میکرد تماشام داشت

 

 بود؟ زده زنگ چ   برای

 

 االن؟ چرا اصال
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 ی   اونم دادم جواب که میشد قطع تماسش داشت دیگه

 ...نعیم حضور به توجه

 

 ...بله:مردارید

 

 تو؟ کجای  :فراز

 

 هفته سه به نزدیک بعد اونم رسید گوشم به صداش وقپ  

ی  ...رهیم گیج شم کردم احساس...خورد تکون دلم تو چنر 

 

 

 جونم بالی به متعلق مردونه و جانب به حق صدای این

 ...بود

 

 ...سالم:مروارید
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 ...نکنم مشکوک رو نعیم داشتم سیع

 

 کنجکاوی با داشت و بودیم چشم تو چشم باهاش چون

 شخص که بیاره در ش تمیخواس انگار میکرد نگاهم

 کیه؟ خظ پشت

 

 ...غرید توبیخگرانش لحن همون با

 

  کجای   میگم من:فراز
 

 سالم؟ مییک

 

 بود شایک اآلنم نبود خداحافظ   و سالم اهل که خودش

 دادم؟ سالم بهش چرا

 

؟ کاری:مروارید  داشپ 
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 ...میکرد نگاهم مشکوک اینبار نعیم

 

 خظ پشت شخص که گفتیم بهش ششمش حس انگار

 ...مرد یه
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 خاک انگار نیسپ   میبینم خونه اومدم روز چند بعد:فراز

 ...خونه تو پاشیدن مرده

 

 نعیم از قدم چند تا چرخیدم و کشیدم عمیف   نفس بازم

 ...بشم دور
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 رو بود ایستاده نعیم که سمپ   همون تا چرخیدم بعد و

 داره اصلهف ازم قدری به کنم حاصل اطمینان و کنم نگاه

 ...نمیشنوه صدامو بزنم حرف آروم اگه که

 

 میکرد؟ توبیخ منو داشت

 مثال؟ چ   که

 

 داری؟ کاری پرسیدم:مروارید

 

 قطع تماسو نه یه گفی    بعد و کرد سکوت لحظه چند

 ...کرد

 

 بدون زده زنگ هفته چند بعد سنگدل دیوونه مرتیکه

ی و سالیم  برای خوی   نگهبان چرا بدونه میخواد فقط چنر 

 نبودم؟ اش خونه

 بود؟ کرده قطع من روی تماسو اآلنم
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  درک به

 

 زنگ دوباره که بودم نداشته بر گوشر  صفحه از نگاهمو

 ...خورد چشمم به فراز اسم همون و زد

 

 بود؟ شده دیوونه

د؟ زنگ دوباره داشت چرا  منر 

 

 ...دادم جواب شی    ع اینبار

 نبودم؟ دلخور مگه

 

 گفتم حرص با ویل

 بله؟:دمرواری
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؟ میگم:فراز  کجای 

 

 ...موند باز دهنم و شدم شوکه

 

 خوبه؟ حالت تو:مروارید

 

؟:فراز  کجای 

 

 ...کشیدیم سیگار که مواقیع مثل بود یجوری صداش

 

 گفتم یهوی  

 

 ...کن خاموش سیگارو:مروارید

 

 ...بود گرفته و دورگه صداش
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 ...کنه اذیتت دودش تا نیسپ   اینجا که تو چه تو به:فراز
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 ...بگم چ   ندونستم ویل بزنم حرق   تا کردم باز دهنمو

 

 ..بود شده کالفه

 

؟از کجا:فراز ؟ خونه یک رفپ   نیسپ 

 

 ...رسید گوشش به مطمعی    که زدم پوزخندی

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خان؟ فرار سوال این برای نیست زود یکم میگم:مروارید

 النا تو و شدم خارج خونه اون از امروز تا عید اول از من

 شدی؟ من غیبت متوجه

 

 جاش ش من حرف این با که بود کشیده دراز انگار

 ...نشست

 

 بزنم؟ حدس تونستمیم حرکاتشو همه احمق من چرا

 

 ...باشم کنارش االن که انگار

 کرد زمزمه ناباور

 

 

 عید؟ اول از:فراز
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 ...خودم حال به اینبار...زدم پوزخند دوباره

 

 

 ...گفتم طعنه به

 

 ...بله:مروارید

 

نه حرف تلفن با داره مروارید باشه:نعیم  ...میایم االن منر 

 

 فراز گوش به که بود واضح و بلند انقدر نعیم صدای

 ...برسه

 

 داشت که بود مامانم نعیم مخاطب...رفت هم تو اخمام

د صدا مارو  ...منر 
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 شد عصپ   و جدی صداش

 

 تو؟ کجای  :فراز

 

 ...مشهرخر ...شهرمون...جنوب اومدم:مروارید

 

سه ای دیگه سوال داده اجازه خوش به  ...بن 

 

 بود؟ یک اون:فراز

 

دم هم رو لبامو  گفتم بعد و فرسر

 

 چه؟ تو به:مروارید

 

 ...کردم قطع تماسو بعد و
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 جواب بدون گردمبریم یک بود پرسیده که فرازو پیام

 ...بودم گذاشته

 

 ...بود نداده پیایم یا و نگرفته تماش دیگه اون بعد

 

 نفهمیده که بوده کجا مدت این که بود سوال جای برام

 ...بود نزده زنگ بهم مدت اون تو چرا...نیستم؟ خونه من

 

ی معمول طبق که هم خاطره از  ...نبود خن 
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 بقیه و مامان و بابا با گریه و غم از پر خداحافظ   یه بعد

 شهر این به بودم برگشته دوباره و شده ماشیر   سوار

 ...تنهای  

 

 بیر   بودن و هیاهو از پر روز چند از بعد بود سخت برام

 ...خودم تنهای   پیله همون به برگردم دوباره شاد آدمای

 

 خداحافظ   یه با و بود بابا کنار لحظه آخرین تا نعیم

 ...بودم کرده فرار دستش از یجورای   من جانب از ششی

 

 کرده گریه من قهبدر  زمان تا روز همون صبح از مامانم

 ...بود

 

 فراز آپارتمان مقابل کوفته و خسته خییل خییل من االن و

 ...بودم

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 داده فراز یعپ  ...داشتم رو خونه کلید که نبود ذکر به الزم

 ...بود

 

 و میموندم اونجا هم دیگه مدت یه نبود درسام و کارا اگه

 ...کشتمنیم بر

 

 ...انگار بود داده مزه خییل فراز از فرار و دوری این

 

 ...شدم خونه وارد برداشتم چمدونمو و کردم باز آروم درو

 

 دیگه ییک مخاطبش انگار که فراز صدای ورود بدو همون

 ...بزنه خشکم شد باعث بود

 

 ...میاد بدش مروارید...نخور شیشه با:فراز
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 در آورده خونه خودش با دخن   حتما کردم فکر اولش

 از دور داشت که درخشای   سابقه به توجه با اونم غیابم،

 ...نبود ذهن

 

خونه از صدا...افتاد دستم از چمدونم فکر این با  آشن  

 ...میومد

 

خونه نزدیک وقپ    کمر تا که مردی دیدن با و رفتم آشن  

 بود نشسته صندیل رو که فرازی و بود شده یخچال وارد

 زد خشکم...بود صبحانه خوردن مشغول و

 

 ...نشدن حضورم متوجه ویل گذشت یهثان چند
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 ...کردم حضور اعالم سالیم با که بودم من این بعد و

 

 ...دیدنم با زد خشکش اونم...اومد خودش به فراز اول و

 

ه  ...بود نشسته ایآشفته حال با که فقط بودم اون به خنر

 

 ...ببینم قیافشو تونستم من بست یخچالو در مرده وقپ  

 

 ...زد خشکم یشن  ب و شد گرد چشمام

 

 بود؟ اشوان اون

 

 ...انداختم فراز به نگایه حال همون با
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ت و شلوار با اشوان  اینجا؟ اونم راحپ   تیرسر

 

 ...بود فراز دوست خب

 

 شاغش دوباره و نشم نزدیک بهش که بود نگفته فراز ویل

م؟ تحویلش شاغم اومد اون اگه یا نرم؟و  نگنر

 

؟ سالم:اشوان  خوی 

 

 ندم سالمشو جواب نشد باعث این ویل دمبو  شده گیج

 

 ...مرش...سالم:مروارید

 

 ...افتاد اشوان دستای توی آب شیشه به که نگاهم
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 شیشه با گفته بهش که بوده اشوان فراز مخاطب فهمیدم

 ...میاد بدم من چون نخوره آب
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 خودش دیگه طرف از و نرم اشوان نزدیک گفتیم من به

 خونه؟  ردآو یم اونو

 

 ...اینجا کردمنیم بر دیگه کرده فکر حتما خب

 

 انگار یجورای   میکرد نگاهم فقط هم در اخمای با فراز

 ...دستم از بود شایک

 

 ...اومد سمتم و گذاشت منر   رو آبو بطری اشوان
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 میخواست انگار انداخت بهم دقیف   نگاه مسنر  طول تو

 ...نمیتونست ویل بزنه حرق  

 

فتم داشتم هدیگ من:اشوان  ...منر

 

 ...رفت فراز اتاق سمت و گذشت کنارم از بعد و

 

 ...بود زده خشکم همینجوری من

 

 

یف که انگار خب:فراز  ...شدین فرما ترسر

 

  نبود مهم برام اصال...انگار بود طلبکار

 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 برش و رفتم چمدونم سمت چرخیدم بهش توجه ی  

 ارجخ فراز اتاق از شیک و مرتب خییل اشوان...داشتم

 ...اومد سمتم و شد

 

 ...بیارمش برات میتونم من سنیگینه اگه:اشوان

 

 تو برم میخواستم فقط...فهمیدمنیم خودمو حال اصال

 ...باشم دور نفر دو این از و کنم قفل درو اتاقم

 

 ...میتونم خودم ممنون نه:مروارید

 

ه و کرد مکث کیم  به ششی نگاه یه بعد و کرد نگاهم خنر

خونه  نموند جوابشم منتظر که خداحافظ یه گفی    با آشن  

 ...شد خارج خونه از

 

 ...بوده سنگیر   من قدم پا که میکنم فکر اینجوری خب
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 با که برم اتاقم سمت تا چرخیدم و انداختم باال ایشونه

 ...شدم رو روبه فراز
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 بودین؟ کجا روز چند این بگیر   میشه:فراز

 

ا این مورد رد دیگه بود شدم خسته  بحث باهاش چنر 

 ...گفتم ویل نداشت ربظ اون به درسته...کنم
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 بودم رفته که گفتم هم گوشر  پشت:مروارید

 نمیکپ   فکر که اگه...خانوادم پیش...خونمون...شهرمون

 ...ندارم خانواده

 

 ...بود طعنه از پر حرفم

 

 صدای مورد در میخواست انگار...میکرد برانداز پامو شتا

 که بزنه حرق   هم بود شنیده گوشر  پشت که مردی

 ...نمیتونست

 

 ...قلدر و رای خود...بود فراز اون نتونه واقعا اینکه نه

سید جوابش بخاطر  که اینه جوابش میدونست چون نمین 

 ...نداره ربظ اون به

 

 

 گذشته؟ خوش بهت خییل انگار:فراز
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 ...گفتم لج با

 

 ...خییل:مروارید

 

 برش میتونستم سخپ   با هرچند ویل بود سنگیر   چمدونم

 ...دارم

 

 با که چمدون دسته رو گذاشت دستشو و اومد نزدیکن  

 ...کرد پیدا تماس دستم

 

 ...سنگینه بیارم بزار:فراز

 

 ...کردم لج بیشن  
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م میتونم خودم خوامنیم:مروارید  ...بن 

 

 همه با... برداشت عقب قدم یه رسیدیم بنظر عصپ  

 به درو و بردم اتاقم تو چمدونو نکشو  کشون و توانم

 ...بستم فراز روی

 

 ...باشه من بفکر اینکه بدون بود زده غیبش عیدو تمام

 

 میکرد؟ رفتار جانب به حق و بود طلبکار اون انگار حاال
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ون حرض نفسمو  فرستادم بنر
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  میشه:مروارید
 

 خاطره؟ هسپ   گوری کدوم بیک

 

 گفت ای گرفته صدای با و کرد فیپ   فیر  

 

 ...بودم بدبختیام درگنر :خاطره

 

 حپ  ...دادی؟نیم منو تماسای جواب چرا پس:مروارید

 ...رفتم هم رضا شاغ

 

 همون  با که شد ناراحت رضا اسم شنیدن با انگار خاطره

 گفت تری غمگیر   لحن با و صدا

 

 اون اسم دیگه...مروارید نداری خن   هیج   از:خاطره

 ...نیار من پیش هم رو عوض  
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  پرسیدم متعجب و نشستم تخت رو رفته وا

 

 افتاده؟ اتفاق   چه:مروارید

 

 گفت بعد و شنیدم رو کشید که ایکالفه پوف صدای

 

 رضا بگم بهت فقط...کنم تعریف نمیشه اینجوری:خاطره

 ی   و ضعیف آدم یه...میکردم فکر که نبود آدیم اون

 که عشف   اون از کشید عقب پدرم تهدید یه با که عرضه

د حرف موردش در  ...منر 

 

 ...افتاد هام شونه

 

 داغون خییل اولش...میشه خوب کم کم داره حالم:خاطره

و هیچ...اومدم خودم به دیگه االن ویل شدم  کس هیچ چنر 

 ...بخورم غصه و ببازم خودمو من که نداره اینو لیاقت
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 یک از دوی  یم...خاطره ببینمت میخواد دلم:مروارید

 دنبالتم؟

 

یم که فردا برم قربونت:خاطره  همو اونجا...دانشگاه منر

 ...میبینیم
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 کشیده؟ عقب پدرش تهدید یه با رضا گفت خاطره

 

 ...بوده کشکیا عشق همون از عشقش پس
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 جونشم باشه داشته دوست نفرو یه واقعا که کش

 ...کنه خایل شونه سخپ   مواقع در اینکه نه میده بخاطرش

 

 راه اول همیر   بود خوب...زدم ورق الیک و برداشتم موکتاب

 و کشیدیم طول چقدر هر قضیه این...شناخته رضارو

ر به میشد تر پیچیده  ...بود خاطره ض 

 

 نداره اینو ارزش چنر   هیچ و کس هیچ میگه درست خاطره

 بهش داریم دوست رو کش بدیم عذاب خودمونو ما که

 بیخالش باید فقط کنهیم ی  وفا ی   اون ویل ورزیمیم عشق

 اینکارو تونهیم هم دوباره میگذره ازت یبار که آدیم بشیم

 بیشن   در نه ویل داره وجود هم استثنا حاال بکنه

 انقدر میشم بیخیال فقط نمیدم عذاب خودمو...مواقع

 از تر قوی قبل از بهن   بدم ادامه بتونم که هستیم قوی

 اندازه نه ویل بود ممه بشه ثابت آدم اون به که گذشته

 ...خاطره اندازه نه...خودم
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 وای بیاد پیش چ   هر پای داره دوست منو که کش

 ...نمیکنه خایل شونه و میسته

 

 ...افتادم فراز و خودم گنگ رابطه بفکر بازم وسط این و

 

 ... میشدم متوجه میشد نگرانم

 متوجه هم اینو بیاره در ش زندگیم از میخواست

 ...میشدم

 بود اخالقش و خودش مختص که محبتاش میکرد مکمک

 ...میداد نشون بهم رو

 

 ...وفای   ی   و میکرد دوری ازم حال عیر   در ویل

 

 ...بود سنگ از دلش انگار

 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 ...گذاشتم دستش رو دستمو

 

 بیخ قضیه که خداروشکر عزیزم نباش ناراحت:مروارید

 ...نکرد پیدا

 

 گفت تتفاو  ی   کیم و کشید آیه

 

 ...خداروشکر آره:خاطره

 

 گفتم آروم و انداختم اطراف به نگایه

 

 اومدیم؟ نیم اینجا نبود بهن  :مروارید
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 ...گفت باالی   بنفس اعتماد با و نشست صاف جاش تو

 

ین مروارید؟این نیام چرا:خاطره  دانشگاهه به کافه نزدیکن 

 ربزا...شکستم و ناراحتم کنه فکر رضا خوامنیم طرفیم از

 ...نیست مهم برام هیج   دیگه بدونه

 

 

 بوده کوتاه چقدر کردم فکر این به و کشیدم آیه منم

 ...عشق این عمر

 عشق؟ کدوم اصال نه

 

 چشمشو که طورهمون و خورد اشقهوه از کیم خاطره

ی از انگار و میچرخوند حدقه تو  باشه اومده بدش چنر 

 گفت
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 با واستممیخ بخاطرش میکنم فکر این به وقپ  :خاطره

ا ما...میکنم لعنت صدبار خودمو بیفتم در بابام  دخن 

 انتظار خودم از اصال...میشیم خنگ چقدر اوقات گایه

 ...نداشتم

 

سیدم ازش زیادی سوال  اذیتش خواستمنیم چون نمین 

 اینجا بودیم اومده وقپ   از فضویل زندگیش تو یا و کنم

 ...بود کرده تعریف برام رو قضیه پراکنده خودش

 

ط مقابل در رضا که وطای و شر  شونه خاطره بابای شر

 ...بود زده جا و کرده خایل

 

 حرف خوب دخن   دوتا ما االن...بیخیال دیگه خب:خاطره

یم و میکنیم تمومش دیگه زدنو  و درس به برسیم که منر

 ...کالس
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 بلند جامون از...دادم جوابشو لبخند با منم و زد لبخندی

 کنم حساب خواستم تا یمرفت صندوق سمت و شدیم

 ...کرد منرصف منو تهدید یه با خاطره

 

 تفاوت ی   خییل هم خاطره آورد نیم باال ششو اصال رضا

 ...میکرد رفتار

 بود ناراحت و بود شکسته دلش لجبازمون و غد دخن  

 ...میومد بر مشکلش این پس از داشت خوب انگار ویل
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 ...باشیر   ما مهمون:رضا

 

 ...گفت تفاوت ی   اما کشید حرض نفس کنارم طرهخا
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 ...داریم کالس ما کنید حساب شیعن   لطفا مرش:خاطره

 

 میتونستم بودم خاطره جای منم اگه میکنم فکر این به

 فراز به دارم و هستم یجورای   خب...کنم رفتار اینجوری

 ...میکنم توجیه ی  

 

 ...شدیم خارج کافه از

 

 نیاوردی سوغای   یه و رگشپ  ب و جنوب رفپ  :خاطره

 ...خسیش چقدر دیگه تو برام؟بابا

 

 گفتم غمگیپ   لحن با و خندیدم

 

 چند اون فهمیدم اصال شم تو بخوره سوغات:مروارید

 گذشت؟ چجوری روز
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 ...زدیم قدم رو پیاده تو و شدیم رد خیابون از

 

 ؟ چرا دیگه تو وا:خاطره

 

 نیاز گمب بهش میخواستم کشیدم حرست از پر آیه

 مورد که خاطره مثل آدیم اونم بزنم حرف نفر یه با داشتم

 ...داره بست و جفت دهنش و اعتماد

 

 ...میگم بهت بعدش برسیم کالس به بریم بیا حاال:مروارید

 

 تا داره نگه منو کرد سیع و گرفت بازومو عجله با خاطره

 ...نرم راه و نکنم حرکت دیگه

 

 و بشینیم جای   پاریک تو بریم کجا؟؟بیا ببینم وایسا:خاطره

 بدونم میخواد دلم چقدر نمیدوی   بزنیم حرف تو مورد در
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؟اینکه چیکار زندگیت با داری  بهم جریانو بخوای میکپ 

 
 

 که حاال بیفته اتفاق یبار سال صد پدیده یه مثل شاید بیک

 ...االن همیر   بگو شده باز دهنت چفت

 

 

 ...گفتم خنده با و کشیدم بازومو

 

 دانشگاه حیاط تو حداقل بریم بیا باشه بابا باشه:یدمروار 

 رضوی استاد کالس شدن تموم بعد و...بزنیم حرف

یم ها بچه از تا چند از جزوشو  ...الاقل بگنر

 

 ...برداشت قدم کنارم و داد تکون شی متفکر
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 شدی؟ همخونه فراز با بود همیر   بخاطر پس:خاطره

 

 داد؟ تکون شی

 

 ...میکرد نگاه چشمام تو مستقیم خاطره

 

 خوشم سجودی عیل این از اولشم از من:خاطره

 ...سازظاهر نچسب پرسه...نیومد

 

 رفت در که دانشجوهای   به و دادم تکیه نیمکت پشپ   به

 ...شگردون یه مثل...کردم نگاه بودن آمد و

 

ی اولش همون از چرا:خاطره ؟ بهم چنر   نگفپ 
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 ...انداختم باال ای شونه ناراحپ   با

 

 گفت آروم و شد نزدیکن   بهم خاطره

 

ش:خاطره  ...و تنهای   وقتیکه ای خونه یه تو اون با نمین 

 

 ویل بود سنگدل و وفا ی   فراز...بده ادامه جملشو نزاشتم

ای   اون مورد در و حقم در بود نکرده نامردی
 که چنر 

 اطمینان بهش میکرد فکر بهشون داشت االن خاطره

 ...داشتم

 

 کردم نگاهش و چرخوندم شمو

 

 ...نیست اینجوری اون...خاطره اصال نه:مروارید

 

 زد پوزخندی
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ا خییل موردش در ویل:خاطره  ...میگن چنر 

 

 انداختم باال ای شونه دوباره

 

 زندگیم تو که مردیه ترین اعتماد مورد فراز...بگن:مروارید

 ...دیدم

 

 ...میکرد نگاهم تعجب با خاطره

 

 برعکس اینبار نعیم، جریان هم دیگه طرف از:مروارید

دن حرف موردش در علپ   همه قبل های دفعه  این...منر 

سونه منو خییل حرفا  ...خاطره مین 

 

 گفت مهربوی   با و انداخت ام شونه دور دستشو خاطره
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س:خاطره  در خودم نعیمو اون پدر کنارتم من عزیزم نن 

 میارم

 

 دادم اشفاصله خودم از شده گرد چشمای با

 

 ...ها منه عمویه اون پدر خاطره وا:مروارید

 

 ...بخنده یا بکشه خجالت نمیدونست خاطره
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 ...پروند جامون از مارو رضوی استاد صدای بیر   این
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 ممنون شد تموم دادنتون قلوه دلو اگه:رضوی استاد

 درس این از چون باشیر   نداشته غیبت بعد دفعه میشم

 ...میشیر   حذف

 

 نگاه رو استادی دستپاچه و پریدیم جامون از خاطره منو

 بنظر جدی و کنه مخف   خندشو داشت سیع که کردیم

 ...برسه

 

 حالش یکم محمدی خانم استاد شم تو خاک وای:خاطره

کت کالستون تو اینبار نتونست بود بد  موندم منم کنه شر

 ...کنارش

 

 من از داشت اون و داشتم حضور اینجا شومروگنده من

اشت؟ مایه  ...کشیدمیم خجالت و بودم دستپاچه...منر 

 

  گفت بهم رو دادو تکون افسوس به شی استاد
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  دانشجو:استاد
 

 میکنم پوشر  چشم اینبار و هسپ   زرنیک

ین هارو جزوه...نشه تکرار بعد دفعه  مطالعه و بگنر

ه دوری جای بدی یاد پرستارتم به...کنیر    ...نمنر

 

 

 ...ترف خداحافظ   یه با و

 

 ...نشست نیمکت رو باشه افتاده پس که انگار خاطره

 

 ...ما شانس بزنن گندت ای:خاطره

 

 داد ادامه من به رو بعد

 

 ...درختا پشت بشینم اونطرف بریم گفتم چقدر:خاطره
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 ...نشستم کنارش و خندیدم

 

 خدا؟ خنگ آخه آوردی بود ای بهونه چه این:مروارید

 

 خندید اونم

 

م من:خاطره  و بگنر  رو هاجزوه...میشه دیرم داره دیگه منر

 برسون هم رضوی استاد تنبل شاگرد دلسوز پرستار این به

 باشه؟

 

 گفتم و خندیدم

 باشه:مروارید
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 ...خنک ویل بود آفتای   هوا

 

 ...گفت و کرد اشاره جای   به چشماش با خاطره

 

یف دارن هم خان ابولهول:خاطره ن ترسر  ...انگار مین 

 

 از بود فراز...کردم نگاه رو سمت همون و چرخوندم شمو

 بشه خارج دانشگاه از میخواست انگار و رفت پاییر   ها پله

 ...برداشت قدم ما سمت و شد دل دو دیدنمون با که

 

 نگاه بهش زاویه این از دارم تو تعریف بعد که حاال:خاطره

 خان ابولهول جناب خوشتیپ خییل اینکه کنار میکنم

 ...رسهنیم نامرد بنظر
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 کنارم از یک خاطره نفهمیدم اصال که رفتم فرو فکر تو

 ایستاده؟ مقابلم و رسیده بهم فراز یک و رفته؟ و شده بلند

 

 

ی یا داری کالس:فراز  خونه؟ منر

 

 همیر   از...بود ایستاده شم باال اون و بودم نشسته من

 این گفتیم راست خاطره...کردم نگاه چشماش تو زاویه

سن بنظر نامرد چشما  ...نمنر

 

 ...سالم:مروارید

 

 از اول دادیم یاد اشبچه به داشت که بودم مادری عیر  

 ...بکنه سالم باید حرق   هر و همه
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 ...رفت باال لبش گوشه و افتاد چیر   چشمش گوشه

 

 گفت خشدارش و مردونه صدای همون با

 

 ...سالم:فراز

 

 و اعصاب ریاید انگار خداروشکر...نشست کنارم بعد و

 ...نبود طوفای   روانش

 

کت کالسو نتونستم نه:مروارید  یه همیر   امروزم...کنم شر

م دیگه داشتم کالسو  ...خونه منر
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 ...کردم نگاهش

 ...بود کرده ریلکس انگار

 

 بره؟که در بد اون مثل منم اسم نمیکنم فکر این به...

 مرشدیه؟ فراز نشیر   هم بگن

 

 یا نامزد مارو زیاد احتمال به ها دانشجو ن  بیش بگن خب

 ...سجودی لطف به اونم میدونن شوهر زنو

 

 آرویم و حاشیه ی   دانشجو چقدر پیش ماه چند همیر   تا

 ...توجه مرکز شدم االن ویل دانشگاه این تو بودم

 

 فضای یه تو اونم ...دوغ با میخواد کباب چلو دلم:فراز

 ...هوارو شهبک نفس راحت بتونه آدم که آروم
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 ...شد گرد چشمام

 دلش چ   اینکه مورد در فراز بود بار اولیر   شدم شوکه

نه حرف باهام داره میخواد  ...منر 

 

 باهاش فاصلمو گرفتم تصمیم ممکن چه من به اصال

 ...دیگه و کنم رعایت

 

 خییل برعکس بودن فراز کنار های دقیقه و ها ثانیه این

 متعجب بیشن   منو و رفتیم پیش آروم داشت وقتا

 ...میکرد

 

 ؟ بخوریم ناهار بریم میای:فراز

 

ی یه شی    ع و خونه برم میخواستم  بخورم و کنم شهم چنر 

م دوش و برسم کارام و درسا به و  کنم نگاه تلویزیون و بگنر

 ... و بخوابم بعد و
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 ...بریزه هم به هامو برنامه داشت تصمیم انگار ویل

 

 پیش خودت برنامه طبق و نمیکپ   قبول تو مروارید نه

ی  فاصله ازش دادی قول خودت به که طوری همون منر

ی ش این از بیشن   تا میگنر  ...نشدی درگنر

 

  دارم کار...خونه برم باید من ممنون نه:مروارید

 

 ...شدم بلند جام از و
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 اون و نشستم فراز روبروی من االن که شد اینجوری و

 ...میخوره بشوکبا چلو ولع با داره

 

 گول باز کردمنیم فکرشم...کنه اضار کردمنیم فکرشم

 ..بخورم مشکیشو تیله دوتا اون جادوی

 

 ...کردم یم بازی غذام با آروم

 

 من و ولع با اون...بودیم نشسته تخت رو و باز فضای تو

 ...خوردمیم غذامو آروم

 

 نباید که میکردم مالمت خودم،خودمو عالم تو

 ...میومدم کوتاه و میکردم قبول وپیشنهادش
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  شاید
 
 این و صحنه این من ویل بکشونه دلمو دوباره بعدا

 بشدت و بودم ریخته که ایبرنامه اون به رو حال زمان

 ...میدادم ترجیه بود کننده کسل

 

 

 غذام بیشن   قسمت هنوز من ویل کرد تموم غذاشو فراز

 ...بود مونده

ی شکم از ی  لذ از پر آه و کشیده ش دوغشو  و سنر

 
 
 ...کشید غذا خوشمزیک

 

 ...چسبید بهم وعده این باالخره هفته چند از بعد:فراز

 

 هفته؟ چند بعد...شدم متعجب

سیدم سوایل  ...نن 

 ...بودم کرده اختیار سکوت

 ...بود فراز درخواست کردن قبول همون تنبیه که
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 اولو پوک...کرد روشن سیگاری و داد چای   خواست در

 و چشماش بیر   من نگاه شدیم چشم تو چشم اهمب نزده

 ...بود گردش در سیگارش

 

 کرد خاموش سیگارو کالفه

 

یم تنبیه آدمو چشماتم با...میندازی ناظما یاد آدمو:فراز

 ...کپ  

 

 بود؟ چش امروز فراز

 خاض مفهموم و منظور پشتشون انگار حرفاش همه چرا

 ...بود

 

؟چرا حرق   نمیخوای تو:فراز ؟ساک بزی   پ 
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 گفتم و دادم قورت لقممو

 

 بگم؟ چ  :مروارید
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  چرخوند هوا تو دستشو کالفه

 

ی دونمنیم:فراز  ...فقط بزن حرف...بگو یچنر 

 

ه رو قلبم  مثل ؟یا بشنوه صدامو میخواست...رفت وین 

 ؟ مثال بشه چ   که کنم ویز ویز گوشش کنار زنبور
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 برای رق  ح من باشه میخواست خودش که حاال خب

 ...خییل سوال ویل نداشتم گفی   

 

 ...نداشتم هم چندای   میل کشیدم خوردن از دست

 

 بودی؟ کجا قبلش و عید تعطیالت:مروارید

 

 

 سوالو این باالخره میدونست انگار نخورد جا

سم ون آورد منو چرا که بشه پشیمونم...مین   برام اینم بنر

 ...نبود مهم

 

 اینجا از بخواد ازم و زارهب جواب ی   سوالمو بودم منتظر

 ...بریم

 

 ...بردارم هم کیفمو که رفتیم داشت دستم حپ  
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از بودیم رفته اشوان با...نبودم تهران:فراز  ....شنر

 

 ...رفت هم تو اخمام

 

؟ بهم باید قبلش نمیکپ   فکر:مروارید  میگفپ 

 

 

 ...باشه طلبکار که انگار...رفت هم تو اونم اخمای

 

 یا آمدات و رفت همه از ندارم رانتظا من:مروارید

 ...ویل...باشم داشته خن   مسافرتات

 

 گفتم بجاش ویل شدم نگرانش بگم خواستمنیم
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یم باید داشتم عیدم برای های  برنامه منم شاید:مروارید

 ...خونه میای یک فهمیدم
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 بدون یا رفته خونه به دیر شوهرش که بودم زی   مثل االن

ی خودش از و مسافرت رفته اون اطالع  ...نداده خن 

 

د حرق   فراز چرا  بازم عمل یا حرف با که کنه ساکتم تا نمنر 

 میخواست...نیست؟ مربوط من به اون کارای کنه ثابت

 برسه؟ چ   به

 

 از تر مهم و نداشتم وقت اصال ...شد یهوی   کارم:فراز

 ...نیست مهم برات کردم فکر همه
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 داشی    چشما این حداقل...تنیس مهم برام میکرد فکر

 ...میگه رو واقعیت داره میگفی    بهم

 

 بنظر...انداخت مچش دور گنده و مارک ساعت به نگایه

 ...بره باشه داشته تصمیم و باشه داشته عجله رسیدنیم

 

 گفت دادو تکیه پشپ   به

 

 

 سیر   هفت سفره یه با و خونه اومدم بعدشم:فراز

 تجزیه داشی    دیگه هک مرده قرمز مایه دوتا و کوچیک

 ...شدم مواجه کور و سوت خونه یه با و میشدن

 

 ...ماهیام آخ
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 و کرده رهاشون جوریهمون که هستم درگنر  خود انقدر

 ...کنه لعنتم خدا...رفتم

 

 خرما و نبات و قوری و فنجون حاوی سیپ   یه با گارسون

 ...اومد

 

 ...رفت سفره کردن جمع بعد اونم شدم سنر  دیگه گفتم

 

 و برداشت رو قوری و کرد دراز مردونشو دست فراز

 ...ریخت چای   برامون

 

از؟ بودن رفته  شنر

از؟اونم بره اشوان با باید ؟چرا چیه فراز کار آخه  برای شنر

 کار؟

 

 ...برام موضوع این بود گنگ خییل
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 و خونه تو بمونم رو عید کل که نداشپ   انتظار:مروارید

 تنها؟ و تک اونم بشم افرسده

 

 مواقیع بیشن   برعکس...زدیمیم حرف باهم آروم داشتیم

 ...بودیم هم کنار که

 

 من ویل...دادیمیم جواب مخترص هم سواالی به داشتیم

 ...میدادم ترجیه رو کننده قانع و بلند جواب یه
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 که نکردی هم اینکارو ویل نداشتم انتظار نه:فراز

 ...رفپ   مسافرتتو

 

 بقیه بود خانوادم دیدن مزیتش تنها مسافری   چه اونم آره

 کرد بیشن   خیالمو فکرو فقط موارد

 

 داد ادامه و

 

 ...گذشته خوش بهتم مطمعنم و:فراز

 

 مطمعن کجا از...بود ناراحتم انگار و جدی و بود اخمو

 بود؟

 

 خودمو همیر   با حداقل تا برداشتم رو چای   فنجون

 ...بدم نشون مشغول
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 داری؟ خواهر یا ربراد تا چند:فراز

 

 کیم چشمام لحظه همون ویل بود چای فنجون به نگاهم

 شد؟ گرد

 

یم چنیپ   این سواالی ازم داره فراز ماه چند بعد

 سوالشو نزاشتم جواب بدون...کنه

 

 

  کردم نگاهش

 

 ...دارم برادر یه و خواهر یه:مروارید

 

 ...داد تکون شی

 سالشونه؟ چند:فراز
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 ...سوال از پر و بودم متعجب

 

 مهرداد و ۱۵ خواهرم صدف...می    از کوچیکن  :مروارید

 ...یازده

 

ی میخواست انگار ...داد تکون شی سه چنر   ویل بن 

 ...نمیتونست
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 این همه رسیدم نتیجه به هم زود خییل و کردم فکر کیم

 ش میخواست فراز که بود این بافتنا ریسمون آسمون

 کیه؟ به متعلق شنیده که مردی صدای دربیاره
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 چرا؟ آخه

 

سه مستقیم نتونه که بود مغرور انقدر ویل  ...بن 

 

  گفتم خودم چرا دونمنیم

 

 مردو اون صدای و زدی زنگ بودم جنوب وقپ  :مروارید

 ...بزرگته من از سال ده بود عموم پرس...شنیدی

 

 ...کرد نگاهم بیپ   ریز و جدیت با

 

 داره؟ هم بچه و زن:فراز

 

 و بود خنک هوا...گرفتم ازش نگاه و کشیدم عمیف   نفس

 ...بود شده شدم کیم
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 ...نکرده ازدواج هنوز مجرده نه:مروارید

 

 واکنششو تا خواستگارمه بگم بهش گفتیم شیطونه

 ...ببینم

 

 گفتم و

 

 ...خواستگارمه:مروارید

 

 کردم نگاهش

 

 تفاوت ی   بازم ویل شد گرد ایلحظه برای چشماش

 ...شد برجسته کیم که دیدم پیشونیشو رگ...نشست
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؟یا تازه دیدار خواستگارت با بودی رفته پس:فراز  چه کپ 

 ...عموت پرس دونمیم

 

 لحظه یه...بود گفته تمسخر و طعنه از پر رو جمله این

 ...کردم هنگ و زد خشکم

 

 ...بشدت شدم ناراحت

 

 گفتم حرص با

 

؟ چ   داری معلومه:مروارید
 

 مییک

 

 ...دش منقبض فکش
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 هیچ با بخاطرت شده که هم ظاهر در میخوای ازم:فراز

ی ی خودت اونوقت نیارم خونه رو کش و نباشم دخن   منر

؟ خوش...نیومده بدتم انگار که خواستگارت با  میگذروی 

 

 رو موضوع این چرا که کردم لعنت خودمو ایلحظه برای

 ...گفتم بهش
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 ...ستنی مربوط اون به اصال نه ویل

 

ی نکن فکر...باش زدنت حرف مراقب:مروارید  دلت هرچنر 

؟ بارم میتوی   میخواد  کپ 
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ی حرص با  گفت بیشن 

 

 ...بریم باید پاشو:فراز

 

 فکر پوشید کفشاشو و رفت پاییر   تخت از من از زودتر و

 ...کنه حساب رو چای   و غذا پول تا رفت کنم

 

 چنر   همه...کشیدم آیه و زد خشکم ثانیه چند برای

 شد؟ اینجوری چرا رفتیم پیش خوب داشت

 

 ...نکرد موردم در که فکرا چه ببیر  

؟ بودم فراز جای من اگه  چ 

 

 ...رفتم دنبالش کفشام پوشیدن بعد منم برگشت
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ی بود روزی چند  با هم اینبار و نبود موتورش از خن 

 ... اینجا آورد منو دوستش پرشیا همون

 

 تا چند نشم عصبای   و باشم مسلط خودم به کردم سیع

 محکم درو و شد ماشیر   سوار کشیدم عمیق نفس

 ...کوبید

 

 ...بستم درو و شدم ماشیر   سوار آروم

 

  حرف ی   راهم طول تو
 
 ...میکرد رانندیک

 

 ؟ باشه ناراحت باید چرا آخه

 

 کنه؟ تور دخن   آزادانه بازم نمیتونست اینکه بخاطر حتما

 

 ...اومدم جوش به کم کم منم فکر این با
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 گفتم

 

 اگه...نمیکنم درک رو عصبانیت این دلیل من:مروارید

 داشته دخن   دوست آزادانه بازم نمیتوی   که اینه مشکلت

 بیار میخوای رو هریک ندارم مشکیل من باشه...باشر 

 ...خونه
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 عصپ   بیشن   اون و...میگفتم اینارو طعنه و حرص از پر

 ... انگار شد
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  گفت بلند صدای با هن ویل حرص با

 

ه:فراز  ...شر  خفه بهن 

 

  انگار گرفتم گر بدتر هیچ نشدم که خفه من ویل

 

 که اینه بخاطر ناراحتیت این دلیل دیگه آره:مروارید

ی هوستو و هوا جلوی نمیتوی    مشکیل گفتم منکه بگنر

 ...نیست

 

 ...شو خفه:فراز

 

 

 ...دادم ادامه بازم ویل
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م باشه حمممزا من کال اگه:مروارید  وقپ   یا دیگه یجای منر

م خونه از بیاری دخن   خواسپ    ...باشر  راحت تا منر

 

 روم تو فریاد و حرص و خشم با بلکه آروم نه اینبار

 ...غرید

 

 ....مروارید شو خفه:فراز

 

 ...ماشینو کرد متوقف جاده کنار و ترمز رو زد و

 

 پاییر   و باال اش سینه و میکشید حرض و عمیق نفس

 ...شدمی

 

 ...بودم آتیش کوره تو انگار منم

 هم ها قطره بقیه برای راه چکید که اشکم از قطره اولیر  

 ...شد باز
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  نفس احساس
 

 ...داشتم عالمو غصه انگار و میکردم تنیک

 خونه درد این نبود دانشگاه و اجاره و خونه و پول دردم

 ...بود تر سنگیر   و تر کن خراب

 

 رو و ام سینه چپ سمت کهبل نبود دوشام رو اشوزنه

 ...میکرد سنگیپ   قلبم

 

 و عصبانیت بلکه نبود اخمو و خونرسد فراز همون این

 تعریف و تشبیه برای مرزی و حد اخموش صورت

 ...نداشت

 

 گفت خشداری و گرفته صدای با

 

 میدی؟ پیشنهادارو این که دوی  یم هوسباز انقدر منو:فراز
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 ...کردم پاک اشکامو
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 بودنش باز دخن   از همه وقپ   داشت ای دیگه دلیل

 بود؟ اش خونه تو دخن   مواقع بیشن   وقپ   میگفی   

 

 

 و بخوابم؟ رسید راه از هریک با که حیوونم من مگه:فراز

 نباشه؟ خایل تختم هم دقیقه یه

 

 

یم حرف مسائل این مورد در داشتیم که بودم گرفته گر

 ...زدیم
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 میکنم فکر هستم عصبانیته حرصو این وسط که االن

 ...بود بهن   خودم کننده کسل ریزی برنامه همون

 

 ...شدم شوکه زد که حرق   با که بود کرده سکوت

 

غ ویلصیغه...مپ   زن تو:فراز  هر من برای...قانوی   و شر

 مورد در سخت باشم هوسباز تو قول به و کثیف چقدرم

 ...بدونم خواستگارات

 

 نشم؟ز  گفت...بودم شده شوکه

 

 ندادم خودم به ...و باق  خیال اجازه

 

 ...نیستم تو زن من:مروارید
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 ...میکردم قانع خودمو داشتم

 

 یه و برداشت ماشیر   جلو از سیگارو و زد پوزخندی فراز

ون نخ  ...کرد روشنش فندکش با و کشید بنر

 

ون دودشو و زد پویک  خودشو و من سمت شیشه...داد بنر

 ...داد پاییر  

 

 ....بود خورد نگارا اعصابش

؟ چرا:فراز  هسپ 

 

 سنگدل انقدر خواستمنیم...کنه یادآوری خواستمنیم

 ...باشه

 

 ویل زدیمیم حرف آروم...کردم نگاهش شده خشک

 ...طوفانیم یه درون میدونستم
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 ...اطرافمون جو خودمون بود غم از پر
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 و سجودی عیل بخاطر فقط اون نیستم نه:مروارید

 ...بود شگاهدان

 

 ...میکردم قانع هم اونو داشتم

 کیو؟فرازو؟ ویل

 ...رای خود و مغرور آدم یه

 

 من ....هسپ   واقع در ویل بود اون دلیلش خب:فراز

 ....بکنم خواست دلم که هرکاری میتونم
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 بودم چرخیده اینکه بخاطر...چیه منظورش میدونستم

 ...چسبید در به پشتم که کشیدم تر عقب سمتش

 

 ...شدتر و...بود تر گنگ فراز این

 

 ...کرد نگاهم و چرخوند ششو و زد پوزخندی

 

  مگه:فراز
 

ای با چرا پس...هوسبازم نمییک  باشم دیگه دخن 

 دارم؟ زن خودم وقپ  

 

سونه آسیپ   بهم و نداره باهام کاری بودم مطمعن  نمنر

 که میکردم درک اونو داشتم روحیم حال همیر   با حپ  

 ...بود حرف همون حد در حرفاش و...بودم کرده ناراحتش

 

 ؟ بودی حقم اینکه با کردم اذیتت و آزار بار چند:فراز
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 حرق   از میکرد پشیمون منو داشت طرفند و لحن این با

 ...زدم که

 

 

 ...بود هم موفق خب

 در که بود خودش دعواها و بحثا این همه باعث بازم ویل

 ...داد وننش بدی واکنش گفتم نعیم از اینکه مورد
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 بودم؟ حقش

 نره دانشگاه تو این از بیشن   آبروم اینکه بخاطر فقط

 بودم؟ شده اشصیغه
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 مشکل برام و نشه پاپیچم این از بیشن   سجودی عیل که

 ...نکنه درست

 

 

 ...اومدم حرف به جدی ویل آروم

 

 به و اینجا به که اصال چیشد یهو دونمنیم من:مروارید

 و صیغه اون میدونیم دوتامونم هر...رسیدیم بحثا این

 ...چیه بخاطر  برگه

 

 

 بودیم چشم تو چشم

 

 واکنشا این و نمیکنم درک رو قضیه اصل من:مروارید

 نعیم...میگم بدم خاتمه بحثا این به اینکه بخاطر فقط
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 و خواستنم این مخالف منم و خواستگارمه و عمومه پرس

 ...دونمیم برادرم مثل اونو

 

 نه...بود؟ یا...نبود توهم...دیدم من اینو لرزید اهشنگ

 ...نبود

 

 دادم ادامه

 

 

نن حرف شت پشت جا همه:مروارید  باری چند من و منر 

 بخاطر...خونت اومده دخن   دیدم

 ...کردم قضاوتت...شاید...شاید...همیر  

 

 امجمله کدوم صد در صد دونمنیم شد تر آروم انگار

 ...گذاشته تاثنر  روش
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 داد وابج

 

 و خطا پر کارنامم برعکس دونمنیم  پاک خودمو من:فراز

 خودت قول به که آدم همه این بیر   الاقل ویل سیاهیه

 ...گذشتم به...نکن فکر بهش تو میگن بد شم پشت

 

 روشن ماشینو دوباره اونم نشستم جام تو آروم و چرخیدم

 افتاد راه به و کرد

 

 ؟!باشه مهم براش من نظر باید چرا

 و من اطالع بدون میتونست  داشت هم نیازی اگه اون

ون  ..نیازاشو کنه رفع هم خونه اون از بنر
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 کل به شدم رو روبه فرهان با شدم خارج که کالس از

 ...بودم کرده فراموشش

 ...نبود مهم برام چون

 

د حرف داشت دوستاش با  پررو و کرد مکپ   دیدنم با منر 

 ...گرفت اخم با جوابشو که زد لبخند پررو

 

 گوشه از ویل...دادم ادامه راهم به و گرفتم ازش نگاه

 ...میداره بر قدم سمتم داره میدونستم چشمم

 

 با چپم سمت...انداختم بهش نگایه فراز صدای با که

 ...میداشت بر قدم کنارم اخم

 

 ...امشب خونه میام دیر یکم من:فراز
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 و تندی به نیازی...دادم جوابشو و زدم آرویم لبخند

 ...دیگه نبود بدی واکنش

 

ی  دل فراز حضور با زیاد احتمال به نشد فرهان از خن 

 ...بیاد شاغم که نداره اینو

 

 گفت فراز که زدم نمای   دندون لبخند فکر همیر   با

 

 ...کرد خوشحالت من نیومدن:فراز

 

ی نداشتم دوست کردم نگاهش و اومدم خودم به  رو چنر 

 نیم خوشم توجیه و توضیح از و بدم حتوضی کش به

 ...اومد
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 براش من واکنشای و...بود شده عجیب که فرازم این

 ...مهم

 

 گفتم و کردم جمع لبخندمو

 

 و دید تورو کنم فکر سمتم بیاد میخواست فرهان:مروارید

 ...ترسید

 

 تخش اون از اندیک اشقیافه و خورد چیر   چشمش گوشه

 ...رفت صاق   به رو اخموی   و

 

 ...داد تکون ششو فقط
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 ...رفتیم حیاط تا باهم

 ...بود کنارم هنوز اون و

 

 ...داشتم کالس بازم  دیگه  ساعت یه من

 

 ...گشتم خاطره دنبال و چرخوندم ش حیاط تو

 

  گفت حالت همون تو ویل...بود گوشیش مشغول فراز

 

 میگردی؟ کش دنبال:فراز

 

 گفتم کالفه
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 داره قصد انگار نیومده چرا ام خاطره دنبال رهآ:مروارید

 ...نظمیش ی   این با کی    اخراجش

 

 گفت حال همون تو بازم فراز

 

؟ رو دراز زبون دخن   همون:فراز
 

 مییک

 

 زبون گفتیم خاطره به...اومد لبم رو لبخند دوباره

 ...زده بهش حرق   حتما...دراز

 

ه این از بیشن   نگاهمون کلهشو خاطره چون نشد هم خنر

 شد پیدا اش

 

تون نگاه این با سالم:خاطره  به هم دانشگاهو مجردای خنر

 ...میندازین گناه
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 باز؟ میکردم غلظ چه داشتم...اومدم خودم به

 

 ...شدم تفاوت ی  

 

 از خاطره به اخمو نگاه یه با حرق   هیچ بدون فراز

 ...گذشت کنارمون

 

 مسنر  و ایستاد کنارم و قلبش رو گذاشت دستشو خاطره

 کرد تماشا فرازو رفی   

 

 بهش ابوالهول همون گذاشتم روش اسیم خوب:خاطره

 معما کردن حل به نیازی کشهیم آدمو اخمش با...میاد

 ...نیست
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 ازش خواستم تا دادم تکون افسوس به شی خاطره برای

 کنارمون آشنای   دخن   که بگم اومده دیر چرا اینکه درباره

 ایستاد

 

 

 اسمشو خاطره اینکه بعد من و گرفت شمجواب دادو سالم

 ...کیه فهمیدم گفت

 

ی فاطمه که شده افتخار این باعث چ   سالم:خاطره  صن 

 شاغمون؟ اومده
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ی فاطمه ی استاد دخن   صن   ...سجودی عیل نامزد و صن 

 

 خاطره به جوای   میکرد نگاهم جدی...بود من به نگاهش

 ...بزنه حرف من با ودب اومده فقط انگار چون نداد

 

 ...بزنم حرف باهات خوامیم:فاطمه

 

 داشت؟ من با حرق   چه یعپ  

 و خوردن غذا به ساعتو یه همیر   میخواستم و بود گشنم

 فاطمه انگار ویل بگذرونم خاطره حرفای به دادن گوش

ی  ...داشت باهام مهیم کار صن 

 

 ...کردم موافقت و دادم تکون شی اجبار به

 

  گفت و انداخت خاطره به یهنگا فاطمه
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 ...خصوض و تنها:فاطمه

 

 ازم میمونه منتظرم اینکه گفی    با و زد پوزخندی خاطره

 ...شد دور

 

 به خواست ازم بود شلوغ کیم بودیم ایستاده که اونجای  

 ...کردم قبول من و بریم دانشگاه خلوتر قسمت

 

 که بودم کنجکاو و نبود مخالفت به نیازی انگار چون

 ...میخواد چ   ازم بیشعور سجودی اون مزدنا

 

 نبود داره جنگ ش که آدیم مثل رسیدیم بنظر آروم

 ...انگار

 ...شاغم اومده شنیده که حدیثای   حرفو بخاطر حتما

 

 ...کردم نگاهش منتظر  و نشستیم نیمکت رو
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وع کجا از دونمنیم:فاطمه  چجوری حرفمو و کنم شر

 ...کنم قضاوت رو کش که نیستم آدیم...بگم
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 ...اومدم بحرف خودم

 

 شنیدی که های  شایعه و حرفا بخاطر احتماال:مروارید

 شاغم؟ اومدی

 

 مواقع این...رسیدنیم بنظر بدی دخن  ...داد تکون شی

 میگه؟ چ   خاطره
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 ....کنه گنر  سجودی عیل گلوی تو میگه حتما آهان

 

 نیست ایاضافه حرف یا مقدمه هیچ به نیازی:مروارید

 اینا همه نبوده سجودی آقای و من بیر   ایرابطه چون

 لجبازی ش از همش ...و ازدواج خواست در ، بود شایعه

ی خودتم...بوده کدورت و  که کش دوی  یم خوب دخن 

 آبروش یا ببینه آسیپ   اون نمیاد دلش میشه نفر یه عاشق

 ...بشه ریخته

 

ه بهم سکوت در  ...یدادم گوش و بود شده خنر

 

 

 ...دادم ادامه من و

 

 رابطه هیچ چون باشه راحت خیالت بابت این از:مروارید

 ...ویل...نبود نامزدت و من بیر   چنیپ   این مسائل و دوسپ  
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 شد کنجکاوتر

 

 اون شاید...کنم بدگوی   کش از که نیستم آدیم:مروارید

ین برات  جلو غرورش و کینه شاید و بشه مرد بهن 

 کارای   ویل میکرد بدی بهم داشت که بود گرفته چشماشو

  مسنر  کل به شد باعث سجودی عیل
 
 عوض من زندیک

 ...بشه

 

 گفت همدردی با

 

 بدی دونمیم...کن حاللش نگنر  دل به کینه ازش:فاطمه

 بهش کاراشو جواب بودم تو جای شاید کرده حقت در

 زندگیمون خوامیم دارم دوسش من...من...ویل میدادم

 ...بشه نر خ به عاقبتش
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  کشیدم عمیف   نفس

 

 ازدواج منم ویل...میگم دلم ته از اینو ندارم کینه:مروارید

 طرف دیگه من با بیاد پیش مشکیل بازم اگه کردم،

 ...نیست
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 یعپ   نبود اصال بدی دخن   بودم فاطمه فکر تو همش

 به میشد باعث همیر   و نبود بد منکه با حداقل رفتارش

 داره؟ اونو لیاقت سجودی عیل آیا که کنم فکر این
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 قبال نامزدش میکرد فکر بود کرده خطر احساس اون

 ...و بوده من عاشق

 

 اینجوری اصال که کردم ثابت بهش باحرفام من ویل

 ...نیست

 

 طرف من با فقط دیگه و کردم ازدواج اینکه گفی    با

 کارای به بیشن   حواسش بفهمونم بهش میخواستم نیست

به نخواد غرور و کینه ش از دوباره تا باشه شنامزد  ایض 

 ...بزنه بهم

 

 انقدر رو کسای   یه دیگه هست هم ماها تقصنر  البته

یمشون باال حرفامون با انقدر میکنیم گنده و بزرگ  مین 

 ...ندارن ما از رو نه شنیدن طاقت که
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ی،هر هر دادن قبل تا خواست خدا از باید ی چنر   مثل چنر 

 ماها به اونارو داشی    جنبه ...و مقام و تشهر  و ثروت

 ...بده

 

 فاطمه و خودم مکالمه فکر تو غرق و بودم خودم حال تو

 ...نشست کنارم خاطره که

 

 گفت؟یم چ  :خاطره

 

 گفت حرص با که...انداختم باال ای شونه و کردم هوق  

 

 تو زبون زیر از نمیشه هیج   یعپ   این دیگه خب:خاطره

ون کشید  این به هم مرکزی بانک گاوصندوق فلق بابا بنر

 ...وهللا به نیست محکیم و قرص و قلف   بد

 

 ...خندید بعد و
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  خنده منم لبای رو
 

 ...نشست کمرنیک
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 بودیم نشده دور قدیم چند هنوز شدیم خارج دانشگاه از

 ...شد راهمون  سد و جلومون انداخت خودشو نفر یه که

 

 شده گرد چشمای با و کشیدیم هیپ   دو هر من و خاطره

 ...کردیم نگاه شخص اون به

 

 

 با سجودی عیل جز باشه میتونست یک شخص اون و

ه فقط و میکرد نگاهم خشم  رو مسافپ   انگار بود من خنر

 ...بود افتاده نفس نفس به که باشه دویده
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؟ چ   فاطمه به داشپ   ببینم:عیل  میگفپ 

 

 خودش به من از زودتر خاطره شد گرد بیشن   چشمام

 ...اومد

 

یه خوب خجالتم سجودی آقای:خاطره  جلو جن مثل چنر 

 هم بجانب حق و میشیر   سن    یهوی   متشخص خانم دوتا

؟  هستیر 

 

جرقه همیر   میدونستم من و کرد توجیه ی   خاطره به عیل

 خاطره همون که نفپ   برگه شدن روشن برای شد ای

 ...بود

 

 میکردی؟ وز وز من نامزد گوش زیر داشپ   چ  :عیل
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 بشو کم من ش از برسر  این شر  انگار... رفت هم تو اخمام

 ...نبود

 

 ...میداد بهم جرعت دلو همیر   و بودیم عمویم محیط تو
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 دارم؟ چیکار شما نامزد به من:مروارید

 

 رنگ بیشن   که دید رو یک  یا دید چ   شما پشت دونمنیم

 گفت عجله با فقط پرید رخش از
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 پرت و چرت اگه حالت به وای میگم حالت، به وای:عیل

 ...میدم باد به دودمانتو باشر  داده فاطمه تحویل

 

 ...غرید ...و کیه اون که نداشت بایک انگار که خاطره

 

یم مزاحمت جرم به وگرنه...بیاد باد بزار برو بیا بابا:خاطره

 جلو یه میاد خوشمون ازت خییل...کنم چیکارت دونم

 ...نما ظاهر مرتیکه...شو مسن    راهمون

 

 و انداخت خاطره و من به خشیم از پر و چپ نگاه عیل

 ...گذشت کنارمون از

 

 و کردیم نگاه رفتشو مسنر  و چرخیدیم که بود خودآگاه نا

 ناراحپ   و اخم با اونم دانشگاه در جلوی فاطمه بله دیدیم

 ...بود ایستاده
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 ...یکردنم بحث جرو داشی    انگار رسیدن هم به وقپ  

 

 ...بشیم دور اونجا از زودتر تا گرفتم رو خاطره دست

 

یه کینه چقدر نمیدوی   دادی دست از عقلتو:مروارید  شن 

 شایعه یا دانشگاه تو کنه درست مشکل برات میخوای

؟ پخش  کی  

 

 ...کشید حرض نفس خاطره

 

 یه دنبال آدمای   همچیر  ...بکنه نمیتونه غلظ هیچ:خاطره

 ی  ...کی    خدای   براش تا میگردن ترسو و لوممظ و زبون ی  

 ...ننه چنر   همه

 

 ...داد بد خییل رکیک فحش یه بعد و
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؟ یا بخندم دونستمنیم  چ 

 

 کنم؟ فکر سجودی عیل تهدید به یا

 دیگه فراز وجود با میدونستم چون نبود مهم برام زیاد که

 ...بکنه نمیتونه غلظ هیچ
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 برنگشته هنوز فراز ویل بود گذشته هم یازده از ساعت

 و دانشگاه تکالیف تمام و اومد نیم خوابم خونه بود

 ...بودم داده انجام هم کارامو

 

 

 دیر؟ چقدر یعپ  ...خونه میاد دیر بود گفته
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 ...شدم بافی    مشغول دوباره و خوردم چاییمو از ایجرعه

 

 داشتم رو شعری لب زیر و بودم مشغول همینجوری

 ...یکردمم زمزمه

 

 به نیازی رسید گوشم به خونه در شدن باز صدای که

 و شد خونه وارد فراز تا چون نبود جابجای   یا شدن بلند

 ...دیدمش بست درو

 

 خونه گوشه بزرگ خواب شب فقط و بود تاریک خونه

 ...باشم داشته دید کارم به میشد باعث و بود روشن

 

 ....کرد مکث هثانی چند برای دیدنم با و کرد بلند ششو

  گفت ایخسته و گرفته صدای با
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 هنوز؟ نخوابیدی عه:فراز

 

 

ه نگاهم  بوده؟ کجا شب وقت این تا یعپ  ...بود بهش خنر

 

  گفتم آروم

 نه:مروارید

 

 ...شدم بافی    مشغول دوباره و

 

 اتاقش سمت بره فراز میکردم فکر که من تعجب کمال در

 ...تبرداش قدم بودم نشسته من که جای   سمت

 

وع محکم و بیشن   قلبم  ...کرد امسینه به کوبیدن به شر
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؟ یا بودم جنبه ی    چ 
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 من که بود اینفره سه مبل روی روبه که تیک مبل رو

 ...نشست بودم نشسته زوش

 

 ...ستخسته بود معلوم که داد لم جوری

 

 در یعپ  ...برداشت منو ماگ و منر   سمت شد خم ویل

 ...بود دهپ   که...شد منم چای   صاحب لحظه
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 ...کنم نگاهش که نکردم بلند شمو حپ   و نزدم حرق  

 

وع  گوشه از من و کرد من گرم و داغ چای   خوردن به شر

ه نگاهش که دیدمیم چشمم  منه خنر

 

 سنگیپ   نبود کردنش نگاه و دیدن به نیازی اصال یا

 ...قوی و بشدت اونم میشد حس نگاهش

 

 ...اومد حرف به

 

؟ چ   داری:فراز  میباق 

 

 ...اومدم بحرف آروم متقابل

 

 ...دنیا پرس...تیام برای تاپ:مروارید
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 ...زد پوزخندی

 

 فصل این تو...که دسته کف یه اندازه فسقیل اون:فراز

 بافتیه؟ لباس به نیازی چه

 

 

 پیاله تا دو اندازه چشمام یعپ  ...نکنم؟ تعجب یعپ  

 همون با و پز و دک این با مرشدی فراز نشه؟جناب

 با رو ایمکالمه همچیر   و من رو روبه نشسته شخصیتش

وع من  ...کرده شر

 

 مورد در و نشسته حوصله با اینجوری کنم باور یعپ  

ا نه؟ حرف من با اینچنر   منر 

 

 ...بود آرامش با حرفام و لحن دوباره
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 ...بودیم خان تیام اندازه زمای   یه هم ما همه خب:مروارید

 

 دستم تو رو کوچیک تاپ و کردم کور دیگه رو گره

 ...بررش

 

 دقیق رو اندازه گفت که دنیا...بشه اش اندازه امیدوارم

 ...گفته

 

 دادم ادامه

 

 نیست ...و بدنش داشی    نگه گرم برای تاپم این:مروارید

 ...عکاش برای..ستفرمالیته و مد برای فقط

 

 ...کرد سکوت بعد و زد پوزخندی دوباره
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 356_پارت#

 

 البته کردم فکر فراز به باز که چیشد نمیدوم لحظه همون

 ...بوده بچه پرس که زمای   به اینبار

 

 پرس یه زمای   هیکیل و بلند قد مرد این اینکه به کردن فکر

 ...میکرد متعجب آدمو بوده شیطون و شر  بچه

 

و  شیطون؟ شر

 ...گنر  گوشه و ساکت شایدم

 

 نگاهش مستقیم باراین و کرده بلند شمو فکر این با

 ...کردم
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 بودی؟ شیطون بچگیات تو:مروارید

 

 که جوری بود داده تکیه مبل پشپ   به و برده عقب ششو

 باال جز نداد نشون واکنشر ...بود خونه سقف به نگاهش

 ...بود چشم تو بدجور که گلوش سیبک شده پاییر   و

 

ی تا چند از ییک گفتیم خاطره یادمه  مردا تو که چنر 

 ...گلوشونه سیبک میشه حساب خانوما ضعف نقطه

 

م ازش چشم ناشیانه کردم سیع  ...بگنر

 

 

 ...شم پشت حپ   بود کرده عرق دستام کف
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اره جواب ی   سوالمو یا گفتم  تا کنهیم بارم حرق   یا منر 

 ...سوال این از کنه پشیمونم

 

 

 ...نه بعدش ویل...زمای   یه آره:فراز

 

؟ نه؟یعپ   بعدش  چ 

 

سم که شد اعثب چ    ...بن 

 

 کجان؟ خانوادت:مروارید

 

 ...داشت هم ایخانواده اصال یا

 

 ...کرد نگاه منو و گرفت سقف از نگاه اینبار
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 بود کرده خشدار بیشن   صداشو که ناراحپ   و غم با و

 داد جواب

 

 ...ندارم ایخانواده کن فکر تو:فراز

 

 ...بست یخ درونم

 

 ...ندارم ایخانواده کن فکر تو
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 بیشن   میشد باعث و میشد اکو و تکرار مغزم تو جمله این

 ...بزنم یخ

 

 من میخواست و داشت خانواده پس...بود ناراحت فراز

 نداره؟ کنم فکر

 

 چرا؟ آخه

 

سم زیادی سوال بود فضویل دیگه  پیش حتما یا و بن 

 و میکنم استفاده سو موقعیت از دارم کردیم فکر خودش

 ...میکشم حرف زبونش زیر از

 

 

 حفظ ظاهر تو حداقل خودمو خونرسدی کردم سیع

 ...کنم
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 دل دو انگار نشست صاف و گذاشت منر   رو خالیو ماگ

 ...اتاقش تو بره شه بلند بود

 

 که نفره دو خلوت این کوچیک؟یا حرکت این برای یعپ  

 رفت؟یم پیش خوب داشت اندیک حداقل

 

 اطالعات هم از داشتیم قطرهتازه،قطره، تازه دوتا ما انگار

 ...میکردیم کسب

 

  از یعپ  
 
 ...همدیگه زندیک

 

  احساس دیگه
 

 بلند جام از خواستم تا...میکردم خستیک

 زنگ منر   رو گوشیم بخوابم برم  بخنر  شب یه با و شم

 ...خورد

 

 شب؟ وقت این
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 به دلم کرد خودنمای   گوشر  صفحه رو مامانم اسم وقپ  

 ...افتاد آشوب

 

 شده دچارش لحظه در که حالم این تو فراز هخنر  نگاه

س این به بیشن   بودم د دامن اسن   ...منر 

 

 ...دادم جواب شی    ع

 

 ...مامان الو:مروارید
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؟خوابیده مروارید الو:مامان م؟ بودی خوی   دخن 

 

 جواب بود لرزون که صدای   با و دادم قورت دهنمو آب

 دادم

 

 افتاده؟ اتفاق  ...بودم یدارب نه...مامان خوبم:مروارید

 

 نداشت سابقه چون بودم حرف یا خن   یه منتظر آن هر

 ...بزنه زنگ بهم شب وقت این مامان

 

 بودی نخوابیده شد خوب...اتفاق   چه مروارید نه:مامان

 طاقت دیگه...بزنم زنگ بهت عرصی رفت یادم چون

 ش بعدا تا بدم خن   بهت گفتم شب وقت این و نیاوردم

 ...دخن   نزی   غر من
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ی چه  اگه که بگه بهم بود کرده فراموش مامان که بود خن 

 ...میشم ناراحت میدونست گفتنیم

 

ه که فراز با بیر   این تو  تو چشم بود نشسته من به خنر

 ...گفت مامان لحظه همون شدم چشم

 

 

 ...تهران میاد داره نعیم:مامان

 

 زد؟یمن صدا اسم به  هیچوقت بابارو که مامان...نعیم

 

 همچیر   یا دونمنیم قرارداد یه انگار...عموت پرس:مامان

ی  و بزنه ش هم تو به حتما گفت بابات داشت تهران چنر 

ایطت از ی یه شر  ...بده بابات به خن 

 

 ...شدم بدبخت رسما یعپ   خن   این...رفت هم تو اخمام

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...شد هم در فرازم اخمای
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 شد؟ همچیر   یهو چرا

 نمیداشت؟ بر شم از دست عیمن چرا

 

 ...مروارید؟الو الو:مامان

 

 ...برداشتم فراز از نگاه و اومدم خودم به

 

 ...فهمیدم...باشه...باشه...صداتو دارم مامان آره:مروارید
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 ...کوچولو یه البته...داشتم بغض

 

دم مشتم تو اونو بود دستم بیر   هنوز تیام تاپ  ...فرسر

 

 رفپ   و اومدی که اینبار یمنع خود دونمیم من:مامان

 شده یبارم برای توروخدا...مروارید شده مشتاقت بیشن  

 ما اوضاع و وضع این تو دخن   آخه...کن فکر خوب بشیر  

 تو؟ برای اون از بهن   یک

 

د خودشو حرف بازم داشت مامان اوضاع این تو  ...منر 

 

 ...کردم قطع تماسو شی    ع ششی خداحافظ   یه با
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  از بیاد میخواست نعیم که دبو  این من درد
 
 ش من زندیک

  کجا دارم که دربیاره
 
 روزگارمو دارم که میکنم زندیک

 ...میگذرونم چجوری

 

  ساحل با که اوایل اون
 
 ش بهم اومد یبار بابا میکردم زندیک

 کردم راض   ساحلو رشوه و تمنا و خواهش تا هزار با زد

 بازی رو پاکدامن و خوب دخن   یه ادای بابا جلو

شون هم ها همسایه...کنه  و بودن ساحل از بدتر بیشن 

 ...داشی    همو هوای

 

 

 افتاده؟ اتفاق  :فراز

 

 

 ...کردم نگاهش گیج فراز صدای شنیدن با
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 ترصاف جاش تو که گفته چ   نشدم متوجه فهمید

 همون انگار و رفت هم تو بیشن   اخماش و نشست

 ...کرد تکرار سوالشو

 

 افتاده؟ اتفاق   مپرسید:فراز

 

 میکردم؟ چیکار .باید

 اینجا؟ بیاد بخواد نعیم اگه

 

  گفتم پنهانکاری و حش هیچ بدون
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 ؟ اینجا بیاد میخواد نعیم:مروارید

 

 

 زود که چ   یا بود شده حساس نعیم اسم به دونمنیم

 ...شد برزچ   اشقیافه چون گرفت رو قضیه

 

؟:فراز  چ 

 

و این تو بود کم همینم و همه ارد گنر  توضیح فراز به چنر 

 ...کنم توجیهش و بدم

 

  از ش و بیاد نعیم اگه
 
  بیاره در اآلنم زندیک

 
 بدبخت رسما

 پرس یه با بفهمه اگه نمیکنه نگاه رومم تو دیگه بابا میشم

؟ شدم اشصیغه همه از بدتر و ام همخونه  چ 
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؟ دانشگاه بره اگه  چ 

 

 فکرم تو و بردمیم ی   بیشن   فاجعه عمیق به داشتم کم کم

 پر برای ایچاره هیچ که میشد کنده عمیق چاله یه

 ...انگار نداشت وجود کردنش

 

ی به اگه صد در صد نعیم ه ی   چنر  اره برهیم بن   کف منر 

 ...میدونه من صاحب خودشو اون...بابا دست

 

 این از و بود مونده کم و بودم شده غرق خودم فکر تو

ه نفسم حرص و خیال فکرو  ...بگنر

 

 واقعیت اینکه مجال تا کنه غافلگنر  منو میخواست اون

 راست ش میخواست اون...نکنم پیدا کنم قایم زندگیمو

 ...شاغم بیاد
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 ساحل شاغ بره اگه...داره قبلیمو خونه آدرس اون ویل

؟  چ 
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 ...بیاد جهنم به خب...پریده رنگت چرا حاال:فراز

 

 فقط نبود توجه قابل رامب االن اصال کالمش تو حرص

 ...کرد جری منو بیشن  

 

 بیاد؟ خب:مروارید

 

ه  ...بهش شدم خنر
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 کردم؟ غلظ چه ببینه بیادو...فراز بیاد کجا:مروارید

 

 خوشش نعیم از یا انگار بود شده خواه خود زد پوزخندی

 ...بود شده منطق ی   که اومد نیم

 

 داره؟ ربظ چه اون به ببینه بیادو:فراز

 

 

 نمیکرد؟ فکر اصال االن زفرا

 

ایطمو و بیام بحرف خودم شدم مجبور  توضیح براش شر

  بدم

 

 رهیم که وقپ   تا داره ربط...فراز داره ربط اون به:مروارید

و همه بابام به  مرد یه با من بدونه اگه بابا...میگه چنر 
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 کشهیم منو شدم اشصیغه بدتر همه از و شدم همخونه

 واقعا یا همیشه برای کنهیم راموشمف یا نمیشناش اونو تو

 صاحب خودشو اون... نعیمه بدتر همه از...کشهیم منو

 فرو اشکله تو رد و نه جواب که کش...دونهیم من

ه  ...نمنر

 

 

 کم واقعیت و حرفا این درد...رفت هم تو درد از صورتم

ی  ...نبود چنر 

 

 ...دادم ادامه که میکرد نگاهم داشت مستقیم

 

یچ:مروارید ه فردا اون کنم قایم نمیتونم رو نر   شاغ منر

  اونجا هنوز میکی    فکر همه چون ساحل
 
 و میکنم زندیک

 دخن   یه پیش میکی    فکر...دارن رو خونه اون آدرس

  خوب و محجوب
 
 ...مرد یه با نه میکنم زندیک
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 ش به زندگیم انگار بودم ترسیده بدجور...افتادم گریه به

 ...اومده
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 همون به چسبید و انگار گرفت نادیده حرفامو همه رازف

 ...حرفام بیر   کوتاه جمله

 

ی ماشیپ   ؟مگه دونهیم تو صاحب خودشو:فراز  چنر 

؟غلط نامش به که هسپ    نکن یکاری مروارید کرده باشر

 ...ها باشه پیدا نا اونرسش که بیارم شش به بالی  

 

 ...داشتم کم فرازو خشم همیر   وسط این
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 ...پوشوندم صورتمو دستام با و کشیدم ایکالفه پوف

 

 از دارم...کن بس تو حداقل خدا تورو فراز وای:مروارید

س م اسن   ...وای وای...بفهمه بابا اگه...میمنر

 

 

 ...بودم گرفته دلهره ویل گرفتم نفس

 

 تموم صدا شو ی   قضیه این کردم فکر چرا:مروارید

 میشه؟

 

 جام تو رسید ذهنم به هک فکری با کردم فکر دیگه کیم

 بود نشسته تفاوت ی   کردم نگاه فرازو  و نشستم صاف

 نعیم داشت دوست اصال که انگار نیفتاده اتفاق   که انگار

 به فراز و بایسته فراز مقابل و شدربیاره ماجرا این از

به راحپ    کنه فنیش ض 
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 ...گفتم 

 

نم زنگ فردا من من:مروارید  ...نعیم به منر 

 

 دادم ادامه ویل...کرد گاهمن خشم با

 

 ...میکردم اینکارو عمرا نبود وسط بابا پای اگه:مروارید

 

 خواستگار یه بعنوان نعیم از من واقعا نبود فراز بخاطر

 ...اومد نیم خوشم سمج
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 و کردم کشر  اسباب قبیل محله از میگم بهش:مروارید

 یه با بازم کنه فکر که میکنم رفتار جوری...اینجا اومدم

 ...ام همخونه دخن  

 

 

 بود کرده سکوت

 ...دادم ادامه من ویل

 

 وقپ   تا یعپ  ..یعپ  ...خونه نیا روزی چند لطفا تو:مروارید

 .میده خن   بهم مامان حتما...بره تهران از اون که

 

  گفت حرص با

 

 جای یه برم روز چند میخوای مرتیکه اون بخاطر:فراز

ی به آدم اون تا دیگه  !نکنه شک چنر 
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 کامال قضیه این و نبود بدهکار من به فراز میگم بازم

 ...بودم مدیون بهش من و بود برعکس

 

 روز چند من بخاطر میخواستم ازش که بود روی   پر االن

 ...نداشتم ایچاره ویل...نیاد خونه

 

 کشیدم لرزوی   نفس

 

  گفتم و

 

 میتوی   اگه...اگه پس دارم ازت زیادی توقع دونمیم:مروارید

 اتاقت تو اینجا اومد اون وقپ   و بمون خونه تو

نه اینجا یرسی اون مطمعنم چون...چون...باش  ...منر 
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ه اینبار...بود هم تو خدا همیشه که اخماش  به بهم خنر

 ... رفت فرو فکر

 

 بیشن   میدونستم...میکرد سنگیر   سبک خودش با داشت

 کنارم ااینج تا ویل نیستم هیج   دیگه براش دردش یه از

 ...باید آره...باشه باید هم راهو بقیه بود

 

 ....باشه خب روام پر...دارم انتظار ازش واقع در من چون
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 گفت و کرد دراز سمتم انگشتشو شد بلند جاش از
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ارم پفیوز اون بخاطر خونمو کپ  یم فکر اگه:فراز  و منر 

 وت...میمونم...خوندی کور میشم گور گمو روزی چند

 ...اتاقم

 

 موقعیت این تو...اتاقش سمت رفت و بهم کرد پشت و

  لبخند
 

 لبام رو بود فراز کالم تو که حرض بخاطر کمرنیک

 ...نشست

 

 این فراز منظور میکردم فکر این به داشتم احمقانه چرا

 هست کنارم و بره نمیکنه ول نعیم با تنهای   منو که بوده

 ...خوبه چنر   همه باشه مطمعن تا

 

 اجازه ذهنم به موقعیت این تو بازم ویل بود شخیایلخو 

 بارها که هرچند بیفته فکرا این به و کنه اضافه غلط دادم

  این از شدم پشیمون
 
 ...خوشخیالیم و سادیک
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س کردم فکر نعیم به دوباره وقپ    زنگ بهش گرفتم اسن 

نم  از تا تهران اومده دارم اطالع بفهمه بزار اصال منر 

 ...نیست مهم برام اصال ارهدربی ش زندگیم

 

 من فهمهیم کنه؟یکیم تمومش یک نعیم دونستمنیم فقط

 نیست؟ من صاحب اون فهمهیم ؟یک نیستم اون مال

 

 

 نمیدم مثبت جواب بهش هیچوقت کنه باور میخواد یک

 ...باشن ازدواج این به راض   مادرم و پدر چند هر

 

 و رونمبگذ ش از زودتر خییل هم رو اتفاق این کاش

 ...نشه این از تر قاراشمیش زندگیم
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 بود دستش تو کیسه تا چند که نعییم با و...کردم باز درو

 ...شدم رو روبه

 

 لبخند یه نوازی مهمون رسم به کردم مجبور خودمو

 ...بود اتاق اون تو من خیال فکرو همه ویل بزنم کوچیک

 

 ...اومدی خوش سالم:مروارید

 

 شد خونه وارد و برداشت قدم یه...کردم باز لکام درو و

 ...میکرد بررش جارو همه داشت انگار چشماش با

 

 ...عموجان دخن   سالم:نعیم
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 اخم با...پوشید فرازو مردونه دمپای   و آورد در کفشاشو

 سوال براش ورود بدو همیر   انگار...کرد نگاه ها دمپای   به

 مردونه مپای  د خونه این تو باید چرا بود اومده پیش

 ...باشه

 

 

 رو دمپای   ویل نزارم جا به فراز از ردی بودم کرده سیع

 بودم کرده فراموش

 

 محض امهمخونه رو دمپای   اون...اومدی خوش:مروارید

 ....و میان هامون خانواده  که مواقیع برای خریده اطمینان

 

 ...نبود مهم برام اصال که نشد توجیه

 ...داد دستم اروه کیسه و کرد نمایشر  خنده
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 مشیک کیسه اون و خریدم چنر   چندتا برات ناقابل:نعیم

 ...فرستاده برات مامانت هم

 

 

 ششو که طورهمون...گفتم ممنوی   و گرفتم هارو کیسه

 سمت کنه بررش جارو همه دقیقن   تا میچرخوند جا همه

 ..بشینه تا رفت مبال

 

 

 و غذ کاش...فراز اتاق سمت رفت نگاهم ناشیانه من و

 خودی و بشه خارج اتاق اون از نشه باعث لجبازیش

 ...بده نشون

 

 من و کرد شکار نگاهمو و چرخید نعیم لحظه همیر  

خونه سمت دستپاچه  ...رفتم آشن  
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 چای   ریخی    بعد و نکردم نگاه ها کیسه محتویات به اصال

 ...شدم ملحق نعیم به

 

 

 

 366_پارت#

 

 نیست؟ اتهمخونه:نعیم

 

 ...بود فراز اتاق به نگاهش

 

 و پدر پیش شهرستان رفته رو روزی چند نه:مروارید

 ... مادرش

 

 ...دروغا این بابت نمیگرفتم وجدان عذاب من چرا
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ی یه بود بابا اگه  ...حقشه فضول نعیم این ویل چنر 

 

 گفت آهای   و داد تکون شی فقط

 

؟ پس:نعیم  تنهای 

 

 ...میخورد خونمو خون

 

  اینجا دونفر ما فقط دیگه آره:مروارید
 
 جای میکنیم زندیک

 ...داره امنیت...نیفتاده حاال تا اتفاق   خوبیه

 

 داشتم...کنم توجیه اونو که نبود این بخاطر حرفام این

 ...کنه توجیه بابارو تا میکردم توجیهش

 تیشه تا فرصتم یه منتظر ویل قضیه این شده پیچیده یکم

 بنظرم نداره ی  خو عاقبت که خواسی    این ریشه به بزنم

 ...ستیکطرفه وقپ  
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 ...کرد نگاهم و برداشت رو چاییش فنجون نعیم

 

ی نعیم میگم بازم  و بود عاقل نداشت کم چنر 

 این ویل نبود بدیم پرس...پولدار و بود خوشتیپ...باهوش

عالقه میدونست خودشم که وقپ   بود اشتباه خواستنش

  ندارم بهش ای

 

 ...میکرد پافشاری باز اون و

 

 بیشن   خییل اینجا خونه اجاره و پیش پول کنم فکر:نعیم

؟ چجوری باشه قبیل از  میگذرونیر 

 

م جا یه تا میکرد پیچم سوال داشت  خب...بندازه گنر

 ...بود مشخص کامال این و بود شده مشکوک
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 نگرای   بابت این از و پولداره باباش که ام همخونه:مروارید

 یه دنبال فقط چون منه از بیشن   اون اجاره سهم نداره

 پیش پول تو البته میگشت خوب و درستکار همخونه

 جزوه کارای دیگه...کردم پرداخت مبلیع   هم خونه

نپ   کار تا چند و دانشجوها  شاپا آنالین با همکاری و اینن 

 ...میندازه راه زندگیمو و درس کیم

 

 ...گفت چاییش خوردن بعد و داد تکون شی

 

  چرا نمنمیدو  مروارید:نعیم
 

؟من غریبیک  همون میکپ 

غریبه یه میکردم احساس جنوب اومدی که اینبار نعیمم

 هم عموم دخن   قضا از که مهربون مروارید همون نه ای

 ...هست
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نیم...کنه تمومش حرفارو این نعیم داشتم دوست

یم بودم مطمعن که بشنوه حرفارو این فراز خواستم

 ...شنوه
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 ...ندم نشون میکردم سیع ظاهر در ویل مبود دستپاچه

 

  کنم عوض بحثمونو مسنر  میخواستم

 

ای   من نخوردی ناهار اگه:مروارید
 پخته ناهار برای یچنر 

 ...بودم

 

  گفت چون منو شد متوجه بد انگار و زد مهربوی   لبخند
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 ؟چون چیه دلیلش نمیدونم کشیدنات خجالت این:نعیم

 من بابا ...میکردم رتسوا کولم رو که نعیمم همون من

 ...سنگدل یادمه رو اومدی دنیا که روزی اصال

 

 کرد؟نیم تمومش چرا نعیم نبود دلم تو دل

 

 میشد بدتر میگفتم هرچ   میدونستم چون کردم سکوت

 ...ماجرا

 

 اخالقتم همیر   بکش خجالت فقط تو باشه باشه:نعیم

 ...داشتنیه دوست من برای

 

 ...شم به خاک
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 قفس از زخیم شنر  یه مثل فرار بودم منتظر آن هر

 ...بدره نعیمو و بشه خارج خودش

 ...بیچاره نعیم ای

 

 هر...جدید قرارداد یه برای اینجا دارم کار روزی چند:نعیم

ی پویل...کپ   حساب من رو میتوی   خواسپ   کمیک  چنر 

ا این فکر بخواه خودم از فقط خواسپ    ...اصال نباش چنر 

 

 

 بدون میکرد سیع من پیش ویل داشت جنوی   لحجه نعیم

 اگه مثال میکرد فکر...نبود موفق زیاد که بزنه حرف لحجه

 جای   تونهیم بزنه حرف تهرونیا مثل و باشه نداشته لحجه

  از درسته میداد نشون این...باشه داشته دلم تو
 

 بچیک

 ...نشناخته خوب منو اون ویل شدم بزرگ باهاش
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 ...گفتم نیاد پیش ایاضافه ثبح دیگه اینکه برای

 

 ...ممنون...باشه...باشه:مروارید

 

 همون از انگار و نشست حرف ی   دیگه دقیقه چند

  میکرد بررش رو خونه داشت موقعیتش

 

ی سکوت به که دقیقه چند همون بعد   و بود شده سن 

 شدو بلند جاش از بودم کرده تعارف میوه بهش فقط

  گفت

 

 کردم فرصت اگه...دارم کار جای   چند برم باید من:نعیم

نم بهت شی دوباره ون نه یا منر   ...بینیم یم همدیگرو بنر
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 ...زد ذوق   از پر لبخند دوباره اون و دادم تکون شی

 

 ...برداشت قدم در سمت

 

  گفتم نوازی مهمون همون رسم به ویل بگم خواستمنیم

 

 ...یاومد یم ناهار برای باید شد بد که اینجوری:مروارید

 

  گفت بود اومده خوشش انگار که نعیم

 

 دیدار برای بمونه...عمو دخن   مرش...مرش:نعیم

 ...بعدیمون
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 این بود نشده باورم هنوز...میپوشید کفشاشو داشت

 ...بیاد پیش مشکیل اینکه بدون بود رفته پیش خوب دیدار

..بود شده زندوی   اتاقش تو اونطرفن   من   چند فراز اینکه با

. 

 

 

ه بهم نعیم د تند قلبم...شد خنر س از البته منر   ...اسن 

 

 اتاق از صدای   بزنه حرق   و کنه باز دهنشو خواست تا

 ...شد بلند فراز

 

 ...زد خشکم و مردم لحظه در من

 

 و متعجب چرخوند سمت همون ششو شی    ع نعیم

 پرسید کنجکاو
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 رفته اتهمخونه گفپ   که بود؟تو چ   صدای :نعیم

 ؟ شهرستان
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 ...نشم دستپاچه کردم سیع دادم قورت دهنمو آب

 

 ...کردم بیخیایل خنده

 

ی نه:مروارید  تو ستشلخته یکم سپیده...نیست چنر 

 که بود هاش وسیله از ییک حتما ترکیده بمب انگار اتاقش

ی کمدی باالی از  ...افتاد چنر 

 

 ؟ سپیده:نعیم
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 امهمخونه...سپیده دیگه آره:مروارید

 

 دونمنیم کرد نگاهم نعیم...کنم قانعش بودم کرده سیع

ه نگاه  که...کنه باور کرد مجبورش که چ   یا بود امخنر

 ...کردم اون پیش اموهمخونه غیبت

 

  گفت انداختخونه به نگایه و خندید

 

 

 بدو همون از ...هیج   دیگه که نشناسم تورو من:نعیم

ی این فهمیدم ورود  بس از ...ودتهخ کار فقط نظم و تمنر 

 ...دخن   تو داری وسواس

 

 ...الکیمو خنده نفهمید شاید...خندیدم منم
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 راحت نفس یه که بره زودتر چه هر میخواستم فقط

 ...بکشم

 

 ویل نشد ساعتم نیم رفتنش اومدنو...رفت باالخره اون و

 و خوردم حرص بس از شد کم عمرم از سال یه انگار

س  ...کشیدم اسن 

 

 اینجا از راض   میداد نشون که طورهمون نعیم امیدوارم

  تا نده بدی خن   بابا به و باشه رفته
 

 هوار شم رو همیک

 ...بشن

 

 از فراز که بودم رفته فرو فکر به و در به بودم داده تکیه

 ...شد خارج اتاقش

 

 حرض...اخمو...خشمگیر  
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 رفت؟ باالخره:فراز
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 چند انگار بشینم تا رفتم مبل سمت و دادم تکون شی

 این در یعپ   بودم کرده سنگیر   کار هم ش پشت ساعت

 ...بودم خسته حد

 

خونه از دست به کیسه فراز  همون از ییک شد خارج آشن  

 ...بود آورده نعیم که بود های  کیسه

 

 رفتارش از بود ناراحت...آورد در داخلش از ایجعبه

 ...اصال بود مشخص

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گفت و کشید سوی  

 

 ...فرانسه اصل التشک:فراز

 

 توی   شکالت یه و کرده باز رو جعبه و زد پوزخندی بعد

 دهنش  تو شکالتو کاغذش کردن جدا بعد و برداشت رو

 ...نشست مبل رو و اومد سمتم و گذاشت

 

 ...باالخره رفت و اومد نعیم بود این مهم من برای

 

 سمت شدم بلند...داد قورت جویدن بار چند بعد شکالتو

خون  ملحق فراز به چای   لیوان دو ریخی    بعد و رفتم هآشن  

 ...بخورم فراز کنار رو چای   این داشتم دوست اینبار شدم
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 بلند اتاقت تو از آخر لحظه که صدای   اون اگه:مروارید

یم فاکتور رو شد  پیش خوب چنر   همه کنم فک بگنر

 ...رفت

 

 اون بیارم در ش که بود توش سوالم یجورای   امجمله این

 ...بود چ   داص

 

 ...افتاد دستم از کتابم آره:فراز

 

 ...بود مشکوک قضیه

 

 به توجه با چون داری دوست فندق   شکالت مطمعنم:فراز

یم رو تو خوب که رسید میشه نتیجه این به حرفاش

 ...داره خن   اتسلیقه از و شناسه

 

 ...برداشت چاییشو لیوان
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د حرف طعنه با داشت  ...ودب ناراحت یجورای   و منر 

 ...بود شنیده حرفامونو همه

 

 آره؟ دیگه سپیده:فراز
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 مینداختم لباسشوی   داخل فرازو چرکای لباس داشتم

 ویل کنم کاری   همچیر   براش که بود نخواسته ازم خودش

 روزا این شدمو بیدار وجدان داشتم سیع که بود مدت یه

نیم بمقل شکسی    برای تالشر  و بود شده آروم فرازم که

 ...کنم آروم کارا این با  کرد
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ی  داخل لباساشو از دست چند اگه نمیشد کم من از چنر 

 ...بشن خشک تا میداشتم بر و مینداختم لباسشوی  

 

 توجه با اونم داشت خن   موضوع این از خودشم حتم به

 مرتب کمد و میکنم مرتب همیشه که اتاقش به

 امروز به تا ویل میکنم فضولیایم یه بیر   این خب...ترش

 ...نخورده گوشم به فراز جانب از مخالفپ  

 

 به چنر   یا پول اگه تا کردم شلوارش جیب داخل دستمو

 کاغذی به انگار دستم که نشه خیس بود بخوری درد

 ...کرد برخورد

 

ون  و سوایل نگاه با و درهم اخمای با و کشیدمش بنر

 یه کردم بررش دستم تو رو برگ چند اون جستجوگرم

 ...بود خورده تا بار چند که بود شده تموم چک ستهد
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 برگه رو مرشدی فراز اسم چون بود فراز مال حتم به و

 ...بود شده نوشته

 

 خونه زنگ بخونم هارو مبلغ و کنم بررش خواستم تا

 ...اومد در بصدا

 

 باشه تونهیم یک روز از وقت این اینکه نه بودم متعجب

 ...نه

 

 داره؟ چک دسته فراز اینکه از

 

 و بودن آورده هجوم مغزم به زیادی فکرای بازم آن یه تو

 شدن شلوغ از تا نداره ربظ من به میدادم جواب فقط

ی ذهنم  ...کنم جلوگنر
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 شایل راه بیر   غریبه یه با رویاروی   برای بود مناسب لباسم

 ...انداختم شم رو

 

ون به نگایه در چشیم از نه در کیه مببین تا کردم بنر  منر 

 بود شده گرد آن همون در که من چشمای مقابل در

 ...دیدم اشوانو

 

 میکنه؟ چیکار اینجا اون

 

 دستپاچه کیم بلکه ترس از نه شد حبس امسینه تو نفس

 ...شدم

 

 ...کشیدم عقب
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 ؟ میخواد چ   داده؟اصال بهش اینجارو آدرس فراز یعپ  

 داشته العاط باید فرازه کار صاحب و دوست اگه اون

 ...نیست خونه االن فراز باشه

 

 وقپ   از کردم فکر این به ویل نکنم باز درو خواستم اولش

 دادن با برعکس و نکرده حقم در بدی هیچ دیدم اشوانو

 و بیام خودم به کیم شد باعث یجورای   بهم کار اون

 خییل که کنار به حاال دستمزدم کنم باور خودمو

 ...بود سخاوتمندانه

 

 ...اومد در بصدا خونه زنگ دیگه بار چند

 

 امخونه بود مطمعن انگار

 حاال میشد حساب ادی   ی   یجورای   کردنیم باز درو اگه

ی   باهاش بحال تا اگه  اون بعد ویل کنار به نداشتم معاشر

 ...هست فرازم کار صاحب اینکه و دستمزد و کار
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 رد مقابل خودم که جوری کردم باز درو آی   تصمیم یه تو

 ...گرفتم قرار
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 و رنجیده ایذره انگار انداخت باال ابروهاشو دیدنم با

 ...بود ناراحت

 ...کنم باز درو نداشتم تصمیم بود فهمیده انگار

 

 داره خودش در بدی چه شخصیت و ظاهر این با مرد این

 نزدیک بهم اون اگه و نشم نزدیک بهش میگه بهم فراز که

 کنم؟ دورش خودم از شد
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 باشه؟ داشته بدی باید حتما مروارید

؟ پس  چ 

 

 که نیسپ   خونه کردم بانو؟فکر شد عرض سالم:اشوان

؟دیگه باز درو  ...میشدم امید نا داشتم نمیکپ 

 

 

 ...دادم سالمشو جواب و زدم لبخندی اجبار به

 

 درو دیرتر یکم اگه که فرستادم لعنت خودمو بود بدجنش

 این  تحمل به نیازی دیگه و دبو  رفته اون میکردم باز

س  نبود؟ تشویش و اسن 

 

 باشه؟ راض   فراز اینکه بخاطر ؟فقط چرا
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منده بود بند دستم...سالم:مروارید  ...شر

 

 ...بود مشتم بیر   هنوز فراز شده تموم چک دسته

 

 ...کرد نگاه شمو پشت و شد بشاش صورتش اشوان

 

 ...داخل بیاد داشت دوست انگار

 

 کردم فکر نشد پیدات دیگه همکاریمون اون دبع از:اشوان

 کوچیکمون؟ همکاری اون از بودی راض  

 

 بود؟ اومده من بخاطر

؟ فقط  همیر 

 

 نداشت؟ کار فراز با
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؟ یعپ    چ 
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 ...بود شده سنگیر   نفسم

 اینجا انگار ویل نیست فراز چند هر میکردم احساس

 ...بشم مهمکال  اشوان با حپ   من ناراضیه و داره حضور

؟ اون باشه مهم برام حد این در باید چرا  برسر

 

 

  گفت زودتر خودش بدم بهش جوای   خواستم تا
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 چای   داخل؟برصف کپ   دعوت منو اشوان؛نمیخوای

ی؟  چنر 

 

 

 ...دادم قورت دهنمو آب...شدم تر دستپاچه

 

د بهشون مادرشون و پدر که های  بچه دخن   مثل  گوشر 

 در ندن راهشون خونه تو یا نکی    باز غریبه برای درو کرده

 گفتم مظلوم و لوحانه ساده حد همون

 

 ...که نیست خونه فراز:مروارید

 

 لباش رو آرویم خییل لبخند و...درخشید اشوان چشمای

 ...نشست

 ...کردمنیم احساس جانبش از منف   انرژی و بدی هیچ من

  بزنه آسیب بهم کردنیم سیع
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 بود من باوری زود و هاحمقان قضاوت بخاطر اینا شاید

 ...کردمنیم احساس بدی چنر   اصال من نه ویل

 

منده  خونه وارد شدم منتظر و  رفتم عقب قدم یک شر

 ...بشه

 

 خونه که مکای   تو اونم اون، با شدن تنها بود عجیب برام

 ...فرازه

 

 سیع...رفت بودیم چیده مبالرو که قسمپ   سمت آروم

 بده فضا بهم میکرد

 غریبه که برسونه باور این به منو میکرد سیع انگار آره

 آسیب بهم خوادنیم دلش...نیست خطرناک...نیست

 ...برسونه

 

 باشه؟ داشته میتونه چیکار من با فراز کار صاحب آخه
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 375_پارت#

 

خونه تو چپیدم شی    ع  حداقل بردن چای   بهانه به تا آشن  

 بدم کردن فکر فرصت خودم به شده هم دقیقه چند برای

 

 ...نکنم منطف   غنر  و عجوالنه کار دیگه

 

 شی    ع و برداشتم خوری غذا کوچیک منر   رو از گوشیمو

 ...گرفتم فرازو شماره

 

و این دیدم الزم که بود شده عوض من در چ    فراز به خن 

 بدم؟
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 بله؟:فراز

 

 جوابمو شد اینجوری و باالخره انتظار و بوق چندین بعد

 ...بود داده

 

 ...جوییدم لبمو

 

 ... فراز سالم:مروارید

 

 

 اینکه دلیل زودتر چه هر میخواست و داشت کاری انگار

 ...بگم بهش من یعپ  ...بفهمه زدمو زنگ بهش

 

 ...میشنوم:فراز
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 اینجا؟ اومده اشوان نداشت خن   پس

 

 

 آوردم پایینن   صدامو

 

 چجوری...دوی  یم...بشم مزاحمت خواستمنیم:مروارید

نیم...اشوان یعپ  ... یعپ   اینجا اومده کارت صاحب...بگم

 نتونستم دوی  یم...دوی  یم ویل...داخل بیاد بزارم خواستم

 ...اون آخه...کنم ادی   ی  

 

 ...کرد قطع تماسو اون و

 

ه یا...شدم الل من و شد گرد چشمام  شوکه بگم بهن 

 ...شدم
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 بدون تفاوت ی   اینکه نه داشتم دعوا و بیدادو دادو انتظار

 ...کنه قطع تماسو نشواک ایذره

 

ی  چند اشوان کردم فکر این به ویل شد بیشن   ذهنیم درگنر

 ...نشسته من منتظر اونطرفن   من  

 

 اصال نداشتم کارم رو تمرکز ایذره...داشتم دم تازه چای  

 برداشتمو کیک برش یه و ریختم چای   چجوری نفهمیدم

خونه از  ...شدم خارج آشن  
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 دستاش بیر   رو فنجون و خورد اییشوچ از ایجرعه

 ...گرفت
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 که میگشت فراز بر دور و بود مشوش و مشغول ذهنم

 بود؟ کرده رفتار تفاوت ی   اینجوری چرا

 

 داد؟ ترجیه رو تفاوی   ی   که شد امید نا ازم انقدر یعپ  

 

 حپ   یا راض   خیلیم اینجا من حضور از انگار:اشوان

؟ خوشحال  نیسپ 

 

 بخاطر زد خشکم اولش کردم اهشنگ شدو گرد چشمام

  گوی   رک این و بودم شنیده جانبش از که حرق   این

 

 اینجا خداست حبیب مهمون حرفیه چه این نه نه:مروارید

 ...که نیستم صاحبش من خودتونه دوست خونه هم

 

 ...دادم قورت دهنمو آب بار میر   چند برای بعد و
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 چای   نجونف...میکرد رفتار آروم و ریلکس خییل...خندید

 ...نشست صاف دوباره و گذاشت منر   روی رو

 ...انگار بود کشیده اتو ظاهرش مثل نشستنشم حپ  

 

 که بودن گرفته آدمای   روزا این برمارو دورو چرا دونمنیم

 من طرف از...بشن خونه این وارد خواستنیم دلمون

 ...خان اشوان فراز طرف از و نعیم

 

 

  و ارک سال چند بعد دیگه نه:اشوان
 
ت و زندیک  با معاشر

 دخن   یه فکر و رفتار زدن حدس دیگه مختلف آدمای

 ...خوردنه آب مثل من برای تو مثل ساده

 

 ...کشیدمیم خجالت بیشن  ...شده حبس سینه تو نفسم
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 ...شدم جمع خودم تو
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ی سخت خودت به نیست نیاز:اشوان  میکنم درکت...بگنر

 تو که شدم امید نا خودم از شن  بی میکنم تشویقتم حپ   و

 مخصوصا داشتم مالقات باهم که باری چهار سه همون

 ی   و امنیت از حد این هنوز کوچیکمون همکاری اون بعد

 بهت بفهیم که نکردی حس من جانب از رو بودن آزار

 ...زنمنیم آسیپ  

 

 ...مبهوت و مات من و بود شده خشک گلوم
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 منو داشت جنتلمن مرد یه و شخصیت با آدم یه مثل اون

منده  ...میکرد شر

منده ویل نبود این قصدش شاید  ...واقعا شدم شر

 

 دور اشوان از میگه بهم که فرازه خود از اشکال شاید

 ...باشم

 باشه؟ دیگه چنر   یه قضیه اصال شاید

 ادی   ی   من باید باشم؟چرا جریان این بده آدم باید من چرا

 کنم؟

 

 ...شدم مضخرف حس یه دچار رفت هم تو اخمام

 ...البته بودم گرفته آروم کیم

 

 آزارتون یا کنم توهیر   بهتون خواستمنیم من:مروارید

 ...نداشتم بدی قصد من...من...بدم
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 ...داد تکون شی و خندید

 

 فراز؟ به زدی زنگ شی    ع همیر   بخاطر پس:اشوان

 

 فهمیده...شد حبس دوباره لحظه همیر   در سینم تو نفس

 ؟ بود

 

 ...داد تکیه مبل پشپ   به و کشید عمیف   نفس

 ...کرد عوض رو بحث مسنر 

  کنه خواستم باز خواستنیم انگار

 ...بزنه حرق   دیگه مورد این در خواستنیم انگار

 

 ...داره مار مهره انگار ما رفیق:اشوان
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منده و خجل   فکر...میکردم تماشاش فقط ناراحت و شر

ه باشم الل میکردم  بد مردا همه نیسی    بد آدما همه...بهن 

 ...داره وجود هنوز خوبم آدم...نیسی    زات

 کش به نمیتونیم دیگه که شنیدیم و دیدیم بدی انقدر

 ...کنیم اعتماد
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 داره؟ مار مهره فراز گفتیم

 بود؟ اون منظورش

 

 جلب خودش سمت شی    ع خییل توجهارو همیشه:اشوان

 داری؟ اعتماد بهش اینهمه که کرده چیکار...کنهیم
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 تیکه پشت به کیم که ژسپ   همون تو طورهمون مستقیم

 نگاهم جدی اندیک البته ،مهربون،و منتظر بود داده

 ...میکرد

 

 اششیفته اول دقیقه همون در زنا که کنهیم چیکار:اشوان

 گندش؟ اخالق به توجه میشن؟با

 

 دلیل اشوان انگار...میداد هم حسادت بوی حرف این

 به احتماال که کاری صاحب...بدونه فرازو یتموفقع

 ...کنهیم حسادت خودش کارمند

 

؟ چه اونم  موفقیعپ 

 ؟ کنهیم خودش شیفته زنارو اول دقیقه همون تو فراز

 اینکه بدون یا داده انجام اشوان مقابل در اینکارو با چند

 ؟ اینجوریه اشوان لحن که افتاده اتفاق کنه تالشر 
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ی شد باعث فکر همیر    و...بخوره تکون قلبم تو یچنر 

 ...بشم ناراحت

 

د حرف جوری...کنم جور و جمع خودمو کردم سیع  منر 

 ... فرازم شیفته و عاشق من انگار

 

 ...نشستم صاف

 

 بود؟ من به منظورش

 

 گفتم جدی کیم...بودم کرده اخم که نبود خودم دست

 

 شدم؟ فراز شیفته من میکپ   فکر شما:مروارید

 

ه جواب میخواست انگار ویل کرده تمناراح فهمید  از بگنر

 ...بحث این
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؟:اشوان  نیسپ 

 

 

 ویل داشتم دوست فرازو من خب...بود آشوب درونم

اف این به غریبه یه جلوی اینکه  تو اصال نه کنم اعن 

 این فراز خود نبود قرار نبودم؟اصال فکری همچیر  

 ...بفهمه رو موضوع

 

 ...باشه محکم و قاطع لحنم کردم سیع

  رفت هم تو بیشن   اخمام

 

 فکر چ   من مورد در دونمنیم:مروارید

 و عاشق که زنای   بقیه مثل من...چون...چون...کردید

 ...نیستم اونا جزو اصال یا نیستم میشن فراز شیفته
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ایظ:مروارید  با که کرد مجبور منو اومد وجود به که شر

 و باشم اش تهشیف و عاشق اینکه نه بشم همخونه اون

 ...باشه داشته وجود ایرابطه ما بیر  

 

نیم زد لبخند...شد آروم صورتش...درخشید چشماش

 ...بود رسیده اینتیجه چه به دونم

 

 

  گفت ایدلجویانه لحن با

 

 خوب شمارو حداقل که شدم مطمعن خب خب:اشوان

 خوایه عذر ازتون باید بابت این از و نشناختم
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 فراز اطراف دور زنای بقیه مثل اشم مطمعنم چون...کنم

 ...نیستیر  

 

 فراز؟ اطراف و دور زنای

 

نیم دلم برسه؟اصال کجا به حرفا این با میخواست اشوان

ی من رو حرفاش خواست  مورد در و باشه داشته تاثنر

 ...کنه بدگوی   فراز

 

 

و همیر   تو  اخمای با فراز و شد باز یهوی   خونه در دار گنر

ل در سیع که عصبای   بشدت و هم در  خودش کنن 

 ...بست درو و شد خونه وارد داشت

 

ه و شدم بلند جام از شی    ع  ...بهش شدم خنر
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 قدم سمتمون بود گردش در اشوان و من بیر   چشماش

 ...برداشت

 

 زنگ خودم به داشپ   من با کاری اگه نبود بهن  :فراز

دی؟  منر 

 

 گفت تفاوت ی   و بود نشسته جاش تو بیخیال اشوان

 

 از بودم اومده...تو نه داشتم کار محمدی خانم با:ناشوا

 ...بشم دار خن   احوالش و حال

 

 نگاهم اخم با که افتاد فرازی به نگاهم و گرفت نفسم

 ...میکرد

 

نیم بنظر زیردست یا کارمند و کار صاحب یه مثل

 ...رسیدن
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 بشه؟ ناراحت دستش از اشوان نیست نگران فراز اصال

 .کارشه صاحب چون

 

  گفت آرویم به من به رو...نشست اشوان رویروبه داوم

 

 ...بزاری تنها مارو میشه:فراز

 

ه اندیک   گفتم آروم و کردم نگاهش خنر

 

 ...حتما آره:مروارید
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دم ورق کتابمو تمرکز بدون و فکر ی   داشتم  سیع منر 

 که چند هر ندم گوش حرفاشون به و نکنم فضویل داشتم

 ...اومد نیم هم صدای   هیچ

 

 بزنه؟ حرف اشوان با من حضور در خواستنیم دلش فراز

 این لحظه اون که نداشت تصمیمو این انگار هم اشوان

 ...بود راحت خییل جاشم انگار و کرد ترک رو خونه

 

 رقیب دوتا مثل اشوان و فراز کشیدم ایکالفه پووف

سیدن بنظر  ...و دوست تا منر

 

 یه ویل ره دا اعتماد اشوان به که حال عیر   در فراز انگاری

 ...هست بینشون هم مشکالی  

 

 

 باز بودم شده شدرگم
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 گوشم به خونه در شدن بسته صدای دقیقه چند از بعد

 ...شدم خارج اتاق از و کنم تحمل نتونستم دیگه و رسید

 

 بشینه روش تا رفتیم مبال سمت داشت که دیدم فرازو

 بود شده خارج خونه از اونیکه یعپ   این و نبود اشوان...

 بوده؟ اشوان

 

ونش فراز یا رفت خودش  کرد؟ بنر

 

ون کارشو صاحب یعپ    ؟ کرده بنر

 

 دستش زیر به داره دوست خییل انگار که کاری صاحب

 ...بشه نزدیک
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 بخاطر میکردم فکر...کرد نگاهم و کرده بلند ششو فراز

 نهک شماتتم دادم راه خونه به اون نبود در اشوانو اینکه

 ...نزد حرق   ویل

 

 اشوان گفتم و زدم زنگ بهش که بود راض   شاید

 ...همینه بخاطر احتماال آره...اینجاست

 

 ...رفتم سمتش
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 ...پرسیدم ایستاده

 

 رفت؟ اشوان:مروارید
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 ...بود داده لم یجورای   و مبل پشپ   به بود داده تکیه ششو

 

 ...رفت هم تو اخماش

 

ای   یه از استمیخو  دلم خییل
 مخصوصا بیارم در ش چنر 

 ...شدیم مربوط فراز به چون

 

 این تو صبح از...سوختیم گلوم و رفتیم گیج شم کیم

 بدتر داره حالم رفته رفته میکردم احساس و بودم حال

 ...میشه

 

 

 ؟ گفت چ   میخواست؟بهت چ  ...رفت آره:فراز
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 ...مبل رو نشستم وایستم شپا نتونستم دیگه

 

 از بود اومده کنم فکر...نیاوردم در ش زیاد منکه:مروارید

ی من ه خن   ...بگنر

 

 ...بست چشماشو فراز

 

 میکردی؟ باز درو نباید:فراز

 

 ...شدم جدی

 

 بیاد میخواد وقپ   یا نکنم باز درو نمیتونم من ببیر  :مروارید

م جلوشو خونه تو  رفیق دونمنیم یا کار صاحب اون...بگنر

 نداشته ارتبایط میشه مربوط تو به که شک با گفپ  ...تو

 که حالیکه در اونم میکردم عمل بهش داشتم منم...باشم

 زحمت که کاری بخاطر و نکرده حقم در بدی هیچ اشوان
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 و بود داده بهم خوی   دستمزد نداشت من برای زیادی

 منم شغیل آینده برای که همکاری اون داشت احتمال

نیم من...باشه داشته امهاد بود بخور درد به خوب خییل

 تو با مشکیل چه اون یا داری باهاش مشکیل چه دونم

ه...داره  من چون نیاد اینجا بخوای ازش خودت بهن 

  ی   نمیتونم
 

 ...بیارم در بازی جنبه ی   و فرهنیک

 

 ...نشست جاش تو صاف و خورد تکون کیم

 

وع االن کردم فکر  آروم ویل کردن بحث به باهام میکنه شر

 ...میکرد متعجب منو همینم و نگارا بود

 

 که خوامیم ازت مربوطه من به اون چون کپ  یم فکر:فراز

؟ دوری ازش  کپ 

 

ه  چیکار داشت دقیقا االن فراز...فقط کردم نگاهش خنر

 میکرد؟
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 ...نبودم سوال این منتظر اصال
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رت به کپ  یم فکر:فراز نم حرف ض   ...منر 

؟ داشته حسای   درست شغل یه خوامنیم یا  باشر

 

 خوشحال خیلیییپر  باشم؟متعجب؟یا ناراحت نمیدونستم

ای   میخواد انگار فراز که
 ...بگه بهم یچنر 

 

 راه خونه تو اشوانو اینکه بعد  فراز که بره وییل قییل دلم

 که اونه این بازم زدم حرف اونجوری باهاش و دادم

ای   و کنه دلجوی   ازم میخواد
 بده؟ یحتوض بهم رو یچنر 
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 من اطرافیان تو برعکس نیست بدی آدم اصال اشوان:فراز

ین نه بهت آسیپ   اون...بشه حساب شاید آدم بهن   ...نمنر 

 

 میگفت؟ اشوان خوبیای از داشت که بود فراز

 

 

 زوم دقیق...میکردم نگاهش منتظر...بودم شده شوکه

 خارج دهنش از که ایکلمه و حرف هر تا بهش بودم شده

 ...بشنوم حسای   و درست رو میشه

 

 خانواده یه از دخن   یه با کنه ازدواج بود قرار اشوان:فراز

 انگار ویل...تموم چ   همه بهش میگن چ   و خوب

 من با اینکه بعد دخن   اون چون نبود درست انتخابش

 نبود موفق خب بشه نزدیک بهم داشت سیع شد آشنا

 شتبایها من میدونست...کرد چرکیر   دل من از اشوانو ویل

 بهش خب...بود ناراحت منم از بازم ویل نشدم مرتکب
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 رو موضوع اون هیچوقت اشوان مطمعنم...میدادم حق

ه اون از چند هر نمیکنه فراموش  ویل ...و شد جدا دخن 

 ...کرد فراموش بشه که نیست اتفاق   این

 

ای   یه به داشتم تازه تازه
 حرفای...رسیدمیم چنر 

 شیفته اول دقیقه همون تو وزنار  فراز اینکه...اشوان

 میکنه؟ خودش

 

 ...بود این جریان پس

 

ی ثروت و اخالق و تیپ  خوش و جذابیت از اشوان  چنر 

ی که بود اومده سنگیر   براش شاید...نداشت کم  که دخن 

 دستش زیر عاشق کنه ازدواج باهاش قراره و عاشقشه

 بشه؟
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 ...بوده سخت خییل براش حتما

 

 ؟ داشت من با ارتبایط چه موضوع این ویل

 ...بده توضیح من به باید حرفو این فراز چرا

 

 فراز اصال نه یا و کنه اخراج فرازو میتونست اشوان خب

ه فاصله شغلش و اشوان از  ...بگنر

 

خری...نبود درک قابل برام اصال دوسپ   این  رفیق که شر

 ...شده منال و مال اونهمه با هلدینگ اون صاحب

 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

؟شغلت کار اشوان برای تو:مروارید  چیه؟ اونجا میکپ 

 

 که نه جوری ویل بود جدی نگاهش...کرد نگاهم مستقیم

 ...سوالم این از بازم کنه پشیمون منو

 

 ...باشم اونجا مجبورم...نیست مهیم کار:فراز

 

 ؟ پول بخاطر...بود مجبور

 

 

 ...پرسیدم ای دیگه سوال

 

 ...من اغش  میاد مدام اشوان چرا:مروارید

 

ون پیشونیش رگ و کشید ایکالفه پووف  ...زد بنر
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 همیر   بخاطر...هست ما بیر   ایرابطه کنهیم فکر اون:فراز

 ...کنه تالق   میخواد

 

 

 فراز از میخواد اینکه بخاطر یعپ  ...شد گرد چشمام

ه انتقام  ...بشه نزدیک من به داره سیع بگنر

 

 ...بود ایبچگانه یا احمقانه فکر چه این

 

 از طریق این از و بشه نزدیک من به میخواد یعپ  :مروارید

ه انتقام تو  داریم؟ دوست همدیگرو ما کنهیم فکر...بگنر

 

  براش بود سخت انگار...داد تکون ششو فقط فراز

 .گفت ویل موضوع این گفی    بود سنگیر  
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 عالقمند بهت گفت اون...اون نیست این فقط:فراز

 ...شده

 

 این همینکه...نبود من توان در شوک این تحمل دیگه

 غنر  برام خودش اندازه به آورد یم زبون به فراز حرفارو

 ...بود تحمل و باور قابل

 

 اجزا تک تک تو رو عصبانیت و حرص میشد وضوح به

 ...دید بدنش حرکات و صورت

 

 ...کردیم نگاه همدیگه به مستقیم
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 برام اینکه نه بدوی   رو واقعیت تا گفتم اینارو:فراز

 ...باشه آسون گفتنش

 

 ...ازش باشم ممنون باید خب

 ...بود زده خشکم

 باید دلم کجای بود؟اینو شده عالقمند بهم اشوان

اشتم؟  منر 

 در که بود کرده باورش فرازم حپ   که حرق   و عشق

د حرف موردش  ...منر 

 

 

 هم تو اخمام فقط بدم نشون واکنشر  چه دونستم نیم

 ...بود

 

  فتمگ
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 ...ببینمش خوامنیم دیگه:مروارید

 

 

 جور هم با دوتا ما اصال و نداشتم اشوان به حش هیچ

ایم ی   بهش نمیخواست دلمم و نبودیم  ...کنم احن 

 

  داد تکون شی فراز

 

 

ه گفتم:فراز  ...کنه گم گورشو بهن 

 

 ...موند باز دهنم

ه بود گفته کارش صاحب به من بخاطر فراز  گورشو بهن 

 کنه؟ گم
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؟حتما:مروارید  آره؟ کرد اخراجت کار از چ 

 

 ...زد پوزخندی

 

 به...کنم فکر چ   به دونستمنیم اصال لحظه این تو

 بود؟ گفته من به شدنش عالقمند از فراز پیش که اشوای  

 مورد این در و بود نشسته مقابلم اینجوری که فرازی یا

د؟ حرف باهام داشت  منر 

 ؟ بود هداد اشوان به که جوای   یا

 بهش؟ داده جوابو اون چرا اصال یا

 

 ...سوال از پر و بودم شوکه  خییل...بودم متعجب

بان فقط که جوری  ش بدنم و میکردم احساس قلبمو ض 

 ...بود شده
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 یم اتفاق گنگ و نامعلوم رابطه این بیر   اتفاقای   یه داشت

 ...بود شده درگمیم ش باعث همیر   و افتاد

افا یه مثل اتفاق این  ...بود عن 

 

 ...نباش این نگران تو...نمیکنه اخراج:فراز
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 داشت؟ جنبه حد این در رئیس بعنوان اشوان یعپ  

 

 فراز میدونستم چون بود راحت خیالم کیم حداقل اینبار

 ...هست بهم حواسش همیشه مثل

ا از خییل نبود ناراحت اشوان از من  با بود آرزوشون دخن 

ی زیاد احتمال به و کی    ازدواج اون  ازدواج اون با که دخن 
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 ...و شدن مند عالقه این ویل میشه هم خوشبخت کنه

 ...نبود هضم قابل برام

 

 ایعالقه بهش من اینکه بخاطر خواستنیم دلم طرق   از

ایم ی   بهش ناخودآگاه حپ   ندارم  ...کنم احن 

 

 ...کشیدمیم خجالت اون با روشدن روبه از انگار یجورای  

 قبل مثل میتونستم گفتنیم بهم جریانو این فراز اگه

 بگم بدونم مقرص فرازو بازم و بشم رو روبه باهاش عادی

 دوری اشوان از میخواد ازم که داره شش تو فکری حتما

 ...کنم

 

ت باهاش نمیتونستم...نه گفتگو این بعد ویل  کنم معاشر

 ...نیفته یادم حرفا این و
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ین پس  به االن که بود فراز حرف همون من برای کار بهن 

 بودم رسیده درستیش

 

 دوباره که مدی   یه برای حداقل اشوان از کردن دوری

 ...نیاد شاغم

 

 ؟ داریم چ   ناهار:فراز

 

و این تو  الیک خیاالی فکرو عالم از منو فراز سوال دار گنر

 ...کرد خارج

 

 کم قبال...حرفاش رفتارش...بود شده عوض انگار فراز

ی و بود حرف  روزا این ویل دادنیم توضیح برام رو چنر 

 ...شده برعکس

 

 ...میکردم گرما احساس
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 ...شدم بلند جا از

 

یم خونه کارای به داشتم بعدش و خوندم درسامو:مروارید

ی...اومد اشوان که رسیدم ی یه االن نپختم چنر   ش چنر 

 ...گشنمه خودمم میکنم هم

 

ی با تا میکردم فرار داشتم  ...کنم مشغول خودمو آشن  

ی االن نه:فراز  ...میدم سفارش یچنر 

 

 ...شد هم در صورتم

 

 

ون غذای زیاد من نه:مروارید  وقپ   اونم ندارم دوست بنر

ی میتونم خودم که م االن ... کنم درست یچنر   املت حاض 
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و و ون غذای ویل بخورم نمنر  برای میخوای تو...نه بنر

 ...بده سفارش خودت

 

 ...داد ترجیه منو تخابان همیر   اون و
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 ...میکرد درد بشدت گلوم

 ...خوردم شما میدونستم و

 

 برم و بکنم دل خواب رخت از نتونستم امروز که جوری

 ...دانشگاه
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یم باهم داشتیم درس روز یه تو فراز با و بودم آماده وقپ  

 اتاق از هنوز ویل داشتیم درسم روز یه تو اگه یا و رفتیم

یم تنهای   خودشو شاغم اومد نیم فراز بودم نشده رجخا

 ...رفت

 

 از من چون بشه مزاحمم مثال خواستنیم دلش شاید

دم ی   این به رفتارش  یا دانشگاه تا من همراهیم از که نن 

 باشه ناراحت خونه به برگشی    موقع یا و دانشگاه تو

 ...رسیدیم بنظر راض   خیلیم برعکس

 

 فراز خود فقط و فقط منم نکردن ربیدا همون دلیل خب

 منتظر باید نکنم الیک خیال فکرو بخوام اگه و دونهیم

 ...بده توضیح برام خودش مناسب موقعیت یه تو تا باشم

 

 میکردم شفه بشدت چون کنم تحمل  نتونستم دیگه

م اسنپ و بشم آماده شدم مجبور  دکن   برم خودم تا بگنر
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 پزشک به دیرتر و نمک درمای   خود اگه میدونستم چون

 ...میشه بدتر حالم کنم مراجعه

 

 که بودم نشسته حایل ی   و خراب حال با دکن   مطب تو

 ...اومد در بصدا گوشیم

 

 ویل دادم جواب شی    ع...بود افتاده صفحه رو فراز اسم

 ...بود گرفته صدام

 

 حالم به بود برده ی   فراز و بودم خورده شما بود روز دو

ه منو که شنهادشپی مقابل در  کرده مقاومت دکن   بن 

 خوب حالم بخورم گیایه دمنوش یه بودم گفته...بودم

 ...میشه

 

 پیدا جیبش داخل از که چیک دسته وقپ   خاصیم واکنش

 و بود نداده نشون خودش از دادم تحویلش بودمو کرده

سیده سوایل منم  ...بودم نن 
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 یجورای   و نمیکنم حساسا زمانو گذر میشم مریض وقپ  

احت و خواب فقط دلم میشم منگ  ...میخواد اسن 

 

 که ساعپ   دو گذشت ساعت دو این اصال یک دونمنیم

 خودشو ...و دکن   رفتم تنهای   خودم فهمید اینکه بعد فراز

 توسط شم کردن وصل و داروهام گرفی    بعد و رسوند

 شدنش تموم و ...و پرستار

 ...رسوند خونه به منو

 

 شده مچاله خودم تو وار جنیر   و کشیده دراز تختم رو

 ...بودم
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 شد کشیده روم پتوی   که

 ...بود کرده همرایه اتاقم تا منو که بود فرازی

 

 ...لجبازی خییل...دکن   بریم دیشب گفتم بهت:فراز

 

دم حرف دماغم تو و بود شده کیپ بینیم  صدامم منر 

 ...بود گرفته

 

 ...خوبه حالم االن:مروارید

 

 و میکرد خواستم باز داشت حالم این تو...زد پوزخندی

 ...بود جدی برخوردش

 

 ...بخوابه نرم گرمو جای یه تو آدم خوبه خییل:مروارید
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نیم خودمم...بودم خوابیدن مرز تو بودم بسته چشمامو

 ...میگم فراز به حرفارو این دارم چرا دونستم

 

 بشم یدارب و بخوابم من برس کارت به برو تو:مروارید

 ...میشه خوب حالم

 

 و خسته تنم چون انگار میشدم بیهوش داشتم کم کم

 ...بودن گرم و سنگیر   چشمام

 

  خمار چشمامو...شد کشیده امگونه رو وار نوازش دسپ  

 بود نشسته تخت رو کنارم که دیدم رو فرازی و کردم باز

 ...میکرد نگاهم مستقیم و
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 ...داری تب:فراز

 

 رویاست اینا همه میکردم فکر...شد بسته چشمام وبارهد

 ...زدم توهم من و

 

 ... نبینم فرازو بشم بیدار اینکه بعد میکردم فکر

 

 شماخوردگیم ویل میکرد درد بشدت شم شدم بیدار وقپ  

 آمپویل تا سه و شم اون بعد اونم انگار بود بهبودی روبه

 ...بودم کرده جان نوش که

 

 تنم...شدم خارج اتاق از و کندم دل ختت از سخپ   به

 بشدت و اومد نیم خوابم دیگه ویل میکرد درد هنوز

 ...بودم کالفه
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 های پنجره و بود خنک ویل آفتای   هوا بود  پنج ساعت

 تکون رو بنفش حریر پرده باد و بودن مونده باز تراس

 ...میداد

 

 کردن ش حوصله...شد خارج اتاق از فراز حیر   همیر   تو

 ...نداشتم ...و لشا

 

ت  قبل و بودم پوشیده مانتو زیر از که مشیک گشاد تیرسر

 تنم مشکیم کتان شلوار و بودم آورده در مانتورو خواب

 ...بود

 ...آویزون شم پشت موهام و

 

 ...انداخت بهم پا شتا از نگایه یه فراز

  داشتم حسای   یه

 ...گرفتمیم گر داشتم باز

 فتم؟منر  اشتباه راهم باز داشتم
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 خوبه؟ حالت:فراز

 

ی دارو و آمپول بجز صبح از...دادم تکون شی  چنر 

 اینکه به فکر با...نداشتم اشتها اصال چون بودم نخورده

ی باید االن   احساس کنم آشن  
 

 ...کردم خستیک

 

 ...گشنمه یکم...خوبم آره:مروارید

 

 وارد من از زودتر و داد تکون شی خودم مثل فرازم

خونه  ...شد آشن  

 

  لباس اون با
 

 ...بود جذاب خییل هم راحتیش و خونیک
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خونه وارد شش پشت  ...شدم آشن  

 

 ... گرفتم سوپ برات:فراز

 

 رو داشت که رو کوچیک قابلمه اون محتوای مطمعنم

اشت گاز اجاق شعله  که خودش چون خریده رو منر 

 ...کنه درست نمیتونست

 

 

 بودم من این...بودم ظرمنت و نشستم صندیل رو حالی  

 فراز اینبار ویل رسیدمیم خونه کارای و غذا به همیشه که

 ...میکرد گرم سوپ برام داشت که بود
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 بیشن   یکم کردم فکر ویل کنم بیدارت خواستم:فراز

ه بخوای    ...بهن 

 

ه فقط  و اخمو مرد همون بود فراز این...بودم حرکاتش خنر

 تغینر  زندگیم تو اچنر   خییل دیدنش بعد که هموی   جدی

 ...کرد

 

 ای دیگه مرد به حش هیچ...داشتم دوستش من و

 اصال و نداشتم مخالف جنس به رغبپ   اون قبل نداشتم

 ...نبودم فازا این تو

 ...مردم این عاشق مطمعنم مطمعنم، االن ویل

 

 باعث فراز ویل میکردم عمل و کرده فکر منطف   همیشه

 لج ش از که...شمبا عجول که بشم لجباز بود شده

 ...نکنم که کارا چه باهاش
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 که مردیه همون این...اومد لبم رو لبخندی حالمم این تو

 چند این تو که بوده بهم حواسش همیشه که...منه حایم

 ...بوده پشتم همیشه وقت

 

ی  مرد یه طرف از محبت و کار تا چند با که نیستم دخن 

 ...ببازم دل و بخورم گول

 

نیم دلم بشناسمش خوب میخواد دلم داره قفر  خییل فراز

 باور من و بزنه حرق   موردش در کش خواد

 وحسای   ،درست خوب خودم میخواد دلم...نه...کنم

 ...باشه خودم مال میخواد دلم بشناسمش

 

 ...عشقش به...خودش به...دارم نیاز بهش من

 

 ...بگه اون  باید اول...بخواد منو اون باید اول البته
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 ...گذاشت مقابلم بود رو رنگو خوش که رو سوپ کاسه

 

 ...کنم کباب گرفتم جیگر  یکم...بخور اینو تو:فراز

 

سید بهم داشت...میکرد محبت بهم داشت فراز  ...منر

 

 ...مرش:مروارید

 

 چنر   چون...شد خارج خشکم لبای بیر   از فقط کلمه این

 ...بگم نمیتونستم ای دیگه
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ه نگاهمون  لبشو گوشه کوچیک لبخند...بود هم خنر

 ...دیدم

 

 ...داشتم دوست فرازو این من

 

 بار چند رو سوپ و برداشته قاشقو و انداختم پاییر   شمو

 ...گذاشتم دهانم داخل قاشف  ...زدم هم

 

 ...بود طعم خوش

 

 فراز و خوردمیم رو خوشمزه و داغ سوپ اون داشتم آروم

 ...بود مشغول

 

 ...بود خریده که جیگری زدن سیخ هب و کردن خرد مشغول
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 دوست چقدر...باشه خونه مرد اومد یم بهش چقدر

 ...رسیدیم بنظر داشتپ  

ور پرس اون از چقدر  ...االن بود دور محله شر

 

 ...افتاد بود زدن اونشب که بازوش رو تتو به نگاهم

 که قسمپ   همیر   یا...نداشت بدنش رو تتوی   هیچ کاش

 ...دیده قابل

 

  ویل خییل جذاب
 

 تنش کردن اذیت و پوستش کردن رنیک

 ...نیست خوشایند برام

 

 کنم براش میتونم چیکار کشیده سخپ   خییل انگار فراز

 ...باشه آروم که
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 مثال و بودم کشیده دراز تلویزیون جلوی و مبل رو بیکار

 و نبود بهش حواسم اصال ویل میکردم نگاه فیلم داشتم

 ...چرخیدیم ازفر  اطراف فکرم

 

 چند از هر که کارای   با و بود برده دلمو بدجور که فرازی

 شعله بیشن   خواسی    آتیش این میشد باعث میکرد گایه

ه  ...بگنر

 

ی من بودم تعجب در ا اینجور فاز تو که نبودم دخن   چنر 

  اینجا ساله چند باشم
 
 که مردای   و پرسا بودن میکنم زندیک

 کار این به رغبپ   اصال من و بشن نزدیک بهم بخوان

  وجود با...باشم نداشته
 
 تحمل و ساحل خونه تو زندیک

 درس ذکرم فکرو تمام و موندم تنها من مصیبت همه اون

فت و  ...بود زندگیم تو پیرسر
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ا خییل ویل نکردم فراموش هدفمو  و کرده تغینر  چنر 

م دارمو فراز به که حش این جلوی دیگه نمیتونم  ...بگنر

 

 نازک دخن   من نشدم خام مهربوی   و محبت هارتاچ با من

 اینجا تا من مستقلم من نیستم عنرص سست و نارنج  

 ...کردم تحمل سخپ   و کشیدم زحمت کیل

 

 

 خودم مال اونو میکنم فکر فراز به وقپ   چرا دونمنیم

 مثل اونم میکنم فکر که محضه بدبخپ   این و میدونم

 خودمه؟

 

اف بدبختیه  ارم؟د دوسش کنم اعن 

 

 ایستاده شم باال یک از فراز دونمنیم اصال کشیدم آیه

 ...اومدم خودم به صداش با که بود

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خوبه؟ حالت:فراز
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ه... کردم نگاهش  انقدر که بود من بدشانش از ...خنر

 خواستنیه؟ و جذاب

 

 

ه و بود خوب خییل حالم   شما اون از بگم بهن 
 
 خوردیک

 به  بگم باید البته بود مونده جا به درد گلو کیم فقط

  و آمپول و دارو همه اون لطف
 
 ...فراز رسیدیک

 

 ...خوبه حالم آره:مروارید
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 ...بزنیم قدیم یه بریم پاشو پس:فراز

 

 با رو شوکه و متعجب منه و اتاقش تو رفت برگشت و

 ...گذاشت تنها خودم

 

؟  چ 

 

 بزنیم؟ قدم بریم

 فراز؟ با اونم

 کرد؟ درخواستو این خودش

 

 

 زیاد احتمال به یا نداد بهم دادنو جواب فرصت اصال

 ...کردن مخالفت فرصت
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 شما عایل هوای و فصل این تو بدشانس من درسته

 ...بود خوب رویم پیاده برای هوا ویل بودم خورده

 

 شب؟ ده ساعت آخه

 

 رفتار...بود رفته ش حوصلم خودمم...شدم بلند جام از

 باهام بیشن   میکرد سیع انگاری و  کرده تغینر  خییل فراز

ه گرم  ... بگنر

 

 بدجور بدبخت منه آخه میکرد بداخالق   سابق مثل کاش

م اون دلباخته  میکنه؟ سستم بیشن   کاراش این با چرا برسر

 ...نیستم زدن جا آدم من

 تو خودش کنه عاشقم این از بیشن   اگه بدونه باید آره

  ...میفته دردش
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یم قدم میشد رد ماشیپ   گایه از هر که خیابوی   تو آروم

 ... زدیم

 

 به نیازی دیگه که هیکلشم و بود من از بلندتر قد اون

 حرق   و بودیم آروم دو هر...نداشت توصیف و تعریف

 ...زدنمنیم

 

 ...کنم تصور فرازو این نمیتونستم اصال پیش ماه چند

 به تصمیم همیر   برای آزرد منو کیم سکوت این

 ...گرفتم ستنششک

 

 نمیبینمش؟ مدتیه فراز؟یه کجاست موتورت:مروارید
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 برای رفت ضعف دلم من و کرد نگاهم و چرخوند ششو

 بودم داشته نگه سفت دلمو ویل...لبش گوشه لبخند اون

 

 شده؟ تنگ موتور اون برای دلت انگاری:فراز

 

 ...آره راستیتش خب

 

 بر قدم هم رکنا که جوریهمون و زدم آرویم لبخند منم

 ...گفتم آروم میداشتیم

 

 ...بود خفن و خوب خییل آره:مروارید

 

 ...خندیدم بودم کرده تلفظ که خفپ  کلمه به ریز ریز بعد و

 

  گفت و داد تکون شی فراز
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 ... فروختمش:فراز

 

 فروختش؟...زد خشکم و ایستادم حرکت از من و

 

 ...شهبا داشته دوسش خییل فراز رسیدیم بنظر آخه

 

 رسیدیم بنظر بود خوب خییل چرا؟اونکه آخه:مروارید

 و باز ماشیر   که هسپ   اونای   از بهش میگن چ   یجورای  

 دوسش خییل انگاری یعپ   بگم چجوری...بازن موتور

 ؟ داشپ  
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 بروی رو جلوتر قدم دو و ایستاده حرکت از من مثل اونم

ه منو داشت و ایستاده من  انگار و... یکردم نگاه خنر

 بررش رو ناشناخته موجود یه میکروسکوپ زیر داشت

 ...میکرد

 

ای ویل آره:فراز  وجود داشی    دوست برای هم دیگه چنر 

 ...دارن

 

ه داشت چرا چرا  منظور از پر اشجمله و میکرد نگاهم خنر

 رسید؟یم بنظر مفهوم و

 

ی چه فراز...دادم قورت دهنمو آب  داره؟یا دوست رو چنر 

 رو؟ کش هچ

 

 شده؟ عاشق بحال تا فراز

 عاشقه؟ االن اصال یا
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وع دوباره و افتاد راه به اون  با منم...زدن قدم به کرد شر

 ...رفتم شش پشت سست تپ  

 

 

 خراب حالمو باشه زی   عاشق فراز اینکه به کردن فکر

 ...میکرد

 

 دو خنده صدای که میداشتیم بر قدم هم کنار بازم اینبار

 ...بشه جمع اطرافم به حواسم دش باعث نفر

 

 پیاده برای اوناهم انگار...اومدن یم داشی    روبه از ذوچ  

ون بودن اومده روی  ...بنر

 

ی داشت مرده  ...خندیدیم هم زنه و میکرد تعریف چنر 
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ه نگاه ل قابل اصال که امخنر  وقپ   شد باعث نبود کنن 

 ...بزنه لبخند بهم زنه گذشی   یم کنارمون از داشی   

 

 رو موضوع این چشما اون رسیدیم بنظر خوشبخت

اف  ...میکردن اعن 

 و باشه رها و آزاد اینهمه مردش کنار زن خوبه چقدر

 ...برسه بنظر خوشبخت اینهمه

 

 دست و پریدم جام تو کیم شوکه شد گرم که چپم دست

 اون و گرفته دستمو محکم که دیدم رو ای مردونه و بزرگ

 ...بود وصل فراز تن به دست

 

 فراز؟ دست این آره آره کردم چک بار چند
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 دستمو خواستم بودم شوکه...میکرد چیکار داشت اون

 ...گرفت محکمن   ویل بکشم عقب

. 
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 ...کردنیم نگاهم اصال اینکه جالبن  

 

 ...بیام حرف به دیرتر بود شده باعث کار این شوک

 

؟ چیکار فراز:مروارید  میکپ 

 

 ...انگار میکشید خودش دنبال منو و رفتیم هرا داشت
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 بود؟ این جوابم...زد لبخند

 

 تو المصپ   حس یه ویل گذشتیم خوش بهم داشت خب

د آژیر مغزم  ...بشم اتفاق و لحظه این مانع باید که منر 

 

 ...نکرد رهاش اون ویل کشیدم عقب دستمو دوباره

 

 ...بازوش به چسبیدم که کشید جلو به کیم منو

 

ون نفسمو   متعجب و بودم شوکه...دادم بنر

 

 .... بود بندری ریتم رو که قلبم بدتر همه از
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 ...باشه داشته توجییه اینکارش برای باید فراز

 ...دیدمنیم صمیمیت این برای دلییل

 

 گذشته کنارمون از که نفری دو همون مثل زوج دوتا مثل

 اندازه ونا به نه میداشتم بر قدم هم کنار داشتیم بودن

 ...راض   و خوشبخت

 

 ...داشت جریان بیر   این حش یه ویل

 

ا خییل از ویل...بود خوشانم خوش سیدم چنر   ...مین 

 

 ...زدم صداش آروم

 

 ....فراز:مروارید
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 ...جان:فراز

 

 اگه...جان گفت ...جانم نگفت حاال...لرزید بیشن   دلم

د بکار هم رو میم اون  ...بودم زده رو سکته من که مین 

 

 تر گلومو خواستم میشم شوکه که مواقیع مثل دوباره

 ...کنم

 

 ...بود بعید فراز از جان کلمه همیر   ویل

 

 حرکاتشم این ویل دارم دوست فرازو من آره دارم دوستش

 مقابل که شدم مردی عاشق من...نیست درک قابل برام

 ...نکرده حقم در کم لطفم البته کرده کارا خییل چشمام

 

 چ   االن پس نبود من پسند مورد اصال اوایل اون ویل ویل

 شده؟ عوض
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ه  محبتشو فرار...شده عوض فراز برسم نتیجه این به بهن 

 ...کرد ثابت بهم ویل نیاورد زبون به

 

 منو فرازم کنم فکر این به باشم خیال خوش اگه آره

 بگم باید داره دوست

 

 اصال خونش سایلو  تغینر  خونش به من دادن راه با فراز

ی   وخوی   و زندگیش مکان تغینر   کرده خرج برام که غنر

ا بقیه برای چرا پس بود داده نشون محبتشو بود  دخن 

 نمیکرد؟ اینکارو
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ه؟ دستمو االن باید چرا  بگنر

 ؟ روی پیاده بیاد من با باید چرا

 

 بزاره؟ کنار بازیشو دخن   باید چرا

 

ایظ به توجه با  نفس بود شده عثبا بودم توش که شر

 بود آروم کردم نگاهش و کرده بلند شمو بیارم، کم

 ...بود آروم لحظه این و االن حداقل

 

 پرس به که فرازی دیدمش که نبود اول روز فراز این

 ...رسیدیم بنظر شد و لجباز و دهن بد و خالفکار

 مردی کوچیکه خانواده یه صاحب که بود مردی مثل االن

 در صد البته کنه تغینر  که کنه رفتار ن  به کنهیم سیع که

 ...خودش اصل به برگرده صد
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 رها دستمو نکردو مقاومپ   اینبار کشیدم عقب دستمو

 ... کرد

 

 

 دوست حسو این اصال من و سبک و شد خایل دستم

  نداشتم

 ...رفت هم تو اخمام

 من و محکمن   اینبار گرفت دستمو دوباره فراز یهو که

 ...نکردم مخالفپ  

 اونم دیدم کردم نگاهش و بردم باال شمو دوباره وقپ  

 ...کنهیم نگاهم

 

ا خییل به داره اونم انگار بود خنپ   صورتش یم فکر چنر 

 ...کنه

 

 ...من به همه از بیشن   و
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 در زیادی چنر   بدبختانه که بودم شده مردی عاشق من

 ...دونستمنیم موردش

 ...ندارم خانواده کن فکر بود گفته
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 ...دروبست اومدو فراز شمم پشت و شدم خونه وارد

 

دم گیج کیم و بود سنگیر   امسینه  ...منر 

 

 و بودم تنها باهاش ماه چند...رفتم مبال سمت دستپاچه

 ...بودم نشده داشتم االن که حش دچار هیچوقت
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 این نباید آخه...افتادم یم پس رفتیم پیش اینجوری اگه

 ...میشد شیدهک اینجا به رابطه

 

ی هیچ انگار ویل میکردم مقاومت من  پس...نداشت تاثنر

دم فراز علیه بر فکرم تو همیشه که حرق   همه اون  منر 

 ؟!چ  

 

 شب انگار که بودم ای ندیده مهتاب و آفتاب عروس مثل

 کشیدمیم خجالت فراز از حد این در...ازدواجشونه اول

 ...بود آروم و خونرسد اون ویل

 

 انگار...ایستاد در مقابل ویل رفت تاقشا سمت اون

 ...جنگیدیم خودش با داشت

 

  گفت اشگرفته و مردونه صدای همون با
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ی:فراز  نداری؟ نیاز چنر 

 

 خارج گلوم از صدای   انگار و بودم الل لحظه چند برای

 شد بلند آرویم و ضعیف   به صدای   باالخره نمیشد

 

 ...ممنون نه:مروارید

 

 کرد؟ فرار...بست درو و شد شاتاق وارد فراز و

 

 ...نشست لبام رو آرویم لبخند

 

 زندای   اتاق تو خودمو و دویدم اتاقم سمت شی    ع منم و

 ...کردم

ه باشن دور هم از جنبه ی   دوتا  ...بهن 
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نیم ناراحپ   و کسالت احساس و بود خوب حالم چرا

 ؟ کردم

 

 خواهان بازم ویل نداره شانجایم حس این میدونستم چرا

 بودم؟ گرفتنش شدت

 

 غنر  و فکر ی   آدمو که سوز خانمان احساس این از امان

 ...کنهیم منطف  

 

 گرفتم گر ...بود بوسیده منو فراز که افتادم شپ   اون یاد

 ...تخت رو

 

 بودم؟ کرده تغینر  اینهمه چرا
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ی اصال منکه:خاطره  ...نشدم متوجه چنر 

 

 ...بستم کتابو و کشیدم ایکالفه پوف

 

 میکنم؟ خسته خودمو الیک دارم من بگو پس:مروارید

 

 ...انداخت باال ایشونه حالی   خاطره

 

 که بود مشغول فکرش و نبود خوب اصال حالش انگار نه

 هنوز درس یه قواعد دادن توضیح  ساعت نیم بعد

ی متوجه  ...بود نشده چنر 
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ون حالت:مروارید  انگار؟ نیست منر 

 

 صورت ویل خندیدم بعد و بودم هزد حرف خودش مثل

 ...بود خنپ   اون

 

 شی    ع نبود ...و چیپ   مقدمه اهل زیاد خاطره...کرد نگاهم

یم کار به توانشو تمام و مطلب اصل ش رفتیم چکشر  و

 ...کنه هنگ یهو قدییم چیپ   گوشر  همون مثل آدم تا برد

 

 ...کرد ازدواج رضا:خاطره

 

 کیه اصال و چیه رهخاط منظور کنه پردازش مغزم تا

 با اینبار شدم حرفش متوجه اینکه بعد که بود زده خشکم

 ....زد خشکم شده گرد چشمای

 و خودش ش تو کوبید رو بود دستش که کتای   خاطره

  گفت
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  آدم همچیر   بخاطر که من ش تو خاک ای:خاطره
 

 الدنیک

 نگاه بخاطر...کردم بحث باهاش و وایستادم بابام روی تو

 ذهنمو وفکر چنر   همه ی   یه عاشقانه حرف کلوم دو و

  ماه یه و کردم مشغول
 
 خانوادم و خودم به رو زندیک

 ...مغزم تو برینه خر ای...حروم

 

 

 انگار...بودم پشیمون و نادم خاطره تماشاگر باز دهپ   با

 ...بود رفته اشتباه رو راه واقعا

 

 ؟ بود شده دیوونه...خنده زیر زد حرفاش این بعد
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 بغلش تو کیفشو و کرد تکیه نیمکت پشپ   به خنده از

ه و کرده تموم رو خنده یهوی   ویل گرفت  جا یه به شد خنر

 

 

ی یا گوسفندی گاوی باید:خاطره ی شن   کنم قربوی   چنر 

 اون با میکردم بدبخت خودمو وگرنه نشد راض   بابام که

 ....دروغش عاشف   و عشق اون با...یارو

 

 ...بود شده نهدیوو  کنم فکر

 

  من سمت چرخید یهو

 

 این حرفای گول اصال...نشر  خر من مثل هم تو:خاطره

 ...هوسشونن و پول بفکر فقط اونا نخور پرسارو
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 ...دادم تکون شمو فقط شوکه

 

 ...داد تکون طرفیر   به شی خاطره بعد و

 

 ای....منا بودم شده باور زود و ساده چقدر عهعه: خاطره

 کنم چیکار دونمنیم اینه بدبخپ   آخه...من ش تو خاک

 ...بشه خایل حرصم

 

 ...خندید دوباره بعد و

 

 درگنر  بیشن   که کرد خداروشکر باید خودش قول به خب

 ...شناختتش زودتر و بود نشده رضا

 

 کشیده پس پا شی    ع خییل اینکه به توجه با هم رضا هدف

 ...نبوده عاشف   و عشق کرد ازدواج شیعن   اینجوری و بود
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ه  درس براش قضیه این خوشحالم خاطره برای بگم بهن 

ی    ...نشه کش هر دلباخته تا میشه عن 

 

؟ من  چ 

سم؟ باید منم  بن 

 

 

 

 400_پارت#

 

 برسونه منو کرد اضار خاطره شدیم خارج که دانشگاه از

 ...خونه

 نبود پیدا اششوکله االن ویل دانشگاه بودیم اومده فراز با

 ...رفته من از ودترز  احتماال
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 خودمم من...نکن دور من بخاطر راهتو تو نه:مروارید

 ...برم میتونم

 

 اون خوامیم میشه دور راهم که شت فدای:خاطره

 ...گفپ   موردش در که ببینم رو قزمیپ  

 

 ...زدم لبخندی

 
 
زن یه بتازیک  نقل روییمون روبه واحد به جوون پرس و پنر

زن یه...بودن کرده مکان  دیدنم بعد بار هر که اخمو پنر

 به که جووی   پرس و کنم تمنر   رو راهرو میخواست ازم

 ...انگار بود اشنوه فرار گفته

 

 که بود معلوم حرفاش و حرکات از هنر   و جوون پرس یه

 
ا
 مطمعنم اینکه به باتوجه بشه نزدیک بهم میخواد مثل

 ...همرسمه فراز و متاهلم من مثال میدونست
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 برای بمونه دیدار برای بیام امروز نمیشه نگاریا نه:خاطره

 ....میاد داره خان ابولهول...دیگه روز یه

 

 ...کرد اشاره شم پشت به هاش ابرو با بعد و

 

 دیدم رو فرازی و کردم نگاه رو سمت همون و چرخیدم

 ...بوده دانشگاه تو پس...میومد ما سمت داشت که

 

 بود گردش در فراز و من بیر   دانشجوها از نفر چند نگاه

 خواهد ادامه آخر تا پچا پچ و نگاها این زیاد احتمال به و

 ...داشت

 

 و کرد ششی خداحافظ   بود فراری فراز از انگار خاطره

 ...رفت
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 نگاه چشمام تو مستقیم و ایستاد مقابلم فراز

 ...بود سنگیر   خییل آره...خییل بود سنگیر   نگاهش...کرد

 

ی:فراز  خونه؟ منر

 

 

 

 401_ارتپ#

 

 ...خونه میاد دیر امشب بود گفته فراز

 تلویزیون داشتم و بودم خورده و پخته شام خودم برای

 ...کردمیم تماشا

 

 ...اومد در بصدا خونه زنگ که بود شب ده ساعت
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 شاید فرازه کردم فکر این به بعد و زد خشکم اولش

 نگاه در چشیم از تا شدم بلند جام از گذاشته جا کلیدشو

  کنم

 

 ...کردم کارم همیر  

 

زن نچسب و هنر   نوه بود نیما  باری چند...همسایه پنر

 و کنه باز رو صحبت و بحث ش باهام بود کرده سیع

 میدید منو که هربارم بود نشده موفق ویل بزنه حرف

 کم بهش اینکه بخاطر میکرد فکر و کردیم معرق   خودشو

 وشمفرام اسمشو خودشو حتما میکنم توجیه ی   و محیل

 ...کردم

 

 ...کشیدم ایکالفه پووف

 

 ...کردم باز درو الی و کردم قفلش وارد رو در زنجنر 
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 ...نشد باز در که آورد در به فشاری

 

 ...امرتون بله:مروارید

 

 ...دستش از بودم کالفه

 

 ...شدم مزاحمتون شب وقت این ببخشید:نیما

 

 یک ببینه میکرد بررش داشت گوشش و چشم با انگاری

 ...ست ونهخ

 

 زیر قرص ببینم میخواستم گرفته بزرگم مادر قلب:نیما

ی زبوی    ...داری چنر 

 

 ...الکیه اشبهونه که بودم مطمعن
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  گفتم حرص با

 

 تهیه داروخونه از میتونید...نداریم نه:مروارید

 ...بخنر  شبتون...کنید

 

 ...رفت عقب کیم که بود برخورده بهش انگار

 

  گفت دوباره ببندم درو خواستم تا

 

یف فراز آقا ببخشید:نیما  دارن؟ ترسر

 

 گفتم و کشیدم ای کالفه پووف

 

یف بله:مروارید  ...خوابن دارن ترسر
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 ...شد خباثت از پر ایلحظه برای قیافش

 

  دروغ چرا:نیما
 

 خونه شوهرت دونمیم منکه عزیزم مییک

 ...نیست

 

 تو محکم درو و شد گرد وقاحت اینهمه بخاطر چشمام

 ...بیدمکو  روش

 

 

 

 402_پارت#

 

 ازش رفتارا این که میکرد فکر چ   خودش پیش پرس این

د؟ ش  منر 
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ون حرض نفسمو   دادم بنر

 بیاد دیگه ساعت دو ییک تا حداقل فراز میکردم خدا خدا

 ...خونه

 

 ...نمیشد اینجوری میکردم نیما این برای فکریم یه باید

 

 خودمو تا رفتم..و سازی دستنبد وسایل سمت اینبار

 ...کنم مشغول

 

ی ویل بود شب دوازده ساعت  ...نشد فراز از خن 

 

 شده گرم چشمام...نیومد شاغم دوباره الدنگم نیمای اون

 ...اومد یم خوابم و بود

 

 ...رفتم اتاقم سمت و کرده جمع وسایلمو
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فتم هم خرید برای باید فردا  خایل داشت یخچال چون منر

 ...بود تمویم به رو ...و برنج و میشد

 

 کیفم داخل و نوشتم نیازمونو مورد  اقالم لیست اول

 اینبار موهام کردن شونه و مسواک زدن بعد و گذاشتم

 ...بخوابم واقعا که گرفتم تصمیم

 

  ش از دونمنیم
 

 تو میکردم فکر که صدای   یا بود تشنیک

 ...شد باز چشمام که شنیدم خواب

 

ین با و بود سبک من خواب  میشدم لندب صدای   کوچکن 

  لطف به اونم
 
ه یا مجردی زندیک   بگم بهن 

 
 تو کردن زندیک

 ...ساحل خونه
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 403_پارت#

 

 یه با شدمو خشک گلو و دهن تا شدم خارج اتاقم از

 ...کنم تر آب لیوان

 

 ...رسید گوشم به صدای   دوباره که

ه یا میومد در پشت از صدا  با داشت نفر یه انگار بگم بهن 

فت ور در  ...منر

 

 ... ساعت سمت شد کشیده شی    ع نگاهم

 ...بود بامداد نیم یکو

 

 سمت رفتم شی    ع...چرخید خونه تو خودآگاه نا نگاهم

 ...بود خایل تختش کردم باز درو و فراز اتاق

 

 ...رفتم در سمت اینبار
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...ندیدم رو کش...کردم نگاه چشیم از و

 

 لندب .بود شده خم که در پشت فرد که زمای   تا البته

 تا نه ویل بود نور کم راهرو فضای شب از وقت این...بشه

 ...ببینم رو در پشت فرد نشه که حدی

 

 ...بود عوض   نیمای

 ...لرزید ترس از تنم

 ...کردم قفلش داخل رو در زنجنر  آروم

 

 نمیشه؟ باز چرا المصب این:نیما

 

 میکرد؟ باز درو داشت کثافت عوض  ...رفتم عقب عقب

 کنه؟یم جرعت چجوری
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...کردم قفل درو و دوییدم اتاقم سمت

 ...نیست خونه فراز دونهیم اون

 

 ی   بعدش روز که افتادم شپ   همون یاد لرزید یم تنم

 ...بشم موندگار فراز خونه تو شدم مجبور و شدم خانمان

 

م که افتادم مردی دوتا اون یاد به آره  منو و کردن غافلگنر

 ...بردن زدن سکته مرز تا

 

 

 

 404_ارتپ#

 

 تمرکز و کنم جمع فکرمو نمیتونستم و میلرزیدم دستامم

 ...باشم داشته
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 چندین...گرفتم فرازو شماره و رفتم گوشیم سمت فقط

 ...نگرفتم جوای   ویل خورد بوق بار

 

 پلیس؟ بزنم زنگ باید شدم امید نا

 کنم؟ داد و جیغ با

 

 کنم؟ چیکار نمیدونستم اصال

 

 ...بود اینجا زفرا االن داشتم دوست فقط

 

 که میشدم امید نا داشتم اینبارم گرفتم شمارشو دوباره

 ...داد جواب

 

  و بود شلوغ جای یه تو
 

 جوری قلبم...پخش حال در آهنیک

د نبض امکله و صورتم تمام که میتپید  ...منر 
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 تو؟ کجای   فراز الو...الو:مروارید

 

 ...بیفتم گریه به بود مونده کم...داشتم بغض

 

 

 شده؟ چ   مروارید الو:فراز

 

 

 ...من امیدی نا و...تماس پایان بوق صدای بعد و

 

 بیشن   خوباشون از زندگیم کثیف آدمای تعداد باید چرا

م هرجای   باید چرا...باشه  ...بیاد شم پشت دردشی یه منر

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنم؟ چیکار عوض   نیمای این با من االن

 

 

 ه؟خون اومد نیم چرا فراز...چکید چشمام از اشکام

 باشه؟ جشپ   یا مهموی   تو انگار

 ...پلیس به زدم زنگ اینبار و نگرفتم شمارشو دیگه

 

 

 

 405_پارت#

 

 حپ   و بود شده زنجنر  و در قفل کردن باز به موفق  نیما

 کرده چک اونجارو و رفته فراز اتاق سمت شد خونه وارد

 درش که من اتاق به رسید تا گشت رو خونه کل یعپ   بود

 ...بود قفل
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...شدم قایم اینجا من که رسید نتیجه این به زود و

 

 باهاش اگه که باشم آروم تا میداد وعید وعده بهم داشت

 کرده گنر  پیشم گلوش که نمیکنه برام که کارا چه بیام راه

 ...کنه ازدواج باهام میخواد و شده عاشقم و

 

 ...متاهل زن یه با اونم کنه ازدواج باهام میخواست آره

 

د گولم مثال داشت  که کاری و نندازم راه داد و جیغ تا منر 

 ...بدم انجام براش میخوادو

 

 ندادم پا بهش من ویل بشه نزدیک بهم کرده هرکاری گفت

  خریداره نازمو و کنهیم ناز دارم دونهیم گفتیم

 

 داشتم شومم شنوشت بخاطر فقط که مپ   اینطرف و

 ...میکردم گریه
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...رسیدن ش مامورا که 

 

 ...و صدا شو شنیدن بعد ویل نبودم خودم حال تو اصال

 رو روبه مامورای   با و شدم خارج خونه از و پوشیده لباس

 که میانسایل مأمور و بودن گرفته نیما بازو از که شدم

سید ازم سواالی    ...مین 

 

 با و شد خارج خونه از مادربزرگشم نیما تقالهای بخاطر

 ...داوم سمتمون شده گرد چشمای

 

 ...پاییر   و باال طبقه های همسایه از نفر چند حپ  

 

 به میخواسی    آقا این پلیس به زدین زنگ شما خانم:مامور

 بشن؟ خونه وارد در قفل کردن باز با و زور
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 ...توهیر   من به و میکرد ناله و آه داشت نیما بزرگ مادر

 

 انگار که کردم نگاه نیمای   به نفرت با...نباختم خودمو ویل

 ...بود ترسیده بدجور

 

 که بعدشم شنیدم صدای   که بودم خواب من آره:مروارید

 ...کنهیم باز درو قفل داره آقا این شدم متوجه

 

 

 

 406_پارت#

 

 اومدن با که برمیگشت امنیتم احساس اون داشت کم کم

 ...شد بیشن   امنیته اون فراز یهوی  
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 با که بود این موقعیت االن...بود پوشیده شلوار و کت

 بمونه؟ باز تعجب از دهنم فراز متفاوت تیپ دیدن

 

 از تر متفاوت اونو که دوخپ   خوش و گرون شلوار و کت

 ...دیدم مدت این تو که بود کرده فرازی

 

 دقیقه چند گریه و نیما میکردم نگاه اونو شده خشک

 ...بود شده فراموشم کردم پف چشمای با حپ   پیشم

 

 توضیح جریانو مخترص  مأمور و کرد معرق   خودشو فراز

 ...داد

 

 ...داد گوش خونرسدی با اولش فراز

 

 ...بود زده خشکم در مقابل فقط من
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ه و لحظه یه تو ویل  که بود فراز این ثانیه صدم بگم بهن 

 و برد یورش نیما سمت همه ناباوری کمال در انگار

 بینیش از که...کنه صورتش حواله مشت تا چند تونست

 ...ونبنر  زد خون

 

 فراز کت از داشت که بود نیما بزرگ مادر صدای فقط

 اکو مغزم تو میکرد نفرین و میداد فحش و میکشید

 ...میشد

 

 ...رفت سیایه و شد تار چشمام جلوی بعد و

 

 تفاوی   ی    این بعدشم و شوک اون میدونستم میدونستم

 به ایکلمه حپ   و بدم تکون پامو دستو حپ   اینکه حال و

 ...یارمب زبون

 

 ...میاره در پا از منو
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 407_پارت#

 

 ...شد قطع صدا بعد و خورد در به دیگه مشت تا چند

 

ا و فحش گفی    بعد که بود نیما مادربزرگ  و نفرین و ناش 

 ...رفت کرد بارم که تهمتای  

 

 که نبود هم هفته یه اینکه با کرد مجبورش فراز یعپ  

 همیر   اونم بره و کنه کشر  اسباب اینجا از بود اومده

 ...صبح امروز

 

 این دست از هفته یه همیر   تو ساختمون اهایل تمام انگار

 جمع استشهاد علیهش بر که بودن شده آش اشنوه و زن
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 که بزنه حرق   نتونه زنه و کی    کاری محکم که کردن

 ...رفتنیه اینجا از آخرش اولو بفهمه

 

 شده غریبه چشمام با خواب...بخوابم نتونستم صبح تا

 ...بود

 

 و بود افتاده تیک مبل رو لباس و تیپ همون با فرازم

 اشبسته چشمای با...بود داده تکیه مبل پشپ   به ششو

 تردید و شک دچار آدم و...بیدار یا خواب که نبود معلوم

زن فریادای دادو اون بعد خصوصا میشد  تفاوی   ی   و پنر

 ...فراز

 

 که بود ساختمون این از اونا کردن دور هدفش فراز خب

 ...بود شده هم موفق

 

 بعد و کفشش رو همه از اول...فراز رو شد زوم نگاهم

 ...کراواتش به رسیدم و رفتم باالتر
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

؟ یا مهموی   بود رفته  چ 

 میپوشید؟ لباس اینجوری باید چرا

 

  دوباره بعد و

 

ه  بود گرسنمم...عسیل رو کوچیک گلدون به شدم خنر

 ...بود ظهر نزدیک چون

 

 فراز از سوایل خواستمنیم شدم بلند جام از خسته تپ   با

سم  ...ازش بودم دلخور...بن 

 ؟ یعپ   بود پرروی  
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 408_پارت#

 

 خودمو میکردم سیع و بودم ها گوجه کردن خرد مشغول

 ...کنم مشغول

 

 نیما از فراز...میدادم انجام اخم با کارامو همه داشتم

  بهش میخواست خودشم بود کرده شکایت
 
 ...کنه رسیدیک

 

 ...کنم فراموش دیشبو میخواستم فقط من

 

 ...ایستاده شم پشت شدم متوجه شد بلند که صداش

 

؟ من از:فراز  ناراحپ 

 

 مهم فراز برای من ناراحپ   یک از...ایستاد حرکت از دستام

 بود؟ شده
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 ماهیتابه داخل هارو گوجه و کشیده عمیف   نفس

 ...گذاشتم شعله رو و...ریختم

 

 باشم؟ ناراحت باید چرا نه:رواریدم

 

 به موفق نمیدونستم...باشه تفاوت ی   لحنم میکردم سیع

 ...نه یا بودم شده زدنش گول

 

 سانت چند فقط که میکردم احساس اینو شد نزدیک بهم

 ...کنم نگاهش تا نچرخیدم استفاصله بدنامون بیر  

 

 ...شده خرد های گوجه رو ریختم روغن کیم

 

اشتم تنهات دیشب دنبای من:فراز  ...منر 
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 ...زدم پوزخندی

 ...دادم جواب شی    ع

 

ی   حرفو این چرا:مروارید  کارو من بخاطر نباید منر 

 ؟ که کپ   ول زندگیتو

 

 پشت که موهامو شد باعث کشید اون که عمیف   نفس

 کنار بریزه تار چند بخورن تکون کیم بودمداده گوشم

 ...صورتم

 

 پشت اونارو دوباره منتونست که بود ایگوجه دستم

 ...برگردونم گوشم

 ...نباشه مهم برام فاصله این میکردم سیع

 

 شدم متوجه که نشه متوجه اون کنم رفتار جوری اصال

 ...بود بچگانه خییل فکر این و...شده نزدیک بهم اینهمه
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 و کرده دراز مردونشو انگشتای وقپ   شد منقبض تنم

 ...داد هل گوشم پشت رتموصو  کنار تار چند همون

 

 ...کنه معذبم این از بیشن   نخواست

 

 داخل از ویل دونمنیم ظاهر در نشم دستپاچه کردم سیع

 ...بود شده پا به آشوی   درونم و نبودم موفق

 

 ...ایستاد کنارم اومد
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 گوجه داخل شکستم دونه دونه رو مرغ تخم تا سه

 ...نبود متوان در این از بیشن   موقعیت این تو...ها

 

د حرف باهام آروم داشت و بود کرده خم ششو  ...منر 

 

 ...کرد روشن و آورد در جیبش از سیگاری بیر   این

 

 بوی از که بدم تذکر بهش نگاه همیر   با تا نکردم نگاهش

 ...نمیاد خوشم سیگار

 

 ...داشتم مهیم کار دیشب:فراز

 

 بود؟ مهموی   تو مهمت کار بگم خواستم

 ...گرفتم زبونمو جلوی ویل
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 ...برم شدم مجبور:فراز

 

 انجام به مجبور تورو تونهیم هم کش یعپ   بگم خواستم

 کنه؟ کاری

 

 

 ...برمیگشتم زودتر باید ویل:فراز

 

؟چون چرا پس بگم خواستم  گذشته خوش بهت برنگشپ 

 بود؟

 

 هرچ   اصال...میارم در هم مرتیکه اون روزگار از دمار:فراز

ون میندازم مونساخت این از ستزباله  ...بنر
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 نندازن اینجا از خودمونو بپا هالک جناب بگم خواستم

ون  ...بنر

 

 اعضا تمام...دلم...خودم...بودم آروم االن من چرا اصال

 دیشب مورد در داشت اون حالیکه در بودیم آروم بدنم

د؟ حرف  منر 
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ی نمیخوای تو:فراز ؟ چنر 
 

 بیک

 

 ...انداختم باال یا شونه...میگفتم باید چ  

 

 ...کشید ایکالفه پووف
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 همیشه؟ مثل بشه بیخیالم خواستنیم

 

 صداتو وقپ   ویل...شد تموم گوشیم شارژ دیشب:فراز

 ...شنیدم

 

 اشجمله و لحن...ایستاد حرکت از دستم ایلحظه برای

 ...بود یجوری

 فاصله ازش انگار رفت باال بدنم دمای یهو لحظه همیر   در

 ...کردم باز درشو رفتم یخچال سمت و گرفتم

 

 چون میکردم نگاه شگردون خوامیم چ   نمیدونستم اصال

 ...باشم دور اون از میخواستم فقط

 

ان رو فاصله این میخواست اون ویل  شم پشت از کنه جن 

 سمتم و برداشت رو زیتون شیشه و کرد دراز دستشو

 گرفت
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؟ اینو کنم فکر:فراز  میخواسپ 

 

 شم پشت درست کردم نگاهش و چرخوندم شمو

 ...بود ایستاده

 

 لباسش این ویل...کنم فراموش دیشبو میخواستم

اشت  ...نمنر 

 

 ...کردم اخم

 از اونو داشت فرق خییل من دنیای با لباسش این با فراز

 ...انگار میکرد دور من

 

 ...برگردوندم یخچال داخل و گرفتم دستش از رو شیشه

 

 ...تمخواسنیم اینو نه:مروارید
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 رو ترشر  شیشه و انداختم یخچال به نگایه دوباره بعد و

 ...برداشتم

 

 ...میخواستم اینو:مروارید

 

 ...گرفت فاصله ازم کیم اونم بستم که یخچالو دره

 

 ...میکرد تماشا منو داشت

 ...کارامو و حرکات تمام

 

ون کابینت از ایپیاله  ...کشیدم بنر

 

 ...قضیه نای بشه تموم تا اومدم بحرف خودم
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 ...کنم فکر اتفاقاش و دیشب به خوامنیم:مروارید
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 هم بزرگا این نیست ضفه به ماکارای   اون نه:مروارید

ی ماکارای   هم مناسب قیمتشون  ...داخلشه بیشن 

 

 و شد نزدیک هم به ابروهاش کردن فکر معپ   به فراز

 قفسه داخل رو ماکارای   کوچیک بسته و داد تکون ششو

ی به دست دیگه و برگردوند  ...نزد چنر 

 

ی هر و خرید اومد یم بود بار اولیر   انگار چون  دم چنر 

 ...خرید سبد داخل مینداخت رسیدیم دستش
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ون سبد داخل از رو بود برداشته فراز که آبلیموی    بنر

 ...جاش ش برگردوندم و کشیده

 

 ...کرد نگاهم تعجب با

 

 آب طعم بیشن   نیست بخو  اصال مارک این:مروارید

 ...میده

 

 بود تفری    ح حپ   و تعجب از پر نگاهش که حالت این تو

 ...رسیدیم بنظر خواستپ   بیشن  

 

 میداد؟ انجام خونشو خریدای یک االن تا پس

 میکرد؟ خرید خودش برای اصال یا

ی غذای همیشه یا  میخورد؟ حاض 
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 و کنم حساب پولشو نزاشت هم شد تموم که خریدامون

 اینجوری ویل کرد پرداخت رو همه کمال و تمام دشخو 

ییک زمانیکه تا نه نبود راحت من برای  خونه اون تو شر

 
 
 ...خوردیمیم و میکردیم زندیک

 

ه گایه از هر نگاهم  به رو کیسه تا چند که میشد اوی   خنر

 و حمل اینبار دیگه مواقع برعکس و میکرد حمل راحپ  

 ...نبود من دوش رو بار سنگیپ  

 

 ...بشه فراموشم اونشب تا بود تالش در انگار

 

 ناهارم بعدش و خرید بیایم بود داده پیشنهاد خودش چون

ون  ...بخوریم بنر

 

 گفته به که پرشیای   همون عقب صندوق تو خریدارو

 ... گذاشت بود دوستش مال خودش
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 خوبه؟ آمدت در و کار:فراز

 

 بودم گذاشته دهنم داخل تازه که کبابو کوچیک لقمه

 ...دادم تکون شمو آروم و دادم قورت نجوییده و جویده

 

 که های   جزوه متقاض   تعداد...نبود ویل آره یعپ   این و

 ...و دستبند و بود شده کم میکردم آماده دانشجوها برای

 ...نداشت خوی   فروش هم

 

 ریحون و گوجه و کوبیده کباب از ای دیگه لقمه دوباره

 ...گذاشتم دهنم داخل و گرفتم خودم برای
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 های لقمه به نسبت هاشلقمه...بود خوردن مشغول اونم

 ... مردونه و میخورد تمنر   ویل بود بزرگن   من

 

 داره؟ زنونه مردونه هم خوردن مگه

 ...بخوره تونهیم خواست دلش جوری هر هریک

 

ه فراز به که وقپ   نه  همه بود خاص چنر   همه میشدم خنر

 ...شتدا فرق چنر  

 

 دستش کنار سفایل بزرگو لیوان از و داد قورت شولقمه

 ...نوشید دوغ ایجرعه

 

 کاری همون مثل کنم جور برات کار شی یه میتونم:فراز

 ...بود داده بهت اشوان که
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 ...داد پیشنهادو این که میجوییدم لقممو داشتم

 

 

 ...کردم نگاهش شده خشک و ایستاد حرکت از فکم

 بود کور ابروهاش گره خدا همیشه که معمول طبق

 ...میکرد نگاهم داشت

 

 کنه؟ جور کار برام میخواست فراز

 خوبه؟ بارم و کار گفتم دروغ به میدونست

 

 

 و مرد این مقابل در اصال دادم قورت رو نجوییده  لقمه

 ...نبودم موندم صاحاب ی   معده فکر به وضعیت این تو
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؟ جور کار مبرا میخوای:مروارید  کپ 

 

  گفت و کرد نگاهم تعجب با

 

 میکنم؟ بدی کار...آره:فراز

 

 ...شدم دستپاچه

 

 ...نبود این منظورم اصال نه نه:مروارید

 

 ...خوردم ایجرعه منم و برداشتم رو دوغ لیوان
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  گفتم بعد و

 

 همچیر   برام بتوی   کردمنیم فکرشم اصال آخه:مروارید

 دست ؟زیر نمیکپ   کار اونجا خودت مگه...کپ   پیدا کاری

؟ اشوان  نیسپ 

 

 چون ببینم میتونستم من فقط اینو لرزید کیم اش شونه

 زیر از حرکاتش از کدوم هیچ و روش بودم کرده زوم

 ... رفت نیم در چشمم

 

 

ای   این به ربظ چه خب:فراز
 داره؟ گفپ   که چنر 

 

 جواب سوال با سوالمو و میکرد پیچیده رو قضیه داشت

 ...بشم کردنش پیج سوال بیخیال تا میداد
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 سوال با اونو سخاوت که بودم رو پر بچه همیشه مثل

 ...میدادم جواب کردن رفتار بازجوها مثل و کردن پیج

 

 

 روبه کامل نفس به اعتماد با...بود نباخته خودشو اصال

د حرف  و بود نشسته روم  ...منر 

 

 که کنم اعتماد بهش که بفهمونه بهم داشت سیع انگار

 ...راست حرفاش همه

 

 کنم پشیمون اونو یا بدم کشش این از بیشن   خواستمنیم

  گفتم ای دیگه حرف هر بجای پیشنهادش این از

 

کت تو مشکیل و نیست زحمپ   برات اگه:مروارید  اشوان شر

 ...میشم ممنون نمیاد پیش برات
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 ...کن جور رو گفپ   که کاری برام آره که ندادم ادامه دیگه

 مشغول دوباره و داد تکون شی فقط جوابم در ماون

 ...شد کبابش خوردن

 

 بود زده خشکم ثانیه چند برای بودم انداخته پاییر   شمو

 مقابلم بشقاب تو  شده کباب جیگر تیکه چند که

 ...شد گذاشته
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 که دیدم فرازو مردونه دست و کرده بلند شمو شی    ع

 ...کشید عقب
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 ...کردم گاهن صورتش تو

 

 ...نشده خوب حالت هنوز... بخور:فراز

 

 کارای این مقابل در و بگم چ   دونستمنیم بود زده خشکم

 ...محبتاش این مورد در...بدم نشون واکنشر  چه فراز

 

ه نگاه این  خوردن مشغول دوباره و کرد قطع فراز رو خنر

 ...کردم کارو همیر   آروم منم....شد

 

ه نگاه  جواهر انگار...بود جیگر تیکه چندتا اون رو ام خنر

 با آخر در ویل بخورمشون نیاد دلم که باشه قیمپ   گرون

 ...خوردمشون ولع و دل و جون

 

 ...بود شده باز اشتهام انگار اصال

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با داشتم یه...بودیم کباب بعد چای   خوردن مشغول

فتم کلنجار خودم سم فراز از سواالی   که منر  ...نه یا بن 

 

سمب اگه یا  ؟ میده جواب اون ن 

 نمیشه؟ عصبای   یا

 سو خوشش  روی این از دارم نمیکنه فکر خودش پیش یا

 میکنم؟ استفاده

 

 بدونم؟ اون مورد در بیشن   بخوام باید من چرا اصال یا

 

 این فراز سوال که بودم دعوا و جنگ تو خودم با ذهنم تو

ی خود اون از منو و شکست بینمونو سکوت  نجات درگنر

 ...کرد متعجب بیشن   و داد

 

 سواال؟ این مهم فراز برای
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ی دوباره:فراز  نشد؟ عموت پرس اون از خن 

 

 بود خشم از پر کالمش...نشست لبم گوشه لبخندی

 عموم؟ پرس اون ...انگار

 

 یا بود زیاد اینجا کارش کنم فکر...خداروشکر نه:مروارید

 ...نگرفت ازم شاغ   که جنوب برگشت زودتر

 

 ...داد تکون شی درهم اخمای با

 

 ...پرسید ای دیگه سوال و

 

؟تا چیکار میخوای چ   که آخرش:فراز  به میخوای یک کپ 

 بدی؟ ادامه وضعیت این
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 ... فراز گفته و سوال این از شدم شوکه بخوای راستشو

 

ی شعت با قلبم  ...داد ادامه تپیدن به بیشن 

 

 ...بود خشم و طعنه از پر فراز سوال

 

 

 ...من...من:مروارید

 

 اگه...کپ   فرار ازش نباید که داری دوسش اگه:فراز

 ...وایستا جلوش محکم و قرص یدفعه نداری دوسش
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 ...نشستم صاف و گذاشتم کنار رو دستپاچیک

 

 

 ...دارم دوسش:مروارید

 

 نزاشتم زد قرمزی به رخش رنگ و گرد کیم چشماش

 ...دادم ادامه شیعن   و بزنه حرق  

 

 پرس چون دارم دوسش...آیندم همرس بعنوان نه:مروارید

 رو نخواسی    این من...برام بوده برادر مثل چون عمومه

 چرا دونمنیم ویل گفتم خانوادمم و خودش به چندباری

ننیم جدی منو حرف و دارن امید اونا  ...گنر

 

 ...زد پوزخند

 متنفرم؟ پوزخندش از بودم گفته
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 ...ودهنب محکم و قرص پس:فراز

 

  گفت کردو چاییم به ای اشاره

 

 ...بریم دیگه...بخور:فراز

 

 ...بود رفته هم تو اخمام

 

 ...خورمنیم دیگه:مروارید

 

 من و انگار رفت صندوق سمت و شد بلند جاش از

 ...بریم زد اشاره زمانیکه تا بودم نشسته همینجوری
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 اینجوریم که باشه مهم فراز برای موضوع این باید چرا

 بده؟ نشون اکنشو 

 ...هامخواسته و کارا از...من از شده خسته احتماال خب

 

 حرق   اونم زدمنیم حرق   و بودم نشسته آروم راه طول تو

 ...فکرکنم تا بود کرده رها خودم حال به منو انگار و زدنیم
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فتم راه داشتم فراز کنار  شدیمیم رد خیابون از هم با و منر

 ...بشیم بود کرده پارک خیابون اونور که اشیر  م سوار تا

 

 برای میشد رد ماشیپ   گایه از هر و بود ساکت خیابون

  میداشتم بر قدم هم کنار عجله بدون همیر  
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 ...گذاشتم جا رستوران تو گوشیمو انگار اومد یادم یهو که

 

فتم راه که طور همون  و برداشته شونم رو از کولمو منر

 ...دمش داخلش گشی    مشغول

 

 نیازی اصال یا وافتاد اتفاق   چه ثانیه چند تو نمیدونم اصال

 بود؟ فراز جانب از واکنش این به

 

 کجاست؟ حواست:فراز

 

 صدای با بود کشیده فریاد گوشم دم که فراز سوال این

 دور دستشو که فرازی و شد همزمان ماشیپ   بلند بوق

 ندهچسبو  خودش سینه به منو و بود انداخته ام شونه

 ...بود
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 چسبیده اون به ترسیده و شده گرد چشمای با که مپ   و

 ...بودم

 

 

 بلند شمو دستش یه با و ماشیر   کنار کشید منو فراز

 ...کرد

 

 ...نبودم خودم حال تو اصال

 

 تنشو گرمای حالم این تو...کردم نگاه چشماش تو گیج

 ...میکردم احساس

 

 رسید گوشمون به راننده فریاد صدای

 

 جمع حواستونو یکم عاشقانه حرکات این بجای:ندهران

 ...نکردید بدبخت مردمو تا کنید
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 همچنان ما و رفت و شد ماشیر   سوار که فهمیدم بعد و

 ...بودیم حالت اون تو

 

 از بیشن   اون انگار که بود کشیده آغوش به منو جوری

 ...بود ترسیده من
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 بود؟ کجا حواست:فراز

 

 ...بود عصپ   لحنش
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 این به این از بیشن   نمیتونستم...دادم قورت دهنمو آب

 آروم اونم کشیدم عقب کیم...بدم ادامه ژست و وضعیت

 ...کرد ولم

 

 که بود شده پیداش کجا از یهو ماشیر   اون نمیدونم اصال

 ...پرم تو بود زده همچیر  

 

 

 جا کنم فکر...گشتمیم گوشیم دنبال داشتم:مروارید

 ..ورانرست تو گذاشتم

 

 گفته اینارو سسپ   به و نبود خوب حالم هنوزم

 کرد کمکم و گرفت بازوم از و زد ماشینو قفل فراز...بودم

 ...بشینم ماشیر   داخل

 

 ...کنم لجبازی که نبودم حایل تو
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 ...رفت اون و ماشیر   داخل نشستم

 نیم اگه کنم فکر این به اینکه از بیشن   و میلرزیدم هنوزم

 گرفته گچ یجاییمو و بودم بیمارستان تو احتم االن مردمم

  بودن

 

 کرده باز برام که آغوشر  و میکردم فکر فراز واکنش به

 ...بود

 

 ...بود پیچیده دورم سفت که بازوی   به

 

 کرد باز ماشینو در فراز که بود نگذشته بیشن   دقیقه چند

 ...گذاشت داشبورد رو گوشیمو و زد زانو جلوم و

  بود دستش هم هم یککوچی معدی   آب بطری

 

  گرفت سمتم و کرد باز درشو
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 ...پریده رنگت...بخور آب یکم:فراز
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 ...خوردم رو آب اون از قلپ چند و نکردم مخالفپ   بازم

 

 و نکرد اضار زیاد دیگه اونم گرفتم فراز سمت رو بطری و

 بست درشو و گرفت دستم از رو بطری

 

 ...نیست بحث و لجدا به نیازی االن فهمید
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 سوار خودشم و زد دور ماشینو و بست منو سمت در

 ...شد

 

 ...سمتم چرخید

 

 خوبه؟ حالت االن:فراز

 

 ...دادم تکون شی

 

 ...کشید ایکالفه پوف

 

  دادییم کشی    به خودتو داشپ   گوشر  یه بخاطر:فراز

 

 ...میکرد بزرگ رو قضیه داشت فراز
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 خوشر  هر بعد...کرد نروش رو ماشیر   و نزد حرق   دیگه

ی باید هم کوچیک  ...کنه زهر برام اونو که باشه یچنر 

 

 شمو ، میشدم آروم و اومدم یم خودم به کم کم داشتم

 تو انگار و داشت اخم همچنان که فرازی سمت چرخوندم

 ...بود فکر

 

 ...فراز مرش:مروارید

 

 ...شد رانندگیش جلب نگاهش دوباره و کرد نگاهم

 

 بابت؟:فراز

 

 ...چنر   همه:مروارید
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سید سوایل  من برای فراز...داد تکون ششو فقط و نن 

 ...بود حایم و ناچ   همیشه

 اینجوری که نداشتم زندگیم تو مردی من بابا بجز بحال تا

 ...باشم مهم براش

 

 مهمم؟ فراز برای

 ...کنم خوش دلمو خوامیم

 

 ...اون رو چرخید دوباره نگاهم

 شد؟ پیدا زندگیم وسط اشکله شو چجوری

  وسط من که شد چجوری برعکس یا
 
 شدم؟ سن    اون زندیک

 

 ؟ رسیدیم کجا به کجا از

 

ور پرس از  ...هست االن که ایپ   به رسیده شر
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یم نظر به خوشبخت دور از که زوج تا دو مثل شدیم

 ...رسن
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م رو کوبوند رو کتای   محکم ییک  و پریده جا از من و منر 

 ...کشیدم هیپ  

 

 ...میکرد نگاهم باز نیش با داشت که بود خاطره

 

 نه انگار میکنم صدات دارم ست دقیقه پنج االن:خاطره

 ....انگار
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 درش استاد که بود باری اولیر   این نبود حواسم اصال آره

 چ   بودم نشده متوجه اصال من و بود داده توضیح رو

ه الیک فقط گفته  ...بودم شده استاد خنر

 

ی استاد از دیدم اومدم خودم به االنکه و  و نیست خن 

 ...میشن خارج کالس از دارن هم دانشجوها

 

 هامو جزوه باید من کنم فکر که باره اولیر   این:خاطره

 ...بدم بهت

 

 ...خندید ذوق با بعد و

 

 وسایلم کردن جمع مشغول و کشیدم ایکالفه پوف

 ...بودم حوصله ی   خییل...شدم
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 که بشم خارج کالس از خواستم و شدم بلند جام از

 ...اومد شم پشت هم خاطره

 

ون امروز چیشده:خاطره  انگار؟ نیسپ   منر 

 

 ...آوردم بهونه

 

 ...خوابیدم دیر دیشب:مروارید

 

 ...کرد حرکت من دوشادوش و زد پوزخندی خاطره

 

 گفت اونم و کردم نگاهش...حرفمو بود نکرده باور

 

 ...نیار بهونه الیک...اباب رفته شدی عاشق تو:خاطره
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 ...بود کم همینم...ایستادم حرکت از و رفت هم تو اخمام

 

؟ پرت و چرت چرا:مروارید
 

 مییک

 

 خروچ   درب سمت من به توجه ی   و زد پوزخندی دوباره

 ...رفت سالن
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فتم خاطره ش پشت دم صداش و منر  ...منر 

 

 باالخره دیدخنیم شخوش اون ویل میخوردم حرص داشتم

ش حیاط تو  ...آوردم گنر
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 زدی؟ بود حرق   چه اون:مروارید

 

 ...کشید سوی  

 

ی من بابا حاال خب:خاطره  دستپاچه چرا تو گفتم یچنر 

 شدی؟

 

 شوچ   به خاطره احتماال که حرف یه بابت زیادی داشتم

ش و میدادم نشون واکنش گفته  بودم؟ شده پیگنر

 

 ...خندید رهدوبا اون ویل کردم نگاهش حرص با

 

 ...شدی عاشق بدجورم...شدی عاشق تو:خاطره
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  گفت و کشید نمایشر  آه

 

 محتاج رو زرنگ شاگرد که عاشف   پدر بسوزه:خاطره

 ...کنهیم کالس تنبل شاگرد

 

 ...شد جدی خاطره قیافه که رفت هم تو بیشن   اخمام

 

و داری:خاطره  انقدرام من...مروارید کپ  یم قایم یک از چنر

 ...مرگته چه نفهمم که ستمنی خر

 

 ...بود شده ناراحت

 

  گرفتم بازوش از...بشه دور ازم تا کرد پشت بهم
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 بیا...خاطره انگار نیست خوش حالت امروز تو:مروارید

ی بریم  ...شت به زده گشنته شاید بخوریم یچنر 

 

 ...شخوشر  با دوباره خندید

 

 چنر   یه نیوتون مثل فقط شم به زده نه گشنمه نه:خاطره

 ...کردم کشف مهم
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 ...کنه عصبای   منو تا بود بسته کار به تالششو تمام
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 ...ایستادم مقابلش

 

 ...نیست اینجوری اصلنم:مروارید

 

  گفت شگریم با

 

 ؟ چجوری:خاطره

 

 دادم جواب حرص با

 

ی همون به:مروارید  ؟ کپ  یم فکر که چنر 

 

 که حسای   به استمخو نیم اصال بود دوستم تنها خاطره

ه ی   دارم  ...قبل مثل کنه مالمتم و بن 
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 میکنم؟ فکر چ   به من:خاطره

 

دم بهم دندونامو و دادم فشار هم رو محکم چشمامو  فرسر

 ...زدم صدا اسمشو حرص با و

 

 اون عاشق تو گفتم الیک من اصال بابا باشه:خاطره

 ...شدی ابولهول

 

 ...خندید دوباره بعد و

 

 این مقابل در کپ   مقاومت میخوای بازم چیه هان:خاطره

؟یا انکارش و واقعیت ؟ دروغ من به کپ 
 

 بیک

 

 مقابل در دونستمنیم دیگه...بود شده جدی صورتش بازم

 چ   نمیکردم پیدا براش جوابیم که خاطره شتف   به آدیم

 ...بگم
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 و نشد بیخیالم اونم رفتم خایل نیمکت سمت چرخیدم

 ...بزاره شم به ش بازم واستمیخ شاید...اومد شم پشت

 

 ...نیمکت رو نشست کنارم

 

 ...کن انکار بازم گوشم پا شتا من:خاطره

 

 و کردم نگاهش و چرخوندم شمو و نکردم سکوت اینبار

 گفتم آروم

 

 

اف چ   به میخوای:مروارید  خریتم؟ به کنم اعن 
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 422_پارت#

 

ه  ...بهم شد خنر

 

 عشق اسنر  خودمو دبخپ  ب همه اون بعد اینکه به:مروارید

 یه بخاطر و کردم اضافه غلط اینکه به...کردم طرفه یه

 شدم؟ اشصیغه خونه

 

 

 ...شد نزدیکن   بهم...بود غم و درد پراز لحنم

 

 ...داره دوستت اونم نشدی یکطرفه عشق اسنر  تو:خاطره
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 ...خاطره خوشخیایل این به زدم پوزخندی

 

د؟ فراز عاشف   از دم االن و گفتیم بد ازش قبال  منر 

 

 روز چندی؟یه چند خودت با دوی  یم اصال تو:مروارید

  بدشو
 

 ...اآلنم مییک

 

ه و کشید پوق    ...گفت زمیر   به خنر

 

 اصال من کنیم قضاوت زود آدمارو داریم عادت ما:خاطره

 عیل یا باشه آدیم همچیر   رضا کردمنیم فکرشم

 ...دناوم در آب از آدیم چجور که دیدی ویل...سجودی

 

 ...کرد نگاهم دوباره
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 تو اشتباهای   یه اونم عالیه و خوب فراز نمیگم من:خاطره

ی من باهاشر  تو وقپ   از ویل داره زندگیش  ازش چنر 

 حسابش به و رضا شاغ رفته اون دوی  یم اصال تو...ندیدم

 ؟ رسیده

 

 ...شد گرد چشمام

 

 نزد حرق   کرده چیکار باهام رضا گفتم بهش وقپ  :خاطره

 ویل تفاوت ی   و سنگدل چه برسر  این کردم فکر من و

 رسیده رضا حساب به چجوری رسید گوشم به که بعدش

 ...شد عوض نظرم

 

 فهمیده که چیشده اصال یا رضا شاغ بره باید چرا فراز

 افتاده؟ اتفاق   چه خاطره و رضا بیر  
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 هم تو و کردیم دل دردو هم با که روزی همون:خاطره

 داره قدری   و جذبه یه المصب شاغم اومد شدی احتنار 

 شش زبون این با من...کنه مقابله باهاش نمیتونه آدم که

یم  ...پیشش کردم پهن دلمو سفره و آوردم کم جلوش من 

 

 ...خندید دوباره خاطره

 

 مطمعنم و دونمیم...کن قبول تو ابولهوله میگم:خاطره

 ...هست بهت همیشه حواسش

 

 و باشه خوش دلم بیشن   و کنم باور حرفاشو خواستمنیم

 ...کنم باق  خیال
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 حرفارو این اساش چه بر خاطره نمیدونم اصال

د  فراز مدیون خودشو حسابرش اون بعد شاید...منر 

 ...میدونه

 

 ...وایستاده اونجا فرازم ببیر  :خاطره

 

 نگاه میداد نشون که رو سمپ   همون و کردم بلند شمو

 ...کردم

 

 تو مزاحم بخواد که مردی و پرس حال به وای یعپ  :خاطره

 و مهیم براش چجوری میدم نشون بهت االن من...بشه

 ...هست بهت حواسش چقدر

 

اض   خواستم تا ی و کنم اعن   بازیگوشانه خاطره بگم چنر 

 ...رفت سمپ   و شد بلند کنارم از
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د حرف پرسی با داشت فراز  بحث موضوع دونمنیم و منر 

 ..نبود جای   به حواسش نگارا که بود چ  

 

 رشیدی فرهان کله شو که بود نگذشته بیشن   دقیقه چند

 ...شد پیدا

 

 ...ایستاد مقابلم

 

 دارین؟ کار من با گفی    لطف   خانم:فرهان

 

 

 میکرد نگاهم داشت و بود ایستاده شم باال غرور با فرهان

 ...شدم بلند جام از

 باهات دونمیم ...نرسه بهت دستم اینکه مگر خاطره

 ...کنم چیکار
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 اونطرفن   که کردم نگاه رو خاطره چرخوندم که چشم

 انگار و میداد تکون دست برام داشت و بود ایستاده

ه که کنهیم نگاه عالقشو مورد برنامه  ...بود ما خنر
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 ...بودم شده دستپاچه

 

 ...من...نه...من:مروارید

 

 باشه کرده حقم در لطف   انگار که مغرور خییل فرهان

  گفت
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 همون من...مروارید بزن حرفاتو آروم:فرهان

 انگار ویل داشتیم رابطمون تو اشتباهای   درسته...فرهانم

 ...پشیموی   االن

 

 ...بود رو پر چقدر برسر  این

 ...کشیدم نشون و خط خاطره برای دلم تو دوباره

 

 بهم ازت حالم چقدر بگم خواستم فقط نه:مروارید

 ...مضخرفت شخصیت بابت میخوره

 

 ...شد عصبای   بعد و کرد نگاهم شوکه و شد گرد چشماش

 

ه:فرهان  ... عوض   دخن 

 

 ...نشست فرهان شونه رو دسپ  

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه:فراز  ...نکردم گورت پاتو زیر  تا چاک به بزی   بهن 

 

 فراز دست که رفت عقب و کرد نگاه فرازو ترسیده فرهان

 ...افتاد اون شونه رو از

 

 ...ام ی   فرستاده آدم خودش دارم این به چیکار من:رهانف

 

 دور ازمون ترسیده و تفاوت ی   که...کردم نگاهش خشم با

 ...شد

 

 ...بزدل ترسو

 

 ...کرد نگاهم جدیت با فراز

 

 ...کنه شماتتم و توبیخ نزاشتم
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 کرده گل بازیش بچه ستخاطره تقصنر  همش:مروارید

 ...امروز

 

 ...شیدک ایکالفه پوف فراز

 

 ...بیاد سمتتون انگال این نکنید کاری:فراز

 

 ...ایستاد من کنار و ...اومد سمتمون ذوق با خاطره

 

 نیشش تفاوت ی   خاطره ویل کرد نگاهش خشم با فراز

 ...بود شل

 

 و صحیح خودم هستم مروارید پیش من برو تو:خاطره

 بهش حواسم نباش نگرانش...خونه میگردونم برش سالم

 ...هست
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 و خاطره به جدی نگاه یه بعد فرازم بود زده خشکم که من

 ...شد دور ازمون من

 

 پر با باز ویل گفت آچ   که زدم خاطره پهلو به ایسقلمه

  خندید روی  

 

 ...افتادم پس نیمکت رو

 

 فرهان اون کردی؟چرا که بود غلظ چه این:مروارید

 شاغم؟ فرستادی رو عوض  
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 ...نشست نیمکت رو رمکنا خاطره

 

ت تا...عزیزم بود آزمون یه این:خاطره  تو رو خانو فراز غنر

 ...اومد در آب از درست من فکر که...بسنجیم

 

 ...کردم نگاهش تأسف با

 

ه:مروارید  تو همه...خاطره کپ   تمومش حرفارو این بهن 

 شده هم بقیه بخاطر نامزدیم اون منو دوننیم دانشگاه

 ...مغروره چقدر فراز نمیدوی   تو میداد نشون واکنش باید

 

 

 ...انداخت باال ششو و گفت نوچ   تخش با خاطره

 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  باهاش که تو نیست فراز مال اصال حرفا این:خاطره
 
 زندیک

 ...بشناش اونو بهن   باید کپ  یم

 

 ...داد ادامه و زد پوزخندی

 

 قول به فراز...میاری الیک بهونه داری دونمیم البته:خاطره

 مخ رو و لجباز و رای خود و خودپسند و مغرور انقدر تو

ت کش هر برای که هست  اگه اون نکنه خرج غنر

 اینکارو بود ممکن محال نداشت دوستت و نبود عاشقت

 ...کنه

 

 خاطره صفاتو اون بقیه مغروره فراز بودم گفته فقط من

 ...میکرد نقل من جانب از بود گذاشته فراز رو خودش

 

 من رو خاطره حرفای خواستمنیم کشیدم حرض نفس

ی  ...کنم خوشخیایل بازم خواستمنیم...باشه داشته تاثنر
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 واقعیت خاطره حرفای که کنم فکر این به خواستمنیم

 ...داره

 

 داره؟ حسای   من به فرازم یعپ  

 

 

 

 426_پارت#

 

 ...داره فرق من با رفتارش دیدم من که اونجای   تا

 

 

 شد؟ ثابت بهت خب:خاطره
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 ...کردم نگاهش و شدم خارج خیال فکرو از

 

 ...نزن حرف راجبش هم دیگه نه:مروارید

 

 پشت دوباره اون ویل شدم بلند جام از و برداشته کولمو

 ....اومد شم

 

ی داری کجا:خاطره سونمت خودم گفتم آقاتون به منر  منر

 خونه؟

 

 بالی   میخواست دلم و میخوردم حرص درون از داشتم

 ...بیارم هخاطر  ش

 

 ...رسید کنارم
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 نگرانم گفپ   زدی؟چرا فراز به حرفارو اون چرا:مروارید

 نباشه؟

 

 

 ؟ کردم بدکاری:خاطره

 

 ...میکرد نمای   مظلوم داشت

 

و همه داری تو:مروارید ی   هم به چنر   شیطون...خاطره منر 

ی داری و شدی  جلدم؟ تو منر

 

 

 یبشج از سویج   و برداشت قدم کنارم شخوش و خندید

 ...کرد خارج
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  یه و بزنیم دوری یه بریم آوردم رو ددی ماشیر  :خاطره

یپ    ...بده من به هم شنر

 

 ...افتاد راه به من از جلوتر و

 ...بودم کالفه

نیم دلم...نبود هام برنامه تو حس این کردن کرنا و بوق تو

 یه اسنر  خودمو و حرف تا چند به کنم خوش دل خواست

 ...کنم خیایل عشق
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 و میکردم تقال داشتم میکشید و بود گرفته بازوم از نعیم

دم جیغ  ...بود شده پخش اطرافم پراکنده بلندم موهای منر 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نعیم کن ولم...کن ولم...نه...نه:مروارید

 

 خود بود شده انگار و بود خشم از پر نعیم صورت

 ...شیطان

 

 ایستاده ایگوشه و بودن پوشیده مشیک لباس مامان و بابا

 ...میکردن گریه و کردنیم تماشا منو داشی    و

 

 روی و بود برهنه پاهام...میکشید سمپ   منو داشت  نعیم

فتم راه زور به . میشدم کشیده گیل و خیس خاک  ...منر

 

  بود تنم مشیک گشاد شلوار و مشیک ساده و بلند تونیک

 

ی مثل که بودیم رسیده جای   به وقپ    بود شده کنده قن 

 گریشون که کردم نگاه رو مامان و بابا و چرخوندم موش 

 ...بود گرفته شدت
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 ...بودم افتاده نفس نفس به

 ...پوشیدم خودمو سیاه...خودم فهمیدم

 

 

ای اینه:نعیم ای...تو ش   ی   و بودی من ناموس که توی   ش 

ف آبرو...کردی ناموش   بردی منو شر

 

 ...قن   اون داخل شدم داده هل که مپ   بعد و

 

 و رسیدنیم فریادم به کش میکردم داد و جیغ چقدر هر

 ...ریختیم گل و خاک روم نعیم

 

 ...نداشت ایفایده انگار ویل زدم داد و جیغ انقدر
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 نجات کردن سکته از منو کنه بود فراز صدای بیر   اون

 ...انگار داد

 

 زانوش رو کنارم که دیدم رو فرازی و کردم باز چشمامو

 ...نشسته

 

هخ د دهنم تو انگار قلبم...بهش شدم نر  ...منر 

 ...بود بدی و ترسناک خواب چه

 

؟:فراز  خوی 
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 ...نداشتم دادن جواب برای رمف  

 

 جام تو بتونم و کنم جور و جمع خودمو کردم سیع

 ...بشینم

 

 ...بود گرفته خوابم وی ی   جلوی

 

 دیدی؟ بد خواب:فراز

 

 ...بدم تکون شمو تونستم فقط

 

 ...کشیدم عقب دستمو و کردم حس دستم رو گریم

 

 ...یخه مثل تنت:فراز
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ه عقب رو بود افتاده صورتم روی که موهامو خواست  بن 

 ...کشیدم عقب شمو و دادم نشون واکنش ناخودآگاه که

 

 مبل رو فاصله با کنارم...کرد درکم... نشد ناراحت

 ...نشست

 

 ...گرفت سمتم و ردک پر عسیل رو آب پارچ از رو لیوای  

 

 ...حرکاتم بود تامل و تاخنر  ثانیه چند با

 

 خوردم رو آب نصف و گرفتم دستش از رو آب لیوان

 ...بود شده خشک گلوم و بودم تشنه بشدت

 

 از رو لیوان ندارم آب نوشیدن برای مییل دیگه دید وقپ  

 ...گذاشت عسیل رو دوباره و گرفت دستم
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 ...اومدم خودم به کیم

 

 بود اومده االن فراز و بود شب ده کردم نگاه توساع

 ...خونه

 

 خوبه؟ حالت االن:فراز

 

 ...مرش آره:مروارید

 

 ...رسید گوشم به کشید که عمیف   نفس صدای

 

 

 ...زدییم صدا رو نعیم اسم خواب تو:فراز
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 خودم تو رفت هم تو اخمام...بودم زده حرف خواب تو

 ...شدم جمع

 

 

 ...گفت خشدار و آروم

 

 ترش؟یم ازش...کرده اذیتت:فراز

 

 ...کردم نگاهش و کرده بلند شمو

 

 ...چکید چشمم از اشیک قطره

 

 آبروم از...ترسمنیم ازش...نکرده اذیتم نعیم:مروارید

سم  ...بره بابام پیش که مین 
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 ...گرفت بر در منو که بود گریه بعد و
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 این بخاطر سوختممی درون از داشتم...شد نزدیک بهم

 ...وجدان عذاب

 ...کردم اشتبایه کار میکردم فکر

 

 ...خودش به چسبوند منو و انداخت ایشونه دور دستشو

 ...داشتم وجدان عذاب...بودم ترسیده

 ...بودم شده عاشقش...داشتم دوست فرازو ویل
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 ...کردم گریه و کرده قایم اشسینه تو شمو

 

 ...انداخت چنگ  آروم مموها تو و آورد بال چپشو دست

 

س:فراز  ...مروارید پیشتم من...نن 

 

 ...بود شده گرم تنم

 

 ...بزنه آسیپ   بهت کش زارمنیم:فراز

 

 بود اعتمادش مهم من برای ویل...زدنیم آسیب بهم بابا

 ...بود دلخورش و شکسته نگاه اون مهم

 هم خودش شدم مستقل وقپ   از کنه فکر خواستمنیم

 ...نیست مهم رامب اون و شدم
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 ...گفتم گریه با

 

 استفاده سو بابام اعتماد از نمیخواستم من:مروارید

 ...بدونه اگه اون...کنم

 

 

 ...شد محکمن   دورم فراز دست گره

 

 ...حالت به خوش:فراز

 

 اوضاع این تو که شنیدم اشتباه...شنیدم اشتباه کردم فکر

 ...بحالم خوش میگه بهم حرست با فراز احوالم و

 

اهن من گریه  هنوز اون ویل بود کرده خیس فرازو سفید پنر

 ...بود نکرده رهام
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 حرست از پر لحن مشغول ذهنم و کرده فراموش خودمو

 ...اومد بحرف خودش دوباره که بود فراز
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 بحال خوش و داری پدری همچیر   که تو خوشبحال:فراز

ی که پدرت  ...داره تو مثل دخن 

 

 ...حرست با اونم...میکرد تعریف ازم تداش فراز

 

 ... کردم نگاهش نزدیک فاصله همون از کرده بلند شمو
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 ویل داشت ربط هوا و حال این به چقدر نمیدونم حرفم

 ...پرسیدم

 

 ...تو پدر:مروارید

 

 ...حرفم وسط پرید

 

ی حرست و عذاب بجز من پدر:فراز  جا به ما برای چنر 

 این کردن میل و حیف اون مثل آدیم رو پدر اسم نزاشت

 ... اشتبایه آدم یه...لقب

 

 

 ...میکردم نگاه چشماش تو مستقیم و بودم شده گیج

 

 ...ستزنده:مروارید
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ون گرمشو نفس  ...انداخت نگایه لبام به و داد بنر

 

 ...آره:فراز

 

 ...بود جدال تو خودش با انگار

 

 تو نگارا اومده ایتازه آرامش یه دیدم رو تو وقپ   از:فراز

 ...زندگیم

 

 

 افتاد؟ یم اتفاق   چه داشت...دادم قورت دهنمو آب

 

 ...خشدارتر و شد آرومن   صداش
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 ...همه با داری فرق انگاری:فراز

 

 کرده تسخنر  منو انگار...شد کشیده پاییر   نگاهش دوباره

 ...بود

 

 اون و من سینه که بینمون دیوار به خودشو تند تند قلبم

 ...میکوبید بود

 

 ...زدم صدا اسمشو رومآ

 

 ...فراز:مروارید
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 بودم کتای   خوندن مشغول مثال و بودم نشسته مبل رو

 ...بود فراز به حواسم همه واقع در ویل

 

 نصاب و کار تعمنر  انگار که میانسایل مرد کنار که فرازی

 ...میکرد نگاهش و ایستاده بود در

 

 نیومده پیش نوزه کردنم سوال فرصت و بودم تعجب در

 ...کنه نصب در حفاظ باید فراز چرا که بود

 

 اینکارو باید که رسیده بفکرش نیما ماجرای بعد شاید

 ...بده انجام

 

 باالخره که بودم غرق فکر تو و بود مشغول بدجور ذهنم

 وارد که فرازی و شد بسته خونه در و رفت مرده اون

 ...بود شده خونه
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 یک از نبود معلوم و بودن اینجا اونا بودم رسیده وقپ   از

 ...بودن در اون کردن نصب مشغول

 

 

 انگار بود کرده تغینر  یجورای   رابطمون شدم بلند جام از

 باهام نریم به میکرد سیع  ،فراز بودیم تر راحت باهم

 ...کنه رفتار

 

ل خودشو یجورای    انگار ویل نشه نزدیک بهم تا میکرد کنن 

 و  میکردن اسکن منو میشهه انگار چشماش نبود موفق

 ...خودشون جذب منو

 

 دل این از امون...بودم داده وا بیشن   من شاید وسط این

 ...نفهمم زبون
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 ...کردم باز زبون باالخره

 

 ...فراز آخه بود در حفاظ به نیازی چه:مروارید
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 شد ولو و اومد نفره سه مبل سمت که بود خسته انگار

 ...کشید آیه و روش

 

 ...میشن کثیف مبال بیار در کفشاتو لطفا:مروارید

 

 کرد اخم نه اونم...بود اومده زبونم به حرف این ناخودآگاه

 در کفشاشو سخپ   به ژستش همون تو و مخالفپ   نه و

 ... کرد پرت زمیر   رو و آورد
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 ...نشستم مبل رو منم کشیده پوق  

 

 

 فراز؟ بود در حفاظ به نیازی چه:مروارید

 

 ...بود نیاز:زفرا

 

؟به  نیازه؟ که رسیده نتیجه این همیر 

 

 

 دهنشو آب انگار...کردم تماشاش و داده لم مبل پشپ   به

 جنبه ی   من و خورد تکون گلوش سیبک که داد قورت

 ...قسمت همون رو شدم زوم

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود شده بلند هم کیم که ریشش ته بدون حال به تا

 چجوری اشقیافه کنه اصالح اگه یعپ   بودمش ندیده

 میشه؟

 

ی که...کرد تر زبونش با پایینشو لب  تکون دلم تو یچنر 

 ...گرفت گر تنم و خورد

 

 رو روبه فراز باز چشمای با کردم نگاه باالترو یکم وقپ  

 ...میکرد نگاهم داشت که شدم

 

 ویل دونمنیم نبودم موفق شاید نشم دستپاچه کردم سیع

 ...نکردم نگاهش دیگه

 

 نفره سه مبل این حپ  ...نکردم گاهن چشماش تو یعپ  

 ناچنر   و حقنر  فراز درشت و گنده هیکل مقابل در بزرگ

 ... رسیدیم نظر به
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 ناراحت انگار نشست جاش تو گذاشت زمیر   رو پاهاشو

 ...بود

 

 ...رسیدیم نظر به ناراحت آره

 ...بود فکر تو

 

 لطف به برداشت قدم اتاقش سمت و شد بلند جاش از

 ... میپوشید جوراب همیشه دیگه من
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احت تا اتاقش تو چپید رفت حتما گفتم  خواستم کنه اسن 

 اتاقش از دوباره که اتاقم تو برم بشم بلند جام از منم

 ...شد خارج

 

 ...داشت دستش تو نبود کمم که برگه تعدادی

 

 شد بپا دلم تو ایولوله که برداشت قدم من سمت اینبار

 ...کرد طوفای   ودلم هوای و حال و

 

 پرس و جنبه ی   واموندم دل این و من نیا سمت این بابا

 ...ایمندیده

 

 ...پرسی همچیر   اونم

 

 

 ...گرفت سمتم هارو برگه و ایستاد شم باال
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شون بیا:فراز  ...بگنر

 

 حالت این و زاویه این کردم نگاه اونو و کرده بلند شمو

 یه چشمای لمث فراز چشمای  نبود جا به و درست اصال

 نگاهم زاویه همیر   از قلدرانه و...بود شده تنر   گرسنه گرگ

 ...میکرد

 

 چیه؟ این:مروارید
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 گذاشت پام رو هارو برگه شی    ع فراز که چیشد نمیدونم

 پیش دقیقه چند که مبیل همون سمت رفت خودش و

 ...نشست اینبار و بود شده ولو روش

 

 ...بشدت بوداونم کالفه

 

 ...میکردم نگاهش تعجب با

 

کت برای ستترجمه کار یرسی:فراز  آزادت تایمای تو...شر

 وقپ   تا... نیست بهشون نیازی هنوز بده انجامشون

 ...داری فرصت برگردم

 

ی که انگار کرد سکوت آخرش جمله اون بعد و  لو رو چنر 

 ...بگه خواستهنیم دلش باشه داده
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 االن که های   گهبر  از شی    ع نگاهمو و شد گرد چشمام

 ...کردم نگاه فراز به و گرفته بود دستام بیر   دیگه

 

  گفتم سوایل و ناباور

 

 برگردی؟؟ وقپ   تا:مروارید

 

 

 حرف چرا...داد تکون ششو و کرد نگاهم مستقیم فراز

د؟باید سم سوال من نمنر   همیشه؟ بن 

 

 بری؟ جای   داری تصمیم:مروارید

 

 چرا؟ بود شده خشک گلوم
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ی هنوز فراز آره...بود شده بپا شوی  آ دلم تو  نگفته چنر 

 که ها نتیجه چه به فکرم تو و خودم پیش من و بود

 ...بودم نرسیده

 

 ...فراز دوری

 

 ...خواسته اینجوری اشوان...یعپ  ...برم مجبورم آره:فراز

 

 بره؟ جای   داده دستور بهش رئیسش اشوان

 

 

؟ بری؟برای کجا:مروارید  چ 
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 فرازو ویل پرسیدنام سوال این از بودم شده کالفه ممخود

 باهام آرویم و نریم به ویل بود کالفه چون دونستمنیم

د حرف  ...منر 

 

یز نه نه...شر ...کارا یرسی برای:فراز  ...بود تن 

 

 

 بود؟ گرفته بغضم چرا...میکردم نگاهش تعجب با

 

 کرد؟ غلبه بهم تنهای   احساس االن از چرا

 

ی؟ روز چند یبرا:مروارید  منر
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 نگاهم و داد تکیه مبل به کشید عمیف   نفس

 ...بود دار خود که خوشبحالش...کرد

 

 ...هفته دو شایدم هفته یه برای:فراز

 

 میشه؟ تموم یک نبود معلوم که بود کاری جور چه این

 

ی؟ یک:مروارید  منر

 

ی خواستنیم دلم...بود مخم رو بدجور سواالم   چنر 

سم  ... نبود خودم دست زبونم ختیارا انگار ویل بن 

 

 ...فردا:فراز

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  بهم االن داشت اون و رفتیم فردا...شد گرد چشمام

شو  ...هم تو رفت اخمام...میداد؟ خن 

 

 ...گرفت شکل لبش گوشه آرویم لبخند

 

یم اونو خودش با داشت اشوان که چیه فراز کار این آخه

 شهر یه تو دیگه ییک حساب به خوانیم شاید...؟ برد

یه بادیگاردی یا برسه دیگه  ...اشوان برای چنر 

 

 ...میشد کشیده خطرناک جاهای به داشت فکرم

 

 دور ازش که طورهمون و شدم بلند جام از حرص با

  گفتم میشدم

 

 ...خطر ی   سفر:مروارید
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 ...فهمید دلخوریمو

 

ی؟ داری کجا ببینم وایسا:فراز  منر

 

 

ون حرض نفسمو  ...دادم بنر

 

م میاد خوابم:مروارید  ...بخوابم منر
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 درست کردم احساس ویل رسوند بهم خودش یک دونمنیم

 و چرخیدم خورده جا ایستاده بهم نزدیک و شم پشت

 ...شدم رو روبه باهاش

 

 ...بودم زده حدس درست

 کردم نگاهش و کرده بلند شمو قدیمون اختالف بخاطر

 جذاب و دلربا وربدج که مشکیش چشمای تو مستقیم

 اشگونه رو سیاهش و بلند های مژه سایه کردم نگاه بود

 ...دلم تو خوردم چشماشو حرست بازم من و...بود افتاده

 

 شدی؟ دلخور:فراز

 

 شده مهم فراز برای من دلخوری یک از...بار میر   هزار برای

 بود؟

 در حس و رابطه این به میکردم عادت داشتم کم کم چرا

 از تعریف و احساس از پر جمله تا چند بجز فراز حالیکه

ی من  ...بود نگفته چنر 
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ی همچیر   یا دارم دوستت یا عاشقتم مثل  خب...چنر 

 ...بیاره زبون به باید که باالخره

 

 حرفا این منتظر که بود اومده من ش بالی   چه

 ...نداشتم قبول اونو قبال بودم؟منکه

 

 

 ؟ مهمه مگه من دلخوری:مروارید

 

 میکردم مسخره رو حرفای   و ها جمله همچیر   ی  زما یه

 براش داره انگار که لوس دخن   یه بودم شده االن ویل

 ...میکنه ناز شوهرش

 

ه و سم سوالو این بهن   بود؟ ناز این خریدار فراز چرا که بن 

 و
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م بیشن    ...آتیش این تو ریختیم هنر 
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 ...مهمه معلومه خب:فراز

 

 مهمه؟ چرا پرسیدمیم باید

 

 ...دادم ادامه مستقیم نگاه همون به بجاش

 

 ...میکرد نگاهم باشه آورده کم که آدمای   مثل فراز

 

 ...خوشگلن خییل چشمات:فراز
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 ...آورد هجوم صورتم به گرما

 

 افتاده پس کوچه تو که دنیا ش وقپ   افتادم دعوامون یاد

 گمون به و داده فحش بهش و برده هجوم سمتش بود

 و نفرت از پر نگاهای به بودم رسیده حسابش به خودم

 ...میکردیم بدل ردو خودمون بیر   که اولمون روزای خباثت

 

 ... بود شده قفل زبونم...بگم چ   نمیدونستم

 

اف شب فراز برای امشب انگار ویل  ...بود اعن 

 

افا این شنیدن آماده من آیا و  بودم؟ اعن 

 

 :فراز
 
نیم دیگه ویل...دهبو  کثافت و گند از پر من زندیک

 ...باشه سابق مثل و پوچ   از پر زندگیم خوام
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؟ یعپ   این خب  چ 

 

 انگار ویل کنم مقاومت تو مقابل خواستم خییل:فراز

 ...نمیتونم

 

 ...شد گرد و کرد تغینر  کیم چشمم اندازه

 

 تو من یا خودت  سفید دنیای سمت بکش منو تو یا:فراز

 ...خودم سیاه دنیای تو میکنم غرق رو

 

 سمت کشیدم اونو من شد پیشقدم اول یک دونمنیم

 ...خودش سمت کشید منو اون یا خودم

 بینمون جای   اصال عقالی   تصمیم انگار لحظه این تو

 ...عشق این حس،بیر   این بیر  ...نداشت
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 که قلبمون های تیکه انگار شد هم قفل لبامون وقپ  

 ...شدن وصل هم به بودن هم مکمل
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  و حرص با منو فراز
 

 افسار و بوسیدیم  پشیموی   و دلتنیک

 ...بود گرفته دست به رو بوسه این

 

 ...بودم عاشقش من

 ...بود داده رخ جهای   جنگ دلم تو

 ...بود نشده باورم هنوز

 که دسپ   بعد و گرفتم هاشو شونه و برده باال دستامو

 ...رفت شش پشت سمت
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 کردم؟ قبولش من یعپ   این و

 ؟ میشم مونپشی

 کردم؟ قبولش و نمیشناسم فرازو

 اون از باشه بدتر شاید میده نشون که نباشه ایپ   شاید

 ...قبیل فراز

 

 مثل اون...منه مال فراز جهنم به برن فکرا این همه نه

 ...کشیده سخپ   خودمه

 

 فقط پاییر   نه و باال نه هم کنار و هستیم سطح یه تو ما

 سطح یه تو

 

 ...کند هاملب از دل باالخره

 ...بود نشسته اشک به چشمام

 

 ...برد عقب ششو و کشید بو موهامو عمیق فراز
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 ...مروارید دارم دوستت:فراز

 

 کردی   باور آره ایستاد حرکت از ایلحظه برای قلبم

 ...زدم توهم من شاید نیست

 خوابه؟ یه این

 

 نگاهش بود کرده باد انگار و سوختیم که لبهای   با

 ...کردم

 

 میگفتم؟ چ   ایدب

 

 ...دادم قورت دهنمو آب

 

 آوردم؟ زبون به رو جمله این که آوردی شم بالی   چه:فراز
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 چه سیاست ی   ندیده پرس چلفپ   پا و دست دخن   یه

 ؟ مرشدی فراز بیاره شت تونهیم بالی  

 

 ...کردم نگاهش فقط

 

ی:فراز  ...بگو یچنر 
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 ...چکید چشمام از اشیک قطره
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سیدم  داشتم دوسش ویل اتفاقا خییل از آینده از مین 

 ...داشتم دوسش وار بیچاره

 

اف اون بعد  دروغ خودم به دیگه نمیتونستم بوسه و اعن 

 ...ندارم دوسش بگم فراز به یا و بگم

 

اف و اشکم بعدی قطره  ...شد همزمان باهم من اعن 

 

 ...دارم دوستت منم:مروارید

 

 و گوشا به که انگار میکرد منگاه دقیق تعجب با فراز

 ...باشه داشته شک خودش چشمای

 

 

 ...بگو دوباره:فراز
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  گفتم غلیظ و حرص با دوباره ویل...رفت هم تو اخمام

 

 ...مرشدی فراز دارم دوست:مروارید

 

  ... شد مهر لبام رو که بود لباش دوباره بعد و

 

نیم اذیتم و میکرد درکم داشت...گرفت فاصله شی    ع و

 بوسمون دومیر   اتفاقا این نبود هضم قابل برام هنوز دکر 

  چون بود
ا
 عادی ویل...ویل بودیم بوسیده همو هم قبل

 ...برام نبود

 

 ...نبود عادی اصال نه

 

  واقعه که انگار بودم شوکه
 
 ...افتاده اتفاق زندگیم تو بزریک

 

 ...کردم پیدا زندگیمو عشق من چون افتاده خب
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 ...نمنگرا چون...دلم دو چون

 

سم چون سم خییل...مین   از...نامردی از نرسیدن از مین 

 ....دروغ
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 ... بودم کشیده دراز کنارش خشک چوب مثل

 اینجا بیام کرد مجبورم و خودم اتاق تو برم بود نزاشته

 ...بکشم دراز اون تخت رو و اون اتاق یعپ  

 

 ...مسافرت رفتیم داشت فردا چون
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 االن که پیشو ساعت چند اتفاق کنه باور میخواست

 ...نبوده توهم و کنارشم

 ...من مثل درست

 

ه  گرفته آغوشش بیر   محکم منو اون و بودم سقف خنر

 ...کشیدیم نفس  موهام تو بود

 

 

 ...نگرانیمو آوردم زبون به

 

 حسای   یه...نشده باورم هنوز...نگرانم من فراز:مروارید

 ...دارم

 

 بازوش گره فقط و نداد جوای   و کرد سکوت اولش

 ...دورم شد محکمن  
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ت اول همون از من:فراز  ...شدم اسنر

 

 ...گرفتم فاصله فراز از و...نشستم سخپ   به جام تو

 

 

 ...خوابید باز طاق و گذاشت راحتم اونم

 

 ؟ اول همون از

 

  پرسیدم ناباور

 

 در اومدم که روزی همون اول؟از همون از چ   :مروارید

 نمیدی؟ خونه بهم گفپ   و ندادی هرا منو و خونت

 

 ...کرد نگاهم لبخند با
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 مونهنیم یادمون زیادی تاری    خ و زمان مردا ما دونمنیم:فراز

 انگار و باختیم دل میبینیم و میکنیم باز چشم فقط

 ...افتاده اتفاق این که سالهاست
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وع رابطه این هنوز خودم خواستمنیم  مورد در نشده شر

ی ازش اشدهآین سم چنر   کنه فکر خودش پیش شاید...بن 

اف همیر   منتظر و هولم چقدر  ...بودم اتفاق و اعن 

 

 احساس این نگران فقط من نبود اینجوری اصال نه

 ...بودم بعدش و بینمون

 ...بابا نگران
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 چنگش بیر   موهامو از ای دسته و کرد دراز دستشو

 ...کشید آروم و گرفت

 

 ...قشنگه خییل رنگشون...ارمد دوست موهاتو:فراز

 

وره و لجباز و غد فراز همون این نبود کردی   باور  که شر

 میکنه؟ تعریف ازم یه داره

 

 اونم ... بودم معذب یجورای   آره کشیدمیم خجالت کیم

 اون میشد یادآوری برام چنر   همه کم کم داشت حالیکه در

 ...و بوسه

 

 ...گرفت گر صورتم

 

 ...کشید غوششآ تو دوباره منو فراز
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 کمرنگ برام عشق این لذت میشد باعث دلهره و ترس

 ...بشه

ا خییل فراز از  ازش سواال خییل باید میدونستم باید چنر 

سم  ...بن 

 

 ...اول همون از غریبه عجیب ما رابطه

 

 ...اولش اول همون از آره

 

 مثل مردی شاغ اومدم نفهمیدم من که روزی همون از

 خونه تو که زنهای  ... زنها بجز میداد پناه همه به که فراز

 چنر   یه برای اونم ساعت چند برای میشدن مهمون اش

 ...مشخص

 

 ...نبوده زیاد تعدادشون فراز گفته به که زنهای  
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سه بنظر چرا  ...زندگیش و خودش با بود کرده لج فراز منر

 

 و داد پناهم و داد راه اش خونه تو منو فراز بود عجیب

 کشید طول امروز تا شدن همخونه این که شد تر عجیب

اف این به فراز امشب و  که شپ  ...عاشقمه که کرد اعن 

 و گیج   تو کنه ول منو و مسافرت بره باید فرداش

 ...ناباوری
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 ...میشه الزمت حتما دار نگه کارتو این:فراز

 

 ...گذاشت کانن   رو بانکیو کارت
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 ...دارم پول خودم:مروارید

 

 

 ...کرد خودشو کار و نداد ی  جوا

 

 به رفت ش تحوصله اگه...نده راه خونه تو رو کش:فراز

 بود؟ چ   اسمش پیشت بیادبگو دوستت اون

 

 ...کرد نگاهم ریز چشمای با سوایل

 

  گفتم حال ی  

 

 ...خاطره:مروارید
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 ...داد تکون شی

 

 ...برگردم زودتر میکنم سیع من:فراز

 

 فراز شاید...نیست خودش دست برگشتنش میدونستم

 زندگیشم میخواست دلش و میشد عوض کل به داشت

 ...باشه داشته خوی   شغل و کار و کنه عوض

 

ی هیچ د خودش با چنر   ...بود تنش لباسای فقط نمین 

 

ی لباش:مروارید ی؟ خودت با چنر   نمین 

 

  میگفتم اینارو آرویم به و بودم ناراحت

 

  گفت و گرفت ازم نگاه فقط اون
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 ...نیست نیازی نه:فراز

 

 با یه و بره خواستنیم دلش اونم انگار...رفت در سمت

 تعویق به رفتنو زمان این داشت توصیه و تذکر

 ...مینداخت

 

 

فتم شش پشت منم کرد باز درو آروم  و چرخید که منر

 ...کرد نگاهم

 

 برای اینکه نه میموندم کنارت باید االن میکنم درکت:فراز

و همه برگشتم وقپ   میدم قول یلو برم روز چند  شو چنر 

 کنم عوض تو با زندگیمو خوامیم...میدم سامون
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 لبام رو شی    ع و نرم ای بوسه شد خم و نداد من به مهلپ  

 خارج خونه از باش خودت مراقب گفی    بعد و گذاشت

 ...تنهای   موندم من و شد
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 ...بستم درو بعد و کردم قفل و کشیدم درو حفاظ

 

 با داشتم سیع ویل رسیدیم نظر به  عادی غنر  چنر   همه

 ...کنم توجیهشون برهم درهم فکرای

 

 ...میکردم احساس سنگیپ   یه دلم تو من و بود رفته فراز
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 واقعا میکردم احساس چرا نبود نامرد و هوسباز اون

 شده؟ عاشقم

 

 و...بشناسمش بهن   خییل میتونستم رفتنیم امروز اگه

 ...بگذرونیم توق باهم

 

 به فراز نبود و خواب یه جریانا این همه میکردم فکر بازم

د دامن بیشن   فکر این  ...منر 

 

 ...بود گرفته فرا سکوت رو خونه

 

 ... رفتنیم کاری هیچ به دستم کنم چیکار نمیدونستم

 هفته؟ دو یا یک گفت اون

 ...دیره خییل

 ...دیره آره
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اشت تنها منو دنبای... رفتیم نباید فراز اصال  ...منر 

 

 ...ها لحظه و ساعت این زدنیم شم به که فکرا چه

 

و همه برگرده وقپ   گفت  ...میده سامون شو چنر 

 اشماهه چند سکوت شکسی    به تصمیم دیشب چرا

 گرفت؟

 میکرد خودش غرق منو بیشن   بعد برمیگشت و رفتیم

 ...دیگه

 

نیم دلم میشم دیوونه حتم به بمونم تنها این از بیشن   اگه

 خاطره به رو بیشن   فضویل فرصت پس برم جای   خواست

 ...بهش زدم زنگ و داده

 

 دل و جون با اونم و تنهام چون اینجا بیاد خواستم ازش

 ... پذیرفت

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 تکه که طورهمون خاطره
 
اشو از بزریک  ...گفت میخورد پین  

 

 ...ستدیوونه ابولهول اون که واقعا:خاطره

 

 

 ...کردم نگاهش حال ی  

 

 ...داد ادامه و داد قورت شولقمه
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ی دخن   همچیر   پرسی کدوم میگم راست خب:خاطره  دلن 

افات بعد اونم رو یم ول همینجوری عاشف   و عشق اعن 

 ره؟یم و کنه

 

 ...گفتیم حرص با اینارو همه

 

 ...نشست لبام رو کوچییک لبخند

 

 برمیگرده و رهیم خب...مجبوره گفت خودش:مروارید

 ..دیگه کارمند یه اینم داره رئیس...

 

 ...کشید ایکالفه پوف خاطره

 

  گفت نوچ   خاطره
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 سابقه اون اگه واال خیال خوش خانم نخنر :خاطره

یم نادیده قبلشو درخشان  داره پشکیل مشکل انگار بگنر

 ...آقاتون

 

 

 سمتش و برداشت رو مبل کوسن و رفت هم تو اخمام

 ...کردم پرت

 

 ...بگو پرت و چرت کم لطفا خاطره:رواریدم

 

 و نشسپ   اینجا تو غافل جا همه از دل ساده یه:خاطره

.بررش و تحقیق ی   رفتم من و هسپ   عاشف   و عشق غرق

.. 

 

 ...پرسیدم و کردم نگاهش متعجب
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  داری چ  :مروارید
 

 تو؟ مییک

 

 

 پشت تا برد دهنش داخل اشارشو انگشت خاطره

 و مبل به داد لم شاهانه بعد و کنه نر  تم غذا از دندوناشو

 ...گفت
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 ...مرشدی فراز آقا مورد در تحقیق رفتم:خاطره

 

 ...شد باز نیشش بعد و
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 سطح همون در فعال من تحقیقای   حوضه البته:خاطره

سم هم دیگه جاهای به حاال...بود دانشگاه  ...انشاهلل منر

 

 ... کردم نگاهش حوصله ی   و کالفه

 

 داره پشکیل مشکل آقاتون میگم که همینه بخاطر:خاطره

ی دوست تا چند چون...حتما  رو داشته که دخن 

ده همینجوری  ...خونش مین 

 

 

 ...میکردم نگاهش شده گیج

 

 ...بلهههه:خاطره
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 آورد یم همینجوری زنارو فراز گفتیم داشت خاطره یعپ  

 نداشت؟ باهاشون ای  رابطه و خونش تو

 بود؟ مضخرفای   چه دیگه این

 ؟ کنه کاری همچیر   باید فراز چرا

 

 

 بیشن   میفتم فراز حرفای یاد وقپ  ...بود شده بدتر حالم

 ...جونم تو میفته شک

فت؟ باید فراز چرا  منر

 ...االن بود اگه

 

نه غریب و عجیب ابوالهول این میگفتم من:خاطره  منر 

 ...ویل...ها

 

  داد ادامه و کشید آیه
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 ببخشه منو خدا...بودم نکرده راجبش هک فکرا چه:خاطره

 ...زدم حرف خییل ششم پشت

 

  گفت نشست صاف بعد و

 

 ویل....بازیاش مرموز اون با اصال خودشه تقصنر :خاطره

 بکشم ماست از رو مو چجوری دونمیم امخاطره اگه من

ون  ...بنر

 

 ...رفت فرو فکر تو بعد و

ا این با خاطره  کرده رگنر د و داغون منو ذهن بیشن   خن 

 ...بود
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ی فراز از اول روزای دم زنگ بهش چقدرم هر نبود خن   منر 

 و زده زنگ بهم خودش روز پنج بعد بود خاموش گوشیش

 کرده توجیه رو گوشر  خاموشر  و غیبت اون حرفاش با

 ...بود

 

یش ی   این مورد در چقدر که بگم اینم  تا زدم غر بهش خن 

د زنگ خودش هرشب روز چند یم حرف هم با و منر 

 ...زدیم

 

ی ...و خاطره حرفای مورد در ویل  چند، هر نمیگفتم چنر 

 همچیر   مورد در که بود اومده زبونم نوک تا باری چند

سم سوال ازش مسائیل ل خودمو ویل بن   ...بودم کرده کنن 

 

 گوشر  پشت بشه که نبودن حرفا،حرفای   این چون

 ...بشه بحث موردشون در و کرد بازگوشون
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 اومدنش مورد در بازم ویل هفته سه شد فراز هفته دو ییک

 ...زدنیم حرق  

 

 نزده زنگ بهم و خاموش گوشیش که بود روز دو بازم

 ...بود

 

 از اونم بودم دلخور چنر   همه از بیشن   داشتم دلهره

 وقپ   که میکنه،فرازی چیکار نبود معلوم که فرازی...فراز

دم حرف اومدنش مورد در  ...رفتیم هطفر  منر 

 

ی بودم منتظر و میخورد خونمو خون کم کم دیگه  خن 

 ...کنم خایل شش دلیمو دقو تا بشه ازش

 

 فکرشم با که فرازی...فراز جز نبود چنر   هیچ به حواسم

  و کار از منو
 
 ...بود انداخته زندیک
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 ی   ذهنم تو سواالی و کشیدیم طول این از بیشن   اگه

 ...دممیش دیوونه موندن یم جواب
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 ...زدم زنگ اشوان شماره به

 ...داشتم شمارشو قبل از

 

 

 ...رسید گوشم به صداش بوق تا چند از بعد

 

 بله؟:اشوان
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 قورت دهنمو آب...بگم چ   دونستمنیم کردم سکوت

  گفتم اومدم حرف به باالخره ویل...دادم

 

 

 ...یمحمد مروارید...مرواریدم...اشوان آقا سالم:مروارید

 

 شد سکوت لحظه چند برای

 

 خودش به االن و کرده تعجب اولش اونم انگار بعد ویل

  گفت باشه اومده

 

 میتونم چ   مدیون رو لطف این...بفرمایید بله بله:اشوان

 مروارید؟ خانم باشم
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 چون باشه کرده عوض مکانو و شده بلند جای   از که انگار

 ...ودب شده کم بود ...و موزیک که اطراف صدای

 

 خواستنیم دلم...کشیدمیم خجالت بگم چ   دونستمنیم

 و شده پیشقدم خودم االن ویل بشم رو به رو باهاش

 ...بودم زده زنگ بهش

 

 خن   ازتون فراز مورد در میخواستم... میخواستم:مروارید

م  ویل مسافرت رهیم شما با کاری برای بود گفته چون بگنر

 ...خاموش گوشیش روزه دو

 

 خونه به دیر شوهرشون که بودم شده نگران زنای مثل

ی یا اومده  دوست به زده زنگ اونم نشده ازش خن 

ی تا ...و رفیقاش ه ازش خن   ...بگنر
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 ...کرد سکوت بازم

 

ی من:اشوان  ...ازش ندارم خن 

 

 ی   از هم اشوان خشک و شد لحن از هم...شدم شوکه

یش  ...خن 

 

 ...گفت فراز آخه:مروارید

 

 ...تماس پایان بوق دایص بعد و

 

 تماس آره میداد نشون که گوشر  صفحه به تعجب با

 ...انداختم نگایه یافته پایان

 

 کرد؟ همچیر   چرا

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 بود خاموش بازم ویل گرفتم فرازو شماره بار چندمیر   برای

 بهش کردم سیع دیگه ویل بودم نگران و مشوش چند هر

 ...نکنم فکر

 

 باهاش برگرده اینکه فکر و ناراحتیم و دلخوری به برعکس

 ...خوردم حرص و دادم بال و پر دارم حرف خییل

 

 ...شد فرستاده برام پیامیک اینکه تا

 

 ...بود اشوان جانب از

 ...کنه قفل ذهنم شد باعث پیامکش محتوای
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کت بیا صبح فردا:اشوان ا خییل از شر یی   چنر   ...خن 

 

 

ی ی   منخواب صبح تا شد باعث می    همیر   و  فرازی از خن 

یم و بود رفته بعد و کرده عشق ابراز بهم که  ازش خن 

 ...دیگه طرف هم اشوان طعنه از پر جمله و یکطرف نبود

 

 ...نیست انتظارم در خوی   اتفاق میکردم احساس

 

 هم باشم فراز اومدن یا زنگ منتظر بازم و نرم اینکه به

 فکرا اون همه به نگرای   و کنجکاوی بازم ویل کردم فکر

 ...کرد غلبه

 

کت دم رسیدم ده ساعت صبح و  ...اشوان شر

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود کرده منع اینجا به اومدن از منو فراز که مکای   همون

 ...نرم اشوان سمت بود داده تذکر بهم که

 

 یک؟ تا ویل

 بهم حرفارو اون خاطره اینکه بعد خودشه تقصنر  اینا همه

 بشینم گاو مثل بود منطف   اصال فراز بازی مرموز این و زد

یی   و بیخیایل به بزنم خودمو و خونه تو  ...خن 

 

 نیست چرا و کنهیم چیکار داره و کیه فراز اینکه فهمیدن

 ...بود من حق
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 ...رفتم پیکر غول ساختمون اون ورودی سمت
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 و تاج و سبدگل از پر کجاها دونمنیم تا ورود بدو از

 پر فضارو متفاوت های گل بوی که جوری بود گل استند

 ...بود کرده

 

کت فضای  ...آمد و رفت در همه و بود شلوغ شر

 

 

کتم تو من که فرستادم اشوان برای پیامیک  گفت شر

 بزاره تا بگم نگهبان به اسممو کافیه فقط و شده هماهنگ

 ...باال برم من

 

 ...کردم هم کارو همیر  

 

ی رژیان میشر  ...و گل از پر یجای وارد وقپ   میگن  میگنر

  روحیه و
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 و بو این نمیکنه عمل من برای نکته این االن چرا پس

 ...انگار میداد آزارم داشت گل اینهمه

 

 کرد حرکت باال سمت به و شدم آسانسور سوار وقپ  

 ...شد بیشن   دلشورم

 

 ...خونه برگردم و کنم بس میگفتم همش

نه زنگ خودش فراز و همه برمیگرده یا منر   توضیح چنر 

 ...دهمی

 

 کرده فکر خودش پیش و خونه برگشته شاید اصال

 ...هستم جای   یا دانشگایه

 

 ...نزده زنگ که شده خراب گوشیش حتما

ی تلفپ   به حتما ش چنر   ...بده خن   بهم که نداره دسن 
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 ...دیگه بیهوده فکر تا هزار و

 

 ...بود اینها هیچکدوم نه ویل

 

 و شد متوقف نظر مورد طبقه تو آسانسور وقتیکه تا نه

ون به قدم و شد خارج ازش من و شد باز هاش در  بنر

 ...گذاشتم
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 گل سبد سبد و بود شده ...و آرای   گل بیشن   طبقه اون

 ....بود شده گذاشته کنار گوشه و زمیر   رو
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 ...برداشتم دیگه قدم چند

 

 ...زد خشکم لحظه همون در و انداختم محیط به نگایه و

 

 ...خورد چشمم به آشنا خییل خییل...آشنا چهره هی

 خودش انتظار به منو است هفته چند که ایچهره

یزه خودش گفته به نشونده  ...اینجاست االن ویل تن 

 

 ...نبود من فراز اون

 ...نیست نه

 و کرده تنش مرتپ   و قیمت گرون شلوار و کت که فرازی

 میدن گوش حرفاش به و ایستاده کنارش هم نفر چند

ور پرس همون  ...نیست داره متوسظ مایل وضع که شر
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 به داره و گرفته بازوش از پوش خوش و زیبا زی   که فرازی

نه لبخند بقیه  ...نیست من فراز منر 

 

 تا چند و پاییر   به که نگاهم...رفتیم گیج داشت شم

 ...زدم گیج بیشن   افتاد کنارم گل تاج و سبد

 

یک پیام وقپ   مخصوصا   و واضج اون به تن 
 
 روش بزریک

 باشن چسبونده

 

  مرشدی فراز جناب
 
 و خوشبخپ   از ششار زندیک

 از آرزومندیم براتون رو  همرستون کنار موفقعیت

کت  ...شر

 

یک پیام تا چند و  ...محتوا همیر   با دیگه تن 
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 از که بود اشوای   شد من حضور متوجه که نفری اولیر  

 ...دید منو و ودب ورودی در به نگاهش ورود بدو همون

 

 ...اومد یم سمتم داشت االنم
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 خییل برام االن که فرازی رو بود کرده گنر  نگاهم من و

 دیده...و خیابون تو بار چند فقط انگاری آره بود غریبه

د آشنا برام همیر   بخاطر اشقیافه و بودمش  ...منر 

 

ی بود؟چه چیشده  هب بودم رسیده که بود کرده تغینر  چنر 

 نقطه؟ این
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 این به هنوز پیش مدت به تا من بابا هفته چند یط اونم

 نه یا و واقعیه؟ فراز به حسم که بودم نرسیده نتیجه

 عشقه؟ اصال

 

اف اون بعدش و  ...فراز دورغیر   سفر و اعن 

 

 بود؟ داده بازی منو فراز یعپ  

 

 متوجه هنوز فراز و میکشید تنر  و بود افتاده درد به شم

 و ایستاد مقابلم و رسید بهم اشوان ویل بود نشده من

 ...بشم خارج اونجا از و بیام خودم به تا خواست ازم آروم

 

 شده ریزی برنامه و ناخواسته که ربات یه مثل بودم شده

فتم پیش اشوان خواسته طبق  ...منر
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 مونده باز شباز تنها مثل و بود آویزون دستم از ام کوله

 با برگشته و خوردن ستشک جنگ تو که ارتش یه از

فتم راه حواس ی   و درگنر  ذهپ   و خمیده پاهای  ...منر

 

 و گرفت بازوم از اشوان که بود چجوری حالم دونمنیم

 ...کرد آسانسور وارد

 

 توضیح بهم میخواست برم،دلم فراز پیش میخواست دلم

 ...افتاده اتفاق   چه بده

 

 ...مرشدی فراز

کت این وت ممکنه مرشدی فراز تا چند مگه  باشه؟ شر

 

 مالییم آهنگ صدای و...رفتیم پاییر   داشت آسانسور

 ...میشد پخش فضا تو

 ...انگار داشت رو تنگ قفش حکم برام کابیر   این
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 ...بودم شده شخورده خودم پیش

 ...بودم خورده گول که

 گرفت؟ بازیم به فراز که بودم یک من مگه

 من؟ بودن بازنده داشت براش نفیع چه

 

ط دوستاش با من ش فرهان مثل اینم شاید  بود؟ بسته شر

 دوست؟ کدوم آخه نه

 میکنه؟ پرتای   و چرت همچیر   درگنر  خودشو فراز مگه

 

 مروارید؟ نکنه چرا
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 میشناش؟ فرازو چقدر مگه

 

 که شدی دلت بنده و دادی دست از عقلتو ایاندازه به

اف بخاطر  ...کردی برسر  اون درگنر  خودتو شبه یه اعن 

 

 قطره بقیه برای راه چکید چشمام از که اشک قطره اولیر  

 ...شد باز هم ها

 

 ...لرزیدیم تنم

م پناه بهش که میخواست آروم و امن جای یه دلم  اول بن 

 چه بگه بزنه حرف که باشه نفر یه بعد و کنم فکر خوب

 افتاده؟ اتفاق  

 

 ...بعد و

 ...دونمنیم بعدشو
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 عزیزم؟ خوبه حالت:اشوان

 

 

 و ایستاد حرکت از آسانسور کردم نگاهش خنپ   و گنگ

 ...شد باز درش

 

 ساختمون از تا کنهیم کمکم داره اشوان کردم فکر اولش

 ...نیفتاد اتفاق این نه ویل خونه برگردم و بشم خارج

 

 از گلها تاج و سبد اون  بدون و ساکت طبقه یه تو

 ...شدیم خارج آسانسور

ی پشت که نسالمیا  زی   دیدن با  کیم بود نشسته منر 

 ...شد آروم خیالم
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ای   باید پس بود کشونده اینجا منو اشوان
 بهم رو یچنر 

 ...میداد توضیح

 

 ...کردم پاک اشکامو

 

 ...رفت اتاق   سمت و افتاد راه من از جلوتر اشوان

 اشوان دفن   مگه بودم نزاشته طبقه این تو پامو تابحال

 نبود؟ باال طبقه همون

 

 بزنه حرق   خواست تا شد بلند جاش از دیدنمون با زن

 ...شد مانعش و کرده بلند دستشو اشوان
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 میکرد نگاهم سوایل داشت که زی   از بغضمو از پر نگاه

 ...شدم اتاق وارد اشوان ش پشت و گرفتم

 

 اشوان قبیل اتاق   به نسبت البته کوچیک و ساده اتاق یه

 مدیر بعنوان اشوانو داخلش که بود مجلل و بزرگ که

 ...بود داده کار بهم و دیده عامل

 

 از ییک رو بشینم کرد اشاره دستش با و نشست منر   پشت

 ...بود شده چیده منر   مقابل که صندلیای  

 

 اطاعت ربات مثل بازم که بودم امید نا و خسته انقدر

 ...نشستم صندیل رو و کرده

 

 میکرد درد تنم باشه دهدا انجام سنگیپ   کار که آدیم مثل

  احساس بشدت و
 

 ... میکردم خستیک
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ی:اشوان  داری؟ میل چنر 

 

ه نگاهم ندادم سوالش به جوای    که بود ایپنجره خنر

ی  ...بود ساده خییل اتاق این...نداشت پرده اسم به چنر 

 

 

 همه باال طبقه برگردم اگه میکردم فکر خودم پیش

 تیپ اون با اونم نمنمیبی رو فرازی اصال کنار به ماجراها

 ...متفاوت
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 کیه؟ فراز:مروارید
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 ...منه سواالی از خییل جواب که سوال یه

 

 نگاهش و چرخوندم شمو نمیده جوای   دیدم وقپ  

نیم دلش انگار...میکرد نگاهم فقط سکوت در...کردم

 بقیه بلکه سوالم این تنها نه بده سوالمو جواب خواست

سم ازش بود ممکن که سواالی    ...بن 

 

 اینجا؟ بود کشونده منو چرا پس

 برسه؟ چ   به میخواست

 برسه؟ چ   به میخواست فراز دادن لو با

 

 

 نداشتم سکوت این شنیدن برای وقپ   شدم بلند جام از

  احمقا مثل عمرمو از ماه چند که حایل در اونم
 
 زندیک

 ...بودم کرده
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کت این عامل مدیر:اشوان  ...شر

 

 ...زد خشکم

ه ایستاده ممکنه آدم  بشه؟ خشک و بمنر

 

 ...اومد نیم در جور من فراز با جواب این آخه

 ...چرخیدم جام تو

 

ی یه هم آدم ممکنه  نه؟ هم و کنه باور رو چنر 

 

 ...قبلیم جای ش نشستم دوباره

 

 چشمم از اشیک قطره طرق   از و نشست لبم رو لبخندی

 ...چکید
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ه سکوت در اشوان  ...بود من خنر

 

کت؟ این عامل مدیر  شر

کت؟ همه  شر

 

؟اون و خونه محله؟اون اون
 
 بود؟ یک فراز زندیک

 چیشد؟

 

ور مرد یه هستم اشصیغه که مردی مرشدی فراز  تتو شر

 نیست؟ کار
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یم خجالت پیش ساعت چند همیر   یا پیش روز چند تا

؟ حاال ویل اشوان با شدن رو روبه از کشیدم  چ 

 

ه  و هم در اخمای با اون هم چشمای تو مبودی شده خنر

 گفی    برای داشت حرف تا هزار که چشمای   با و ناراحت

 جواب میخواد فقط که اندوه از پر چشمای با فقط من و

ه سواالشو  ...بگنر

 

 

 ...کشیدم عمیف   نفس

 

 گفپ   خودت بود تو کارمند ممکنه؟اون چجوری:مروارید

 میکرد؟ وصول چکاتونو قبال...قبال
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 با میخواستم مثال...احمقانه توجیه مرحله به بودم رسیده

 دیدی بگم و بندازم گنر  اونو اشوان کردن پیج سوال

 کارمند یه فقط فراز نیست دروغگو فراز...شد رو دروغت

 ...سادست

 

 

 ...زد پوزخندی...داد تکون طرفیر   به شی

 

 

 ...اونم کارمند من واقع در:اشوان

 

 برای فراز نه میکرد کار فراز برای اشوان...شد گرد چشمام

 اون؟

 

 ...گرفتم دستام بیر   شمو...بود گرفته شدت شم درد
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 ...پرسیدم و کردم بلند شمو دوباره

 

 

 ...نمیکنم باور من:مروارید

 

 از سیگاری پاکت و کرد باز رو منر   کشوی و زد پوزخندی

 و گذاشت لباش بیر   رو سیگاری وقپ   کرد خارج داخلش

 از فهمیدم پیچید اتاق تو سیگار بوی و ردک روشنش

 ...کشهیم فراز که سیگاری مارک همون

 

 اشوان؟ اتاق  واقعا اینجا پس

 

 

ون رو سیگار دود   گفت و فرستاد بنر
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 پدرش...منه عمه پرس فراز بگم میتونم اینو فقط:اشوان

 از کوچییک جزو هم اینجا و ثروت این همه صاحب

 ...داراییشون
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 داشت؟ تعجب برای جای  

 ...بودم شده ش انگار دیگه نه

 

ه فقط  ...میکردم نگاهش خنر
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ی اون:اشوان  نامزد تازه...فراز نامزد هم دیدی باال که دخن 

عالقه فراز بگم اینم...هاشونخانواده بیر   قرارداد یه...کردن

ه به ای  ...نداره دخن 

 

 

ون دودشو و زد سیگارش به پویک دوباره  و...فرستاد بنر

ه  ...بودم نشسته تماشا به فقط که شد مپ   خنر

 

 

 ...پرسیدم و شد باز هم از خشکم لبای

 

 ؟ اینجا کشوندی منو چرا:مروارید

 

 

  همون با و...بود شکست دلم
 

 ...بودم پرسیده دلشکستیک
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 خودتو این از بیشن   خواستم هسپ   خوی   دخن   تو:اشوان

 ظالم اندازه به پدرش...نکپ   خانوادش و فراز دنیای درگنر 

 آدیم که...نکنه رحم خودشم بچه به که هست کثیف و

 بنده بازم ویل کنهیم لج باهاش که چند هر فراز مثل

  اون خواسته طبق و پدرشه
 
 ...کنهیم زندیک

 

 سیگاری جا تو رو بود کشیده نصف تا که سیگاری

 ...داد ادامه و کرد خاموش کریستال

 

ا خییل به خودت پیش حتما:اشوان  خییل و کپ  یم فکر چنر 

ا   اون...نداری باور هنوز هم رو چنر 
 
 خونه و فراز زندیک

 که آدیم این پدرشه با لجبازی بخاطر کارا اون همه و قبیل

  واقعیت...واقعیه فراز دیدی امروز
 
 عزیزم اینه فراز زندیک

 ...شوکت و ثروت
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د حرف داشت اشوان  نتیجه خییل به خودم پیش من و منر 

 دستور بخاطر بود کرده نامزد فراز...بودم رسیده ها

 پدرش؟

 

 ؟ کنه چیکار دقیقا میخواست

 خودش برای که لجبازی از پر دنیای همون تو هم منو

  باهام و بندازه گنر  بود ساخته
 
 کنه؟ زندیک

 ؟ احمقم و ساده انقدر میکرد فکر
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 ...بودم باخته بدجور بودم باخته

 ...میشدم؟ واقعیت متوجه دبای االن چرا
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 ...کردم زمزمه غصه با

 

یز رفتیر   گفت بهم:مروارید  ...اینجاست اون ویل تن 

 

 ...زد پوزخند و داد لم صندلیش رو اشوان

 

یز؟فراز:اشوان  اونجا هفته یک آلمان بودن رفته نگیر   با تن 

 ...تهران ستهفته چند اآلنم بودن

 

 

 ...بود کاق   برام بودم شنیده که همینای  

 رو میشد نمک هیچ که کردنیم دوا رو دردی این از بیشن  

 ...زخمم

 

ی ماشیر   یه برام میشه:مروارید  ...خونه برگردم باید...بگنر
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 خونه؟

 

 فراز؟ خونه به برگردم

 

 یه اینا همه میکردم فکر هنوزم و بودم شکسته بدجور

 ...بوده کابوس یه و بد خواب

 بکنه؟ کارواین باهام تونست چجوری فراز

 ...کرد امیدوار منو که نامرده چقدر

 همون با و بهم باشه تفاوت ی   همیشه مثل میتونست

 ... خودش از برونه منو گندش اخالق

 

و همه برگرده وقپ   میده وعده بهم چجوری  شو چنر 

 ...کنهیم نامزد دیگه دخن   یه با طرق   از و میده سامون

 

 ؟ نگیر  
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 فرانسه؟ بود رفته نگیر   با

 

یز؟ بوده نرفته کار برای من فراز  تن 

 

 برسونم خودمو خونه تا تونستم چجوری اصال دونمنیم

 خونه تا منو که رانندش و اشوان کمک به البته

 رو زمان گذر که بود درگنر  قدری به ذهنم...رسوند

 ...کردمنیم احساس
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 ...گردوندم خونه فضای تو نگاهمو و شدم خونه وارد
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 خونه یه فراز با که خودم پیش بودم کرده باق  خیال چقدر

  و
 
 ...سازیمیم خوب زندیک

 

منده چقدر  پیش پول حتما من بخاطر فراز که بودم شر

 ...و کرده قرض رو وسایل و خونه این

 ...بوده حرفا این از تر ثروتمند من فراز نگو تو ویل

 

 ...داخلش کردم زندوی   خودمو رفتم اتاقم سمت

 

 کنم؟ چیکار دبای

 

 برم؟ خونه این از و کنم جمع وسایلمو

 جنوب؟ برگردم یا
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 میتونم من و میشه تموم ترم دیگه ماه دو از کمن   تا

 زندگیم برای فکری و اینجا از باشم دور مدی   برای حداقل

 ...بکنم

 

  فراز با خوامنیم دیگه
 
 همه این االن تا ویل کنم زندیک

؟ که خریدم جون به رو سخپ   و خفت  چ 

 

 تو وار جنیر   و کشیدم دراز تخت رو ترکید که بغضم

 ...شدم جمع خودم

 

؟ اینکارو باهام تونسپ   چجوری فراز  بکپ 

 دادی؟ بازیم چرا

 

 ...حتما خندیده سادگیم و من به چقدر خودش پیش
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ی همون این هه گفته خودش پیش  از دم که بود دخن 

  و بودن مستقل
 
 که دمنر    عاشف   و عشق بدون زندیک

 ...داد وا باالخره

 

 فراز به بودم باخته بدجور دلمو بودم داده وا من آره

 ...دروغگو

 

 نبود من توان در اینا همه کردن باور
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 فکر تو روز چند این مثل و میکردم نگاه تلویزیون داشتم

 ساک یه با فراز و شد باز خونه در که بودم رفته فرو

 ...شد نهخو  وارد دستش تو کوچیک

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 همیر   از فقط پیشوازش به برم که نشدم بلند جام از

 ...کردم نگاهش فاصله

 

 باری چند خودش فقط نزدم زنگ بهش دیگه اونروز بعد

  که بود زده زنگ
ا
 شد لحن با و بیاره در نگرای   از منو مثل

 ...بود شده رو روبه من

 

 ...گفت نشستم تارییک تو که دیدنم با

 

 پیشوازم؟ نمیای سالم:فراز

 

 ...خندید بعد و

 ...رسمیم نظر به مسخره خییل که بخند آره

 

 ...شد روشن فضا و زد رو برقکلید
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 ...اومدی خوش سالم:مروارید

 

 ...برداشت قدم سمتم

 

؟ فقط:فراز  همیر 

 

؟حتما پس نه  و  گرم گوی   خوشآمد یه انتظار چ 

 دروغگو...اون مثل آدیم برای اونم داشت دلچسب

 ...عوض  

 

 من...بده ادامه دروغاش و رفتار این به میخواست یک تا

 بودم؟ چ   براش

 زاپاس؟ کلید یه
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ون حرض ویل نامحسوس نفسمو  که نزدیکم به دادم بنر

 ...بود من روی روبه که تیک مبل رو انداخت خودشو رسید

 

 

ه و  ...کرد نگاهم خنر

ه و گرفته تلویزیون از نگاه منم ه خنر  از ات کردم نگاهش خنر

 ...بره رو
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 ...میکرد نگاهم جدیت و اخم با

 

 بده؟ بازی منو دوباره که بود اومده ماه یک بعد
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ی افتاده اتفاق  :فراز  شده؟ ؟خن 

 

 

 ...زدم پوزخندی

 

ا:مروارید  ... شماست پیش که خن 

 

 بود؟ شده چ  ...لرزید نگاهش و داد قورت دهنشو آب

نیم رفتار تفاوت ی   بازم چرا  مغرور و قلدر و اخمو فراز

 ؟ کرد

 مروارید؟ گوربابای گفتنیم چرا
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 آوردم؟ سوغای   برات:فراز

 

 گفتم و زدم پوزخندی

 

یز؟ از:مروارید  تن 

 

ه نگاه از دست  رو چشماش نفوذ و برنداشت اشخنر

 ... شد بیشن   صورتم

 

 نیست؟ خوب حالت کنم فکر:فراز

 

ه و گرفته شاز  نگاه اینبار و کرده آرویم خنده  تلویزیون خنر

 ...شدم

 

  میشه:فراز
 

 مرگته؟ چه بیک
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 من دادن بازی از بگو برسر  این بود رو پر چقدر نزدم حرق  

 من؟ مثل آدیم قلب شکسی    میاد؟از دستت به چ  

 

م پناه میخواست دلم...بود گرفته گلومو بغض  به بن 

 که بود من سطح هم که فرازی آغوش به... آغوشش

یم راحت نفس داشتم تازه تازه بود من حایم همیشه

  یه و شدم عاشق منم باالخره که کشیدم
 
 آروم زندیک

 ویل...کوچیک خانواده یه باشم داشته خودم برای میتونم

 ...نبود میخواستم من که اوی   فراز این نه

 

 ...بودم کرده اشتباه ویل کاراش همه به بستم چشم

 

 

  گفت خشداری آروم صدای با
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 مروارید؟ افتاده اق  اتف چه:فراز
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 رو مدت این جنوب برگردم درازتر پا از دست خواستمنیم

 خاک ببینم تا گردمبریم امتحانات بعد و میکنم تحمل هم

یزم رو کجا  ...شم رو منر

 

 شده شکسته دل و مشکل این زیر مصیبت همه این بعد

 ...نمیکنم خایل شونه

 یه بعد مشکالتم همه ونمبگذر  ش از هم اینو میتونم من

 شد برام اتفاق این نه این ویل تجربه و درس شد برام مدت

ت،اتفاق    ...مونه یم دلم رو ابد تا ردش و زخم که عن 
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 ...کنم اعتماد کش به نتونم دیگه میشه باعث و

 

 

 کنده پوست و رک باشه جدیل و جنگ خواستمنیم

 کردن ملتح و موندن این به مجبورم بگم و بزنم حرفمو

 ...اون حضور

 

 کردم نگاهش

 

 مهم برات هیج   که چیه؟تو هدفت نمیدونم:مروارید

ی از نباید نیست ش چنر   ...بن 

 

 ...کرد نگاهم سوایل
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یز تو دونمیم...دونمیم من:مروارید  اون حپ   و نرفپ   تن 

کت  نامزدم مدت این تو دونمیم...پدرته و تو مال لعنپ   شر

؟بود؟نگ چ   اسمش...کردی  یر 

 

 ...بود زده خشکش...میکرد نگاهم شوکه و بود خورده جا

 

 دل خون روز چند نبود آسون اینا همه گفی    من برای

 برام بشه عادی و کنم تحمل تا بودم زده زجه و خوردن

 داشت دلم هنوزم که بود نشده...بود نشده ویل

 ...میسوخت

 

 بعدا دیگه که میخواست کمال و تمام توضیح یه دلم

 که بعدش جوابای و سوال نه بمونه دل زخم مونه فقط

 ...باشم درگنر  خودم با

 ...بره بشه تموم همیشه برای یکدفعه میخواست دلم
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ه  ...میکردم نگاهش خنر

 

 ؟ داشت نامزد فراز

 اون ویل ندیدم ایحلقه افتاد چپش دست به که نگاهم

 ...کرد مشت دستشو که فهمید نگاهمو منظور

 

 ...بودن شده پر مچشما

 ...گفتم بغض با

 

 نصیب چ   من دادن بازی از بدونم میخوام فقط:مروارید

 ...داری چنر   همه که میشد؟توی   تو
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 ...نزد حرق  

 

اف آره داشتم دوستت من:مروارید  احمق میکنم اعن 

 تو این اما...بودم شده عاشقت من...کردم حماقت...بودم

اف و گفپ   اول   که بودی  حرق   منکه...بهش یکرد اعن 

 ...بودم نزده

 

 ...گرفت بر در منو گریه بعد و

 این نمیشد ویل...کنم گریه اون مقابل خواستنیم دلم

 پشیمونم اینکه اثبات برای مهریه اشکا این نیست ضعف

 ...کردم حماقت و
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 که غلطا چه لعنپ   شهر این تو موندن و درس بخاطر من

 با بعدشم و بدکاره زن یه با شدن همخونه بودم نکرده

 ...شدن صیغه و فراز مثل مردی

 

 منتظر فقط خیال و فکر از بشم دیوونه بود مونده کم

 ...بده جواب که بودم

یم انگار...نبوده گوی   آمد خوش مدل این منتظر انگار

 و نگیر   با اونجا ...بخوابونه نمک آب تو منو خواسته

  مدل دو کردن تجربه...مروارید با اینجا
 
 ...زندیک

 

 

 کردم سیع و کردم پاک اشکامو...بود افتاده هاش شونه

ل خودمو  ...کنم کنن 

 

 ...شکست سکوتشو باالخره
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  یادمه وقپ   از:فراز
 
 عالقه که مادری نداشتیم نرمایل زندیک

 بود عاشقش گونه مریض و داشت پدرم به شدیدی

 به نه و مادرم به نه نداشت احساس ایذره که پدری...

 ...خواهرم و من

 

 چ   هر حرف این آخر دونمیم...بده ادامه تا کردم سکوت

 داشتم دوست ویل نیست رابطه این به امیدی بازم باشه

 شده؟ اینجوری کیه؟چرا فراز بدونم... بدونم

 

 

 داشت مرده کشته مقام و ثروت انقدری خان شهرام:فراز

 مادرم به آشکارا انقدر...باشه نداشته ماها برای وقپ   که
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  شدت از مادرم تا کرد خیانت
 
 این شد مریض افرسدیک

 خودم به وقپ  ...قربوی   گوشت شدیم فرزانه منو وسط

 منم عوض در داره ازم توقعای   یه شهرام که دیدم اومدم

 ...کردم لج باهاش

 

 ...کرد نگاهم و داد تکیه مبل پشپ   به

 

 رو میشد اون عصبانیت و  آزار باعث که کاری هر:فراز

 کثافت کندو گرفتم،هزارتا شهر پاییر   خونه دادم انجام

 اون قول به...گرفتم یادش میومد بدش تتو کردم،از کاری

 من ویل...میدونیاست چاله و لوتا و الت  برای تتو

 ...دادم انجامش

 

 

  کردم باز زبون دوباره بغض با
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 بود بیچاره و فقنر  دخن   یه دادن بازی آخریشم:مروارید

 بیاری؟ در اونو لج پ  آره؟میخواس

 

 

 یه داشت مجری که روشن تلویزیون به و گرفت ازم نگاه

ای  
 ...داد میکرد بلغور هم ش پشت رو چنر 

 

 برادر بیوه زن به که شهرایم از شهرام از دارم نفرت:فراز

 وقپ   بود خانمانسوز اتفاق این...نکرد رحم زنشم

 ...توران اسمش مادرم...توران

 

 به وقپ   ویل بود رحمانه ی   سخت لحنش و جمالت

 ...میشد آرومن   لحنش رسیدیم مادرش

 

 کرده صیغه زنشو داییم مرگ بعد شهرام فهمید وقپ  :فراز

 که آخرا اون... نیاورد طاقت دیگه هست باردارم و
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 نیست شهرام عاشق دیگه گفتیم بزنه حرف میتونست

 بخاطر که پدرشو کابوس میبینه کابوس شبا میگفت

 و فشار شدت از توران...بود وایستاده روش تو شهرام

 
 
 ...کرد سکته افرسدیک
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 و مردا این دست سپاریمیم دلمونو ساده چه زنا ما

 ...این میشه عاقبتمون

 

 ...میدادم گوش فقط و بودم کرده سکوت دیگه

 

ی ویل:فراز  شد رحمن   ی   و عوضین   نشد کم شهرام از چنر 

 خودش برای دشمن انقدر ستنی هیج   پولش بدون اون
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 زهرشونو فرصت یه تو تا کمیی    در همه که کرده جمع

 ...ثروت این گرفی    منم هدف...بریزن

 

 

د حرف کینه از پر  ...برگشت من روی نگاهش دوباره منر 

 

 ...برادرمه اشوان:فراز

 

 ...شد گرد چشمام

؟  چ 

 

 اینکه بخاطر شهرام...خان شهرام ایصیغه زن پرس:فراز

 گردن اشوانم نشه باخن   کاریاش کثافت از کش

 روش داییمو   فامییل رشو و پاری   با و...نگرفت

 ...منه دای   پرس اشوان میکی    فکر همه...گذاشت
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  چه دیگه این...بودم شده شوکه
 
 بود؟ شنوشپ   و زندیک

 

 ...زد پوزخندی

 

 محل همون تو که باشم فرازی همون میخواست دلم:فراز

  خونه و
 
  این تا کنهیم زندیک

 
 کثافتو و گند از پر زندیک

 ...باشم داشته

 

 

 ...کشید عمیف   نفس

 

 با خواسی    و بسی    قرارداد باهم نگیر   پدر و شهرام:فراز

 بشه محکمن   برادرانشون پیوند و همکاری دوتا ما ازدواج

 این...من به اون نه دارم دخن   اون به ایعالقه من نه

 کرده تغینر  زندگیم دیدمت قپ  و  از....قرارداده یه ازدواج
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ی بتونم روزی کردمنیم فکر  دوست تو اندازه به رو دخن 

 نبود مهم برام مادرم و خواهر بجز هیچکس...باشم داشته

 ...تو ویل زندگیم تو

 

 منم برسه؟میخواست کجا به میخواست حرفا این با فراز

 پدرش ثروت به رسیدن برای هاش نقشه تو باشم کنارش

 ازش؟ چنر   مهه گرفی    و

 

 

 ...ویل زیادیه خواسته...بمون کنارم:فراز

 

 ...حرفش وسط پریدم
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 ...زیادیه خواسته آره:مروارید

 

ه و کرده سکوت  ...بهم شد خنر

 

 پر فراز؟زندگیت کردی فکر چ   خودت پیش تو:مروارید

 که آخرش ویل کرده تا بد باهاتون پدرت بوده سخپ   از

 یک ؟تا کپ   چیکار میخوای نفرت و کینه این با چ  

 کنارت منم بدی؟میخوای ادامه میخوای

 سکوت؟ باشم؟مخفیانه؟در

 

 

 زدم بهش پوزخندی

 

 پدرت ترس از میخوای...دارم احساس آدمم منم:مروارید

 مناسب فرصت یه تو تا بمونم؟که ایصیغه همون حد در
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؟فکر هم به رو قراردادی ازدواج اون  چوپ کردی بزی 

  ندارم؟نمیتونم ایخانواده یعپ   پایینه یمونمال وضع
 
 زندیک

 باشم؟ داشته عادی

 

  گفت حرص با

 

 اینجوری خودت مورد در نزدم حرق   همچیر   من:فراز

 ...نزن حرف

 

 ...شدم بلند جام از

 

 روزیم حال چه تو االن ببیر  ...فراز میکنم درکت:مروارید

  زندگیت بابت نمیتونم هم انسان یه بعنوان حپ   که

 مهم برام تو خواسته دیگه ویل...کنم همدردی اهاتب

 ازم پنهانکاری و دروغ با رو ماه یک این چون نیست

 نبود معلوم...میاری شم بدترشو هم آینده در گذروندی

 ...بدی ادامه میخواسپ   یک تا شدمنیم متوجه خودم اگه
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 لحظه چند برای ویل...برم اتاقم به تا گذشتم کنارش از

 ...کردم مکث

 

 من کن فکر میخوای جوری هر من مورد در:مروارید

 تو زیاد اضاق   غلطای بخونم درسمو بتونم اینکه بخاطر

 فرصت بهم فقط روش هم هفته  چند این کردم زندگیم

م دیگه هفته چند بده  ...ببینمت خوامنیم دیگه...منر

 

 که مردی با شدن همراه ... رفتم اتاقم سمت بعد و

 از نفرت و کینه از پر و کنه پنهون مهه از منو میخواست

 دل این که چند هر آره...نبود عقالی   کار بود پدرش

 ...کنه تای   ی   و بزنه اضاق   زر واموندم
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 ...بودم شده جمع خودم تو

 ...بود بسته یخ تنم

 

 گوشم و میکرد درد هنوزم بردم صورتم سمت دستمو

ب بخاطر  ...میکشید سوت بابا دست ض 

 

 ...بود نشسته در مقابل زده ماتم مامان

 

 ...مروارید کردی خرابمون خونه:مامان

 

وع دیروز مثل دوباره بعد و  ویل وزاری شیون به کرد شر

ش نشنون ها همسایه خودش قول به که آروم  ی   چه دخن 

 ...کرده آبروی  
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 برای میکردم جور و جمع کم کم داشتم امتحانات بعد

 ...جنوب بیام تابستون

 

 به ویل کنه توجیه خودشو حرف با داشت سیع فراز

 ویل بسوزه درونم نیارم کم دوباره که بودم داده قول خودم

ی ظاهر در  ...نکنم مشخص رو چنر 

 

 خودمو جلوی نیومد خونه روز چند برای فراز اینکه تا

 شده هم موفق آخر لحظه تا نزنم زنگ بهش تا گرفتم

 ...بودم

 

 کرده نامردی ویل بودم عاشقش و داشتم دوستش هنوزم

 ...حقم در بود
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 جلوی نعیم و بابا کله شو یهوی   پیش روز دو اینکه تا

 ...عصبای   و برزچ   قیافه با اونم شد پیدا خونه

 

 ویل شدم همخونه فراز با بودن فهمیده چجوری دونمنیم

 تر خراب روز همون از من دنیای و بودن فهمیده باالخره

 ...شد

 

 بود مونده کم فشار و حرص از بابا اینجا دوندنبرگر  منو

 ...میکرد نثارم نفرین و آه فقط و بکنه سکته

 

 نگاهم زخیم گرگ مثل و اومد یم اینجا به روز هر نعیم

 ...میکرد

 ...بودن گرفته ماتم که بود مرده کش انگار خونمون تو

 

ی که مپ   و  ...بود نمونده باق   ازم چنر 
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 زور به که مپ   بشم راحت تا میکردم مرگ آرزوی که مپ  

ی از تا زنان دکن   پیش بردنم  ...بشن مطمعن چنر 

 

 انقدر یعپ  ...باشیم نشده خراب خونه مامان قول به که

 تو بود رفته شیطان مثل نعیم یا نداشی    اعتماد من به

 ...جلدشون

 

 بزنم حرق   نداشتم توای   انگار من و گذشتیم شبم روزو

 ...کنم یکار  یا
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سیدم که روزی از  تفاوت ی   من و بود اومده شم مین 

 ...کردمنیم شکایپ   مردمم یم اگه حپ   بودم شده

 

ی من شنوشت و بخت تو بودم شده مطمعن دیگه  چنر 

 ...نداره وجود شادی اسم به

 

ی فراز از  درگنر  و کرده فراموش منو اونم انگار نداشتم خن 

 ...بود شده زندگیش

 

 خونه از آروم و گذاشت مقابلم لباس تیکه دچن صدف

 با و کرد پاک اشکاشو روشیش گوشه با مامان شد خارج

 ...گفت بغض

 

 ...داریم مهمون شب بپوش اینارو:مامان
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 ویل بودم ندیده آینه تو خودمو کردم نگاهش رمق ی  

 ...نداشتم روح با فرق   هیچ االن مطمعنم

 

ی خانوادش به نعیم:مامان  میاره اونارو داره نگفته چنر 

 ؟ خواستگاری

 

 ...نبود مهم برام دیگه
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تش نعیم  اگه بکشه منو میخواست و اومده جوش به غنر

 بهن   چه و میخوردن منو حلوای االن نبود جلودارش بابا

  برای
 
 ...من شوم زندیک
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وع دوباره مامان که کردم نگاه رو دیگه جای   کرد شر

 

 ما... دخن   انداخپ   روزی و حال چه به مارو ببیر  :مامان

 خن   اونوقت بخوی   درس غریب شهر فرستادیم تورو

سه   پرس یه با منر
 
؟هان زندیک  بود ؟این مروارید میکپ 

 عاشق بخت؟نعیم خونه رفپ  یم باید تو؟اینجوری لیاقت

 کردی؟ اینکارو ما و خودت با نبود؟چرا تو مرده کشته و

 

 

 چ  ...کردم سکوت زمبا و چکید چشمم از اشیک قطره

 ؟ میگفتم باید

 

 زن من بغرم و کنم باز زبون سابق مثل دوباره چجوری

 ...نمیشم نعیم
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 همخونه فراز با من بود داده خن   بابا و نعیم به یک اصال

 بودم؟

 

 اون که  گنجیدنیم باورم در ویل میکردم شک اشوان به

 کنه؟ نامردی حقم در بخواد حد این در

 

 

 حرفامو انگار بازم ویل میدادم توضیح اباب به چقدر هر

ی روش من حرفای و شنید نیم  ...نداشت تاثنر

 

 همیر   بخاطر و توجیه و توضیح از بودم شده خسته دیگه

 ...بودم کرده سکوت
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دم فراز و خودم بیر   صیغه از حرق   اگه  دونستمنیم منر 

 ...میفته اتفاق   چه دیگه

 

 طبق گفته نعیم نکنه شک کش اینکه برای گفت مامان

ن پیش رسوم و رسم  جوری مامان نمیکی    ایعجله و منر

د حرف   لطف داره نعیم انگار که منر 
 
یم حقم در بزریک

 ...کنه

 

 

 

 و هدایا نعیم خواهرای و مادر بود گذشته روز چند

 ...بودن آورده برام نشون بعنوان رو طالهای  

 

 ...دبو  کرده متعجب رو همه من اخم و سکوت
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 راض   بابا ویل رفتیم پیش شعت به داشت چنر   همه

سید بنظر  ...نمنر

 

 سنگیپ   دستم تو قیمتیش و بزرگ سنگ با نشون انگشن  

 ...جونم به بود افتاده خوره مثل انگاری و میکرد

 

و همه و بودم گرفته اللموی   ویل یختم چنر   تو منر

خون وارد بابا که میشستم ظرفارو داشتم...خودم  هآشن  

 ...شد کوچیکمون

 

؟خودش زی  نیم حرف چرا:بابا  شهر رفپ   شدی دخن 

؟یم سکوت اآلنم کردی اضافه غلط غریب  برای تو کپ 

 زیاد سخپ   تو مروارید هام بچه بقیه با داشپ   فرق من

 اآلنم و حقم در کردی بد بودی دستم عصای تو کشیدی

 ...بدی عذابم میخوای سکوتت این با
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خو  از بعد و  مشغول که مپ   و رفت شدو خارج نهآشن  

 ...ترکید بغضم و کشیدم کار از دست بودم ظرفها شسی   

 

 هم بقیه اذیت و عذاب باعث و دادم عذاب خودمو

 ...شدم

 بکنم؟ میتونم چیکار

 ...میخورم بسته در به بدم انجام بخوام هم هرکاری
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ون بود آورده منو نامزدم بعنوان مثال نعیم  کرده خما بنر

 ...زدنیم حرق   و بود
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ین من برای این  باهاش خواستمنیم چون بود لطف بزرگن 

 ...بزنم حرف

 

 متوقف خیابون گوشه ماشینو یهوی   که نکشید طویل ویل

 توپید بهم کرد

 

 در...بفهم اینو تو نه منم باشه طلبکار باید اونیکه:نعیم

  لطف حقت
 
 چه تهران تو بفهمن مردم اگه کردم بزریک

 یه مادرم...مروارید نمیندازن توفم سمتت کردی غلظ

نه غر ی رو گذاشپ   دست که داشپ   کم چ   منر   که دخن 

 ...نیست پیشت دلش

 

 

 

 لحظه این تو نمیتونستم...کردم نگاهش و چرخوندم شمو

 پیششون زبونم که نبود مادرم و پدر نعیم کنم سکوت

 ...باشه کوتاه
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 کردینیم حقم در رو بزرگ لطف این خب:مروارید

 بدهکار گوشت ویل برادریم مثل گفتم بهت صدبار...نعیم

مانه ی   و خطا کار من...نبود  تو پیش که نکردم ایشر

 ...هیج   که تو خدام پیش سفیده روم باشم زده خجالت

 

 

ون حرض نفسشو  بزنه اگه بود جوش زود نعیم...داد بنر

 ...مطمعنم میده کشی    به دوتامونم شش به

 

 

 دوستت...نیستم برادرت من گفتم بهت صدبار منم:عیمن

ف ی   اون خونه بری اینکه بجای تونسپ  یم دارم  من به شر

 
 

ین برات تا بیک م رو خونه بهن   تخم و اخم دیگه اآلنم...بگنر

 ...نداره خریدار دیگه نازت که نکن
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 ...کشیدم خودم احوال و حال به آیه
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 خونه در مقابل بابا همراه نعیم که افتادم روزی یاد به و

 تجربه مردنو لحظه همون من و بود شده پیداشون فراز

 ...بودم کرده

 

 

 پشت در زنگ ویل ندیدم رو کش و کردم نگاه چشیم از

 نیما که افتادم روزی یاد به میومد در بصدا هم ش

 با ویل ترسیدم کیم بشه خونه وارد زور به میخواست
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 نمیکنه جرات کش روز از وقت این کردم فکر خودم

 ...بکنه کاری همچیر  

 

 از ییک بچه شاید کردم فکر اینم به و کشیدم عمیف   نفس

 ...هاست همسایه

 

 رو روبه نعیم برافروخته صورت با ویل کردم باز آروم درو

 خونه فراز که کردم خداروشکر  لحظه همون شدم

 بود هایستاد نعیم کنار االن که بابا دیدن با ویل نیست

 ...بست یخ رگام تو خون

 

 ...شد خونه وارد و داد هل عقب به منو نعیم

 

 مثل که کردم نگاه اونو واج هاج و رفتم عقب و گفته آچ  

 خونه وارد بگرده رو خونه کل داره وظیفه که مامور یه

وع و شد خونه گشی    به کرد شر  ...اتاقا و آشن  
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 ...بودم شدن غرق انگار

 ...نبود فی   گر  برای نفش که

 

 با و شده خونه وارد االن که دادم بابا به شگردونمو نگاه

 زده خشکش در مقابل  پریشون حایل و افتاده های شونه

 ...بود

 

 تعدادی با و شده فراز اتاق وارد نعیم بیام خودم به تا

 انگار که چشمای   با بود فراز به متعلق که مردونه لباس

 لجوشن ذی بن شمر ارانگ که صوری   و بود خون کاسه

 ...شد خارج اتاق از بود
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 ...زد فریاد کرده باد و برافروخته صوری   با

 

 هرزه؟ کیر   مال اینا:نعیم

 

ی  با شد وارد بدنم به ایرعشه و خورد تکون درونم چنر 

 راه به نعیم که بودم ایمعرکه تماشاگر شده گرد چشمای

 ...بود انداخته

 

 اینبار که شد کشیده بابای   سمت ممشدرگ نگاه همون

ه نگاهش شده شخ چشمای با و شوکه  تیکه چندتا خنر

 ...بود فراز لباس

 

 نبود مهم برام اصال نعیم وضعیت این تو اومدم خودم به

 ...نباید که جای   سمت بره فکرش بابا خواستمنیم
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 اونجوری بخدا میدم توضیح برات بخدا بابا:مروارید

 ...کنیر  می فکر که نیست

 

 چنگ موهام میون خالیش دستای آورد هجوم سمتم نعیم

 ...شد

 

  بود فریاد و جیغ واکنشم

 ...اومد سمتمون قدم یک بابا

 

 

 قفل دستش انگار ویل نعیم دست رو میکوبیدم محکم

 ...نبود کار در شدی   باز و بود شده
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 حرکپ   اون و بابا چشمای مقابل خوردمیم کتک داشتم

 و بود بسته محکم چشماشو فقط نمیشد انعم و کردنیم

 ...بود خمیده هاشو شونه

 

 بود؟ افتاده اتفاق   چه

؟ یا بود آسمای   بالی  چ 

 

 بود؟ چ   من گناه

 کردن؟ اعتماد

 شدن؟ عاشق

 ...بود خریت

 ...خریت

 

 داد هل عقب رو نعیم بابا نداشت حف   هیچ نعیم ویل

 میکرد بارم نعیم که حرفای   و بود شم تو که دردی ویل

 ...بود سخت و سنگیر   خییل
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 بدجور که نعییم رو چرخید نگاهم حال زمان به برگشتم

ت و حرفا با و رفته بابا مغز رو  به مجبور اونو الیک غنر

 ...میکرد خودش با همرایه

 

 

 من؟ به اون عشق بود این

 

د غر لب زیر داشت  میکشید نشون و خط من برای و منر 

 اینکه با من ویل نمیاره شم که بالی   چه عروش بعد که

 تیکه یه مثل بودم تفاوت ی   ویل شنیدمیم حرفاشو تمام

 ...شدنه آب حال در آروم آروم که یخ
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 برگردونده خونه به منو دقیقه چند از بعد و نرفتیم جای  

 کردن نگاه بدون شده آزاد قفس از که ایپرنده مثل بود

 از خداحافظ   حپ   و کلمه یک حپ   گفی    بدون بهش

 ...کردم تند پا خونه سمت شده خارج ماشیر  

 

 انقدر جرمم ویل رفتم اشتبایه رو راه و بودم شده خودش

 از و حرفا و رفتار این به بشم محکوم که نبود سنگیر  

 ...نعیم به بشه ختم عاقبتم بدتر همه

 

 درو و شده خونه وارد کردم باز کلید با رو خونه دره

 آسفالت رو هاالستیک جیغ صدای کوبیدم هم به محکم

 ...کرده گم گورشو نعیم که میداد این از خن   کوچه

 

 ...کشیدم راحپ   نفس
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 پس که چ   یا بودم کرده ضعف رفتم خونه ایوان سمت و

 ... افتادم

 

 به دست با حالم دیدن با و شد خارج خونه از مامان

 ...کوبید صورتش

 

 مروارید؟ شده چ   بده مرگم خدا:مامان

 

 مقابلش میتونم بفهمم تا نداد امون گریه...بود پر دلم

 ...نه یا کنم مقاومت

 

 ...کرد بغلم و نشست زانو رو کنارم

 

 تو اگه حپ   داشتم دوست...گرم و بود امن آغوشش

 ...گرمارو این داشتم دوست...میمردم و میکردم تب بغلش
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 ...کردم باز زبون باالخره

 

 ...بشم نعیم زن خوامنیم من مامان:مروارید
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 ...بودم گفته اینو زاری و گریه میون

 

 ی   از دم دوباره االن کردم فکر کرد بغلم محکم مامان

نه رسوای   و آبروی    ...کنهیم طرفداری نعیم از و منر 

 

 ببینم بزن دلتو ؟حرف مروارید شده مرگت چه تو:مامان

 هان؟ تو چته
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 صورتش مقابل صورتمو و گرفت وظریفم چونه دستش با

 ...داد تکون

 

ه صورت شده تار چشمای با  با...کردم نگاه زیباشو و سن  

 ...میکرد نگاهم درد

 

 

 شده؟ چ  ...نبود محکم انقدر نه میگفپ   که هربار:مامان

س نعییم تهدید نگران تش فقط داره دوستت اون ؟نن   غنر

 ...شده دار جریحه

 

 ...یکردم نگاه چشمام تو نگرای   با

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 در درگاه تو صدف...نیسی    خونه مهرداد و بابا میدونستم

 بهش گذرام نگاه در چهارچوب به بود داده تکیه و ایستاده

 ...برام ناراحته اونم بدونم شد باعث

 

 ...بودم فراز صیغه من:مروارید

 

 ...داد هلش عقب به کش انگار و کشید هیپ   مامان

 

ت یا:مامان  ...معصومه حرص 

 

 ....کرد نگاهم و داد تکیه ایوان دیوار به شده خشک امانم

 

 ...بودن شده خشک اشکام

 

 این بجز بخدا...بودیم همخونه نداشتم ایچاره:مروارید

 ...نکردم دیگه اضافه غلط

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نادیده داشتم فراز از که نفری   بخاطر االن رو بوسه اون

 ...گرفتمیم

 

 غرید آروم و...داد اخطار شده شوکه چشمای با مامان

 

 بابات اگه...برییم گور به خودت با حرفو این:مامان

 ...بفهمه نعیم اگه بفهمه

 

وع بعد و  ...زاری و شیون به عری   زبان به کرد شر

 

 

 ...شدن حیاط وارد مهرداد و بابا و شد باز خونه در
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و همه کرد سیع و کرد جمع خودشو مامان  عادی چنر 

 ...بده جلوه

 

 گرفت دستش از خریدارو و رفت بابا سمت خنده با

 ...اومد من سمت مهرداد

 

 اینوشابه آبنبات خریدم تو برای اینو مروارید بیا:مهرداد

 ...داشپ   دوست که هموی  

 

 ...انداخت من زار قیافه به نگایه خنده با بعد و

 

ای همیر   با منو میکرد سیع  ...کنه خوشحال کوچیک چنر 
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 و کشیدم خودم سمت اونو و گرفتم دستش از رو آبنبات

 که بود مهربون و خونگرم انقدر اونم کردم بغلش محکم

 
ا
 ...کنه بغل محکم منو متقابل

 

 به دوباره بعد و بود ما تماشاگر لحظه چند برای بابا

 خونه وارد و برگشت خودش تفاوت ی   و خنپ   حالت

 ...شد

 

 ...نشست کنارمون و شد ملحق ما به هم صدف

 

 

 کشید عقب کیم و ام شونه رو گذاشت دستاشو ادمهرد

 ...بود صورتم مقابل صورتش االن

 

 

 ...بشر  عروس تو خوامنیم من:مهرداد
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 رو جمله این حرص و ناراحپ   با و بود رفته هم تو اخماش

 ...گفت

 ...بود اومده لبم رو لبخند مهرداد بواسطه روز چند بعد

 

 ...کردم زمزمه آروم

 

 ....خوادنیم دلم منم:مروارید

 

 ...گذاشت ام شونه رو ششو و داد تکیه بازوم به صدف

 

 کنهیم مجبور تورو داره چون میاد بدم نعیم از:صدف

 ...کپ   ازدواج باهاش

 

 ...گفت لج با و بچگانه مهرداد
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 ...میاد بدم منم:مهرداد

 

 ...کشیدم آغوش به اونو و زدم آرویم لبخند دوباره
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اهن دوخی    مشغول که طورهمون انمام  اشاره بود بابا پنر

 ...برم سمتش کرد

 

 که کوچیکمون باغچه همون با  صدف و مهرداد و بابا

ی و گل تا چند  ...بودن مشغول داشت سن  
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 ...نشستم کنارش آروم

 

 بود؟ پرسی چجور بود؟فراز چ   اسمش پرسه اون:مامان

 

 ازم سوالو این مامان که چ   یا باشم متعجب دونستمنیم

سید  ...مین 

 

 و بود پرسیده ازم کردن پچ پچ حد در سوالو این مامان

 گفتم بلندتر من

 

 ...اون دونمنیم:مروارید

 گفت شی    ع مامان

 

 بشنوه؟ بابات میخوای هیسس:مامان
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 ...دادم قورت دهنمو آب

 

 ...انداختم باال ای شونه

 

 

؟ عاشقش که بود خوب ایاندازه به:مامان  بشر

 

 درون از و رفت هم تو اخمام نبودم تفاوت ی   دیگه ینبارا

 ...شدم شوکه

 

 و زد پوزخندی که کنم انکار خوامیم میدونست مامان

 ...گفت

 

 

 و بود خیابون الت  داره؟یا بابا کیه؟چیکارست؟ننه:مامان

 ؟ پول ی  
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 خیایط چرخ با که طورهمون و پچ پچ با داشت باز

سید اینارو رفتیم کلنجار دستیش قدییم مارشال  ...مین 

 

 

 نتونستم حسای   درست خودمم وقپ   میدادم جواب چ  

 برای باز گفتمیم بد ازش اگه بشناسم ماه چند تو فرازو

 ...نبود خوب احوالم این و خودم

 

 

 کنارش که اینه به بودن خوب اگه...بود پولدار نه:مروارید

 ...بود آره کرد کمکم کیل و داشتم امنیت
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؟ مادرو شما میکنیر   پچ پچ دارین چ  :بابا  دخن 

 

 ورودش و حضور متوجه اصال که بابا صدای شنیدن با

 ...کردیم نگاهش شده خشک مامان منو نبودیم

 

 ...گفت مامان روبه و نشد پیگنر  بابا

 

 نیست؟ آماده هنوز ناهار:بابا

 

خونه سمت و شد بلند جاش از دستپاچه مامان  رفت آشن  

 ..گفت و

 

 ...میندازم سفره االن همیر   دیگه آمادست چرا:مامان
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 ...میکرد قراری ی   ترس از قلبم

 

 ...گفت مهرداد و صدف روبه پنجره از بابا

 

 ...ناهار بیاین بشورین روتونو دستو...مهرداد...صدف:بابا

 

 جلوی داشت انگار تلویزیون مقابل نشست آروم بابا

 ...نزنه حرف من با دیگه تا گرفتیم خودشو

 

 پخته ماکاروی   کردم کمک مامان به سفره چیدن تو

 ...بودیم شده جمع سفره دور همه...بود

 

 بود کوچیک ما سفره...بودم شده غرق فراز فکر تو دوباره

انه و  و سخپ   از پر زندگیمون و بود حالل نونش ویل فقنر

 ...داشت وجود درش عشقم ویل بود قناعت

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ثروت اون با کردنیم نامزد هم هدخن   اون با اگه حپ   فراز

 ... کجا ما و کجا اونا نبودیم جور هم با ما موقعیت و

 

 اومد باال بشقابش رو از بابا نگاه که کشیدم دلم ته از آیه

 ...دیدم چشم گوشه از کرد نگاه منو و

 

 ...چرخید مامان رو نگاهش

 

 ...بشه فراموشم که کنم چیکار دونستمنیم...فراز

 

 ...میشناسم رو آدیم همچیر   اصال شهب فراموشم

 

 ...آره بود کرده بدی حقم در

 

 فایده دیگه نه...نداشت فایده بهشم کردن فکر دیگه ویل

 ...انگشتمه تو دیگه ییک با نامزدیم انگشن   وقپ   نداشت
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 ...بودم نخوابیده هنوز من و بود شب دوازده ساعت

 

 یه تو مامان باباو و خوابیدمیم اتاق یه تو من و صدف

 کنار بابا هم مواقع بیشن   حال تو مهرداد و دیگه اتاق

 آمد در میکردن کتاب و حساب هم با و خوابیدیم مهرداد

 ...و روزو اون

 

 تارییک تو مهرداد چشمای من و شد باز آرویم به اتاق در

 ...زد صدام آروم درخشیدیم که دیدم

 

 خوابیدی؟ مروارید:مهرداد
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 ...کردم نگاهش و نشستم آروم جام تو

 

 کردی؟ خیس جاتو چیه؟بازم جانم:مروارید

 

.رسوند کنارم به پاورچیر   پاورچیر   خودشو بیدارم دید وقپ  

.. 

 

  گفت آروم

 

 بس از...نمیکنم اونکارو وقت خییل دیگه بابا نه:مهرداد

 و لحاف انقدر شده خسته که جونم به زد غر مامان

ل خودمو وابمخ تو دیگه شسته منو تشک  ...میکنم کنن 

 

 مقابل منو گوشر  که زدم دلخورش لحن به لبخندی

 ...کرد روشن اشوصفحه و گرفت چشمام
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 ...شد گرد چشمام

 

 پشت پول مقدار یه با اینو کردم پیدا بابارو جاساز:مهرداد

م میخوابه وقپ   شب چند االن...بود کرده قایم کمد  منر

 ...میکنم بازی باهاش و گوشیت شاغ

 

 ...کردم نگاهش تعجب با

 

 من داغون گوشر  از بازم ویل نداشپ   جالبیم بازی:مهرداد

ه  ...بهن 
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 مهرداد؟ میخوای چ   خب:مروارید

 

 و انداخت بود خواب غرق که صدف به نگایه مهرداد

 ...گفت

 

 ...کردم دانلود بازی تا چند:مهرداد

 

  گفتم و زدم آرویم لبخند

 

 ...کن بازی برو نداره اشکایل باشه خب:مروارید

 

 ...کرد نگاهم تعجب با

 

 برداشتم؟ گوشیتو که نشدی ناراحت:مهرداد
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 برام اصال موقعیت این تو یانه باشم داشته گوشر  اینکه

اشت اون و میشدم نعیم زن باالخره...نبود مهم  پامو نمنر 

ون بزارم خونه از  ...و برم دانشگاه برسه چه بنر

 

 و بیاره در اینو سیمکارت تا بگو بابا به فردا ویل نه:مروارید

 دیگه رشیم درساتم به بهن   این با کنه وصل تورو مال

 ...نمیکنه هنگم

 

 

 باشن داده بهش دنیارو انگار حرف این شنیدن با مهرداد

 ...شد بلند جاش از و بوسید محکم صورتمو

 

 ...پرسید یهوی   و چرخید که بود برنداشته بیشن   قدم یک

 

 کیه؟ فراز آبج  :مهرداد
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 ترسیده و شد گرد چشمام زدو خشکم حالت همون تو

 ...کردم نگاهش

 

 ...نشست کنارم دوباره و شد نزدیک بهم

 

 اون دستای برای من گوشر ...گرفت مقابلم رو گوشر 

 ...بود بزرگ خییل

 

نه زنگ یا میده پیام یه:مهرداد  ...بازی بیر   منر 

 

 و گرفتم دستش از رو گوشر  و دادم قورت دهنمو آب

 ...پرسیدم جدی

 

 ندادی؟ جواب بهش که تو:مروارید
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 جوای   اولش کرد نگاهم معصومش و کودکانه چشمای با

ه نگاه وقپ   بعد و نداد  ...گفت دید اموخنر

 

د زنگ شهم پشت چون...یبار فقط:مهرداد  گفتم...منر 

 ...میکنم بازی دارم چون نزنه زنگ

 

ون حرض نفسمو  ...مداد بنر

 

 نگفپ   که ای دیگه چنر   بگو راستشو مهرداد:مروارید

 بهش؟
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  گفت وال هول با شی    ع
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 دوباره اون ویل گفتم همینو فقط بابا جون به نه:مهرداد

 ...زد زنگ

 

دم دستم بیر   رو گوشر   ...فرسر

 

 فردا از ویل دارم الزم رو گوشر  دقیقه چند من:مروارید

 باشه؟ تو مال

 

 ...داد تکون ششو و شد راض   ی    عش  خییل

 

 ...کنه ترک اتاقو اینبار تا شد بلند جاش از دوباره

ه سمت دستشو رفت در مقابل تا  آروم ویل برد دستگنر

 ...گفت آرومن   و چرخید

 

؟:مهرداد  آبج 
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 ...کردم نگاهش سوایل

 

 ...نعیم نه شو اون زن داره دوستت فراز:مهرداد

 

 ...ترف و شد خارج اتاق از بعد و

 

 نگاه مهرداد خایل جای به و بودم شوکه هنوز

 زد؟ حرفو این که بود فهمیده چ   وجپ   نیم...میکردم

 

 ما بیر   چنر   همه بودم عصبای   و ناراحت فرازم دست از

 ...بود داده پیام و زده زنگ بهم دوباره اون و بود شده تموم

 

 و پیام صندوق سمت و کردم روشن رو گوشر  دل دو

 ...تمرف ها تماس
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 ازم گوشیمو بابا بودم شده برگردونده که روزی همون از

 ...بود گرفته

 

 تا چند و خاطره از داشتم رفته دست از تماس و پیام کیل

 از تماس و پیام کیل این بیشن   نصف و دیگه دانشجو

 ...بود فراز طرف

 

 

 که دیگه پیام کیل بعد و رفتم کجا بود پرسیده ازم اوال اون

 و نخوندم حسای   درست من و بود کرده یهتوج کارشون

 ...کردم پاک همشو

 

 

 ...کردم خاموش رو گوشر  و ندادم بهش جوای  
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 کنارش که شپ   یه همون برای دلم چ   یا بودم احمق

 ...بود شده تنگ خوابیدم

  اون همه عصبانیتم و نفرت ویل
 

 ...زد کنار رو ...و دلتنیک
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 دردم چه به این خوامیم رو پاشآب تفنگ اون نه:مهرداد

 ...میشه داغون دیگه روز دو میخوره

 

 برای رو بازی اسباب همون و کشیدم ایکالفه پوف

 ...بود گرفته چشمشو ورودمون بدو از که گرفتم مهرداد

 

د حرف فروشنده با داشت ذوق و شوق با  قپ   و منر 

 ...براش میومد
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 تفنگ داشت که طورهمون شدیم خارج مغازه از وقپ  

 میکرد بررش دستاش بیر   خوشگلشو و بزرگ آبپاش

 ...گفت

 

 ...آچ   میگم:مهرداد

 

  جانم:مروارید

 

ون اومدی خونه از اجازه ی   بفهمه بابا اگه:مهرداد  برات بنر

 نشه؟ بد

 

 انقدر اونم ندادم بهش جوای   و گرفتم عمیف   نفس

 که بود خفنش خودش قول به جدید بازی اسباب مشغول

سه سوایل دیگه  ...نن 
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  دیگه که بودم مونده خونه تو انقدر
 
 و گرفته افرسدیک

 از میخواستم وقپ   میشدم داغون خیال فکرو از داشتم

 بود خواسته ازم و شده راهم سد مامان بشم خارج خونه

م اجازه نعیم از و بزنم زنگ   بگنر

 ازش برسه چه دیگه کردمنیم حسابش آدم نعیمو من ویل

م هم اجازه بخوام  ...بگنر

 

 فرستاده دنبالم مهردادو نیست بدهکار گوشم دید وقپ  

 ...بود

 

 گفتم فروشر  بستپ   دیدن با

 

 میخوری؟ بستپ   مهرداد:مروارید
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 ...بده شکالی   این از نه اون از دادش نه:مهرداد

 

  بستپ   طعم انتخاب تو که بود مهردادی به نگاهم کالفه

 ...بود شده یمشدرگ و دیل دو دچار

 

 تا رفتم بود رو پیاده کنار که درخپ   سمت و چرخیدم

 ...بمونم مهرداد منتظر اونجا

 

 بود کرده خوب حالم کیم مهرداد همرایه و روی پیاده این

  اون از و
 
 ...بود شده کم ایذره حداقل دلمردیک

 

 االنشم بود سخت خییل من برای ناگوار اتفاق دو هضم

 کیم و کنم تحمل تا میکنم مجبور خودمو دارم ویل سخته

 ...باشم امیدوار
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 همه که اومد  در من برای اشتبایه آدم یه فراز که اولش

 ...و بوده دروغ زندگیش

  به نعیم چنیپ   این ورود بعد و
 
 ...من گند زندیک

 

 و چرخیدم زد صدا اسممو که خانیم صدای شنیدن با

 ...کردم نگاه سوایل چشمای با رو سمت همون

 

 ...بود نبزی

 

 ناراحپ   البته صد و لبخند با اونم کردم نگاهش تعجب با

ه چشمش بعد و کرد نگاه پامو تا ش از  رو موند خنر

ی  ...بود دستم تو هنوز که انگشن 

 ... بود چشم تو بود گنده بس از المصب

 کنم قایم خواستم یجورای   و افتاد پاییر   دستم ناخوداگاه

 ...دستمو
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 ...کرد غلمب و شد نزدیک بهم

 

 ...کردم بغلش آروم منم داشتم بدی حس

 

 ...داشت بغض شد جدا من از وقپ  
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 کردین؟ نامزد نعیم با شنیدم مبارکه:زینب

 

ش نه و سالیم نه  ...پرسید همینو فقط...احوالن 

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...چجوریه فکرش و حال االن میدونستم میکردم درکش

 

 ...زدم پوزخندی

 

  خوشانمه خوش انگار که نکن فتارر  جوری:مروارید

 

 اطرافو نگاهش...کنه جور و جمع خودشو کرد سیع

 ...کاوید

 

ون؟ اومدین نعیم با:زینب  بنر

 

 دست به بستپ   مهرداد موقع همون...رفت هم تو اخمام

 ...ایستاد کنارم

 

 ...بستپ   چطوره؟بفرما حالت زینب سالم:مهرداد
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 نگاه منو دوباره و داد مهردادو جواب مهربوی   با زینب

 ...بودیم ایستاده هم به نزدیک...کرد

 

 

 کاری هر...کردن مجبورم...نیست نعیم با دلم من:مروارید

 ...بخوره هم به نامزدی این تا بکن میاد بر دستت از

 

  مهرداد رو چرخید نگاهش بود شده شوکه کیم زینب

 

 گفت تعجب کمال در اونم

 

 مجبورش نعیم و اباب مروارید، میگه راست آره:مهرداد

 ...کردن

 

 ...کرد اخم بعد و
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 بود رفت،ترسیده عقب قدم یک و گزید لب زینب
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 میام بعدا...شده دیرم خونه برم باید من:زینب

  خداحافظ...دیدنت

 

 نگاه همدیگه به تعجب با مهرداد منو رفت عجله با بعد و

 ...کردیم

 

  گفت بیر   این مهرداد
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 بازیمو اسباب اینا وهاب خونه برم میشه آبج  :مهرداد

 بدم؟ نشونش

 

 گفتم اخم با

 

 ...خونه برگردیم باید بیفت راه نکرده الزم:مروارید

 

 گفت و شد آویزون لپاش اونم

 

.شدی اخالق بد دیگه شد تموم باطریت کنم فکر:مهرداد

.. 

 

 ...افتاد راه کنارم و
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 از ترسهیم آبروی   ی   از میدونستم میکردم درک زینبو خب

 کاش نعیم...بشه کوچیک خودش بعد و کنه کاری اینکه

 ...میدید اونو بودو اون عاشق

 

 با کردم باز درو و انداختم کلیدو و خونه رسیدیم وقپ  

 مارو خشم با و نشسته ایوان رو که شدم رو روبه نعییم

 ...میکرد تماشا

 

 انگار که جوری بود گرفته خاض ژست با تفنگشو مهرداد

 ...میکرد اسکورت منو اشتد

 

 

 باهامون قدم چند فاصله با و اومد ما سمت خشم با نعیم

 ...ایستاد
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 شده خارج خونه از بود شنیده درو صدای که مامان

 ...کرد نگاهمون ترسیده

 

 پس؟ باشن من حایم میخواسی    یک من خانواده

 

 گفت خشم با نعیم

 

ون؟ بودی رفته یک اجازه با:نعیم  بنر
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 و ایستاد مقابلم مهرداد ویل بدم جوابشو تا کردم باز دهن

 ...گفت باشه بزرگن   ازم که برادری مثل
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 ...خودش اجازه با:مهرداد

 

 این انگار و چرخید مهرداد رو نگاهش عصبانیت با نعیم

 ...میکرد دوئل نعیم با چشماش با داشت وجپ   نیم

 

نم حرف امزدمن با دارم من بچه خونه تو برو بیا:نعیم  ...منر 

 

 که بود گرفته یاد کجا از حرفارو این دونمنیم مهرداد

  گفت

 

 این دوما زنت نه نامزد گفپ   که طورهمون اوال:مهرداد

 این تو مردی وقپ   گفته شما به یک سوما منه آبج   خانم

 اینجا؟ بیای نیست خونه
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 از تر گنده داشت که بود شده بزرگ انقدر یک بچه این

د حرف دهنش  ...منر 

 

 احوال اوضاع این تو نبود کردی   باور خودمم برای

ه خندم قاراشمیش  ...بگنر

 

سونتش تا اومد مهرداد سمت قدم یک نعیم  مهرداد ویل بن 

 ...نخورد تکون جاش از

 

 

 ...گفت قلدرانه بعد

 

؟شاهرخ نگاه هندیم فیلم تو دونمنیم من:مهرداد  نمیکپ 

ی گفتیم خودش فیلمه اون تو خان  دلش که دخن 

 حاال کنه پیدا باهات نسبپ   هیچ نمیتونه نیست باهات

ی  ...میای اومد بابا وقپ   منر
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 و من رو چرخید نگاهش اول بود شده تر عصبای   نعیم

 هم مهرداد با انگار و زنمنیم حرق   دید وقپ   مامان رو بعد

ون زد خونه از خداحافظ   بدون و حرص با ایمعقیده  ...بنر
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 ...گفت کردو  نگاهم خنده با مهرداد

 

 دادم؟ فراریش چجوری کردی حال:مهرداد

 

 ...کشیدم لپشو و زدم لبخندی
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  گفت حرص با مامان

 

 خونه اومد بابات وقپ   مهرداد آقا کن حال االن آره:مامان

 زبوی   بلبل زمانم اون ببینم خوامیم رسید حسابت به و

؟  میکپ 

 

 هم مامان بود معلوم...شد خونه دوار  نگرای   با بعد و

 ...بزنه حرق   نمیتونه ویل منه پشت

 

 ترس با بود افتاده بابا یاد تازه مامان حرف با که مهرداد

 ...زد صدا اسممو

 

 مروارید؟:مهرداد

 

  گفتم و خندیدم
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س:مروارید  ...پشتتم منم نن 

 

 افتاد تفنگش یاد دوباره و شد راحت خیالش کیم انگار 

 و دوید و زد  صدا صدفو اسم هم ش پشت ذوق با که

 ...شد خونه وارد

 

 ...و کنه عصبانیش تا بگه بابا به چ   نعیم نیست معلوم

 

 میخواست دلم...رفتم ایوان سمت کشیدم عمیف   نفس

 زندگیمو فکرو و قلب از زیادی بخش ویل کنم فکر مثبت

 ...بود گرفته منف   اعمال و افکار

 

 منو همه راضیم میشد لبج زینب سمت نعیم نظر کاش

 ترجیه من به رو دیگه کس نعیم بگن و بدونن ششکسته

 هیچ که آدیم با...نکنم تلف زندگیمو عمر یک ویل داده

 ...ندارم بهش حش
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 ...موند جا نامرد فراز پیش من دل

 تا بکنم کاری نمیتونم ویل فکرم این اصال نیست منطف  

  نمیشه اصال نه...نکنم فکر بهش

 

 ...همیر   کنم دوری و باشم دور ازش تونستم قطف ویل

 

 و نمیکنه فکر من به و گرفته عروسیشم جشن حتما اون

 ...و دادن پیام از شده خسته

ش احساسم و قلب من اون برعکس ویل  ..بود شده درگنر
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 شوهرت یا من اجازه ی   که شدی خودش انقدر دیگه:بابا

ی ون؟ منر  بنر

 

 بود کرده پر بابارو حرفای   چه با و چجوری نعیم دونمنیم

 مامان با کیم اول...بود گرفته چشماشو جلو خون که

 من نوبت اآلنم و اونه تقصنر  اینا همه که کرد بحث جرو

 ...بود

 

 موش مهردادم بود شده قایم یجورای   اتاقش تو که صدف

 ...انگار بود گرفته پناه مامان کنار و شده

 

  گفتم

 

 اجازه ازش بخوام که نیست من شوهر منعی:مروارید

م  ی   من نظر از نامزدی این میدونیر   خودتونم...بگنر

 ...معنیه
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 ...اومد سمتم و شد تر عصبای   بابا

 

 دریده و خودش تهران رفپ   وقپ   از شده دراز زبونت:بابا

م شتو شدی ارم و مین   ...کپ   بازی من آبروی با نمنر 

 

 بابا مقابل و شدم لندب جام از برافروخته صوری   با

  بابا قول به یا خشم با نه ایستادم
 
 ...دریدیک

 

 گفتم بغض و ناراحپ   با

 

تم من:مروارید   گفتیر   خودتون همونیکه...مروارید دخن 

 قیمپ   و درشت مروارید تا چند اومدم دنیا به که روزی

 روم اسمو این همیر   بخاطر بودین کرده صید

 نعیم با دلم ویل نشدم حیا ی   و دریده من بابا...گذاشتیر  

؟بکش منو میخوای...نیست  فکر ویل کن راحتم و بکشر
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 منو...نکن نگاهم ناراحت و دلخور...کردم آبروی   ی   نکن

 ...بابا نعیم به نفروش

 

 

 زار و افتادم زمیر   رو گریه با من ویل بود زده خشکش بابا

 ...زدم

 

 ...شکستیم من گریه صدای فقط رو خونه سکوت

 ...عقده از پر و بود نخو  دلم
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 حرف که بود این تو بابا اشتباه تنها البته...نبود بابا تقصنر 

 ...مهمه براش جاشون ی   هایقضاوت و مردم
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 باید زن ما جامعه و فرهنگ تو وقپ   نبود بابا تقصنر 

دار و باشه مطیع یه یا وسیله مثل زن...فرمانن   که چنر 

 ...نبگنر  تصمیم براش میتونن

 

ا ما نمیگم...موضوغ همچیر   ش اونم  هر زنها یا دخن 

 حرق   هیچ و کنیم عملیش باید گرفتم که غلظ تصمیم

 ...نکنیم قبول رو

 ... میدادم تاوان داشتم و بودم رفته اشتباه رو راه

 

 تا و میشد قائل ارزش ما برای و بود بهن   خییل بابا البته

 بقیه و نعیم که اریک...بود داده استقالل بهمون حدودی

دن غر بابا به شش همیشه  ...منر 

 

 گذاشته تاثنر  بابا رو موضوع این ش بقیه حرف انگار ویل

 ...بود
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 مهرداد و من به رو ناراحت مامان و شد خارج خونه از بابا

 ...گفت

 

 نمیکنیر   ول ندین سکته باباتونو و من تا شما:مامان

 بالی شدن نباش دستمون عصای تا آوردیم بچه...که

 ...جونمون

 

خونه سمت بعد و  خودشو شام پخی    با تا رفت آشن  

 ...کنه مشغول

 

 که...بود فراز با شدنم همخونه بخاطر دردشا این همه

ین  بابتش و کردم زندگیمو تو ممکن کار اشتباهن 

 ...پشیمونم
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 باهاش شدن همخونه و غریبه مرد یه به کردن اعتماد

  ریسک
 
؟ بود ای دیگه کس فراز یجا اگه...بود بزریک  چ 

 ...میشد بدتر برابر صد حالم و وضع االن اونوقت
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 گوشش از رو پنبه این بگو زادت برادر به نعیم وا:مامان

مو من که بیاره در  بخت خونه رایه جهاز بدون دخن 

م برای جهاز دیگه دردش تا هزار ازدواج وام با...کنم  دخن 

ارمن ویل میکنم آماده  ...بره ربابه مادرش و نعیم دین زیر منر 

 

ونو پنجره از و دادم تکیه دیوار به کالفه  ...کردم نگاه بنر
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 بازی حیاط تو فوتبالش توپ با تنهای   داشت مهرداد

 از که بود رمای   کتاب گرم شش صدف و میکرد

 ...بود گرفته قرض کتابخونه

 

 دیحدو  تا و زدن حرف مشغول حال تو بابا و مامان

 ...بودن پاییر   ولوم با جروبحث

 

ون برم میتونستم دیگه حداقل نیم حرق   هم بابا...و بنر

 ...زد

 

 ...اومد حرف به دوباره مامان که گفت چ   بابا دونمنیم

 

 گلمو دسته دخن   من نکنه عجله بگو برادرزادت به:مامان

م همینجوری  میدونه خودش خوبه حاال دستش نمیسن 

ه مرواریدو بیاد نبودن راض   خواهراش و مادرش  بگنر

یه نداشی    عمر آخر تا فقط میخواد...ها  بکوبن رو جهنر 

 ...من بخت سیاه دخن   ش رو
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 ...غرید بابا

 

 خانم؟ بخت سیاه چرا:بابا

 

 ...رفتیم باالتر داشت صداشون دیگه

 

 موردش در خوامنیم دیگه نعیم گفتم همینکه:مامان

 ...نکنه عجله بگو برادرزادت به...بزنم حرق  

 

 شنوی   حرف بابا از همیشه مامان بود من نفع به این خب

ام بهش و داشت اشت احن   که بود اممواقیع ویل منر 

 ...نشوند یم کرش به خودشو حرف اینجوری
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 مهرداد ش حرصشو منطقیه مامان حرف دید وقپ   بابا

 ...زد فریاد خونه داخل از عصبانیت با و کرد خایل

 

 اینور بکوب توپو اون کم رفت شم دیگه بسه مهرداد:بابا

 ...میشن شایک هم ها همسایه ،االن بچه اونور

 

 ویل نرسید بابا گوش به چند هر مهردادم زدن غر صدای

 ...چرا من گوش به

 

 مگه کنیما تمرین یکم اومدیم بابا ای:مهرداد

ارن؟بخاطر ه الییش وهاب دیگه همینه منر   کالس...بهن 

ه وتبالمف  ...کنهیم تمرین هم خونه تو منر

 

 ...نرسید گوشم به که بود آرومن   خییل حرفاش بقیه دیگه
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 ...گرفت شکل لبام رو آرویم لبخند

 

 

نه غر بازم بخری براش دنیارم مهردادو:صدف  اونوقت منر 

ه لباس باید من تو عروش برای  ...بپوشم رو مننر

 

 نگاهم و اشتهبرد کتاب خوندن از دست  کردم نگاهش

 درک بابارو همیشه و بود توقع کم خییل صدف...میکرد

 ...میکرد

 

  گفتم پاشیدم روش به لبخندی

 

ه ش عروش این کن دعا تو:مروارید  پنج برات من نگنر

م لباس  دست  ...میگنر
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 ...نشست کنارم و اومد سمتم پا و دست چهار

 

 به فعال ویل حسابت تو داری پول یکم دونمیم:صدف

یه خرید خرج رو همه وگرنه نگو مامان  کم کنهیم جهنر 

  خونه این مونده
 

 منر   چنر   برات و بفروشه هم رو کلنیک

ه اش و ربابه عمو زن جلو تا بگنر  خودش قول به دخن 

 ...نشر  شافکنده

 

 ...خندیدیم ریز ریز حرف این به دو هر
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 فراز
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 رفتم پاییر   ها پله از میبستم ساعتو بند که طور همون

  میخورد تکون داشت و بود نشستهراک صندیل رو اشوان

 ...میکرد تماشا رو عمارت شسن    حیاط بزرگ پنجره از و

 

 من فقط که ذوق   با االن که مادرم سمت چرخید نگاهم

 خدمتکار مهری میکرد تماشام بشم متوجهش میتونستم

 ویل میداد سوپ بهش داشت شهرام عمارت زاد خونه

 ...میکرد نگاه منو و کشیده خوردن از دست نماما

 

 ی   و افرسده رفتم اشوان سمت و دادم تکون براش شی

 ...رسیدیم بنظر حال

 

 

 ...کرد نگاهم و کرده بلند ششو ایستادم که باالشش

 

 ...اومد حرف به اون اول
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 ...عمه پرس سالم:اشوان

 

 لطف به... مینداخت تیکه داشت رفت هم تو اخمام

  بودیم کمبود و عقده از پر ما دو هر رامشه

 

ی دو فاصله با و زدم پوزخندی  تیک مبل رو ازش من 

 ...نشستم

 

 بود شده من خیال فکرو تمام روزا این گرفتم عمیف   نفس

  چشم دوتا اون مخصوصا اشقیافه... مروارید
 

 رنیک

 ...کنار رفتنیم چشمام مقابل از معصومش

 

ه اون از:اشوان ؟ دخن   چخن 
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 تماشاش سکوت در فقط و کرده بلند شمو

 بود برنده و تنر   نگاهش...کیه منظورش میدونستم...کردم

 ...کردمنیم درکش اصال من و

 

 رفتیم ها پله سمت که طورهمون شد بلند جاش از

  گفت

 

ای همیشه:اشوان  ...بوده تو مال خوب چنر 

 

 

 ...نمیفهمیدمش
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 اول شدم بلند جا از شد خارج کارش اتاق از که شهرام

 به پاییر   به باال از نگاه یه بعد رفت توران و مهری سمت

 و عریضه نبودن خایل برای اونم نکته چند توصیه و مامان

 و تلخ نگاه برداشت قدم من سمت شوهر، یه نقش ایفای

 ...بود شهرام به هنوز مامان شد

 

ی دیگه  ...نبود احساس و عشق اون از خن 

 

 

 ...بود زده زنگ نوشیر   پدر:شهرام

 

 بیفتم راه دنبالش سگ یه مثل تا گذشت مقابلم از

 هستیم دستش زیر بفهمونه بهمون میکرد سیع همیشه

 غرور برای ارزشر  که خودش مثل خواسته دلم همیشه...

 ...کنم خردش نیست قائل دیگران
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 همون نوشیر   از منظورش بفهمم تا آوردم فشار مغزم به

ه  نامزد همون... افتاده فیل دماغ از انگار که مغروره دخن 

یک...اردالن دخن  ...من سوری  ...شهرام شر

 

 

 داد ادامه که ششم پشت میدونست

 

 بهشون شی یه...نیست راض   ازت نوشیر   گفتیم:شهرام

 ...بزن

 

 میدونست خوب نمیدم جوابشو میدونست نزدم حرق  

 هشب پشت از بیاد پیش فرصتش دشمناشم از جزوی منم

نم خنجر  سیع دستوراتش و گوی   زور جز به بازم ویل منر 

 ...برداره راهش ش از منو نداشت
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 غریپ   واژه چه و شهرام برای نامناسبیه واژه چه... پدر

 ...اشوان و من برای

 

  همون از
 

 مادرش با اشوان وقپ   نداریم پدر فهمیدیم بچیک

 یمندید هم ما ندید شهرام از محبپ   شد خونه این وارد

 اشوان ویل بودیم آقا بچه عمارت این تو ما بازم ویل

 شهرام یعپ   بود خانواده به نشدی   وصل تیکه یه مثل...نه

  ...میکرد دورش
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 اول شدم بلند جا از شد خارج کارش اتاق از که شهرام

 به پاییر   به باال از نگاه یه بعد رفت توران و مهری سمت

 و عریضه نبودن خایل برای اونم هنکت چند توصیه و مامان

 و تلخ نگاه برداشت قدم من سمت شوهر، یه نقش ایفای

 ...بود شهرام به هنوز مامان شد
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ی دیگه  ...نبود احساس و عشق اون از خن 

 

 

 ...بود زده زنگ نوشیر   پدر:شهرام

 

 بیفتم راه دنبالش سگ یه مثل تا گذشت مقابلم از

 هستیم دستش زیر بفهمونه بهمون میکرد سیع همیشه

 غرور برای ارزشر  که خودش مثل خواسته دلم همیشه...

 ...کنم خردش نیست قائل دیگران

 

 همون نوشیر   از منظورش بفهمم تا آوردم فشار مغزم به

ه  نامزد همون... افتاده فیل دماغ از انگار که مغروره دخن 

یک...اردالن دخن  ...من سوری  ...شهرام شر

 

 

 داد ادامه هک ششم پشت میدونست
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 بهشون شی یه...نیست راض   ازت نوشیر   گفتیم:شهرام

 ...بزن

 

 میدونست خوب نمیدم جوابشو میدونست نزدم حرق  

 بهش پشت از بیاد پیش فرصتش دشمناشم از جزوی منم

نم خنجر  سیع دستوراتش و گوی   زور جز به بازم ویل منر 

 ...برداره راهش ش از منو نداشت

 

 غریپ   واژه چه و شهرام برای امناسبیهن واژه چه... پدر

 ...اشوان و من برای

 

  همون از
 

 مادرش با اشوان وقپ   نداریم پدر فهمیدیم بچیک

 ندیدیم هم ما ندید شهرام از محبپ   شد خونه این وارد

 اشوان ویل بودیم آقا بچه عمارت این تو ما بازم ویل

 رامشه یعپ   بود خانواده به نشدی   وصل تیکه یه مثل...نه

 ...میکرد دورش
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 493_پارت#

 

 رفتنیم کاری به دلم و دست دیگه کنم چیکار نمیدنستم

 ... دیگه جای خیالم فکرو و بود اینجا جسمم

ی پیش  سست...بود برده ایمونمو دلو بدجور که دخن 

 ...کاری انجام برای بودم شده

 

 خونه با شدم مواجه وضعیت اون با و خونه رفتم وقپ  

 این به بود ریخته هم به که اتاق   و نبود اریدمرو  که ای

 ...کرده ترکم واقعیت فهمیدن بعد که کردم فکر

 

 کنارم همچنان میخواستم لجبازی با ویل میدادم حق بهش

 ...بمونه
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 ...همه با داشت فرق من برای اون

 

داده زندگیمو  حسای   یه بار اولیر   برای...بود تغینر

اف دیر...داشتم  کرد قبولم اون بازم ویل بودم کرده اعن 

 سیع دارم نگهش نکردم سیع نکردم عشق اون برای کاری

 ...بدم بال پرو احساس اون به نکردم

 

 ...بودم پشیمون

نیم خوب حالمو هم ...و انتقام به کردن فکر حپ   دیگه

 ...کرد

 که میخواست رو فقنر  و داغون و درب خونه همون دلم

 وارد وقپ   که نشسته تظرممن مروارید ببینم و خونه برگردم

 ...بیاد استقبالم به میشم خونه
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م یاد که ندیدم کش از محبپ   و عشق  پرسی من...بگنر

 ظلم حال در دائم زنشه به خیانت حال در دائم که مردیم

 ...گذاشتنه پول روی پول و کردن

 

 ...بودم شکسته مرواریدو دل

 

 کیم حداقل خونشون برگشته اون که گفت برادرش وقپ  

 ...نیفتاده براش بدی اتفاق که بود شده راحت خیالم
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 معمول طبق شد باز اتاق در نشستم که صندلیم رو

 ...بود نوشیر  
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 کردم اشاره بود شده اتاق وارد اخم با شش پشت منشر 

 ...نیست مشکیل

 

ی گنر  شهرام لطف به  از میخواست که بودم افتاده دخن 

هب مایه آلود گل آب  ...گنر

 

 مشغول خودمو تا کردم روشن رو تاپ لپ بهش توجه ی  

 کیفشو و اومد منر   سمت دیدم چشم گوشه از بدم نشون

 ...کوبید منر   روی

 

 بود رو پر انقدر...کردم تماشاش اخم با و کرده بلند شمو

 به پشتش اگه شاید...کنه نگاهم مستقیم و نره رو از که

د حساب زما بقیه مثل نبود گرم جونش بابا  جرات و مین 

 ...نداشت رو رفتاری همچیر  

 

 کردی؟ خاموش گوشیتو دیشب چرا:نوشیر  
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 و میداد عذابم حضورش...گرفتم ازش نگاه تفاوت ی  

 ...صداش همچنیر  

 

 

 

 باید و داریم مهموی   ما نگفتم قبل روز چند مگه:نوشیر  

؟ داشته حضور هم تو  باشر

 

 ایعالقه هیچ...دشیا یه پدرش مثل و بود مستقیل دخن  

 ...چرا شهرام پوالی به ویل نداشت من به

 

 غرید نمیدم نشون واکنشر  دید وقپ  

 

نم؟ حرف تو با دارم کری مگه:نوشیر    منر 
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 زدن حرف با که آدم و عالم از بودم پر انقدر روزا این

 بودم ای عقده آدم منکه برای راهش تنها و شدمنیم خایل

 ...بود خشونت فقط

 

 

 

 495_تپار #

 

 حرکت یه تو و برداشتم منر   رو از رو اصل کریستال گلدان

ک این ش پشت دیوار به شی    ع  هزار که کوبیدم دخن 

 ...شد تیکه

 

 سن   دستاشو که میکنم پرتاب اون سمت کرد فکر اولش

 ...شد اذیت گوشام که کشید جییع   و کرد شش

 

  غریدم حرص با
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 ...کن گم اینجا از گورتو:فراز

 

 ...کرد نگاهم ناباور و شده گرد ایچشم با

 

 من با کپ  یم جرعت چطوری...چطوری تو:نوشیر  

؟ حرف اینجوری  بزی 

 

 سمت دستمو و کردم نگاهش انزجار با... میلرزید خشم از

 ...رفت عقب قدم یه که بردم کریستال سیگاری زیر

 

 ...برداشت قدم اتاق در سمت و برداشت کیفشو شی    ع

 

 عواقپ   چه کارت این که میدم شونن عوض   تو به:نوشیر  

 ...داره
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 بود کم همینم کشیدم ایکالفه پوف شد خارج که اتاق از

 ...کنم تلف وقتمو زن این با

 

 تمرکز نمیتونستم شد کشیده گوشیم سمت نگاهم

 ...بودم ایبهانه دنبال...کنم

 

 عطر بوییدن و بود کرده بلندشو موهای دیدن هوای دلم

 ...تنشو

 ...بود مونده خونه اون تو هنوز لباساش از تیکه چند

 

 هنوز ببینم خونه اون تو برگردم میخواست دلم

 رو بود کنارم که های   لحظه قدر چرا...اونجاست

 ندونستم؟
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 طول بیشن   ساعت چند شهرام دفن   بودم شده احضار

 ...بود داده راپرتمو دخن   اون که بود نکشیده

سیدم شهرام از ماحت من خودش خیال به  ...مین 

 

ی نه و داشتم ترش نه  بود شده باعث که دلییل تنها چنر 

 خورده شکست رو شهرام که بود روزی دیدن بمونم اینجا

 ...ببینم مفلوک و

 

 منر   دور شهرام و اردالن و نوشیر   شدم که اتاق وارد

دن حرف داشی    و بودن نشسته  ...منر 

 

 حساب جام هیچ به که کردن اخم سه هر من ورود با

 ...نکردم
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 ...دارم کار باهات پرس بشیر   بیا: شهرام

 

 ...بود گرفته قیافه نوشیر   و میکرد نگاهم اخم با اردالن

 

 ...بودن گرفته جدی رو قضیه...زدم پوزخندی

 

  گفتم حوصله ی   و ایستادم پا ش

 

 اینجا؟ بیام خواسپ   ازم چ   برای دارم کار کیل:فراز

 

  فتگ حرص با اردالن

 

 میگفپ   که ،پرسم پرسم بود این خان شهرام دیک:اردالن

 ...شخصیت نه داره شعور نه ؟اینکه
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 من ویل کنه عصبانیم داشت سیع کردم نگاهش تفاوت ی  

م جدی حرفشونو که کردمنیم حسابشون آدم  ...بگنر

 

 

 

 497_پارت#

 

  گفتم و کردم گرد عقب

 

 ...ندارین مهیم کار انگار:فراز

 

 ...زد فریاد و کوبید منر   ور  شهرام

 

 ...خودش پرسه ببینم وایسا:شهرام
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 غرید بود چرخیده سمتم صندیل همراه کردم نگاهش

 

 ...کن خوایه عذر پدرش و نوشیر   از:شهرام

 

 

 اونا حواله نگاهیم نیم حپ   دادم تکون افسوس به شی

 ...شدم خارج اتاق از و نکردم

 

 و داد صدای که بودن گرفته آتیش بدجور انگار

 ...شد بلند شم پشت فریادشون

 

کت از تا کردم تند پا ون بزنم شر  اینجا حوصله دیگه بنر

 ...نداشتم موندنو
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 در بصدا گوشیم زنگ که گذشتم شهرام منشر  کنار از

 ...اومد

 

 خواستم اولش بود ناشناس شماره کردم خارجش جیبم از

 ...کردم وصل تماسو باالخره ویل ندم جوای  

 

 ....بله:ازفر 

 

 حرکت از پیچید گوشم تو ای بچه پرس صدای وقپ  

 ...ایستادم

 

 فرازین؟ آقا شما الو:مهرداد

 

د حرف آهسته داشت پرسه...رفت هم تو اخمام  انگار منر 

 ...بشنوه صداشو کش خواستنیم که
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 ...فرازم آره:فراز

 

 ...گفت باشه شده راحت خیالش که انگار

 

 اشتباه رو شماره کردم فکر...خداروشکر پس آهان:مهرداد

 ...مرواریدم داداش من...گرفتم

 

 

 

 498_پارت#

 

 ...زده زنگ من به که کیه این فهمیدم تازه

ی گرفی    با که نوجوون پرس یه مثل بودم شده  از خن 

نه تند ریتم تو قلبش عشقش جانب  ...منر 
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 ...بود زده خشکم

 

  کردم زمزمه فقط

 

 ...مروارید:فراز

 

د حرف سنش از بزرگن   و بود دراز بونز  بچه پرس  ...منر 

 

 مرواریدو تو میگم...خانومه مروارید فعال تو برای:مهرداد

 داری؟ دوست

 

شر  صدای  اکو انگار مهرداد صدای و اومد یم آب شر

 ...فضای   تو میشد
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  پرسیدم

 

 ؟ کجاست مروارید:فراز

 

  داد جواب شی    ع

 

 ها داره دم کیشمیشم...خانم مروارید که گفتم:مهرداد

 ما آبج   خواه خاطر واقعا تو ندادی منو جواب...جناب

 ما بازی به بودی زده تر که دادنات پیام نه؟با یا هسپ  

؟ باز زبون حاال  نمیکپ 

 

 

 راهرو تو هنوز انداختم بودم ایستاده که فضای   به نگایه

 ...بود گرفته نظرم زیر منشیش و بودم شهرام دفن  

 

  گفت منمید جوای   دید وقپ  
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دم زنگ تو به نباید کنم فکر:مهرداد  بفهمه مروارید...منر 

 خداحافظ...گوشمه بزرگم تیکه

 

  گفتم شی    ع کنه قطع تماسو خواست تا

 

 ...خوامیم آره آره:فراز

 

 بازیچه بودم شده که بودم افتاده روزی و حال چه به

 ...بچه پرس یه دست

 

 و زده کمر به که دسپ   با بودم ایستاده هنوز شده خشک

ه که درهیم اخمای با  ...بودم شهرام منشر  خنر
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 ...بده جواب شی    ع همینجوری باریکال آ:مهرداد

 

 ...کشیدم دندونام بیر   لبمو پوست

 

 رو مروارید اگه...زدم زنگ بهت قایمیک االن من:مهرداد

 برات که آدرش به برسون خودتو شی    ع داری دوست

 بچه و تره جا میبیپ   میای رشب دیر چون...میفرستم

 ...نیست

 

 پرسیدم رفت هم تو بیشن   اخمام

 

 چیه؟ منظورت:فراز

 

  گفت آرومن   اون
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 زور به دارن ویل نه یا میشناش رو نعیم دونمنیم:مهرداد

 ...میکی    اون زن مرواریدو

 

 ...بود ناراحپ   و خشم از پر هم بچه پرس آخر حرفای

 

ی کوبیدن صدای  صدای و اومد خط پشت از چنر 

 زودتر که میکشید نشون خطو بچه پرس برای که شخض

 ...بشه خارج حموم از

 

  گفت فریاد و داد با بچه پرس که

 

 جونم تمام نگفپ   خودت مگه مامان دیگه باشه اه:مهرداد

 ...تنمو میکشم کیسه خوب دارم کثافت و چرک

 

  گفت من به رو آرومن   بعد و
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 ...وسالم...بود گفی    شما به ما از:مهرداد

 

 ...کرد قطع تماسو بعد و

 

 شوهر پفیوز مرتیکه اون به میخواسی    زور به مرواریدو

 ...گرفت فرا جونمو تمام عصبانیت و حرص...بدن

 

 مپ   با وقپ   و شدن خارج اتاق از بابا و نوشیر   و اردالن

 زد خشکشون شدن مواجه بودم ایستاده اونجا هنوز که

 

 گفت اخم با و اومد خودش به زودتر شهرام

 

 جوشه زود فراز بهتون نگفتم خان اردالن بفرمایید:شهرام

 ...کنه خوایه عذر ازتون تا مونده منتظرتون
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 ...کردم نگاه رو شهرام متاسف

 

 

 

 500_پارت#

 

  رسید گوشم به که گوشر  پیامک صدای

 

  گرفتم سمتشون اشارمو انگشت و کرده بلند دستمو

 

  گفتم نفری   از رپ و واضح صدای با

 

 ...جهنم به برین همتون:فراز
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 پشت و ندادم بهشون مجایل ویل خوردن جا همشون

 ...گرفتم پیش در شعت به رو خروچ   راه و بهشون کردم

 

 ...میکردم چیکار داشتم االن یا کنم چیکار باید دونستمنیم

 

 خوشر  روز... انتقام و حرص از بود شده پر زندگیم تمام

فرزانه و توران بودنم زنده دلیل نداشت وجود مزندگی تو

 ...میدادم براشون هم جونمو که بودن ای

 

 ...میلرزوند قلبمو که بود شده پیدا زندگیم تو کش ویل

 تنگ و تاریک سلول روی به بود کرده باز رو نور دریجه

 ...قلبم

 

 ...داشتم دوسش

 ...بیام در خیال فکرو از نمیتونستم که بودم شده عاشقش
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 ...زندگیم برای میکردم پردازی رویا

 ...نبود من حد در که کاری

  یه بعد
 
 به امیدی ظلم و خیانت از پر بار فالکت زندیک

 
 
 ...نداشتم بهن   زندیک

 

اشتم  ...بکشه زجر بازم توران نمنر 

 

 ماشیر   سوار شیعا و زدم فاصله همون از رو ماشیر   قفل

اشتم...شدم خارج پارکینگ از و شده  از اونو کش نمنر 

 ...بود لعنپ   دنیای این از من سهم اون...بیاره در چنگم
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  مروارید
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ه نگاهم  پاک مشغول و نشسته ایوون تو که بود مامان خنر

 ...بود نخودا سنگ کردن

 

 ...داشت اخم

 گذاشته رو خونه و انداخته راه کنرست حمام تو مهرداد

 فاصله همیر   از ارب میر   چند برای مامان شش رو بود

 ...زد فریاد

 

ی الل:مامان  تو اون ساعته یه رفت شمون بچه نمنر

ون بیا کپ  یم چیکار  ؟ دیگه بنر

 

ی سفره داشتم  مامان و بود دستم تو که کوچییک حصنر

 ...میکردم کامل رو بود کرده رهاش نیمه و نصفه
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 پاییر   دور که ایحوله با مهرداد شد باز حموم در باالخره

 میکرد چکه صورتش و ش از آب و بود پیچیده اشتنه

 بهش حرص از پر چپیک نگاه یه مامان...شد خارج

 ...انداخت

 

 ...بودم خان پرو اون تماشاگر لبخند با منم

 

 به زدی تنتو؟شامپو کشیدی کیسه قشنگ مهرداد:مامان

 ؟ موهات

 

  گفت عنف   بد با مهرداد

 

 چرا زدین غر بس از کردین شویس دهنمونو:مهرداد

ارین  داشته خودمونو شخض حریم حموم تو حداقل نمنر 

  موال به زدم آره...اه...باشیم
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 ...شد خونه وارد حرص با بعد و

 

 شخض حریم...شده آدم من برای حاال خبه...خبه:مامان

 چیه؟ چ   دیگه

 ارواح سابیدی خودتو خوب معلومه روت و رنگ از..

 ...نمیشینه دلم به نکنم حمومت خودم من تا...شکمت
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د غر معمول طبق داشت مهرداد  و صداش ویل منر 

 ...نبود واضح حرفاش

 

ی یه... روزا این نداشت حوصله و حال مامان  تغینر  چنر 

 ...بود کرده
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  گفتم و زدم دریا به دل

 

 دعوات بابا با ؟باز نیست خوب حالت مامان:مروارید

 شده؟

 

 تا واال...نکرد نگاهم ویل ختاندا باال نه معپ   به ششو

 تا میکرد اضار یه و بود نعیم طرفدار مامان میاد یادم

 رسیدیم دلش مراد به داشت االنکه بشم زنش کنه راضیم

 بود؟ شده چ  

 

ه قضیه بخاطر احتماال...کشید آیه  نه ویل...ستجهنر 

 و کشیدنیم پیش رو نعیم حرف گذشته مثل دیگه مامان

 ...کردنیم تعریف ازش
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 رو نعیم طرفداری همیشه که چیشده؟تو مامان:مروارید

 ...شدی دلرسد میکنم احساس ؟یجورای   میکردی

 

ه و کرده بلند ششو اینبار   شدبهم خنر

 

 دلگرم؟ یا بشم دلرسد که منم عروس مگه:مامان

 

 ...نبود سابق مامان اون مامان این نه...داشت اخم هم باز

  اومد حرف به خودش

 

 تو نفهمیم که سنگدلیم و رحم ی   بابات منو مگه:مامان

 خودشو اینجوری قبال نعیم...میگذره چ   بچمون دل

 تهران تو چجوری گفت بابات وقپ   بود نداده نشون

 که کردم دعوا باهاش و ریخت هم به اعصابم زده کتکت

 ...داده نعیم به رو اجازه این چرا
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 با و سیپ   داخل نخودای به دوخت نگاهشو و کشید آیه

 ...شد اونا با رفی    ور مشغول انگشتش
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  تو:مامان
 
ام و عشق که زندیک  دلخوشیم نباشه احن 

 عذابم کم ربابه ویل مروارید شد بچم دیر یکم من...نیست

 بود پرس اولشم بچه و شد باردار زودتر اون ...نداد

 پرت و چرت حرفای بابت خوردم دالی   خون چه نمیدوی  

 هم...نعیم گذاشت پرسشو اسم من لج از...پدرت هطایف

وع من ناراحپ   و عذاب روز اون از ... شد بابات اسم  شر

 دلمو زبونش و زخم با کش که نبود روزی شد

 خونه یه بزرگت پدر...نبود اینجوری ها اونموقع...نشکنه

 هم دور همه بازم ویل بود قدییم چند هر داشت بزرگ

 درکم پدرت فقط خونه اون تو...بودیم شده جمع
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  برکت شدی اومدی بدنیا تو وقپ  ...میکرد
 
 زندیک

 دیدتت یم یک هر که بودی بامزه و خوشگل انقدر...ما

 دور پروانه عیر   نعیم عموت پرس...افتاد یم دلش به مهرت

 تو گفتیم روزا همون عموت وقپ   چرخیدیم شت

 و  گفتیم نه و گرفتیم خودشو بابات میشر  عروسش

 درست مالیمون وضع درسته...وجودت به میکرد ارافتخ

منده تاییم سه شما عاشق ویل نیست حسای    ایم شر

 ...میدیم هم جونمونو خوشبختیتون برای ویل پیشتون

 

 شمو و شده خم و رفتم نزدیکن  ...بود کرده بغض مامان

 ...شد موهام نوازش مشغول مامان...گذاشتم پاش رو

 

 اونم خوشبخت، و یشر م نعیم عروس میگفتم:مامان

 کردم فکر اشتباه ویل ربابه با چشیم هم و چشم تو فقط

 هم پاتو شتا نعیم...مروارید نیسپ   خوشحال تو...عمر یه

 ...دونمیم نداری دوسش بازم کنه طال
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دم مامان پای به کیم شمو  میکرد درکم که خوب چه فرسر

 ...میفهمید منو حال که خوب چه

 

 پا یه بابات مرغ...بکنم باید چیکار دونمنیم مامان؛ویل

 ...داره

 

 ...کشیدم دلم ته از آیه منم

 

  کرد خارج هوا و حال این از مارو مهرداد صدای

 

 داریم؟ چ   ناهار گشنمه من مامان:مهرداد
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ه بستپ   خودش برای تا بقایل رفته مهرداد گفت مامان  بگنر

ی ویل موندم منتظرش ساعت نیم  شکمو نشد ازش خن 

 بزنم حرف باهاش تا اینا زینب خونه برم میخواستم ...خان

 ...برم تنهای   بودم مجبور دیگه انگار ویل

 

 که بودم نشده دور بیشن   قدم چند شدم خارج خونه از تا

 شد باعث خانم نجمه یعپ   همسایه فضول زن صدای

 سمتش و بایستم حرکت از و بکشم ایکالفه پوف

 ...بچرخم

 

تش تا بشه خارج خونمون در از ییک بود نتظرم انگار  بگنر

 ...حرف زیر

 

  گفتم کالفه
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 باهام؟ دارین کاری خانم نجمه بله:مروارید

 

 حرف ازم اینکه برای رسوند بهم خودشو زنان نفس نفس

 رو بود هامون خونه بیر   که ایفاصله قدم چند اون بکشه

 ...فربه و بود وزن سنگیر   بود دویده

 

 

ی؟ کجا داری...عزیزدلوم مسال :نجمه  منر

 

 

  گفتم و کردم نگاهش مستقیم

 

م دارم عجله...سالم:مروارید  ... دوستم خونه منر

 

 که طورهمون...نشنید رو عجله کلمه اون که انگار

 ..پرسید دوباره اومد یم جا نفسش

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 برامون سودابه انشاهلل؟بدیم کیه عروسیت میگم:نجمه

 ؟ نه یا بدوزه لباس

 

 

 قبال مهرداد و صدف و من و مامان از سواالرو این همه

 میخواست سوالها این تکرار با دونستمنیم و بود پرسیده

 برسه؟ کجا به
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 دارم عجله انگار که کردم رفتار جوری و گرفتم ازش نگاه

 گفتم وال هول با و
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ی فعال خانم نجمه نه:مروارید  من...نیست عروش از خن 

 ...برم باید شده دیرم

 

 نشد باعث کارمم این حپ   شدم دور ازش قدم چند شی    ع

سه سوال دوباره  بلند صدای با داشت شم پشت...نن 

د حرف باهام  ...کردم فرار ازش یجورای   من ویل منر 

 

 در ها همسایه کار از ش تا بود محل مفتش انگار یجورای  

  گرفتنیم آروم آورد نیم

 

 همسایه یه بعنوان خانم نجمه وجود مهرداد قول به

 شدن ارزش کم باعث معروفه هم اهایل بیر   که فضول

 ....برسه فروش به قیمت زیر تا شده اطراف های خونه

 ...نشست لبم رو لبخندی دیوونه مهرداد یاد به
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 نفهمیدم که بودم خانم نجمه دست از فرار فکر تو انقدر

 ...رسیدم کوچه ش یک

 

 ماشیر   دیگه سمت برم و بشم رد خیابون از خواستم تا

 ...کرد ترمز پاهام مقابل نعیم

 

 ...کم تردد و بود خلوت خیابون

 

 از حپ   خانم نجمه شمو پشت حپ   و...کردم نگاه اطرافو

 ...میکرد نگاهم داشت مسافت و فاصله این

 

 ...ببینم نعیمو پنجره از تا بردم پاییر   شمو

 

 ... پاییر   داد رو شیشه

 

ی کجا ارید تنهای  :نعیم  تو؟ منر
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 506_پارت#

 

 و کرده ترش رو بیشن   بود رفته هم تو قبل از که اخمام

  گفتم

 

 ...عمو پرس سالم علیک:مروارید

 

 

 ...دیده تنهای   منو که بود نیومده خوش مذاقش به انگار

 

ی؟ کجا:نعیم  منر
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 ربط ی   حرفای این...فهمیدیم نیم همدیگرو اصال دوتا ما

 ...بود اش نمونه یک هم به

 

م:مروارید  ...اینا زینب خونه منر

 

 ...داد تکون شی

 

 ...رسونمت یم شو سوار:نعیم

 

 چند هر و بشم ماشینش سوار خواستنیم دلم اصال

 ...کنه همرایه منو اون کوتاه مسافپ  

 

  گفتم همزمان و ایستادم صاف

 

م خودم نمیدم زحمت تو به:مروارید  ...منر
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 خارج ماشیر   از حرص با که دمبو  برنداشته رو اول قدم

 زد اشاره بود کرده دراز سمتم دستشو که همونطور و شد

  گفت تندی لحن  با و

 

 

ی؟ داری و انداخپ   پاییر   شتو کجا:نعیم  سوار یاال منر

 ...ببینم شو

 

 خشکم شجام ...و رفتارش این بخاطر متعجب و شوکه

 ...زد

 

 مثال؟ چ   که میکرد ریزی آبرو داشت

 

  گفتم حرض و آروم ی  صدا با
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 از دست نعیم نیست جدل و جنگ جای اینجا:مروارید

 ...بردار شم

 

 و ایستاده قبیل جای هنوز خانم نجمه کردم، چک دوباره

 ...بود گرفته نظر زیر مارو

 

 

 

 507_پارت#

 

  من زده بهت چشمای مقابل بزنه حرق   خواست تا نعیم

 ...نعیم ماشیر   به کوبید پشت از ماشیپ  

 

  مشیک و خارچ   ماشیر  
 

 سمند به بود کوبیده که رنیک

 ...نعیم
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 ... شوکه بدجور و بودم رفته عقب قدم یک ترس از

 

 ...بود نکرده هضم رو قضیه هنوز نعیم

 

 اون شاگرد سمت از مهرداد که آوردم در وقپ   شاخ دوتا

 ...شد خارج ماشیر  

 

 ...بود مونده باز دهنم و گرد چشمام

 

 خودش انگار که شد پیاده ماشیر   زا جوری مهرداد

 ...میداد پز نعیم به داشت و ماشینه اون صاحب

 

 ظاهر و قیافه با فراز و شد باز راننده سمت در وقپ  

 بود مونده کم  شد پیاده جذابش البته صد و شیک خییل

ون بزنه حدقه از چشمام  ....بنر
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 فراز؟ کنار مهرداد

 

 ...بدم اهمیت انزم و مکان به که نبودم هوای   حال تو

 

 و بود گردش در مهرداد و فراز بیر   نگاهم شده خشک

 ...میکردم احساس رو نعیم شده مشکوک نگاه کامال

 

 ؟ میخواست چ   ؟اینجا بود شده پیداش کجا از فراز

 

 ...سواال این از بود شده پر فکرم و ذهن
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 مهرداد بود گرفته خودش به اخمو و جدی قیافه فراز

 ...ایستاد کنارم ومدا

 

  گفت خشم با نعیم

 

  این به ماشیر   کوری مگه:نعیم
 
؟ نیم رو گندیک  بیپ 

 

  گفت مهرداد به عصبانیت با بعد

 

 اومدی؟ باهاش که کیه یارو این:نعیم

 

 ...بودم شده الل انگار

 ژست با که مهردادی به رو بیام خودم به کردم سیع

  گفتم بود ایستاده کنارم خاض
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ه اینجا:دمرواری  مهرداد؟ چخن 

 

 

  گفت پز و ذوق با مهرداد

 

؟ خواستگاریت اومده خان فراز:مهرداد  آبج 

 

 نعیم افتادن خروش و جوش به و همانا حرف این شنیدن

 ...بودم معرکه این تماشاگر متحنر  و مات که مپ   و همانا

 

 به پا خونه سمت به شدن گالویز فراز و نعیم که وقتیکه

 ...گذاشتم فرار

 

ی دیگه  و زمان و مکان نه خانم نجمه نه نبود مهم برام چنر 

 بود انداخته راه نعیم که ریزی آبرو نه
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 ...کنم فرار مرد دوتا اون از میخواستم فقط

 

 ...نعیم از

 ...فراز از
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 فرق دیگه اینبار نه ویل حضورش بخاطر نبود دلم تو دل

 ...میکرد

 ...نمیشدم وفا ی   اون دست بازیچه اینبار

 

 خریت عیر   این و داشتم دوسش و هنوز بودم عاشقش

  بود
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 و میکشتم خودم درون رو داشی    دوست و عشق این ویل

 ...دادمنیم بروز دیگه

 

 

 ...افتاد یم اتفاق طوفان پشت طوفان

 فقط ها پله رو بودم نشسته تفاوت ی   و شده خشک

 اموچشم میتونستم میکردم نگاه رو در زده زنگ گوشه

ل  نعییم دست به بود افتاده گوشام اختیار ویل کنم کنن 

 ...بشه منفجر بود مونده کم خشم از که

 

 با بود نشسته بود درخت زیر که کوچیک تخت رو بابا

 ...میکرد تماشا رو نعیم عصبانیت

 

 بیارن ناموسمو اسم من جلوی دارین انتظار چجوری:نعیم

 آبروی اگه حدوا و احد خدای باشم؟به تفاوت ی   من و

ف ی   اون خون نبودا وسط این شما یختم رو شر  ...منر
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  گفت ناراحپ   با مامان

 

 خان؟ نعیم موند آبروییم مگه:مامان

 

 و باشه اومده جوش به آبش که قوری مثل دوباره نعیم

  گفت باشه انداخته راه به صدا شو

 

 یارو اون ماشیر   سوار خودتونه پرس تقینر  عمو زن:نعیم

 ...اینجا اومده و شده

 

 بود نشده منفجر االن تا حرص و حسادت از نعیم

 ...بود معجزه یه خودش

 

  داد ادامه

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خواستگاری اومده میگه من چشم جلوی:نعیم

 چیکار دارین توقع...منه ناموس...منه زن مروارید...مروارید

 کنم؟

 

 اون ناموس خواستمنیم...باشم اون زن خواستمنیم

 ...باشم

 توقع نعیم انگار ها معرکه این همه از بودم شده خسته

 ...بزنم حرق   داشت

 

 ...شدم خونه وارد حرص با و شده بلند جا از بجاش ویل

 

 بهونه به خودمو و رفته اتاق سمت دیگه بود وقت دیر

 ...کردم زندای   خواب
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 510_پارت#

 

 به یک بود خودش و بزمجه مهرداد اون تقصنر  اینا همه

 بکنه؟ غلظ همچیر   هداد اجازه اون

 

 تارییک تو...بود رفته نعیم انگار و اومد نیم صدای   دیگه

 ...بودم کرده زندوی   خودمو

 

 روش نامزدیش و قضیه و دروغ اون بعد چجوری فراز

 ؟ اینجا بیاد بود شده

 

 

 شد باعث در جنر  جنر  صدای و شد باز آرویم به اتاق در

 ...کنم نگاه رو سمت همون
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 پای به رفته خودش پای با که ناهکاریگ مثل مهرداد

 ...بست درو و شد اتاق وارد محاکمه

 

 ...ایستاد همونجا

 ...میکرد نگاهم بغض با

 

 راه به نعیم که ایمعرکه و بابا ترس از ساعت چند این

 ...بود کرده قایم کجا خودشو نبود معلوم بود انداخته

 

 ...کردم غلط مروارید:مهرداد

 

 بهش میخواست دلم...بود ترس و بغض از پر صداش

 برای نیومد دلم که کنم چه ویل کنم توبیخش و بزنم ترسر 

 ...خونمون تغاری ته این

 

 ...کردم دعوت آغوشم به اونو و کردم باز هم از دستامو
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 جا آغوشم تو لرزونشو تن و رسوند بهم خودشو شی    ع

 ...داد

 

 ...کردم بغلش ترمحکم ترکید که بغضش
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 با بود قرار...؟!بود داده گنر  من به چرا مهرداد دونمنیم

 پشت اضار ویل بخرن ...و ورزشر  لباس براش بیان مامان

م مروارید با فقط من که اضار  ...منر

 

 بود ترسر  و جوش و حرص از پر که جمله چند بعد مامانم

 ...کرد بازار رایه مارو
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یم بودم دیده شهر این تو فرازو وقتیکه از هفته یک

ی هفته یه این تو گذشت  ...نبود هم نعیم از خن 

 عالم غم انگار و میشد عصبین   روز به روز بابا جاش به

 باعث که میداد عذابم همیر   و ریختیم خودش تو رو

 ...شدم غمش

 

 دیگه ماه دو تا که بود فرستاده پیغام ربابه نعیم مادر فقط

 مادرم و درپ تا بود گفته اینو بشه گرفته عروش باید

 ...کی    آماده جهازمو

 آب چشمش که بوده گفته مامانم عموی دخن   به ربابه

م حسای   درست جهاز بتونم من نمیخوره  از مامانم بن 

د غر بیشن   بود شنیده اینو وقپ    فقط و بابا جون به منر 

 ...میکرد خیال فکرو
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 زور به بابا میدونستم بود کرده تغینر  کل به زندگیمون جو

 بخره برام گرون وسایل کنهیم سیع شده قسطم و قرض

 ...عنوان هیچ به خواستمنیم اینو من ویل

 و ساالره مرد که جامعه این تو کردم سیع همیشه من

ا  و باشم مستقل میشن حساب دوش رو باری بعنوان دخن 

  انگار ویل بابا دوش رو نباشم باری
 
 خواسته طبق زندیک

ه پیش من قلپ    ...نمنر

 

 مشکل بشه شوهرم نعیم قراره که قضیه اصل با اصال من

یه فکر به برسه چه دارم  ...باشم هم آنچنای   جهنر 

 

 و گرفته مهرداد دست ورزشر  لوازم فروشگاه دیدن با

  کشید عقب خودشو ویل کشیدمش سمت همون

 ...کردم نگاهش تعجب با

 

 ؟ کپ  یم چیکار داری:مروارید
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 پول با قیمتش برداریم وسیله تا چند اونجا بابا:مهرداد

ی کجا داری کنهیم برابری ما خون  تو؟ منر

 

  رفت هم تو اخمام

 

ت پس:مروارید  خرید کجا از میخواد دلشون آقا حرص 

؟مگه س نبود؟ فوتبال لباس دست یه کی    ماریک هر نن 

 ...میدم پولشو من بردار خواسپ  

 

  گفت و کشید عقب جانب به حق
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؟باباهم فقط:مهرداد  دیگه چنر   تا ؟چند ندارم توپم من یر 

 از فقط من بیاره برام گفتم میکاسا اکن   به...خوامیم هم

 ...میکنم خرید اون

 

 بزمجه این خواسته تا میدونستم من...کردم نگاهش کالفه

 ...نمیداره بر ما کچل ش از دست نشه عمیل

 

 غریدم و دادم هلش جلو به آروم

 

 چ   اکن   همون پیش بریم گودزیال فتبی راه یاال:مروارید

 ...چ  

 

 افتاد راه به جلوتر اومده بر من پس از اینکه از خوشحال

 که بود مامان اگه بیاد من با کرد اضار چ   برای بگو پس

 ...آورد یم در بزمجه این روزگار از دمار
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ه ریزه مرد یه شدیم اکن   کوچیک مغازه وارد ه منر   روی سن  

ت که  ...بود پوشیده رو برزیل میل تیم فوتبایل تیرسر

 علیک سالم مهرداد با دست خاص حرکت تا چند با

 ...کردن

 

 چنته تو چ   ببینم تا کن نمای   رو میکاسا اکن   خب:مهرداد

 ؟ داری

 

 سالم باهام گریم لحن با اکن   بودم تماشاگر فقط من

 ...کرد علیک
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 ...بودم شده فهکال و بود گرم خییل هوا...شنید جوابشم و
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 تو ویل آمادست خواسپ   که های   وسیله مهرداد:اکن  

 ...داداشمه اصغر مغازه

 

ی انگار  اکن   و مهرداد چون نبود درست وسط این یچنر 

دن حرف جوری  ...شدنیم متوجه خودشون فقط که منر 

 

 تموم کارشون شیعن   چه هر مهرداد میخواستم فقط من

 آب بستپ   مثل داشتم کم کم چون خونه برگردیم تا کنه

 ...میشدم

 

 گفتم اخم با جدی بشن خارج مغازه از خواسی    تا

 

ی؟ کجا داری مهرداد:مروارید  منر

 

  گفت به رو دستپاچه
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م زود میکاسا با من آبج   باش اینجا تو:مهرداد  بر و منر

 ...میگردم

 

  گفتم مهرداد به رو و انداختم اکن   به گذرای   نگاه

 

یم هم اب بیخود:مروارید یم منر  چقدر پولش اصال...میگنر

 ؟ میشه

 

ل...کرد دخالت اینبار اکن    گرفت و  برداشت کوچییک کنن 

 ...بود شده نصب در باالی که ایپنجره کولر سمت

 

 چندقدم داداشم مغازه آبج   بشیر   کولر باد زیر شوما:اکن  

 داشته الزم چ   هر مهرداد آقا تخت خیالت...اونورتره

 ....میدم بهش تخفیف ینبیشن   با باشه
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 ...شدن خارج مغازه از دوتا اون بزنم حرق   خواستم تا
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 و نشستم پالستییک پایه چهار رو و کشیده حرض نفس

  موندم منتظر

 

 توپ و لباس تیکه تا چند که بود نگذشته بیشن   ثانیه چند

 بندش پشت و افتاد بود در کنار که ایقفسه باالی از

 از تا بود شده خم که فرازی و شد باز کوچیک در همون

 ...شد ظاهر چشمام مقابل بشه خارج در اون

 

؟ یا بود کم کشیدن نفس برای هوا  چ 
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 ...گرفت نفسم کوچیک محیط این تو اونم دیدنش با

 

 خواب یه فقط بودمش دیده خیابون تو که روز اون انگار

 ...بوده

 

 بزنه حدقه از بود مونده کم چشمام و مونده باز دهنم

ون  ...بنر

 

 ریتم رو قلبم و بدجور بودم شوکه رفتم عقب قدم چند

 ...میکرد پمپاژ خونمو داشت تند

 

ه و ایستاده صاف فراز  ...میکرد نگاهم خنر

 

ت  بود پوشیده روشن رنگ آی   جیر   شلوار و سفید تیرسر

 تا خواست آن همیر   تو دلم... اومد یم بهش خییل که

 ...کنم نوازش مشکیشو و پشت رپ موهای میتونستم

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...بودم دلتنگش بدجور

 

 دوباره اون نزارم که بودم داده قول خودم به من نه ویل

 ...بود همیر   کارش چون...بشکنه دلمو

 

 فرار به پا و چرخیدم در سمت و کشیدم حرض نفس

 ...گذاشتم

 

 ...کن صن  ...مروارید:فراز

 

ه بار چند  انگار...میشدن باز ویل کشیدم رو در دستگنر

 ...بود شده قفل

 

 ...اومدم یم خودم به داشتم تازه تازه
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 بود؟ مهرداد و اکن   کار

 

 افتاد؟ یم اتفاق   چه داشت اینجا

 

 و کشید عقب منو و گرفت بازوم از فراز بیام خودم به تا

 که توی   ویل نگرفت دردم من لباسا قفسه به کوبید آروم

 باعث...شش فرق خورد درست پاییر   شد پرت باال اون از

  بشه بلند آخش شد

 

 ...اکن   روحت تو تف آخ:فراز
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 از و بود یهوی   اتفاقات...بودم ترسیده...زد خشکم

سیدم عواقبش  ...مین 

 

 بود تنگ براش دلم بود ایستاده مقابلم درست االن عشقم

 ازش من...نبود من مال ویل تنش ،عطر خودش برای

 ...بودم کشیده دست

 

 جدی داشت نگه صورتم مقابل صورتشو و شد خم فراز

  پرسید حرص با و

 

 ؟ کپ  یم فرار ازم داری چرا:فراز

 

س و تشویش از پر  اینجا میخواست دلم هم...بودم اسن 

 ...نه هم بمونم
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 و در رو دور یه نگاهم ترسیده دادم قورت دهنمو آب

 ...چرخید مغازه فضای

 

 ...غریدم

 

 داره؟ دوربیر   ؟اینجا بیاد ییک شاید کن ولم:مروارید

 

 ...بود کرده قفل منو تنش با یجورای   و گرفته بازوهامو

 

ه فقط اون  شالم از که موهای   و صورتم به بود شده خنر

ون  ...بود بنر

 

س کجا دوربینش داغون و درب مغازه این:فراز  بود؟نن 

 ...تو بیاد کش نزاره که رسیده اکن   به انقدر
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 با...کردم نگاهش مستقیم منم اینبار

 
 

 ...دلخوری،ترس،غم،دلتنیک

 

ار ازش هم  ...عاشق هم و بودم بنر 
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 ...بود شده تنگ برات دلم:فراز

 

 کم کم ویل بودم عاشقش...بودم داده قول خودم به من

 ...میکشتم خودم تو عشقو این
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  گفتم حرص با

 

 داشپ   زدنام که برنمیداری؟تو شم از دست چرا:مروارید

 پدرم؟ پیش بشم خفیف و خار این از بیشن   ؟میخوای

 

 

 های   نقشه همچیر   فراز با شینه یم که بزمجه مهرداد اون

م همه بهش حتما کشهیم  ...گفته چنر 

 بود این پس نرسه بهش دستم اینکه مگه فکر ی   پرسه

 لباس...بیام همراهش من داشت اضار اینکه واقیع دلیل

 ...بود بهانه همش اکن   مغازه و ورزشر 

 

؟من نامزد:فراز  باشم داشته تورو تا اومدم اینجا تا چ 

 دنبال زندگیم تو دیگه ییک داشی    با من کپ  یم فکر یعپ  

 ...زدیم قبال که حرفای   همه بابای هستم؟گور هم تو
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 رو بگه دروغ بهم اینکه تجربه چون حرفاش نبود باور قابل

 ...داشتم

 یبار که آدیم به دوباره تا کشهیم لطو  چقدر یا میشه چ  

؟ اعتماد گفته دروغ یا کرده خیانت بهت  کپ 

 

 به و گذاشتم اش سینه رو و آوردم باال تقال با دستامو

 و خوردن تکون سانت چند از دری    غ ویل دادم هلش عقب

 ...رفی    عقب

 

 نزدیک بهم بیشن   و کرد قفل تنم و بازوها دور دستاشو

 ...شد

 

 

 بیهوده زندگیمو... بودم انتقام فکر به عمر ههم من:فراز

 فکر بیام خودم به شد باعث دوریت ویل...گذروندم

 ...مروارید بیام بر پسش از میتونم میکردم
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  داشت غم صداش

 

  خوامیم آدمم منم:فراز
 
 ...باش کنارم...کنم زندیک

 

د یم بازوهاش بیر   منو محکم  ...فرسر
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 ...نبودم مخود حال تو اصال من

دم گیج  ...منر 

 ...نداشتم باور رو لحظه این
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  اون بیخیال فراز یعپ  
 
 همه بود؟اون شده نامزدی و زندیک

 بود؟ شده چ   نفرت و کینه

 

  یه:فراز
 
 دارم نیاز بهت...فقط باتو... خوامیم آروم زندیک

ارم...مروارید  اگه...بشر  ای دیگه کس مال من جز نمنر 

 ...بدتر دمآ یه میشم بشه اینجوری
 
 سیاه خودمو زندیک

 ...میکنم

 

 ...بود حس ی   تنم...کشید باالتر منو

 

 ...فراز دستای تو عروسک یه مثل بودم شده

 

  گفتم غم و درد با و کردم باز زبون
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 پر زندگیت وقپ   باشم کنارت میخوای چجوری:مروارید

 فراز کردی بد حقم در تو...بود کاری پنهون و دروغ از

 چون میکردی فکر...خیال فکرو تا هزار با کردی ول منو

 بازم میکردی حقم در کاریم هر بودم شده تو محتاج

 لعنپ   داری دوستم گفپ   بهم تو...موندم؟ یم کنارت

 خییل که ببینم خودم چشمای با و بیام باید اونوقت

 کردی؟ نامزد دیگه دخن   یه با که تصوراتم با داری فاصله

 

 

 کیم و گذاشت زمیر   رو آروم منو...کرد نگاهم ناراحپ   با

 ...گرفت فاصله ازم

 

منده  ...انگار بود شر

 

 من به چ   شدم؟فهمیدی حایل چه میدوی  :مروارید

 ...دوی  یم حتما مهرداد لطف به که هم بقیشو گذشت

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هنوز...کرد چپم دست به نگایه و داد تکون شی فراز

 ...پدرم بخاطر فقط اونم...بود دستم تو نعیم انگشن  
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و نفرت با فراز  ...میکرد نگاه انگشن 

 

 همه میدم قول بهت...مروارید مپ   مال فقط تو:فراز

و ان چنر   انتقامو و نفرت...کردم رها زندگیمو من...کنم جن 

 بده دیگه فرصت یه بهم...باشم تو پیش تا کردم فراموش

 ...میکنم ثابت بهت خودمو

 

 ...شد تنم وارد هیجای  

 ...بگم چ   و کنم چیکار باید دونستمنمی
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 ...بود درگنر  بدجور ذهنم

سیدم من چنر   همه از بیشن    ...مشخص نا ایآینده از مین 

 

 ببوسمت میخواد دلم چقدر که نمیدوی   االن تو:فراز

و اون که زمای   تا ویل...مروارید  دستت از خودت انگشن 

 دینکر  جایگزینش میدمو من که ایحقله و نکردی خارج

م خودمو جلوی  و داری دوستم گفپ   قبال تو...میگنر

 ...نیستم اینا شنیدن منتظر االن پس عاشقیم

 

 خودشو داشت سیع که همونجوری و کشید عمیف   نفس

ل   گفت و گرفت فاصله بیشن   ازم کنه کنن 

 

ارم...مپ   مال تو میگم بازم:فراز  عموت پرس اون دست نمنر 

 ...نکن فراموشش ابد تا گفتم االن اینو...برسه بهت
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 داشت چقدر حرفش همیر   که بیارم روم به خواستمنیم

 اینبار رفتیم ضعف براش دلم و اومد یم خوش مذاقم به

 ...بده نشون خودی تا بود فراز فرصت دیگه
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 باید میداد این از خن   که شد بلند در پشت از اکن   صدای

 ...کنیم تمومش

 

 ...دارم وسشد چقدر میدونست خوب

 کنم؟چرا باورش دوباره که بود شده پر همش فکرم چرا

 کنم؟ اینکارو داشتم دوست

 ؟ باشه حماقت اگه حپ  
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 این و گوی این ویل ندارم دوست نعیمو من:مروارید

 ...بشم امیدوار بهت دوباره تا کن ثابت خودتو میدان

 

 چند انگشت با...رفتم در سمت و گذشتم مقابلش از

به  ...کنه بازش اکن   تا زدم در به ض 

 

 ...شد باز در و

 

  و ثروت اون فراز
 
 اومده من دنبال و کرده رها رو زندیک

 دوباره تا عاشف   و عشق این به میدادم فرصت باید...بود

ه بال پرو  ...بود فرصتش آخرین این...بگنر

 

 نجات رنج و درد از زندگیمونو تا میشم همراهش اینبارم

 ...بده
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 چقدر هر که باشن هم کنار باهمه دالشون هک دونفر تا

  تو
 
 بخاطر بازم بیاد پیش مشکل و بکشن هم سخپ   زندیک

 باشن هم کنار و نیارن کم داشی    دوست و عشق همون

 بخاطر نه من و نعیم مثل یکطرفه عشق و زور به نه

ه اون و فراز مثل ثروت  ...دخن 

 

 مچرخید فرازی سمت بشم خارج مغازه از اینکه از قبل

 ..میکرد نگاهم حرست و شوق با داشت که

 

دم مشتم تو و کرده خارج دستم از نعیمو انگشن    ...فرسر

 

 دای   قدر با...دیدم فرازو دوباره گرفی    جون و نگاه برق

 ...میکرد نگاهم

 

ون زدم اونجا از شی    ع بعد و  ...بنر
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 ...لرزید یم بدنم...اومد یم کنارم حرف ی   مهرداد

 

 ...بود ختهری هم به افکارم

 

 ...بگم باید چ   دونستمنیم چون نزدم مهرداد به حرق  
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 بابا مقابل رو بود آورده برام خانوادش و نعیم که وساییل

 ...گذاشتم

 

 رو که بود ایحلقه آخر مرحله و میکرد نگاهم تعجب با

 ...گذاشتم نشون چمدون
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؟ اینجا چیدی چرا اینارو:بابا  دخن 

 

 زانو چهار میکرد نگاه تلویزیون االن تا داشت که بابا

 ...نشست

 

خونه از مامان  ...شد خارج آشن  

 

 ... مصمم بشدت ویل کارم عواقب از بودم نگران فقط

 

 بیشن   نامزدی این من بنظر...بدین نعیم به اینارو:مروارید

ه نکشه طول این از  هم باب ما خوامنیم اونو من...بهن 

 نخواه ازم ویل بابا بکشیر   منو واییر  میخ اگه حپ  ...نیستیم

 بعد کنم ازدواج نعیم با االن مطمعنم من...بشم اون زن

 ...خونه همیر   به گردمبریم بچه یه با شده که سالم چند
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 مامان از غمش از پر نگاه...بود کرده سکوت فقط بابا

 ...نشست من رو و کرد گذر

 

ارن روت ایراد و عیب هزارتا...دخن   رهیم آبروت:بابا  ...منر 

 

 ...موندم یم مجرد عمرم آخر تا اگه حپ   نبود مهم برام

 

 ...بابا نگرفتم احساس ش از تصمیمو این من:مروارید

 

 نیست؟؟ پرسه اون بخاطر پس:بابا

 

 ...کردم نگاه بابارو شوکه

و همه زودتر شد باعث فقط فراز  من وگرنه کنم تموم چنر 

 ...ستنی نعیم با دلم میگفتم اول همون از

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...نشستم ترصاف

 

 تا بخوای ازم اگه حپ   نیست اون بخاطر بابا نه:مروارید

 ...نمیکنم ازدواج عمرم آخر

 

ه بابا  میدونست بود پدرم مامان قول به...کرد نگاهم خنر

 اینکه از بود شده خسته اونم انگار...میگذره چ   دلم تو

 بود ما کنار همیشه بابا چون...کنارم نه باشه مقابلم

 ... بود ما همراه
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ای   و فحش کیل از بعد ربابه  خونه از کرد بارمون که ناش 

ینگ صدای رفت یم راه وقپ   شد خارج ینگ جنر  جنر

 یم در صدا به بود کرده آویزون خودش از که طالهای  

 ...اومد

 

 و بردیم ش به خشم و سکوت در نعیم پدر یعپ   عمو

 ...اومد نیم در نعیم خون زدییم کارد

 

 کنه ازدواج نعیم با خوادنیم دلش میگه کنم چیکار:بابا

 دونم؟یم برادرم مثل اونو میگه

 

 ... رفت هم تو بیشن   عمو اخمای

 

 ...کردم یم نگاهشون داشتم یواشیک اتاق در الی از
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 انگشن   و خورده هم به نامزدی  اینکه از ربابه میدونستم

 بلکه نیست ناراحت شده فرستاده پس نامزدی هدایای و

 مناسبت به شاید و خوشانشه خوش االن قلبش ته از

 بود غرورش اون درد ببینه تدارک هم جشپ   موضوع همیر  

 پیش جدای   این برای من که میومد سنگیر   براش مثال و

 نعیم زن که باشه خدامم از باید من اون بنظر و بشم قدم

 ...بشم

 

 شد بلند جاش زا سکوت در اما عمو نبود دلم تو دل

 خداحافظ   یه با و کرد مرتب دست با دشداششو دامن

 ...کرد ترک رو خونه آروم

 

 ش شده خشک هنوز خورده زخم شنر  مثل نعیم اما و

 ...بود نشسته جاش
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خونه تو ربابه با لفظ   دعوای بعد مامان  صدف بود آشن  

 با و بود داده لم بابا کنار که مهردادم و اتاق تو من کنار

 ...لبموند یم میوه داشت راحت الخی

 

 و آرویم به خودش و نعیم خانواده با میکرد سیع بابا

  و دعوا بدون
 

اشت پا داشت بابا بزنه حرف جنیک  رو منر 

 ...شهر این رسومات رسم و عادتها
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 برام چقدر خاطرت دوی  یم خودتم ...پرسم جان نعیم:بابا

 کاری هر...بشر  من امادد نیست قسمت انگار ویل...عزیزه

 به نیست رضا دلش اون نیومدم بر مروارید پس از کردم

 ...بزن رو شوم وصلت این قید و بیا...ازدواج این
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 گوشش شدم قایم اتاق تو میدونست نعیم که انگار

 و شد بلند جاش از خشم با نبود بابا حرفای بدهکار

 ...اومد اتاق سمت

 

 هر دیوونه اون از کردم قفل و بستم درو ترسیده و شی    ع

 حضور به بود خوش دلم که البته میومد بر کاری

 ...میکرد طرفداری ازم داشت که بابای  ...بابام

 

ون بیا یاال:نعیم ه بنر  فکر چ  ...حیا ی   بریده گیس دخن 

 خیالت ی   همینجوری کردی خودت؟فکر با کردی

 ...مروارید مپ   زن تو مپ   ناموس میشم؟تو

 

 و افتاده نفس نفس به طمع و رورغ و خشم فرت از

 ...بود شده تر غلیظ لهجش
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 در کهنه چوب چهار که کوبید در به ی   در ی   مشت چند

 ...خورد  تکون

 

 هم صدف رفتم عقب عقب و کشیده هیپ   ترسیده

 ...بود داده تکیه دیوار به و ترسیده

 

 ...مروارید شکنه یم درو االن نعیم شده بوفالو مثل:صدف

 

 رو کردمو عرق دستای کف...دادم قورت ودهنم آب

 مالیدم تونیکم پارچه

 

 

 ...شد بلند نعیم خشم از پر صدای دوباره
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 ژیگول بچه اون زن بری تا میکنم ولت کردی فکر:نعیم

؟علف  شدی؟ مرد یه شدی؟همخونه هرز بشر
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 ...بود ناآشنا برامون بابا فریاد

 

 ...نعیم شو خفه:بابا

 

 چه داره در اونور دونستمنیم بود کرده وتسک نعیم

ه یا و کردنشون صحبت صدای فقط افته یم اتفاق    بهن 

 ...رسید یم گوش به دعواشون بگم

 

 ...برسه اینجا به ماجرا که کرد کاری خودش نعیم
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ل خودمو خوامیم چقدر هر:بابا  رو مروارید و کنم کنن 

 بدجور دتوخو  تو...نمیشه ویل بدونم ماجرا این گناهکار

 چقدر هر بسه...الکیت تعصب به غرورت به نعیم باخپ  

ه گل از من دخن   کردم صن    پدر داره خانواده و پاکن 

 شوهرش زور به نیست راض   دلم پشتشه پدرش...داره

 میشم منم خواهر هم و بوده مادر هم برام مروارید...بدم

ی نه گردنش دور طناب نه گاهش تکیه  بریدن برای تن 

 ...نفسش گرفی    و شش

 

 ارزشمند برام بابا حرفای چقدر شد حبس سینه تو نفسم

 دستای تو دنیا االن انگار کردم نگاه رو صدف ناباور...بود

 ...بود من

 

 ...بود شده باز کشیدنم نفس راه انگار

 

 ...بشنوم بهن   تا شدم نزدیک در به

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...شد بلند نعیم آروم صدای

 

  از عمو ویل:نعیم
 

 میگفی    همه بود من مال دمرواری بچیک

یم بنظر راض   هم شما خود حپ   میشه من زن اون

 من بشم؟ خیال ی   میخواییر   ازم االن چطور...رسیدی

 ...مرواریدم عاشق

 

 

ی این میگفتم بهش باید چجوری نه حرف ازش که چنر   منر 

 ...الکیه تعصب و غرور فقط بابا قول به... نیست عشق
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 جور وصلت این...برو بردار وسایلتو گفتم همینکه:بابا

 ...نیست شدی  

 

 بود ماجرا و جریان این یافی    فیصله که قلبیم خواسته

 ...میومد خواب و رویا یه مثل برام و افتاد یم اتفاق داشت

 

 ...رفتیم داشت نعیم انگار ...اومد بابا صدای دوباره

 

 نم دخن   ش پشت کن حایل خانوادت به...وایسا:بابا

ی ما نه...نزنن بیخودی حرف  شما نه و میگیم چنر 

 ...وسالم

 

 بعد و کرده صن   ایدقیقه چند رفت فرو سکوت در خونه

 ...بود رفته نعیم بله کشیدم شیک و کرده باز درو قفل

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تا دادمنیم نشون ظاهر در ویل بود پا به عروش دلم تو

 ...زخمش رو نپاشم نمک و نشه ناراحت بابا

 

 کرده انتخاب منو برادرزادش و برادر بیر   بابا

 انتخاب این بوده سخت و سنگیر   چقدر میدونستم...بود

 ...دونمیم قدرشو منم ویل براش

 

 

 دراز مهرداد بود رفته فرو فکر تو و بود نشسته بابا

 ...بود خندون صورتش و میکرد نگاهم و کشیده

 

خونه تو که مامان دیدن با  نکرد خورد با خودشو آشن  

 ...کردم باز نیشمو و رفتم شاغش کرده مشغول قندا

 

 ...توپید آروم کرد نگاهم اخم با و کرده بلند ششو
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ه ببند نیشتو:مامان  من تو بخاطر...سفید چشم دخن 

 بابات و عمو اگه شنیدم فیسو فیس ربابه از حرف اونهمه

 ...کنم بارش چیا میدونستم نبودنها

 

 بنظر ناراحت خییل مامان کنم جمع شمونی کردم سیع

سید  ویل بود نزده خوی   حرفای ربابه...داشت حق منر

 چقدرم هر چون سکوت اون مثل آدمای   جواب

 میدن نشون خودشونو بودن احمق بیشن   بدی جوابشونو

ی توهیر   و  میکی    بیشن 

 

 ...بوسیدم گونشو محکم و زدم گره تنش دور دستامو

 داد هل عقب به منو
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 ...دخن   عقب برو:مانما

 

 

 ...رسید گوش به بودیم ما مخاطبش که بابا صدای

 

 دنبال بریم ما به بدین غذا لقمه یه روبوش ماچ بجای:بابا

 ...هست گرفتنتون جشن برای وقت...بدبختیمون

 

 گفتم بلندی صدای با

 

 

 ...بخواه جون شما جونم بابا چشم:مروارید

 

  گفت و کرد نج   نچ مامان
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 آماده رو سفره وسایل پاشو...دخن   بریز زبون کم:مامان

 ...کن

 

ی...شدم بلند جام از و خندیدم نیم سنگیپ   دوشم رو چنر 

  این به نعیم میدونستم البته کرد
 
نیم ماجرا این از سادیک

 من و کرد مشخص حدودشو حدو بابا همینکه ویل گذره

 ...بود دنیای   خودش نمیشم حساب اون کرده نشون

 

ی  شهره این تو بازم اصال نمیدونستم نداشتم فراز از خن 

 ...نه یا

 

  ارتباط در بزمجه مهرداد با میدونستم نماند ناگفته البته

دم زنگ بهش نه ی نه و منر   ماجرای از حتما مهرداد چنر 

 به بابارو رضایت اونو نوبت دیگه میده خن   بهش نعیم

 ...بیاره دست

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...کردم رو میومد رب دستم از که کاری رابطه این برای من
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ه مغازه در ش تابلو به نگاهم  اومده اینجا تا بود مونده خنر

 دیگه خیال فکرو جور هزار و شده دل دو االن ویل بودم

 ...بود آورده هجوم مغزم به

 

 خارج خونه از خرید بهانه به فهمیدن یم بابا و مامان اگه

 ...بود وندهخ امفاتحه دیگه اینجا اومدم و شده

نه پس دست با که آدیم میشدم  کشهیم پیش پا با و منر 

سیدم بنظر اینجوری اونا خیال تو البته  ...منر
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 ...ست دیگه چنر   یه اینجا به اومدن از من هدف وگرنه

 

 ...نعیم خوشکبار

 تا گرفته خوشکبار و آجیل از که شیک و بزرگ مغازه یه

یپ    ...میشد پیدا توش شنر

 

 

 میشه اینجا فقط شهره تو نعیم که وقتای   میدونستم

 ...کرد پیداش

 

 ...کرد چکه پیشونیم از عرق

س  ...بشدت داشتم اسن 

 سمت هللا بسم یه با و گرفتم خودمو تصمیم باالخره ویل

 ...برداشتم قدم مغازه ورودی در
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 لباس که اونجا کارکنان از ییک سمت و شده مغازه وارد

 فهمیدم جو و پرس از بعد رفتم داشت تن به زرشیک فرم

 ...بودم نکرده فکر اشتباه

 

 گفتم...بود مغازه همیر   باالی طبقه تو اتاقش تو نعیم

 معرق   هم خودمو ببینمش خوامیم بدن اطالع بهش

 ...کردم

 

ام با  به تا کردن، راهنمای   منو و کرده برخورد باهام احن 

 میومده داشته هم نعیم خود انگار برسم باال طبقه

 ....شدیم رو روبه هم با اتاقش راه تو که وازمپیش

 

 ...بره کرد اشاره بود کرده راهنمای   منو که مردی همون به

 

سید بنظر خوشحال  ...منر
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 تا اینجا اومدم و شده پشیمون رسیده نتیجه این به شاید

 ...بزنم حرف ...و ازدواجمون مورد در

 ...نشناخته درست منو  یعپ   باشه اینجوری اگه

 

 محال من طوفان اون بعد میدونست بود شناخته اگه که

 ...بکنم پشیموی   ابراز ممکنه

 

 ...میچشیدم رو آرامش طعم داشتم تازه تازه من اصال

 نداری دوسش که بشر  کش با ازدواج به مجبور اینکه

 ...دلمردگیه باعث

 ...عذاب خود دیگه این باشه دیگه ییک پیش دلتم
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 اومدی خوش اومدی، خوش...عمو دخن   به به:نعیم

 ...بفرما

 

 چ   یا کنه چیکار نمیدونست انگار رسیدیم بنظر شدرگمم

 بگه؟

 

 ...بود کرده هول و نبود منظم نفساش

 نکرد ناراحتم کم مدت این تو نداشتم قبول عشقشو منکه

 ناراحت دارم دل و آدمم ویل نزد زبون زخم بهم کم و

 وعده و سنت یه درگنر  دشوخو  اینجوری نعیم که میشم

 ...کرده قدییم

 

 

 ...شدم اتاقش وارد و برداشتم قدم آروم

یپ   دستپاچه  ...چید منر   رو مقابلم آجیل و شکالت و شنر
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 کپ  یم منور حضورت با اینجارو میدونستم اگه:نعیم

ی گوسفندی گاوی میگفتم  ...میکردن قربوی   پات زیر چنر 

 

 ...میکردم نگاهش فقط شده خشک

 اینجا داشت انتظارشو نعیم که منظوری اون برای نم

 ...بودم نیومده

 ...اصال که کردنم پاره تیکه تعارف برای

 

وع باید کجا از نمیدونستم فقط  بگم چجوری و کنم شر

ه گر دوباره که حرفمو  ؟...نگنر

 

 کردم تموم رو چنر   همه وقپ   که باشم داشته کرم شاید

 دیگه نفر یه بخاطر من ویل شاغش اومدم دوباره خودم

 ....اینجام
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نم زنگ االن:نعیم  و مفصل شام یه میگم مامان منر 

 ...بیان میگیم هم اینا عمو به ببینه تدارک خوشمزه

 

ه تماس که برداشت رو گوشر  تا   گفتم بگنر

 

 

 ندارن خن   اینجا به اومدنم از مامان و بابا نعیم نه:مروارید

 ...برم و بزنم حرف خودت با اومدم من

 

 منحرف ذهنم من ویل میکرد شلوغکاری داشت نعیم

 ...نمیشد

 

 ...برگردوند منر   رو دوباره گوشیشو
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 ...کرد نگاهم منتظر و

 و بزنم حرف و کنم باز زبون تا کردم وادار خودمو باالخره

 ...کنم گم اینجا از گورمو

 

 

 حمایت ازم همیشه بودی کنارم همیشه تو نعیم:مروارید

 روم و گرفتمیم کیم نمره مدرسه تو وقپ   یادته... ردیک

 بجاش تو کنه امضا بابا بدم امالمو یا امتحای   برگه نمیشد

 زدی؟یم امضا

 

 کوچییک لبخند دومون هر لبای روی روزا اون یاد به

 ...نشست

 

 نوجووی   و کودیک خاطرات همه تو و همیشه تو:مروارید

 ازدواج های زمزمه که اواخر این نعیم بودی من جووی   و
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 هم پیش بابا و عمو و شد آورده زبون به علپ   دیگه ما

 داشتم دوست تورو من...ترسیدم ازت دیگه زدن حرفای  

 رو کردم سیع خییل برام بودی برادر مثل مهرداد مثل ویل

 شوهر چشم به تا بقبولونم خودم به و کنم کار فکرم

 یم من شدادا ابد تا تو نعیم...نشد ویل کنم نگاهت

 ...موی  

 

ی دیگه د شچ   به اش چهره و نبود لبخند اون از خن   ...منر 
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 روی   و فکر چه با من میکرد فکر خودش پیش شاید

 ؟!میکنم تکرار حرفارو همون دارم دوباره و پیشش اومدم
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 بخاطر...نشو هم عصپ   نشو ناراحت توروخدا:مروارید

 ته از خواسی    این از بگذر جفتمون بخاطر اصال من

 طبق نه جلو برو قلبیت خواسته طبق...باش راض   قلبت

ی اون   از که چنر 
 

 شو عاشق...کردن دیکته بهت بچیک

 ...دروغیر   عادت و تعصب یه نه واقیع عشق یه نعیم

 

 ...بگم چ   ادامه در دیگه نمیدنستم

 به ناراحپ   با که حرفامو بدم ادامه تا کردم سکوت کیم

 ...اومد حرف

 

 چیکار دیگه واقعیه؟ تو به عشقم کپ   باور چیکارکنم:عیمن

؟بخاطر نرم دلتو تو اصال نکردم؟چرا که بکنم باید  نمیکپ 

 ...غریبه یه

 

 ...زدم صدا اسمشو حرفش وسط پریدم
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 ...نعیم:مروارید

 

  گفتم و کشیدم عمیف   نفس

 

 و عادت روی از فقط هم تو نمیخوامت من:مروارید

  از چون میخوای منو سنت
 

 باالخره من میکردی فکر بچیک

 لباس تو خودت کنار منو همیشه چون میشم زنت روز یه

 ربظ من خواسته و حرف این ببیر  ...کردی تصور عروش

 نمیتونم شوهر یه چشم به میگم وقپ   نداره هیچکس به

 بازم بمونم مجرد عمرمم آخر تا اگه یعپ   کنم نگاهت

 ...منفیه بهت جوابم

 

ه نگاهم و چکید چشمام از اشیک قطره  اون متحنر  نگاه خنر

 ...شد
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 که آدیم با...بیار بچه شو خوشبخت...کن ازدواج:مروارید

 بیشن   اطرافت به...داره دوستت اونم و داری دوسش

 از بیشن   که هست کش بیپ   یم که اونوقته کن توجه

 دخن  ...زینب مثل نفر یه...داره دوستت خودش

 ...عمومون
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 از کنم فکر کنه پیجم سوال داشت سیع خانم نجمه

 نعیم و من نامزدی میدونست که بود کشیده حرف مامان

 ...خورده هم به

 

 ...شدم حیاط وارد و انداختم کلیدو
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 ...بیاره در ش میخواست مهمونامون هویت از خانم نجمه

 خانم نجمه قول به نفر چند فهمیدم که بود موقع همون

 ...ونمونخ اومدن ناشناس

 

ه نگاهم اخم با و سوایل  که کفشر  جفت چند رو موند خنر

 ...بودن شده جفت هم کنار مرتب ایوان نزدیک

 

 مجبور مارو مهمونا راحپ   برای که بود مامان عادت

 ...بدیم انجام کارو این میکرد

 

 بود؟ اومده یک یعپ  

 و نداده رو فضویل و گوی   زیاده مجال خانم نجمه به 

 ...بودم کرده شش به دست معمول طبق

 

 داخل از صداهای   برداشتم قدم ایوان سمت و بسته درو

 ...رسیدیم گوش به خونه
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 خن   اومدنشون از من که بودن ما مهمون کیا یعپ  

 ؟ نداشتم

 

 اونجا از بودم زده نعیم به هم حرفمو آخرین اینکه بعد

ون زدم س...خونه برگشتم یکراست و بنر  که حرفای   اسن 

 بود ایاندازه به نداشتم خن   ازش که عواقبش و بودم هزد

 بیفتم پس بود مونده کم که

 

 ...شدم خونه وارد قدم چند با و آوردم در کفشامو

 

 ...شدم مواجه مشتاق و آشنا چشم جفت چند با که

 ویلچر رو که زی   و فراز و دنیا و بهروز و پری مامان

 ...بود نشسته
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 همشون رو ترتیب به نگاهم زد خشکم ودمور  بدو همون

د چرخ  ...منر 

 

 بود؟ چخن   اینجا

 

 ...بود داده تیکه پشپ   به و نشسته اخمو و جدی خییل بابا

 مشغول و کرده استفاده فرصت از مهرداد معمول طبق

 ...بود لبموندن

 

خونه داخل هم صدف و مامان  بابا بجز بودن آشن  

 ...کردنیم تماشا منو همشون

 

 ...بود شده ایصحنه عجب
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 خانم نجمه که مهمونای   به نگاهم دوباره شدرگم و گیج

 ...افتاد بود داده اومدنشون از خن  

 

 از اول نگاه همون از بود نشسته ویلچر رو که زی  

 مشتاق...مادرشه که فهمید میشد اون فراز بیر   شباهت

 ...میکرد نگاهم

 

 بلند جاش از و اومد خودش به زودتر بیر   این پری مامان

 ...یجورای   کرد پرواز سمتم و شد

 

 و شدن بلند جاشون از هم بهروز و دنیا بندش پشت

 ...اومدن سمتم

 

د خودش به و کرد بغل منو محکم پری مامان   فرسر
ا
 متقابل

  روی از
 

 ...کردم بغلش منم شادی و دلتنیک

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...بود شده تنگ برات دلم چقدر قشنگم دخن  :پری مامان

 

  رفع و روبوش بعد
 

 رفع اینجوری هم دنیا با عزیز با دلتنیک

 
 

 ...گوی   آمد خوش بهروز به و کردم دلتنیک

 

 ...بود مادرش و فراز نوبت اینبار و

 ...بود زده حرف ازش که مادری

 ...توران
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 ...ایستادم توران مقابل و برداشتم قدم سمتشون آروم
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 ...ایستاد مادرش کنار شد بلند جاش از فراز

 

ه نگاهش  ...بود من خنر

 ...میکرد نگاهم نگرای   از پر البته و شوق و شور با

 

 ...بانو توران...مادرمه ایشون:فراز

 

 خم و دادم سالیم...خورد گره هم تو توران و من نگاه

 آشنای   و یاس عطر بوی...کنم روبوش باهاش تا شدم

 ...میداد

 

 ...میکرد نگاهم لبخند با

 

 باهاش داشتم دیرینه آشنای   احساس اول دیدار همیر   تو

 ...شناسمشیم وقته خییل انگار
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 ...رفتم اتاقم سمت و رفته عقب باالخره

 

 اینجا چ   بابت بقیه و فراز اینکه حدس بودم کرده هول

 ...نبود سخپ   کار دارن حضور

 

 ...بود تند دور رو قلبم

 

 شده؟ چم من... لرزیدیم دستام

 نگران؟ یا مباش خوشحال دونستمنیم

 ...داشتم عجیپ   حس یه

 

 من؟ خواستگاری بود اومده فراز

 ... بودن عزیز برام که آدمای   با اونم
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 باید دونستمنیم بودم کرده گم خودمو پنجره لب نشستم

 ...کنم چیکار

 

 دیدن با...شد وارد کرده هول مامان و شد باز اتاق در

 ...اومد سمتم هراسون شدو گرد چشماش نشستم منکه

 

 همینجوری ؟چرا خیایلی   چقدر تو دخن   وای:مامان

 بیا بپوش درمون درست لباس یه ؟پاشو،پاشو نشسپ  

 ...خواستگاریت اومدن مثال...مهمونا پیش

 

 چند بیر   از تا رفت کوچیک کمد سمت خودش مامان

 ...کنه پیدا بخور درد به چنر   یه داشتم که نوی   لباس تیکه
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س یبیش اسن   ...افتاد جونم به ن 

 

 ...توپید نشستم دوباره دید وقپ   مامان

 

 ...دیگه پاشو د:مامان

 

  بنفش ست شلوار و تونیک یه بعد
 

 ...آورد سمتم رو رنیک

 ...بود واقیع لباش رو لبخند...رسیدیم بنظر خوشحال

 

 ...گرفتم دستش از لباسو

  گفت آروم و مالید هم به دستاشو مامان
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 اینقدر زدییم حرف ازش که پرسی ودیب نگفته:مامان

 بوده رفته صبح امروز گفتیم آقاست؟بابات و خوشتیپ

 ...بزنه حرف باهاش تا شکارش

 

دم وی    ج گیجو حاض   حال در...پرید باال هام ابرو  ویل منر 

 ...باشم داده دست از هم شنواییمو که حدی تا نه

 

 اینجا؟ میان امروز داشتیر   خن  :مروارید

 

  گفت گالیه با و کرد هم در وابر  مامان

 

 خرید کیل با پیش ساعت دو همیر   بابات وهللا نه:مامان

 کار از ش منکه...میاد مهمون داره گفت و تو اومد ...و

 ...نیاوردم در بابات

 

 ...رفتم فرو فکر تو
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  گفت خوشحایل با دوباره مامان

 

 روی بر به یکم اینجا چپیدم وقته خییل دیگه یاال:مامان

 جلو نیست قرار انگار...ذوقشون تو نخوره تا برس تخود

شر  ربابه چشم  ...بن 

 

 ...زدم صدا اسمشو وار گالیه و شد گرد چشمام

 

 ...مامان:مروارید

 

س کیل با بعد و...خندید خوش ش  گفت اسن 
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 به گرفپ   اینجا منم میخوره بر بهشون االن وای:مامان

 ...پاشو یاال...حرف

 

  گفت آرومن   آخر دم ویل رفت در سمت

 

اش و ربابه از بیاد در چشر  چه:مامان  ...دخن 

 

 خارج اتاق از و نداد بهم رو بزنم حرق   اینکه مهلت

 ...خودش خاص اخالق و بود مامان...شد

 

 ...شدم بلند جام از و کشیدم پوق  

 ...و ربابه فکر به مامان دار به نه و بود بار به نه هنوز

 ...بود
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 زودی این به برسه گوششون به خن   اگه اینکه رفک با

 نشون واکنشر  چه دادیم راه خونه این تو خواستگار

 ...شد سیخ تنم به ،مو نعیم میدنمخصوصا

 

 ...نمیشد واقعا ویل بزارم کنار خیالو فکرو کردم سیع

 اصال یاد و کرده راض   بابارو چجوری فراز دونستمنیم

 گفته؟ چ   بهش

 

  بعد
 
 اتاق از و ندادم لفتش زیاد وضعم وش  به رسیدیک

 ...شدم خارج

 

خونه سمت رفتم یکراست  کردن پر مشغول صدف آشن  

 ...پاشید روم به لبخندی...بود قندونا
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 با فنجونا کردن مرتب بعد بود ریخته چای   سیپ   یه مامان

س که صوری    دستم به رو سیپ   بود مشهود درش اسن 

 ...داد

 

 تو نریزه چای   کن سیع... شونجلو  بگنر  ترتیب به:مامان

 ...سیپ  

 

س از مامان بودم متعجب ای   چه داشت اسن 
 رو چنر 

د  ...بود سالم ده من انگار کردیم گوشر 

 

 ...رفتم مهمونا سمت و کشیده عمیف   نفس
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 آقای گفتم کم بگم فراز آقای   از هرچ  :پری مامان

 از تر یر  پای اخالق،درستکار،دست کاری،با...محمدی

ه خودشو  در برادریم کم...مونه یم خودم پرس مثل...میگنر

 ...نکرده من بهروز حق

 

 

د حرف فراز کماالت  از هم ش پشت پری مامان  ...منر 

 جدی و بود شنونده فقط بقیه مکالمه طول تو که فرازی

 ...بود نشسته

 فراز میکرد نگاهش خاض شوق شور و لبخند با مادرش

 ...داده دست از تکلمشو قدرت که بود گفته

 خودش نتونه که باشه دلگنر  و سخت تونهیم چقدر براش

 ...بزنه حرف پرسش خواستگاری تو

 

 همراهش پرسش...گفت فراز بودن خوب مورد در هم دنیا

 ...نبود
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د حرف بهروز با داشت آروم مهرداد  ...منر 

 

 از هر و نشسته کنارم مامان...زدنیم حرق   همچنان بابا

 ...میکرد مهمونا تعارف ...و یوهم گایه

 

یپ   جعبه و گل به لحظه چند برای نگاهم  اوپن رو شنر

 ...افتاد

 

 رو گل و جعبه اون که بوده کجا حواسش خانم نجمه

 ؟ رفته در چشمش زیر از و ندیده

 

وع هم بابا باالخره  ...زدن حرف به کرد شر

 

 چهب این برای ویل باشه پاییر   مالیمون وضع شاید ما:بابا

 ویل بودیم سواد کم خودمون گذاشتیم مایه جونمون از ها

 و مستقل دخن   من مروارید...بخونن درس اینا خواستیم
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ذره شناخته راستشو و چپ دست وقپ   از ایساخته خود

 آرزوی...نداشته اذیپ   مادرش برای نه و من برای نه ای

 ما سطح هم که آدیم با...اونه خوشبختیه مادرش و من

 مادری و پدر کدوم...باشه یار باهاش ما مروارید لد باشه

 ...بشه؟ بخنر  عاقبت اشبچه نمیخواد دلش
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 گفت بابا حرف ادامه در پری مامان

 

 بچه خوشبخپ   آرزوی مادرا و پدر همه : پری مامان

 اینجا ما حضور هدف و نیت که حاال...دارن هاشونو

یف آدم شما و مشخصه  و رسم طبق ستیر  ه دریک با و شر

 دوتا این بدین اجازه خوامیم شما از خواستگاری رسومات

 ...بزنن هم با حرفاشونو تا گوشه یه برن بچه
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 و زدن حرف برای فرصت و بودیم همخونه فراز با قبال ما

 و جلسه این ویل بود فراوون همدیگه حرفای شنیدن

د حرف ازش پری مامان که رسیم  آره میکرد فرق برام منر 

دم حرف فراز با باید من  محدود وقت که چند هر منر 

 ...باشه

 

 

 و داره نامزد بودم فهمیده بودم کنارش که روزای   آخرین

 بودم فهمیده...باشه داشته دادی قرار ازدواج یه قراره

 تو اشکله شو یهو و...پدرشه با لجبازی و انتقام بفکر

 مغازه اون تو منو یهویمون دیدار بعد و شده پیدا شهر این

ی ی   و تعجب کمال در که امروزم بود انداخته گنر   خن 

 ...بود اومده خواستگاریم به من

 

سم و بگم که بود زیاد سوال و حرف آره  نگاه بابا به بن 

 ...کردم
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 دل دو بابا انگار کرد نگاهم نگران و کشید عمیف   نفس

 که بود نگذشته بیشن   روز چند داشت حقم خب...بود

 ...بودم زده هم به نعیم با مونامزدی من

 

 

 تهران تو بودم همخونه فراز با من میدونست بابا طرق   از

 گرفت؟ نیم جبهه مقابلش که بود افتاده اتفاق   چه

 نمیداد؟و انجام فراز مقابل در کاری که بود چیشده

 داده راه خونه این تو خواستگار عنوان به اونو برعکس

 بود؟

 

  گفت و داد تکون تموافق معنای به شی بابا

 

م پاشو:بابا  ...پاشو دخن 
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ی دو حدودا فاصله با  زل بهش و بودم نشسته ازش من 

 ... بودم زده

 

 ...همینطور اونم

 تو خواستگار عنوان به االن اون که نمیشد باورم اصال

 ...نشسته مقابلم اتاقم تو و...خودمون خونه

 

؟ حرف نمیخوای:فراز  بزی 

 

وع کجا از دونستمنیم ویل یخواستمم چرا  بهت...کنم شر

وع که بود گرفته فرا منو جوری تعجب و  مکالممون شر

 ...برام بود سخت
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 گفتم ایمقدمه بدون سکوت ثانیه چند از بعد

 

 اونم حضورت با بابا نمیشه باورم...شوکم تو هنوز:مروارید

 نداره؟ مشکیل اینجا

 

 داد تکون شی

 

 جرعت باالخره...میکنم درستش که مداد قول بهت:فراز

 آسونم همینجوری...کردم پیدا پدرتو با شدن رو روبه

ون و محیل ی   اول روزای نگرفت  بود بندر از انداختم بنر

 ...هوووف حرفو کیل بعدشم و

 

 ...بابا کار محل بود رفته پس...رسیدیم بنظر خسته
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 ...ترسام از گفتم من اینبار

 

 شده پیچیده و خورده هم به خییل چنر   همه فراز:مروارید

ه اون با تو...بود  ...دخن 

 

 ...برد باال دستشو

 

 اینکه از ویل اومدم خودم به دیر گذشته ها گذشته:فراز

ین دونمیم نیستم پشیمون اینجام  گرفتم تصمیمو بهن 

 تو با زندگیمو خوامیم دارم،عاشقتم دوستت من...مروارید

 فکر ای دیگه دخن   هیچ به تو بجز من بسازم

ین بهت میدم قول...نمیکنم و بهن   تو بسازم برات زندگنر

 ...کن اعتماد بهم فقط
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 برام فراز زبون از عاشقتم و دارم دوستت کلمه شنیدن

 بهم...میداد امید بهم داشت اینکه.. بود دلنشیر   خییل

و همه که میداد قول  ...کنهیم بهن   چنر 

 

  گفتم

 

 زند :مروارید
 
 کنارم تو که فراز میشه بهن   وقپ   من یک

،ی  
 دلم و دست نشر  باعث...کاری پنهون دروغ،ی   باشر

  تو
 
  خونه فراز ببیر  ...بشه شد زندیک

 
 ...همینه من زندیک

 

 ...دادم نشون رو خونه فضای دستم با
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 و برادر عاشق مادرمم و پدر عاشق من:مروارید

 و عشق رنظ از ویل فقنر  مایل نظر از ما...خواهرمم

 ... بودیم غپ   عالقه و محبت

 

ه  ...چشماش تو شدم خنر

 

 مجبور و بلغزه پام شد باعث تهران تو من تنهای  :مروارید

 استفاده سو پدرم اعتماد از من...بشم تو صیغه بشم

 و راز این ویل ها نه تو با آشنای   از ...پشیمونم...کردم

 رازی نای خوامیم ازت...کنهیم داغون منو کاری پنهون

 موضوع این فهمیدن با بابا خوامنیم...تو من بیر   باشه

 ....بشه تر اعتماد ی   بهم نسبت

 

 ...داد تکون موافقت معپ   به شی
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 این ش پدرت خوادنیم دلم خودمم...باش مطمعن:فراز

 من...باهام کنه مخالفت و بشه ناراحت ازم موضوع

یپ   تو مروارید شدم خودت عاشق  برام دتخانوا و بهن 

ی ممنونم ازشون...مهمن  آوردن،و بدنیا تورو مثل دخن 

 بزرگ و کرده تربیت اینجوری دنیارو از من سهم

 پشت پدرمم به...ندارم ثروت و پول به نیازی من...کردن

 ...واقع در...کردم

 

 ...شد ضعیف کیم صداش رسید که اینجا به
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 چنر   نیست زیاد نماو  که انداز پس یه بجز االن من:فراز

ی هر ندارم ای دیگه  دادم پس بود داده بهم پدرم که چنر 

 کار و زحمت حاصل اندازم پس مقدار همیر   بهش

 ازدواج ثروتمند مرد یه با داری نکن فکر پس...خودمه

ایط...میکپ   ارم...کرده فرق خییل قبل با من شر  سخپ   نمنر 

ی حرست و بکشر   ...رو چنر 

 

 قراری ی   ام سینه قفسه تو لبمق چون حرفش وسط پریدم

 حس این خب دنیام این از سهمش من گفتیم...میکرد

 ...بود دنیا این از من سهم اونم چون بود متقابل

 

  گفتم صادقانه

 

 

 هم کنار ما...مهیم خودت فقط من برای فراز نه:مروارید

 رویاهامون به خودمون تالش با سازیمیم زندگیمونو

سیم  ثروتت و پول من برای...فراز ونمم یم کنارت من منر
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  من...نبود مهم اول همون از
 
 احساس و عشق از پر زندیک

 ...پول از پر نه خوامیم صداقت و

 

 عاشق من میدونست خودشم اون...داد تکون برام شی

  که بودم شده فرازی
 
انه زندیک   از و داشت فقنر

 
 زندیک

ی  دونستمنیم اصال من بود گرفته فاصله خودش خاکسن 

 ...کیه پدرش یا داره موقعیپ   چه فراز

 

 

  قول بهم فراز
 
 رو بود خیالم فکرم تو همیشه که زندیک

 ...میداد

  میدونستم
 
 هر ش پشت که نشیب و فراز از پر زندیک

 ...میدونستم اینارو همه هست هم ناخوشر  خوشر 

 

 ...فراز با آینده به داشتم امید
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 فرازو من ندادیم لفتش زیاد دیگه زدن حرف کیم از بعد

 اون بود شده رو برام پنهونکاریاش و ها راز همه میشناختم

 دروغ یا کردن بازی نقش بدون بود خودش خود االن

 ...گفی   

 ...بدم خرج به تعلل باید چرا پس

 

 زیر به ش و کردم سکوت...پرسید نظرمو ازم وقپ   بابا

 ...انداختم

 

 ...مبارک گفت کلمه یه فقط اون و
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 برای و کردم نگاه انگشتم داخل ظریف نگیر   تک حلقه به

 ...رفت ضعف دلم صدم بار

 ...بود خیال و خواب مثل برام هنوزم

 

ی کردن پاک مشغول که مامان به رو  گفتم بود سن  

 

 کرده؟ راضیش فراز چجوری نگفت بهت بابا:مروارید

 

  گفت و زد لبخندی مامان

 

 دل به مهرش که سته آقا انقدر دامادم ماشاهللا:مامان

ی هنوز وهللا نه ویل...بیفته باباتم  فعال هم تو نگفته چنر 

 فعال شد قرار شنیدی که خودت بیار در رو حلقه اون

 ...ندونه ...و نامزدی مورد در کش
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 خانواده بخاطر اونم...بود حرص از پر مامان آخر حرفای

 ...بود شده گذاشته قراری همچیر   که بود عمو

 

 ...بیارم در دستم از رو حلقه این اومد نیم مدل منکه

 

د حرف مهرداد با داشت که بابارو صدای وقپ    از رو منر 

 ...رفتم در سمت و شده بلند جام از شی    ع شنیدم حیاط

 

 ..بود اومده کار ش از چون رسدیم بنظر خسته

 

 داشت چاپلوش با مهرداد و بود نشسته خمیده ایوون رو

 بودن نشده حضورم متوجه...یدادم ماساژ هاشو شونه

 

نگ چای   یه ریخی    با و شدم خونه وارد دوباره شی    ع  خوشر

 ... برگشتم پیششون دوباره
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 ...نباشید خسته بابا سالم:مروارید

 

 ...گذاشتم پاش کنار رو کوچیک سیپ  

 

 ...دخن   نباشر  درمونده:بابا

 

 نیاوردی؟ چای   من برای چرا چ   من پس:مهرداد

 

 با...بشه خونه وارد کردم اشاره و رفتم بهش ایغره چشم

 شکایتمو و کشید بابا های شونه  ماساژ از دست غرغر

 ...برد مامان پیش
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 و برداشت رو چاییش لیوان بابا کردم پا اون و پا این کیم

ه جای   به میکشید هورت آروم که همونطور  تو و شد خنر

 ...رفت فرو فکر

 

وع آروم و هکرد بلند دستمو  شونه دادن ماساژ به کردم شر

 ...کرد نگاهم مهربون و اومد در خودش حال از ،بابا هاش

 

 ...بابا مروارید نکنه درد دستت:بابا

 

 ...پرسیدم و گذاشتم کنار رو خجالت باالخره

 

 ...بابا:مروارید

 

 ...جونم:بابا
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 شدی راض   چطوری شما...شما...بال ی   جونتون:مروارید

 من؟ خواستگاری بیاد فراز...عپ  ی...اون

 

 گوشه از...بودم کرده تموم رو جمله این کندن جون با

 نگاهم مهربوی   با دیدم انداختم بابا به نگایه چشم

 ...میکرد

 

 فضویل البته صد و کنجکاوی از میدونست خودشم خب

 ...نمیارم دووم

 

 ...نبود راست ش که فراز جواب

 

  گفت کشیدو آیه بابا

 

 ...داره دوستت...خوبیه وونج:بابا
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 ؟ همیر  

 

 اینکه روی دیگه...شد خونه وارد شدو بلند جاش از بابا

ی سوال سم بیشن   قرار انگار...کشیدم آیه...نداشتم رو بن 

 ...کنه حل برام رو مسئله این کش نبود

 این به بودم داده گنر  خوشحایل و ناباوری فرت از شایدم

 ...موضوع

نیم فکرشو اصال...برام بود رویا و خواب مثل روزها این

 شماری لحظه و کنیم نامزد فراز با زودی این به کردم

 ...و عروش برای بکنم

 

 و مادرش و عزیز گفت بود شهر این تو هم هنوز فراز

 ...رفی    کرده رایه رو بقیه
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 ویل کنم خداحافظ   باهاشون تا نداده اطالع چرا زدم غر

 مراسم برای اونم میبینمشون زودیا همیر   دوباره گفت اون

 ...عروسیم
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 بود گفته فراز که رستورای   وارد و شده رد خیابون از

 ...شدم

 

 کنم پیداش تا گردوندم چشم شدم که رستوران داخل

 و روحیه دیدنش با...بود نشسته نفره دو منر   یه پشت

 ...شد مضاعف انرژیم
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 ...رفتم سمتش لبخند با

 

 ...شد بلند جاش از دنمش نزدیک با

 

 ...سالم:مروارید

 

دن برق که چشمای   و روی   گشاده با   گفت منر 

 

 ...خانم سالم:فراز

 

 من با همزمان اونم نشستم منر   پشت و کرده ریزی خنده

 ...نشست

 

 اومدی؟ راحت:فراز
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 مرتب شالمو و گذاشته منر   رو کیفمو و دادم تکون شی

 اطرافو بعد و اونو اول ذوق از پر چشمای با...کردم

 ...کاویدم

 

س چرا...کشیدم  عمیف   نفس  ؟!داشتم اسن 

 

ه  ...میکرد نگاهم خنر

 

  پرسیدم و داده تکون شی

 

؟ نگام اینجوری چرا چیه:مروارید  میکپ 

 

 لبام رو کمرنگ که گوشپ   رژ شاید کردم فکر لحظه یه

ی یا شده پخش لبم گوشه حتما بودم مالیده  رو چنر 

 ...نیست مرتب ظاهرم و صورت
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 کردم مرتب شالمو دوباره و کردم دراز دستمو

 

 ...خندید

 

  گفتم و کشیدم هیپ   آروم

 

 شده؟ پخش رژم نگو شم تو خاک وای:مروارید

 

 

 حرف به شی    ع دید منو حال وقپ   ویل خندید دوباره

 ...اومد

 

 میاد؟ بهت خییل رنگ این:فراز

 

 ...بود رنگم آی   گلدار شال به اشارش

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ؟ شده چم من...شدم شخ فهمیدم گرفت گر تمصور 
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 با فقط من نه و زد حرف اون نه خوردن غذا طول تو

 چند بیر   اون و میکردیم هم نگاه عاشق و مشتاق چشمای

 ...خوردیمیم هم غذا لقمه

 

 نبود باور قابل برام عاشقانمونم های لحظه و حرکات این

 ...نبودم کارا ینا آدم من که دلیل این به بیشن  
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 پرسیدن از بعد آورد رو ...و چای سیپ   گارسون وقپ  

 از منف   جواب گرفی    و نداریم نیاز ای دیگه چنر   اینکه

مون از فراز  ....گرفت فاصله منر 

 

 ...گرفت دستمو و کرده دراز دست فراز

 ...تند ریتم رو رفت یهو و پرید دلم

 

 ...مونده مایه چند هنوز مونصیغه مدت از میدونستم

 

 حلقمو شستش انگشت با...پاشیدم روش به لبخندی

 ...کرد لمس

 

 

 بیاری؟ درش میکردم فکر:فراز
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 موقت موندن مخف   همون به میکرد اشاره داشت

 ...نامزدیمون

 

 ...کردم لمس دستشو مچ رگ من اینبار

 

 نفس...دیدم چشم به رو گلوش سیبک خوردن تکون

  با و کشیدم عمیف  
 
  گفتم خیال آسودیک

 

 

 درش که نرفت دلم و دست کردم کاری هر:مروارید

 ...بیارم

 

د دستمو  ...فرسر
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 بیاد بر دستم از کاری هر کردنت خوشبخت برای:فراز

 عروش زودتر چه هر میخواد دلم چقدر نمیدوی  ...میکنم

یم  ...بگنر

 

 نامزد مناسب میدونستم و بود عمویم محیط یه اینجا

 زیادم و بودیم نشسته ایشهگو  ما چند هر نبود ما بازی

 ...رستوران نبود شلوغ

 

 ...کشیدم عقب دستمو
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 ...برد عقب دستشو و کشید آیه هم فراز
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 ساعت دو تا باید که تو نشستیم اینجا چرا میگم:فراز

 ،مسافر هتیل بریم ساعتو دو این بیا باشر  خونه دیگه

؟ ای خونه  جای 

 

 ...شد گرد چشمام

 ...زدم صدا اسمشو ناباوری و حرص با

 

 فراز؟:مروارید

 

 با فرق   هامگونه شچ   بخاطر االن میدونستم عمال دیگه

 ...ندارم گوجه

 

 خندید...فهمید منظورمو

 

 راحت میخواد دلم...نه منظور اون برای...نه نه:فراز

 ...موهاتو عطر بکشم نفس و کنم بغلت
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 فرازم و بود گرفته شکل شم تو که فکرای   خجالت از

 جا جابه جام تو کیم بود آورده روم به و شده متوجهشون

 ...شدم

 

 ...کنم حفظ ظاهرم تا کردم صاف گلومو

 ...نیستم موفق میدونستم البته صد و

 

  گفتم و کردم باز زبون باالخره

 

 استفاده سو اینا مامان اعتماد از خوامنیم نه:مروارید

 ...کنم

 

 تکون شی موضوع نای درک با ویل رفت هم تو اخماش

 ...بودم دلتنگش منم...داد
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 و دوری اینهمه طاقت دیگه من نمیشه اینجوری:فراز

 ...ندارم رو مسافت

 

 ...بود خرمشهر و تهران بیر   مسافت به اش اشاره

 

 ...شد آویزون کیم لبام

 

  خونه همون تو:مروارید
 
 یا؟ کپ  یم زندیک

 

 ...بیارم در ش زندگیش از میخواست دلم
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 داد جواب

 

 خونه یه...فروختم رو بود خودم برای که چ   هر نه:فراز

 کاری یه قراره دوستم با خریدم وسیله یخورده و کردم رهن

وع رو  بساط ماه چند همیر   تو میکنم سیع کنیم شر

 ...کنم محیا هم رو عروش

 

د حرفارو این همه حرست با  روی اون اینکه قبل...منر 

  این به داره عادت حتما یگفتمم ببینم زندگیشو
 
 های زندیک

 از کشیدن دست سخته چقدر میدونستم ویل ...و ساده

  اون
 
 ...مقام اون دادن دست از و ثروت از پر زندیک

 

 وقت هیچ امیدوارم...بود ارزش با خییل برام کارش این

 ...نیفته فکرش و دل تو هم پشیموی   سایه حپ  
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ه چشماش تو  گفتم آروم  و شدم خنر

 

 

اضافه خرج خوادنیم...فراز نزار فشار تو خودتو:مروارید

ی زیادی وسیله و کپ   ای نیم بزرگم عروش من...بگنر

وع زندگیمونو اینه مهم...خوام  خودمون بقیشو کنیم شر

 ...میکنیم درست

 

 ...کردم حرفم این ضمیمه هم لبخندی

 

 ...کرد نگاهم محبت با

 

ینای   الیق تو:فراز
 داشتنت دوست اندازه و حد کاش بهن 

ا این نگران...بدم نشون میتونستم رو  خودم نباش چنر 

 ...میکنم حلش
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 ...بودم اون نگران من

 ...بود مهم فقط خودش من برای

  و خونه و مجلل عروش نه
 
 ...شهر باال و بزرگ زندیک

 

ین با و قدییم خونه اون تو حپ   من ایط کمن   هم شر

  کنارش
 
 میکردم فکر که قپ  و  اونم...بودم کرده زندیک

  ست،یکطرفه عشقم

د داشتنم دوست و عاشف   از دم اونم که حاال  و منر 

 اون کنار بودن فقط مهم من برای میداد نشونم عشقشو

ایط و مکان بود  ...نه شر

 

 ...بسازیم زندگیمونو تونستیمیم باهم ما بودم مطمعن من
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 ویل نوشیدم ایهجرع و برده لبام نزدیک رو چای فنجون

 ...سوخت کیم لبام نازک پوست داغیش از

 ...بود داغ خییل هنوز

 

 کردم نگاه رو فراز چشیم زیر رسید ذهنم به که فکری با

 تلفن اشدیگه دست تو و بود چای   فنجون دستش یه تو

 ...بود مشغول باهاش که همراهش

 

 ...بود پوشیده لباس معمویل خییل

 

 رو اشوان با ویل بود شده قبل از ترشد پدرش با اشرابطه

 ...دونستمنیم

 

 بودم کنجکاو داد نشون فرازو واقیع روی که بود اون

 ...نه یا داره خن   بدونم
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 من به و کند گوشر  از نگاهشو که کردم صاف گلومو

 همه میخواستم که منتظرم چشمای دیدن با...داد

 وشخام رو گوشر  و  زد آرویم لبخند بده من به حواسشو

 ...گذاشت منر   رو و کرده

 

 

 یا...بکشم میون به رو اشوان حرف چجوری نمیدونستم

 ...نشه ناراحت که جوری بزنم خانوادش از حرق  

 

 اسمش؟ بود ؟فرزانه داری خواهر یه گفپ  :مروارید

 

 ...رسد نیم بنظر که ناراحت...رفی    باال ابروهاش

 

 ...آورد جلوتر تنشو باال
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 ...آلمان نیست نایرا ویل...آره:فراز

 

 ...دادم تکون فهمیدن معپ   به شی

 

 کرده؟ ازدواج:مروارید

 

 گرفته بازیش به که دستم تو فنجون و من بیر   نگاهش

 ...چرخید بودم

 

 ...شهرام لطف به... گرفته طالق:فراز

 

 سمت بحثمون خواستمنیم...شد هوا از پر ام سینه

 ...نبود گریزی جای انگار ویل بشه کشیده پدرش

 

سیدم سوایل  ...داد ادامه خودش که نن 
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یکاش از ییک پرس با کرد مجبورش:فراز  ازدواج شر

 بود پول فقط موضوع...نبود حسای   درست آدم ویل...کنه

 ...شهرام برای

 

 ...شدم متاسف
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 ؟ بود فراز شبیه آیا...ببینم رو فرزانه میخواست دلم خییل

 

 ...بودم شده ناراحت
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 داری؟ ازش عکش:یدمروار 

 

 بار چند بعد و برداشت گوشیشو...درخشید چشماش

 رو گوشر ...گوشر  صفحه لمس و انگشتش دادن تکون

 ...گرفت مقابلم

 

ی دیدن با  از چشماش و داشت لب به لبخند که دخن 

  شوق
 
 ناخوداگاه بود فراز شبیه خییل و درخشیدیم زندیک

 ...زدم لبخند منم

 

 ...خوشگله خییل:مروارید

 

 به توجهم همه چون ندیدم هم واکنششو...نزد حرق   فراز

 ...بود فرزانه عکس

 

 ...اومدم حرف به دوباره
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 ...مادرتونیر   شبیه خییل دوتا شما:مروارید

 

 نگاهم مهربون بازم...کردم نگاهش و کرده بلند ش اینبار

 ...میکرد

 ای ثانیه چند نگاه یه بعد اونم برگردوندم فراز به رو گوشر 

 ...کرد خاموش رو گوشر  صفحه خواهرش عکس هب

 شناخت یم انقدری منو دیگه فراز ویل پرسیدم نیم سوایل

ه یا کنجکاو چقدر بفهمه که  ...فضولم بگم بهن 

 

 مورد در سوایل پرسیدن بدون که بودم ممنون ازش

د حرف باهام خانوادش  ...منر 

 

 درس داره اونجا آلمان فرستادمش طالقش بعد:فراز

  یه و میخونه
 
  یه...داره آروم زندیک

 
 از دور به زندیک
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 پیشش بریم هم ما مامان با بود قرار شهرام خودخواهیای

 ...کرد موندگارم نفر یه یعپ  ...اینجا شدم موندگار انگار ویل

 

 ...بودم من منظورش خندیدم

 

 رفتنه؟ به دلت بازم یا هسپ   راض   خب:مروارید

 

 ...شد گرد چشماش

 

 پرسیدن برای دیره دیگه ...اینجام هک هستم راض  :فراز

 ...سوال این

 

 ...دادم تکون موافقت معپ   به شی

 

 آشنای   صدای بکشونم اشوان سمت بحثو خواستم تا

 ...بزنه خشکم و بمونه دهنم تو حرف شد باعث
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 ...کردم نگاه رو سمت همون

 ...بود نعیم

 ...شد گرد چشمام

 

 ...کردم نگاهش دهش خشک و شده بلند جام از

 

 ...بود گردش در فراز و من بیر   نعیم عصبای   نگاه

 

 نعیم سمت قدم یک و شد بلند جاش از شی    ع فراز

 ...برداشت
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...فرمایش:فراز

 

  و بحث اینجا خواستنیم دلم
 

 ...بیاد پیش جنیک

 فقط...کردم نگاه اطرافو ترسیده و دادم قورت دهنمو آب

 راس و بودن گفت و گپ مشغول اونم که نفر چند نگاه

 ...افتاد یم ما به گایه چند از هر نبودیم ما توجهشون

 

 ...زدم صدا فرازو اسم خواهش از پر و آروم

 

 ...فراز:مروارید

 

 بودم ایستاده فراز ش پشت یجورای   منکه به نعیم نگاه

ه  ...شد خنر

 

 ...بود امیدی نا و نفرت،عصبانیت از پر نگاهش
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 نعیم ویل میفی    هم جون به فراز با لحظه هر میکردم فکر

 ...رفت و بهمون کرد پشت و زد فراز به پوزخندی

 

؟ یا بشه راحت خیالم دونستمنیم  چ 

 

  که بشه راحت خیالم
 

 نیفتاد؟ راه جنیک

 یا

 مارو نعیم بابا خواسته خالف بر که باشه ناراحت خیالم

 ... باهم فرازو و منو یعپ  ...بود دیده باهم

 

 ...برگشت جاش ش دوباره و من متس چرخید فراز

 ...بود شده برجسته کیم گردنش رگ

ت فرت از  ...عصبانیت و غنر
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 شی    ع شد باعث موضوع همیر   و شدن سست کیم پاهام

 ...بشینم شجام
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 ...بود شده حبس سینه تو نفسم

 ...کردم نگاه فرازو نگران

 

 الم یه دید باهم فرازو منو نعیم اینکه بعد میکردم فکر

  دوباره و بندازه راه دیگه شنگه
 
 ...کنه جهنم برام رو زندیک
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 دعوت کارت اینکه جز بودم کرده فکر اتفاق   هر به

 در دم بیاد جریان اون از روز دو از بعد عروسیش

 ...خونمون

 

 ...زینب با نعیم

 ...نعیم و من عموی دخن  ... خودمون زینب همون با

 

 من قلپ   خواسته این...بود شده مشغول جور بد ذهنم

 بشه زینب عاشق و برداره لجبازی از دست نعیم که بود

... 

 

 آخه؟ شعت این به ویل

 

 ش از و باشه داشته زینب به احساش حداقل نعیم کاش

 ننداخته راه عروسیشو مراسم شعت این به ...و انتقام

 ...باشه
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 به وخن   این وقپ  ...ندادن نشون خاض واکنش اینا مامان

 ...خوبه..اونم گفت کلمه یک فقط دادم فراز

 

 ...همیر   فقط

 

د غر مناسب لباس نداشی    مورد در صدف  مهرداد و منر 

 ...بود شده تنگ براش کیم که شلواری و کت مورد در

 

 پرس عروش برای خودش به رسیدن والی هول در مامان

 ...بود جاریش

 

 ...بابا و

 

 ...بود کرده سکوت فقط بابا
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 نداده خن   بابا به عروش قرار و قول و خواستگاری یبرا

 ...رسید نیم بنظر ناراحت بابا ویل بودن

 

 گفتیم عقلم ویل برم عروش این به خواستنیم دلم

 ...برم باید

 

 کردن قایم به نیازی میکرد ازدواج داشت نعیم که حاال

 ...نبود فراز با نامزدیم و خودم

 

 نداد جوای   اون ویل رسیدمپ هم بابا از سوالو این حپ  

 رودربایسپ   یا نبود مهم براش حرفا اینجور دیگه انگار

 ...نداشت کش با دیگه
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 ایوان رو بابا شدم خارج حموم از صورتم شسی    بعد آروم

 ...میکشید قلیون و نشسته

 

 ...بودن خوابیده حتم به ها بچه و بود خونه داخل مامان

 

 ...بودیم برگشته عروش از

 مهمونا بقیه مثل هم ما شام خوردن بعد...نعیم عروش از

 نیاورده حساب به مارو کش چون بودیم کرده رفی    عزم

 ...بود

 

اش و ربابه کردن نازک چشم پشت از مامان یم بابا به دخن 

 ...بابا به نسبت پدرش و نعیم تفاوی   ی   از هم بابا و گفت

 

 ...نبود مهم من برای ویل

 ...محلیاشون کم بودن مهم
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 ...رفتاراشون و حرفا نبود مهم

 

 برگشی    موقع وقپ   رسیدیم بنظر خوشحال زینب بیر   این

 کرده خوشبخپ   آرزوی براشون و رفته داماد عروس پیش

 زینب ویل نداد جوابمونو و نکرد نگاه بهمون  نعیم بودیم

ام با  ...بود زده حرف باهامون مهربوی   و احن 

 

 ..داشتم خوشبخپ   رزویآ براشون فقط

 ...بود الیقش زینب چون

 

 که فرازی...بود فراز بابت داشتم امروز که ایدلشوره تنها

 صبح از گوشیش امروز و تهران بود برگشته دیروز

 ...بود خاموش

 

 که باشم امیدوار و ندم راه دلم به بد میکردم سیع همش

 ...نیفتاده بدی اتفاق هیچ
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EXCHANGE GROUP کاری از 
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م و حوصله از خارج االن اونم مهرداد با زدن کله شو  صن 

 ... بود

 یم در ،کفرمو اینجا اال بود جا همه حواسش اینکه بخاطر

 ...آورد

 

 روزه دو که اینه بخاطر بیشن   خوردی اعصاب این البته

ی  ی   میگن خاموشه گوشیش روز دو...نیست فراز از خن 

ی یه خوش خن   با ونما فراز و من رابطه برای نه ویل خن 

 ...گذشته درخشان سابقه
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 با مهرداد ویل نداشتم رو هیچکس و چنر   هیچ حوصله

ین آوردن  صدای همون االن ریاض   امتحان تو نمره پایینن 

م صفحه روی به بود شده مج   رو و ناهنجار  ...صن 

 

 مهرداد؟ شدی متوجه:مروارید

 

 بهش تا کردم گرد براش چشمامو کرد نگاهم خنگا مثل

 گفت شی    ع ناچاری ش از که بتوپم

 

 ...فهمیدم تخت خیالت آبج   ،آره آره:مهرداد

 

 چپ چپ...میگه دروغ داره میدونستم کشیدم پوق  

و و کرده طرح ایمسئله و کردم نگاهش  مقابلش دفن 

 ...گذاشتم

 

 ...فهمیده آقای کن حلش اینو باشه خب:مروارید
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س از داد قورت دهنشو آب  خوردن تکون چون اسن 

 ...دیدم وضوح به گلوشو سیبک و فک تعضال 

 

 خودشو و برداشت مدادشو که کردم نگاهش مشکوک

 ...داد نشون آسون تمرین اون حل مشغول

 

 یعپ  ...کردم نگاه حیاطو پنجره از و کشیدم پوق   دوباره

 خاموشه؟ گوشیش که بود کجا فراز

 

؟ یا کنم صن   باید  چ 
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 ...شد اتاق وارد مامان من خیاالی و فکر وسط

 ...کردم نگاهش

 

 باز درشو و رفت کمد سمت بود کیسه تا چند دستش تو

 ...کرد

 

 ...گفت میکنم نگاهش تعجب با و سوایل دید وقپ  

 

 ؟!کپ  یم نگام اونجوری چرا چیه هان:مامان

 

 

 دستت؟ تو چیه اون:مروارید

 

 ...کرد اخم مامان
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اهن یه هیج  :مامان  زینب برای یروش  یه نعیم برای پنر

 شب فردا برای کرده پاگشاشون ربابه...هدیه برای گرفتم

 خایل دست نداره خوبیت گفتم کرده دعوت هم مارو شام

 ...اینارو خریدم قسظ وانپ   از بریم

 

 فقط قاراشمیش خیال فکرو و ریخته هم به اعصاب این با

 و خانوادش و نعیم حرف یک...داشتم کم رو مهموی   همیر  

 ...داند خدا میشه جمع خونه این از ازدواجش

 

 و اومد ما سمت کمد داخل لباسا اون گذاشی    بعد مامان

 ...نشست کنارمون

 

 خودشو داشت الیک بودم مطمعن که مهرداد به نگایه یه

 ...انداخت میداد نشون تمرین کردن حل مشغول
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 ...میشر  قبول دیگه اینبار دونمیم تغاری ته آفرین:مامان

 

 ...خورد نیم آب چشمم منکه...دمز  پوزخندی

 

 گفتم مامان به رو

 ...ندارم حوصله نمیاما مهموی   من:مروارید

 

 ...کشید آیه مامان

 

 خیال فکرو تا هزار خودشون با...نداره خوبیت:مامان

 دلم من کپ  یم فکر...میارن در حرف شت پشت و میکی   

 تحویل مارو عروسیشون تو برم؟ندیدی میخواد

؟یعپ    چیه؟ هدفشون نمیدوی   نگرفی  
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 چون نداشتم رو مهموی   به رفی    حوصله من حال این با

 درست باهاش باید...بود فراز پیش خیالم فکرو همه

دم حرف حسای    و بود گذاشته خن   ی   منو قبل دفعه منر 

 ...کار این به بود کرده عادت انگار

 

 ...انداختم باال ای شونه

 

 ...تهران برم یخوامم فردا من:مروارید

 

 ...کرد نگاهم مشکوک و رفت هم تو بیشن   اخماش مامان

 

؟ برای ؟اونجا تهران:مامان  چ 
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 فکر البته صد و کنم نگرانش نمیخواستم گرفتم ازش نگاه

 ...بکنه فراز مورد در اشتبایه

 

 دانشگاه به شی یه حتما باید زدن زنگ بهم:مروارید

م...بزنم  روز چهار سه از بیشن   ی  جا ای خونه مسافر منر

 ...کشهنیم طول

 

 بابتش و بودم مجبور دروغم این بابت ببخشه منو خدا

 ...گرفتم وجدان عذاب

 

 ...نکرده باور بود معلوم مامان

 

 مروارید ببیر  ...بگو بابات به خودت دونمنیم من:مامان

 ...تونیمنیم نشده رسیم فراز تو رابطه هنوز

 

 ...پریدم حرفش وسط...بگه چ   میخواد فهمیدم
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 مقید خودم نداری؟من اعتماد من به شما مامان:مروارید

 جریای   همچیر   باشیر   مطمعن موضوع این راجب ترم

 ...نیست

 

 ...میشد باورش کم کم داشت مامان انگار

 ...کرد نگاهم دقت با

 ...پرسید آروم و

 

 رد نعیمو اینکه از نیسپ   پشیمون تو...مروارید:مامان

 ؟ کردی
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 ...کردم نگاهش شده خشک

 

 ...بود شده نگران بدجور انگار

 صاف و کرد بلند ششو مهرداد بزنم حرق   خواستم تا

 به حواسش و گوش شد معلوم زد که حرق   با...نشست

 ...تمرینش نه بوده ما مکالمه

 

 کردی فکر چ   تو...نیست پشیمون که معلومه:مهرداد

 اصال؟از دیدی بازوهاشو ترهش  خییل نعیم از مامان؟فراز

 زیاده؟ مرواریدم ش

 

 ...شد گرد چشمام

 

 خواهرت ؟مگه حرفیه چه این بچه اکن   هللا:مامان

 ایناست؟ بازو و ظاهر به چنر   همه چشه؟مگه
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د بهش حرفارو این ترسر  با که مامانو جوری مهرداد  نگاه منر 

 خودش حرف ش و نیست بدهکار گوشش انگار که کرد

 ...هست

 

 ...گفتم و انداختم بهش چپ   گاهن

 

 ما؟ حرفای به یا تمرینته به حواست تو:مروارید

 

 

شو مهرداد  ...رفت در سمت اخم با و برداشت دفن 

 

ی داری کجا:مروارید  مهرداد؟ منر

 

  ما سمت چرخید اخم با
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 کش میشم ناراحت فرازم سخت ش طرفدار من:مهرداد

 ...بزنه حرق   شش پشت

 

  گفت کشید هیپ  ...اومد حرف به من زا زودتر مامان

 

 بچه؟ زدیم حرف فراز ش پشت یک ما:مامان

 

 ...شد خارج اتاق از توجه ی   مهرداد ویل

 بچه؟ این بود موجودی عجب

 

  گفتم افتادو مامان واج و هاج چهره به نگاهم

 

 باش مطمعن شازده این به نباشه خوش دلت:مروارید

 ...صفره اشنمره اینبار
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ی هنوز  ...بود نشده فراز از خن 

 بیام بتونم که کردم راض   رو بابا باالخره بود طریف   هر به

 ...تهران

 تنهای   گذاشت تا خوردم دل خون آوردم بهونه تا هزار

 ...بیام

 

 که بماند رسوند خودشو شی    ع زهره به زدم زنگ اول

 ات اول وقپ   تا و کرد نثارم فحش و زد غر جونم به چقدر

 ...نگرفت آروم نکردم تعریف براش رو ماجرا آخر

 

https://t.me/VipRoman


قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 وقپ   ویل...ببینمش میخواستم و بود شده تنگ براش دلم

 تا چند برسونه جای   ای خونه مسافر منو خواستم ازش

 ...خونشون بود آورده زور به منو و کرده نثارم دیگه فحش

 

 ...گذاشت کمد داخل ساکمو

 

 داشته من مثل رفیف   آدم نمیاد در جور عقل با آخه:زهره

 خونه؟ مسافر بره بخواد و باشه

 

 ...نشستم صندیل رو و خندیدم...کرد نگاهم حرض

 

 و مامان... خدمتکار تا چند و تو منم خونه این تو:زهره

ونن خدا همیشه که بابا  ...و کار شگرم و بنر

 

 ...دادم تکون براش شی
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 کردی مجیگر  به خون...نده تکون شتو فقط بز عیر  :زهره

 ... کردم فراموش وفاییتو ی   نکن فکر...اینجا اومدی تا

 

 ...رفتم سمتم و شده بلند جام از

 همدیگرو محکم گرفتمش آغوشم تو و شده نزدیک بهش

 ...کردیم بغل

 

 ...بود شده تنگ برات دلم:مروارید

 

 گفت بغض با و آروم اونم

 

 ... بخدا منم:خاطره

 

 ...بود مشغول جوربد ذهنم...گرفتم فاصله ازش کیم
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ی روز چند:مروارید  پیداش حتما باید...نیست فراز از خن 

 ...کنم

 

 ...داد تکون شی خاطره

 

 باید حتما آره...بود اشوان رسید ذهنم به که نفری اولیر  

دم زنگ بهش ی فراز از حتما اون منر   ...داشت خن 

 

 

 

 556_پارت#

 

 

 زوفرا کرد کاری هر شده قبل از بدتر شهرام:اشوان

 حپ  ...نکرد قبول فراز ویل بکنه نوشیر   با ازدواج به مجبور

 شهرام تنر  آخرین...خوادنیم ثروتشو و پول گفت بهش
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 به اونم که بود مایل نظر از فراز گذاشی    فشار تحت

 ...خورد سنگ

 

 ...داد هل سمتم دستش با آروم رو منر   روی قهوه فنجون

 

 ...مرش:مروارید

 

و همه فراز:اشوان  شهرام روی تو اون رفته کرده لو  چنر 

 ...تو بخاطر فقط شد زندگیش این بیخیال...ایستاد

 

 ...گرفتم عمیف   نفس

 ...بود شده تنگ فراز برای دلم

 ...پرسیدم بغض با

 

 کجاست؟ االن:مروارید
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ه و داد تکیه صندیل پشپ   به  ...کرد نگاهم دقیق و خنر

 

 فراز یعپ   دونستمنیم پیش ساعت چند همیر   تا:اشوان

ی منم به رهیم کجا اینکه مورد در  ردشو ویل نگفت چنر 

 ...دوستامون از تا چند طریق از گرفتم

 

 خاموش گوشیش چرا پس...بود فکرم تو زیادی سواالی

ی خودش از چرا بود؟یا  بود؟ نداده من به خن 

 

 نباید...خاموش دارم ازش که ایشماره روزه چند:مروارید

ی یه من به  یداد؟م خودش از خن 

 

 ...کردم لمس نامزدیمو حلقه
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 با نگاهش دیدم کنم نگاه اشوانو تا کردم بلند شمو وقپ  

مه به اخم  ...انگشن 
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 صورتم رو چشماش شی    ع نگاهم سنگیپ   احساس با

 ...برگشت

 

 از اگه میدم حق بهشون دارم سنپ   خانواده من:مروارید

یی   این  این یجورای   خب...نبش ناراحت فراز رفتار و خن 

 شدم مجبور...شدم مجبور و آوردم بهونه روز چند

 ...تهران بیام بتونم تا بگم دروغ بهشون

 

 ...داد تکون فهمیدن معپ   به شی
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 غنر  فراز رفتار و اخالق این موافقم باهات آره:اشوان

 ...درک و قبول قابل

 

 داشی    فرق باهم آسمون تا زمیر   و...بود فراز برادر اشوان

 بقیه برای قیافه لحاظ از پدرش به زیادش شباهت یعپ  

 نیست؟ برانگنر   سوال

 

 ...دیدمیم فرازو باید من

 

 بهم آدرسشو کجاست؟میتوی   فراز دوی  یم االن:مروارید

 بدی؟

 

 ...کرد نگاهم مهربون

 

 ...برمتیم خودم بخور اتوقهوه...بدم آدرسو چرا:اشوان
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 عالقشو ابراز و یلقب حرفای من...زدم آرویم لبخند

 ...هسی    دوباره فرصت یه الیق آدما همه میکنم فراموش

 

 ...اشوان ممنونم خییل...ممنونم:مروارید

 

 ...شد غمگیر   نگاهش ایلحظه

 

 ...دادم ادامه

 

 حرف برام تو مورد در فراز...دوی  یم یعپ  ...من:مروارید

 ...زده

 

 چشماشو مردمک شدن گشاد حپ   شد گرد کیم چشماش

 ... دمدی
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 ...پدرتون اگه حپ  ...فرازی کنار تو خوبه چقدر:مروارید

 

 عمیف   نفس...بزنم ایاضافه و بیخود حرف خواستمنیم

 ...گفتم کوتایه مکث از بعد و کشیدم

 

 ...اصال اینا همه بیخیال:مروارید

 

 بردو اشیقه سمت دستشو...بود زده خشکش که اشوان

اهنشو اول دکمه  ...کرد ازب پنر

 

سه روزی باالخره...بیخیال آره:اشوان  چنر   همه که منر

 ...باشه خوب
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 ...شدم بلند جام از

 

 ...امآماده من:مروارید

 

کت از هم کنار و شد بلند جاش از اونم  خارج شر

کت این از زار حایل با قبل دفعه...شدیم ون شر  رفته بنر

 ...بودم

 

 

 گفتنیم بهم رو واقعیت اشوان قبل دفعه اگه دونمنیم

 موقعیت از دونمیم ویل بودم حایل چه در و کجا من االن

م دارم که االن...راضیم خییل یعپ   راضیم اآلنم  پیش منر

 ...خوشحالم فراز
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 این الیق من...بزنم حرف حسای   درست باهاش اینبار باید

 فراز توجیه حال در دائم خودم پیش البته...نبودم ها رفتار

 ...بودم

 

 در بدونه باید ویل داشته نیاز دوری و تنهای   به االاحتم

ایظ هر  ...میکنم حمایت ازش همیشه...اونم کنار من شر

 

 ...شدیم اشوان ماشیر   سوار

 ...نبود دلم تو دل

 

  گفتم و اشوان سمت چرخیدم

 

 ...فراز پیش برسیم کشهیم طول چقدر:مروارید

 

 نکرد اهمنگ...آورد یم در حرکت به ماشینو که طور همون

ه اصال  ...گفت جلو به خنر
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سیم:اشوان  ...زود خییل...منر
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 فراز

 

 ...کردم نگاه شهرام به خشم از پر

 فوت من سمت دودشو و زد سیگارش به عمیف   پوک

 ...کرد
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 پدرم نبود؟اون مرد این وجود تو محبت یا رحم ایذره چرا

 نداشت؟ پدرانه احساس ایذره ویل بود

 

 ...سوختم یم داشتم درون از

 

 شده؟ عوض نظرت خب:شهرام

 

 ...بودن ایستاده شش پشت بادیگاردش تا دو

 

 ...غریدم خشم با

 

 انجام رو میخوای  که کاری هیچوقت...خامه خیال:فراز

 ...بردارررر شم از دست کردم جدا ازت زندگیمو...نمیدم

 

 ...شد نزدیک بهم قدم یک و زد پوزخندی
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 برات مادرت دیگه انگار...عزیزم پرس بینیم یم حاال:شهرام

 نیست؟ مهم

 

 کاری انجام به مجبور و تهدید منو مادرم طریق از همیشه

 داشته کاری اون با نمیتونه بودم فهمیده دیگه ویل میکرد

 ...باشه

 

 ...کردم سکوت

 

 درب اتاق این دیوار سمت کرد پرت سیگارو...شد عصبای  

ه...داغون  ...من جهنم یا زندان بگم بهن 

 

 ی   تو تا نیاوردم راه ش از موقعیتمو و پول من:شهرام

 ...کپ  یم ازدواج نوشیر   با...بزاری حراجش به لیاقت
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...گرفت جوابشو خودش انداختم زمیر   روی تف  

شماره کرد خارج کتش جیب داخل از گوشیشو حرص با

 ...گوشش دم گذاشت اونو و گرفت ای

 

 چیشد؟:شهرام

 

 لبخند شهرام که گفت چ   خط پشت مخاطب دونمنیم

  گفت و زد خبیپ  

 

 ...پرس آفرین...خوبه خییل...خوبه:شهرام
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جیبش داخل رو گوشر  آرامش با و کرد قطع تماسو

 ...برگردوند

 

 ...کرد نگاهم لبخند با

 

 بودیم؟ کجا:شهرام

 

  گفت و زد اششقیقه به انگشتشو

 

؟ ازدواج نوشیر   با تو که... آهان:شهرام  نمیکپ 

 

 میتونست میکرد فکر بود؟چرا چند چند خودش با شهرام

 یک تا...کنه زنیکه اون با ازدواج به مجبور رو من مثل آدیم

  اون بند پای منو میتونست
 
 ؟ کجا کنه؟تا زندیک

 

 ..نزدیک خییل شد نزدیک بهم
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...داشت فاصله باهام قدم یک فقط

 

 گناهیم دنیا تو شهرام یعپ   میکردم فکر این به داشتم

 ؟ باشه نشده مرتکب که مونده

 

 

 ...داره دوستت خییل معلومه:شهرام

 

 ...کردم نگاهش سوایل و گیج

 

 اومده پاشده جنوب از که داره دوستت انقدر:شهرام

 دنبالت؟ تهران

 

 ...بست یخ رگام تو خون
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ؟ مروارید

 

ه اون نکبت آخه:شهرام  عقب خانواده با دوزاری دخن 

 دادی؟ ترجیه بهش نوشینو که دارن چ   دشمون

 

د حرف مروارید مورد در داشت اون  از میدونستم...منر 

ه ابروم گوشه حرص  ...بود حاالتم همه متوجه شهرام...مین 

 

 

 میخوره هم به نچه؟حالم کیلوی   عاشف   و عشق:شهرام

 جاده به زده اینجوری من همخون من پرس میبینم وقپ  

 ...خایک

 

 

 ...بودم افتاده نفس نفس به حرص از
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طعمه قناریت اون یا و کپ  یم میگمو که کاری یا:شهرام

 ...میشه همایون و ارسالن

 

 ...اومد جوش به خونم...شد گرد چشمام

 

 فهمیدم...بود غریبه خودمم گوش به که زدم فریادی

 ...گرفتم یقشو و کردم دراز دست چیه منظورش

 

 زدم فریاد

 ...آشغاااال:فراز
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ل خشم و حرص از  داده دست از خودمو کنن 

دم فریاد و میکوبیدم در به محکم...بودم  ...منر 

 

 ...شهراااام...کی    باز درو این بیان بگو شهرام...شهرام:فراز

 

 صندیل سمت بردم هجوم...بودم افتاده نفس نفس به

 ...داشتم برش و چوی  

 

 به یدمکوب محکم خییل و کرده بلندش قدرت و خشم با

 ...نداشت ایفایده ویل در

 

 و کردم تکرار عملو همیر   و کرده بلند رو صندیل دوباره

 ...زدم فریاد همزمان

 

 ...بیارن در اینجا از منو بگو هاتنوچه به شهرااام:فراز
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...شاغم نیومد هیچکس...نشد باز در ویل

ون از صدای    اطراف این هیچکس انگار...اومد نیم بنر

 ...نبود

 

 ...میخواست گریه دلم ها مدت عدب

 ...افتاد اشکم قطره اولیر   بغض از

 بود؟ فرستاده کجا مادرم

 بیاره؟ مروارید ش بالی   چه میخواست شهرام

 ...میومد بر کاری هر رحم ی   اون دست از

 

 

 تکیه بهش و نشستم و رفته دیوار سمت و افتادم شفه به

 ...دادم

 

 بهش و اشوان شاغ رفته ااینجا؟چر  بود اومده چرا مروارید

 کرده؟ اعتماد
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 از من از بیشن   اون...شد مشت دستام اشوان یاد به

 نابود اونو حال و گذشته شهرام...خورده زخم شهرام

 ...کرده

 ...گرفته نادیده اونو

 

 برسه روزی دونستمنیم ویل میکرد دوری من از اواخر این

 ...شهرام همراه و همدست بشه که
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 نباخته شهرام به رو قافیه و کرده صن   روز چند این تو

 ...بودم

 ...نداشتم ایچاره ویل میشه نگرانم مروارید میدونستم
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...بود صفر باهاش ارتباطم امکان

 

 ...بود شهرام دستای تو االن مروارید و

 کنم؟ چیکار دونستمنیم

  و عصبانیت از
 
 ...بایسته قلبم بود مونده کم بیچاریک

 ...بودم نگرفته قرار فشار و تنگنا تو انقدر حالب تا

 

 بچه به اون کردیم عمل تهدیداش به که بود آدیم شهرام

 اونو که مرواریدی به برسه چه نکرده رحم خودش های

 اذیت مادرمو میتونست درسته...دونهیم خودش دشمن

 تو که مادرم ثروت و موقعیت بخاطر حداقلش ویل کنه

 ...گرفتنیم نفسشو بود دستاش

 

 ...رفتم در سمت و شده بلند جا از دوباره

 

 ...غریدم حرص با
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 رو میگه که کاری بگیر   شهرام ؟به اینجاست یک:فراز

 ...میکنم

 

 

 باز صدای شنیدن با...کردم تکرار رو جمله همیر   دوباره

  آهپ   در شدن
 
 فهمیدم بودم دیده ورود هنگام که بزریک

ون اون کش  ...بوده بنر

 

 ...بره پیش میخواد کجا تا شهرام ینمبب بزار

 ؟ داشت خواهد ثمری چه من و نوشیر   ازدواج

  یه
 
 ...شد و عشق ی   زندیک

 

 زدن گول چاره راه تنها...بخرم فرصت فقط میخواستم

 ...بود شهرام

فتم اینجا از باید فعال ون منر  ...بنر
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باشه چ   هر ویل گرفت کم دست شهرامو نمیشه درسته

  از من
 

 ...شدم بزرگ رحمش ی   خود پیش بچیک
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  مروارید

 

 دستشو و زد پوزخندی...کردم نگاه فراز پدر به نفرت با

 ...کوبید صورتم به محکیم سییل و کرده بلند

 

 به نگاهم...رفتم عقب قدم یک لرزون لپ   با و کردم بغض

 اونجا درهم اخمای با اشوان ، افتاد شهرام ش پشت

 ...میکرد گاهن پدرشو و ایستاده
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

تم کردم فکر بزنه؟من گول منو تونست چجوری  پیش مین 

 ...فراز

 

  گفت عصبانیت با شهرام

 

ه:شهرام ؟ درازی زبون من برای حاال عوض   دخن   میکپ 

 

 رحم ی   و سنگدل انقدر میتونه چجوری بودم گفته بهش

 ...بود سییل اون جواب خانوادش؟و به نسبت باشه

 

 ...اشوان سمت چرخید

 

 فهمیده اینکه بعد فراز انگار زده زنگ همایون:هرامش

 ...اومده عقل ش ماست دست قناریش

 

 ...کرد نگاه پدرشو شد و خشک اشوان
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 میشه؟ چ   حاال:اشوان

 

 و جدیت با و داد تکون هوا تو دستشو وار عصپ   پدرش

  گفت نفرت و خشم

 

 نگه گوساله و گاو چندتا بچه بجای اول همون از:شهرام

 ...داره فهم و عقل شما از بیشن   خر...بود بهن   شتممیدا

 

 غصه با من...خورد گره هم به اشوان و من نگاه بیر   این

 ...شکسته غروری با اون و کردم نگاهش

 

 

ه این:شهرام  خوب اون ارسالن دست میسپارم رو دخن 

ای   همچیر   حساب به بلده
 ...برسه دخن 
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...افتاد لرز به تنم...ترس از کرد پا به هیاهو قلبم
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  شد نزدیک پدرش به قدم یه اشوان

 

و این گفپ   ویل:اشوان  من؟ به میسپاری دخن 

 

 ؟ جونم از میخواسی    چ  

 بودن؟ یک دیگه اینا

 بود؟ اینجوری چرا دنیاشون

 ...باشه اونجوری داشت حق بیچاره فراز پس
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 براش دلم همیشه از بیشن   و سوختیم فراز برای دلم

 ...بود شده گتن

 

 توان که بودم ترسیده شهرام رحیم ی   و جدیت از بقدری

 ...نداشتم زدن حرف

 

کت بودم رفته وقپ    پیشنهاد بهم اشوان که کاری دنبال  شر

 ...بود داده

 بودم نشسته انتظار سالن تو که ایدقیقه چند همون

کت دیوار و در رو عکساشو  ....بودم دیده شر

 ...فراز تا داشی    هم به یادیز  شباهت شهرام و اشوان

 

 ...بگم لرز و ترس با اونم کلمه چند تونستم باالخره

 ...نالیدم بود گرفته گریه بخاطر که صدای   با

 

 کجاست؟ فراز:مروارید
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...زد فریاد و من سمت چرخید دوباره شهرام

 

 ...جهنم:شهرام

 

 اشارشو انگشت و پرسش سمت چرخوند اشوتنه نیم

 ...گرفت سمتش

 

 مسائیل چه درگنر  منو احمق فراز اون تو ببیر  :شهرام

 خطرو این من...سمه ما خانواده برای دخن   این...کردین

 ...میکنم رفع همیشه برای

 

 ناراحت و افتاده ایشونه با افتاد اشوان به نگاهم دوباره

 ...میکرد نگاهم

نیم دلم دیگه چرخوندم شمو و گرفتم ازش نگاه نفرت با

 ...شببینم خواست
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

م خودمو جلوی نمیتونستم ویل  بیر  ...نکنم گریه تا بگنر

ف و انسانیت که بود فراز فقط خانواده این مردای  شر

 امنیت احساس پیشش آدم که بود اون فقط داشت

 ...میکرد

  اینا
 
 ...انسان جلد تو بودن گریک

 و کرده اعتماد اشوان به اینکه از بودم پشیمون چقدر

 ...ودمب انداخته تله تو خودمو

 ...میخواست فرازو امن و گرم آغوش دلم
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 خونه این گوشه نگهبان یه مثل اشوان و بود رفته شهرام

 ...بود ایستاده نداشتم بررسیش برای رغبپ   هیچ که
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ون برم اینجا از میخواست دلم فقط من  ...بنر

 ...ببینم سالم و صحیح اونو و فراز پیش برم میخواستم من

 همدیگه به کدوم هیچ که خالفکار خانواده یه بیر   انگار

 ...بودم گرفته قرار کی    نیم رحم

 

 قرار وضعیپ   و موقعیت چه تو االن من فهمید یم بابا اگه

 ...میکرد سکته نکرده خدای   گرفتم

 دروغ خانوادش به که آدیم عاقبت...من عاقبت اینه و

 ...کنهیم میخواد غلظ هر خودش و میگه

 ...بود داده هشدار بهم شهرام ابتب فراز

 ...فراز خشم و نفرت اونهمه نبوده بیخودی پس

 

 

 ...خواستمنیم من:اشوان
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...شووو خفه:مروارید

 

 نیست دار خود دیگه کرده گنر  منجالب وسط که آدیم

 رو کنهیم فوران درونش از که غضپ   و خشم نمیکنه سیع

ل  ...کنه کنن 

 

 ثانیه چند برای شد باعث من نفرت و خشم از پر جواب

 ...کنه سکوت

 منتظر...بشه زب  ح بود قرار که حیووی   مثل بودم شده

 ...شاغم بیاد قصابم بودم

 

 ...اومد حرف به دوباره

 

ارم من...بشه اینجوری نبود قرار:اشوان  باهات کاری نمنر 

 ...باش مطمعن باشن داشته
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه و زده پوزخندی  گفتم حرص با بهش شدم خنر

 

 حرفتو؟یعپ   این کنم باور ؟باید خواسپ   نیم تو:مروارید

 و تو حق در ظلم کم که شناش؟پدری نیم خودتو پدر تو

 پر دلش چقدر فراز که آخ...نکرده خانوادت بقیه و فراز

  این از بود
 
 به داشتم انتظار نفهیم و خریت با من و زندیک

 شهرام گفته بهم فراز...کنه فراموش رو چنر   همه راحپ  

 نادیده رو تو همیشه چطوری آورده شت بالی   چه

 ...نداره قبول هم رو پرسشر  اینکه اون حپ  ...گرفته
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  فراز
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

ای   یه نوشی    مشغول عاقد
  دفن   تو چنر 

 
 ...بود بزریک

 

 و آویزون لبهای   با نوشیر  ...شد حبس سینه تو نفسم

د نق لب زیر و بود نشسته هم در اخمای    ...منر 

 

 پیش میکردم فکر که اونجور چنر   هیچ کشید یم تنر  شم

 منو که بود حرفا این از تر موذی و ناتو شهرام...بود نرفته

و همه تدارک اون کنه رها خودم حال به  ...بود دیده چنر 

 

 منجالی   بد تو...کردم باز دوباره و کرده مشت دستامو

 ...کردم گنر 

 

 
 
 ازدواج نای و بودم کرده نوشیر   با که رفتارای   بعد ظاهرا

 اونم بود روشن و عیان کامال بودنش اجباری که زوریک

 ...رسید نیم نظر به راض  
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و رفتیم پدرش سمت و میشد بلند صندیل روی از مدام

 یم بر جاش ش دوباره ایدقیقه چند پچ پچ یه از بعد

 ...گشت

 

ه که کردم نگاه شهرامو و کرده بلند شمو  اخم با و خنر

 ...بود گرفته نظر زیر منو

 کنم؟ چیکار باید میکردم فکر این به مدام

 ی   رحم ی   این دست از مرواریدو چطوری جهنم به خودم

 بدم؟ نجات وجدان

 

 چیکار؟ میخواست رو ثروت و پول اینهمه شهرام

 

 ...آمادست چنر   همه خب:عاقد

 

 ...رفت عاقد سمت و شد بلند جاش از شهرام
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

بان ویل ی هزار رو رفت من قلب ض   کردن سکته با چنر 

 ...نداشتم فاصله

 

یف داماد آقا خب:عاقد  ...کنید امضا اینجارو بیارید ترسر
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 ...چکید پاییر   امشقیقه از عرق  

 ...نشست پدرش رو نوشیر   از شدم گرد چشمای

 ...بود سنگیر   برام ها ثانیه این

 ...نبودم هوا و حال این تو انگار

 ...نبودم خودم من درد

 ...نبود لعنپ   ازدواج ینا دردم
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بشه راحت بابت این از خیالش وقپ   که بود شهرایم دردم

 ...بیاره مروارید ش بالی   چه نیست معلوم

 

و اون نباید   وارد دخن 
 
 ...میکردم خودم جهنیم زندیک

 ...شدم زندگیش آرامش خوردن هم به باعث من

 طاقت که گرفتمیم رو لعنتیم دل این جلوی باید

 ...مرواریدو ازدواج بیاره تاب...بیاره

 ...بود خانوادش کنار سالمت و صحیح االن حداقل

 

 ...شدم خودخواه که من به لعنت

  این با فراز تو به لعنت آره
 
 ی   این با...عجیبت زندیک

 ...پدریت

 

 ؟ داماد آقا:عاقد

 

 ...بود ایستاده کنارش شهرام که شد جلب عاقد به توجهم
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قنوسق   سهیال محبوب  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 به نمیشم بلند جام از و خورمنیم تکون دید وقپ   شهرام

 ...کرد ایاشاره اشنوچه

 

 ...شونم رو گذاشت دستشو و اومد من سمت اشنوچه

 

 ...گرفت فرا وجودمو تمام خشم

 

 کنم؟ چیکار باید

 کنم؟ چیکار باید

 

 مغزم تو هم ش پشت و مدام بار هزار هزاران جمله این

 ...میشد تکرار

 

 ...کردم نگاه شهرامو نوچه چشم گوشه از
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...نبود صورتش به من نگاه ویل

 کرده فرو شلوارش کمربند زیر که بود ایاسلحه به بلکه

 ...بود

 

 

 

 568_پارت#

 

  و کار
 
 ...نبود درست وقت هیچ شهرام زندیک

 میده انجام هم سنگیر   های خالف کاراش کنار میدونستم

 ...بودم نکرده مسائل اون قایط خودمو هیچوقت ویل

 

اطوری سقوط انتظار هیچوقت رامشه انگاری  خودشو امن 

 ...نداشت

 ...نداشت هم جانشیر   به نیازی انگار
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...دیگه شو بلند:شهرام

 

 ...بهم داد دستور...بود جدی و تحکم پر صداش

 

 ...شدم بلند جام از من و

 راستم دست...نداشت رو زدم که حرکپ   انتظار اشنوچه

ون بندشکمر  زیر از اونو و رفت اشاسلحه سمت  بنر

 ...صورتش تو کوبیدم چپمو آرنج همزمان و کشیده

 

 ...افتاد اتفاق ثانیه چند تو اینا همه

 

 ...زد جییع   نوشیر  

 

 ...نباشه کش شم پشت تا رفتم عقب عقب
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...بود افتاده زمیر   رو شهرام نوچه

 

 ...زدم فریاد کمرش پشت رفت شهرام دست تا

 

 

 ...شهرام نکن ایاضافه حرکت:فراز

 

 عصبانیت با فقط بود دوست جون بشدت که شهرایم و

 ...کرد نگاهم نفرت و

 

 ...بود شده قایم پدرش پشت نوشیر  

 

 میکنه؟ غلظ چه داره پفیوزت پرس این شهرام:اردالن
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ی حرص با شهرام  ...کرد نگاهم بیشن 

 

و همه خودم شش به زده اردالن، هیج  :شهرام  چنر 

 ...میکنم درست
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 و گردوندم یم اونا بیر   مدام رو اسلحه و زدم وزخندیپ

 ...میگرفتم نشونه همشونو

 

 گایه از هر فقط و بود شده قایم و رفته منر   زیر عاقد

 ...میکرد نگاه منو منر   باالی از و کرده بلند ششو

 

 ...دادم قورت دهنمو آب
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 غریدم

 

 گفتم...نکن کاریات کثافت این قایط منو گفتم بهت:فراز

 ز 
 
  از من ندیک

 
 ...سواست تو جهنیم زندیک

 

 پاییر   دستاشو...بود اومده خودش به کیم که شهرام

 ...انداخت

 

 میخواست پدرش از و بود شده بلند نوشیر   گریه صدای

 ...برن اینجا از

 

 ...بودم مروارید دلواپس

 

 ...گرفتم نشونه شهرام سمت تفنگو
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 فرستادی؟ کجا مرواریدو:فراز

 

 چشماش که بود خشم از پر و جدی ایاندازه به لحنم

 ...گفت سوالم به دادن جواب بجای شد گرد

 

 در باهم بزار...نکن خراب خودتو آینده فراز:شهرام

 اون میگم اشوان به من باشه...باشه...بزنیم حرف موردش

ه  ...کن گوش من حرف به فقط تو بره کنه ول رو دخن 

 

 از تردروغگو  اینکه یادآوری با ویل شدم سست کیم

 ...گرفتم محکمن   سمتش رو اسلحه ،دوباره خودشه شهرام

 

 گفت عصبانیت با اردالن بزنم حرق   خواستم تا
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 همکاری هیچ...شهرام درک به برین پرست خودتو:اردالن

 منه برای فقط محموله اون...نداریم باهم دیگه

 ....فهمیدی؟

 

شو دست اردالن  بره در سمت خواست و بود گرفته دخن 

 اششونه به و آورد در اسلحشو حرکت یه تو هرامش که

 ...کرد شلیک

 

 ...پیچید فضا تو نوشیر   جیغ و اردالن درد از پر صدای

 

 ...که بره سمتشون خواست شهرام نوچه
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 ...نکردم پیدا واکنشر  دادن نشون برای مجایل

 چشمام با و رسید گوشم به گلوله شلیک دوباره صدای

 ...دیدم زمیر   رو اموشهر  افتادن

 

 ...بود کرده شلیک بهش نوشیر  

 

 ...عوض   درک به برو:نوشیر  

 

 ...بودم نکرده استفاده اسلحه از حال به تا بود زده خشکم

 سینه از خون بود افتاده زمیر   رو باز چشمای با شهرام

ون اش  ...ریختیم بنر

 ...کند یم جون داشت

 

 حال...زد زانو پدرش کنار و افتاد دستش از اسلحه نوشیر  

 ...نبود وخیم زیاد اردالن
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...افتاد پاییر   دستم

 

 چسبیده جونش ترس از هیکل قدو اون با شهرام نوچه

 دیوار به بود

 

 دستکش و دفن   برداشی    بعد و اومد در منر   زیر از عاقد

 ...فرارکنه مهلکه از خواست

 

 ...رسید در به تا ویل

 ...زد خشکش

 

 ...اتاق تو ریخی    یمنظا لباس با مامور چندتا

 

 ...رفتم عقب عقب و افتاد دستم از اسلحه
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 ...منو حپ  ...کردن دستگنر  رو همه

 

 مرواریدی و اشوان با شدیم خارج ساختمون اون از وقپ  

 ...بودن ایستاده مامورا کنار که شدم مواجه

 

 ...میکرد گریه داشت مروارید

 

 ...شد گرد چشماش و زد خشکش دیدنم با

 

  و گرای  ن از پر
 

 راحپ   نفس... کردیم نگاه همدیگرو دلتنیک

 ...کشیدم

 

  بیاد سمتم خواست تا

 ...کشید عقب اونو زی   مامور
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ی نگرای   با امبسته دستای دیدن با   ...کرد نگاهم  بیشن 

 

 با که اشوای   رو...نشست برادرم ،رو اون از من چشمای و

ه پشیمون چشمای   و افتاده های شونه  ودب من به خنر

 

 

 

 571_پارت#

 

 ...شدم خارج بودن باز که های   در از

 ...بودن منتظرم خیابون اونور اشوان و مروارید

 

 و شهرام های نوچه از بازجوی   بعد من گنایه ی   فهمیدن

ی و نوشیر    غنر  هایمحموله توقیف و اردالن دستگنر

 ...نبود سخپ   خییل کار قانونیشون
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 ...شهرام و

 ...مرده ممیدونست که شهرایم

  درست اینکه شانس چون بودم ناراحت
 
 پدر و کنه زندیک

 برای خوی   شوهر و فرزانه و اشوان و من برای خوی  

 ...بود داده دست از همیشه رو باشه توران

  درست
 
 ...نکرد زندیک

و همه  ...بود کرده زهر ما کام به چنر 

 ...خاک زیر برد اونو طمع حرصو

 

 

 صفر به فاصلمونو شی    ع قدم چند با رسیدم مروارید به تا

 ...کرد بغلم و رسوند

 

 ...عشقم:مروارید

 

 ...کشیدمش آغوش به محکم...زد هق بعد و
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 ...کشیدم نفس موهاشو عطر و بوسیده ششو

 

 ...دلم عزیز:فراز

 

 پوشیده مشیک لباس...کردم نگاه اشوانو و کرده بلند شمو

 ...بود

 

 نجات مرواریدو که بوده اون افتاده اتفاق   چه میدونستم

 ...بود داده لو پلیسا به مکانو اون و داده

 انجام اشوان که کاری و مروارید سالمپ   فقط وسط این

 ...بود قلبم تسکیر   بود داده

 

 و کرده بلند ش که مروارید چشمای تو و کردم خم شمو

ه میکرد نگاهم اشکیش چشمای با  ...شدم خنر
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وع یه ما برای ویل...عزیزم شد تموم دیگه:فراز  شر

 ...دوبارست

 

 ...گرفت شکل مروارید لبای رو آرویم لبخند

 

 ...پایان

۱۴۰۱/۲/۲۲ 
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