
 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 (اول جلد)من_وانهید_مرد#

 به قلم فرناز احمدلی

 یکار خراب بخاطر و هیپزشک روان یدانشجو ناردونه

 شهیم اخراج داره کرده دانشگاه تو که

 درسش به دوباره کنن یم قبول استادش وساطت با

 .....اما بده ادامه

 دیبا ناردونه که نهیا اونم و داره شرط هی استادش اما

 یهرکار نه اونم هکن کار مارستانیت هی تو بره

 یلیخ ماریب هی درمان رو بزاره تمرکزشو تمام دیبا

 یزندان مارستانیت اون اتاق نیتر گرون تو که مهم

 .......شده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مارستانیت تو سال پونزده که هیروان ماریب هی سورن

 حاال ترسن یم بهش شدن کینزد از همه و بوده

 بشه کینزد بهش دیبا ما ناردونه

 بلکه ستین یمعمول ماریب هی سورن که دونه ینم یول

 بخش لذت واسش آدما کشتن که وونستید نابغه هی

 .......کنندست کیتحر و

 مات سوم جلد تو قراره رمان نیا یتایشخص دوستان

 وندنیبپ رها و ساواش یتایشخص به

 دیبخون رمانو حتما پس
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من_دیوانه_مرد#

 اول_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 عمیقی کشید خیره به در سفید رنگ نفس

هنوز قدم اولو برنداشته بود که صدای پرستاری که  

 همراهش بود بلند شد

پرستار : به هیچ وجه از خطوطی که کشیده شده  

 جلوتر نرید

 خطرناک 

 اصال سعی نکنید دستاشو باز کنید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یا واسش دل بسوزونید 

قبال چهارنفر بخاطر اینکه از سر دلسوزی دستاشو باز  

 ارستان شدنکردن راهی بیم

 دوتاشون هنوزم خوب نشدن  

 دارن البته اون دوتای دیگه دست کمی از دیوون ها ن

 صداشو پایین آورد و چیزی گفت که ناردونه نشنید

 ناردونه با جدیت ابروهاشو باال انداخت و گفت : 

چرا باید از روی دلسوزی دست یه بیمارو باز 

 کنن!؟؟!؟!! 

داشو پایین آورد و با پرستار نگاهی به اطرافش کرد ص

 : ترس گفت

 میگن چشاش جادو داره 

 یفتش میشههرکی نگاهش میکنه عاشق و ش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و سر دو روز نشده همه اخطارارو فراموش می کنه 

دوتا دکترای قبلی که زن بودن به قدری عاشقش شده 

 بودن 

 که استاد رسولی مجبور شد جفتشونو اخراج کنه

زور بیان اینجا تا  هنوزم یه وقتایی سعی میکنن به 

 ببیننش

 اما نگهبانا اجازه نمیدن 

 دکتر رسولی میگه همش خرافات 

 ولی من مطمعنم آدمو جادو میکنه  

 البته خودم تا حاال ندیدمش

 می ترسم برم تو  

 نمی خوام مثل اون چهار دکتر قبلی بشم 

 حتی اون دوتایی که مرد بودنم دوستش داشتن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از من نشنیده بگیر 

 اصال به چشماش نگاه نکنیعی کن ولی س 

 خطرناک  

 ناردونه چشماشو باریک کرد 

 از خرافات متنفر بود 

واقعا داشت به سالمت عقل پرستار رو به روش شک 

 می کرد 

 چیزی به اسم جادو وجود نداشت

 نمی دونست چه بالیی سر دکترهای قبلی اومده 

 ولی حتما می فهمید 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من_دیوانه_مرد#

 دوم_رتپا#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

دانشگاه مدیون دکتر رسولی بخاطر اخراج نشدنش از 

 بود

 دکتر خوب می دونست از خرافات متنفر  

 تازه دلیل اینکه انتخابش کرده بودو می فهمید 

 ناردونه : ممنون می تونید برید 

 پرستار : می خواید تنها برید داخل دکتر،؟!؟!؟!؟؟ 

 ؟!ناردونه : بله مشکلی هست؟!؟!؟! 

 پرستار : مشکل که نه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی هواستون باش چی گفتم

 از خط قرمز رد نشید 

 دستاشو باز نکنید 

 تو چشماش نگاه نکنید و........  

لبشو گاز گرفت درحالی که ازش دور میشد آروم گفت 

 : عاشقش نشید

 ناردونه بی حوصله دیوونه ای نثار زن کرد 

 استاد رسولی چیز زیادی نگفته بود 

 نست نزدیک به پونزده سال اینجا بودهمی دوفقط  

 و تا حاال حرفی نزده 

 که این یه مورد خیلی بحث برانگیز و عجیب بود

قدرت بدنی باالیی داشت و نزدیک شدن بهش ممنوع  

 بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گرون ترین اتاق وی ای پی در اختیارش بود 

 اخل رفتپرونده رو زیر بغلش زد و د

 یزو کامل میشد دیدپرده ها کنار رفته بودند و پای 

حقیقتا اتاق وی ای پی مرد دیوونه از تمام خونشون  

 خوشگل تر بود

 با اینکه همه چیز سفید بود 

 اما خیلی خوشگل بود 

 نگاهش به مردی قد بلند اما یکم الغر افتاد 

 که پشت به اون روی تخت نشسته  

 ردو به بیرون نگاه می ک

 بودمرد در عین الغری هیکلی و عضالنی ام 

 با اینکه فقط پشتشو می دید 

 اما انرژی و قدرت خاصی ازش احساس می کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یجور احساسات سرد و خالص

 از اون دسته احساساتی که ترسناک و خطرناک ان  

روی صندلی که بیرون خط قرمز با یکم فاصله گذاشته 

 شده بود نشست

 د و روی پاش گذاشتپرونده رو باز کر 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_نهدیوا_مرد#

 سوم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گلوشو صاف کرد سعی کرد جدی و محکم باش

 .. ..ناردونه : من دکتر جد. 

با چیزی که دید شوکه از روی صندلی پرید و یه قدم 

 عقب رفت

چشمای مرد یه چیز فراتر از حرف های پرستار و  

 استاد بودن

 اصال هیچ کس بهش نگفته بود قرار 

 ببیندهمچین چیز ترسناکیو  

 تونست درست توصیفش کننمی 

شاید بیش از حد زیبا اما ترسناک توصیف خوبی  

 براش باش

 سیاهی مردمکاش از آدم های نرمال یکم بیشتر 

 نده بودناما در عین حال خیره کن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

احساس می کرد با نگاه کردن تو چشماش به آسمون  

 شب خیره شده 

 ودنگاه خیره مرد رو به روش بیش از حد عمیق ب

ناردونه همه اعتماد به نفسش رو جمع کرد و روی  

 صندلی نشست 

 احساس کرد پوزخند محوی روی لبای مرد نشست

 سرشو تکون داد و گفت : 

 من دکتر جدیدتم سور ن..... 

 اسم عجیب اما قشنگی داری 

 سرشو بلند کرد خیره در چشم های مرد گفت : 

 درست مثل چشمات 

 وزخندشو ببینهحاال به وضوح می تونست پ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

عجیب بود تا جایی که استاد گفته بود مرد بجز مواقعی  

 که کسی از خط قرمز رد شه

 نشان نمیدههیچ واکنشی به حرف های بقیه 

 اما االن به وضوح پوزخند می زد  

 یعنی ممکن بود دکترهای قبلی

 اتفاق هایی که تو جلسه های درمانی افتاده 

 رو از استاد قایم کرده باشن 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 چهارم_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 ناردونه : بهتره هرچی زودتر باهم کنار بیایم

 هم سروکار داشته باشیم چون قراره واسه یه سال با 

 سور ن تا جایی که استاد گفته بود  

تو زیاد به افرادی که بیرون از خط قرمزش واکنش 

 نشون نمیدی

 ق داریاما مثل اینکه امروز یکم فر 

 هوم!؟!؟!؟؟!؟؟  

سور ن بدون اینکه جوابشو بده دوباره به سمت پنجره 

 چرخید و به بیرون خیره شد

 بری بیرون!؟؟!؟!؟!؟ ناردونه : دوست داری 

 اگه بخوای میتونی دوباره به زندگی عادیت برگردی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 البته اگه باهام همکاری کنی تو.......  

 سور ن : چرا نمیای جلوتر دکتر 

 میتونیم راحت تر باهم ارتباط برقرار کنیموری اینج

 ناردونه شوکه ابروهاشو باال انداخت 

 داشتمثل اینکه استاد از چیزای زیادی خبر ن 

 مثال اینکه بیمارش کامال حرف میزد 

 بجز چشم هاش چیز عجیب دیگه دی وجود نداشت  

 ناردونه : پس میتونی حرف بزنی!!!! 

 فکر می کردم.......

 به سمتش چرخیدکامال سورن  

 لبخند ترسناکی روی لب هاش بود 

 چشماش.......  

 چشماش واقعا ترسناک بودن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : فکر می کنی چقد میتونی دووم بیاری!؟!؟!؟!  

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت : 

 فرقی نداره من چی فکر میکنم

 برای مدت یه سال اینجام 

 و همه تالشمو واسه خوب کردنت میکنم 

سورن : می خوای کاری که پونزده سال هیچکس  

 نتونست انجام بده رو انجام بدی!؟!؟!!؟؟ 

 سیخ روی صندلی نشستناردونه 

صدای بم و گرفته مرد رو به روش باعث میشد مو به  

 تنش سیخ شه

 این اولین بیمارش بود و احتماال ترسناک ترینش 

ولین ناردونه : گفتم که می خوام همه تالشمو بکنم تو ا 

 بیمارمی پس.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 پنجم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 قطع کرد و گفت : سورن با خنده حرفشو

 چرا نمیای جلوتر ناردونه  

 اگه می خوای واسه بهتر شدن حالم تالش کنی

 باید از نزدیک باهام ارتباط برقرار کنی  

 نگاهی به اسم روی روپوشش کرد  نیم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 جرقه خورد ر سر ناردونهچیز تاریکی د

 براش آشنایی ترسناکی داشتن این حرف ها 

 امیدوار بود چیزی که فکرش را می کرد نباشن 

وگرنه یک سال آینده به سخت ترین سال زندگیش  

 تبدیل میشد 

 لبخندی به صورت زیبا و ترسناک مرد رو به روش زد 

 و گفت : فاصلمون خیلی زیاد باش سه قدمه

 !؟!؟دیکت شم؟!؟!سرار داری نزچرا انقدر ا 

 سورن دستاشو را کشید 

 فاصله تختش تا خط قرمز دو قدم بود  

و زنجیرایی که به دستش وصل بودند فقط تا خط قرمز 

 کشیده می شدن

 دقیقا تا نک خط قرمز  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

فاصله صندلی که ناردونه روش نشسته بود تا خط قرمز 

 یک قدم بود

 شده بودهمه چیز خیلی دقیق اندازه گیری  

 یاد مردم ازم دور باشنسورن : خوشم نم 

 ناردونه : اگه می خوای به مردم نزدیک باشی 

 باید بیشتر از اینا واسه خوب شدنت تالش کنی 

 سورن نیشخندی زد و گفت : من خوبم ناردونه 

 اگه واقعا می خوای کمکم کنی 

 باید بیای نزدیک  

 ناردونه بی توجه به حرف تکراریش گفت :

 فکر می کنی؟!؟؟!!؟؟طول روز به چه چیزایی ر د 

 سورن رو تخت عقب رفت به دیوار تکیه داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

انگار که سرگرمی جدیدی پیدا کرده باش به ناردونه  

 خیره شد و گفت : 

 دکترای قبلی خیلی بهتر بودن

 تو حوصلمو سر میبری 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 �🨑�امیدوارم دستش به ناردونه نرسه

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_تارپ#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی در عین حال بیشتر جذبم می کنی

 هربار که واسه داخل اومدن مقاومت می کنی 

 شرایط خودتو بدتر می کنی 

 من در هر صورت می گیرمت  

 و اون موقعست که.......

 حرفشو نیمه ول کرد 

 چشمای سیاهش برق میزدن 

ناردونه از شنیدن لحن ترسناک و حرفای پر از تهدید  

 مرد به خودش لرزید 

 در دل لعنتی به استادش فرستاد

امیدوار بود دانشگاه ارزش اینکه یک سال تموم  

 وقتشو با یه دیوونه زنجیره ای بگذرونه رو داشته باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : من هیچ وقت پامو داخل این خط قرمز  

 نمیزارم سورن 

بهتر بجای فکر کردن به این چیزا به بهتر شدن حالت 

 فکر کنی

 د آزاد باشهر آدمی دلش می خوا 

 تو چی!!!!! 

تا حاال به این فکر کردی که خوب شی و از اینجا بری  

 بیرون 

چیز هست که بیرون از اینجا بخوای داشته 

 باشی!؟؟!؟!؟؟!؟

 سورن کمی سرشو کج کرد 

 و باعث شد رگ های گردنش به زیبایی نمایان شن 

 دیوانه جذابی بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ول زدهخاصش دکترای قبلیو گشاید با همین جذابیت 

 اما چطور هر چهار نفرشون گول خوردن!؟!؟!؟!؟

 یکم خودشو جلو کشید و گفت :

 من همین االنشم آزادم ناردونه 

 حتی با وجود این دستبندا و اون خط قرمز 

 هرچیزی که تا حاال خواستمو به دست آوردم 

 ناردونه : هرچقدرم وانمود کنی بازم آزاد نیستی 

کاری که می تونی انجام بدی اینه که از نی کل نمیبی 

 پنجره به بیرون خیره شی

دلت نمی خواد بجای خیره شدن بری بیرون و قدم  

 بزنی 

 دوست پیدا کنی

 یه زندگی جدیدو شروع کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عاشق ش.......  

ه خندیدن حرفش تموم نشده بود که سورن شروع ب

 کرد

 خندش از روی خوشی نبود 

 ودبیشتر هستریکی ب 

 سورن : زیاد تالش نکن دکتر  

 بیرون اومدن من از اینجا واسه

 هیچکس خوب نیست 

 مخصوصا تو که خیلی داری 

 میشی خواستنی

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 ناردونه نفس عمیقی کشید

 آب دهنشو قورت داد تا حرف بی ربطی نزن   

 یدهوانمود کرد قسمت آخر حرفاشو نشن 

 ناردونه : االن آره ولی وقتی خوب شی...... 

 سورن : من خوبم 

اینکه شما دکترای عقل کل فکر می کنید از من بیتشر  

 حالیتونه

 باعث میشه بخوام همتونو تیکه پاره کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دقیقا مثل اون دو نفر 

 ناردونه آب دهنشو قورت داد  

 با اینکه مرد رو به روش تو بند بود و اون آزاد

 ازم ترس شدیدی داشتا بام 

نکته هایی که توجهشو جلب کرده بودنو نوشت و با  

 تردید گفت :

 کدوم دونفر؟!؟؟!!؟  

 اومد سورن بلند شد و نزدیک

 با اینکه نمی تونست ناردونه را بگیره  

 اما بازم ترس شدیدی بهش القا می کرد

 در انتهایی ترین جایی که میشد وایساد  

 رزان ناردونه گفت :و خیره تو مردمکای ل
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

مثل اینکه بهت نگفتن چه بالیی سر دکترای قبلی  

 اومده!!!! 

وز تو احتماال فقط گفتن چهار نفر بودن و دو نفرشون هن

 بیمارستانن

ناردونه خشک شده بهش خیره شد تا حرفشو تموم  

 کنه

سورن لبخندی زد و دندونای سفید و یک دستشو به  

 نمایش گذاشت

 انداخته بود لذت می برد نمایشی که راه  انگار واقعا از 

سورن : اون دونفری که تو بیمارستانن قرار نیست زیاد 

 زنده بمونن

 لشون خوبه به زودی آشنا میشی با اون دونفری که حا 

 و اون دونفر دیگه.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اون دونفر دیگه بخاطر بریدگی عمیقی که روی  

 گلوشون داشتن مردن

 ر باال می اومد گفت :ناردونه با نفسی که به زو 

 داری دروغ میگی چهار.... 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن : خودتو گول نزن ناردونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من پونزده سال اینجا بودم

 چهارتا دکتر خیلی کمه 

با اینکه دکترای خیلی کمی پیدا میشدن که استادت  

 واسه درمان من بفرسته

 ردنارو انتخاب می کاما همیشه بهتری 

 و بزار جواب سوالی که قبال پرسیدیو بدم  

میکنه  تنها چیزی که االن اون بیرون  و وسوسم

 تویی..... 

 تو قراره طعمه جدیدم باشی

 البته قرار نیست زیاد اونجا بمونی 

 به زودی میای پیش خودم 

خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می کنی می  

 گیرمت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ت بلند شد ترس و عصبانیناردونه با  

 سرش داشت منفجر میشد

 قرار بود واسه بهبود مرد رو به روش تالش کن 

بیشتر داشت تحت تاثیر حرفای اون قرار  اما خودش 

 می گرفت

 با اینکه اولین بیمارش بود  

 اما بازم نباید انقدر وا می داد و می ترسید

 نفس عمیقی کشید و گفت :  

 واسه امروز بسه سورن

 فردا باز میام 

 امیدوارم بجای این حرفا یکم باهام همکاری کنی 

 بخاطر خودتم شده باید خوب شی...... 

 دیروز قصد داش با استادش حرف بزن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما نتونست پیداش کن 

 منشی گفت مسافرت کاری رفته 

 تلفنشم جواب نمی داد

 شایدم نمی خواست جواب بده 

 کالفه دستی بین موهاش کشید 

 ش شه و از اونجا برهل قولاست بیخیادلش می خو

 اما نمی تونست  

 باید دانشگاهشو تموم می کرد 

 اگه پدرش می فهمید اخراج شده

 مجبورش می کرد با نعیم ازدواج کن  

 در اتاقو باز کرد و داخل رفت

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن مثل دیروز پشت بهش روی تخت نشسته بود

 رگ ریزون درختارو نگاه می کردو از پنجره ب 

 ناردونه روی صندلی نشست نفسی گرفت و گفت : 

 روز بخیر سورن 

 امروز حالت چطوره!؟؟!!؟  

 نگاهی بهش کرد و گفت :  سورن نیم

 بازی دوست داری ناردونه ؟!؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه کامل به صندلی تکیه داد و گفت :

 بستگی داره چه بازی باش 

 : گرگ و برهرن سو 

 ناردونه آب دهنشو قورت داد  

 همین االنم می دونست آخر این گفتو گو

 به حرفای ترسناک مرد رو به روش ختم می شود 

 ناردونه : از آخرین باری که بازی کردم خیلی می گذره  

 چطور مگه؟!؟!؟ 

 تو دوست داری؟!!!؟! 

 ان داد و گفت :سورن با لبخند سرشو تک

 خیلی 

 ا مامانم بازی کردم بار ب آخرین 

 من گرگ بودم و اون بره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیلی بهم خوش می گذشت  

عاشق این بودم که بره هارو بگیرم و تیکه پارشون 

 کنم 

 بزرگ تر که شدم مامانم دیگه باهام بازی نمی کرد

 می گفت بزرگ شدم و دیگه وقت بازی کردنم نیست  

 چشم یه بره بهش نگاه می کردماما من هنوزم به 

 بره ای که باید اسیر دندونای گرگ میشد  

 بره ای که باید تیکه پاره می شد و آخرم شد.......

ناردونه دستی پیشونیش کشید و با صدایی که یکم  

 می لرزید گفت : 

 چه اتفاقی واسه مادرت افتاد ؟!؟!؟!؟ 

 سورن به دیوار تکیه داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

گودال های سیاه و ترسناکش رو با سرگرمی به  

 ه دوخت و گفت :ناردون

همون بالیی که وقتی یه بره گیر یه گرگ میوفته براش  

 افتاد

 ناردونه شوکه گفت : کشتیش؟!؟!؟؟؟ 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دهم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : اوهوم هنوزم صدای گریه هاش تو گوشمه

 خیلی لذت بخش بود  

 از اون موقع به بعد دیگه با هیچکس بازی نکردم

 پونزده سالی که اینجا بودم واسم سرگرم کننده بود 

دکترایی که سعی می کردن کمکم کنن و همیشه  

 دوروبرم می پلکیدن 

 همشون طعمه های خوبی بودن

 ولی بعد یه مدت کوتاه از چشمم میوفتادن 

 ه اولین بازی هم نمی رسیدناونقدر سریع که حتی ب 

درست واسه همینم هست که خیلی وقت یه بازی  

 حسابی نداشتم

 با لبخند بلند شد و به سمت ناردونه رفت 

 در انتهایی ترین جایی که می تونست وایساد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و خیره در چشمای لرزون ناردونه گفت :

 ازت خوشم میاد ناردونه 

 با اینکه فقط دو روزه دیدمت  

 ونم طعمه مورده عالقمی ولی مید

 می خوام باهات بازی کنم 

ه خسته شی و از پا اهات بازی کنم کمی خوام انقدر ب

 بیوفتی

 من میشم گرگ و تو میشی بره من 

 از این به بعد تو بره منی 

 طعمه منی 

 ناردونه از ترس و عصبانیت به نفس نفس افتاده بود  

 بترسونتشاجازه نمی داد یه روانی در بند 

 اینجا بود تا اونو درمان کن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نه اینه خودشم مریض و دیوونه شه

 زخند به سورن نزدیک شد پو با 

 صورتشو در نزدیک ترین حالت ممکن نگه داشت

 و خیره در چشمای ترسناکش با لحنی محکم گفت :  

 منم باز کردنو دوست دارم سورن

 ولی یه مشکلی وجود داره  

 مای تو بند بازی نمی کنماونم این که من با آد

 چون در هر صورت قرار نیست دستت به من برسه 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یازدهم_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

سورن بلند زیر خنده زد و باعث شد ناردونه با ترس 

 عقب بره

کاش می دونست با این حرفاش چه بالیی سر خودش 

 میاره

کاش می دونست تحریک کردن سورن عاقبت خوبی  

 نداره

 سورن : خوبه خیلی خوبه ناردونه 

 بزار یه قولی بهت بدم 

 اتاقهمین  من توی

 روی همین تخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تورو مال خودم می کنم 

 هیچ راه فراری واست نمیزارم 

 یجوری شکارت میکنم که خودتم نفهمی چی شده  

 ناردونه دندوناشو روی هم فشرد 

 یه قدم جلو رفت و سیلی محکمی به صورتش زد

 ضربش به قدری محکم بود که لب سورنو پاره کرد 

 خواست جلو بره شوکه از کاری که کرده بود 

 اما ترسید 

 کارش دیوانگی بود 

 نباید از خط رد می شد

 نباید اونو میزد 

 اما تقصیر خودش بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ی داشت با حرف هاش ناردونه رو مردک دیوونه سع 

 جری کن

 و البته موفقم شده بود 

سورن با چشم هایی براق سر تا پای ناردونه رو 

 بررسی کرد و گفت : 

 نهخودت نمیفهمی ناردو

 اما هر لحظه که می گذره 

 بیشتر واسه بازی هیجان زدم می کنی  

 خون لبش را کامل مکید

 ال می آورد ناردونه صورتشو در هم کشید داشت با 

 سورن : طعمش خوبه 

 یروز توام مزشو میچشی 

 ناردونه پرونده رو برداشت و با عصبانیت بیرون رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لعنتی به استادش فرستاد 

شون اینجوری می برای اولین کارنمی دونست همه 

 شن

 یا فقط خودش بود

اما مطمعن بود هیچکس برای اولین کارش با یه قاتل  

 دیوونه سروکار نداشته

 باید با استاد حرف میزد  

 البته اگه پیداش می کرد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوازدهم_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 احساس می کرد از قصد خودشو مخفی کرده

خوب می دانست ناردونه رو تو چه دردسری  گاران 

 انداخته 

 لباساشو را عوض کرد و از تیمارستان بیرون رفت 

تا جایی که خبر داشت تیمارستان معتبر و شناخته شده 

 ای بود

 نمی فهمید چرا انقدر خلوت!!!  

 لحظه آخر که از حیاط بیرون می رفت

 سنگینی نگاهیو روی خودش احساس کرد 

 اه کیهدونست نگخوب می  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

  بدون اینکه به عقب برگرده تاکسی گرفت

دلش می خواست هرچه زودتر خودشو به خانه برسونه 

 و استراحت کن

 البته با وجود نعیم خیلی هم نمی شد استراحت کرد  

 مطمعن بود بازم خونشونه

 هنوز خیلی دور نشده بود که صدای تلفنش بلند شد  

 ب جواب دادبا دیدن شماره تیمارستان متعج

 ناردونه : بله؟؟!؟!  

 خانوم دکتر کجایید شما ؟!؟! _

 ناردونه کالفه دستی میون موهاش کشید و گفت :  

 کارم تموم شد دارم میرم خونه 

 پرستار با لحن عصبانی گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

آقای دکتر بهتون نگفتن از این به بعد همه کارای  

 بیمارتون با خودتونه!؟!؟؟!؟! 

 ه کاری!؟!؟!؟!؟؟توجه نشدم چناردونه : ببخشید م

 پرستار : االن وقت ناهاره  

 شما باید اینجا باشید

تا جایی که من میدونم دکترای قبلیم تمام وقت پیش  

 بیمار بودن 

 شما باید تا ساعت هشت پیشش بمونید

 نه اینکه هنوز دوازده نشده پاشید برید  

 ناردونه دندوناشو روی هم فشرد

 کارش تموم بود 

 نه میشد دیوو قطعا 

 بدون اینکه حرف دیگه ای بزن تلفنو قطع کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به مرد گفت دوباره سمت تیمارستان بره 

 مرد چشم غره ای رفت و مسیرشو عوض کرد 

 بی توجه به بقیه پول از ماشین پیاده شد

 با استرس داخل اتاق سورن رفت 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 سیزدهم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 گاهی بهش کرد و گفت :غیظ نر با پرستا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 غذاشو گذاشتیم پیشش  

 اینم غذای شماست

 از فردا م نورو مطالعه کنید  

 هرچی خواستید بگید واستون بیارن

 تا ساعت هشتم تنهاش نزارید 

 بهتره کارتونو درست انجام بدید  

 وگرنه مجبور میشم به دکتر گزارش بدم 

 یرون رفتناردونه باش ببدون اینکه منتظر حرفی از 

 و درو محکم بست 

ناردونه بدون اینکه توجهی به غذاش بکن روی صندلی 

 نشست

مثل همیشه سعی کرد با کشیدن نفسی عمیق خودشو  

 اروم کن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : مثل اینکه از حرفامون زیاد خوشت نیومد!!! 

 ناردونه : ببین بابت سیلی که بهت زدم متاستفم

یلی بهم سخت ن کار استاد خفکر کنم به عنوان اولی 

 رفتهگ

 بیا از اول شروع کنیم  

فراموش می کنم چه حرفایی زدی می خوام کمکت 

 کنم خوب شی

 اینجا نیستم که باهات بجنگم  

 سورن : مشکلت دقیقا همینه ناردونه

اینکه فکر می کنی می تونی باهام بجنگی واسم  

 جذاب

اینکه فکر می کنی بخاطر این دست بندای اهنی و  

 رمز می تونی منو محدود کنی اون خط ق
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و قرار نیست هیچ وقت دستم بهت برسه

 باعث میشه بیشتر واسه گرفتنت هیجان زده شم 

 ناردونه سرشو تکان داد 

 ه رو به یاد بیارهسعی کرد درس های سختی که خوند 

 باید از راه درست وارد میشد

 تا االن خیلی احمقانه و احساسی رفتار کرده بود 

 تکرار می شدناد تو سرش حرفای است 

 و بهش یاداوری می کردن 

 که باید جلوی یه بیمار کامال خونسرد باش 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چهاردهم__پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

دادن به حرفاس یه بیمار روانی کامال واکنش نشون 

 برعکس چیزایی بود که یه دکتر باید انجام می داد

 ازی کنم سورن ناردونه : می خوام باهات ب 

 حاال که نمی تونیم گرگ و بره بازی کنیم

 می تونیم بریم سراغ بازیای دیگه 

 نظرت چیه؟؟؟؟ 

 سورن با نگاهش ناردونه رو کامل رصد کرد 

 نست چی تو سرش می گذرهانگار می دو 

 جلو اومد و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خوبه موافقم

 ناردونه خوشحال از گرفتن نقشش گفت : 

ی بازیا بزرگ میشن واسه یسرمیدونی ادما وقتی  

 دیگه وقت ندارن

یا به قول مامانت چون بزرگ شدن دیگه نمی تونن  

 بازی کنن 

اما بازم یه چیزایی وجود داره که ما ادم بزرگا بتونیم 

 اهاش سرگرم شیمب

 سورن کمی سرشو خم کرد  

 منتظر به دخترک رو به روش خیره شد

 تا حرف هاشو کامل کن 

 چیه؟؟ با خاطره بازی  ناردونه : نظرت 

 منو دوستام قبال که دور هم جمع می شدیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باهم خاطره بازی می کردیم 

هر چیزی که از گذشته واسمون اتفاق افتاده بودو واسه 

 کردیم هم تعریف می 

 اینجوری هم سرگرم می شدیم

 هم بیشتر همو می شناختیم  

 سورن : ما با هم دوست نیستیم ناردونه 

 من....  تو طعمه ای و

 ناردونه : می تونیم باشیم

 تو پونزده سال اینجا بودی 

یعنی می خوای بگی دلت نمی خواد یه دوست داشته  

 باشی؟؟ 

 سورن نیشخندی به تالشش زد و گفت :

 دوستیمون قراره از راه دور باش.... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه: فعال اره 

 اما مطمعن باش همیشه اینجوری نمیمونه  

 میشه  یروز توام حالت خوب

 اون وقت می تونیم دوستای نزدیک هم بشیم

 حتی می تونی دوستای دیگه ایم پیدا کنی 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 پانزدهم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : چی دوست داری بشنوی دکتر؟؟

 ناردونه : از بچگیت بگو 

 اولین باری که رفتی مدرسه چه حسی داشتی؟؟ 

 داشت فکر می کردسورن کمی مکث کرد انگار  

 سورن : هیجان زده بودم  

 ال اون همه ادمو یجا ندیده بودم تا حا

 دیدن اون همه بچه هم سن خودم 

 باعث شد بفهمم چقدر کنار ادما بودن خوبه

 ناردونه شگفت زده خودشو جلو کشید  

 پس سورن از اول اینجوری نبوده 

 ناردونه : حتما دوستای زیادی داشتی ؟؟

 و هیجان زده گفت :تکان داد  سورن سرشو 

 داشتم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دوستای زیادی داشتم  

 با همشون بازی می کردم 

 تنها مشکلی که داشتم این بود که......

 مکث کرد 

 ناردونه : راحت باش  

 میتونی بهم بگی چه مشکلی داشتی

 قرار نیست سرزنشت کنم 

بچه ها توی همه سنین همیشه مشکالی مخصوص  

 خودشونو دارن

 بفهمم چه اتفاقی واست افتاده بتونماگه  

 مطمعنن میتونم بیشتر واسه بهبود حالت تالش کنم  

 سورن سرشو بلند کرد و به ناردونه خیره شد

 چشماش حسای زیادی به ادم القا می کردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اولیشم ترس بود  

ترسی شدید همراه با هیجانی که قلب ادمو به تپش 

 می انداخت

دوستام یکی یکی ناپدید سورن : مشکلم این بود که  

 شدنمی 

 شدنگم می 

 انگار یکی ادمایی که اطرافم بودنو ناپدید می کرد  

 ناردونه : یکم بیشتر توضیح بده

 باید بدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده 

 سورن : دوستام یکی یکی گم میشدن  

 و چند روز بعد جنازشون پیدا میشد 

 با اینکه کالس اول بودم

 یچیز درست نیستولی میدونستم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_نهدیوا_مرد#

 شانزدهم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن :همش یه خوابایی می دیدم

 یه صداهایی میشنیدم 

 انگار خاطرات من بودن 

 اما نبودن  

 یادم نمی اومد کی همچین چیزاییو دیده بودم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : چه خوابایی می دیدی؟؟ 

 سورن : دیدم چجوری می مردن  

 مردن دوستامو می دیدم ه لحظهلحظه ب

 مثل این بود که خودم انجامشون داده باشم  

 هر وقت از خواب بیدار میشدم

 هیجان زده بودم 

 انگار خواب مورده عالقمو دیده باشم 

 انگار یکی از بهترین صحنه های زندگیمو دیدم 

انگار کارایی که دوست داشتم انجام بدمو انجام داده  

 بودم

 مده بود ر بچه ها اوبالیی که س 

 خوابام یکی بود کامال با

 مثل این بود که خودم اون کارارو انجام داده باشم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حتی قبل از اینکه از پلیسا بشنوم چه بالیی سرشون  

 اومده می دونستم

 ناردونه با اخمایی درهم به حرفاش گوش می داد 

 باید سر سراغ پرونده های قدیمی پدرش می رفت 

 ه بود وقتی خیلی بچ احساس می کرد 

 زایی از حرفای مخفیانه پدرش شنیده بود همچین چی

 ناردونه : پلیس ازت بازجویی کرد ؟؟ 

 سورن : اره اکثرشون اخرین بار با من دیده شده بودن 

 اما هیچ مدرکی نبود که من کاری کرده باشم

 اخرم قاتل پیدا شد 

ی مثل اینکه از مدرسه بچه هارو دنبال می کرده و م 

 گرفتشون 

 ناردونه سرشو تکون داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 احساس عجیبی داشت 

 انگار چیزی در حرفای سورن درست نبود

 اینکه می گفت از قبل همه چیزو می دونسته 

 براش غیرقابل فهم بود 

 ناردونه : گفتی از قبل می دونستی 

 چه بالیی سرشون اومده 

 رم حرفت درست نیستبه نظ 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 هفدهم_تارپ#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 احتماال چون بچه بودی

 بعد از شنیدن حرفایی که نباید می شنیدی 

 تصورشون کردی و تو خواب دیدیشون 

 چون امکان نداره قبل از اینکه بشنویشون 

 بدونی چه اتفاقی افتاده 

 اگه قاتل دستگیرنشده بود 

 بیشتر راجبش فکر کرد ولی ...... میشد یکم 

ادمای معمولی  وشی من نسبت بهسورن : ضریب ه 

 سه برابر بیشتره دکتر

 امکان نداره همچین اتفاقی بیوفته 

 ناردونه با چشمایی گرد شده پرونده رو زیرو رو کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همچین چیزی نه تو پرونده بود 

 نه استاد حرفی دربارش زده بود  

نمی فهمید چرا همچین نابغه ای باید تو این 

 تیمارستان زندانی شه 

ه : وقتی فهمیدی دوستات همچین بالیی دوننار

 سرشون اومده 

 چه احساسی بهت دست داد؟؟ 

 سورن لبش را نرم گاز گرفت و خندید

 انگار خاطره خوبی رو دوره می کرد 

 بودمسورن : هیجان زده  

 یه قسمتی از وجودم ارزو می کرد 

 کاش من اون بالهارو سرشو می اوردم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

هایی می تونستم هر شب با تصور اینکه چه بال

 رم خوابم میبرد سرشون بیا

 و وقتی بیدار میشدم ساعت ها به سقف خیره میشدم 

 و هر لحظه از اون اتفاقاتو تصور می کردم

 ناردونه اب دهنشو قورت داد 

 ت حدس زده بود پس درس 

 فقط به یه چیز کوچیک برای اطمینان کامل نیاز داشت 

 پرونده رو روی صندلی گذاشت

 نزدیک شد قرمز  به خط 

 صاف شدن و هیجان زدگی سورن را به وضوح دید 

 مثل گرگی که غذاشو دیده

 به ناردونه که اروم نزدیکش میشد خیره شده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 دهمهج_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

ناردونه با خونسردی تمام کمی از خط قرمز جلوتر 

 رفت

 کارش خیلی خطرناک بود 

 مطمعن میشداما باید  

با حرکت ناگهانی سورن با سرعت خودشو عقب  

 کشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با ترس به صندلی خورد و روی زمین افتاد 

 سورن درحالی که نفس نفس میزد 

 سعی داشت خودشو جلو بکش 

 و به ناردونه برس

 فشاری که به دستاش وارد می کرد وحشت ناک بود 

 مثل این می موند که دردو احساس نمی کنه 

 اردونه رو اسیر دستای خودش کنی خواد نو فقط م 

 ناردونه با ترس و درد بلند شد  

 قدمی عقب رفت 

 : خیره به مردمک های سیاه و وحم اور سورن گفت 

 اروم باش

 داری به خودت اسیب میزنی 

 سورن دندوناشو را روی هم فشرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و فشار بیشتری به دستاش وارد کرد 

 با در رفتن یکی از شونه هاش

 جیغ وحشت زده ای کشید دونهنار 

 اما سورن هیچ نشونی از درد نداشت 

 نگاهش فقط به ناردونه بود 

 انگار تا اونو نمی گرفت اروم نمیشد 

 ناردونه با سرعت از اتاق بیرون رفت 

 و پرستارارو خبر کرد 

 پنج مرد هیکلی همراه دو پرستار مرد وارد اتاق شدن

 بود  سورن کمی از خط قرمز جلوتر اومده 

 ناردونه انتظار داشت جلو برن و اونو کنترل کنن

 اما انگار اونها هم از مرد رو به روشون می ترسیدن 

 یکی از مردا شوکرو در اورد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و به سورن زد  

 سورن نفس سختی کشید 

 اما عقب نرفت

 این همه مقاومتش همه ادمای تو اتاقو ترسونده بود 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 زدهمنو_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 مرد دوبار دیگره شوکرو به سورن زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بالخره اونو از پا دراورد  و 

ناردونه خیس عرق و ترسیده به سورنی که نیمه 

 هوشیار روی زمین افتاده بود خیره شد

 حاال مطمعن شده بود که سورن میل به کشتن داره 

 اینجور ادما یک در میلیون وجود داشتن 

 فش کردن که حتی نمیشد توصیبه قدری خطرناک بود 

 اگه سورن راست می گفت 

 واقعا یه نابغه باشو  

 کاری از دستش بر نمی اومد 

نه تنها او بلکه هیچ کس دیگه ایم نمی تونست کاری  

 انجام بده 

سورن نیمه هوشیارو روی تخت گذاشتن و داروهاشو 

 تزریق کردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

پرونده رو برداشت و همه چیزایی که فهمیده بودو 

 نوشت

 پرستار درحالی که عرق روی پیشونیشو پاک می کرد 

 گفت : تا بیستو چهار ساعت دیگه بهوش نمیاد 

 خیلی مواظب باشید 

 نباید به هیچ وجه بهش نزدیک شید 

 دیدید که حتی مراقبام می ترسن خیلی نزدیکش شن 

 هر وقت اتفاقی افتاد سریع خبرمون کنید 

 ناردونه با تشکر سرشو تکان داد 

 : حالتون خوبه؟؟  مرد 

 می خواید واستون تاکسی خبر کنم؟؟

 ناردونه سرشو تکان داد و نه آرومی گفت 

 با اینکه تا سر حد مرگ ترسیده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما دلش نمی خواست بره

چیزایی که از سورن فهمیده بود باعث شده بود میل  

 شدیدی به فرار داشته باش

یم به شدید عجیب تر از اون این بود که میل عجیب و

 موندن داشت

 دلش می خواست بیشتر بفهمه  

 سورن براش مثل یه صندوق پر از رازهای ترسناک بود

 رازهایی که باید ازشون سر در می اورد 

 باید همه چیزو به استاد می گفت 

 مطمعنن فعال نمی تونست پیداش کند 

 یه چیزو خوب فهمیده بود 

ولی چیزی بهش یا استاد از همه این چیزا خبر داشت  

 نگفته بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یا مثل خودش از همه چیز بی خبر بود

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 بیستم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

پرستارا ظرف غذاهای دست نخورده رو بیرون بردن و 

 اتاقو تمیز کردن

 دستی به مچ دردناکش کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و روی صندلی که تا چند دقیقه پیش روی زمین  

 متالشی شده بود نشست 

حدس میزد سورن واکنش شدیدی به نزدیک شدنش 

 نشون بده

 اما نه تا این حد 

 اینکه بی هیچ درد و ترسی قصد داشت شکارش کن 

 واقعا وحشت ناک بود

 اصال احساس امنیت نمی کرد 

 اما نمی تونست بره 

 رده بودو تموم می کردباید کاری که شروع ک

 کنکامال مطمعن بود که نمیتون سورن رو درمان  

 اما بازم دلش می خواست امتحان کن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اینکه چیزاییو فهمیده بود که هیچ کس تاحاال نفهمیده  

 بود 

 بهش اعتماد به نفس می داد تا کارشو ادامه بده

 پرونده رو روی صندلی گذاشت 

 و مردد جلو رفت 

 فعال بیدار نمیشه پرستار گفته بود

 پس دلیلی نداشت بترس 

 برسه وایساد  یه قدم مونده بود به تخت

 انگار حتی تو خوابم براش یه تهدید محسوب میشد 

 برگشت وسایلشو برداشت و از اتاق بیرون رفت

 عاقالنه نبود بهش نزدیک شه 

 چه بیدار باش چه خواب در هر صورت خطرناک بود  

 ی رفتبه سمت اتاق استاد صادق
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با امید اینکه تو اتاقش باش در زد 

 اما جوابی دریافت نکرد 

مردد درو باز کرد و داخل رفت اتاقش مثل همیشه به  

 شکل خیلی عجیبی منظم و تمیز بود

مثل اینکه دکتر صادقی وسواس خاصی به تقارن  

 وسایل و مرتب بودن اونا داشت 

 خواست از اتاق بیرون بره

 اما با دیدن شیعی براق کنار در متعجب اونو برداشت 

 گوشواره بود  

  شکل یه برگ گل قرمز

 احتماال برای یکی از پرستارا بود

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من_دیوانه_مرد#

 یکم_و_بیست_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 خواست اونو دوباره روی زمین بذاره

 اما پشیمون شد 

 مطمعنن پیداش نمی کردن

 هیچ کس در نبود استاد به اتاقش سر نمی زد 

چه برس به اینکه واسه پیدا کردن وسایلش بیاد 

 اینجاهار بگرده

 گوشواره رو تو جیبش گذاشت و از اتاق بیرون رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بخش وی ای پی خیلی خلوت بود

مثل اینکه پول اتاقای این قسمت به جیب مردم نمی  

 خورد که انقدر خلوت بود

 دلش می خواست خانواده سورنو ببینه 

حتما خیلی پولدارن که پسرشونو تو قسمت وی ای پی  

 بستری کردن

های سورن درباره مادرش  با به یاد اوردن حرف 

 اخماشو تو هم کشید 

 زندگیش مثل پازل شده بود

پازلی که ناردونه هر لحظه بیشتر برای کامل کردنش  

 ترغیب می شد

به سمت پرستار بداخالقی که صبح باهاش تماس  

 گرفته بود رفت و 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گفت : شماره تماس خانواده سورنو می خوام

 فت : پرستار نیم نگاه بدی بهش کرد و گ 

 شماره ای از خانوادش نداریم

 ناردونه متعجب گفت :  

 مگه میشه؟؟ 

 پرستار : بله حاال که شده

 ناردونه : ادرس خونه چی؟؟ 

 پرستار : اونم نداریم  

 ناردونه : پس کی اینجا بستریش کرده ؟؟

 پرستار : نمیدونم همچین اطالعتی ازش نداریم 

نجا بوده کسی ردونه : تو این پونزده سالی که اینا 

  واسه دیدنش نیومده؟؟

 پرستار : نه فقط دکترای قبلی و استاد بودن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چطور همچین چیزی ممکن بود 

یعنی تو این پونزده سال خانوادش یبار هم کنجکاو  

 نشدن 

 ببینن بچشون تو چه حالیه!!!!

 شایدم با استاد در ارتباط بودن

وری پول اینجا بودنشو پرداخت می ناردونه :چج 

 نن؟؟ک

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم _و_بیست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 پرستار : اینترنتی

کال تو این مدتی که اینجا بوده کسی واسه دیدنش  

 نیومده

 و با کسی ارتباط نداشته  

 ناردونه کالفه سرشو تکون داد 

 هرچقد بیشتر درباره سورن می فهمید

 گیج تر میشد  

 اد کجا رفتهناردونه : خبر دارید است

 یا کی بر می گرده؟؟  

 پرستار سرشو تکون داد و با لحنی بد گفت : 

 خیر استاد کاراشو واسه ما توضیح نمیدن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 احتماال خیلی دیر بر می گرده 

 چون واسه یه کار خیلی مهم رفتن 

 ناردونه ابروهاشو باال انداخت و گفت :  

 گفتید چیزی بهتون نگفتن

 هم بوده؟؟پس از کجا میدونی کارش م

 پرستار اب دهنشو قورت داد 

 چشم غره ای به سوال پیچ کردنای ناردونه رفت  

 و گفت : نمیدونم

 بهتره سرت به کار خودت باش و زیاد سوال نپرسی 

 شمام مثل بقیه دکترا سر دو هفته کله پا میشید 

 تحسین برانگیز انقدر کنجکاوی و تالشتون 

 اما بی مورده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

پرستار بی ادب و ی درهم سرشو برای ناردونه با اخمای 

 بی اخالق تکون داد

 و از تیمارستان بیرون رفت 

 زنیکه دیوونه انگار باهاش دعوا داشت..... 

 خسته در خونه رو باز کرد و داخل رفت 

بوی خوب غذای مادرش مثل همیشه تو فضا پیچیده  

 بود

 نفسی کشید و بلند گفت : با لذت  

 مامان من اومدم

 ه سر بیرون اومد و مهربان گفت : روسری بمادرش  

 خوش اومدی مادر

برو لباساتو عوض کن بیا این چاییو ببر واسه شوهرتو  

 بابات تو اتاق کارن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه کالفه خواست بگه اون شوهرش نیست 

 اما بیخیالش شد و به سمت اتاق رفت 

 پدر و مادرش نعیمو از خودشم بیشتر دوست داشتن 

عالقه شون گرگی تو ن داماد مورده اما نمی دونست 

 لباس بره ست

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_بیست_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

گرگی که برای دریدن تن و بدن ناردونه لحظه شماری 

 می کرد

 تیار از کف می داد و گاهی اخ 

 به نظرش نعیمم باید تو تیمارستان بستری بشه

 متر نبود که هیچعالئمش از یه ادم جانی و دیوونه ک

 شایدم بیشتر بود 

انگشتر نفرت انگیزی که به اجبار پدرش و نعیم  

 خریده بود

 رو دستش کرد  

 و از اتاق بیرون رفت

  بیرون از خونه هیچ وقت  انگشترو نمی انداخت 

 نمی خواست کسی بدونه نامزد داره

 اون صیغه مسخره و اجباری 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 براش هیچ معنی نداشت 

اج با همچین ادمی اشت تن به ازدومطمعنن قصد ند 

 بده

 که حاال بخواد اونو جارم بزن 

 بالخره از شرش خالص میشد

فقط باید اون روی حیوونیشو به پدر و مادرش نشون  

 بده

 اون وقت که همه چیز تموم میشه 

 و می تونه یه نفس راحت بکش

در زد و بدون اینکه منتظر جوابی ازشون باش داخل 

 رفت

 در حال بگو بخند بودنمثل همیشه  نعیم و پدر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نعیم با مهربانی که فقط خودش می دونست چقدر  

 فیک و ساختی بلند شد 

و به سمتش اومد و گفت : خسته نباشی خانوم 

 خوشگلم 

 تو چرا زحمت کشیدی 

 می گفتی من میومدم میاوردم

 از صبح سرکاری باید استراحت کنی 

 سرد گفت : ناردونه بدون اینکه نگاهش کن اروم و 

 ممنون خودم میارم 

رش با اخمایی درهم که بخاطر بی محلیش به نعیم پد 

 به وجود امده بودن

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_بیست_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 گفت: اول به شوهرت تعارف کن دخترم

 نک زبونش اومد بگه 

 این حیوون وحشی شوهرش نیست

 اما حرفشو خورد  

 فتمت نعیم گرسینیو به س

 نعیم کمی مکث کرد 

 و بهش خیره شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نگاهشو دنبال کرد  

 بخاطر خم شدنش لباسش پایین اومده بود

 و سینه هاش کامال تو دید بودن 

 با خشم صاف وایساد سینیو روی میز گذاشت 

 و گفت : میزارم رو میز 

 هر وقت خنک شد بخورید بابا جون 

 وابشو نداد پدرش چشم غره ای رفت و ج 

 که بخاطرش اومده بود گفت : با به یاداوردن چیزی

بابا پرونده های مربوط به پونزده سال پیش یا قبل  

 ترشو داری؟؟

 پدرش سری تکان داد و گفت : 

 نمیدونم 

 اگه باشن تو انبارین 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چطور مگه؟؟ 

 ناردونه : دنبال یه پرونده مربوط به یکی از مریضامم 

 ها نکن خانومیدرگیر این دیوونه  نعیم : زیاد خودتو 

 خدایی نکرده میوفتی تو دردسر 

 دلم نمی خواد زنم اسیب ببینه  

 ناردونه : ممنون از نگرانیت

 پس من میرم انباریو بگردم 

 علی : فعال تا شوهرت هست بمون 

 بعدا که رفت میری می گردی 

 بخاطر تو اومده 

 نعیم : نه پدر جون بزارید به کارش برسه 

 فعال پیش شمام 

 ت برسبرو عزیزم به کار 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_بیست_پارت#
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 ناردونه مشکوک سرشو تکون داد

 و بیرون رفت 

 ازش بعید بود 

 احتماال یه نقشه ای تو سرش داشت  

 وگرنه مثل همیشه تالششو می کرد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تا  نگهش داره و حسابی با اون چشمای حال بهم  

 نش دیدش بزنز

 نگاه هاش به قدری کثیف و هرز بودن 

که بعد از هر دیدارشون دلش می خواست دوش  

 بگیره

 و حسابی خودشو بساب   

 خداروشکر انباری تمیز و مرتب بود 

 نیم ساعتی داشت می گشت 

 با امید به اخرین جعبه نگاه کرد 

 طبقه بود  روی سومین 

 خودشو باال کشید تا برش داره

 ن دستی روی دهنش شوکه به قفسه خوردر گرفتبا قرا

 نفس تو سینه اش حبس شد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نعیم یکی از دستاشو روی سینه ناردونه گذاشت و با 

 لذت گفت : 

 جووون خوشگلم

نمیگی وقتی اونجوری این خوشمزه هارو میندازی  

 بیرون 

 من هوس میکنم بخورمشون 

 ار دستشو بیشتر کرد فش

 ناردونه از شوک درامد 

 ش ضربه محکمی به شکم نعیم زددستبا 

 سعی کرد از دستش فرار کند 

 اما نعیم محکم تر گرفتش و گفت : 

 تو که اخرش مال خودم میشی 

 پس این چموش بازیارو بزار کنار 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باهام راه بیا تا خودتم حال کنی خوشگلم 

 مطمعن باش نمیزارم اذیت شی 

 ناردونه با گریه خودشو تکون می داد 

 نمی رسیدبه نعیم  اما زورش 

این اولین بارش نبود که سعی داشت اونو به زور به  

 دست بیاره

 مطمعنن قرارم نبود اخرین بارش باش 

 با قرار گرفتن دستش روی زیپ شلوارش 

 ناردونه نفس تیزی کشید 
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 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ششم_و_بیست_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 با قدرت خودشو عقب برد

 ه قفسه بخوردهنعیم محکم بو باعث شد  

 و روی زمین بیوفتن

 با ترس ازش دور شد 

 بخاطر بلند بودن صدا 

 چندی نگذش که پدر مادرش وحشت زده داخل اومدن

 درد سعی داره بلند شه با دیدن نعیمی که با 

 نگران سمتش رفتن 

 انقدر نگران اون حیوان روانی بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که متوجه ناردونه ترسیده و گریان نشدن 

 نعیم با کمک اونا بلند شد 

 و با مهربونی که از صد تا تهدید بدتر بود گفت : 

 گریه نکن عزیزم  

 چیزیم نشد

 علی نگاهشو چرخوند و گفت : 

 چی شد پسرم؟؟ 

 نعیم : هیچی پدر جون 

 اومدم جعبه رو از باال واسه ناردونه بیارم  

 سرم گیج رفت 

 خوبم 

 ت :علی با عصبانیت رو به ناردونه گف

 نمیشد وایسی این بچه بره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بعد بری سراغ کارات  

 ببین چیکارش کردی

 اصله گرفتناردونه با گریه و ناراحتی ازشون ف 

 با سرعت به اتاقش رفت  

 و درو قفل کرد

 در اصل باید می گفت نعیم باهاش چیکار کرده بود 

 انقدر غرق رفتارای فیک اون عوضی شده بودن 

 ت زده و گریون دخترشونکه نفهمیدن چشمای وحش 

 بخاطر چیه.......

 سرشو به در تکیه داد 

فی این دومین باری بود که نعیم همچین کار کثی 

 باهاش می کرد

 لب باالشو گاز گرفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بلند شد و به سمت حمام رفت 

 باید خودشو می شست  

 داشت باال می اورد

 باید اثار دستای کثیفشو پاک می کرد  

 وم خودشو شستدو ساعت تموم تو حم

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_بیست_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انقدر لیفو روی پوستش کشید

 که تموم بدنش قرمز و پر از زخمای ریز و درشت شد  

 بدون اینکه قفل درو باز کن

 یا موهایشو خشک کن 

 زیر پتو رفت و چشم هایشو بست

 پشت پلکاش فقط تاریکی بود 

 اش یاداوری می کرد اراده سورنو برتاریکی که بی  

 چشمای عجیب و ترسناکش

 مثل کهکشانی بی پایان 

 که دید  اخرین چیزهایی بودن 

 و اروم به خواب رفت.....

 پشت در اتاق وایساده بود  

 هنوزم یکم از ترس دیروز تو وجودش بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نفس عمیقی کشید و در اتاقو باز کرد 

 داخل رفت و درو نیمه باز گذاشت 

 دلش نمی خواست 

 تو یه اتاق در بسته با سورن تنها باش 

 دیروز واقعا یکی از بدترین روزای زندگیش بود  

 دیوونه بازیای سورن 

 و اذیتای نعیم جونشو به لبش رسونده بود

 روی صندلی نشست  

 و پرونده رو باز کرد 

 سورن اروم انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده باش 

 یره شده بودبه حیاط تیمارستان خ

 هوا هر روز سردتر میشد  

 ریختند و برگا بیشتر می 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : صبح بخیر سورن

 به نظر میاد امروز اروم تری؟؟  

 سورن سرشو تکون داد و گفت : 

 دیدن صورت وحشت زدت هنوز تو ذهنمه

 ناردونه: عذاب وجدان گرفتی؟؟ 

 سورن اروم خندید 

 باش مثل اینکه ناردونه جوک بانمکی گفته 

سورن: چیزی به اسم عذاب وجدان واسه من وجود  

 ه ناردونهندار

 فکر می کردم دیروز خوب فهمیدی با چی طرفی؟؟  

 ناردونه لبشو گاز گرفت 

 خوب فهمیده بود 

 کامال متوجه شده بود با چی طرف ......
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : دیروز وقتی داشتی اون بالرو سر خودت می  

 اوردی

 دردی احساس نکردی 

 مگه نه؟؟ 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_بیست_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن : اوهوم خیلی وقته دردو احساس نمی کنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شایدم از اول حسش نمی کردم 

ناردونه مردد سوالی که از دیشب ذهنشو مشغول کرده  

 بودو پرسید : 

 اگه دیروز دستت بهم می رسید 

 چه بالیی سرم می اوردی؟؟

 ج کرد ی سرشو کسورن کم 

شبیه یه قاتل ترسناک می لعنتی این کارش واقعا 

 کردش

 اروم لبشو گاز گرفت و گفت : 

 اگه جای تو بودم از اینجا می رفتم 

 ناردونه اب دهنشو قورت داد  

 سورن از جواب دادن تفره نمی رفت

 واضح داشت اشاره می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه گیرش بیاره 

 بیمارستان می کشهقطعا مثل دکترهای قبلی کارش به  

 نگاهشو از چشمای سورن گرفت

 با چیزی که دید شوکه خشکش زد 

 باورش نمیشد  

 این یکی دیگه اخر دیوونگی بود

 همچین چیزی اصال ممکن نبود 

 سورن نگاهشو دنبال کرد 

 با دیدن نگاه خیره و شوکه ناردونه 

 ارومی کرد و گفت :  به برامدگی بین پاهاش خنده 

 ی سرم اوردیالت چه بالیببین با سوا

 ناردونه پلکاشو روی هم فشرد  

 سعی کرد چیزایی که فهمیده رو جمع بندی کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن از کشتن ادما لذت می بره 

 دلش می خواد اول با طعمه هاش بازی کن 

 بعد اونارو نابود کن و....  

 با تصور کشتن ادما تح*ریک میشه

 کنسعی کرد به چشم یه دکتر به مسئله نگاه  

 نه یه زن 

 ناردونه : از کی با شنیدن مرگ ادما تح*ریک میشی؟؟  

 سورن به دیوار تکیه داد و گفت : 

 از شنیدن مرگ ادما شاید تحریک شم

 ولی از دیدن زنای لخ*ت زاید تحری*ک نمیشم

 بستگی داره تو شرایطی باشن

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

  من_دیوانه_مرد#

 نهم_و_بیست_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

رم طعمه هامو تیکه پاره می کنم یی که دافقط وقتا

 تحریک میشم

البته دست رد به سینه هرزه هایی که گاهی اوقات  

 خودشونو بهم تقدیم میکنن نمی زنم

 ناردونه شوکه خودشو جلو کشید و گفت : 

 راجب چی داری حرف میزنی 

 تو که اینجا.....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که گفتم ناردونهسورن : بهت 

 ماینجا زندونی شدن نیست من خیلی شبیه کسایی که 

 سک*س چیزی نیست که تاحاال انجام نداده باشم 

 همیشه قبل از اینکه طعمه هامو تیکه پاره کنم 

 اول حسابی ازشون لذت میبرم  

 البته اونام همیشه خیلی لذت میبرن 

 انقدر که حتی بعد از این تا پای مرگم رفتن

 باز بر می گردن اینجا 

 تا زیرم باشن  

 باشنل من تا ما

 تا برده من باشن  

ذهن ناردونه به سمت دکترای زنی که قبال اینجا بودن 

 رفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

یعنی ممکن بود به خواست خودشون با سورن رابطه  

 برقرار کرده باشن

قطعا امکان نداشت به اجبار اونارو واسه رابطه گرفته 

 باش

 ک جیغو داد کننمی تونستن برای کم

 رابطه تن داده باشن اما اگه ساکت مونده و به این

 همه چیز تغییر می کن 

 نمی تونست به حرفای سورن اعتماد کن 

 امکان داشت دروغ بگه  

 و بخواد با حرفاش گمراهش کن

امکان نداشت کسی خودشو در اختیار یه بیمار روانی  

 قرار بده

 اونم یه دکتر  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اونم سورنی که با خیره شدنش می تونست یک ادمو از 

 پا دربیاره 

 ناردونه : خیلی خوب سورن 

 بیا از این بحث بگذریم

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ام_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سری اتفاقات هستن که چون به نظر میاد هنوزم یه 

 تصورشون می کنی

 و فکر می کنی واقعین 

 جدا از اینکه فهمیده بود  

 مرد رو به روش از کشتن لذت میبره و تحریک میشه

نه اینجا با کسی رابطه داشته باش کامال نکه بتوباور ای

 غیرقابل باور بود

 ناردونه : برگردیم سر بازیمون 

 دیروز خیلی یهویی قاطی کردی  

 گه مشکلی نداری امروز ادامه بدیم....ا

 سورن لب باالشو گاز گرفت و متفکر گفت : 

 نسبت به دکترای قبلی کنجکاوتر و یکم باهوش تری  

 اره حسابی لذت ببرم این دفعه قر احساس می کنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :

 خیلی چیزا هست که می خوام بدونم 

 وابمو بدهپس یه لطفی کن و بدون دروغ ج 

در غیر این صورت کمک کردن بهت خیلی سخت  

 میشه

 سورن : چی می خوای بدونی دکتر؟؟ 

 مناردونه : خوبه که می بینم داریم با هم کنار میای 

 بعد از اینکه قاتل دستگیر شد  

 دیگه خواب ندیدی؟؟؟ 

 سورن : چرا اما اینبار با ادمای دیگه

 باشمشونادمایی که حتی یادم نمی اومد دیده  

 ادمایی که نمی شناختم  

 ولی صحنه هایی از مرگشون تو یادم بود

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : کنجکاو نشدی بفهمی اون ادما کین؟؟ 

 رده بودنسورن : نه در هر صورت م 

 و پیدا کردنشون غیر ممکن بود 

 ناردونه : خوابایی که دیدی قطعا تخیل ذهنت بودن 

 سورن : به نظر نمی اومد تخیل باشن 

 خیلی واقعی بودن  

 حتی بوی خونم کامال زیر بینیم حس می کردم

 صدای داد و فریادشون هر لحظه تو گوشم می پیچید 

 نبودنو باعث میشد بفهمم اونا فقط خواب  

دنو می تونستی تو هر ناردونه : ادمایی که تو خوابت بو 

 لحظه از زندگیت دیده باشی

 ما در طول روز چیزایی زیادی میبینیم 

 ولی چون واسمون مهم نیستن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به یادشون نمیاریم  

حتما ناخداگاهت موقع خواب از اون تصاویر به عنوان 

 شخصیتای اصلی استفاده کرده

 ودن....تای اصلی خوابم نبسورن : اونا شخصی 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 ناردونه متعجب ابروهاشو باال انداخت و گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کس دیگه ایم تو خوابات بوده؟؟ 

 سورن : اره 

 کسی که اونارو می کشت  

ناردونه : داری میگی یه شخصیت توی همه خوابات 

 ؟ یکی بوده؟

 سورن : اره

 ه اونارو می کشتی ککس 

 توی همه خوابام یکی بود  

 ناردونه : کی بود؟؟ 

 می شناختیش ؟؟

 سورن جوابشو نداد 

 انگار این قسمت برای خودشم نامشخص بود 

 ناردونه : سورن یادت میاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کی اینجا بستریت کرد؟؟ 

 سورن : اره پدرم  

 داشتی؟؟ناردونه : تو این چند سال خبری ازش 

 یومدهسی به دیدنت نپرستار گفت ک 

 ولی من باورم نمیشه  

 مگه میشه پونزده سال اینجا باشی 

 و خانوادت واسه دیدنت نیان؟؟؟

 سورن : پدرم همیشه بهم سر میزنه 

 چندبار در هفته 

 ناردونه شوکه روی صندلیش جا به جا شد  

 و گفت : ولی بهم گفتن

 ومده... کسی از خانوادت به دیدنت نی 

 گفت : رسناکی زد و سورن لبخند ت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هنوز خیلی چیزا هست که نمیدونی ناردونه عزیزم 

 و واسه فهمیدنشون باید خیلی تالش کنی 

اگه بتونی مدت طوالنی در برابر مال من شدن مقاومت 

 کنی 

 شاید بتونی یه چیزایی پیدا کنی

 ولی بازم اخرش تبدیل میشی به یه بره  

 یمثل دکترای قبل

 میشی با میل خودت مال من 

 البته تو خیلی از اون قبلیا خواستنی تری 

 قول نمیدم سریع کارتو تموم کنم 

 دلم می خواد واسه یه مدت طوالنی داشته باشمت 

ناردونه سعی کرد توجهی به تهدیدای دیونه کنندش  

 نکن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : میدونی پدرت چه موقع هایی بهت سر  

 میزنه؟؟

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_یس_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن : نه هر وقت دلش بخواد میاد و میره

 ناردونه : اخرین بار کی دیدیش؟؟ 

 سورن : یه روز قبل از اینکه تو بیای 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : من میشناسمش؟؟؟ 

 سورن لباشو خیس کرد و گفت : 

 این دیگه چیزیه که باید خودت بفهمی ناردونه  

 تا همینجاشم خیلی کمکت کردم

 دلت نمی خواد از اینجا بری بیرون؟؟ ونه :نارد 

سورن : چرا فکر می کنی من اینجا گیر افتادم  

 ناردونه؟؟؟ 

 قبلنم بهت گفتم 

 ستو دوست دارم هرچی که اینجا ه

ناردونه : هیچکس دوست نداره تو دیوونه خونه 

 بستری باش سورن

 باید کمکم کنی 

 تا منم بتونم کمکت کنم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ود شدهت تو همچین جایی نابپونزده سال از زندگی

 تا االن می تونستی ازدواج کنی 

 بچه دار شی 

 درس بخونی 

 و هزارتا کار دیگه انجام بدی 

 اما ببین کجایی....  

سورن : تو باید از همه بیشتر خوشحال باشی که نمی 

 تونم از اینجا برم بیرون ناردونه

 میدونی اگه دستم بهت برسه 

 بیارم؟؟چه بالیی می خوام سرت  

 ناردونه کالفه سرشو تکون داد و گفت :  

 اره صد.... 

  سورن با خشونت جلو امد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه از ترس اینکه مثل دیروز دیوونه بازی دربیاره

 بلند شد و عقب رفت 

 سورن پوزخندی زد و گفت:  

 اینو خوب یادت باش ناردونه

 اون لحظه ای که دستم بهت برسه  

 فته اتفاقای خوبی واست نمی ا

 حتی بالیی که سر قبلیام اوردم 

 دربرابر کارایی که دلم می خواد با تو بکنم 

 چی نیستنهی

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سوم_و_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 ناردونه : دست از تهدید کردن من بردار

 با این حرفا به جایی نمی رسیم 

 سورن با نگاهش ناردونه رو کامل رصد کرد 

 ت :کرد و گف لبشو خیس 

 دکترای قبلیو قبل از اینکه نابود کنم 

 فقط می کردم  

 چون فکر به اینکه چه بالیی سرشون بیارم

 حسابی تحریکم می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

البته بگذریم که اونام از سکس خشنی که داشتیم  

 لذت می بردن

ناردونه : چیزایی که داری می گی ساخته ذهنتن  

 سورن

 اده همچین اتفاقی هیچ وقت نیوفت 

 ی حاضر نمیشه با یه بیمار روانی بخوابهیچ دکتر

 سورن کمی سرشو کج کرد  

 و اروم با لحنی که تنو بدن ناردونه رو می لرزوند گفت :

 قراره حسابی بهت خوش بگذره ناردونه  

 خیلی خوشمزه به نظر میای

 حتی تصور اینکه کارایی می تونم با بهشتت بکنم  

 دیوونم میکنه 

 نم خیس شدیس کمی تونم ح همین االنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حرفام تحریکت کردن 

 ناردونه با خشم گفت :  

شاید این مزخرفاتت روی دکترای احمق قبلی تاثیری 

 گذاشته باش

 ولی واسه من فقط یه شمت حرف مسخره 

 از یه دیوونه زنجیره این 

 که هیچ کنترلی روی رفتارش نداره 

 درضمن من خودم نامزد دارم  

 ه کاملاقل و صد البتیه ادم سالم و ع

 مطمعن باش اونقدری خوب هست 

که با شنیدن چرتو پرتای یه قاتل دیوونه تحریک  

 نشم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با این حرفا فقط باعث میشی روند بهبودیت کندتر  

 شه

 نمیدونم چرا  

ولی انگار خیلی مشتاقی پونزده سال دیگه ام تو این 

 دیوونه خونه بمونی

 برای اینکه نفسی تازه کن 

 هاروم شو یکم 

 و از اتاق بیرون رفت

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_سی_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

نگاه سنگین و ترسناک سورنو روی خودش احساس 

 می کرد

 سکوتش وحم برانگیز بود 

 انگار وقتی شنید نامزد داره 

 نگاهش تغییر کرد

 نه اینکه بهتر شده باش نه  

 ود انگار برای داشتنش حریس تر شده ب

 این موضوع ترس ناردونه رو بیشتر می کرد 

 البته که حرفاش کامال چرتو پرت بودن 

 درست نامزد داره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اما حتی یه درصدم مثل تعریف هایی که کرده بود  

 نیست

 نعیم یه حیوان وحشی بود  

 نه یه نامزد کامل و خوب.... 

 خواست به سمت حیاط بره

 داما با چیزی که دید بی اراده مکث کر 

پرستار بداخالق پشت میزش نبود و کامپیوتر روشن  

 مونده بود 

 اب دهنشو قورت داد

 امیدوار بود تو دردسر نیوفته 

 کارش دیوانگی بود 

 اما باید حسابو چک می کرد 

 سریع پشت کامپیوتر رفت و حسابارو گشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اسم سورنو سرچ کرد 

 با چیزی که دید متعجب همه فایل را باال پایین کرد  

 حساب به اسم خود سورن بود 

یعنی از حسابی که به اسم خودش بود برای پرداخت 

 پول بستری شدنش استفاده می کردن

نمی فهمید چرا خانوادش تا این حد قصد داشتن  

 نو پنهون کننخودشو

سورن گفته بود پدرش چند بار تو هفته بهش سر  

 میزن

 اگه درست گفته باش 

 می تونست اونو پیدا کنه

 زیادی درباره بچگیای سورن وجود داشت زایچی 

 که براش عجیب و سوال برانگیز بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

مطمعنن اون می تونست برای بهبود حال پسرش  

 کمکش کن

 سریع از پشت میز بیرون اومد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 به سمت اتاق مخصوص کنترل دوربینا رفت

 در زد و داخل رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نگهبان نسبتا میان سال درحالی که روی صندلی  

 نشسته بود 

 به سمتش چرخید و گفت :

 بفرمایید امری داشتید؟؟ 

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :  

 بله می خوام دوربین یه اتاقو چک کنم

 نگهبان: واسه چه زمانیه؟؟ 

 ناردونه درحالی که گوشه ناخنشو می کند گفت : 

 رو می خوامفیلم کل دوماه اخی 

می خواست ببیند واقعا همچین اتفاقی بین سورن و 

 دکترای قبلی افتاده یا نه....

 ش را تکان داد و گفت : نگهبان متعجب سر 

 واسه کدوم اتاق؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : اتاق وی ای پی سورن احتشام 

 حرکت انگشتای مرد روی کیبرد متوقف شد

 ناردونه کامال متوجه تغییر حالتش شد 

 در دسترس نیستنان : نگهب 

 ناردونه ابروهاشو باال انداخت و گفت:  

 چطور ممکنه همچین چیزی در دسترس نباش؟!؟!

 هبان بدون اینکه نگاهش کننگ 

 از سیستم بیرون امد و گفت : 

 باید از خود دکتر رسولی بپرسید 

 ما از این چیزا خبر نداریم 

سی درضمن نمی تونم فیلم اتاقای وی ای پی رو به ک 

 بدیم 

 ممنوعه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : اولین بار همچین چیزی می شنوم

تا جایی که میدونم دکترا می تونن به دوربین همه اتاقا  

 دسترسی داشته باشن 

 مخصوصا بیمارای خودشون

 باید رفتای گذشتشو چک کنم  

 نگهبان سرشو تکون داد و گفت : 

 کاری از من ساخته نیست خانوم دکتر 

 یدر رسولی حرف بزنباید با خود دکت

 ناردونه اخماشو توهم کشید  

 و از اتاق بیرون رفت 

 معنی این کارای عجیب غریب دکتر رسولیو نمی فهمید 

 انگار قصد داشت سورنو مخفی کن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 اما چرا!؟؟!؟!؟؟

 !؟!؟؟!اصال چرا اونو برای این کار انتخاب کرده بود؟ 

 ست دسترسیشو به همه چیز محدود کناگه می خوا 

می تونست کسیو به عنوان دکتر برای سورن انتخاب 

 نکن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تضاد خیلی زیادی تو اون تیمارستان لعنتی وجود  

 داشت

هیچ کدوم از خاطرات سورن شباهتی به خاطرات  

 دوران کودکی یه ادم معمولی نداشتن

 یا همه اینها توهماتش بودن 

 تو گذشتش وجود داشت ابهامات زیادیاقعا یا و 

 شاید بتونه کاری کن یکم از خاطرات واقعیش برگرده 

تو لیوان های کاغذی قهوه ریخت و به سمت اتاق  

 سورن رفت

درو بست یکی از لیوان های قهوه رو در برابر چشم  

 های هیجان زده سورن

 کمی جلو تر از خط گذاشت 

 اش جلو هل دادالبته فقط اونو با نک انگشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ز جرعت جلو رفتن نداشت هنو 

 نگاهش هنوز شهوت نیم ساعت پیشو داشت 

 روی صندلی نشست و گفت:

 قهوه دوست داری؟؟  

 سورن لیوانو برداشت و گفت : 

 قبال زیاد می خوردم 

 ولی از وقتی اومدم اینجا دیگه نخوردم

 قهوه های اینجا مزه اشغال میدن 

 سرشو تکون داد ناردونه با نیمچه لبخند 

 واقعا هم مزه اشغال می دادن 

 ناردونه : بشین 

 تا االن تو درباره خودت حرف زدی

 می خوام منم یکم درباره خودم حرف بزنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن ابرویی باال انداخت و روی زمین نشست 

 در حالی که به دیوار تکیه می داد به ناردونه خیره شد 

تو سرش  ینه دخترک چه نقشه جدیدیمی خواست بب 

 داره

 خواست قلوپی از قهوه بدمزه رو بخوره

 اما با حرف ناردونه متوقف شد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 بزار سرد شه _

 خیلی داغ

 کمی مکث کرد  

 انگار که حرفش رو نشنیده باش شروع به خوردن کرد 

 گرفت گاز  ناردونه لبشو

بود ن حرف مسخره ای زده نمی فهمید چرا همچی 

 قطعا قرار نبود سورن به حرفش گوش بده

 سرفه ارومی کرد و گفت :  

 دوست داری از کدوم قسمت زندگیم بشنوی؟؟

 سورن پلکی زد و گفت :  

 نیستنمیدونم واسم مهم 

 ناردونه : باش  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس خودم انتخاب میکنم 

 می خوام از بچگیام واست بگم 

 شتم....منم مثل تو دوست زیاد دا

 دکتر نباش مسخره:  سورن  

 هیجای بچگیه کوفتیت شبیه بچگی من نبوده 

اینکه مثل یه عروسک پارچه ای اینور اونور بری و  

 خاله بازی کنی

 که عاشق کشتن نداره  هیچ شباهتی به زندگی یه نابغه 

 ناردونه نفس عمیقی کشید

 روی زمین نشست و مثل سورن به دیوار تکیه داد  

رد سورن االن با سورن نیم ساعت پیش می ک احساس

 یکم فرق دارد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : بچگیم اینجوری نبود که مثل یه عروسک  

 پارچه ای همش خاله بازی کنم 

 ن چیزا نداشتمدرواقع منم مثل تو زیاد وقت بازی و ای

 از اونجایی که همیشه مریض بودم 

 اکثر اوقاتم تو بیمارستانا صرف شد 

د یه مدت همه ننده بودم که بعانقد ضعیف و شک 

 دوستام از پیشم رفتن

 می ترسیدن باهام بازی کنن 

 فکر می کردن مریضیم واگیر داره 

 اخه معلوم نبود چرا مریضم 

 م سورن : دارم بچگیاتو تصور می کن 

 یه دختر ظریف و شکننده

 که خیلی راحت میشه شکستش و ک.... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 ناردونه وسط حرفش پرید و گفت :

 قبل از اینکه گند بزنی به خاطرات مزخرف بچگیم  

 بزار حرمو تموم کنم

 سورن لیوان قهوه رو تکون داد و بهش خیره شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چرا دخترک فکر می کرد شنیدن خاطرات بچگیش  

 برای سورن جذابه؟؟؟

 داشت حوصلشو سر می برد 

 فرفری بودن ناردونه : موهام  

 شونه کردنشون واقعا دردسر بود 

 مامانم می گفت کوتاهشون کنم

اما بابام نمی زاشت می گفت قشنگی دختر به موهای  

 بلندشه

 خودمم دوستشون داشتم 

 همیشه خدا با موهام بازی می کردم  

 تا حوصلم سر نره

 از اونجایی که کسی نبود باهاش بازی کنم 

 بودن موهام دوستای خوبی برام 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : از بچه های ضعیف متنفرم 

 ت :ناردونه دستی به صورتش کشید و گف 

 مطمعنم اگه تو بچگی می دیدمت  

 تبدیل میشدی به کابوس شبام

 سورن خندید و سرشو تکون داد  

 مثل اینکه با ناردونه موافق بود

 سورن : پس همیشه تنها بودی... 

 ناردونه سرشو تکون داد 

ست روی دهنش دش اومد شوکه دبا چیزی که یا 

 گذاشت

باورش نمیشد همچین چیزیو فراموش کرده باش  

 هیجان زده خندید و گفت : نه

 نبودم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تازه یادم اومد 

 برای یه مدت کوتاه یه دوست خیلی خوب داشتم 

 یه مرد کت شلواری عینکی  

 همیشه وقتایی که نوبت دکتر داشتم اونم اونجا بود 

 ودنم اونم مریض بفک ک

 بعد یه مدت غیبش زد 

 امیدوارم االن حالش خوب شده باش 

 ادم عجیب اما دوست داشتنی بود 

 حتی شبام عینک دودی میزد 

 خیلی وقتا واسم شکالت میاورد 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_سی_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن : از شکالت متنفرم

که  یز دیگه ای هستناردونه : بجز کشتن و سکس چ 

 باشی؟!؟؟؟ دوست داشته

می تونیم تو این همه وقت ازادی که داری با هم  

 انجامشون بدیم

 سورن لیوان خالی قهوه رو سمتش پرت کرد و گفت : 

 خیلی داری تالش می کنی دکتر 

 مثل اینکه خیلی از خودت مطمعنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه چرتو پرتای دوران بچگیت تموم شدن 

 میتونی بری  

 صبانیم می کنی دیگه داری واقعا ع

 ناردونه بی ادبی نثارش کرد و گفت : 

 االناس دیگه ناهارمونو بیارن

 تا شب هستم در خدمتت 

 قرار نیست جایی برم  

همون لحظه در باز شد و پرستار اخمو با میز غذا داخل 

 اومد 

 بدون اینکه جلو بره سینی غذای سورنو جلو هل داد 

 غذای ناردونه را هم روی پاش گذاشت

 و بی توجه به صورت هاجو واجش بیرون رفت 

 ناردونه نگاهی به غذای مثال قرمزه سبزی کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واقعا حال بهم زن بود 

 و رو به سورن گفت : ظرفو زمین گذاشت 

 غذای تو چی...  

با دیدن نگاه خشمگین و چشم های گرد شده سورن 

 متعجب و ترسون بلند شد

 و یه قدم عقب رفت 

 نی میشدخدایا باز داشت ج 

 ناردونه : چی شده؟؟ 

سورن : بهشون گفته بودم دیگه این اشغالو واسم  

 نیارن 

 ناردونه اروم سرشو تکون داد و گفت : 

 خب اروم باش  خیلی

 میگم غذاتو عوض کنن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 این که دیگه عصبانیت نداره 

 سورن دندوناشو روی هم فشرد و گفت :  

 از قصد این کارو می کنن

 ن می خوان عصبیم کن 

 انگار نمی دونن تاوان در افتادن با من چیه 

 هرزه های لعنتی

 مثل اینکه از جونشون سیر شدن 

 میدونم باهاشون چیکار کنم 

 ناردونه متعجب از حرفای سورن به سمت در رفت 

 اخه چرا باید همچین کار کنن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 چهلم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 دور نشده بودهنوز چند قدم از اتاق 

 که وایساد  

 دقیقا چه غلطی می خواست بکنه؟؟؟

 بخاطر حرفای یه دیوونه 

 پرستارارو باز خواست کنهمی خواست  

 کالفه نفس عمیقی کشید 

 و روی صندلی نشست 

 واقعا دیگه داشت عقلشو از دست می داد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کاش می تونست استادو پیدا کنه

 خیلی به کمکش نیاز داشت  

 ت کشید دستی به صور

 و دوباره برگشت تو اتاق

 سورن هنوز عصبانی بود 

 از نفس نفس زدنش معلوم بود 

 حال خوبی نداره 

 پرستارارو صدا کرد 

 تا بیان قسمت سورنو تمیز کنن 

مثل دفعه قبل چندتا مرد هیکلی همراه پرستار داخل  

 اومدن

 با دیدن شوکری که دست مردا بود متعجب گفت : 

 قو تمیز کنیدگفتم بیاید اتا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 الزم نبود همچین چیزاییو با خودتون بیارید 

 مرد با اخم گفت :  

 باید اول بیهوشش کنیم

 بعد بریم سراغ تمیزکاری  

 ناردونه چشماشو باریک کرد و گفت :

 اگه قراره بیهوشش کنید باید از دارو استفاده کنید 

 نه شوکر  

 وقتی اروم یجا نشسته 

 بکنیدن کاری باهاش دلیلی نداره بخواید همچی

 اصال این کاری که می کنید قانونیه  

 به چه اجازه ای رو بیمارا از شوکر استفاده می کنید

 با این هیکالی گندتون  

 نمی تونید از پس یه بیمار بربیاید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مرد با نیشخند سرشو تکون داد و گفت : 

 مام دلمون نمی خواد با شوکر بیوفتیم به جونش

 ه وحشی نشهاگه خودش قول بد 

 مثل دفعه قبل چندتامونو راهی بیمارستان نکنه و 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_چهل_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 مام بجای شوکر از دارو استفاده می کنیم خانوم دکتر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگرم خیلی اسرار داری 

 می تونی خودت بری

 و کثافت کاریاشو جمع کنی 

 ید و گفت :ناردونه با عصبانیت نفس تیزی کش 

 شمارو بخاطر این استخدام کردن  

 که بتونید بیمارارو کنترل کنید 

 اگه قرار باش از شوکر استفاده کنید

 که خوده دکترا می تونن انجامش بدن  

 مرد : اقای دکتر خودشون اجازه دادن

 همچین کاری کنیم  

 بهتره تو این کارا دخالت نکنید

 وگرنه اسیب می بینید  

 ش کشید تی به صورتناردونه دس
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دفعه پیش انقدر ترسیده بود 

 که فقط می خواست سورنو اروم کنن 

 اما االن که هواسش سرجاش بود 

 دیدن همچین چیزی براش سخت بود 

نیم نگاه ناراحتی به سورنی که اروم و بی صدا روی 

 زمین نشسته بود کرد

 و از اتاق بیرون رفت  

 اورش سخت بود ب

 ییبخاطر یه وعده غذا

 باید همچین بالیی سر سورن می اومد  

 دیگه دلو دماغ موندن تو تیمارستانو نداشت .....

 بی حوصله روی تختش دراز کشیده بود 

 و به سقف نگاه می کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با صدای مادرش بلند شد 

 و بیرون رفت 

 خیلی گشنش بود  

 ناهار که نتونسته بود بخوره 

 واقعا توانایی اینو داشت

 سته رو بخوره که یه گاو در 

 بی توجه به نگاه متعجب پدر مادرش 

 با اشتها شروع به خوردن کرد 

 مادرش با لبخند ظرف مرغو سمتش هل داد و گفت : 

 گوشت زیاد بخور مادر

 جدیدا خیلی کار می کنی 

 الغر شدی 

 می ترسم ضعیف شی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_چهل_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 زد د به مرغ ترشناردونه لبخن

 واقعا خوشمزه بود  

 ممنونی گفت و لذت غذاشو خورد

 هنوز نصف غذاشو نخورده بود  

 که یه صدایی تو ذهنش پیچید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یعنی سورن مرغ ترش دوست داره؟؟ 

 اصال تا حاال همچین غذایی خورده؟؟

 معلومه که خورده  

 از بیست سالگی تو تیمارستان بوده 

 یعنی تا اون موقع

 غذاهای خوشمزه درست نکرده ش واسشمامان 

 حتما درست کرده  

 اصال چرا داشت به همچین چیزی فکر می کرد 

 به اون چه که سورن چی دوست داره 

 و چی خورده و نخورده

 ولی اخه اونم ناهار نخورد

 ؟ یعنی شام خورده؟ 

 غذاهای تیمارستان خیلی بدرد نخورده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتی قسمت وی ای پیم 

 میمونه  غذاهاش مثل اشغال

 مطمعنن شام نخورده 

 اشتهاش با فکر اینکه 

 سورن االن گشنشه کور شد

 لعنتی به مغز مریضش فرستاد  

 داشت با لذت غذاشو کوفت می کردا

 این فکرای مسخره دیگه چی بودن اخه  

 کر شدنش گفت : مادرش متعجب از پ

 بخور دیگه مادر

 نه به چند دقیقه پیش که داشتی میزو می خوردی 

 نه به االن که دیگه دست نمیزنی به غذات؟؟؟ 

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تند تند خوردم سیر شدم 

 لبشو به دندون گرفت و مردد گفت :

 مامان واسه فردا واسم غذا میزاری 

 غذاهای بیمارستان خیلی بدمزست 

 نمی تونم بخورم  

 مادر با مهربونی سرشو تکون داد و گفت :

  اره مادر 

 میزارم

 پس بگو چرا انقد گشنت بود 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سوم_و_چهل_پارت#
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 ناردونه با خنده گفت : 

 پس یکم زیاد بزار 

 همکارمم هست

 باهم بخوریم 

 اره حتما عقلشو از دست داده بود 

 قطعا دیوونه شده بود 

 خنده دار بود مگه نه 

 داشت واسه سورن غذا می برد 

 احتماال قرار نبود سورن غذاشو قبول کنه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 امیدوار بود فقط ریکشن خیلی بدی نشون نده 

 بعد شام رو به روی پدرش روی مبل نشست و گفت :  

ا چیزی از پرونده های پونزده سال پیش یادت باب

 میاد؟؟

 علی متفکر سرشو تکون داد و گفت :  

 واسه خیلی وقت پیشه

 باید دقیق بگی کدوم پروندس 

 ناردونه : زیاد مطمعن نیستم  

 ولی باید مربوط به یه قتل باش 

 علی کمی اخماشو تو هم کشید و گفت : 

 راجب بیمارته؟؟ 

 ناردونه : اوهوم 

 مطمعن نیستم راست گفته باش یا نه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی مثل اینکه مادر خودشو کشته  

 علی کمی چشماشو باریک کرد

 اگه همچین پرونده ای دستش می رسید  

 ش میموند یاد حتما

 علی: نه همچین پرونده ای نداشتم

 ناردونه : مطمعنی بابا 

 میشه یکم بیشتر فکر کنی  

 پیشه اخه واسه خیلی وقت 

  رفته  شاید یادت

 علی : همچین پرونده هایی هیچ وقت از یاد ادم نمیرن 

 فردا بازم پرونده هارو می گردم 

 ولی احتمالش خیلی کمه 

 باشکه همچین چیزی بوده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه ممنونی گفت و بلند شد  

 خواست بره تو اتاقش

 که صدای پدرش بلند شد 

 علی : زیاد سمت این چیزا نرو  

 شوهرت هر چقدم دوست داشته باش 

 بازم مرده 

 خوشش نمیاد زنش با این چیزا سروکار داشته باش
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 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_چهل_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار
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 کن یکم درکش 

 اخالقتم باهاش درست کن 

 بخاطر تو اسیب دید 

 معلومه دوست داره 

 وگرنه هرکی بود می رفت 

 پشت سرشم با این اخالقای بدت نگاهم نمی کرد

بجای فکر کردن به دزد و قاتل و اون دیوونه های توی  

 تیمارستان 

 یکم به فکر شوهرت باش

 قرار نیست واسه همیشه نازکشت باش 

 شردوناشو روهم فناردونه دند 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و بدون اینکه جوابی بده  

 اق رفت و درو بستتو ات

 باید یه فکری واسه نعیم می کرد  

 اگه همینجوری پیش بره

پدرش خیلی سریع می شونتش سر سفره عقدو  

 عروسی 

با فکر اینکه فردا می تونست یه غذای خوشمزه به 

 سورن بده لبخند زد 

 روی تخت دراز کشید 

 رد پتو رو بغل ک

 و چشماشو بست

 شامیدوار بود فردا روز خوبی با 

 واقعا خیلی امیدوار بود.....  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ظرف غذا و وسایل نقاشیو 

 در برابر نگاه کنجکاو سورن روی زمین گذاشت

 به خودش قول داده بود 

 امروز پر انرژی باش  

ناردونه : خیلی خب امروز قراره یه کار جدید انجام 

 بدیم

 اشی کشیدماخرین باری که نق 

 خیلی سال پیش بود  

 بودمدرواقع بچه 

 پس واسه من قرار نیست چیز جالبی از اب دربیاد  

 امیدوارم تو بتونی چیز خوبی بکشی

 اصال تا حاال نقاشی کشیدی؟؟  

 احساس کرد لبخند محوی روی لباش نشست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 البته بیشتر شبیه نیشخند بود 

 چشماشو چرخوند 

 مداد  اروم تابلو نقاشی کوچیک و

 سمتش هل دادو چند مدل پودری که خریده بودو 

 و گفت : امروز از خونمون غذا اوردم 
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 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_چهل_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به عنوان جایزه کسیه که نقاشیش قشنگ تر باش

 دو ساعت وقت داریم بکشیم  

 سورن بی حرف وسایلو برداشت

 و به دیوار تکیه داد 

 دونه خوشحال از موافقتشارن 

 وسایلشو برداشت و شروع به کشیدن کرد 

 هراز گاهی نیم نگاهی به سورن می کرد  

 حرکات دستش بیشتر شبیه این بودن 

 که داره خط خطی می کنه تا اینکه نقاشی بکشه

 البته خودشم همچین خوب نبود  

 انگار ناردونه پنج ساله داشت نقاشی می کشید

 شد  ومتمدوساعت که  

 با هیجان دستاشو بهم کوبید و گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وقت تمومه 

 اول من نشون میدم 

 تابلو کوچیکشو به سمت سورن چرخوند 

سورن ابروهایش را با دیدن نقاشی رنگارنگ ناردونه 

 باال انداخت

 و لبش را گاز گرفت  

 مثل اینکه قضد داشت جلوی خندیدنشو بگیره

 فت :گ شتبا صدایی که رد محوی از خنده دا 

 مطمعنم تو بچگی نقاش خیلی بهتری بودی 

 ناردونه با لبایی اویزون نقاشیشو رو به دیوار گذاشت 

 و گفت : خیلیم خوبه 

بچه بودم همیشه جایزه بهترین نقاش کالس واسه  

 من بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن هومی کشید و گفت : 

 حتما همینطور بوده

 ناردونه : اصال خودت چی کشید؟؟ 

 م کردخ راسورن کمی سرش  

 و با صدایی که ترس به جون ناردونه مینداخت گفت :  

 مطمعنی می خوای ببینیش؟؟؟ 

 ناردونه اخماشو توهم کشید 

 مثل اینکه سورن دیوونه ترسناک 

 دوباره برگشته بود

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ششم_و_چهل_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 نباش ادم کشیناردونه : امیدوارم نقاشیت درباره قتلو 

 سورن تابلوی کوچیکو روی زمین گذاشت 

 و به سمت ناردونه هلش داد 

 ناردونه متعجب تابلو رو برداشت 

 و برش گردوند  

 با چیزی که دید

 نفس تو سینش حبس شد  

 خیلی خوب.....

 توقع هر چیزیو داشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 الی این یکی  

 سعی کرد خیلی ریکشن نشون نده 

 سرشو تکون داد و گفت : 

 یمی گفت اید بهمب

 انقد نقاش خوبی هستی... 

 اروم نقاشی سکسی رو پایین اورد 

 و به سورن نگاه کرد  

 انگار سیاهی چشماش بیشتر از قبل شده بودن

 تصویر اروتیکی از یه زن و مرد کشیده بود 

 صورت مرد خوده سورن بود 

 اما زن صورت نداشت  

 و این موضوع برای ناردونه عجیب بود

 اردونه عجیب بودی سورن برای نکال همه کارا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بی اراده گفت : 

 دلیلی داره که واسه زن صورت نکشیدی؟؟؟ 

 سورن اروم با انگشتاش 

 روی زمین خطای نامفهوم می کشید 

 انگار داشت ذهنشو اروم می کرد  

 سورن : فرقی نمی کنه صورت کی اونجا باش

 اون تصویریه که هیچ وقت تغییر نمی کنه 

 ی همیشهمرد توی نقاش 

 قراره من باشم  

 ولی زن توی نقاشی همیشه تغییر می کنه 

 همیشه ادمای متفاوتی

 قراره جای اون زن باشن 

 یروز دکترای قبلی بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یروز ادمای جدید میان 

 یروزم تو جای اون زن توی نقاشی میشی 

 ناردونه خیره به نقاشی به حرفاش گوش می داد 

 پشت همه کاراش  

 فس بر بودل ترسناک و نهزارو یک دلی

 براش سوال بود 

 که می تونه بدون داشتن قصد قبلی 

 کاری انجام بده یا نه.... 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_چهل_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 نگاهی به ساعت کرد 

 دوازده بود 

 به پرستار گفته بود غذا واسشون نیاره 

 ظرف غذارو به قاشق به سمت سورن هل داد

 و گفت : توبردی 

 با اینکه نقاشیت خیلی توهین امیزه  

 ولی نمیشه گفت یه شاهکار نیست

 اگه اینجا زندونی نمی شدی  

 قطعا یه نقاش معروف میشدی

 البته االنم دیر نیست  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هنوز خیلی وقت داری

 فق شدن واسه مو 

 سورن : مطمعنم خودتم حرفایی که میزنیو باور نداری

 مگه نه..... 

 مکث بلند شد نه با ناردو 

 و به سمت تابلوی خودش رفت

 نمی دونست 

 شاید حق با سورن بود  

 شاید خودشم اعتقادی به خوب شدنش نداشت

 تابلوی نقاشی خودشو برداشت 

 و گفت : تا من اینو میزنم به دیوار اتاق 

 ناهارتو بخور  

 میخو چکشو برداشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همه هواسش سمت این بود 

 می خوره  که ببینه سورن غذارو 

 یا نه....

 میخو دومو که زد  

 صدای باز شدن در ظرف غذا بلند شد

 لبخند بزرگ و دوندون نمایی زد 

 اولین بارش بود همچین کاری می کرد 

 تقریبا یه نیم ساعتی طول کشید  

 تا تابلورو صاف بزنه

 میخ اخرو داشت میزد  

 که با شنیدن صدای سورن

 شوکه چکشو زد رو انگشتش 

 ی گفت بلنداخ  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 درحالی که دستشو تکون می داد 

 به سمت سورن چرخید و گفت :

 ترسوندیم  

 سورن نیم نگاهی به دستش کرد و گفت : 

 خودم رو دیوار باشترجیح می دادم تابلوی 

 تا تابلوی یه بچه  

 ناردونه چشم غره ای بهش رفت 

 میخ اخرو کامل زد و گفت : 

 نقاشیتو نگه می دارم 

 ت خوب شدهر وقت حال

 بهت پسش میدم 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_چهل_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن : پس هیچ وقت قرار نیست پسش بگیرم

 ناردونه : اگه خودت بخوای  

 و تالش کنی می تونی

 اما طبق چیزایی که من دیدم  

 خودت داری با خوب شدن مقابله می کنی 

 بگذریم 

 غذارو دوست داشتی؟؟؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن بدون اینکه نگاشو از تابلو بگیره گفت :

 بد نبود  

 ناردونه چشماشو چرخوند و گفت : 

 نه واست ناهار میارماز این به بعد هر وقت بتونم از خو

 موافقی؟؟؟  

 سورن : نامزدت ناراحت نمیشه 

 انقدر به فکر یه مرد دیگه ای؟؟؟؟

 ناردونه یکی از ابروهاشو باال انداخت و گفت : 

 میگی یه مرد دیگه  ورییج 

 انگار دارم باهات بهش خیانت می کنم 

 یادت نره 

 تو بیماری و منم دکترت 

 سورن : زیاد مطمعن نباش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ن وضعیت همیشگی نیستای 

 خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو کنی 

 تغییر می کنه  

 ناردونه :خیلی خوب میشه

 اگه اون تغییر با بهتر شدن حالت همراه باش 

 : دوسش نداری.......رن سو 

 ناردونه متعجب گفت : کیو؟؟؟ 

 سورن : نامزدتو  

 ناردونه اب دهنشو قورت داد و گفت : 

 این االن سوال بود؟؟؟ 

 سورن : نیازی به پرسیدن نیست

 معلومه دوستش نداری 

 ناردونه : چطور به همچین نتیجه ای رسیدی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که من نامزدمو دوست ندارم؟؟؟؟؟؟ 

 د و گفت :تش اشاره کرسورن به دس 

 تا حاال ندیدم حلقه دستت باش  

 لقهناردونه : نبودن ح

 دلیل بر این نمیشه که دوستش نداشته باشم 

 فقط سرکار نمیندازمش 

 می ترسم گم شه 

 سورن : خوبه که دوستش نداری  

 نمی خوام وقتی داری عاشقم میشی

 بین یه دوراهی عشقی گیر کنی  

 میشه  اینجوری کارم راحت تر

 و سریع تر به دستت میارم

 ناردونه : باز برگشتیم سر همون حرفای قبلی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_چهل_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن : هیچ وقت ازشون دور نشده بودیم

 که حاال بخوایم برگردیم  

 هر وقت پاتو داخل این اتاق میزاری

 تا وقتی که بری 

 که وقتی بگیرمتبه این فکر می کنم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چه کارایی می خوام باهات بکنم 

 ناردونه : از اونجایی که قرار نیست  

 همچین اتفاقی بیوفته 

 پس بهتره زیاد بهش فکر نکنی 

 و بجاش به خوب شدنت فکر کنی

 سورن : ازم می ترسی؟؟؟ 

 ناردونه متعجب از عوض شدن بحث گفت : 

 ؟ خودت چی فکر می کنی؟؟ 

 شنومشسورن : می خوام ب

 ناردونه : چیو؟؟؟  

 اینکه ازت می ترسم؟؟؟؟ 

 سورن : اره 

 احساس می کنم یکم باهات نرم بودم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دیگه مثل اول ازم نمی ترسی 

 شاید باید....  

 ناردونه : چرا باید یکاری کنی ازت بترسم سورن

 درک کردنت واسم سخته 

 اینکه انقدر تالش می کنی  

 ت داشته باشنهمه ازت وحش

 ل داره یه دلیتنها  

 اونم اینکه خودت تو بچگی از چیزای زیادی ترسیدی 

 و می خوای االن اون احساساتو به بقیه منتقل کنی

 ولی این کارت اینجا 

 کامال بی دلیله  

 من پیشتم که کمکت کنم خوب شی 

 اینجام که این احساسات منفی که دارن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ذره ذره می خورنتو 

 از بین ببرم 

 و اینکه اره  

 رسم ت می

 هنوزم به اندازه روز اول ازت می ترسم 

 هنوزم وقتی می خوام بیام تو اتاقت

 اول چند ثانیه مکث می کنم  

 چون نمیدونم باز قراره چیکار کنی

 به این فکر می کنم اگه یه درصد  

 یه اتفاقی بیوفته

 و بتونی بگیریم  

 چه بالیی سرم میاری
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 جاهمپن_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 شبا وقتی می خوام بخوابم 

 به این فکر می کنم که االن داری چیکار می کنی

 و به چی فکر می کنی  

 سیاهی چشمات همش پشت پلکام ظاهر میشه

 و نمیزاره بهت فکر نکنم 

 خودم خوب میدونم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اینکه بتونم خوبت کنم 

 یه چیز خیلی دور از باوره  

 تی باهوش باشیاگه واقعا اون قدری که گف

 نه من 

 نه هیچکس دیگه نمی تونه کاری واست بکنه 

 تنها کسی که می تونه بهت کمک کنه  

 خودتی سورن......

 تنها چیزی که نیاز داری 

 ک بیرون از این دیواراستیه محر 

 یه چیزی که وادارت کنه به خوب شدن  

 چیزی که دوستش داشته باشی 

 و بهش اهمیت بدی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و کشتن و سکس تالش واسه گرفتن  نه اینکه فقط

 کنی 

همش داری تالش می کنی یکیو با خودت بکشی داخل 

 این خط قرمز لعنتی.......

 نه اینکه خودت بیای بیرون 

 ورم حاضرم قسم بخ

 دیروز اولین باری بود که تالش کردی بیای بیرون

 تمام این مدت می خواستی 

 یکیو با خودت بکشی داخل این زندان 

 شدهیبارم لطفا  

 بی توجه به چیزای وحشیانه ای که تو ذهنته 

 سعی کن بخاطر یه چیز خوب بیای بیرون  

 بخاطر خواهر برادرت پدرت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سعی کن خوب شی 

 خوام بیام بیرونسورن: نمی 

 چون هیچ چیز لعنتی بیرون این دیوارا منتظرم نیست  

 خانواده ای ندارم

 که بخوام بخاطرشون تالش کنم 

 برادر؟؟؟؟ : خواهر ناردونه 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_پنجاه_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 سورن : ندارم

 تک بچه بودم 

 ناردونه : اصال میگیم هیچ کسو بیرون اینجا نداری  

 خودت چی؟؟؟

 هیچ  رزویی نداری  

 نمی خوای بری بیرون

 و به یه ادم موفق تبدیل شی 

 یه دکتر 

 یه نقاش موفق 

 ه ای که دوست داریچیز دیگیا هر  

 سورن نفس خسته ای کشید  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

مثل اینکه پر حرفی ناردونه بالخره داشت به حرفش 

  میاورد

 سورن: نمیدونم

 تا حاال بهشون فکر نکردم 

 ناردونه خوشحال و ذوق زده گفت : 

 عیب نداره خودم کمکت می کنم  

 بهت نشون میدم 

 چی بیرون این دیوارا منتظر.... 

 ای خنده سورنشدن صد با بلند

 ناردونه متعجب ساکت شد 

 سورن به خطر قرمز نزدیک شد و گفت :  

 خیلی امیدوار شدی مگه نه 

 با خودت گفتی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قراره اولین کسی بشی که داره منو درمان می کنه 

 بزار یه چیزیو بهت بگم ناردونه 

 همه این حرفایی که میزنیو  

 زدندکترای قبل از تو چند برابر بیشترشو 

 ولی اخر چی شد.....  

 یشخند گفت : سرشو خم کرد و با ن

 اخر همشون تبدیل شدن به برده های سکس من

 چیزی که توام قراره بهش تبدیل شی 

 بدنت  

 ذهنت

 همه چیزت مال منه  

 میخواستی بدونی شبا به چی فکر می کنم

 هوم؟؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به این فکر می کنم 

 که وقتی ببندمت به این تخت 

 زیرم از درد و لذت پیچ بخوری  می خوایچجوری  

 ا خواست خودتخودت ب

 واسه اینکه زیرم باشی 

 پیش قدم میشی 

 گربه کوچولو  

 اینو بهت قول میدم.....

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_پنجاه_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 دستی به چشمای خستش کشید

 همه پرونده های قدیمی پدرشو زیرو رو کرده بود 

 نتونست چیزی پیدا کنه ماا 

 انگار اصال همچین چیزی وجود نداشت 

 عجیبم نبود اعتماد به حرفای سورن دیوونگی بود  

تو این مدت هیچ پیشرفتی نداشت حتی میشه گفت 

 بدترم شده بود 

 سورن دیگه باهاش حرف نمی زد

 انگار یه چیزی فکرشو درگیر کرده بود 

  شدنیم نگاهی به ساعت کرد و بلند  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید می رفت تیمارستان 

 وسایلشو جمع کرد لباساشو پوشید

تو راه همش به اتفاقایی که امروز ممکن بود بیوفتن  

 فکر می کرد 

 ظرف غذارو تو دستش جا به جا کرد 

 خواست در اتاقو باز کنه

 اما باز بود با تعجب درو هل داد و داخل رفت 

م ایت بجز خودش خیلی کم پیش می اومد کسی تو این 

 سراغ سورن بره 

 با چیزی که دید شوکه ظرف غذا از دستش افتاد

 یه زن تو اتاق بود  

 یه زن گریون 

 با موهای بهم ریخته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ترسناک ترین قسمتش اینجا بود که زن از خط قرمز  

 رد شده بود 

 خطی که حکم خطرو داشت

سورن نگاهشو از زن گرفت و با نیشخند گوداالی  

 سیده دوختسیاهشو به ناردونه تر

 وقتش بود یکم بازی کنن 

 دستشو سمت سحرا دراز کرد و گفت : 

 بیا  

صحرا با هیجان و خوشحالی خواست بره جلوتر اما با 

 شنیدن صدای وحشت زده ناردونه مکث کرد

 ناردونه : دیوونگی نکن 

 زدیکش شدی خیلی خطرناکاون ادمی که ن 

 ممکنه اسیب ببینی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خواهش می کنم بیا اینور  

 صحرا بی حس نگاهشو از ناردونه گرفت 

 و خودشو کامل تو اغوش سورن جا کرد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_پنجاه_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

انگار بعد یه مدت طوالنی به آرامش رسیده باش نفس 

 راحتی کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نفس ترسیده ای کشیدناردونه 

تر لعنتی صحنه رو به روش از ترسناک یه قدم اونور  

 بود 

 سورن خیره بهش موهای صحرارو نوازش می کرد 

 همه کاراش به شکل عجیبی ترسناک بودن

 انگار می خواست به ناردونه بگه  

دختری که تو دستاشه رو می تونه تو یه ثانیه راهیه 

 اون دنیا کنه

 با عجله چرخید تا کمک خبر کنه 

 اما با حرفی که سورن زد مکث کرد 

 ن اتاق بری بیرونسورن : اگه از ای 

 گردنشو میشکنم  

 ناردونه اب دهنشو قورت داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کاش نمی اومد  

 کاش امروز خونه می موند

سورن : می خوای بدونی چرا انقدر واسه بودن با من  

 تالش می کنه؟!!؟ 

 ناردونه : نه نمی خوام 

 تنها چیزی که می خوام

 اینه که بزاری اون دختر بیاد اینور 

 و گفت :رش را تکان داد سورن با خنده س 

 میتونه بره  

 ولی خودش نمی خواد 

 می خواد پیش من باش

 با من باش 

 خط قرمز نزدیک شد و با ترس گفت :ناردونه به  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمیدونم کی هستی 

 ولی جایی که االن هستی خطرناکه 

 خواهش می کنم به خودت بیا  

 سورن : صداتو نمی شنوه 

غوش من تالش می خیلی وقته داره واسه بودن تو آ

 کنه

 میدونی خوبی دیوونه بودن چیه؟!؟!؟؟!؟ 

 ناردونه : سورن خواهش می کنم  

 ته باش کاریش نداش

 بزار بیاد اینور 

 سورن : نمیدونی؟!؟!؟؟

 پس بزار خودم بهت بگم 

 هیچ کس حق نداره از این خط قرمز رد شه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و اگه کسی رد شد 

 مسئولیت اتفاقای بعدش با خودشه 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_پنجاه_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 از اونجایی که من یه بیمار روانیم 

 و اینجا بستریم

 اگه االن همینجا گردنشو بشکنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کسی منو مقصر نمیدونه 

 چون اون یکی از دکترای قبلیه و از همه چی خبر داره  

 ولی با خواست خودش اومده تو بغلم

 تا مال من باش  

 من باش زیرتا 

سرشو به گوش صحرا نزدیک کرد و وسوسه انگیز  

 گفت :

 مگه نه صحرا؟!؟  

 اومدی اینجا که به آرامش برسی؟!؟؟!؟ 

 دلت واسم تنگ شده بود؟!؟!؟ 

 صحرا ناله آرومی کرد 

 و سرشو تکون داد 

 ناردونه به سختی خودشو کنترل کرده بود که جلو نره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اتفاقای  می دونست اگه دست سورن بهش برسه 

 خوبی واسش نمی افته

سورن دستشو محکم دور گردن صحرا حلقه کرد و  

 گفت : 

 حتی اگه خفشم بکنم

 هیچ تالشی واسه فرار نمی کنه  

 چون به هر بالیی که من سرش بیارم راضیه

ناردونه با ترس به صورت صحرا که هر لحظه قرمزتر  

 می شد نگاه کرد

 باید کاری می کرد  

 آدمو می کشتلوی چشمش یه وگرنه سورن ج

 سورن : بیا جلو ناردونه

 اگه می خوای جونشو نجات بدی باید بیای جلو 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 داره خفه میشه  

 دیگه نمی تونه نفس بکشه 

 یاگه نیای توام مثل من باعث مرگش میش

 ناردونه : بس کن سورن 

 خواهش می کنم  

 داری می کشیش 

 این کارو نکن

 بس کن  

 م فشرد سورن دندوناشو روی ه

 سیاهی چشماش خیلی زیاد شده بودن

 پلکای صحرای روی هم افتادن 

ناردونه بدون اینکه کنترلی روی خودش داشته باش از  

 خط قرمز رد شد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودشو به صحرا رسوند 

 ن سورن ریه هاشو پر کرد بوی عطر سنگی 

 بوی چوب و سیگار برگ می داد 

 ترسناک بود 

 ضربان قلبش باال رفت 

 غلطی کرده فهمید چهتازه می 

 االن دقیقا کجا بود  

 کامال می تونست گرمای بدن سورنو حس کنه

 نفسش به زور باال می اومد 

 عرق سردی روی تنش نشست 

 انگار یه قدمی مرگ بود

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_پنجاه_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن بی توجه به صحرا که رو به بیهوشی بود

 فت و اونو سمت خودش چرخوندونه رو گردست نارد 

ناردونه لرزون نگاهشو به قفسه سینه سفید سورن  

 دوخت

 جرعت نگاه کردن به چشماشو نداشت 

 سورن سرشو جلو برد تا ترسشو ببینه 

 ونه سریع چشماشو بستاما نارد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همین االنشم داشت سکته می کرد 

ن چه برسه به اینکه بخواد گوداالی ترسناکشو از او 

 فاصله نزدیک ببینه

 سورن اروم پلکاشو نوازش کرد و گفت :  

 بازشون کن 

 خیلی دلم می خواست از نزدیک چشماتو ببینم ناردونه 

 بازشون کن

 ناردونه : بزار برم  

 خواهش می کنم 

 سورن : وقتی مثل یه ادم ضعیف التماس می کنی

 باعث میشی بخوام خیلی سریع زیر پام لهت کنم 

 ساکت باش ه بچه خوبپس مثل ی 

 و به حرفام گوش کن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

وگرنه نه تو نه اون نمی تونید زنده از این اتاق بیرون  

 برید

 ناردونه اب دهنشو قورت داد 

 گلوش مثل کویر خشک شده بود  

قبال فکر می کرد نزدیک نعیم بودن ترسناک و حال 

 بهم زنه

 اما حاال می فهمید ترسناک واقعی چیه 

 اروم بود  با اینکه همه چی 

 داما کامال بوی مرگو حس می کر

 مثل اهویی که گردنش زیر دندونای شیر گیر کرده 

 تقال نمی کرد 

 کارش بیهوده بود 

 اگه سورن می خواست بالیی سرش بیاره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 االن دقیقا وقتش بود 

سورن سرش تو گردن ناردونه فرو کرد و با صدایی بم  

 و گرفته گفت :

 یشکنماگه جیغ بزنی گردنتو م 

 ناردونه بی اراده زیر گریه زد   

 باورش نمیشد واقعا سورن گرفته بودش

 شبیه کابوس بود 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_پنجاه_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

دلش می خواست صدای ساعتش بلند شه و بیدارش 

 کنه

 این اتفاق نمی تونست واقعی باش 

 با گاز محکمی که سورن از ترقوش گرفت 

 گریش شدید تر شد  

 افتاده بودبه سکسکه 

 دلش نمی خواست انقد زود بمیره  

 ناردونه : می خوام کمکت کنم سورن

 خواهش می کنم بزار برم  

 اگه بالیی سرم بیاری

 واسه همیشه میرم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خواهش می کنم اروم باش

 با این کارت فقط باعث میشی 

 مطمعن شم بودنم اینجا بی دلیله 

  اری واست بکنمو نمی تونم ک 

 فی کابوس تو زندگیم دارم به اندازه کا

 تو دیگه تبدیل نشو به یکی از اونا

 فشار دندونای سورن کم شد  

 و بعد از چند ثانیه ولش کرد 

 بلند شد  

 ناردونه رو سمت پنجره برد و از پشت کامل بغلش کرد 

درحالی که از پنجره به منظره همیشگیش خیره می شد 

 گفت : 

 بت خیلی باالستن قلضربا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مثل مال مامانمه  

 اونم وقتی ترسیده بود ضربان قلبش باال بود

 ناردونه پلکاشو روی هم فشرد  

 دلش اغوش گرم و امن پدرشو می خواست

 نه این اغوش سرد و ترسناکو  

 دلش می خواست بره خونه

 ونه دوباره پدر مادرشو ببینهکاش بت 

 سورن : حرف بزن 

 کتی عصبی میشموقتی انقدر سا 

 ناردونه نفسشو بیرون داد و لرزون گفت : 

 االن ارومی؟؟؟؟ 

سورن چونشو روی سر ناردونه گذاشت و با صدایی  

 خشدار گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من همیشه ارومم ناردونه  

 خیلی کم پیش میاد عصبی یا ناراحت باشم

 ناردونه : ارامشت خیلی ترسناکه  

 شاید خودت نفهمی

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _هدیوان_مرد#

 هفتم_و_پنجاه_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 ولی بدون اینکه هیچ کاری انجام بدی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می تونی یه ادمو تا حد مردن از ترس ببری

 سورن : بخاطر چشمام؟؟؟  

 ناردونه : بخاطر همه چیت

 همه چیزت ترسناک 

 حرف زدنت  

 ارات ک

 از همه بدتر چشمات 

انگار دوتا گودال ترسناکن که می تونن ادم تو 

 ودشون غرق کننخ

 سورن چند بار پلک زد 

نمی دونست چرا اما تو اون لحظه دلش نمی خواست  

 بالیی سر ناردونه بیاره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

شاید بخاطر این بود که سعی داشت بیشتر باهاش 

 بازی کنه

دلش نمی خواست اسباب بازی جدیدش به این زودیا  

 خراب شه

 سورن :تقصیر من نیست که چشمام اینجوریه 

 از چشمام نمی ترسیدهیچ وقت مامانم  

 می گفت زیبا ترین چشمای دنیا مال منن 

 می گفت خدا اونارو واسم نقاشی کرده  

 ناردونه یکم اروم تر شده بود

 ولی ترسش هنوز زیاد بود 

 د یکاری می کرد سورن ولش کنه بای 

 وگرنه خدا می دونست چه بالیی سرشون می اومد

 ؟؟؟ناردونه : دلت واسش تنگ نشده؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن نفس عمیقی کشید 

 بوی موهای ناردونه رو دوست داشت 

 سورن : نمیدونم  

 خیلی کم پیش میاد بهش فکر کنم 

 حتی دقیق یادم نمیاد چه شکلی بود 

 ناردونه : رابطت با پدرت خوبه؟؟؟

 گفتی هفته ای چندبار میاد دیدنت 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_پنجاه_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن : با اینکه ترسیدی ولی بازم حرف میزنی

 ناردونه اب دهنشو قورت داد 

 خودش گفت حرف بزنه

 ولی مثل اینکه دوست نداشت درباره پدرش حرف بزنه 

ناردونه : اگه بخوای می تونم یه عکس از مادرت 

 واست پیدا کنم

 سورن پشت سرش منقبض شد  

 ناردونه از شیشه خاک گرفته پنجره

 حسش نگاه کردرت بی به صو 

 و گفت : اگه بزاری برم 

 قول میدم عکسشو واست پیدا کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گ شده حتما دلت واسش تن 

 شاید اگه عکسشو داشته باشی 

 و صورتشو به یاد بیاری 

 بتونی خاطراتتم کامل به یاد بیاری

 مادرت..... 

سورن تو یه حرکت غیر منتظرانه گردنشو گرفت و 

 محکم به دیوار کوبیدش 

 ناردونه با درد لبش رو از درد گاز گرفت

 مثل اینکه حرف اشتباهی زده بود 

 و خفه گفت :به دست سورن چنگ زد  

 داری خفم می کنی 

سورن : فکر می کنی به یاد اوردن صورت زنی که  

 کشتم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قراره چه کمکی بهم بکنه بره کوچولو  

 هوم؟؟؟ 

 ناردونه : باش معذرت می خوام

 میزدم نباید اون حرفارو 

 خواهش می کنم ولم کن 

 خودت گفتی می خوای باهام بازی کنی 

 فک نکنم دلی بخواد 

 زودیا بازیت تموم شه به همین 

 سورن نیشخندی به حرفاش زد و گفت : 

 من همیشه اسباب بازی جدید دارم 

 بهت که گفتم 

 اگه تو نباشی یکی دیگه میاد 

 اگه همین االن بکشمت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و پیدا کنهکسی نمی تونه جنازت 

 و تو واسه همیشه تموم میشی 

 همونطوری که کسی نتونست مادرمو پیدا کنه 

 توام ناپدید میشی 

 این بالییه که سر ادمایی که می کشم میاد ناردونه 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_پنجاه_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اونا ناپدید میشن

 واسه همیشه از این دنیا گموگور میشن 

 ی می خوام باهات چیکار کنم دونمی 

 می خوام همین االن ببندمت به این تخت

 و بهت نشون بدم دکترای قبلی  

 واسه چی انقدر منو می خوان 

می خوام بهت نشون بدم چرا صحرا این همه راحو 

 اومده 

 تا پیش یه قاتل زنجیره ای باش

 می خوام بهت نشون بدم بودن با یه هیوال چجوریه 

 ترس سرشو تکون داد با نه ناردو 

 چیزی به از حال رفتنش نمونده بود

 دست سورن به سمت یقه لباس که رفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 زیر گریه زد و چشماشو بست

 بسته شدن چشماش 

 همزمان شد با مکث سورن  

 و صدایی عجیب و ترسناک

 اما تو اون لحظه براش ارامش بخش ترین صدا بود  

رن شوکه از برداشته شدن فشار دست های سو

 چشماشو باز کرد

 با چیزی که دید گریش شدیدتر شد 

 و بی حال تو بغل استاد رسولی افتاد 

 استاد با اخمایی درهم اروم رو صندلش نشوندش 

رون و با دست به بقیه پرستارا اشاره کرد تا صحرارو بی 

 ببرن

 و سورنو روی تخت بزارن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

رسولی : اون خط قرمز لعنتی واسه اینه که کسی ازش  

 د نشهر

 نه اینکه برسم ببینم دو نفر ازش گذشتن  

 و یکیشون چیزی نمونده بهش تجاوز بشه  

 ناردونه با گریه صورتش بین دستاش گرفت 

شوک و خوشحالی و ترس باعث شده بود نتونه جلوی 

  گریشو بگیره

 ناردونه : داشت دختررو می کشت

 اگه نمی رفتم جلو  

 تا االن مرده بود

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _یوانهد_دمر#

 شصتم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 رسولی دستی میان موهای سفیدش کشید و گفت :

 بهت گفته بودم به هیچ وجه 

 در حین هیچ شرایطی جلو نری ناردونه 

 اون زن یکی از دکترای قبلی 

 عقلش سالم نیست 

وگرنه واسه هم آغوشی با یه قاتل زنجیره ای انقدر  

 تالش نمی کرد 

 د ه سرشو بلند کرناردونه بهت زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس استاد از همه چی خبر داشت

 اما چیزی بهش نگفته بود 

 ناردونه : شما از همه چی خبر دارید 

 مگه نه؟!؟!؟ 

 اگه می دونستید این چیزارو چرا بهم نگفتید 

 چرا گفتید حرف نمیزنه 

 چرا نگفتید یه دانشمند دیوونه اینجا نگه داشتید 

 رسولی ابروهاشو باال انداخت 

 باورش سخت بود 

سورن تو همین تایم کوتاه انقدر از خودش برای  

 ناردونه تعریف کرده بود

 ودش حرف میزداولین بار بود انقدر با دکتری بجز خ 

 حاال می فهمید ادم درستیو واسه این کار انتخاب کرده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

رسولی : باید می فهمیدم خودت چقدر می تونی با  

 مریض ارتباط برقرار کنی

 دونیر که میهمونطو 

 سورن یه مریض یا حتی یه ادم معمولیم نیست 

 باید مطمعن میشدم به درد این کار می خوری 

 رشو تکون دادناردونه کالفه و خسته س 

 بدنش هنوز از ترس می لرزید 

ناردونه : فکر نمی کنید واسه اولین کارم خیلی بهم  

 سخت گرفتید 

استرسو  واقعا دانشگاه ارزش کشیدن این همه سختیو

 ترسو نداره

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_شصت_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

گذاشت و گفت استاد رسول با مهربونی پلکاشو رو هم 

: 

 میدونم دخترم 

 ولی اطالعات سورن در هر صورت محرمانست 

 حتی پلیسایی که پروندشو دست داشتنم  

 مجبور شدن همه چیزو پاک کنن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

این تخت دمی که می بینی روی یه سر داستان این ا 

 افتاده

وصل میشه به کسایی که ما هیچ وقت تو زندگیمون  

 قرار نیست ببینیمشون

 نم باید همه کارارو محرمانه انجام بدیم واسه همی 

 ناردونه دستی به گردن دردناکش کشید

 پس درست حدس زده بود 

 زندگی سورن 

 از اون چیزی که فکرشو می کرد پیچیده تر بود 

 ناردونه : پدرشو می شناسید؟؟؟؟ 

 رسولی سرشو تکون داد و گفت :  

 نه تا حاال کسی واسه دیدنش نیومده

 تا دکتر دیگه روی پروندش کار می کردیمقبال منو سه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی یهو خبر اومد سه تاشون با هم از ایران رفتن 

 االنم فقط خودم موندم  

 گاهی اوقاتم یه سری دکترای جدید می اوردم

که شاید بتونن با روشای مختلف به بهتر شدن حالش  

 کمک کنن

 اما احمقا همه چیزو بدتر کردن  

 ناردونه : دوربین اتاقش.... 

 رسولی: نداره

 اجازه نداریم واسه اتاق سورن دوربین وصل کنیم  

 نباید هیچ فیلمی ازش ضبط بشه

مطمعنم دیدی که هیچ عکسی ازش حتی تو پروندشم  

 نیست 

 نیم نگاهی به سورن بیهوش کرد متعجب ناردون
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چه بالییی سر زندگیش اومده بود 

 چرا همه چیز انقدر پیچیده شده بود 

 شاید سورن حق داشت دیوونه شه  

 اگه اونم بود

 با توجه به این همه اتفاق 

 و اون فرق عجیبش  

 حتما دیوونه میشد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_شصت_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 ترا رابطه داشته... ناردونه : می گفت اینجا با بقیه دک

 رسولی سرشو تکون داد و گفت : 

 متاسفانه چون اتاقش دوربین نداره 

 و افراد خیلی کمی هستن که حق دارن بهش سر بزنن 

 متوجه نشده بودیم

 اخرین بار یکی از پرستارا دید  

 و بهم خبر داد 

 که همچین اتفاقی افتاده

 جیب نبودخیلیم عالبته  

 باید زودتر می فهمیدم سورن ادم معمولی نیست 

 خیلی راحت می تونه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هرکسیو خام و دیوونه خودش کنه 

 ناردونه : واقعا یه نابغست؟؟؟؟

 رسولی : هست  

 یه نابغه دیوونست

که اگه کنترل نشه می تونه خیلی راحت یه کشورو  

 نابود کنه

 ونیش کردننجا زندی که ایواسه همینم یکی از دالیل 

 اینه که بتونن خالقیت کشندشو کنترل کنن 

 ناردونه : واقعا از بیست سالگی اینجاست؟؟؟؟ 

 رسولی : اره 

ناردونه : واسه یه نابغه قاتل بودن خیلی جوون  

 نبوده؟؟؟

 رسولی با خنده سرشو تکون داد و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن نابغه به دنیا اومده ناردونه

 نجا بیرون نرفته ل از اینزده سابا اینکه پو 

ولی مطمعن باش خیلی بیشتر از منو تو میدونه اون 

 بیرون چخبره

 گاهی اوقات فکر می کنم 

 شاید خودش نمی خواد از اینجا بره  

 ناردونه نفس عمیقی کشید و گفت :

 امنیت اینجا خیلی پایینه 

 چطور یه نفر راحت سرشو میندازه پایین و میاد داخل 

دنش اینجا کامال محافظت شده خاطر بونباید بمگه  

 باش

رسولی : بجز یه عده خیلی محدود ادمای زیادی از  

 وجودش خبر ندارن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_شصت_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 قصدمون اینه ادمای کمی دورش باشن

 و از حضورش با خبر بشن 

 نمی خوایم خیلی تو چشم باش 

 مه فکر اساسی واسش بکنولی باید این دفعه ی 

 می خوام قفل اتاقارو اثرانگشتی کنم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مخصوصا واسه سورنو

 باید خیلی بیشتر مراقب باشیم 

 بیرون رفتن سورن از اینجا 

 مثل ترکیدن یه بمب هسته ای میمونه 

 ناردونه لبشو گاز گرفت و گفت :  

 نقدر خطرناک؟؟؟یعنی واقعا ا

 کوتاه فهمیدیرسولی : مطمعنم خودت تو این مدت  

 چقدر بودن کنارش با اینکه بستس ترسناک 

 ناردونه : با اینکه میدونید همچین هیوالییه 

 ولی بازم منو فرستادید پیشش 

 مثل اینکه اصال واستون مهم نبود 

 که ممکنه چه بالیی سرم بیاره  

 بود خودتونم که کال غیبتون زده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رسولی با لبخند معذرت خواهی گفت :  

 باشی دخترم ناراحت حق داری

 ولی مجبور بودم این کارو بکنم 

باید مطمعن میشدم می تونی از پس همچین کاری  

 بربیای 

 این مدت خارج از کشور بودم 

 جایی که رفته بودن حق بردن گوشیو نداشتم

 واسه همینم نتونستم ازت خبر بگیرم 

 ولی به محض اینکه پروازم نشست  

 با خبر بشم خودمو رسوندم تا از وضعیتت

 خداروشکر به موقع رسیدم 

 باید واست یه شوکر تهیه کنم  

 یدونه کوچیکشو باید داشته باشی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تا اگه باز اتفاقی افتاد  

 بتونی از خودت مراقبت و دفاع کنی

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_ردم#

 چهارم_و_شصت_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 یامناردونه : واقعا فکرمی کنید من از پس این کار برم

 رسولی : فکر نمی کنم مطمعنم 

 االنم دیگه بهش فکر نکن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 برو خونه و استراحت کن 

 فردا که اومدی اول بیا اتاق خودم 

 حرف واسه گفتن زیاد هست

 ناردونه با تشکر سرشو تکون داد  

 واسه چند ثانیه به سورن نگاه کرد 

 به شکل خنده داری عذاب وجدان داشت 

 چشماش میزد نباید اون حرفارو راجب

 با اینکه دروغ نگفته بود 

 اما بازم حق با سورن بود  

 تقصیر خودش نبود 

 که یه نابغه دیوونه با چشمای گودالی به دنیا اومده بود 

 شاید بهتر بود بگیم چشمای شبیه به فضا 

 چون دقیقا مثل فضا سرد و خاموش و بی صدا ان
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و می تونن نفس ادمو بند بیارن.....  

 اردونهنرو ن سورن :

 قول دادی کمکم می کنی  

 داری میزنی زیر قولت

 منو اینجا تنها نزار  

 اهش می کنم خو

 ناردونه با تعجب به سورن نگاه می کرد 

 معنی حرفاشو نمی فهمید

 مگه کجا داشت می رفت که سورن انقدر ترسیده بود 

 دهنشو باز کرد تا حرف بزنه  

 اما صدایی ازش در نمی اومد 

 لحظه از سورن بیشتر میشد  ش هرفاصل

 انگار یکی داشت عقب می کشیدش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اک نبودن سیاهی چشماش دیگه ترسن

 عین به بچه ترسیده شده بود

 می خواست بره سمتش  

 می خواست بهش بگه قرار نیست جایی بره

 اما نمی تونست 

 انگار یکی جلوشو گرفته بود  

 سورن : نرو منو اینجا تنها نزار 

 تنها باشمنمی خوام 

 ولم نکن ناردونه  

 تو تنها امید منی

 نرو...... 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_شصت_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 ناردونه وحشت زده سعی می کرد حرف بزنه

اما نمی تونست چشمای اشکی سورن قلبشو به درد  

 می اورد

 با اینکه اخرین بار خیلی ترسونده بودش 

 ت بره ولی بازم نمی خواس 

 می خواست بمونه و کمکش کنه 

 دهچشماشو بست و سعی کرد خودشو تکون ب
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما نتونست...  

 شوکه از خواب پرید

 خیس عرق شده بود 

 نفس نفس میزد  

 بی حال بلند شد و روی زمین نشست 

 از اخرین باری که سورنو دیده بود یه هفته می گذشت

 تو این مدت همه فکرش پیش اون بود 

ر می کرد که تنهاست یا االن داره این فک همش به 

 چیکار می کنه

 با اینکه می دونست کارش اشتباه 

 ولی نمی تونست دست از فکر کردن بهش برداره 

 کالفه دستی به پیشونیش کشید  

 و بلند شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 استاد بهش گفته بود تا دو هفته نره تیمارستان 

 چراشو نگفت  

 و ناردونه ام نپرسید 

همین یکی دو روز توسط سورن تا شوک لمس شدنش 

 پیش باهاش بود

 دلشوره بدی داشت 

 بیشتر از این نمی تونست تو خونه بمونه 

 بعد یه هفته بالخره حالش بهتر شده بود 

 می خواست برگرده سر کارش 

 باید سورنو می دید 

 باید واسه خوب شدنش تالش می کرد  

 استاد گفته بود نیادبا اینکه 

 دست رو دست بزارهبشینه خونه و  ولی نمی تونست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید می فهمید چخبره و گذشته سورن چی بوده 

 تو این مدت به بهونه مریضی تونست نعیمو بپیچونه  

خداروشکر این دفعه پدر مادرش زیاد کاری بهش 

 نداشتن 

 و موافق بودن یکم دور از نعیم استراحت کنه

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_شصت_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دوش اب سردی گرفت و مسواک زد 

 موهایشو با سشوار خشک و با سختی شونه کرد

 بخاطر نرم بودن بیش از حدشون 

 همیشه گره می خوردن 

بماند که به سختی تونسته بود یکم اون حالت فرشونو  

 از بین ببره

 موهای نرم و فر قطعا یه عذاب بزرگ بودن 

 ون رفتلباساشو پوشید و از خونه بیر 

 نگاهی به ظرف غذا کرد 

بهتر بود بعد از یه هفته با یه چیز مثبت بره سراغ  

 سورن

شاید غذاهای خوشمزه مامانش بتونن یه کاری  

 واسش بکنن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شاید بتونه یکم بهش از نظر روانی نزدیک تر شه 

بخاطر اتفاقی که افتاد نتونست غذاهارو دفعه پیش 

 بهش بده

 دالبته ظرف غذارم گم کر 

 احتماال نظافت چیا انداخته بودنش اشغالی 

 در هر صورت خیلیلم مهم نبود 

 امیدوار بود واکنش امروز سورن یکم بهتر شده باش  

 این چند شبی که خونه مونده بود 

 همش صحنه بیهوش شدن سورن جلوی چشمش بود

 جدا از ترسناک بودنش  

 دیدن اینکه سورنو با شوکر بیهوش می کنن

 باعث میشد بخواد گریه کنهمی کرد و دلشو اب  

 واقعا دلش نمی خواست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دیگه هیچ وقت تو زندگیش همچین صحنه ناراحت  

 کننده ایو ببینه

 باید با دکتر رسولی حرف بزنه  

 اروم کردن سورن با این روش اصال خوب نبود

 نمی خواست اسیب دیدنشو ببینه  دلش 

نجاتش  با اینکه همون شوکر دفعه قبل از دست سورن

 داده بود 

 اما بازم روشای زیادی واسه کنترل بیمارا وجود داشت

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_شصت_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 از ماشین پیاده شد 

 و به سمت قسمت خصوصی رفت

 توجهی به نگاه مشکوک نگهبان نکرد 

 سالن تیمارستان از همیشه خلوت تر بود  

 نفس عمیقی کشید

 هر لحظه باالتر می رفتقلبش  ضربان 

 ترس اینکه سورن باز بگیرتش خیلی شدید بود 

 با ترس و تردید دستگیره درو فشرد 

 و داخل رفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با دیدن سورن که مثل همیشه اروم روی تخت نشسته 

 بود

 نفسشو حبس کرد 

 باید مثل همیشه وانمود می کرد اتفاقی نیوفتاده 

 ی بردو در کمال ارامش همه چیزو جلو م 

 لبخند کامال مصنوعی زد  

 و با صدایی که هنوز یکم می لرزید گفت : 

 صب بخیر سورن 

 امروز حالت چطوره؟؟؟ 

 میدونم یه مدت نبودم

 الزم بود یکم استراحت کنم 

 هتر شه تا حالم یکم ب 

 ولی االن دیگه کامال خوبم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس می تونیم دوباره کارمونو شروع کنیم

 نظرت چیه؟؟؟؟؟  

 ید میومدی...: نباسورن 

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :  

 میدونم اخرین دیدارمون یکم بد بود

 ولی خب االن حال جفتمون...  

 سورن : برو 

 همین االن برو

ناردونه متعجب از صدای خشدار سورن وسایلشو روی  

 صندلش گذاشت و گفت : 

 من دکترتم

 هر چیم بشه 

 هر چقدم سختی بکشم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یو اذیتم کن 

 باز باید برگردم و واسه بهتر شدن حالت تالش کنم  

 سورن : از اینجا برو ناردونه 

 االن وقتش نیست

 ناردونه لبشو گازگرفت و گفت :  

 اگه می خوای به حرفت گوش بدم

 باید برگردی سمتت حرف بزنی 

 نه وقتی پشتت بهمه 

 اینجوری حس می کنم داری با دیوار حرف میزنی 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _یوانهد_دمر#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هشتم_و_شصت_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

سورن سرشو چرخوند بی توجه به نگاه مات شده 

 : ناردونه گفت 

 برو دارن میان 

 باید بری

 ناردونه : چشمات..  

 چه بالیی سر چشمات اومده

 چرا....چرا... 

 نتونست حرفشو تموم کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

باورش نمی شد سفیدی چشمای سورن کامال سیاه  

 شده بود

 ک بود سناتر 

 خیلی وحشت اور بود 

 سورن: دارن میان برو....

 ناردونه : چی میگی؟؟؟ 

 کی داره میاد؟؟؟  

 چرا باید برم؟؟

 اصال چه بالیی سر چشمات اومده  

 چر اینجوری شدی

 سورن: سوال نپرس فقط برو 

 قرار نبود اینجا باشی 

 قرارنبود اینو ببینی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 . اگه بفهمن منو دیدی می کشنت برو...

 ناردونه شوکه گفت : کی نباید منو اینجا ببینه

 همم چی میگینمی ف 

 با شنیدن صدای پا متعجب خواست سمت در بره 

 اما با حرف سورن وایساد  

 سورن: اگه اینجا ببیننت می کشنت

 ادمایی که دارن میان اینجا 

 از منم خطرناک ترن  

 باید همون موقع می رفتی 

 اصال واسه چی اومدی

 استاد بهت گفته بود که نیایعنم مطم 

 نباید ببیننت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه وحشت زده به سورن خیره شده بود نمی 

 دونست چیکار کنه 

 صدای قدما هر لحظه نزدیک تر مشدن

سورن چشم های سیاهش را به ناردونه دوخت و گفت  

: 

 برو تو کمد 

ناردونه بهت زده به کمدی که کنار تخت سورن بود  

 نگاه کرد 

 گولش میزد داشتباز 

می خواست بکشتش داخل تا بتونه بالیی می خواستو  

 سرش بیاره

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_شصت_پارت#
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 ناردونه : با این حرفات نمی تونی منو خام کنی سورن

داخل او خط قرمز لعنتی دیگه پامو به هیچ وجه  

 نمیزارم 

 فکر کردی انقدر احمقم 

 دوبار انجام بدم شتباهو که یه ا

 سورن دستی میان موهایش کشید

 انگار کالفه بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اولین بار بود سورن را کالفه می دید 

 سورن : گوش کن ببین چی میگم 

 تو قرار نبود تا یه هفته دیگه برگردی 

 ببینیقرار نبود منو با این چشما 

 وقتی چیزی که نبایدو ببینی و بفهمی باید بمیری 

 می کشنت 

 من میرم عقب 

 وسایلتو بردار تو کمد قایم شو 

 ناردونه با دستایی لرزون وسایلشو برداشت 

 صدای قدمایی که نزدیک میشدن  

 عین ناقوص مرگ تو سرش زنگ می خوردن

 حرفای استاد رسولی واسش تکرار می شد 

 ادمای کله گنده  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ادمایی که ما هیچ وقت قرار نیست ببینیمشون

باعث شد چند  ورن و عقب رفتنشچشمای نگرارن س 

 قدم جلو بره

 دستگیره در که تکون خورد خشکش زد  

 هنوز قدم اولو داخل خط نزاشته بود 

 نفهمید سورن کی خودشو بهش رسوند

 دونه رو کشید و داخل کمد هلش داددست نار 

 در کمدو بست و ازش فاصله گرفت 

 ناردونه شوکه در حالی که نفس نفس میزد 

 خیره شد  تاریک کمدبه فضای  

 باور نمیشد االن چه اتفاقی افتاده بود 

 واقعا سورن تو کمد زندونیش کرده بود 

 گرفتش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می تونست االن هر بالیی که می خواست سرش بیاره 

 لی تو کمدش قایمش کرده بودو

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 هفتادم_پارت#
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 داشت جونشو نجات می داد

 دی ممکن نبوهمچین چیز 

 سورن کسی بود که باید از دستش فرار می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نه اینکه از دست بقیه پیش اون قایم شه  

 صدای باز شدن در باعث شد اب دهنشو قورت بده 

 سرشو نزدیک برد 

 و از بین فاصله کمی که بین درا بود به بیرون نگاه کرد 

 نزدیک هفت تا مرد سیاه پوشو هیکلی 

 داخلعجیب غریب اومدن  با یه عالمه وسایل

 سورن بی حرف روی صندلی که 

 رو به روی کمد بود نشست 

 بودن  چشماش کامال بی احساس 

 مردا دستاشو به صندلی بستن

 اولین بار بود اون صندلیو تو اتاق می دید 

 انگار از وقتی رفته بود آورده بودنش 

 متعجب به کارای مردا نگاه می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بستن بندای چرمی به صندلی دستای سورنو محکم با 

 و دست بندای آهنیشو باز کردن  

 نترسیدبا این چند نفر بودن اما بازم می

 با دستای باز باهاش رو به رو شن  

 بعد خودش مثل احمقا رفته بود جلو

 پاهاشم بستن 

 سورن سرشو به پشتی صندلی مشکی تکیه داد 

 همه چیز اتاق سیاه و سفید بود 

 ی ساکت بودن به طرز ترسناک 

 سعی کرد آروم نفس بکشه

 می ترسید صداشو بشنون 

ش وصل می با دیدن چیزی که یکی از مردا به صورت 

 کرد چشماش گرد شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خواستن چیکار کنن 

 چرا همچین چیزایی بهش وصل می کردن

 چه بالیی می خواستن سرش بیارن 

 سورن ساکت و آروم به کمد خیره شده بود 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _یوانهد_دمر#

 یکم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

همون فاصله کوچیک انگار می تونست ناردونه رو از 

 بین درا ببینه

 ناردونه خیره به گوداالی سیاهش نفس نفس میزد 

 انگار می دونست قراره چه اتفاقی بیوفته 

 ولی نمی خواست باور کنه 

نمی خواست باور کنه می خوان همچین بالیی سر  

 بیارن سورن

 مرد سوزن آهنیو با بی رحمی تموم

 تو گردن سورن زد 

 و ماده سیاه رنگو بهش تزریق کرد 

 سورن دندوناشو رو هم فشرد 

 انگار درد داشت  

 ولی هیچ صدایی ازش در نیومد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگاهشو از کمد نگرفت  

 ناردونه دستشو روی دهنش گذاشت 

 تا صدایی ازش درنیاد

 ی یادت بیاد مرد : بهتره اینبار یه یچز 

 میدونی که هربار این برق بهت وصل میشه

 یه قدم بزرگ به مرگ نزدیک میشی 

 مردنت واسمون سودی نداره 

 ولی زنده موندنتم خطرناک 

 پس واسه اینکه کمتر درد بکشی  

 سعی کن همه چیزو به یاد بیاری

 نابغه خوبی باش 

 و باهامون همکاری کن 

 سورن : دستامو باز کن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میدونم بگم چی تا بهت 

 مرد قدمی عقب رفت و گفت : 

 دستات برابره با مردنم  باز کردن 

 خودمون خوب میدونیم چه هیوالیی هستی

 پس به هیچ وجه سعی نکن دستاتو باز کنی 

 چون مجبور میشم همون لحظه یه گلوله لعنتی 

 تو اون مغز طالییت خالی کنم  

 دسورن بی حرف نگاهشو دوباره به ناردونه دا

 و آروم چیزی لب زد 

 بفهمه چی میگهناردونه مات و مبهوت سعی کرد  

 لبای سورن دوباره تکون خوردن 

 و باعث شدن چشمای ناردونه پر از اشک شه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 حرفشو فهمید 

 اما نمی خواست بهش عمل کنه

 می خواست چشماشو ببنده 

 گفت نگاه نکنه بهش میداشت  

 می دونست قراره چیز دردناکی باش 

 نمی خواست ناردونه ببینه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یعنی باید باورش میشد نگرانش   

 مرد : این دفعه قراره یکم ولتاژشو بیشتر کنیم

 آماده باش 

 سورن نفسی گرفت  

 و به سقف خیره شد 

 نمی خواست ناردونه تو این وضعیت ببیندتش

 اشقرار نبود اینجا ب 

 اینجا بودنش اشتباه محض بود  

 صدای برق بلند شد 

 و بدن سورن منقبض شد

ناردونه دست روی دهنش گذاشت تا صدای گریش  

 بلند نشه 

 می خواست بره بیرونو سورنو نجات بده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید یکاری می کرد

 داشتن زجر کشش می کردن 

 صورتش خیس از اشک شده بود  

 اال می اومد نفسش به زور ب

 شو کنترل کرد تا نره بیرونر خودبه زو

 سورن گفته بود می کشنش  

 سورن جونشو نجات داده بود 

 گفته بود چشمشو ببنده 

 نمی خواست همچین صحنه ایو ببینه 

 چرا همچین کاری کرد

 خواست بکشتش مگه نمی 

 مگه نمی گفت اگه بگیردتش نابودش می کنه 

 پس چرا همه کاراش برعکس شده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آدمای تو اتاق مواظبت کرده بود در برابرچرا ازش 

 تو این تیمارستان لعنتی چخبر بود  

 گردن سورن پر از رگای سیاه شده بود 

 انگار ماده ای که بهش تزریق کرده بودن 

 داشت از طریق رگاش منتقل میشد

 احتماال دلیلی سیاهی کامل چشماش همین بود 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 جریان برق قطع شد 

 سرش سورن اروم پایین اومد 

 بدنش خیس عرق بود 

 انگار صورتشو شسته باشن 

 می تونست دردو تو چشاش ببینه

 مطمعنن قبلنم همچین بالیی سرش آورده بودن 

 همین در برابر ولتاژای کم شوکر مقاوم بود واسه 

 و مجبور بودن چندبار بهش شوک بدن  

 ل سرشو بلند کرد بی حاسورن 

 و به کمد خیره شد

 ناردونه هقی زد  

 و بی طاقت دستشو برد سمت کمد تا بازش کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما با حرکت سر سورن به نشونه نه متوقف شد 

 نمی تونست کاراشو ببینه 

 ولی بازم می تونست حدس بزنه  

 چه فکر احمقانه ای تو سر دخترک ترسیده تو کمد بود 

 نباید بیرون بیاد

 تا وقتی اون آدما تو اتاقن  

 باید ساکت بمونه 

 وگرنه ممکنه جونشو از دست بده

ناردونه با درد سرشو به کمد تکیه داد و بی صدا هق  

 زد

 دیدن اینکه همچین بالیی سر سورن میارن 

 داشت جونشو می گرفت  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کاش انقدر قدرت داشت تا بره بیرون و از سورن 

 کنه  مواظبت

 تش بدهره بیرون و نجاکاش می تونست ب

 کار لعنتی از دستش بر نمیاد اما می دونست هیچ 

ی واسه کم کردن درد سورن نمی تونست هیچ کار 

 بکنه 

 گریش بند نمی اومد 

 چیزی که نبایدو دیده بود 

مطمعن بود زندگیش از این لحظه به بعد قراره خیلی 

 تغییر کنه 

 نمی دونست چقدر گذشت

 ر سورن برداشتن که بالخره دست از س 

 و اون وسایل لعنتیو ازش جدا کردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماش از گریه زیاد می سوخت

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

دلش واسه سورنی که اون همه دردو تحمل کرده بود 

 آتیش می گرفت

 سورن چشماشو بسته بود  

 انگار دیگه توان باز کردنشونو نداشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ش خم شد و  گفت : و صورتمرد ر 

 چیزی یادت میاد؟!؟!؟!؟

 میدونی چطور اون ماده رو درست کردی؟!؟؟!؟ 

 سورن چشماشو باز کرد 

 سرشو جلو برد و باعث شد مرد عقب بره 

 کارت بی فایدست _ 

 هیچ وقت به اون چیزی که می خوای نمیرسی 

چون این مغز لعنتی که داری با برق دست کاریش می  

 کنی 

 یهخال

 هیچی یادم نمیاد  

 پایه تخت زد مرد با عصبانیت ضربه ای به

 انگار از تالش کردن خسته شده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خواد زودتر دستور مرگتو بدن مرد : خیلی دلم 

هر بار به این فک می کنم ممکنه از این خراب شده  

 فرار کنی

 همه تنو بدنم می لرزه 

 ترجیح می دم بمیری 

 اون ماده نرسه و هیچ وقت دستمون به 

 دنت به خودم بلرزم تا اینکه هر روز از ترس آزاد دی 

 سورن : مطمعن باش اگه آزاد بشم

 اول تورو تیکه پاره می کنم 

 بعدم اون حروم زاده هایی که پشتتن 

 پس بهشون بگو هرچی سریع تر کارمو تمون کنن 

 وگرنه باید منتظر روزی باشن که می گیرمشون 

 ی هم فشرد مرد دندوناشو دو 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گردن سورن زدشوکرو برداشت و با بی رحمی تمام به 

ناردونه چشماشو بست و سرشو روی زانوهاش  

 گذاشت 

 دلش می خواست از عصبانیت و ناراحتی جیغ بکشه

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 دلش می خواست بره بیرون
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کردو خفه کنهو اون عوضی که سورنو اذیت می  

 ن رفتنمردها وسایلشونو جمع کردن و بیرو 

 هر چقدر از سورن سوال پرسیدن  

 به جایی نرسیدن

 تنها جوابی که می گرفتن 

 نگاه ترسناک و سیاه سورن بود  

 که تنو بدن همشونو می لرزوند 

 سورن با درد بلند شد

 و به سمت کمد رفت  

 دستاش می لرزیدن

 به سختی درشو باز کرد 

 نگاهش به ناردونه افتاد 

 که تو خودش جمع شده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فکر می کرد از ترس اون تو خودش جمع شده 

 بی حرف به سمت تخت رفت و روش خوابید 

 تو خودش جمع شد 

 سرش بی حس بود 

 گیج می رفت

 انگار دنیا دور سرش می چرخید 

 ناردونه لبشو گاز گرفت 

 اشکاش همینجوری رو صورتش جاری می شدن 

 یدبلند شد دستی به صورتش کش 

 باید خودشو جمع می کرد  

 باید به سورن کمک می کرد

 اجازه نمی داد دیگه هیچ کس هیچ بالیی سرش بیاره  

 اجازه نمی داد اذیتش کنن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هر کاریم کرده باش

 حقش این نیست که این بالها سرش بیاد  

 فقط بخاطر اینکه یه نابغست

 کشهباید این همه سختی و درد ب 

حرف دکتر راست و کدوم  دیگه مطمعن نبود کدوم 

 دروغه 

 واسش مهمم نبود

 فقط می خواست به سورن کمک کنه 

 از این جهنم نجات پیدا کنه  

 فقط می خواست نجاتش بده

 لرزون به سمت سورن رفت  

 رنگ صورتش مثل گچ دیوار بود

 آروم نفس می کشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هنوزم ازش می ترسید 

 بود به چیزایی که دیده اما احساساتش نسبت 

 خیلی قوی بودند  

 سکسکه امونش نمی داد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 ناردونه : بلند شو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید غذا بخوری  

 می دونست حرفش مسخرست

تو اون شرایط بعد از چیزایی که دیده بود فقط همین 

 رسیدبه ذهنش می 

 گشنه باشکه سورن باید خسته و 

 سورن خسته چشماشو باز کرد

 و به ناردونه که باال سرش وایساده بود نگاه کرد 

 قرمزی چشماش زیاد بودن 

مثل اینکه تموم این مدت که اون داشت درد می  

 کشید

 ناردونه داشت گریه می کرد 

 فکر می کرد بخاطر ترس از اون قایم شده  

 می کرد  ولی اشتباه فکر
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خشدار گفت :فشرد و با صدایی دندوناشو روی هم 

 برو مواظب باش کسی نفهمه امروز اینجا بودی 

 ناردونه بی توجه به حرفش گفت : 

 باید غذا بخوری 

 خیلی خسته شدی  

 غذا بخور بعدش بخواب

 فردا که بیدار شی 

باهم حرف میزنیم همه چیو درست می کنیم کمکت می  

 کنم...... 

 سورن تو یه حرکت بلند شد

 نه رو به دیوار کوبیداردوو ن 

 ظرف غذا از دستش افتاد و از درد به خودش پیچید 

 سورن : همین االن گورتو از اینجا گم می کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دیگه ام برنمی گردی 

 فهمیدی چی گفتم....  

 رشو تکون داد و گفت : ناردونه با بغض س

 باید استراحت کنی.... 

 سورن : بروو ناردونه 

 باید بریییی.....

 اردونه بلند شکستض نبغ 

 سرشو به سینه عضالنی سورن تکیه داد  

 و با تمام وجودش گریه کرد 

 دلش می خواست سورنو محکم تو آغوش بگیره

 و بهش بگه همه چیز درست میشه  

 نهکه همه چیزو درست می ک

 اما نمی تونست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میدونست کار زیادی از دستش برنمیاد 

  اما نمی تونست این وضعو تحمل کنه 

 باید فراریش می داد 

 سورن دستاشو مشت کرد

 و رو دیوار گذاشت 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اجازه داد ناردونه تو بغلش گریه کنه 

 اما به خودش اجازه نداد دستاشو دور اون حلقه کنه 

 حق نداشت همچین کاری کنه 

 ناردونه نباید تو این آغوش 

 قفس می موند اینتو 

 قبال می خواست هرطور شده اونو بگیره  

 و مال خودش کنه

 می خواست عروسکش باش  

 اما حاال فقط می خواست بره

 باید می رفت 

 اگه میموند نابود میشد  

 ناردونه : چه بالیی سرت آوردن

 چرا باهات همچین کاری کردن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چرا اذیتت می کنن

 چه بالیی سر چشمات آوردن 

 تشون کنهلعن خدا 

 ازشون متنفرم 

 باید از اینجا بری باید فرار کنی  

 وگرنه می کشنت

 شنیدی چی گفتن اگه کارشون باهات تموم شه می 

 کشنت

 باید بر...... 

 سورن : اونی که باید بره تویی ناردونه نه من 

 تو باید بری 

 باید واسه همیشه از این خراب شده بری 

 و دیگه برنگردی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دکتر بیاره واسه یه بهون

 بگو بخاطر آسیبی که بهت زدم دیگه نمی تونی بیای  

 بگو ترسیدی

 بگو دیگه نمی تونی اینجا بودنو تحمل کنی  

 باید بری وگرنه توام نابود میشی

 نابودت می کنم ناردونه  

 اگه پیش من بمونی توام نابود میشی 

 باید واسه همیشه بری 

 زد و گفت : ناردونه با گریه به لباسش چنگ 

 نمیرم نمی تونی مجبورم کنی برم باید... 

 باید با هم بریم

 یچ جا نمیرم تنهایی ه 

 نمیشه اینجا بمونی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اذیتت می کنن 

 نابودت می کنن 

 اونا هیوالن 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 سورن مشتشو به دیوار کوبید و با خشم گفت :

 نگو  چرتو پرت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میری

 همین االنم میری  

 واسه همیشه میری

 به آرامش االنم نگاه نکن 

یکم که بگذره باز تبدیل میشم به همون هیوالیی که  

 قبال بودم 

همون هیوالیی که حتی اون آدمام از نزدیک بودن 

 بهش می ترسن

 االن مغزم درست کار نمی کنه  

 ر کنموگرنه میدونستم با بره ای که تو چنگامه چیکا

 می دونستم باید تیکه پارت کنم  

 سرشو بیشتر به سینه سورن فشرد ناردونه 

 چقدر حرفاش درد داشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چقدر درد داشت که می دونست یه هیوالست 

 میدونست خطرناک 

 خودش می دونست نمی تونه یه آدم معمولی باش 

 ناردونه : میتونی کنترلش کنی 

 اگه تالش کنی 

 درونته رو کنترل کنی میتونی این هیوالیی که 

 سورن فقط باید بخوای 

 کمکت می کنم  من 

 سورن : تنها کمکی که میتونی بکنی به خودته

 می تونی با رفتن از این خرب شده  

 زندگیتو نجات بدی

 آیندتو نجات بدی 

 اگه اینجا بمونی همه چیتو از دست میدی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ی کهه قبال بودی بشیدیگه نمی تونی آدم 

 النشم نیستمناردونه : ا 

 ین اتاق گذاشتماز وقتی پامو واسه اولین بار تو ا 

 دیگه اون آدم قبل نشدم 

 نزاشتی بشم  

 خودت تغییرم دادی 

 سورن خواست جوابشو بده 

 اما با گیج رفتن سرش قدمی عقب رفت

 ناردونه نگران دستشو گرفت تا کمکش کنه  

 اما سورن پسش زد و گفت :

 داره بر می گرده  

 بریباید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_هفتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

ناردونه : اونی که داری از برگشتنش حرف میزنی خود 

 تویی سورن

 چرا فکر می کنی نمی تونی کنترلش کنی 

 سورن دستشو گرفت 

 ناردونه رو سمت در هل داد   
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و گفت : این اولین و آخرین باری بود که تو آغوشم 

 بودی

 یدییب ندو آس 

 اگه زندگیت واست مهم باش میری  

 کنی  و دیگه ام پشت سرتو نگاه نمی

 فراموش کن منی وجود داره

 واسه همیشه برو  

سمت پنجره رفت خیره به بارونی که از صبح می بارید 

 گفت :

اگه اون قدر احمق بودی که دوباره برگردی تو این  

 جهنم

 باید بدونی 

 یواین ادمی که االن میبین 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قرار نیست دیگه ببینی 

 قرار دوباره یه هیوالرو ببینی 

هیوالیی که تالش می کنه بکشتت داخل این خط  

 قرمز

 تا نابودت کنه 

 تا تورو مال خودش کنه 

 تا پاکیتو بگیره و روحتو مثل مال خودش سیاه کنه  

 ناردونه کیفشو برداشت و به سمت در رفت

 نست چی منتظرشهخوب می دو

 ی گشت اما بر م

 فردا نه اما وقتی دکتر باهاش تماس بگیره بر می گرده

 احتمال می داد اون آدما دوباره بیان سراغ سورن 

 باید با استاد تماس بگیره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید بهش بگه که می خواد زودتر برگرده

 باید یکاری کنه دیگه نتونن بیان سراغش 

 درو باز کرد خواست بره 

 مکث کنه  ن اما صدای سورن باعث شدبیرو 

 سورن : برنگرد ناردونه

 بخاطر خودت برنگرد 

اون چیزی که دیدی فقط یه قسمت کوچیکی از  

 زندگی منه

 درواقع تو اصال چیزی ندیدی  

 ندیدی چه هیوالیی درونمه

 ندیدی به چی میتونم تبدیل بشم ن.... 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتادم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 هم نیست چی هستی ناردونه : واسم م

 یا به چی تبدیل میشی 

 دیگه اجازه نمیدم همچین بالیی سرت بیارن

 به عنوان دکترت مسئولم که نجاتت بدم

 از این خراب شده می برمت بیرون 

 نجاتت میدم 

 خوب میشی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تا االن تنها بودی 

 از این به بعد من هستم 

 نمی زارم بقیه زندگیتم مثل قبال تبدیل به جهنم شه 

 بهم اعتماد کن 

 کمکت می کنم  

 همه چیز درست میشه 

 درو بست و از تیمارستان بیرون رفت 

 مطمعن بود دکتر از اومدن اون ادما خبر داشت

 واسه همین بهش گفته بود نیاد  

 چطور اجاه می داد همچین بالیی سر سورن بیارن

 اراش عجیب بوداز اولم ک 

 نباید بهش اعتماد می کرد 

 ن جلوی در کرد و سوار ماشین شد ی به نگهبانگاه نیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه اون ادما با تیمارستان همکاری می کردن

 پس چرا نفهمیدن اونجا بوده  

 یعنی نگهبان بهشون نگفته 

 شایدم نمی دونسته دکتر سورن

 قیافش آشنا نبود 

 اون نگهبان همیشگی نبود  

 کنه حتما فکر کرده تو یه بخش دیگه کار می

 نگفتهواسه همین  

شانس آورده بود نگهبان نشناخته بودش و اتاق  

 سورن دوربین نداره 

 وگرنه حتما گیرش مینداختن 

 دلش می خواست پیش سورن بمونه

 اما نمی تونست نیاز داشت بره خونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کردباید با پدرش مشورت می  

 باید این اتفاقارو یه یکی می گفت وگرنه خفه میشد  

 باید یکی کمکش می کرد 

 رسید تنهایی از پسش برنیادت می

 از همه چی می ترسید 

 از آسیب دیدن سورن از همه بیشتر....... 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_هشتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 بی توجه به نعیم که داشت قورتش می داد

 یه تیکه از مرغ خورد  

 اشتها نداشت

 شت بعد اتفاق صب دلو دماغ انجام هیچ کاریو ندا 

 مخصوصا دیدن نعیمو

دلش می خواست همه فشارای روانی و دیدن درد  

 کشید سورنو 

 سر نعیم عوضی خالی کن 

 علی : چخبرا پسرم

 کارو بار همه چیز خوبه 

 نعیم با خنده سرشو تکون داد و گفت : 

 اره پدرجون  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همه چیز خوبه

 دارم کارای جدید انجام میدم 

 سودشون خیلی زیاده  

 داشتیم این دو ماه قبل سود چندبرابر

 علی با تحسین سرشو تکون داد و گفت :  

 افرین پسرم 

 موفق باشی

 نعیم : ممنون 

 دارم تالش می کنم همه چیزو واسه ناردونه اماده کنم  

 بالخره زنا خرجشون زیاده

 دلم نمی خواد فکر کنه واسش کمو کسر میزارم 

 می خوام مثل یه پرنسس 

 شهمه چیز داشته با 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه لبشو گاز گرفت 

 تا حرف نامربوطی جلوی پدر و مادرش نزنه 

ون عوضیا حقیقتا خیلی دلش می خواست بالیی که ا 

 سر سورن اوردنو سر این زالو بیاره

نعیم : امروز سرکار مثل اینکه خیلی خسته شدی  

 عزیزم

 رنگت پریده  

 انقدر با این دیوونه ها نگرد 

 میشییوقت خدایی نکرده مریض 

 تحمل مریض شدنتو ندارم میدونی که 

 ناردونه با خنده عصبی سرشو تکون داد و گفت : 

 ممنون از نگرانیت 

 اما اونا دیوونه نیستن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط مریضن 
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 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_هشتاد_پارت#
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 اکثرشونم بخاطر این مریض شدن

 که گیر یه مشت حیوون روانی افتاده بودن 

 و نتونستن از دستشون خالص شن 

 البته چیز زیادی نمونده  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 منم به یکی از اونا تبدیل شم

 نرگس چشماشو گرد کرد و گفت : 

 این چه حرفیه دخترم  

 دور از جونت

 منم با شوهرت موافقم 

بهتره بجای این چیزا دیگه بیوفتید دنبال عروس و  

 این چیزا

 دنیادلم می خواد قبل از اینکه برم اون  

 نوه هامو ببینم 

 نعیم : خدانکنه مادرجون 

 ایشاال خیلی زود می بینید  

 ظرم ناردونه بله رو بدهمنم فقط منت

 تا بریم سراغ کارا  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمیدونم واسه چی این همه مقابله می کنه 

 ما که در هر صورت زنو شوهریم

 هرچی زودتر ازدواج کنیم بهتره  

 میریم سر خونه زندگیمون

 میشم بچه دار  

 شمام یه باری از رو شونه هاتون برداشته میشه

علی : دختر من بار نیست که بخواد از رو شونه ما  

 برداشته شه

 ناردونه متعجب از حرف پدرش ابرویی باال انداخت 

 امروز خیلی روز عجیبی بود  

واقعا پدرش داشت ازش مقابل نعییم که گل سر 

 سبدش بود دفاع می کرد

 د و گفت :با استرس خندی نعیم هل کرد و 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نه پدرجان  

 د که ما بریم سر زندگیمونمنظورم این بو

 شمام می تونید دو نفره خلوت کنید

 بالخره....  

 علی : ما نیازی به خلوت نداریم

 ناردونه با لبخندی خبیث به نعیم خیره شد  

 خوب میدونست پدرش

 امشب دیگه روی خوشی بهش نشون نمیده 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _یوانهد_دمر#

 سوم_و_هستاد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 مینجوری بود همیشه ه

 اگه با یکی سر لج می افتاد 

 تا چند روز درست نمی شد

 مگه اینکه طرف معذرت خواهی کنه  

 و به غلط کردن بیوفته 

 نعیم اب دهنشو قورت داد

 نیم نگاه عصبی به ناردونه که می خندید کرد و گفت :  

 ی زدم مثل اینکه حرف بد

 واقعا معذرت می خوام

 بهتره االن برم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تا بیشتر از این عصبانیتون نکردم 

 بعدا دوباره بهتون سر میزنم 

 بازم ببخشید 

 سمت ناردونه چرخید و گفت :  

 بعدا باهات تماس می گیرم عزیزدلم 

 بلند شد کتشو برداشت و رفت

 مامان بعد از اینکه بدرقش کرد 

 گفت : با اخم پشت میز نشست و 

 این چه کاری بود  

 دیقه میگی افرین  یه

 دیقه بعدش میزنی تو پر بیچاره 

 کارت خیلی زشت بود

 ناردونه : اتفاقا به نظر من حق با بابا بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حرفش خیلی زشت بود  

 باید حد خودشو بدونه

 علی چشم غره ای بهش رفت و گفت :  

 باید بدونه دختر من باری رو دوشم نیست

 دیم شوهرش می  اگه داریم 

 واسه اینکه می خوایم خوشبخت باش 

 نه اینکه باری از رو شونمون برداشته شه

 قبلنم یبار این چرتو پرتارو گفته بود 

باید یبار بهش می فهموندم حکم ناردونه تو این خونه  

 چیه

 نرگس سرشو تکون داد و رو به ناردونه گفت : 

 کار توام خیلی زشت بود 

 طرف می خندیبرگشتی رو روی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بجای اینکه طرف شوهرت باشی پشت بابات درمیای  

 کسی که قراره یه عمر باهاش بری زیر یه سقف اونه 

 سعی کن یکم باهاش مهربون تر باشی 

 مردا مثل اسب میمونن

 باید با مهربونی رامشون کنی 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_هشتاد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

گرد شده پدرش کرد و  گاهی به چشمایناردونه نیم ن

 بلند زیر خنده زد

 مامانش همیشه خدای سوتی بود 

 این یکی دیگه واقعا عالی بود 

 علی : چشمم روشن خانوم 

پس تمام این مدت منو به چشم یه اسب می دیدی و  

 من خبر نداشتم 

 نرگس لبشو گاز گرفت و با خنده گفت :

 بچه سر به هوات یزم دارم به ایناین چه حرفیه عز 

 درس زندگی میدم 

 وگرنه شما که اقایی تاج سری 

 صدای خنده هاشون تو خونه پیچید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و ناردونه بی اراده به این فکر کرد که سورن تا حاال  

 پیش خانوادش شاد بوده

 یعنی هیچ وقت تو همچین جمع گرم و پر امنیتی بوده 

رش میزو جمع با بغض سرشو تکون داد با کمک ماد

  کرد

 ظرفارو شست و تو اتاقش رفت خوابش نمی اومد 

ولی سرش خیلی سنگین بود بخاطرگریه زیاد اینجوری 

 شده بود

 یعنی سورن االن حالش خوبه؟؟؟؟؟

 بدنش درد نمی کنه؟؟؟ 

 سرش چی؟؟؟  

حتما االن همه جاش درد می کنه کاش پیشش می 

 موند 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کاش می تونست یکاری واسش بکنه قصد داشت 

 رش حرف بزنه امشب با پد

 اما پشیمون شد 

اگه چیزی از اتفاقای امروز می فهمید مجبورش می 

کرد قید دانشگاه و کارو بزنه احتماال سر یه هفته نشده 

 با نعیم می فرستادش سر خونه بخت

 ه اصال همچین چیزی نمی تونست اتفاق بیوفته نه ن 

کفتار سیاهو  تو این وضعیت وقت فکر کردن به اون

 نداشت

باید رو کمک به سورن تمرکز می کرد دلش خیلی  

 گرفته بود 

دیدن اینکه سورن بدون اینکه صداش دربیاد اون همه 

 دردو تحمل  می کرد واقعا براش سخت بود

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

رنی که امروز دیده دوباره میدونست قرار نیست با سو 

 رو به رو شه 

 ولی حداقل می تونست تالششو بکنه 

اید خوب شه باید نجات باید تالششو می کرد سورن ب

 کنه  پیدا

از این لحظه به بعد تنها چیزی که واسش مهمه آزادی 

 و خوب شدن سورن

نجات سورن االن از هر چیزی تو زندگیش مهم تر  

 بود.......

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پنجم_و_هشتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 بالخره بعد از یه هفته استاد اجازه داد برگرده 

 ودشو کنترل کرده بودور خبه ز

 تا نپرسه چرا همچین بالیی سر سورن اوردن 

 خوب فهمیده بود نمی تونه به دکتر اعتماد کنه 

 اگه می فهمید همچین چیزیو دیده 

 قطعا تو دردسر میوفتاد 

 ظرف غذارو تو دستش فشرد  

 این سومیش بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شاید نباید غذا ببره اصال انگاز غذاها تلسم شدن

است ببرتشون یه مشکلی پیش که می خوهردفعه  

 میومد و همه چیز بهم می ریخت 

 با تعجب به دوتا مرد هیکلی که جلوی در بودن نگاه

 کرد

 در عوض شده بود  

 استاد گفته بود می خواد امنیت اتاق سورنو ببره باال

 پس بالخره به حرفش عمل کرده بود  

 اخماشو توهم کشید 

و جای مخصوص و بی توجه بهشون انگشتشو ر

 کرد و رفت داخل  گذاشت درو باز

 اتاقم عوض شده بود

 وسایلش مجهزتر شده بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شسته بود سورن مثل همیشه رو تخت ن 

 تختو دستبنداش نو بودن 

 همه چیز برق میزد

 لبشو گاز گرفت  

 مثل اینکه تو این یه هفته همه چیز تغییر کرده بود

 همه چیز از جمله خودش 

طعا نمی تونست مثل قبل اروم ه دیده بود قبا چیزایی ک 

 زندگی کنه 

 ظرف غذارو گذاشت رو میز 

 نیم نگاهی به دیوار کرد

شی مسخره ای که کشیده بود هنوز تابلوی نقا 

 سرجاش بود

 ناردونه : عجیبه برش نداشتن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : پس تصمیمتو گرفتی...  

 تصمیم گرفتی که یه احمق به تمام معنا باشی

 به دیوار تکیه داد  ست به سینهناردونه د 

 خوش امد گویی خوبی بود

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 ششم_و_هشتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ناردونه : بهت که گفتم بر می گردم 

 قبل از اینکه سورن جوابشو بده در باز شد

 و مردی جوون با لبخند بهش خیره شد  

مرد کرد ناردونه متعجب نگاهی به لباس سفید دکتری 

 و گفت : 

 فکر کنم اتاقو اشتباه اومدید 

 ن داد و گفت :مرد با همون لبخند رو مخیش سری تکو

 نخیر جانم درست اومدم 

 باید ناردونه باشی  

من کامرانم از این به بعد قراره با هم رو پرونده سورن 

 جان کار کنیم 

 ناردونه بهت زده تکیشو از دیوار گرفت و گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ع بهم نگفته بوداز این موض استاد چیزی 

 یعنی شاید اشتباهی شده 

 قرار بود من تنهایی رو پرونده سورن کار کنم 

 کامران : اقای رسولی به زودی خبردار میشن 

 ایشونم هنوز اطالعی ندارن 

 خب دیگه سوال پرسیدن بسه  

 بهتره کارمونو شروع کنیم 

 ناردونه چشماشو باریک کرد

 بودش  پس کی اینجا فرستاده اگه استاد خبر نداشت 

 سورن نگاهی به کامران کرد 

 پس بالخره خودشون یکیو فرستاده بودن

 کامران خواست بره جلو که ناردونه اجازه نداد و گفت :  

 نباید از خط رد شید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کامران : میدونم 

 خبر دارم هرکی از این خط رد میشه 

 ش حمله می کنهسورن مثل یه حیوون وحشی به

 اشو توهم کشید نه اخمناردو 

 مرتیکه احمق حرف زدن بلد نبود

از همین االن می دونست قراره حسابی با این مردک  

 به مشکل بخوره

 ناردونه : مطمعیند دکترید؟؟؟ 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من_دیوانه_مرد#

 هفتم_و_هشتاد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

نگاه کرد و  کامران با لبخند مسخرش دوباره به ناردونه

 گفت :

 گفتم که دکترم  لهب 

 ناردونه نگاهی از سرتا پا بهش کرد و گفت :

 بهتره اگه دکترید 

 مثل یه دکتر رفتار کنید و حرف بزنید  

 سورن حیوون وحشی نیست فقط یه بیماره

 شمام دکترید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

مطمعنن میدونید وظیفتون اینه که واسه درمانش  

 تالش کنید

 نه اینکه بهش همچین حرفایی بزنید 

 ب ابروهاشو باال انداخت با تعج کامران 

 طرفداری ناردونه از سورن براش عجیب بود

 عجیب تر از اون سکوت سورن بود  

 تا جایی که خبر داشت 

ه داخل معموال تالش می کرد کسایی که تو اتاقنو بکش

 خط قرمز

 اما االن ساکت نشسته بود و به ناردونه نگاه می کرد 

 اون نگاه لعنتیو خوب می شناخت 

 خاص بود  

 چشمای سیاه ترسناکش خیلی خاص بودن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کامران : حق با توعه ناردونه عزیز  

 معذرت می خوام 

 سرون جان امیدوارم از حرفم ناراحت نشده باشی 

سورن بدون اینکه جوابشو بده به دیوار رو به روش 

 خیره شد 

 احساس عجیبی داشت

 واسش مهم نبود چندتا دکتر دیگه بیانو برن 

کامران اینجا اونم وقتی ناردونه پیشش بود بودن اما  

 عصابشو خرد می کرد

  جدیدا چیزای جدیدی احساس می کرد 

 که تا حاال واسش غریبه بودن 

دلش می خواست ناردونه رو از جلوی چشمای کامران 

 دور کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نیشخندی به نگاه منتظر کامران زد 

 و روی صندلی نشست

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _نهدیوا_مرد#

 هشتم_و_هشتاد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

لعنتی با اومدن این مزاحم نمی تونست با سورن راحت 

 باش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید یجوری از شرش خجالش میشد 

 اگه قبال بود با استاد حرف میزد تا یه کاری کنه

 ولی االن دیگه خوب می دونست 

 استاد کار خاصی از دستش برنمیاد 

 و اگرم بیاد کمکی نمی کنه  

 ن بود استاد ادم خودشونهمعمط

 صندلی کنار ناردونه نشست و گفت :کامران روی  

 خب سورن  

 نمی خوام واسه اولین روز کاریم زیاد بهت فشار بیارم 

 دلم می خواد با هم دوست باشیم 

 مگه نه ناردونه جان

 ناردونه لبشو از تو گاز گرفت و سرشو تکون داد 

 حقیقتا یکم از کامران می ترسید 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماش با اینکه کامال معمولی بودن 

 می تونست یه شرارت خاصیو توشون ببینه اما 

کامران : نظرتون چیه واسه روز اول سه تایی یه بازی  

 انجام بدیم

 ناردونه لعنتی به بازی کردن فرستاد 

 اول که سورن بازی دوست داشت  

 حاالم این دکتر جدید 

 خورددیگه حالش داشت از بازی کردن بهم می 

سورن : پس تورو فرستادن تا اسباب بازی جدیدم  

 باشی

 کامران خندید و گفت : 

 نه اسباب بازی جدیدت بعدا میرسه  

 من اینجام تا یکم به کار کردن حافظت کمک کنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

مثل اینکه چیزاییو فراموش کردی که نباید فراموش  

 می کردی 

 امیدوارم قبل از اینکه وقت ازمایشای جدید برسه

 بادت بیاد سورن عزیز یوه چهم 

 سفیدی چشمای سورن بهتر شده بودن 

 مثل اولین بارش شده بود  

 ناردونه : چه ازامایشی!؟؟!؟!؟

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_هشتاد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 کارمران : یسری ازمایش کوچیک

 چیز خاصی نیست که الزم باش شما بدونی عزیزم  

 تو مشتش فشرد ناردونه لباسشو 

دلش می خواست مشتشو بکوبه تو صورت زشتو الغر 

 مرد رو به روش

 نیم نگاهی به سورن کرد 

 نمی دونست چرا اما احساس می کرد سورنم عصبانیه 

 کامران : ااا راستی یادم اومد 

 ماده کرده بودمقبال یه چیزایی واسه سورن ا 

 کنی ناردونه عزیزم میشه تا من بیام تلوزیونو روشن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه چندشی زیر لب نثارش کرد و باش ارومی  

 گفت

با بیرون رفتن کامران دستی به صورتش کشید و به  

 سورن نگاه کرد

 اصال احساس خوبی نسبت به دکتر جدید نداشت 

 ناردونه : میدونی کیه؟؟؟  

سورن گوداالی سیاهشو به دخترک اخمو دوخت و 

 گفت : 

 نه ولی ازش دور باش 

 ون اینجاست بگرد خونهایی که ااصال وقت

 بهت گفته بودم نیای  

 ناردونه : عمرا فکر کن یه لحظه تورو با این تنها بزارم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

همین االنم که من اینجام یجوری رفتار می کنه انگار  

 احب توعهص

مردک چندش کم مونده بود بخاطر حرفاش بکوبم تو  

 صورتش 

 سورن یکم سرشو خم کرد 

 ناردونه نگرانش بود 

 بخاطرش مقابل کامران وایساده بود

 ازش طرفداری می کرد  

 دیوونه شده بود

 انگار یادش رفته اون کیه  

یادش رفته اگه یه قدم از خط قرمز بیاد جلو چه بالیی 

 سرش میاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

هنوزم می تونست کشش واسه گرفتن و نابود کردنت 

 ناردونه رو حس کنه

 همه حسای وحشیانش برگشته بودن 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ام_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه اب دهنشو از نگاه خیره و عجیب سورن قورت 

 داد 

 و گفت : اونجوری نگام نکن 

 نمیزارم بهت اسیب برسوننقبلنم بهت گفتم دیگه 

 حتی اگه اون چیزی که اونا میگنم باشی 

 بازم حق ندارن همچین بالهایی سرت بیارن سورن  

 کنن  یگه اذیتتنمیزارم د

 سورن دندوناشو روهم فشرد 

 ناردونه داشت کاراییو می کرد که نباید می کرد

 حرفایی میزد که نباید میزد  

 ید چیزایی می شنید که نباید می شن

باعث مشید سورن چیزایی احساس کنه که نباید 

 احساس کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه داشت همه چیو بهم می ریخت 

 کاش بر نمی گشت  

 اظبت ندارمازی به موسورن : نی

 بجای این چرتو پرتا وسایلتو جمع کن برو 

 ناردونه لباشو جمع کرد  

 شونه هاشو باال انداخت و گفت : 

 شنیدی که چی گفت 

 باید تلوزیونو روشن کنم 

 می خوام ببینم چی واست اورده

 اصال احساس خوبی بهش ندارم 

یده انگار یه بد بودن خاصی تو چشماشه که تا حاال ند 

 بودم 

 سورن نیشخندی به حرفش زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نیم نگاهی به چشمای سورن کردو گفت : 

 تو فرق داره  واسه 

 تو به عنوان مریض اینجایی

 اما اون دکتره 

به عنوان یه دکتری که می خواد به مریضش کمک کنه  

 زیادی بده 

 سورن : هیچ چیز خوبی اطراف من وجود نداره ناردونه

 نچشماتو باز ک 

 اگه همینجوری واسه موندن سماجت کنی 

 میمیری 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه اب دهنشو قورت داد

 بدون اینکه سمت سورن بچرخه اروم گفت : 

 تو مواظبمی  

 چیزیم نمیشه 

 فکر می کرد سورن نشنیده اما شنید

 دستاش چنگ شدن به زنجیرای اهنی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

یکی این حرفشو می شنید فکر می کرد عقلشو  گها 

 ده کامل از دست دا

 هنوزم می ترسید از خط قرمز رد شه 

 می ترسید به سورن نزدیک شه

 حتی چشماشم هنوز واسش ترسناک بودن 

 اما...  

 اما انگار همه ترساش یکم فرق کرده بودن

 وقتی نزدیک خط قرمز میشد 

 ضربان قلبش می رفت باال 

 م یه هیجان خاصی داشتترسید ههم می  

 انگار دلش می خواست از خط قرمز رد شه 

و خودشو مثل اون روز ترسناک تو اغوش سورن  

 بندازه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتی فکرشم باعث میشد از ترس به خودش بلرزه  

 و احساست مسخره ای تو قلبش جاری شه 

 با وجود همه اینا 

ی بازم یه حسی بهش می گفت سورن ازش مواظبت م

 کنه 

کامران با چندتا سیدی که به نظر قدیمی بودن اومد 

 داخلو درو بست

 نمی فهمید چرا همش می خنده  

 واقعا انگار دیوونه ای چیزی بود

 ناردونه : هنوزم از سیدی استفاده می کنی؟؟؟ 

 کامران : قدیمین 

یسری عکسای قدیمین از یکی از دوستام قرض  

 گرفتم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید زود بهش برگردونم

دید سرشو تکون داد و روی صندلی ه با ترناردون 

 نشست

کامران سیدیو توی دستگاه گذاشت و رو به سورن  

 گفت :

 سورن جان می خوام خوب این عکسارو نگاه کنی  

 و حستو نسبت بهشون بهم بگی

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _انهدیو_مرد#

 دوم_و_نود_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 

سورن : خودت خوب میدونی قرار نیست چیزیو 

 حساس کنما

 کامران : قبال اینطوری فکر می کردم 

 ولی امروز که واسه اولین بار دیدمت 

 انگار یکم با توصیفای بقیه فرق داشتی 

 احساس می کنم یه چیزی باعث شده عوض شی 

 سورن دندوناشو روی هم فشرد و حرفی نزد 

 احمق فکر می کرد می تونه ازش تقطه ضعف بگیره  

نه دردو ورن ادمیه که نمی توانگار فراموش کرده س

 احساس کنه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط یه مشت احساسات ترسناک

 مثل شهوت و میل به کشتن و عصبانیت داشت 

 یدن اولین عکس شوکه به صندلی چنگ زدناردونه با د 

باورش نمیشد همچین چیزایی ترسناکی واقعا جلوی  

 چشمش بودن 

 کامران نیم نگاهی به ناردونه وحشت زده کرد

 باش  ت فهمیدهاگه درس 

ناردونه می تونه به یه اهرم فشار واسه سورن تبدیل 

 شه

 البته هنوز زیاد مطمعن نبود 

دستیا باعث میشد عصبانی  زدن همچین حرفی به باال 

 شن 

 و فکر کنن عقلشو از دست داده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن کامال تو این پونزده سال شبیه یه ماشین کشتار 

 بی احساس بوده 

 رش داره حساساتی نسبت به دکتو گفتن اینکه االن ا

 خنده داره 

 ناردونه دندوناشو روی هم فشرد و گفت : 

درستی فکر نمی کنم نشون دادن همچین عکسایی کار 

 باش

کامران نگاهی به صورت بی احساس سورن کرد و  

 گفت :

 اگه اذیت میشی می تونی چشماتو ببندی  

 وگرنه دیدن این چیزا واسه سورن خیلی عادیه

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 اخه اینا همشون کاردستیای خودش

 ناردونه شوکه لبشو گاز گرفت  

 دیدن ادمایی که به طرز ترسناکی کشته شده بودن

 به اندازه کافی حالشو بد می کرد 

 فکر اینکه اینا کار سورن باش 

 وجودشو به لرزه می انداخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

به صورت بی  داد و نیم نگاهیاب دهنشو قورت  

 احساس سورن کرد

 انگار به دیوار خیره شده باش 

 هیچ احساسی از خودش نشون نمی داد 

 کامران کارای هر جفتشونو زیر نظر داشت 

می خواست ببینه واکنش سورن به فهمیدن ناردونه  

 چیه 

سورن دستی به گردن کشید و نیشخند رو به کامران 

 :گفت 

 گ شده بود یای قدیمیم تندلم واسه باز 

 ممنون که یکم واسم یاداوریشون کردی

 ناردونه پلکاشو روهم فشرد 

 ببخشید ارومی گفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و بی توجه به نگاه عصبانی کامران به سورن از اتاق 

 بیرون رفت

 باید صورتشو می شست 

 نیاز داشت یکم از اون فضای ترسناک دورشه 

 درست حدس زده بود 

 شهیه دردسر بزرگ بامران قرار بود ک 

به هیچ وجه نمی تونست باور کنه سورن همچین  

 کاری کرده باش

 اگه واقعا همچین ادمی بود  

 جونشو نجات نمی داد

 مطمعن بود یه چیزی این وسط اشتباه  

 با اینکه سورن خودش تایید کرد کار خودش بوده

 اما بازم نمی تونست باور کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ونه همچین موجود نمی خواست باور کنه سورن می ت 

 ترسناکی باش

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 سرشو که بلند کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نگاهش به سورن افتاد که اروم از پنجره بهش خیره 

 شده بود

 نگاهی به باال سرش کرد 

 شه به این درخت خیره میشهنمی فهمید چرا همی 

 درخت انگار چیزی که دوست داره زیر این  

 بی اراده لبخندی به نگاه خیره سورن زد 

دلش می خواست بهش بگه هرچقدم بقیه بگن تو ادم 

 بدی

 هرچقدم خودت حرفاشونو تایید کنی 

 بازم باور نمی کنم تو همچین چیزی باشی 

 باشن  هرچقدم چشمات و حرفات و کارات ترسناک 

 بازم نمی تونی همچین کاری کرده باشی

  کنم کار تو نبودهبه همه ثابت می  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از این جهنم دره نجاتت میدم 

 نمیزارم بیشتر از این نابود شی

 نفس عمیقی کشید و بلند شد 

 در برابر نگاه خیره سورن داخل رفت 

 دوتا محافظا هنوز جلوی در بودن 

 اصال تکون نمی خوردن  

 انگار خشک شده باشن

 فقط به دیوار نگاه می کردن  

د و گفت ا لبخند سرشو تکون داداخل که رفت کامران ب

 : حالت خوبه

 ناردونه : بله فقط نیاز داشتم یه هوایی بخورم 

 کامران : اوهوم حق داری 

 دیدن همچین چیزایی اسون نیست  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همچین کاری انجام بدهفقط یه روانیه که می تونه 

با اینکه چندساله دارم رو همچین پرونده هایی کار می  

 کنم 

 نسون نیست دیدنشواما بازم واسم ا

 ادمای بیچاره همچین مرگ دردناکی داشتن 

 بعد قاتلشون سالم و راحت داره به زندگیش میرسه 

 ناردونه : پلیس پیداشون کرده؟؟؟ 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_نود_تپار#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار
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 کامران : اکثرشونو اره 

 نولی فقط به عنوان یه پرونده قتل گمنام بسته شد

 ناردونه : ینی مردم خبر داشتن چه اتفاقی افتاده؟؟؟  

 کامران : اره جنازه این یکیو نونوای محله پیدا کرده بود 

 بقیشونم توسط ادمای متخلف پیدا شدن

 ولی چون قاتل یه نابغه بود  

 مجبور شدن همه چیو مخفی کنن

 و بگن قاتل مشخص نشد  

 ناردونه سرشو تکون داد 

 ر بشنوه نمی خواست بیشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دوتا پرستار جدید با میزای مجهر غذا اومدن داخل

 ناردونه نیم نگاهی به ظرف غذا کرد  

جلوی کامران به هیچ وجه نمی تونست غذارو به سورن 

 بده

 کامران نگاهشو دنبال کرد و گفت : 

 اووو از خونه غذا اوردید 

 و برداشت  ظرف غذارو دربرابر نگاه متعجب ناردونه 

 : گفت

 شکلی نداره منم یکم از غذاتون بخورمه ماگ 

 خیلی وقته غذای خونگی نخوردم 

 واقعا هوس کردم  

ناردونه نگران به سورنی نگاه کرد که بی احساس به 

 ه می کرد ظرف غذا نگا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کامران : سکوت عالمت رضایت

 بدون اینکه منتظر حرفی از ناردونه باش  

 ن کردظرف غذارو باز کرد و با لذت شروع به خورد

سورن بدون اینکه به ناردونه نگاه کنه به سمت پنجره  

 چرخید

 ناردونه لباشو بهم فشرد 

 لعنتی به کامران فرستاد  

 تمام مدت با غذاش بازی کرد 

 م به غذاش لب نزدسورن

 فقط کامران بود که با لذت غذارو می خورد  

 و هر از گاهی با نگاهش کارای اونارو رصد می کرد 

 دارید؟؟؟ شما نامزدکامران : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه متعجب گفت : ببخشید؟؟؟ 

 دیدمکامران : برق حلقه رو تو کیفتون 

 معلومه نامزدتونه 

اگه شوهرتون بود نمی تونستید بیاید از صب تا شب  

 پیش یه روانی بمونید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و گفت : ناردونه دندوناشو روی هم فشرد  

 همیشه انقد کنجکاوید؟؟؟؟

 کامران : بله  

 همیشه نسبت به ادمای اطرافم کنجکاوم

 واسم جالبه نامزدتون مشکلی با این شغل نداره 

 که سورن یه مریض معمولی نیستمیدونید  

 اصال خبر دارن شما همچین شغلی دارید؟؟؟؟؟؟ 

سورن بدون اینکه اجازه بده ناردونه حرفی بزنه بلند  

 شد و جلو رفت

تو انتهایی ترین قسمت مرتبط با خط قرمز وایساد و  

 گفت :

 قبال همو دیدیم مگه نه ؟؟؟ 

 کامران دست از غذا خوردن کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دید دیگه نمی خن 

 انگار حرف سئورن مثل مشت تو صورتش کوبیده شد 

 ظرف غذارو گذاشت کنارو گفت :

 فکر نمی کنم  

 سورن نیشخندی بهش زد و گفت :

 صدات واسم خیلی اشناست  

 مطمعنی قبال همو ندیدیم

 اخمای کامران توهم رفته بود  

 ناردونه نگران از رو صندلی بلند شد 

 با اینکه از حرفای سورن سر در نمی اورد 

ولی انگار سورن خوب میدونست چطوری کامرانو 

 عصبانی کنه

 کامران : گفتم که همچین چیز نیست  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انگار چیزی سادش امده سورن لبخند ترسناکی زد

 باشد گفت :

 صدای گریه هات کامال تو گوشمه  

 کوچولو گریه می کردیعین یه بچه 

 و کمک می خواستی 

 مطمعنم خودت بودی 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 کامران از عصبانیت قرمز شده بود

 رفت بیرون  بلند شد و بدون اینکه حرفی بزنه از اتاق 

 انگار می خواست خودشو خالی کنه 

 رد میشدقطعا اگه جرعتشو داشت از خط قرمز 

 تا عصبانیتشو سر سورن خالی کنه  

 ولی خوب میدونست جلو رفتنش برابر میشه با مرگش

 ناردونه : خوبی؟؟؟  

 سورن عقب رفت و به ناردونه خیره شد 

 به نظر نمی اومد ترسیده باش

 هرکس بود 

 فهمیدن کارایی که کرده ازش متنفر میشداز  بعد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس چرا ناردونه متفاوت بود 

 چرا اون نگاهی که بایدو نداشت  

 چرا اونقدری که باید ازش فراری نبود 

سورن : میدونی توام می تونی تبدیل بشی به یکی از 

 اون عکسا 

ناردونه : زیاد مطمعن نیستم بتونی همچین بالیی سرم 

 بیاری 

 زد و گفت :  خندیپوز سورن

اینکه فکر می کنی دستم دیگه بهت نمی رسه باعث 

 میشه بیشتر واسه گرفتنت جری ش....

 ناردونه : بحث گرفتنم نیست سورن 

حتی اگه بگیریمم قرار نیست همچین بالیی سرم  

 بیاری
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونی همچین کاری کنی 

 نه اینکه بتونم باهات مقابله کنم نه  

 بشمیفت م حرهیچ وقت نمی تون

 هیچ کس نمی تونه  

 همه خوب میدونن حریفت نمیشن 

 واسه همینم پشت اون خط قرمز زندانیت کردن

 سورن دستاشو به تخت تکیه داد  

 خم شد جلو و ترسناک پرسید :

پس چی باعث شده فکر کنی نمی تونم همچین کاری  

 کنم؟؟؟؟

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه : نمی دونم 

 فک کنم باید این سوالو از خودت بپرسی

 که چرا نمی تونی همچین بالیی سرم بیاری 

 باید بپرسی چرا جونمو نجات دادی  

 سورن چشماشو باریک کرد 

 می دونست منظور حرفای ناردونه چیه 

 اما نمی خواست قبولش کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ت اتفاق نمی افتههمچین چیزی هیچ وق

 ت دیگهنه هیچ وقنه االن  

 اجازه نمیده همچین چیزی وارد زندگیش بشه 

سورن : هیچ وقت همچین سوالی از خودم نمی پرسم  

 ناردونه 

 چون به محض اینکه پاتو بزاری داخل این زندان

 تبدیل میشی به یکی از اون عکسا 

 ناردونه سرشو خم کرد 

 اب دهنشو قورت داد  

 اده جلو رفتبی ار

 جفتشون ثابت کنه  ما می خواست بهاحمقانه بود ا 

 قرار نیست سورن بالیی سرش بیاره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن خیره به قدمای ناردونه دندوناشو روی هم  

 فشرد 

نمی تونست انقدر احمق باش که با پای خودش بیاد تو 

 دهن شیر

 پاشو روی خط قرمز گذاشت 

 اما جلوتر نرفت 

سرعت تو یه حرکت جلو رفت و خودشو به ناردونه  

 ند رسو

 فاصلشون اندازه یه نفس بود

 اما نمی تونست لمسش کنه 

 می دونست اگه ناردونه یکم بیاد جلوتر می گیرتش  

ولی زیاد مطمعن نبود بتونه به حرفایی که زده بود عمل 

 کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نفس زنان به صورتش سورن خیره شده بود 

ت گرمای نفساشو کامال روی صورت خودش می تونس 

 احساس کنه 

 رن : چی باعث شده انقدر جرعت پیدا کنی؟؟؟؟ وس

 قبال وقتی نگاهت می کردم 

 می خواستی از ترس فرار کنی

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_نود_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

ناردونه خیره به گوداالی سیاهش با نفسی که به زور 

 گفت :  باال می اومد

 نمی دونم

ترای قبلی اوردیو شاید داری همون بالیی که سر دک 

 سر منم میاری

 شاید واقعا دارم مثل اونا میشم 

 سورن خیره به لبای ناردونه سرشو تکون داد و گفت : 

 نمیشی اگه از اینجا بری  

 شبیه هیچ کدوم از ادمایی که اینجان نمیشی

 بریهنوزم دیر نشده اگه بخوای می تونی  

 ناردونه : نمی خوام برم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونم برم  

 ری کردی نتونم برم یکا خودت

 خودت گفتی بمونم 

 سورن : نباید به حرفای یه مریض روانی گوش بدی 

 ناردونه خیره به لبای سورن سرشو جلوتر برد

 می تونست حبس شدن نفس سورنو حس کنه 

 باورش نمیشد داشت همچین کاری می کرد 

 گرمای لب سورنو احساس کرد  

 نفسش بند اومد

 بلند شد ه کاری کنه صدای درقبل از اینکه بتون 

 با سرعت خودشو عقب کشید و به سمت کیفش رفت 

 کامران داخل اومد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیم نگاهی به سورنی که همون جای قبلی خشکش زده 

 بود کرد 

 صورتش عجیب بود

 دونه دستی به صورتش خیس از عرقش کشیدنار 

 داشت سورنو می بوسید 

 واقعا داشت همچین کاری می کرد  

  شده بوددیوونه 

 اگه کامران نمی اومد واقعا سورنو می بوسید

نمی دونست اون برخورد کوچیک بوسه حساب میشه 

 یا نه

 جرعت نداشت سرشو بلند کنه 

 نمی تونست به سورن نگاه کنه 

 وز بس بودواسه امر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید می رفت 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 صدم_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

ند سورنی که می تموم این چ بودن تو یه اتاق اونم با

 ماه می خواست بکشتش

 هیچ وقت به اندازه االن واسش سخت نبوده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وسایلشو جمع کرد  

بدون اینکه کوچیک ترین نگاهی به سورنی که بهش 

 بندازه رو به کامران گفت :خیره شده بود 

 فک کنم واسه امروز بس باش 

 می تونم برم؟؟؟ 

 گفت : کامران مشکوک سرشو تکون داد و 

 البته ناردونه جان  

 فردا می بینمت

 ناردونه سرشو تکون داد  

 و بدون خدافظی بیرون رفت

 سرش داشت سوت می کشید  

 دلش می خواست خودشو بزنه

 دیدشون چی؟؟؟ اگه کامران به درصد می  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتما فکر می کرد اونم مثل دکترای قبلی دیوونه شده

 البته خیلیم با اونا تفاوت نداشت

 اونجا خراج میشد  از هم 

 هم از دانشگاه 

 هم جلوی استاد ابروش می رفت 

البته استاد اخرین چیزی بود که دلش می خواست 

 بهش فکر کنه

 فردا باهاش حرف میزد 

فی همه چیز سخت و دیوونه کننده امروز به اندازه کا 

 بود

 سوار ماشین شد و ادرس داد

ری که ساعت سه ظهر بود پس هنوز واسه انجام کا 

 می خواست وقت داشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با اینکه کارش خیلی ترسناک و ریسکی بود  

 اما می خواست انجامش بده

 بخاطر سونم که شده باید انجامش می داد  

باید مطمعن میشد سورن واقعا همچین کاری انجام 

 داده

 تو یکی از عکسا اسم یه کوچه و خیابون افتاده بود 

ه قبل از پونزده مطمعنن هرچی که هست بر می گرده ب 

 سال پیش

چون سورن تو این پونزده سال از تیمارستان بیرون  

 نرفته 

چیزی بین بیست تا بیستو پنج سال پیش  پس باید یه

 باشه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

مطمعنن دیدن همچین صحنه و شنیدن دربارش چیزی 

 نیست

 فراموش کنه  که ادم بتونه تا اخر عمرش 

 پس حتما می تونست یکیو تو اون محله پیدا کنه

 ش که یه چیزی از اون اتفاق یادش با 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پول تاکسیو داد و از ماشین پیاده شد

 تو یکی از محله های متوسط بود  

 نگاهی به اسم خیابون و کوچه کرد 

 دقیق همون بود 

 حتی رنگشم عوض نشده بود

 نگاهی به اطرافش کرد 

 یه میوه فروشی بود مارکت و یه سوپر 

 به نماشون نمی خورد قدیمی باشن 

 رفت سمت سوپر مارکت  

 یه پسر جوون پشت میز نشسته بود 

 ناردونه : سالم اقا

 سالم بفرمایید _ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : ببخشید من دارم واسه کارم یسری تحقیقات 

 انجام میدم

 میشه یه سوالی ازتون بپرسم!؟!؟ 

 ره البته اگه اشکالی ندا

 خواهش می کنم بفرمایید_

 نجا کار می کنید؟؟؟؟؟ ناردونه : اااا شما چند ساله ای 

 نزدیک ده سال میشه _

 ناردونه دستی به صورتش کشید و گفت : 

کسیو میشناسید که پونزده بیست سال اینجا زندگی یا 

 کار کرده باش

یا چیز عجیبی راجب اتفاقی که اینجا افتاده  

 شنیدید؟؟؟؟ 

 سرشو تکون داد و گفت : تعجب پسر م
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واال من که اومدم خبری نبود

 یدونم راجب چی حرف میزنید نم 

اقا مسلم که اون رو به رو میوه فروشی داره قبل از من 

 بوده

 ولی نمیدونم اونم چند سال قبل از من اینجا بوده 

 ناردونه : چیز عجیبی تا حاال نشنیدید 

ن تر از سوپرمارکت چون اون اتفاق دقیقا چند قدم پایی

 شما افتاده

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_صد_ارتپ#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

واال نمیدونم من که تو این چند سال چیز خاصی 

 نشنیدم 

 حاال اگه می خواید بگید چه اتفاقی بوده

 که من از مشتریای قدیمی بپرسم  

 ناردونه : ممنون ولی چیزی نیست که بشه گفت

 یو می شناسیدقدیمی تون کساز مشتریای  

 که خیلی وقت اش اینجا زندگی کنه 

 نه واال ایناجارو چند سال پیش ساختن  _

 خیلی از همسایه ها رفتن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تکو توک هستن کسایی که از قبل مونده باش

 کساییم که من میشناسم همه از ده سال پیش بودن 

 ناردونه سرشو تکون داد

 یرون رفت تشکر ارومی کرد و ب 

 فروشم چند سال زودتر از پسره اومده بود وهمی

 و چیزی نشنیده بود 

 خیلی عجیب بود  

واقعا مگه میشه همچین اتفاقی بیوفته و خبرش 

 فراموش شه 

 چیز معمولی نبوده که بخواد سریع از یاد بره

 + دنبال چیزی می گردی دخترم؟؟؟؟ 

 با تعجب به سمت پیرمرد چرخید و گفت :  

 سالم بله
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اینجا زندگی می کنید؟؟؟؟ د شما ببخشی 

 پیر مرد : اره دخترم دنبال کسی می گردی 

 بگو من راهنماییت کنم

 من همه رو اینجا میشناسم 

 ناردونه هیجان زده نزدیک رفت و گفت : 

 نه نه دنبال کسی نمی گردم 

ببخشید میشه بپرسم شما چندساله اینجا زندگی می  

 کنید؟؟؟

 دش کشید و گفت :پیرمرد دستی به ریش سفی 

 نزدیک چهل سالی میشه دختر جان  

 وقتی اینجارو ساختن منو خانومم موندیم 

 دلمون نیومد بریم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 : ناردونه با خوشحالی گفت 

پس حتما از اتفاقی که چند سال پیش اینجا افتاده خبر 

 دارید ؟؟؟

 فتاده دخترم ا اتفاق زیاد اپیر مرد: اینج 

 وقتی چهل سال تو یه محل باشی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چیزای زیادی می بینی  

 باید دقیق بگی منظورت چیه... 

 ناردونه مردد گفت : ااا 

 من دارم رو یه پرونده کار می کنم

 بیست بیستو پنج سال پیش مثل اینکه تقریبا 

 اینجا یه قتل اتفاق افتاده  

 ؟؟ شما چیزی ازش یادتون میاد؟

 دقیقا جلوی همین سوپر مارکتیه اتفاق افتاده 

 یه زن بوده 

 پیرمرد اخماشو توهم کشید و گفت : 

 واال تا حاال همچین اتفاقی اینورا نیوفتاده دخترم

 اگه بود حتما می فهمیدم  

 ناردونه بهت زده سرشو تکون داد و گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نه نه من مطمعنم همینجا بوده

 ه و خیابون دقیق همینهتو عکسی که دیدم اسم کوچ 

 پیر مرد اروم خندید و گفت : 

بهت اطمینان میدم همچین اتفاقی اینورا نیوفتاده  

 دختر جان

 من تو این چهل سالی که اینجا بودم  

 دعوا زیاد دیدم و همه شونو یادمه

 ولی قتل و اینجور چیزا هیچ وقت نبوده  

شه و اگرم بود از یادم نمی رفت اینجوری چیزارو نمی

 فراموش کرد

 ناردونه : اخه اسمش همین بود 

 خودم تو عکس دیدم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

پیرمرد : اسم این کوچه رو تازه یه سال پیش عوضش 

 کردن

 قبال یه چیز دیگه بود 

 نی همینجاستمطمع 

 ناردونه دستی به سرش کشید گیج شده بود 

 نمای خیابون و اسم کوچه و خیابون دقیقا همینجا بود  

 دیده مطمعن بود درست 

 اگه اسم خیابون تازه عوض شده پس....

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 پس اون اتفاقا نمی تونن کار سورن باشن 

 اون پونزده سال تو تیمارستان بوده 

 چطور می تونسته کسیو بکشه

 از طرف دیگه هیچ کس از همچین اتفاقی خبر نداره  

 چطور ممکنه

 مران دروغ گفته ی کایعن 

گیج از پیرمرد نگران خدافظی کرد تاکسی گرفت و 

 رفت سمت خونه

 ن مخالفت نکردسورن با حرفای کامرا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یعنی خودشم فکر می کرد واقعا همچین کاری کرده

 یا داشت وانمود می کرد 

 امکان نداره وانمود کنه 

 پس حتما فکر می کنه همچین کاری کرده  

 ه قاتلهنه واقعا یه دیوونیکاری کردن باور ک

 شاید اصال مرگ مادرشم کار کس دیگه ای باش 

 اصال شاید مادرش زنده باش 

 خانواده داشته باش  شاید 

 خواهر برادر داشته باش 

 مطمعن بود یه کاری باهاش کردن که اینجوری شده

ادمایی که دفعه قبل اومده بودن سعی داشتن یکاری  

 بیاره کنن سورن یه چیزیو به یاد 

 یعنی سورن حافظشو از دست داده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کامرانم داشت درباره اینکه سورن یه چیز مهمو  

 یزدفراموش کرده حرف م

یعنی یه کاری کردن سورن فکر کنه یه قاتل  

 دیوونست

 سرشو به صندلی جلو تکیه داد 

بی توجه به نگاه متعجب راننده شروع کرد به کشیدن  

 نفسای عمیق

 حق نداشت گریه کنه  

 نباید ضعیف میشد

با ضعیف بودن نمی تونست کاری واسه سورن انجام  

 بده 

 اگه واقعا همچین چیزی باش

 باید به پلیس خبر بده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اونا می تونن کمکش کنن 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 اگه پیداش کنن

 می تونن ازش انگشت نگاری کنن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نه  مچین چیزی هست یامی تونن بفهمن واقعا ه 

 ولی... 

ولی دکتر گفت پلیسام دارن با اون ادمای کله گنده کار 

 می کنن

 پس ینی به اونام نمیشه اعتماد کرد 

 شایدم دروغ گفته 

 کدوم یکی از حرفاش تا االن راست بوده  

 که این یکی بخواد باش 

 باید یه ادم مورد اطمینان پیدا کنه

 یه پلیس اشنا  

 بگیرهمک از پدرش ک شاید بتونه

 با اینکه بازنشسته شده 

 ولی هنوزم اشنا داره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتما یکیو میشناسه  

 دستی به لباس کشید

 اون بوسه واسش خاص بود 

 با اینکه هنوزم فکر می کرد کارش دیوونگی بود 

 اما همون لمس کوچیکم واسش خاص بود 

 باید می فهمید چه بالیی سر سورن اوردن  

 اد..... باید نجاتش می د

 با استرس پشت میز نشسته بود

 بیست دقیقه زود اومده بود 

انقدر استرس داشت که چهل دقیقه زودتر راه افتاده  

 بود

 به زور پدرشو راضی کرده بود یکیو بهش معرفی کنه 

 از شانس خوبش زیاد سوال پیچش نکرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نکه این روزا سرش گرم کار جدیدش بودمثل ای

 بکشهزیاد تو کاراش سرک  خداروشکر نمی تونست 

پدرش یه قرار مالقات با یک از دانش اموزای قدیمش  

که االن یه پلیس خیلی خبره شده واسش ترتیب داده 

 بود

 امیدوار بود بتونه کمکش کنه  

 با وایسادن کسی کنارش با استرس بلند شد 

 و سالم داد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ما با لبخند سرشو تکون داد و گفت : ین

 سالم شما باید ناردونه خانوم باشید 

 درسته؟؟؟؟

 ناردونه : بله شما باید اقا نیما باشید  

 خیلی ممنون که در خواست پدرمو قبول کردید

 نیما رو صندلی نشست و گفت :  

 خواهش می کنم 

 استاد همیشه بهم لطف داشتن 

 ام میدمهرکاری از دستم بربیاد انج
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت : 

 من چیزی سفارش ندادم  

 منتظر شما بودم 

 چی می خورید؟؟؟؟

 نیما : قهوه با شکر 

ناردونه سرشو تکون داد و دوتا قهوه با شکر سفارش  

 داد 

 نیما : بفرمایید من سرتا پا گوشم

 ناردونه نفس عمیقی کشید و گفت :  

 امو می تونید باور کنید حقیقتش نمیدونم چقد از حرف

ولی قسم می خورم قرار نیست یه کلمه ام دروغ ازم 

 بشنوید

 نیما با جدیت سرشو تکون داد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هرچقد ناردونه بیشتر توضیح می داد

 اخماش بیشتر توهم می رفت  

ناردونه : فکر می کنم بعد از اینکه سورن حافظشو از 

 دست داده 

 ونست یه کاری کردن فکر کنه یه قاتل دیو

 دیروز رفتم اون جایی که گفته بودن

 اما هیچی نبود  

 تازه یه سال که اسم کوچرو عوض کردن

 اما تو عکس بود  

 بوده اصال سورن پونزده سال اونجا زندونی

 امکان نداره همچین کاری کرده باش 

 خواهش می کنم حرفامو باور کنید 

 سورن به کمک نیاز داره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مباید از اونجا نجاتش بدی 

 نیما : شاید باورتون نشه 

ولی شما درگیر پرونده ای شدید که ما خیلی وقته  

 داریم روش کار می کنیم

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ناردونه با چشمای گرد شده رو میز خم شد و گفت : 

 واقعا؟؟؟ 

 یعنی حرفامو باور می کنید؟؟؟ 

 و گفت : نیما سرشو تکون داد 

پرونده نبودم نمی تونستم باور  اگه خودم دنبال این

 کنم 

 ولی از وقتی شروع کردم 

به کار کردن روش یه چیزایی دیدم که قابل توصیف 

 نیست

از حرفاتون مشخض سورنی که می گید یه مهره خیلی  

 مهم

 واسه کله گنده هاییه که ما خیلی وقته دنبالشونیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

که باعث شدید ما یه قدم باید ازتون ممنون باشم  

 به سمت جلو برداریم  بزرگ

 ناردونه با بغض خندید باورش نمیشد

 انقدر سریع بتونه سورنو نجات بده  

ناردونه : ینی امروز میتونیم سورنو از اونجا بیاریم 

 بیرون 

 نیما : نه ولی از امروز تحقیقات تیمم شروع میشه

شتر از این مطمعن باشید نمیزارم یه ادم بی گناه بی 

 عذاب بکشه

 بهتون قول میدم نجاتش میدم 

 ولی فعال باید بفهمم اونجا چخبره 

ممکنه اون تیمارستان یکی از ازمایشگاهای اصلی  

 شون باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه وحشت زده چنگی به مانتوش زد  

ینی تموم این مدت داشته واسه یه مشت مجرم کار 

 کردهمی 

 ونجا ناردونه : چرا همین االن نمیرید ا 

 اگه یهویی برید می تونید قافل گیرشون کنید 

 می تونیم سورنو نجات بدیم

 نیما : اینجوری نمیشه کاری از پیش برد ناردونه خانوم 

این ادمایی که داریم ازشون حرف میزنیم ادمای ساده  

 ای نیستن

اگه بخوایم بدون اینکه اطالعات کافی داشته باشیم  

 همچین کاری کنیم 

 کنیم  گمشون می

 و شما دیگه نمی تونید سورنو ببینید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 معلومه واسشون خیلی مهمه که دارن ریسک می کنن 

 و دکترای مختلفو واسه خوب شدن حالش

 یا حاال گرفتن اطالعات امتحان می کنن 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

  من_دیوانه_مرد#

 هشتم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 باید خیلی مواظب باشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ببره یزایی که می دونید بونباید هیچکس از این چ

به هیچ کس تاکید می کنم به هیچ کس نباید حرفی از  

 حرفای امروزمون بزنید

 شمارتونو بهم بدید  

تا اونجایی که فهمیدم فکر می کنن شما حرفای 

 استادتونو باور کردید

 پس احتمالش کمه گوشیتونو هک کرده باشن 

 ولی من بازم چک می کنم  

 ی ام میدمه همین شمارتون پاگه مشکلی نبود ب

 ناردونه : باید چیکار کنم  

 یعنی میشه حداقل به سورن بگم چخبر شده

شاید اگه بدونه قاتل نیست بتونه یه چیزایی از  

 گذشتشو به یاد بیاره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 داد و گفت : نیما با جدیت سرشو تکون 

 نمیشه نباید همچین کاری انجام بدید 

 اکشن سورن چیه ما نمی تونیم پیش بینی کنیم ری 

 اگه حرفی درباره چیزایی که بهش گفتید به کسی بزنه  

 هم جون شما و هم تمام عملیات به خطر میوفته

 با کمک اطالعاتی که بهم دادید 

ا تو می تونیم جون خیلی از ادمایی که بخاطر اون 

 خطرنو نجات بدیم

 از جمله سورن 

پس خواهش می کنم صبور باشید و باهام همکاری  

 کنید

 ناردونه سرشو تکون داد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

باورش سخت بود ولی واقعا درگیر همچین چیزی شده 

 بود 

 ترسیده بود 

حتی بیشتر از وقتی که سورن واسه اولین بار گرفتش 

 ترسیده بود

ادمایی که همه خیلی دلش می خواست بدونه این  

 ازشون حرف میزنن کین 

 کین که انقدر قدرتمندن 

 می کردباید به نیما اعتماد 

 باید از این به بعد هواسشو جمع کنه  

 حاال که می دونست قاطی چی شده 

 باید خیلی مواظب باش

 هم مواظب خودش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

هم مواظب مردی که فکر می کرد یه هیوالست اما  

 نبود......

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه با خباثت نگاهی به ظرف غذا کرد

 کامران تو این یه هفته ای که اومده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چندبار غذاهایی که واسه سورن می آوردو می خورد 

 امروزم مثل همیشه با پررویی کارشو تکرار کرد

 احتماال بعد از خورد غذا  

 تا چند روز نتونه از خواب بیدار شه

 قرصای خواب آور قوی تو غذا ریخته بود 

 ه فقط امیدوار بود بد جا بیهوش نش 

 نگاهی به سورن کرد  نیم

 غذاش بازی می کرد  مثل همیشه با

 بدون اینکه متوجه باش گفت : با غذات بازی نکن

 نگاه دوتاشون همزمان چرخید سمتش 

 کامران با تعجب ابرویی باال انداخت و گفت : 

 بازی نمی کنم  

 غذاهایی که میارید خیلی خوشمزست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گذشت نمیشه ازشون 

 تکون داد ده مصنوعی سرشوناردونه با خن 

 تا دید کامردن سرش پایین سمت سورن چرخید 

 و با چشم اشاره کرد غذاشو بخوره 

 سورن خیره به حرکتش واکنشی نشون نداد 

درک کردن کارای ناردونه روز به روز واسش سخت تر  

 میشد 

 بودنش اینجا خفه کننده بود

 مخصوصا با وجود کامران  

یراشو پاره کنه و همش دلش می خواست زنج

 دربیاره اشو چشم

 تا انقد به ناردونه خیره نشه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه چشماشو چرخوند و دوباره به غذاش اشاره 

 کرد

 سورن بی اراده چنگالو برداشت و مشغول شد  

 از طعمش متنفر بود 

 آشغال خالص بود

نیم نگاهی به ظرف غذای ناردونه که دست کامران بود  

 کرد

 کرد  نباید بهش فکر می 

مه اون غذاهارو از حلقومش ولی دلش می خواست ه

 بیرون بکشه

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 دهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه نگاهشو دنبال کرد 

 نیشخند شیطانی زد

 کامران دیگه تا چند روز اینورا پیداش نمیشه 

 راحت می تونه یکم با سورن حرف بزنه 

 مرتیکه مزاحم 

 کنه تا سورنو عصبانی کنه یشو می همه سع 

 پرستارا ظرفارو بردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه پروندشو برداشت و گفت :

 امروز خودم با سورن کار می کنم 

 اگه می خواید می تونید بمونید و ببینید 

 اگرم نه می تونید برید 

 کامران خندید و گفت : البته که می مونم  

 ... خیلی دلم می خواد ببینم روش درمانیت چیه.

 با اینکه تازه کاری

ولی خیلی کارت خوبه که تونستی سورنو به حرف 

 بیاری و انقدر آرومش کنی

 وقتایی که تو اتاقی خیلی آرومه

ناردونه بدون اینکه سمتش بچرخه آب دهنشو قورت  

 داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

عوضی می خواست بدونه می تونه ازش به عنوان  

 عف سورن استفاده کنه یا نه......نقطه ض

 عیه از شما بیشتر با سورن در ارتباط بودم ه : طبیناردون 

 با من راحت تره

در رابطه با حرف زدنش قبل از اینکه من بیام کامل  

 حرف میزد

 باید از دکترای قبلیش تشکر کنید نه من  

 کامران : اوهوم

 ولی اینکه انقدر خوب ب هحرفات گوش میده 

 ن میده روش تاثیر میزارینشو 

 زی بگیت یواشکی بهش چیالبته الزم نیس 

 من واسه کمک اینجام 

 بهتره همه چیزو با من درمیون بزاری 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه پکاشو روی هم فشرد  

 حرفاش بو دار بودن

 قشنگ داشت تهدیدش می کرد 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یازدهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 نمی دونست ناردونه اطالعات زیادی دارهمطمعنن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرشو کرده بود زیر آب تا االنوگرنه  

 گلوش خشک شده بود 

 از استرس پیشونیش تیر می کشید 

 فکر اینکه بفهمنو سورنو ناپدید کنن 

 وجودشو پر از ترس می کرد 

 از کی انقد شجاع شده بود  

 که بجای اینکه نگران خودش باش

 نگران سورن بود 

 دونه : بهتر برگردیم سر کارمون نار 

 نمی کنه  به پیشرفتمون این حرفا کمکی

 کامران : موافقم 

 ناردونه : خیلی خب سورن 

 می خوام امروز یکم جلوتر بریم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نظرت چیه راجب اون عکسا فکر کنی 

 و بهم بگی وقتی داشتی اون کارارو می کردی 

 چه احساسی داشتی؟!؟!؟

 ار تکیه دادکامران با کنجکاوی به دیو

 ناردونه داشت واسش جالب میشد  

 چالش برانگیزی بود  تردخ

 سورن : هیجان انگیز و لذت بخش بود 

ناردونه : یادت میاد قربانیارو چجوری انتخاب می 

 کردی؟!؟؟

 سورن کمی فکر کرد  

 همچین چیزی یادش نبود 

 فقط تصویر مردن و صورت گریونشونو یادش می اومد 

 هیچ ایده ای نداشت کی بودن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط می خواست بکشتشون 

 می کردهیجان زدش دیدن خون  

 ناردونه آروم صداش کرد  

 سورن سرشو بلند کرد 

 نمی دونست ناردونه چی می خواد

 نمی تونست بفهمتش  

 چشمای نگرانش بیش از حد عمیق و عجیب بودن

 رن : یادم نمیادسو 

 فقط می خواستم بکشمشون 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دوازدهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 کون داد و گفت :سرشو ت ناردونه

 یادت میاد چجوری گرفتیشون؟!؟ 

 سورن اخماشو تو هم کشید  

 سواالی ناردونه برای اولین بار داشت گیجش می کرد 

 کامران چشماشو باریک کرد

 ناردونه بیشتر از چیزی که باید حرفه ای بود 

این سواال چیزی نبودن که یه دکتر تازه وارد بخواد  

 بپرسه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

واست سخته ولی باید بهشون فکر : میدونم ناردونه  

 کنی

می دونم هیجان زده بودی و از کاری که می کردی  

 لذت می بردی

 ولی می خوام یکم بیشتر از کارایی که انجام دادیو به 

 یاد بیاری

 اینجوری بهتر می تونم کمکت کنم  

 سورن : نمیدونم همچین چیزی یادم نمیاد

باید زیاد بهش فشار کامران : فک کنم دیگه بسه ن 

 بیاریم

ناردونه : هنوز یه رب هم نشده که شروع کردم نگران  

 نباشید 

 فشاری بهش نمیاد به این سواال عادت داره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کشید و جوابی ندادکامران اخماشو بیشتر تو هم 

 سورن دستی به گردنش کشید 

 می دونست یه قسمتی از حافظشو قبال از دست داده  

 ش بوداین کشتارارو یاد ولی قسمت مربوط به

اما فقط یادش بود که داشتن جون می دادن هیچ ایده  

 ای نداشت که چجوری انتخابشون کرده یا گرفتتشون

 ؟!؟ ناردونه : سورن چیزی یادت میاد؟!؟ 

کامران : گفتش که نه ما قبال این سواالرو ازش 

 پرسیدیم 

ولی چیزی یادش نیست خاطره هاش همه نصفه و نیمه 

 ان

ناردونه دندوناشو روی هم فشرد و چیزی نگفت حقیقتا  

 یکم از کامران می ترسید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تو یه تیمارستان با یه عالمه خالفکار مونده بود و هر  

 کرد  روز داشت اینجا رفتو آمد می

 با اینکه می دونست نیما اینجارو کامال زیر نظر داره

 اما بازم خیلی استرس داشت 

 بیارن اگه می خواستن بالیی سرش  

 نمی تونست کار زیادی انجام بده

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سیزدهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 کامران دستی به سرش کشید خیلی خسته شده بود

 این چند وقته خیلی کار کرده بود حتما بخاطر همینه 

 کامران : من دیگه دارم میرم  

 توام بهتره بری وقتتو الکی حروم نکن

خودمون قبال پرسیدیم ولی چیزی یادش واالرو س این 

 نمیاد

 ناردونه لبخندی زد و سرشو تکون داد 

 قرصا داشتن اثر می کردن  

 وقتش بود از شر مزاحم راحت شن

 کامران بیرون رفت و درو بست  

 واقعا خیلی خسته بود این حجم از خستگی طبیعی نبود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نفس راحتی کشید و رو به سورن گفت : 

 تا چند روز پیداش نمیشه....  

سورن ابرویی باال انداخت و گفت : از کجا انقد 

 مطمعنی؟!؟؟

 ناردونه با لبخند گفت : قرص ریختم تو غذاش 

 چی واست میاوردمو می خوردبزکوهی هر 

 معلوم بود از قصد این کارو می کنه 

 فکر می کرد غذارو واسه خودم اوردم  

مو دوست داره باید حاال که انقد دست پخت مامان

 ش لذت ببره بیشتر از

 سورن دست به سینه شد

 ناردونه واقعا عوض شده بود 

 عجیب شده بود انگار یه چیزای جدیدی فهمیده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یی که نباید می فهمیدچیزا 

 این جسارت چیز قدیمی نبود  

این کارش نشون می داد بجز اون روز که داشتن روش 

 آزمایش می کردن 

 ه ایم فهمید چیزای دیگه

 سورن : چی فهمیدی؟!؟

 ناردونه متعجب آب دهنشو قورت داد و گفت : 

 ینی چی،  

 چی فهمیدم؟!؟؟

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چهاردهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 سورن چشماشو باریک کرد زیاد حوصله بازی نداشت

 سورن : حرف بزن ببینم چی فهمیدی  

 و گستاخ شدی که انقد جسارت پیدا کردی

 ناردونه : هیچی نفهمیدم

همون اتفاقی که اون روز دیدم واسه گستاخ شدنم  

 بس نیس؟؟!؟!؟ 

 سورن : نیست

 اشتی از ترس به خودت می لرزیدید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما االن داری با جسارت تموم کارایی می کنی 

 که هر کسی نمی کنه  

 ناردونه لبشو گاز گرفت

 سورن مثل همیشه زرنگ بود 

 بود که با یه نابغه دیوونه طرف  دش رفتهکال یا 

ناردونه : معلومه کامران از طرف آدمایی که اذیتت می  

 کردن اومده

 نمی خوام بزارم بیشتر از این بهت آسیب بزنن 

 وقتایی که هست رو مخمه 

 و نمیزاره باهم حرف بزنیم 

 بعدشم نکشتمش که  

 فقط دوتا قرص بهش دادم 

 کنهتا چند روز استراحت می 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن با قدم هایی بلند جلو اومد رو خط قرمز وایساد  

 و گفت :

 کارای خطرناک نکن 

 از خطر دور بمون 

مثل یه دکتر معمولی چشماتو ببند رو همه چیزایی که  

 دیدی

 و از اینجا برو  

 ناردونه مثل خودش جلو رفت

 دقیقا روی خط قرمز وایساد 

ه ر شدو به سیاهی چشمای سورن که از قبل بیشت 

 بودن خیره شد 

 معلوم بود عصبانی

 هر وقت بیش از حد خشمگین میشد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رنگ چشماش تغییر می کردن

اما این دفعه این خشم واسش شیرین و صد البته  

 ترسناک بود

 اینکه نگرانش بود خیلی شیرین بود 

 ناردونه : نمی تونم برم سورن 

 می دونم خیلی خطرناکه 

 میدونم خیلی خطرناکی 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پانزدهم_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 میدونم اگه یه قدم بیام جلو

 آسیب می بینم ولی.......  

 نفس عمیقی کشید 

این نزدیکی واسش یادآور اون بوسه خاص و یه ثانیه 

 ای بود 

 ناردونه : ولی بازم دلم می خواد بیام جلو 

 می خوام از این خط لعنتی رد شم 

 زنجیراتو پاره کنیوخواد  دلم می

 از ایم تیمارستان لعنتی آزاد شی 

 می خوام از اینجا خالص شی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خوام خوشحال باشی 

 خوشبخت باشی.....  

 سورن با خشم زنجیراشو کشید

 تحمل شنیدن این حرفارو نداشت 

 سورن : چیزایی نگو که غیر ممکنه  

 من واسه هیچ کس خوب نیس آزاد شدن

 مخصوصا تو 

 خوشبختی واسه من وجود نداره  یچه 

یجوری حرف نزن انگار داری با یه دیوونه معمولی 

 حرف میزنی

 من یه قاتل زنجیره ایم 

 ناردونه : نیستی... 

 تو همچین کسی نیستی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن باور کن نیستی 

 تو این هیوالیی که فکر می کنی نیستی 

بهت ثابت می کنم تو از خیلی از آدمای این دنیای  

 ی بی گناه تریلعنت

 آزادت می کنم  

 بهت قول میدم همه چیو درست می کنم

 سورن : هیچی وجود نداره که بخوای درست کنی 

 احمق نباش  

 چیزی به اسم بی گناهی واسه من وجود نداره

 ناردونه من پر از خشمم  

 پر از زخم پر از مرگ پر از وحشت

 دیدی که چه بالیی سر اون آدما آوردم  

 ارو دیدیخودت عکس
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خوب میدونی به چه هیوالی ترسناکی تبدیل میشم و  

 هستم

 سعی نکن از من چیزی بسازی که نیستم 

 چون فقط خودتی که این وسط آسیب می بینی 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 شانزدهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : میدونم قراره آسیب ببینم 

 خطره این راهی که داریم میریم پر از

 نباید این کارو کنم 

 ولی دست خودم نیست 

وقتی به این فکر می کنم که بهت آسیب میزنن روح از  

 تنم جدا میشه

 دلم می خواد یه قدرتی داشتم تا نجاتت بدم 

 و نابود کنم و همشون 

 ولی ضعیفم

سورن با گوداالی سیاهش قطره اشک ناردونه رو  

 دنبال کرد

 قلبش تند میزد  

 می تونست کنترلش کنه د میزد نولی نبای
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : گریه نکن 

 چیزایی که دیدی واسه من چیز تازه ای نیستن

 مثل یه روتین ساده شده واسم  

 ناردونه هق آرومی زد

 نباید میشدن 

این چیزای ترسناک لعنتی نباید واسش یه روتین  

 ساده میشدن

 نباید به این دردو غم عادت کنه  

 رو سینه سورن گذاشتسرشو جلو برد و آروم 

 صدای قلبشو می شنید 

 خیلی تند میزد  

 انگار می خواست سینشو بشکافه بیاد بیرون

 می دونست سورن نمی تونه بهش دست بزنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ر نزدیک زیادش به خط قرمز دستاش کامال بخاط 

 عقب بودن

 اون زنجیرای لعنتی بهش اجازه نمی دادن لمسش کنه 

 سورن نفس عمیقی کشید 

 ناردونه زیر بینیش پیچیدطر تن بوی ع 

 آروم و هیجان زدش می کرد 

 دیوونش می کرد  

می خواست بگیرتش ولی نه اونجوری که همیشه می 

 گفت 

 فقط می خواست لمسش کنه 

 خیلی آروم 

 انقد آروم که انگار داره یه برگ گلو لمس می کنه

 یادش نمیاد آخرین بار کی به یه گل دست زده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 !؟مچین کاری کرده؟اصال تا حاال ه 

 تو یه حرکت سریع خودشو عقب کشید  

 و از ناردونه دور شد

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفدهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 اشتباه بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همه این اتفاقا اشتباه بودن 

 نباید خاص میشد  

 نباید خاص می بود ولی داشت میشد 

 ناردونه داشت براش خاص میشد

و گذاشت تو این پاش ون روز اولی کهخاص بود از هم 

 خراب شده

 می دونست خاص 

 می دونست نباید اینجا بمونه 

 ولی بازم همه تالششو کرد 

 تا نگهش داره 

 تالش کرد بکشتش داخل این خط لعنتی 

ولی نتونست به اون چیزایی که تو فکرش بود عمل  

 کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونست با نارونه مثل بقیه باش 

 بقیه نبود  چون ناردونه مثل 

 ه : نمی تونی ازم دوری کنی سورنناردون

 این اجازه رو بهت نمیدم 

 میدونم فکر می کنی هیوالیی  

 درکت می کنم چقد این ساال برات سخت بوده

 باور کن از وقتی اون اتفاق افتاد 

یه لحظه ام از فکر اینکه این ساال چی بهت گذشته  

 بیرون نرفتم

 نمی تونم بی تفاوت باشم 

 نمی تونم بزارم نابودت کنن 

 سورن : کسی منو نابود نمی کنه....  

 تونه بکنهنمی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : چرت نگو خودتم خوب میدونی نباید اینجا 

 باشی 

 نباید این بالها سرت بیاد

نکه یه نابغه ای نتونستی تو این نمی فهمم چرا با ای 

 ساال فرار کنی 

 ....چرا نتونستی خودتو از دستشون خالص کنی.

 ناردونه دستی به صورت خیس از اشکش کشید 

 چیزایی که تو ذهنش بودن خیلی درد داشتن 

 واقعا درد داشتن 

 ناردونه : نمی خوام به این فکر کنم که تموم این ساال  

 ونی خودت خواستی اینجا بم

 چون همچین چیزی ممکن نیست 

 نمی تونی انقدر احمق باشی که تو این جهنم بمونی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ین بالیی سرت بیارن مگه نه؟؟!؟!؟ری همچو بزا 

 سورن خیره به پنجره نفس عمیقی کشید 

 کاش ناردونه می رفت  

 کاش حرف نمی زد

ناردونه : خواهش می کنم بگو توام دلت می خواد از  

 اینجا بری بیرو.....

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هجدهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 ر از درد بود گفت :سورن با صدایی خشدار و پ

 بیرون از این دیوارا 

 هیچی واسه یه قاتل دیوونه وجود نداره ناردونه 

 قبلنم گفتم 

هیچی وجود نداره که بخوام بخاطرش خودمو نجات  

 بدم

 این جهنمی که ازش حرف میزنی خونم   

 ناردونه دندوناشو روی هم فشرد 

باورش نمی شد سورن هیچ تالشی واسه آزادی  

 ردهخودش نک

 یستم ناردونه : میدونم اونقدری واست مهم ن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که بخوای بخاطر بودن باهام خودتو نجات بدی

 پس یه دلیل محکم واسه آزادیت پیدا می کنم 

 یه دلیلی پیدا می کنم که بخاطرش خودتو نجات بدی 

 سورن لبه های پنجره رو تو دستش فشرد

 بند بند وجود پر از درد بود 

 شواسش دلیل زندگی باناردونه می خواست  

 باشمی خواست واسش امید  

 اولین بار بود یکی انقدر واسه نجاتش تالش می کرد  

 دلش نمی خواست اعتراف یا حتی بهش فکر کنه

 ولی ته دلش از آسیب دیدن 

 و از دست دادن ناردونه می ترسید 

 می ترسید بالیی سر خودش بیاره..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 داد و گفت : نیما ناراحت لیوان قهوه رو دستش

 گریه نکن 

 بالخره همه چیز درست میشه 

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :  

 چیزی از خانوادش پیدا کردی؟!؟؟!؟ 

 نیما : هیچ چیز کوفتی ازش نیست 

 مطمعنی اسمش همینه!؟!؟

 ناردونه : اره همه با همین اسم صداش می کنن 

 واقعیش نباش نیما : شاید اصال اسم 

 میادچیزی یادش نمگه نگفتی  

 ست باش یعنی اسمشم.....اگه در 

 ناردونه : نه همچیو 

 یه قسمتاییو یادشه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مطمعنن اگه اسمش این نبود می گفت 

 یا یه اعتراضی می کرد 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نوزدهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 نیما : می تونی یه عکس ازش واسم بیاری

 نم عکس بگیرم یا نه ناردونه : نمیدونم بتو 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی یه نقاشی ازش دارم

 خودش کشیده خیلی خیلی دقیقه 

 انگار عکسه ولی خب یکم چیزه....  

 نیما متعجب گفت : چیزه؟؟!؟

 ناردونه : هیچی خودت می بینی میفهمی  

 مهم صورتشه که کامل  

 نیما : خیلی خب مشکلی نیست

 ناردونه : باید خانوادشو پیدا کنیم 

 سه زنده اومدن از اون جهنم بهش بدمامید وا باید یه 

تو این پونزده سال لعنتی هیچ تالشی واسه بیرون  

 اومدن نکرده 

 مگه میشه پونزه سال تالش کنیو نتونی فرار کنی

 اونم یکی مثل سورن که یه نابغست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : یسری اطالعات جدید اومده دستم 

 فردا می خوام برم سراغ یه خونه جدید  

 بالخره یجوری سورنو نجات میدیم نباش نگران

 ناردونه : حرف من بیرون کشیدنش نیست 

شما پلیسید اگه با برنامه برید جلو بالخره همه چیو  

 تموم می کنید 

 و سورن آزار میشه

فقط مشکل اینه که سورن هیچی واسه بیرون اومدن  

 رهاز اون جهنم ندا

آزاد  خودمو میزارم جاش بعد پونزده سال از جهنم 

 میشم

 ولی هیچی این بیرون واسم نیست 

 نه خانواده ای  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نه خاطره ای

 نه دوستی.... 

 سرشو پایین انداخت و گفت : نه عشقی  

 هیچی نیست که به دنیای بیرون وصلش کنه

 واسه همینم وقتی از بیرون اومدن حرف میزنم 

 تهدید می کنهعصبانی میشه و  

 که یه بالیی سرم میاره  

 قعا یه هیوالی قاتل دیوونستکنه وافکر می

 یکاری کردن فک کنه هیوالست 

 می دونی چیه 

نیما وقتی به این فکر می کنم تو این ساال به چه آدمی  

 می تونست تبدیل بشه

 قلبم آتیش می گیره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می تونست بشه به نخبه جهانی 

یکی که منو تو حتی تو خوابم نمی تونستیم از نزدیک  

 ببینیمش 

 به عنوان یه قاتل دیوونه نگه داشته شه ه اینجانه اینک

 پونزده سال از زندگیش نابود شد  

 خدا میدونه چندبار اون بالرو سرش آوردن

 شایدم بدترش 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 بیستم_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 خودش که حرفی نمی زنه

اگه اون روز اونجا نبودم هیچی نمی فهمیدم و االن  

 یه احمق مثل

 به این فکر می کردم که سورن یه هیوالی ترسناک  

 نیما لبشو گاز گرفت

 باید این پرونده رو تموم می کرد 

 بخاطر خودش 

 بخاطر رها  

 بخاطر ناردونه و سورن

 طر ساواش و تمنا و جوجه تو راهشبخا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید این پرونده لعنتیو تموم می کرد 

 کنهفقط اگه می تونست مهره اصلیو پیدا  

 همه چیزو تموم می کرد 

واسش مهم نبود تموم شدن این ماجرا با گرفتن  

 جونش تموم شه 

 فقط می خواست عزیزاشو نجات بده 

 ناردونه کردنگاهی به چشمای غمگین و قرمز 

 دل داده بود 

 دختر کنارش دل داده بود  

 اونم به مردی ترسناک ولی بی گناه

ک و وحشت به مردی که چشماش واسه همه ترسنا 

 آور بودن

 اما آرامشو به وجود ناردونه جاری می کردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : خبر داری دیگه؟؟!؟!؟ 

 ناردونه قلوپی از قهوه خورد : از چی؟!؟؟!؟  

 دی دختر نیما : دل دا

ناردونه خندید و دستی به پیشونیش کشید : خیلی 

 تابلوام؟!؟؟؟ 

 نیما : اوهوم 

 واسم عجیبه چجوری دل بهش بستی.... 

چجوری عاشق  ناردونه : نمیدونم هیچ ایده ای ندارم

 چشماش شدم

 البته بماند هنوزم ازش می ترسم 

 یسری وقتا با نگاهش همه تنو بدنمو می لرزونه 

 اش اگه دختر بودیمطمعن ب 

 توام عاشقش می شدی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما خندید و گفت : مطمعن باش بجز تو  

 هیچ کس نمی تونه عاشق همچین چشمای ترسناکی

 بشه

 انگار شخصیت فیلم ترسناک  

 ناردونه : خواهرت بهتره!؟؟!؟

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 فردا بره دیدنشنیما : اره قراره 

 ناردونه : خیلی خوبه که یه برادر مثل تو داره 

 تو همه مشکالت می تونه بهت تکیه کنه  

نا ن طرح می کشید نگران هانیما با نک کفشش رو زمی

 بود

 نیما : همچینم برادر خوبی نیستم

 انقدر درگیر این پرونده شدم 

 که نفهمیدم دل داده نفهمیدم می خواستن بکشنش 

 ناردونه : مهم اینه حالش خوبه  

 لیلی بره دیدن مجنون حالش خوب میشه

 نیما : زیاد مطمعن نیستم آدان بتونه مجنون باش 

 و بشکنهمی ترسم قلبش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : اگه دوستش داشته باش نمی شکنه 

یم مجبور نیما : گاهی وقتا چون یکیو خیلی دوست دار 

 میشیم دلشو بشکنیم ناردونه 

 حاال که وارد این دنیای ترسناک شدی 

 باید بدونی یه وقتایی مجبور میشی

 بخاطر نجات جون کسی که دوستش داری ولش کنی 

 دلشو بشکنیو بزاری بره 

 ناردونه متعجب سرشو خم کرد و گفت :  

 تجربش کردی؟!؟؟

 نیما خندید و گفت : نه 

 ی که مجبور شدن همچین کاری کننولی دیدم کسای 

 ناردونه : دلم واسشون می سوزه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کاش آدما هیج وقت مجبور نشن از عشقشون جدا  

 شن

نیما : بهت قول میدن همه تالشمو واسه رسوندن تو  

 به مجنونت بکنم

 ناردونه : اوهوم البته اگه مجنون بخواد من لیلش باشم  

 نیما ابروهاشو باال انداخت و گفت :

 معلومه که می خواد دختر خوب از خداشم باش 

 کی از تو بهتر 

 ناردونه اداشو درآورد و خندیدن 

 خنده هاشون پر از استرس و ترس بود 

 ترس از دست دادن آدمای مهم زندگیشون....... 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 دستی به صورت خستش کشید 

 تمام دیشبو نتونسته بود بخوابه 

 حرفای نیما از سرش بیرون نمی رفت 

ینی واقعا ممکن بود سورن اون بیرون خانواده داشته 

 باش.... 

 کیف سنگینشو باالتر کشید و وارد تیمارستان شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ید اونجا استرس می گرفتسرهر وقت می  

ترس اینکه نکنه یروز برسه و ببینه بالیی سر سورن  

 اوردن

 مثل خورده همیشه باهاش بود  

 جلوی در وایساد و رو به مرد گردن کلفت گفت :

 دکتر کامران نیومدن؟؟؟؟  

 مرد سرشو تکون داد و گفت : 

 نه امروز نمیان 

 حالشون خوب نیست

 نی لبشو گاز گرفتناردونه با لبخندی شیطا 

 و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه داخل رفت 

 خداروشکر نقشش گرفته بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

لبخندی به گوداالی سیاه سورن زد و کیفشو رو  

 صندلی انداخت

 دلش می خواست یکم با سورن وقت بگذرونه 

بدون توجه به اینکه توی دهن شیر بودن دلش می  

ادمای  خواست یکم با هم خاطره های معمولی مثل

 عادی داشته باشن 

 ناردونه : فیلم دوست داری؟؟؟؟ 

 سورن : باز می خوای چیکار کنی؟؟؟

 ناردونه چشماشو چرخوند و گفت : 

 همچین میگی انگار تا حاال چیکارا کردم 

 د دیگه ببین االن نیومدهکال دوتا دونه قرص بو 

 می تونید امروز راحت با هم وقت بگذرونیم 

 کمه ه مطمعن شدم عقلتسورن : االن دیگ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه سی دی هارو برداشت و گفت : 

 هست اگه نبود اینجا نبودم  

 سورن : منم دقیقا حرقم همینه

 نباید اینجا باشی 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ومس_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ناردونه ابروهاشو توهم کشید

 وقتش بود یکم سورنو به چالش بکشه  

 : مگه قبال نمی خواستی اینجا باشمونه نارد

 حتی تالش می کردی منو بکشی داخل اون زندان 

 و یه بالیی سرم بیاری 

اما االن میگی برم میگی اینجا برام خطرناک چرا  

 نگرانمی؟؟؟؟ 

 مردد نفسی گرفت نگاهشو به زمین دوخت و گفت : 

 احساسی بهم داری؟؟؟ 

لب ناردونه رو سورن پوزخندی زد و با تمسخری که ق

 می شکست گفت :

 به همچین چیز احمقانه ای حتی فکرم نکن ناردونه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قبلی نداری تو واسم هیچ فرقی با دکترای

 اونام دقیقا مثل تو احمق بودن و عاشقم شدن 

 خیلی راحت داری به دست میای 

 واسه همین میگم بری 

 داری خستم می کنی 

 دیگه از بودنت لذت نمی برم  

 میگم؟؟؟؟که چی  می فهمی

 ناردونه با بغض خندید 

 حرفای سورن واقعا دردناک بودن  

دکترای قبلی خودش خوب می دونست اونم داره مثل 

 میشه 

 می دونست یه احمق به تمام معناست

 اما واقعا دلش نمی خواست عقب بکشه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرشو تکون داد اشکاشو عقب زد و گفت :  

 نو بکوبیخیلی خب حاال نمی خواد انقد سریع م

 فقط همینجوری یچیز پرسیدم 

 معلومه که هیچ حسی بهم نداری 

 بگذریم  

 دستگاه و گفت :سی دی رو گذاشت تو 

 برقارو خاموش می کنم  

 هوا ابری بود حس خیلی خوبی داشت

 دوتا لیوان از قهوه های بد مزه رو اورد 

 و بی توجه به نگاه کنجکاو مرد درو تو صورتش بست 

ه خط قرمز به دیوار تکیه ترین قسمت بتوی نزدیک  

 داد

 زمین و دیوار سرد بودن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نکردلرزی کرد اما توجهی بهش 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 یکی از لیوانارو گذاشت داخل خط و به سورن گفت : 

 خودمم تا حاال ندیدمش

 ولی خیلی ازش تعریف می کنن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لیوانو برداشتی حرف سورن ب

 رو به روی ناردونه کنار خط قرمز به دیوار تکیه داد 

رد شاخه درختا به پنجره فضارو صدای باد و برخو 

 واسه فیلم دیدن عالی کرده بود

 قلوپی از قهوه خورد 

 و بی توجه به مزه بدش لبشو لیس زد 

 انقدر غرق فیلم شده بود 

 که متوجه نگاه خیره سورن نبود  

 ا دقت بهش نگاه می کرد ن بسور

 همه حالتاشو بررسی کرد 

 ناردونه با فیلم می خندید و گاهی اوقات بغض می کرد 

 هیچی از فیلم متوجه نشد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

مطمعنن لذتی که از دید زدن ناردونه می بردو از دیدن 

 فیلم مسخره نمی برد

فیلم که تموم شد ناردونه دستی به صورت غرق 

 اشکش کشید

اه خیرش اب دهنشو رن با دیدن نگچرخید سمت سو 

 قورت داد

 ش یجوری بودحالت چشما 

 انگار می خواستن باهاش حرف بزن  

 می خواستن چیزاییو بگن 

 که خود سورن نمی تونست به زبون بیاره

 سورن خیره به اشکاش گفت : 

 صدای گریت رو مخمه 

 ناردونه لبشو جمع کرد و بداخالق گفت :  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رهمن گریم اصال صدا ندا

 همیشه بی صدا گریه می کنم...  

 یره به تیتراژ فیلم گفت :سورن پلکی زد و خ

 چرا؟؟؟ 

 ناردونه : چون از گریه بلند خو.... 

 سورن : چرا همیشه گریه می کنی؟؟؟؟ 

 ناردونه متاثر شونه ای باال انداخت و گفت : 

 منظورم این نبود که همش گریه می کنم 

 م میگم هر وقت که گریه می کن 

 صدام کمه یا کال بی صدام...

 ی گریه کردی؟؟؟سورن : االن واسه چ 

 ناردونه سرشو به دیوار تکیه داد 

 و خیره به نیم رخ دوست داشتنی سورن گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چون پسرو دختر داستان بهم نرسیدن 

 اصال فیلمو دیدی؟؟؟ 

 سورن : اوهوم قشنگ بود 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه با تعجب خندید و گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باورم نمیشه داری از همچین چیزی تعریف می کنی 

باید از نویسندش بابت نوشتن همچین چیزی که 

 تونسته تورو تحت تاثیر قرار بده

 تشکر کنم  

 سورن اروم سرشو تکون داد

 و حرفی نزد 

ناردونه خبر نداشت سورن تموم مدت چشم ازش  

 رنداشته بودب

 ه : فیلم بعدی یکم ترسناکناردون 

 اگه می ترسی..... 

 با دیدن لب های کج شده سورن بلند خندید و گفت :  

 باش فهمیدم حرفم خیلی مسخره بود 

 در هر صورت من زیاد فیلم ترسناک نمی بینم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با روحیم سازگار نیستم 

 ادم ترسوییم 

 پس اگه خیلی ترسناک شد خاموشش می کنم 

 انداخت سورن ابروهاشو باال  

 بهش نمی خورد ترسو باش 

 ناردونه چشماشو چرخوند و گفت :

 این شرایط فرق می کنه  

 جنو روحو اینا که نیستی بخوام ازت بترسم ادمی

 زیاد از ادما نمی ترسم  

 سورن : نمی ترسی چون احمقی

ناردونه : تا حاال هیچ کس انقدر منو احمق صدا نکرده  

 بود 

 دارم به لقب جدیدم عادت می کنم کنمفک 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن نفسشو بیرون داد و به تی وی خیره شد 

 ناردونه کنار دیوار تو خودش جمع شده بود  

 و با چشمای نیمه باز به تی وی نگاه می کرد

 به غلط کردن افتاده بود 

 تمنا اخماشو توهم کشید و گفت : سورن با دیدن ترس

 فیلمش چرته  

 خاموشش کن

 شدم  خسته 

 ناردونه از خدا خواسته بلند شد و سمت تی وی رفت 

 یه قدم مونده بود بهش برسه 

 با ظاهر شدن صورت زخمی و خونی ترسناک یه زن 

 جیغ بلندی کشید و وحشت زده چند قدم عقب رفت 

 ینشنفس عمیقی کشید دستشو گذاشت رو س
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قلبش مثل چی تند میزد 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 کم مونده بود سکته کنه

 لعنتی عجب شانش گندی داشت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با چیزی که جلوی پاش دید خشکش زد 

 چرا خط قرمز جلوش بود

 صدایی از سورن نمی اومد 

 خیلی ساکت بود  

چشمای لرزونشو به جایی که سورن نشسته بود 

 دوخت 

 نبود اونجا نبود

 دندوناشو روی هم فشرد  

 و تو یه حرکت اون نیم خطی که جلو رفته بودو طی کرد 

باورش نمیشد انقدر راحت تونسته باش بره داخل و 

 بیاد بیرون

با گرفته شدن دستش جیغ ارومی کشید و دست روی  

 دهنش گذاشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لند نشهتا صداش ب 

سورن اونور خط درحالی که دستشو گرفته بود  

 وایساده بود

 و بهش نگاه می کرد 

 د بکشتش داخل نکر سعی 

 فقط دستشو گرفته بود 

 ناردونه نگاهی به دست لرزون و گندمی خودش

که تو دست بزرگ و بیش از حد سفید سورن قفل  

 شده بود کرد

 گلوش خشک شده بود 

 و خاموش کنم ناردونه : بزار تی وی 

 سورن نیشخندی زد

 صدای ترسیده دخترک براش تازگی نداشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اموش می کنم بعدش..ناردونه : تی ویو خ 

 بعدش باز می تونی دستمو بگیری  

 سورن فشاری به دستش وارد و ولش کرد

 می دونست دروغ می گه  

 مشخص بود می خواست فرار کنه

 ترسیده بود  

 نبضش تند میزد

 چیزی نمونده بود گریه کنه  

حرف از موندن میزد اما بازم مثل بقیه می ترسید و می 

 خواست فرار کنه

 با دستایی لرزون دستگاهو خاموش کرد دونهنار 

 سی دی رو انداخت رو کیفش 

 لیوان کاغذشو انداخت تو سطل و سمت سورن رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 نزدیک خط وایساد

و در برابر گوداالی سیاه و متعجب سورن دستشو برد  

 جلو 

 لرزششو کنترل کنههرکاری کرد نتونست 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عقلشو می گفت خودشو بکشه عقب و فرار کنه 

 کارش خطرناک بود  

 هنوز اونقدری جلو نرفته بود 

 که بخواد بزاره سورن انقدر راحت لمسش کنه

 دست جلو اومده ناردونه خیره شدسورن بهت زده به  

 دیوونه بود 

 دخترک لرزون رو به روش قطعا دیوونه بود 

 ی کرد د از ترس فرار موگرنه االن بای 

نه اینکه انقدر راحت واسه گرفتن دست قاتل زنجیره 

 ای مثل اون جلو بیاد 

 بی مکث دستشو گرفت فشار محکمی بهش وارد کرد 

 و باعث شد ناردونه به خودش بپیچه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

عصبانی بود خیلی از دست ناردونه و کارای احمقانش  

 عصبانی بود 

 و دیگه برنگرده دلش می خواست یکاری کنه فرار کنه

 با اینکه حتی فکرشم سخت بود  

اما تو اون لحظه دلش می خواست به ناردونه اسیب 

 برسونه 

 و فراریش بده

 بی توجه به نگاه وحشت زدش دستشو کشید 

 ناردونه محکم به سینه پهن سورن برخورد کرد 

 بی اراده چنگی به لباسش زد  

 سورن بی مکث به دیوار کوبیدش

 یدفس سختی کشناردونه ن 

 اماده بود تا هر لحظه سورن یه بالیی سرش بیاره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با سوختن لباش خشکش زد  

 داغی لبای سورن وجودشو به اتیش کشید خیسی و 

 احساس می کرد هر لحظه ممکنه از حال بره

 سورن کنترلی روی کاراش نداشت 

 محکم ناردونه رو می بوسید  

 دلش می خواست مزه خونشو بچشه

 محکمی گرفت نشو گاز لب پایی 

 و باعث شد ناردونه تکون محکمی بخوره

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هشتم_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

مزه گس خون زیر زبونش پیچید و باعث شد ناله 

 ارومی بکنه

 ناردونه با دردی که تو لبش پیچید به خودش اومد 

 مزه خونو حس می کرد 

 دباورش زیاد سخت نبو 

 سورن با لذت خون لبشو می مکید  

 جفتشون عرق کرده بودن

 لعنتی داشت خفه میشد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وقفه می بوسید  سورن بی

 انگار خودشم متوجه نبود که داره نفس کم میاره

با بلند شدن صدای ناله ناردونه به خودش اومد سرشو  

 بی میل عقب کشید

 نفس نفس میزدن 

 بودن  انگار یه مسیر خیلی طوالنیو دویده 

خیره به خونی که از لب ناردونه جاری میشد سرشو 

 جلو برد 

 دندستای ناردونه سمتش اوم

 قبل از اینکه عقبشون بزنه 

ناردونه یکی از دستاشو بین موهای پرپشت سورن  

 فرو برد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و اون یکی دستش نوازشوار روی گردن سورن کشیده 

 شد 

 نهسورن ناله ارومی کرد نمی تونست خودشو کنترل ک

 نوازش دست ناردونه رو دوست داشت  

 دوباره سمت لبای دوست داشتنیش حمله کرد

 اما این دفعه ناردونه ازش پیشی گرفت  

 گاز محکمی از لب باالی سورن گرفت 

 می خواست مثل خودش باش

دلش می خواست به سورن بفهمونه دلش نمی خواد  

 ازش فرار کنه نمی خواد بره

 ش بدهمی خواد بمونه و نجات 

 با اینکه دلیل محکمی واسه سورن نبود 

 اما بازم می خواست بمونه نجاتش بده  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن شوکه پلکاشو رو هم فشرد

 درد تیزی که تو لب باالش پیچید 

 نفسشو از لذت بند اورد 

 چنگی به کمر ناردونه زد  

 و عمیق تر از قبل بوسیدش

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 منه_و_بیست_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 انگار می خواست دخترکو تو خودش غرق کنه

صدای ارامش بخش برخورد قطره های بارون با  

 پنجره گوشاشونو نوازش می کرد 

 نور مالیمی که از پنجره داخل اتاق می تابید

 جرقه های این بوسه زندگی جفتشونو تغییر داد 

 سورنو تبدیل کرد به ادمی که نباید می شد 

 اسش یه ادم معمولی نبود دیگه وناردونه  

 خیلی وقت بود نقطه ضعفش شده بود 

 این دلبر ظریفی که تو اغوشش پیچ می خورد

حاال تبدیل شده بود به تنها و بزرگ ترین نقطه ضعیف  

 زندگیش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نقطه ضعیفی که می تونستن با استفاده ازش بیشتر از  

 قبل نابودش کنن

شتن همچین تموم این ساال تالش کرده بود از دا 

 احساساتی دوری کنه

 اما ناردونه همه چیو بهم زده بود  

احساساتیو تو وجودش به وجود اورده بود که می 

 تونست اتیشش بزنه 

این اتیش لعنتی چیزی نبود که بشه با اب خاموشش 

 کرد

 قلبش دیگه باهاش همراهی نمی کرد 

 ساز مخالف میزد 

و ی خواست بهش بفهمونه این دختری که تم 

 اغوششه رو می خواد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خوب می دونست می خوادش 

اما گفتنش بجز خطر واسه ناردونه ای معصومش  

 چیزی بجز سختی و خطر نداشت

 این احساسات نباید به وجود می اومدن 

باید این درختی که داشت تو قلبش ریشته می نداختو  

 بکنه 

 نه بخاطر خودش 

ه همه دختری که احمقانه فکر می کرد می تونبخاطر 

 چیو درست کنه

و اونو به ادمی تبدیل کنه که نیست و نمی تونه باش  

 باید نجاتش می داد

 

🚷🚷🚷🚷 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 ام_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

نمی تونست اجازه بده ناردونه حتی یکی از چیزایی که 

 تجربه و احساس کرده رو تجربه کنه

 نهاجازه نمی داد کسی دخترکشو اذیت ک 

 کار درست همین بود  

 همین کارو می کرد

 اما فقط همین دفعه رو می خواست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط همین بوسه رو می خواست  

 و بعد همه چیو تموم می کرد

 ناردونه چنگی به لباسش زد  

 و سعی کرد پیرهن سفید سورنو از تنش دربیاره

 سورن ازش جدا شد و در حال که نفس نفس میزد  

 داغ دخترک تکیه داد پیشونیشو به پیشونی 

 و همراهیش کرد....

بی توجه به نگاه مشکوک نعیم با استین سفید لباسش  

 بازی می کرد

 و گاهی می خندید 

نعیم برای اینکه توجهشو جلب کنه سرفه ارومی کرد و  

 گفت : 

 خسته نباشی عزیزم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به نظر خوشحال میای... اموز 

 ناردونه نیم نگاهی بهش کرد

 دادو سرشو تکون  

 جغد شوم باز پیداش شده بود 

نعیم عصبی از بی محلی که بهش شده بود لبشو گاز  

 گرفت و گفت :

 امروز سرکار نرفتی؟؟ 

 علی : نه خسته بود 

 مرخصی گرفت 

 چشم غره ای به ناردونه رفت 

 تار کنهتا یکم بهتر با نامزدش رف 

 ناردونه چشماشو چرخوند و گفت :  

 جا؟؟؟ چیزی شده باز اومدی این
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نعیم : نه عزیزم اومدم زن خوشگلمو ببینم

 دلیل از این بزرگ ترم مگه هست  

 ناردونه خیره بهش لب زد چندش و سرشو چرخوند 

کاش می تونست یجوری از دست این کفتار خالص 

 شه

 وسط این همه اتفاق  

 حوصله و توان جنگیدن با نعیمو نداشت 

 علی : با نیما حرف زدی؟؟؟

 اوهومناردونه :  

 پیگیری کرد گفت چیز خاصی پیدا نکرده 

 منم دیگه بیخیالش شدم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 نعیم : نیما کیه؟ 

یاره علی قبل از اینکه ناردونه به تو چه رو به زبون ب

 گفت : 

 یکی از کاراموزای قدیممه

 نعیم : مشکلی پیش اومده عزیزم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سه چی رفته بودی پیش پلیساو

 ناردونه : چیز خاصی نیست 

 ممنون از نگرانیت 

علی : راجب اون پرونده قدیمی بود که قبال ازم  

 پرسیده بودی؟؟؟؟

 ناردونه پلکاشو روی هم فشرد 

 دلش نمی خواست جلوی نعیم حرفی بزنه 

شغال مریض ممکن بود از هر چیز کوچیکی واسه  

 هاذیت کردنش استفاده کن

 ناردونه : نه چیز مهمی نبود 

 الزم نیست دیگه بهش فکر کنی بابا جون 

 نعیم : اگه مشکلی داشتی 

 می تونی رو کمک منم حساب کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه اروم خندید و گفت :  

 همین که گورتو کم کنی واسم یه کمک خیلی بزرگه 

 کفتار عوضی 

 البته زیر لب گفت

 احتماال فقط نعیم شنید 

 توهم رفت  چون قیافش 

 ناردونه : مامان کی بر می گرده 

 علی : مشخص نیست

 خوب نیستحال عمش  

 اگه همینجوری پیش بره منم مجبور میشم برم 

نعیم : اگه خواستید برید می تونید ناردونه رو بزارید  

 پیش مادر پدر من 

 خودمم چند شب خونه دوستم می مونم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تا شمام خیالتون راحت باش

 : ون داد و گفتعلی سرشو تک 

 ممنون ولی خونه بمونه بهتره 

واسه تنهاییش نگران  دیگه بچه نیست الزم نیست 

 باشیم 

 ناردونه نیشخندی به نعیم زد 

 خوب می دونست نقشه پلیدش چیه.... 

 رفت تو اتاقو درو بست

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_سی_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 شت خفه میشدیقه لباسشو کنار زد دا

جای گاز و بوسه های سورن کامال روی گردنش مونده  

 بودن

 قطعا همچین چیزی قابل توضیح نبود 

 با شنیدن صدای نعیم شوکه یقشو باال کشید 

 و چرخید سمتش 

نعیم با چشمای به خون نشسته به گردنش خیره شده  

 و گفت : 

 هرزه عوضی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ر می می دونستم بخاطر یه حرومزاده دیگه منو دو 

 زدی

 ی نمی دونستم تا این حد جلو رفتیول 

 ناردونه با استرس اخماشو توهم کشید 

نعیم کسی نبود که بخواد همچین چیزیو واسش  

 توضیح بده 

 خودش کسی بود که قصد داشت به زور باهاش باش

 ناردونه : چرتو پرت نگو 

 برو بیرون  

 نعیم : تو که می خواستی به هرزه بازیات برسی

 یومدی پیش خودمقل محدا 

 ناردونه : خفه شو 

 وگرنه جیغ میزنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میدونی که اگه به بابام بگم تو این بالرو سرم آوردی 

باید دمتو بزاری رو کولتو واسه همیشه گورتو از این  

 شهر گم کنی

 نعیم با خشم مچ دستاشو گرفت و محکم فشرد 

 ناردونه اخی گفت  

د تو زانوی کوبیپا  ولی سریع واکنش نشون داد و با

 نعیم

 اجازه نمی داد دیگه اذیتش کنه 

 نعیم از درد به خودش پیچید و عقب رفت 

 دستشو به دیوار گرفت تا نخوره زمین 

 ناردونه مچ دستاشو ماساژ داد 

 کنترل کردن ناردونه سخت شده بود  

 باید سریع تر کارو یسره می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وگرنه از دستش می رفت

 س دیگه ای بشه اجازه نمی داد مال ک 

 اون تنو بدنو زیر خودش می خواست

 واسش مهم نیست با کس دیگه ای بوده 

 اونو واسه خودش می خواست 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

این همه مدت منتظر نمونده بود که بخواد بخاطر 

 همچین چیزی ازش دست بکشه

 نه نمی خوادشاینکه می دونست ناردوبا  

 اما بازم پا پس نمی کشید 

 نعیم : هر غلطیم بکنی باز آخرش مال منی 

 خوتو واسه وقتی که مال من میشیو  

 قراره با هم تنها باشیم آماده کن 

 قراره حسابی بهت سخت بگذره

 ناردونه : گمشو عوضی 

 برسه تو خواب ببینی دستت بهم 

 اهام بکنیز اینکه بتونی کاری بمطمعن باش قبل ا 

 یا تورو میکشم یا خودمو  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نعیم با درد بیرون رفت و درو محکم بست

 ناردونه کالفه پلکاشو روی هم فشرد  

 باید خیلی هواسشو جمع می کرد 

 نعیم داشت خطرناک میشد 

 اگه حتی یه ذره از موضوع سورن بو ببره

 کنترل کردنش غیر ممکن میشه 

 بستخسته روی تخت دراز کشید و چشماشو  

 هنوزم واسش عجیب بود  

 که چرا سورن یهو عقب کشید 

 خودش قبول کرده بود باهاش جلو بره

 از روی زور نبود و مطمعن بود سورنم می خواستش  

 حتی بیشر از خودش

 ولی لحظه آخر عقب کشیده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چیزی مطمعن نبودانگار از یه 

 و ناردونه نمی تونست بفهمه چی... 

ال اتفاق وز به اندازه چند سخیلی خسته بود امر 

 واسش افتاده بود

واقعا دیگه باید به این هیجانی که به زندگیش وارد  

 شده بود عادت می کرد 

 چون مطمعن بود تا وقتی که سورن هست

 و به اون تیمارستان میره 

 داشته باشقرار نیست آرامش  

 گوداالی سیاه و مهربون سورنو تصور کرد 

 واقعا عجیب بود  

 س می کرد آدم خاصیهسااح

 اینکه سورن انقدر خاص نگاهش می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باعث میشد فکر کنه خاص 

 یا حداقل واسه سورن خاص بود 

 با خنده ای شیرین رفت زیر پتو و چشماشو بست 

 فردا باز یه روز جدید بود  

 می تونست دوباره با سورن فیلم ببینه 

 شایدم یه کار جدید انجام دادن 

 ع تر صبح شهدوست داشت سری

 تا بتونه باز بره پیش سورن  

 با فکر به گوداالی سیاهش به خواب رفت

 خوابی پر از آرامش و خیال....... 

 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ه خیره به کارای پرستار ساعتشو چک کردناردون

 امروزو مرخصی گرفته بود 

 و چک کنهده بود بیاد اینجاربا نیما هماهنگ کر 

 تا جایی که گفته بودن دوتا از دکترا اینجا بستری ان  

 نفس عمیقی کشید

 خیلی استرس داشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اینکه نمی دونست قراره با چی رو به رو شه 

 حسابی ترسونده بودش  

 نیما سریع تر برسهکاش 

 وگرنه سکته می کرد  

 پرستار : از بستگانشون هستید؟؟!!؟؟ 

سترس پوست لبشو به دندون گرفت و گفت ه با اناردون

 : 

 نه از همکاراشون هستم

پرستار چشماشو باریک کرد با دقت ناردونه رو  

 بررسی کرد و گفت : 

 اولین بار می بینمتون

بجز خواهرش کس دیگه ای تو این مدت نیومده  

 دیدنش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : بله خبر نداشتم این اتفاق واسش افتاده 

 ر همکاری پرستار : چطو 

 که خبر نداری دوستت یه سال تو کماس

 ؟ مطمعنی همکارشی؟؟!!؟! 

 ناردونه کالفه دستاشو مشت کرد 

 به اندازه کافی عصبانی و کالفه بود

 حوصله سرو کله زدن با این یکیو نداشت 

 با شنیدن صدای نیما نفس راحتی کشید و عقب رفت 

تار نیما با اخمایی توهم کارت شناساییشو به پرس 

 نشون داد و گفت : 

 پلیس هستیم 

 لطفا اتاقو نشون بدید

 پرستار بهت زده آب دهنشو قورت داد  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیم نگاهی به ناردونه کرد 

 و با سری پایین جلو افتاد 

 ناردونه لبخندی رو به نیما زد و گفت : 

 به موقع رسیدی 

 ی کرددیگه داشت عصبانیم م

 نیما : ببخشید دیر کردم 

 خوب نبود  خواهرم حالش 

 باید باهاش حرف میزدم

 ناردونه : چرا؟!؟؟!  

 چیزی شده؟!؟!

 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 نیما بی میل دستی به گردنش کشید و گفت :

 نه اصال خوب نیست 

 نمی دونم چی شده 

 ولی هرچی هست قرار نیست خبرای خوبی باش 

 بهم نمیگه 

 م احساس کنم یه چیزی شدهمیتونولی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که دیگه نه حرفی از آدان میزنه 

 نه اون ارباب زاده میاد دیدنش 

 فقط امیدوارم دل خواهرمو نشکسته باش  

 وگرنه حسابی حالشو می گیرم

 خوب شه ناردونه : امیدوارم حالش زودتر  

 بین این همه سختی 

 شنیدن اینکه خواهرت به عشقش رسیده

 حالمو خوب کنهمی تونه یکم  

 نیما لبخندی به مهربونی ناردونه زد  

 دخترک شده بود همراز و هم پاش

 با هم تالش می کردن 

تا چیزایی که هیچ کس حاضر نبود درست کنه رو  

 درست کنن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

احساس قوی بودن  حاال که ناردونه بود بیشتر از قبل 

 می کرد

 احساس می کرد یه خواهر دیگه ام داره  

 کن نجوری نگام نناردونه : او

 فکر می کنم عاشقم شدیا

 نیما : نه همچین غلطی نمی کنم 

میدونم دلت پیش دوتا گودال سیاه ترسناک گیره  

 دختر خانوم

 ناردونه نیشخندی زد  

 و سرشو تکون داد 

 شده بوددلش واسه سورن تنگ 

این فاصله های یه روزه دیگه داشت واسش سخت  

 می شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دور باش رو نداشت واقعا تحمل اینکه ازش 

 دلش می خواست سریع تر بره پیشش  

 پشت سر پرستار داخل رفتن نیما رو به زن گفت :

 خواهرش چه موقع هایی میاد دیدنش؟!؟؟!؟ 

 پرستار آب دهنشو قورت داد و با ترس گفت : 

 من من خبر ندارم ینی..... 

 نیما : نترس کاریت ندارم  

 اد دیدنش.......فقط می خوام بدونم خواهرش کیا می

 استرس نداشته باش 

 تو که کار اشتباهی نکردی 

 پرستار سرشو تکون داد و گفت :  

 بله

 فقط آخر هفته ها میاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه با هیجان گفت : 

 پس امروز میاد؟!؟؟!؟

 پرستار با تردید گفت : بله  

  باید بیاد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تا حاال نشدع آخر هفته ها نیاد دیدنش 

 نیما : خوبه ممنون

 می تونی بری 

 اگه خواهرش اومد حرفی از اینجا بودن ما نزن  

 و اگه دیدی می خواد بره سریع خبرمون کن

 پرستار با استرس سرشو تکون داد و رفت بیرون 

 ناردونه : امیدوارم نخواد بپیچونتمون  

 ری کنه نیما : فک نکنم همچین کا

 خیلی ترسیده بود 

ی ناردونه : مردم وقتی می ترسن کارای عجیب زیاد م

 کنن 

 از وقتی این اتفاقارو فهمیدم 

 دیگه به هیچ کس نمی تونم اعتماد کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اصال نمیشه فهمید کی راست میگه کی دروغ

 نیما بی اراده خندید  

 دلش برای ناردونه می سوخت

 دیجوری وارد این اتفاقا شده بو 

 که انگار کابوس می دید  

 حق داشت اینجوری شه

 ناردونه : نخند نیما 

 دونی که شبا چجوری می خوابمنمی 

 همش کابوس می بینم یه بالیی سر سورن آوردن 

 می ترسم یروز برسم ببینم نیستش کردن 

 یا یه بالیی سرش آوردن  

 عاشق نیستی بفهمی چی میگم

 نیما لبشو گاز گرفت و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همه گیر دادن به عاشق شدن منا دا جدی

 بابا من اهل این چیزا نیستم

اصال وسط این جنگی که معلوم نیست قراره زنده  

 ازش بیام بیرون یا نه 

 عشقو عاشقیو می خوام چیکار

 توام نباید عاشق می شدی 

 ولی کار دل دیگه نمیشه کاریش کرد 

 ناردونه : دور ازجونت معلون نیست چیه 

 گه ش خیلی قشندرضمن چشما

 نمیشه عاشقش نشد

 نیما صورتشو توهم کرد و گفت : 

 اههه اههه اینجوری حرف نزن 

 مثل هانا میشی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اونم وقتی از اون ارباب زاده حرف میزد همینطوری می  

 شد

 به حرفم گوش نداد  

 که االن معلوم نیست چرا اینطوری شده

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 مهفت_و_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ناردونه : یکم باهاش راه بیا

 آدم عاشق میشه عقلشو از دست میده  

 اگه بدونی چیکارا کردم مخت سوت می کشه 

 آدم عاشق دیوونه میشه

 االن که به کارام فکر می کنم  

 می بینم واقعا دیوونه کننده و ترسناکن

 ولی اگه برگردم عقب بازم انجامشون میدم 

 کشید  نیما کالفه هوفی

 حرف زدن با دخترا خیلی سخت بود

 صا دخترایی که عاشقنمخصو 

 و با تموم وجودشون از عشقشون دفاع می کنن 

 نیما : فقط بالیی سر خودت نیار  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و بدون هماهنگی من کاری نکن ناردونه 

 جدیدا خیلی نگران توام هستم

 به نگرانیای هانا توام اضافه شدی  

 واهر عاشق دیوونه دارماحساس می کنم دیگه دوتا خ

 حافظت کنمکه نمی تونم ازشون م 

 و به حرفم گوش نمیدن  

 و از بد روزگار عاشق آدمایی شده که نباید

 ناردونه شیرین خندید 

 برادر داشتن واقعا چیز عجیبی بود 

 تا حاال بهش فکر نکرده بود  

ولی واقعا دوست داشت یه خواهر یا یه برادر داشته 

 باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ونست خیلی راحت باهاش دردو داشت میت اگه یکیو 

 و خودش خالی کنه دل کنه 

 ناردونه : کاش برادر من بو...... 

 با باز شدن در حرف تو دهنش موند

 هردو سریع چرخیدن سمت درو بهش خیره شدن 

 یه دختر تپل و اخمو اومد داخلو درو محکم بست  

با دیدن ناردونه و نیما متعجب اخماشو بیشتر توهم 

 ید و با خشم گفت : کش

 گورتونو گم کنید 

 گفتم که چیزی به کسی نمی گم 

 چرا هر هفته اینجا پیداتون میشه

 لعنتیا دست از سر منو داداشم بردارید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

جنازش کردید انداختیدش رو این تخت لعنتی بس  

 نبود

 اومدید نجازشم عذاب بدید  

 یما با جدیت کارشو نشون داد و گفت : ن

 اصل مطلب م نیست برم سرمثل اینکه الز

 خودتون از جای درستش شروع کردید 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_سی_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

زن بهت زده نگاهشو میون ناردونه و نیما چرخوند و 

 گفت :

 من چیزی نمیدونم 

 اینجااصال واسه چی اومدید  

 قبال با پلیسا حرف زدم 

 برادرم اینجوری شده گفتم که نمیدونم چرا 

 نمیدونم کی این بالرو سرش آورده  

 نمیدونم چرا این بال سرش اومده

 دست از سرم بردارید..... 

 ناردونه قدمی جلو رفت و گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آروم باش  

 نیومدیم اینجا اذیتت کنیم

 یا بهت آسیب برسونیم  

 فقط اومدیم حقیقتو بفهمیم

 . حقیقتی که مطمعنن ازش خبر داری..... 

 زن : گفتم که من از هیچی خبر ندارم

 نیما : به نفعته که همکاری کنی 

 وگرنه دستبند به دست میب.....  

 ناردونه : آروم نیما 

 به اندازه کافی ترسیده 

 اگه بدتر شه عمرا حرف نمیزنه

 ار من باهاش حرف بزنمبز 

 نیما با جدیت سرشو تکون داد و عقب رفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ره شد زن لرزون رو به روش خی به دیوار تکیه داد و به

 ناردونه : من از همکارای برادرتون هستم

 دقیقا دارم تو همون تیمارستان  

روی همون بیماری که برادرت روش کار می کرد کار 

 می کنم

 ری نیاز دارمواقعا به اطالعاتی که دا 

 فکر کن منم جای برادرت 

 اگه یکی بود بهش می گفت تو چه چاهی رفته 

 و این وضعیت نبوداالن تقطعا  

 خواهش می کنم باهام رو راست باش و جوابمو بده  

 زن چشماشو ریز کرد و آب دهنشو قورت داد

 قدمی عقب رفت می خواست فرار کنه  

 نیما : حتی بهش فکرم نکن اوکی؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه همکاری نکنی

به جرم دروغ و همکاری نکردن با پلیس بازداشتت می  

 کنم

 تو بازداشت گاه بمونیبخواد چند شبو فکر نکنم دلت  

 مگه نه؟!؟؟!؟ 

 زن با چشمایی لبریز از اشک به در تکیه داد و گفت :  

 نمی تونم بگم

 اگه چیزی بهتون بگم هم منو هم برادرمو می کشن  

 خواهش می کنم برید 

 حتما دیدن شما اومدید اینجا

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_سی_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 اگه فهمیده باشن با من کار داشتید 

 نشم کارم تمومه همین اال

 من نمی خوام بمیرم 

 خواهش می کنم برید

 نیما دندوناشو با خشم روی هم سابید و گفت : 

 قرار نیست کسی بالیی سرت بیاره 

 خودم امینت تو و برادرتو تضمین می کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دیدی که پلیسم 

ه کوچک ترین آسیبی اگه من نخوام هیچکس نمی تون

 نه بهت برسو

 گفت :زن سرشو تکون داد و 

 نمی تونید همچین کاری بکنید 

 اونا خیلی قدرتمندن 

 کاری از دست پلیس بر نمیاد 

 حتی می تونن پلیسارم بکشن  

 ناردونه : میدونی کین؟!؟!؟

 می تونی چهرشونو توصیف کنی؟؟!؟!؟! 

 نیما : چهرشون مهم نیست ناردونه  

 عکس هزارنفرشونو داریمالنشم همین ا

 اما اطالعاتی ازشون نیست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انگار اصال وجود ندارن  

 داشتن عکساشون کمکی بهمون نمی کنه

 واسه همین انقد راحت واسه خودشون می چرخن 

 و جون مردمو تهدید می کنن  

 ناردونه : خواهش می کنم خانوم

ینی یه درصدم نمی خوای اون آدما تقاص کاری که با  

 رادرت کردنو پس بدن.!؟!؟!؟؟ ب

 زن دستی به صورت خیس از اشکش کشید و گفت :

 من جونمم واسه برادرم میدم 

 اما فکر نمی کنم شما یا من بتونیم کاری کنیم 

 خواهش می کنم برید وگرنه..... 

 نیما : فقط اینو بهم بگو 

 این بالرو یکی از بیمارا سر برادرت آورده  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ! تهدیدت می کنن؟؟؟؟!؟یا همونایی که میان 

 وایساد سرشو تکون داد و گفت : زن صاف

 هیچ بیماری نمی تونه همچین بالیی سر برادرم بیاره  

 اصال این اتفاق تو تیمارستان واسش نیوفتاده

 که بخواد کار یه بیمار یا حتی یه دکتر دیگه باش 

برادرمو وقتی می خواس بره پیش پلیس با ماشین  

 زد.....

 وجه شد داره همه اطالعاتو لو میدهتازه متانگار  

 جلوی دهنشو گرفت 

 دیگه حرفی نزد 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 چهلم_و_صد_پارت#
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 ناردونه خوشحال نفس راحتی کشید

 پس حق با خودش بود  

 گناه بودواقعا سورن بی 

 نیما : ممنون  

 همین قدرم خیلی کمک کردید

 پیشتون باشن بیستو چهار ساعت خبر میدم دونفر  

 راجب امنیتتون نگران نباشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اجازه نمیدم بالیی سرتون بیارن  

 زن با خوشحالی سرشو تکون داد 

 و ممنون آرومی گفت 

 ناردونه : نه ما ممنونیم

کی بزرگی بهمون نمیدونید با همین حرفاتون چه کم 

 کردید

 نیما : بریم باید از در پشتی بریم 

 لی آدم گذاشتنلوی در  اصاحتماال ج 

 ناردونه : اگه منو دیده باشن چی؟؟!؟!؟؟!  

 من اونجا دکترم...

 نیما : نمیدونم فعال بیا بریم 

 تو راه حرف میزنیم 

 سریع از زن خدافظی کرده و بیرون رفتن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما به دوتا از آدماش خبر داد که بیان اینجا بمونن 

نم سورنو ناردونه : اگه بفهمن دارم تخقیق می ک 

 ناپدید می کنن 

 نیما : فکر نمی کنم دیده باشن

 اگه می دیدن یا جلوی اونو می گرفتن که نیاد داخل 

 یا یه بالیی سر خود ما می آوردن 

 پس خبر ندارن که ما اینجاییم 

 نباشنگران  

 ناردونه با خیال راحت سرشو تکون داد  

 از در پشتی بیرون رفتن 

 سی کرد نیما با دقت اطرافو برر

 تاکسی گرفتن

 وقتی داشت سوار می شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نگاهش به دوتا مرد سیاه پوش افتاد که داشتن از پله  

 ها می رفتن باال 

 پس تازه رسیده بودن

 درو بست و تاکسی راه افتاد 

 شونن؟؟!؟!؟ ناردونه : خود 

 نیما : آره از تیپشون مشخصه خودشونن 

 ناردونه : نکنه بالیی سر زن  بیارن 

 میارن: ن نیما

اگه می خواستن بیارن خیلی وقت پیش ناپدیدش می  

 کردن

 تا وقتی حرفی نزنه کاریش ندارن 

 فقط چک می کنن که حرفی نزنه  

 ناردونه : اگه آدماتو ببینن....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_چهل_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 نیما : آدمام قرار نیست با لباس پلیس باشن 

 باس شخصی میانل با

 نگران نباش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودشون میدونن چیکار کنن 

 االن فقط خوشحال باش 

 که عشق ترسناکت اون آدمی که می گفتن نیست 

 ناردونه با خنده به صندلی تکیه داد 

 و چشماشو بست  

 حاال دیگه خیالش راحت شده بود 

از رفتار اون روز صحرا مشخص بود از سورن نمی 

 ترسه

یاورده بود که بخواد  بالیی سرش نچون سورن اصال 

 بترسه

فکر اینکه صحرا عاشق سورن بوده باعث شد اخماش  

 توهم بره 

 نیما : چی شد؟؟!؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مات رفت توهم.... اخ

ناردونه : فکر کنم دکترای قبلیو بخاطر چیزایی که 

 فهمیده بودن به این حالو روز انداختن

 احتماال همشون یه چیزی فهمیدن 

 شدن که اینجوری

 سورن تموم این مدت تالش می کرد منو بترسونه 

 که از اینجا برم  

یا واقعا فکر می کنه همچین بالیی سر دکترای قبلی 

 ردهاو

 یا میدونه چخبره و می خواد منو از اونجا دور کنه 

 نیما : به فکر خودمم رسید  

 باید کم کم دست به کار شیم

  اگه بتونیم سورنو از اونجا نجات بدیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیلی از رازا واسمون شفاف میشن

 ناردونه : اوهوم باید باهاش حرف بزنم 

 احتماال اون زنم عاشقش بوده.... 

 نیما کنجکاو ابرویی باال انداخت بوی حسادت میومد 

 نیما : کدوم زن؟!؟!؟ 

 ناردونه شونه ای باال انداخت و گفت :  

صحرا یکی از دکترای قبلی اومده بود پیش سورن تو 

 مارستان تی

 معلوم بود عاشق سورنه 

 نه...... اجازه داد سورن هرکاری می خواد باهاش بک

 نیما : حسودی می کنی؟؟؟؟ 

 ناردونه چشم غره ای بهش رفت و گفت :

 االن تو این شرایط مگه وقت حسودی کردنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط دارم چیزایی که اتفاق افتاده رو مرور می کنم 

 نیما : اوهوم تو که راست میگی 

 ولی بوی حسودی میاد 

 ناردونه با خشم اسمشو صدا کرد 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_چهل_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 نیما بلند خندید 

 باورش سخت بود

اما کم کم داشتن به جواب یسری سواال نزدیک می  

 شدن

 نیما نیم نگاهی به چهره خوشحال ناردونه کرد 

 ی عجیب بودنمی دونست چرا اما خیل 

 که انقدر راحت داشتن جلو می رفتن 

پیدا کردن این اطالعات چیزی نبود که بشه انقدر  

 راحت بهشون دسترسی پیدا کرد

 البته بماند که خیلیم راحت نبود  

 و کلی شانس آورده بودن 

 فقط امیدوارم بود راهشون درست باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وگرنه حسابی تو دردسر میوفتن 

 نناردونه : بهش فکر نک 

 درست میشه 

 مطمعنم داریم راه درستیو میریم 

 دیدی گفتم سورن بی گناه 

االنم که ثابت شد سورن بالیی سر کسی نیاورده و  

 همه اون حرفا دروغ بوده 

 الکی بهش خوروندن که یه قاتل دیوونست

 در صورتی که همچین چیزی نیست 

 مطمعنم همه چیز درست میشه  

 نابود می کنیباند لعنتی جنایت کارو اون 

 خواهرت به عشقش میرسه  

 منم یا به عشقم می رسم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یا از افسردگی می میرم

 نیما خندید و گفت : آخرشو خراب کردی  

 باید مثل همه اینا باور داشته باشی 

 که توام می تونی به عشقت برسی 

 ناردونه : اوهوم خودم که خیلی دوستش دارم

 اسات اون مطمعن نیستمفقط از احس 

 با اینکه همه چیز خیلی خوب و عجیبه 

ولی انگار یه چیزی هست که نمی زاره خوش باور  

 باشم

نیما : همین چند لحظه پیش داشتی می گفتی  

 نگران...... 

ناردونه : میدونم ولی بازم حرف زبونم با حرف مغزم 

 یکی نیست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 منم مثل تو به خیلی چیزا شک دارم نیما 

 فته باشیمامیدوارم راه اشتباهیو نر 

 نیما سرشو مثل ناردونه به صندلی تکیه داد 

 و چشماشو بست 

 آدما و کاراشون همیشه همه چیزو پیچیده می کنن  

واقعا درک اینکه چرا نمی خوان آروم زندگی کنن 

 سخت ......

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_چهل_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 نه نگه داشت و گفت : نیما ماشینشو نزدیک خونه ناردو

 خسته نباشی

 حسابی استراحت کن که فردا قراره بری دیدن یار 

 ناردونه با خنده گفت : توام خسته نباشی 

 اگه از فکر دیدن یار خوابم ببره 

 حتما استراحت می کنم 

 فتیم بیمارستانراستی چرا ماشین خودت نر 

 باید همیشه اینجوری باشیم؟!؟!؟  

 ر داشته باشنم اونجارو زیر نظنیما : حدس میزدن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه ماشینمو چند بار ببینن مشکوک میشن 

 اکثرا با تاکسی میرم اینور اونور  

 که ماشین واسشون آشنا نشه 

 ناردونه : اوکی 

 دارم دیگه تبدیل میشم به یه پلیس

 نیما : اره دیگه کم مونده 

 ناردونه سرشو چرخوند 

 ی رفتبا دیدن نعیم که داشت سمت خونشون م 

 شوکه کف ماشین نشست و گفت : 

 طبیعی رفتار کن 

 نامزدم داره رد میشه  

نیما اخماشو توهم کشید و وانمود کرد داره با گوشیش 

 بازی می کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیم نگاهی به مردی که داشت سمت خونه می رفت 

 کرد

 با دیدن کسی که اونجا بود شوکه خشکش زد 

 ناردونه با تعجب صداش کرد و گفت :  

 د!؟؟؟ ش چی

 خوبی نیما چی دیدی؟!؟! 

 نیما : نامزدن همون لباس مشکیس 

 ناردونه : آره همون  

 نیما : بیا باال رفت داخل 

 ناردونه با استرس روی صندلی نشست و گفت : 

 عوضی  

 ز اینجاستنمی فهمم چرا هر رو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با اینکه میدونه ازم متنفرم بازم دست از سرم بر نمی  

 داره

 .....نیما : ناردونه 

ناردونه نگاهی به صورت قرمز و عصبی نیما کرد و  

 گفت :

 چی شد؟!؟؟!؟ 

 چرا اینجوری شدی؟!؟؟!؟؟ 

 نیما : اون آدمی که االن رفت داخل اسمش چیه؟!؟!؟ 

 ناردونه : نعیم چطور مگه؟!؟ 

 می شناسیش؟!؟!؟  

 نیما موهاشو چنگ زد و گفت :

 لعنتی این دیگه چیه 

 ه....چطور همچین چیزی ممکن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_چهل_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه : داری می ترسونیم نیما 

 تورو خدا حرف بزن ببینم چی شده؟!؟؟! 

 نیما : اون آدمی که االن رفت داخل
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اسمش نعیم نیست.......  

 ناردونه با چشمای گرد شده خودشو جلو کشید

 دش بیادپس حق داشت انقد ازش ب 

 مردک عوضی معلوم بود یه ریگی به کفششه 

 شت شکارش کنهعین کفتار همیشه سعی دا 

 ناردونه : پس چیه؟؟؟!؟؟!  

 ینی همه این مدت داشت دروع می گفته؟!؟؟!؟

 نیما : اسمش آرش 

 کثافت حرومزاده یه آشغالیه که لنگه نداره 

 بی همه چیز دستم بهش برسه می کشمش 

 دنبالش می کنمخیلی وقته دارم  

 خبر نداشتم نامزد داره 

 ناردونه بهت زده گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ینی داری میگی 

 این آدمی که االن رفت تو خونه ما 

 یکی از دارو دسته اون عوضیاست؟؟!؟!؟؟  

 نیما لبشو گاز گرفت و سرشو تکون داد 

ناردونه : تموم این مدت یکی از اونا تو خونمون رفتو 

 آمد داشته

 تمو من خبر نداش 

ازدواج با من  اصال واسه چی باید همچین آدمی واسه 

 اصرار کنه

 نکنه منم جزوی از نقششون بودم؟؟!؟ 

 نیما : آروم باش

 حاال که میدونیم کیه یه قدم ازش جلوتریم 

 احتماال با نقشه قبلی بهت نزدیک شده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مطمعنم وارد شدن تو اونجام با نقشه بوده 

 یمارستان با نقشه قبلی کشیدنت تو اون ت 

 اد ناردونه بهت زده سرشو تکون د

 اخه واسه چی باید اونو بکشن تو اون خراب شده

 مگه کی بود که بخواد جزوی از نقشه های اونا باشن 

 نیما : نترس ناردونه  

 باید طبیعی رفتار کنی

 نباید شک کنه یا بفهمه تو میدونی کیه..... 

 ناردونه : باورم نمیشه نیما  

 نقشه بکشن تو تیمارستانید منو با واسه چی با

 من کیم؟؟!؟!؟؟ مگه 

 نیما چنگی به موهاش زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_چهل_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 داشت دیوونه می شد 

خودشم نمی فهمید چرا باید ناردونه رو بکشن تو این 

 قضیه 

 ینی از همون اول با نقشه دنبال ناردونه بودن 

 می فهمم ناردونه: ن نیما
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودمم نمی فهمم  

 فکر می کردم داریم رازارو کشف می کنیم 

 ولی بدتر همه چیز داره پیچیده میشه 

 ناردونه : ممکنه بخاطر این باش که دکترم....

 نیما : احتمالش زیاده  

 شیدن اونجادکترای قبلیم قطعا با نقشه قبلی ک

اون بدون دونستن شجره نامه شون کسیو وارد  

 تیمارستان 

 مخصوصا جایی که سورن هست نمی کنن

 ناردونه : دارم دیوونه میشم  

 این لعنتیا چه غلطی دارن می کنن

 چطور تونستن انقدر عمیق وارد زندگیم بشن 

 نیما : نگران نباش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می فهمیم چخبره 

مود کن از چیزی خبر لطفا آرامشتو حفظ کن و وان 

 نداری

 ممکنه نقششو عوض کنه اگه بفهمه چیزی می دونی 

 ناردونه نگران چرخید و گفت : 

 تو خونه چند با اسمت اومد  

 حتی پدرم گفت درباره یه پرونده دارم تحقیق می کنم

 نیما چیکار کنم 

 اگه چیزی فهمیده باش چی،!؟!؟؟ 

 حتی سوال پیچمم کرد  

 حتما فهمیده دارم درباره سورن تحقیق می کنم

 ید و با جدیت گفت : نیما دستی به صورتش کش 

 آروم باش ناردونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نباید خونسردی مونو از دست بدیم

 کوچیک ترین اشتباهمون برابره با لو رفتن همه چیز  

 باید بری خونه 

 دقیقا این حرفایی که میگمو بزن

 اری کنی فکر کن تو چیزی نفهمیدی باید یک 

 وفقط از سر کنجکاوی تحقیق کردی

 چیزی خبر نداری باید مطمعنش کنیم تو از 

 نباید بهت شک کنه 

 ناردونه سرشو تکون داد 

 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_چهل_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 االن وقت ترسیدن نبود 

 باید عاقالنه رفتار می کرد 

نعیم یا همون آرش آدمی نیست که بخواد جلوش کم 

 بیاره 

فتی از تمون این مدت بدون اینکه بدون با یه کثا

 قماش اونا می جنگیده 

 حاال که خبر داشت چخبره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

می تونست خیلی قوی تر و بهتر از قبل باهاش مقابله  

 کنه......... 

 و داخل رفتدرو باز کرد کفشاشو درآورد 

 بوی غذای مامانش تو خونه پیچیده بود 

 با لبخند سالم داد 

 آرش با نگاه هیزش کامل ناردونه رو رصد کرد و گفت : 

 خسته نباشی عزیزم  

ناردونه ممنون آرومی گف و بی توجه بهش رو به 

 مامانش گفت :

 چه بویی راه انداختی مامان  

 مادرش با لبخند سرشو تکون داد و گفت :

 تا لباساتو عوض کنی میزو میچینم عزیزم 

 ناردونه سرشو تکون داد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بوسه ای رو گونه پدرش کاشت و رفت تو اتاقش

 فشو بیرون داددرو که بست ن 

 داشت سکته می کرد  

 حاال که می دونست آرش کیه

 نگران پدرو مادرش بود 

 اگه یوقت بالیی سرشون می اورد چی؟؟!؟؟! 

 بیاره و نابود می شد قطعا نمی تونست دووم 

لباساشو با هودی شلوار قرمز عوض کرد موهاشو بافت  

 و از اتاق بیرون رفت

 کنار مادرش پشت میز نشست 

 فی که آرش زد چشماش دو دو زد حر با 

 اما خودشو کنترل کرد و گفت : چی؟!؟؟!

 آرش با شک نگاهش کرد و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عزیزم هواست اینجا نیستا 

 پرونده ای که دنبالش بودی چی شد؟؟!؟!؟گفتم اون 

 ناردونه : گفتم که چیز خاصی نشد  

 از سر کنجکاوی می خواستم اطالعات جمع کنم

 ماما بیخیال شد 

باید کارای پایان ناممو تموم کنم کارای تیمارستانم  

 زیاده 

 وقت ندارم دنبال این چیزا بیوفتم

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هفتم_و_لچه_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 سمت پدرش چرخید و گفت : 

 از هنرجوتم تشکر کن بابا 

 بیچاره چند ساعت الکی افتاد دنبال کارم

 کنم عزیزم من می تونم کمکت آرش : اگه بخوای 

 تو این چیزا دوست و اشنا زیاد دارم 

 می تونن واست پیدا کنن 

 ناردونه نفس عمیقی کشید لبشو گاز گرفت و گفت :  

 ممنون ولی دیگه دنبالش نیستم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونم وقتمو واسه این چیزا حروم کنم 

 شمام غذاتو بخور 

 انقد سوال نپرس  

 فت : علی چشم غره بهش رفت و گ

 چه وضع حرف زدنه دختراین

 آدم مگه با نامزدش اینجوری حرف میزنه..... 

 آرش خندید و گفت :  

 عیب نداره پدرجون 

 خستس عصبیه 

 منم هی سوال پرسیدم عصبی تر شد 

علی : هرچی باش بازم حق نداره با نامزدش اینجوری 

 حرف بزن

 ناردونه سرشو پایین انداخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و ببخشید آرومی گفت 

اگه پدرش می فهمید این مردی که داشت طرفشو می  

 گرفت چه هیوالی عوضی  

 قطعا سکته می کرد

 هخداروشکر خوب تونست جمعش کن 

 نیما گفته بود مثل همیشه باش  

 پس باید یکم عصبی و بی میل باش

البته بماند که همیشه دلش می خواست سر به تن  

 نعیم یا همون آرش نباش

  ین مدت گولشون زدهفکر اینکه تموم ا 

و شاید حتی اونم یکی از کساییه که به سورن آسیب 

 رسونده 

 مشباعث شد دلش بخواد چنگالشو فرو کن تو چش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آرش چشمک چندشی به نگاه پر از خشم ناردونه زد  

 و با لذت مشغول غذاش شد

 ناردونه لیوان آبشو سر کشید تا خشمش یکم کم شه  

 شه اینجاستکوفت بخوره مثل گشنه ها همی

 با کمک مادرش میزو جمع کرد و نشست رو مبل 

 آرش کنارش نشست 

 و به تلوزیون خیره شد 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_چهل_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه پوست لبشو می کند

 بوی عطرش حال بهم زن و استرس زا بود 

 آرش : پدر جون 

 عروسی؟!؟  کم کم بریم سراغ کارای عقد و 

علی نیم نگاهی به چشمای گرد شده ناردونه کرد و 

 گفت : 

 اره دیگه بهتره شروع کنیم

 نی میشه خیلی داره طوال 

 ناردونه : نه فعال خیلی زوده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من سرم شلوغه  

 پایان نامه و کارای تیمارستان...... 

 علی : خیلیم دیره 

 دیگه وقتشه بیوفتید دنبال کاراش

 ودتر بهتردواج کنید هرچی زشما که قراره از 

 آرش با هیجان خندید  

 مرد عوضی معلوم نیست چه نقشه ای داره 

 من بار اضافیم ناردونه : بابا مگه

 که انقد عجله داری از دستم خالص شی؟!؟؟!؟ 

 علی اخماشو توهم کشید و با عصبانیت گفت : 

 این چه حرفیه 

 مواظب رفتارت باش ناردونه 

 دراومدیردم خیلی از خودت این یه مدت ولت ک 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تو نامزد داری قرار که نیست تا آخر عمرتون  

 همینجوری بمونید

هرچی زودتر برید سر خونه نزدگیتون سریع تر بچه  

 دار می شید

 ناردونه با خشم دستاشو مشت کرد 

 داشت از عصبانیت منفجر می شد  

 حتی فکر اینکه آرش لمسش کنه هم دیوونش می کرد 

 ر جونا شماست پدآرش : حق ب

 منم انقدر منتظر موندم خسته شدم  

 پدر مادرم خیلی بی تابی می کنن

 مثل شما دوست دارن سریع تر نوه هاشونو بغل کنن  

علی : حق دارن مام می خوایم قبل از اینکه سرمونو 

 مبزاریم زمین نوه هامونو ببینی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از فردا بیوفتید دنبال کاراتون 

 پدرجونآرش : چشم خیلی ممنون  

 به پدرم میگم فردا باهاتون تماس بگیره 

 راجب چیزای مهم باهم حرف بزنید  

 خودمون میوفتیم دنبال کارامون

 ناردونه : نظر من اصال براتون مهم نیست..... 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_چهل_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 علی : به نظرت اهمیت دادم 

 پسرو مارو دووندیکه این همه مدت این 

 دیگه وقتشه بری سر خونه زندگیت 

 ناردونه : من نمی خوام ازدواج......  

علی با خشم بلند شد اجازه نداد حرفشو تموم کنه و 

 گفت :

 برو تو اتاقت 

 نمی خوام صداتو بشنوم 

 ناردونه بلند شد و بدون اینکه به کسی نگاه کنه 

 شمحکم پای آرشو لگد کردو رفت سمت اتاق 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 صدای اخ بلندشو شنید و کوفتی نثارش کرد 

اجازه نمی داد با نقشه های کثیفشون زندگی خودشو  

 سورنو خراب کنن

االن دیگه می دونست آرش کیه و به هیچ وجه کم  

 نمی آورد......... 

 وز براش مثل مرگ بود این دو ر

 اینکه تموم مدت همراه آرش اینور و اونور می رفت

 ه بود حسابی خستش کرد 

 از همه بدتر این بود که سورنو نمی دید 

دلتنگی داشت مثل یه چاقوی تیز قلبشو تیکه پاره می 

 کرد

 دلش می خواست یه بالیی سر آرش بیاره  

 و خودشو به سورن برسونه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 د باید یکم باهاش راه بیاداما نیما گفته بو 

 اگه خیلی واسه رفتن به تیمارستان اسرار می کرد 

 انداختبه شک می  قطعا آرشو 

نباید کاری می کرد به رابطه بین خودشو سورن شک  

 کنه

 وگرنه همه چیز سخت تر می شد 

آرش یه آدم معمولی نبود که بتونه از دستش خالص  

 شه

یف بود و حتما واسه اونم یکی از ادمای اون باند کث 

 خودش قدرت داشت

 و می تونست خیلی راحت سورنو ازش دور کنه 

 باس عروسا اشاره کرد و گفت : یکی از لآرش به  

 این خوبه خوشگلم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجاهم_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 ناردونه پلکاشو روی هم فشرد و گفت :

 حالمو بهم میزنی  

 خودت خوب میدونی چقد ازت بدم میاد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو این مدت به زور بودنتو تحمل کردم 

 دیگه تمومش کن 

 نت بشمبینی ز تو خواب

آرش مچ دستشو گرفتو محکم فشرد ناردونه ناله  

 ارومی کرد و گفت : 

 ولم کن روانی

 دستم شکست 

 آرش زبونی روی لبش کشید و گفت :  

 دلم می خواد  انقدر سکسی که

 همین االن به زور ببرمت..... 

 ناردونه : خفه شو عوضی 

 حالمو بهم میزنی کثافت

 اردونهآرش : انقد تقال نکن ن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اول آخرش واسه منی 

 االنم خوب به این لباسا نگاه کن 

چون بعدش قراره بریم واست لباس خواب انتخاب  

 کنیم 

 اص میدونی که من یکم سلیقم تو روابط خشن و خ

 ناردونه : به اونجاش نمی رسه

قبلنم گفتم اگه اون روزی برسه که تو قرار باش منو به  

 دست بیاری

 هم تورو هم خودمو می کشم 

 البته تورو تیکه تیکه می کنم 

 تا یه دنیا از دستت خالص شن 

 عوضی

 دستش محکم کشید و ازش دور شد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 صدای خنده آرشو می شنید 

نیومد دنبالش انگار اونم دیگه میلی به ادامه این بازی 

 برای امروز نداشت

مشخص بود فقط می خواست ناردونه رو بکشه رو  

 برسه تخت و به کارای کثیفش

 بی توجه به سواالی مادرش رفت تو اتاقو درو کوبید  

 شماره نیمارو گرفت و منتطر شد

 نیما : جانم  

 دونه : نیما باید یه کاری کنیمنار

 من دارم دیوونه میشم 

 این عوضی دیگه داره مریضم میکنه 

 حالم داره بهم می خوره  

 توروخدا یه کاری کن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ونه جان؟!؟؟!نیما نگران گفت : چی شده نارد

 اذیتت کرده؟!؟ 

 چی شده االن کجایی؟!؟؟! 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ناردونه بغضشو قورت داد و گفت : 

 کاریم نکرده 

 فقط با حرفاش داره دیوونم می کنه 

 من نمی خوام ازدواج کنم

ستگیر توروخدا یه کاری کن سریع تر این عوضیا د 

 شن

 وگرنه اول اون کثافتو می کشم بعد خودمو 

ی که از نگرانی خش دار شده بود نیما با تن صدای 

 گفت :

 نگو اینطوری دختر خوب  

 اینطوری منم بدتر عصبی و نگران میشم 

 ناردونه : ببخشید نمی خوام نگرانت کنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط دیگه خسته شدم  

 دو روزه نتونستم برم تیمارستان

 ه میشموریش دیووندارم از د 

 نیما : االن کجایی؟!؟؟! 

 ناردونه : خونه ام  

خیابون بحثمون شد ولش کردم اومدم خونه تحمل تو 

 دیدنشو ندارم

 می ترسم  

 نیما : می خوای بیان دنبالت

 ناردونه : نه نیا  

 باید استراحت کنم فردا می خوام برم تیمارستان

 :نیما کالفه سرشو روی میز گذاشت و گفت  

 ببخشید ناردونه میدونم سخته 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : تو چرا نیما زندگی تو خیلی بیشتر از من  

 تحت تاثیر بوده

 ببخشید زنگ زدم ناراحتت کردم 

 نباید اینکارو می کردم  

 ولی انقد حالم بود که نتونستم خودمو کنترل کنم

 نیما : باور کن دارم همه تالشمو می کنم 

 بازم ببخشید ناردونه : میدونم میدونم  

 محال توام خراب کرد

 نیما : نه اینجوری نیست 

هر وقت الزم داشتی با یکی حرف بزنی می تونی بهم  

 زنگ بزنی باش!؟؟!

 من همیشه در دسترسم هرچی شد بهم زنگ بزن 

 نگرانم نباش همه چیو درست می کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه رو تخت دراز کشید  

 از نیما خدافظی کردو تلفنو قطع کرد 

 رش احمقانه بود اک

 اره رو ناراحت کردفقط نیمای بیچ

 کاش زودتر فردا بشه  

 تحمل این دوریو نداشت داشت خفه می شد......

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 با هیجان از زیر نگاه سرد نگهبانا گذشت و داخل رفت

 درو بست  

 به دیوار تکیه داده بودسورن روی زمین نشسته و 

 موهاش بهم ریخته بودن 

 دکمه های لباسش یکی در میون پاره شده بودن 

 انگار از جنگ برگشته باش 

 نگران وسایلشو روی میز گذاشت و گفت : 

 چی شده؟!؟؟!؟  

 خواست از خط رد شه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما با دیدن سیاهی چشماش مکث کرد 

 االن وقتش نبود 

 نباید جلو می رفت  

و گوداالی سیاهش و میل به کشتنو ت ست خشممی تون

 ببینه 

 سیاهی چشماش مثل قبل زیاد شده بود

 از دهن نفس می کشید نگاهش خیلی ترسناک بود  

اونقدر که باعث شو ناردونه مثل روزای اول به خودش 

 بلرزه 

 ناردونه : چه بالیی سرت اومده!؟؟؟

 سورن : کجا بودی؟؟!؟!؟!؟ 

 نفس زدن های سورن قدمیناردونه خیره به نفس  

 لو رفت و گفت : ج
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ینی چی کجا بودم؟!؟؟!؟ 

 چرا اینجوری شدی؟؟!؟!

 کی این بالرو سرت آورده؟؟!؟!؟؟!  

 سورن با خشم فریاد کشید 

 و باعث شد ناردونه چند قدم با ترس عقب بره سورن : 

 گفتم کدوم گوری بودی؟؟!؟!؟

 ناردونه با نگرانی دستشو به دیوار گرفت 

 یده بودرست 

فکر اینکه سورن دوباره بخواد مثل قبل به خودش  

 آسیب برسونه باعث شد جلو بره

 ناردونه : نمی فهمم چرا انقد عصبانی 

 خواهش می کنم آروم باش 

 و بگو چی شده؟!؟!؟؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن خیره یه چشمای نگرانش با خشم گفت : 

 تو این دو روز کدوم گوری بودی!؟؟!؟!؟

 و گفت :قورت داد  ناردونه آب دهنشو 

 مرخصی بودم باید استراحت م.......  

 سورن : با نامزدت بودی

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

🚷🚷🚷🚷 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 ناردونه بهت زده بهش خیره شد 

 از کجا می دونست 

 چطور از همچین چیزی خبر داشت

 ناردونه : سورن اونجوری که فکر می کنی نیست 

 مجبور شدم باهاش...... 

 سورن : بخاطر نامزدت منو ول کردی 

 نادونه : چرت نگو من کی ولت کردم 

 دارم بهت میگم مجبور شدم برم 

 خودمم دلم نمی خواست پیشش باشم 

یه اتفاقایی افتاده که اگه بهت بگم نمی تونی  

 باورشون کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 االنم وقتش نیست

 خواهش می کنم آروم باش 

 دروغ میگی  سورن : داری 

 ناردونه : نمی گم به جون مامانم دروغ نمی گم

 مجبور شدم نیام 

 میدونی تو این دو روز چقد سختی کشیدم 

 داشتم از دوریت عذاب می کشیدم 

 تنگ شده بود دلم واست  

 سورن سرد و خشن خندید عقب رفت و گفت :

 ثابت کن 

 بهم ثابت کن راست میگی  

 اد و گفت :ناردونه متعجب سرشو تکون د

 خیلی خوب چجوری....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : بیا جلو

 بزار داشته باشمت 

 از خط رد شو  

 ناردونه آب دهنشو قورت داد 

 سورن قدیمی برگشته بود

 احساس کنه  می تونست کامال اینو 

 داخل رفتنش اونم االن تو این شرایط برابر مرگش بود

 ناردونه : نمی تونم حالت خوب نیست 

 بیا  ی کنم به خودتسورن خواهش م 

 چرا دوباره اینطوری شدی اخه

 تو که حالت خوب بود 

 سورن : بیا جلو ناردونه 

 بیا اینور خط بهم ثابت کن دروغ نمیگی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمیشه ناردونه : نمیشه االن

 نمی تونم همچین کاری کنم  

 باید آروم شی هر وقت آروم شدی میام

 سورن با خشم شروع کرد به بهم ریختن وسایل 

 اتاق تختو انداخت زمین 

همه وسایل قسمت سورن با زنجیر به زمین بسته  

 شده بودن

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

اما تختو صندلی آهنی بخاطر ضربه های شدید سورن 

 پاره شدن 

 ناردونه : سورن التماست می کنم آروم باش

 ی ممکنه به خودت آسیب بزن 

 چرخید بره سمت در کمک خبر کنه 

 ممکن بود سورن به خودش آسیب بزنه

 تحمل دیدنشو نداشت 

 هنوز قدم دومو برنداشته بود  

 که با ضربه محکمی که به کمرش خورد 

 جیغی کشید و محکم به دیوار برخورد کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرش به لبه تیز دیوار برخورد کرد و افتاد زمین

 دیدش تار شده بود 

 باال می اومد کی درموننفساش ی 

 داغ کرده بود  

 گرمی خونو روی صورتش احساس می کرد 

 چند بار پلک زد تا دیدش یکم بهتر شد 

 نگاهش به سورن افتاد

که روی زمین زانو زده بود و با وحشت بهش نگاه می  

 کرد

 اولین بار بود این نگاهو ازش می دید ترسیده بود  

 سورن : ناردونه....

 کرد  رس صداش میآروم با ت 

 صداش پر از التماس بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شدقطره اشکی روی صورت ناردونه جاری 

می خواست بلند شه و خودشو به سورن ترسیده و  

 ملتسم برسونه

 اما نمی تونست  

شوکه و وحشت ضربه ای که بهش خورده بود بدنشو 

 بی حس کرده بود 

 می لرزید اما نمی تونست تکون بخوره

 یرون نیست سورن : کسی اون ب 

 یکی کمک کنه 

 ناردونه خون ریزی داری

 ردناردونه پلکاشو روی هم فش 

 صدای دردمند سورن حالشو بدتر می کرد 

 صداهای اطرافش داشتن محو می شدن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لحظه های آخر فقط سورنو می دید 

 که تقال کنان سعی داره خودش بهش برسونه 

 اما غیر ممکن بود  

 با وجود اون زنجیرای لعنتی

 رسیدنشون بهم غیر ممکن بود 

 پلکاش روی هم افتادن 

 .....و دیگه چیزی نفهمید... 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 زندگی مثل یه گودال سیاه می مونه

گاهی اوقات یجوری می کشتت داخل سختی و غم 

 هاش 

 که احساس می کنی کارت تموم

 آخرش ی اینجا دیگهاحساس می کن 

احساس می کنی وقتت توی این بازی لعنتی زندگی  

 تموم شده

 و وقتش که بری 

 وقتشه که توی سیاهی مطلق ناپدید بشی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما.... 

 اما یهو یه نقطه روشنایی توی اون تاریکی ظاهر میشه  

 یه نقطه خیلی کوچیک که می تونه زندگیتو نجات بده

ه بزرگ ترین روشنایی نقطه ای که می تونه تبدیل ب 

 بشه زندگیت 

 و اون لحظه ست که باید انتخاب کنی

میخوای برگردی یا انقدر خسته ای که دیگه توان  

 برگشت نداری

 باید انتخاب کنی که می خوای بمونی یا بری 

 من انتخابمو کردم  

 انتخابی که به تاریکی ختم شد 

 زندگی بخش بود.....  تاریکی که واسه من 

 شد بیدار_
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماشو باز کرد  

 دکتر پرستار تورخدا یکی بیاد چشماشو باز کرد

 بیدار شد  

 صدای دادو فریاد محوی توی گوشش می پیچید

 اما نمی تونست تشخیص بده کیه 

 پلکاشو با سختی از هم فاصله داد  

 احساس می کرد با چسب بهم چسبیدن

 علی : ناردونه بابا صدامو میشنوی 

 بابا جان  

 شماشو باز کرد دکتر خداروشکر شکر چخدارو

 بی حال سرشو چرخوند 

 نگاهشو بین آدمای اطرافش چرخوند 

 خیلی عجیب بود هیچ کدومو نمی شناخت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همشون غریبه بودن اصال اینجا کجا بود 

 ناردونه : چی شده؟؟!؟!؟  

 علی : چیزی نیست باباجان

 همه چیز درست میشه  

 یشم بریخودم مواظبتم دیگه نمیزارم از پ

 مواظبتم دیگه هستم 

 ناردونه : شما کی هستید؟!؟؟؟ 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

 علی شوکه به سمت دکتر چرخید 

 زبونش نمی چرخید

 قلبش درد می کرد  

 سکته کنهچیزی نمونده بود از شوک 

 دکتر ناردونه گیج رو معاینه کرد و گفت : 

انه باید بگم بخاطر ضربه ای که به سرش اسفمت 

 خورده 

 حافظشو از دست داده

 مشخص نیست واسه چه مدتی اینطوری می مونه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ممکنه هیچ وقت برنگرده

 ممکنم هست تا شب برگرده  

 همه چیز به خودش بستگی داره

 کیه دادعلی بهت زده به دیوار ت 

 تحمل از دست دادن دخترشو نداشت  

 ر بیاد این درد کنا نمی تونست با

 همین که زنده بود براش کافی بود

 همه خاطراتشو از اول براش می ساخت 

 فقط الزم بود خوب شه فقط الزم بود سالم باش 

دکترا اومدن و رفتن دوست و آشنا اومدن و با گریه  

 رفتن

 همه متاثر شده بودن 

 علی از همیشه شکسته تر شده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خم کرده بود از دست دادن همسرش کمرشو

همسرش وقتی شنید چه بالیی سر ناردونه اومده  

 سکته کرد 

 حتی به بیمارستان نکشید و ترکشون کرد و ناردونه..... 

 ماه تو کما بوددخترکش دو 

 دکترا امیدی به خوب شدنش نداشتن 

 با به هوش اومدنش جون دوباره ای به علی داده بود  

 !؟!؟ ناردونه : چرا چیزی یادم نمیاد؟!؟

 چه بالیی سرم اومده؟!؟؟!؟ 

 علی : خوب میشی

 چیزیت نیست 

بخاطر ضربه ای که به سرت خورده حافظتو از دست  

 دادی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما دکتر گفت خوب میشی 

 پس نگران نباش 

 حتما خوب میشی عزیزم  

 خوب میشی باباجان

ناردونه چشم های نگران و گیجشو به مرد مو سفید و  

 شکسته دوخت

 درش بود روش واقعا پمرد رو به  

 پس حتما باید مادرم داشته باش

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 

علی که انگار فکرشو خونده باش با بغض سرشو تکون 

 داد و حرفی نزد

 انگار همین کارش کافی بود 

 تا ناردونه بفهمه مادری نداره که بخواد بیاد دیدنش 

 ی نداشتهیچ حس 

اصال نمی دونست کی بوده که بخواد بخاطر نبودنش  

 ت شهناراح

 ناردونه : چه بالیی سرم اومده؟!؟؟!؟ 

 علی : سرکار که بودی آسیب دیدی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : سرکار؟!؟؟!؟

 علی : اره عزیزم دکتر بودی 

 یکی از بیمارات این بالرو سرت آورد 

 ناردونه بهت زده دستی به سر دردناکش کشید 

 چقد همه چیز عجیب بود 

 احساس می کرد تو یه حباب تو خالی   

 همه چیز پوچ و بی حس بود  

 هیچ ایده ای نداشت چطور این بال سرش اومده

 باید االن عصبانی یا ناراحت باش!؟؟!؟!  

 شاید هم خوشحال چون زنده مونده بود

 ناردونه : چند وقت اینجام؟!؟؟!  

 علی : دوماه

 ش اومدیخداروشکر به هو 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اگه تورم از دست می دادم دیگه چیزی واسه زنده  

 موندن نداشتم

ناردونه خواست حرفی بزنه اما با تیر کشیدن سرش  

 آخ بلندی گفت و سرشو گرفت

 دوتا چشم سیاه و تاریک پشت پلکاش ظاهر شدن 

 نفس عمیقی کشید و سرشو تکون داد 

ت پلکاش بودم لعنتی حتی تو اون تاریکی که پش 

 ونست ببینه اهی چشمارو می تسی

 خیلی عجیب بود 

 اصال مگه آدمی با این سیاهی ترسناک چشم وجود داره 

 بیشتر شبیه یه هیوال بود تا ادم

 علی وحشت زده دکترو خبر کرد و گفت : 

 چی شد بابا جان 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرت درد گرفت 

 بمیرم برات خوبی؟؟!؟؟!؟  

 و گفت :  ناردونه با درد سرشو تکون داد

 نشد  چیزیمخوبم 

 یه درد ساده بود

 الزم نیست کسیو خبر کنید 

 

 

🚷🚷🚷🚷 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_پنجاه_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 علی به حرف ناردونه قانع نشد و دکترو خبر کرد

حاضر نبود حتی روی ساده ترین سردردها هم ریسک  

 کنه 

 دخترش تنها چیز با ارزش زندگیش بود

 ای دکتر سرشو تکون می دادفه از سوال هناردونه کال 

 از سرو صدا خوشش نمی اومد  

 خیلی گیج بود 

 اینکه هیچی یادش نمی اومد داشت دیوونش می کرد 

ت پلکاش تصویر اون دوتا چشم ترسناک لعنتی از پش

 کنار نمی رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگاهشو به علی نگران دوخت و آروم گفت : 

 من شغلم چی بوده؟!؟!؟!؟ 

 فت :توهم کشید گعلی اخماشو 

 روان پزشک بودی تو تیمارستان کار می کردی 

 البته درست هنوز تموم نشده بود 

 نمی دونم چرا شروع کردی به کار کردن 

 مشکل مالیم نداشتی اخه قربونت برم 

 یدونی چه حالی شدم تو این دو ماه بابا جانم 

 رفتن مادرت و این وضعیت تو داشت جونمو می گرفت 

 پلکی زدناردونه  

 چرا هیچ حس لعنتی به از دست دادن مادرش نداشت  

 می دونست باید ناراحت باش ولی نبود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

هیچ خاطره ای از زنی که بهش زندگی داده بود  

 نداشت

 حتی صورتشم به خاطر نداشت 

 ناردونه : مامانم چه شکلی بود؟!؟!؟؟  

 علی با بغض لبشو گاز گرفت

اردونه و از کیف پولش عکس کوچیکی که از ن 

 به دخترش دادهمسرش بود رو دراورد و 

 ناردونه با دقت عکسو نگاه کرد  

 دنبال یه ذره آشنایی می گشت

 اما چیزی نبود  

کاش زودتر حافظش برگرده کالفه شده بود عکسو 

 پس داد و گفت :

 بیماری که این بالرو سرم آورد چی شد!؟؟!!؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وناشو روی هم فشرد و گفت : علی دند

 چیزی نگفتنونم نمید

از اونجایی که دیوونست کاری از دستمون واسه  

 شکایت بر نمیاد 

ولی تیمارستان گفته هرچقد دیه الزم باش پرداخت 

 می کنه

ناردونه دستی روی باندی که دور سرش پیچیده شده  

 بود کشید و گفت :

 اخراج شدم؟!!؟؟  

 میزارم بری سر کارعلی : نه ولی دیگه ن

 نت بودمدت خیلی نگرانامزدتم این  

احتماال یکم دیگه برسه تو این مدت همش اینجا  

 بود.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

ناردونه بهت زده ابرو باال انداخت و گفت : نامزد 

 دارم!؟؟!؟

 علی با لبخند سرشو تکون داد و گفت :  

 ازدواج کنید اره عزیزم قرار بود خیلی زود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 افتاده بودید دنبال کاراتون که این بال سرت اومد 

 خدا نگذره از باعثو بانیش  

 هم دخترمو به این حالو روز انداخت هم..... 

 می خواست از مادرش بگه اما ساکت شد 

 شهفکر می کرد نارونه ناراحت می

اما نمی دونست تنها احساسی که دخترش داشت  

وتا چشم غیر واقعی و ترسناک گیجی و کالفگی بابت د

 بود.....

نیم نگاهی به آرش که سعی داشت با نگاهش قورتش  

 بده کرد و گفت :

 من دوستت داشتم!؟؟!؟!؟ 

 حقیقتا زیاد راجب این یکی مطمعن نبود 

 ینی واقعا عاشق همچین آدمی بوده؟!؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آرش لبخند دندون نمایی زد و گفت :  

 در می رفت اره عزیزم ما جونمونم واسه هم

 واسه همینم افتاده بودیم دنبال کارای عروسیمون 

اگه اون اتفاق شوم نمی افتاد ما االن سر خونه  

 زندگیمون بودیم 

 تو این مدت مردم و زنده شدم تا بهوش بیای

ین بالرو سرت خدا لعنت کنه اون حرومزاده ای که ا 

 آورد

 اگه دستم بهش برسه خودم تیکه تیکش می کنم 

 بخندی به حمایتش زد و گفت : ونه لنارد 

 حالم خوبه دیگه الزم نیست نگران یا ناراحت باشی

فقط بخاطر حافظم یکم کالفم امیدوارم هرچی زودتر  

 برگرده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اینجوری احساس ناامنی می کنم 

درسته و چی غلطه از  نمی دونم باید چیو باور کنم چی 

 چی خوشم میومده.......

بلند شد و به ناردونه  آرش پوزخندی تو دلش زد 

 نزدیک شد 

 کنارش روی تخت نشست آروم صورتشو نوازش کرد

 این آروم بودنش واقعا لذت بخش بود  

احساس می کرد می تونه هرکاری که می خواد باهاش 

 بکنه 

 دیگه جفتک نمی نداخت و این عالی بود

 

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 شصتم_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

ی من هستم الزم نیست نگران چیزی تا وقتآرش : 

 باشی یا استرس بگیری 

 خودم هواسم به همه چی هست 

ستان مرخص میشی باز یکی دو روز دیگه از بیمار

 میوفتیم دنبال کارای ازدواجمون

 میریم سر خونه زندگیمون 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انقدر واست خاطره های عاشقانه می سازم  

هم  تا عوض اون خاطره های خوب قدیمی که با

 داشتیم دربیاد 

پس نگران هیچی نباش و فقط به این فکر کن که 

 چجوری نامزدتو خوشحال کنی 

 داد ناردونه آب دهنشو قورت

نمی فهمید چرا ولی اصال احساس خوبی به مرد رو به  

 روش نداشت

یه چیزی توی چشماش بود که باعث می شد بخواد  

 ازش دور شه

 تسرشو عقب کشید و روی بالشت گذاش 

 چشماشو بست و آروم گفت :  

 ممنون که اومدی باید استراحت کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آرش نیشخند عصبی زد 

 اما بازم پسش میزد   با اینکه هیچی یادش نمی اومد

 باید قبل از اینکه حافظش برگرده اونو مال خودش کنه

اجازه نمی داد طعمه لذیدش از دستش فرار کنه بلند  

 شد و سمت در رفت

 !؟؟!؟!ی اسمت چی بود؟ناردونه : گفت 

 آرش درو باز کرد و گفت : نعیم 

 از اتاق بیرون رفت و درو بست 

 ناردونه خیره به سقف به اسمش فکر کرد  

هیچ ایده ای نداشت که چرا از همچین آدمی خوشش 

 اومده 

شایدم واقعا آدم خوبیه و فقط بخاطر اینکه چیزی 

 یادش نمیاد اینجوری فکر می کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 داره  ی نعیمو دوستپدرش که خیل 

 خودشم که میگه عاشق هم بودن

گرم و مهربون هیچ رفتار بدیم ازش ندید خیلی خون  

 بود اما...... 

 اما انگار یه چیزی این وسط درست نبود

نمی فهمید چی ولی انگار نعیم اون کسی که نشون  

 می داد نبود 

 انگار فقط داشت وانمود می کرد که خوب و مهربون

 می گنما دروغ نچشمای آد 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یکم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

داد میزن که این آدم اون کسی که میگه  چشماش

 نیست ولی اگه اشتباه می کرد چی؟!؟؟! 

انقدر به این چیزا فکر کرد و غرق تو افکارش شد که 

 نفهمید پدرش کی اومد داخل 

 فکری؟!؟!؟علی : چیزی شده دخترم خیلی تو 

 ناردونه : نه چیزی نشده فقط چون چیزی یادم نیست 

 ه سوال ازت بپرسم!!؟؟؟یکم کالفه ام می تونم ی 

 علی خودشو جلو کشید و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بپرس باباجان چی فکرتو مشغول کرده!؟؟!؟؟!؟!

 ناردونه نفس عمیقی کشید و گفت :  

 نمیدونم قبال رابطمون اونقدر خوب بوده که این چیزارو

 بهت گفته بوده باشم یا نه...... 

 علی جدی تر از همیشه بهش خیره شد 

 ناردونه : من واقعا نعیمو دوست داشتم!؟!؟؟! 

 ینی میگم بخاطر ازدواجای زوری و....... 

 علی : این چه حرفیه دخترم 

م ازدواج مگه عهد قاجار که بخوام مجبورت کن

 کنی....... 

 ت نیستخودشم می دونست حرفش کامال راس
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خوب یادش بود که چقدر ناردونه رو تحت فشار می  

زاشت واسه ازدواج با نعیمی که هنوزم فکر می کرد 

 بهترین شخص واسه دخترش

 ناردونه : اخه یجوریه نمیدونم چجوری توصیفش کنم  

ولی حس خوبی بهش ندارم رابطمون چجوری 

 د!؟؟!؟؟بو

 علی دستی به صورتش کشید  

گرفت و  پر از سوال دخترش نگاهشو از چشم های

 گقت :

 از چه نظر؟!!؟؟!  

ناردونه : از نظر عاطفی چجوری بودیم من دوستش 

 داشتم؟!؟!؟!؟ 

 علی : من زیاد از این چیزا سر درنمیارم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

آدمی نبودی که بخوای راجب همچین چیزایی حرف  

 بزنی

 باال کشید و گفت :  نارونه خودشو 

 زی نشون می دادمباش قبول ولی بالخره باید یه چی

مثال وقتی میومد خونمون من سرد بودم یا گرم  

 برخورد می کردم!؟!؟! 

 خوشحال می شدم یا ناراحت!؟!؟؟!

 من..... 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دوم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 خیلیم خوشحال می شدیعلی : خوشحال می شدی 

 نیداصال نظر خودت بود که زودتر ازدواج ک 

 خیلی عاشق نعیم بودی 

 این مدتم بخاطر درس و کارت نتونستید ازدواج کنید 

 وگرنه خیلی عاشقش بودی........ 

 عرق شرمی روی پیشونیش نشسته بود 

 با اینکه براش سخت بود دروغ بگه  

 بشه اما در هر صورت قرار بود زن نعیم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس چه بهتر که با عشق باش 

 درسته قبال دوستش نداشت 

اما االن بهترین موقع بود که ناردونه رو وابسته  

 نامزدش کنه

 اینجوری زندگیش قشگ تر و بهتر میشه 

ناردونه مردد سرشو پایین برد تا بتونه چشمای پدرشو  

 ببینه 

 چرا احساس می کرد از نگاه کردن بهش فرار می کنه

 ونه : مطمعنی بابا؟!؟!؟ نارد 

 علی : مطمعنم 

 داشت مامانتم خیلی دوستش

 پسر خوبیه تورم دوست داره 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حالت که بهتر شد سریع ازدواج کنید برید سر خونه  

 زندگیتون 

می خوام قبل از اینکه بمیرم تورو تو لباس عروس 

 ببینم و نوه هامو بغل کنم 

 مادرت خلی دوست داشت نوه هاشو ببینه اما عجل...... 

 بغض اجازه نداد حرفشو تموم کن 

 فت که به ناردونه گ عذاب وجدان دروغی

 و مرگ همسرش حسابی بهمش ریخته بود 

ناردونه نگران خواست از تخت بره پایین اما با تیر 

 کشیدن سرش نتونست

 علی نگران بلند شد و گفت : نیا بابا جان خوبم 

 نباید تکون بخوری هنوز حالت خوب نشده  

 باید استراحت کنی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تکون نخور 

 ن کردم ناردونه : ببخشید ناراحتتو 

بخاطر اینکه چیزی یادم نمیاد همش احساس ناامنی و 

 استرس می کنم 

 وگرنه بهتون اعتماد دارم 

 شمام متوجه شدیدحتما خیلی دوستش داشتم که 

 امروزم که دیدمش پسر بدی نبود 

 حالم که بهتر شد به بقیه چیزا فکر می کنیم 

 دیگه خودتونو ناراحت نکنید 

 منم حالم خوب میشه 

ستی به سر باند پیچی شده دخترش کشید و ی دعل 

 زیر لب ببخشیدی زمزمه کرد

 ناردونه شنید اما به روی خودش نیاورد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

شتر از این پدرشو ناراحت دلش نمی خواست بی 

 کنه.........

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 دوید با نگرانی از پله ها باال رفت و سمت اتاق
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 درو باز کرد و داخل رفت 

 خیلی ترسیده بود 

 همه بدنش از استرس خیس عرق شده بود 

 نگاهش به دوتا چشم سیاه افتاد 

 با خیال راحت خندید و جلو رفت 

بی توجه به خطر قرمزی که بهش دهن کجی می کرد  

 سمت مرد رفت

 انقدر عجله داشت که حتی متوجه نگاه ترسناک 

 نشدو غیر طبیعی مرد و چشم های عجیب  

 فقط می خواست خودشو بهش برسونه  

 ری می کردهیچ ایده ای نداشت چرا همچین کا

 احساس می کرد خیلی وقت داره دنبالش می گرده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دستاشو دور مرد حلقه کرد و سرشو به سینش  

 چسبوند 

 با تموم وجودش نفس راحتی کشید 

 حالش خوب بود

 د االن دیگه احساس نگرانی نمی کر 

 االن فقط خوشحال بود

 متعجب از بی حرکتی مرد کمی فاصله گرفت 

 ب بودن چشماش شدانگار تازه متوجه عجی 

 ناردونه : چشمات.....  

 مرد دستاشو دور گلوش حلقه کرد و محکم فشرد

ناردونه شوکه به دستاش چنگ زد و شروع کرد به تقال  

 کردن 

 ود خوشحالیش تو یه لحظه به وحشت تبدیل شده ب
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وحشتی که از سمت مرد دیوونه رو به روش میومد

 چهرش خیلی آشنا اما ترسناک بود  

 سورن : بهت گفته بودم برو 

 گفته بودم برنگرد

 گفتم اگه دستم بهت برسه می کشمت 

 حاال وقتشه به حرفایی که زدم عمل کنم  

 وقتش به چیزی که حقته برسی

 ناردونه بی نفس تقال می کرد 

 می شد داشت خفه  

 نفسش باال نمی اومد

 تکون می داد  خودشو محکم 

 اما فایده ای نداشت 

 مرد رو به روش خیلی قوی بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن خیره تو چشمای اشکی و ترسیده ناردونه  

 خندید

 خندش عجیب ترسناک اما دوست داشتنی بود 

 سورن : نرو ناردونه 

 قول دادی می مونی 

 ولی رفتی  

  می دونی چند روزه نیستی

 دلت واسم تنگ نشده؟؟؟

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_شصت_و_صد_پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

ناردونه دهنشو باز کرد تا حرفی بزنه با ضربه ای که به 

 صورتش خورد شوکه چشماشو باز کرد

 روی تخت بیمارستان تو بغل پدرش دستو پا می زد 

 بود علی نگران و بهت زده ناردونه رو محکم گرفته  

 شو بست ناردونه نفس زنان چشما

 خواب دیوونه کننده ای بود

 احساس می کرد یه مسیر طوالنیو دویده

 علی بی حرکتی دخترشو که دید فهمید آروم شده 

 روی تخت خوابوندش خیره به چشمای بستش گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چی کار کنم آروم شی؟!؟؟!  

 موندی خواهش می کنم خوب شو فقط تو واسم

 بغص کرد  

یدن صدای شکسته و بی حال پدرش قلبشو به درد نش

 می آورد 

با اینکه زیاد نمی شناختش اما می دید چقد واسه خوب 

 شدنش تالش می کنه و عذاب می کشه

 ناردونه : خوبم بابا نگران نباش 

بخاطر حافظم یه مشت کابوسای بی معنیو چرتو پرت  

 می بینم

 چیزیم نیست  

 نکن  تحزودی خوب میشم خودتو نارا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

علی با چشمایی پر از درد بلند شد و از اتاق رفت 

 بیرون

 نیاز داشت نفس بکشه 

 داشت خفه می شد 

حالش اصال خوب نبود حتی فکر اینکه ناردونه رو از  

 دست بده ام جونشو به لبش می رسوند

واقعا نمی دونست اگه یروز از دستش بده چجوری می  

 خواد زندگی کنه 

 ه د زندگیشو تموم کنمطمعنن مجبود می ش

چون بدون خانوادش دیگه دلیلی واسه زندگی 

 نداشت........ 

 ناردونه خیره به سقف دستی به گلوی دردناکش کشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بخاطر جیغایی که تو خواب زده بود گلوش خراش  

 برداشته بود و درد می کرد

 نمی فهمید چرا باید همچین خوابی ببینه 

 ودخیلی واقعی ب 

 میوفتاد اشت واسش اتفاقانگار واقعا د 

 همچین خوابی چرا باید همش براش تکرار شه 

اصال چرا باید همچین آدمی با همچین چشمای  

 ترسناکیو تو خوابش ببینه 

 ینی ممکن بود واقعی باش؟؟؟؟

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پنجم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 واقعا همچین آدمی باهمچینینی امکان داشت 

 وجود داشته باش؟!؟!؟ چشمای عجیبی تو این دنیا

 سرشو تکون داد  

 دیوونه ای نثار خودش کرد

انقدر همه چی بهم ریخته بود که دیگه به چیزای چرتو  

 پرت فکر می کرد

مگه فیلم ترسناک بود که بخواد همچین موجودی  

 توش باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ارنهیوالها تو زندگی واقعی وجود ند 

ال کشید خورد متعجب خودشو با با ضربه ای که به در 

 و نشست 

 پدرش که در نمی زد 

 ناردونه : بفرمایید 

در باز شد مردی قد بلند و جذاب در حالی که یه دسته 

 گل مریم دستش بود اومد داخل و درو بست

 یه لبخند بزرگ روی لباش بود 

 اما چشماش می لرزید 

غض بود احساس می کرد چشماش پر از نگرانی و ب 

 یه گنده االن که بزنه زیر گرمرد 

 ناردونه : من شمارو میشناسم؟!؟!؟؟

 نیما با ناراحتی خندید و سرشو تکون داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نفس عمیقی کشید و گفت :  

 متاسفانه شمارو یادم نمیاد

 میشه خودتونو معرفی کنید؟؟؟؟؟  

 نیما دسته گلو روی میز گذاشت و گفت : 

 نیمام فقط همینو بدونی بسهمن 

 نمی تونم چیز بیشتری بگم 

 چون مطمعمن قرار نیست باور کنی  

تنها کاری که از دستم بر میاد اینه که منتظر بمونم تا 

 حافظت برگرده.......

 ناردونه با بهت به نیما خیره شد  

 شروع خوبی نبود 

 حرفش بیشتر شبیه خدافظی بود

 چهرش خیلی غمگین بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ودش حمل می کردر یه درد و رازه عمقیو با خانگا 

 انگار یه دوستو از دست داده بود  

 ناردونه : حالتون خوبه؟؟!؟!؟

 نیما سرشو تکون داد و گفت : 

 نیستم ناردونه نیستم 

 بدون تو همه کارا سخت شده 

 فکر اینکه واقعا از دستت بدم داغونم کرد 

 همه چی بهم ریخته 

 کاش یادت میومد تنهایی واسم سخته...... 

 ب دهنشو قورت دادمتاثر آ ناردونه 

 میل عجیبی به اروم کردن مرد داشت  

 نگاهی به در کرد و گفت :  با شک نیم

 حرفاتون یه جوریه.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اگه کسی بشنوه فکر می کنه چیزی بینمونه من نامزد  

 دار......

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

قعا بود شاید هم حرفش وا نیما خندید خندش عصبی

 خنده دار بود 

 نیما : نباید به اون عوضی اعتماد کنی ناردونه آر....

 ینی نعیم اون کسی که نشون میده نیست

 لعنتی چرا باید همچین اتفاقی واست بیوفته...... 

 ناردونه : نمی فهمم چی می گید 

 ینی چی این حرفا 

 اصال شما کی هستید؟!؟؟!؟ 

پیشانی ناردونه شوکه بوسه ای روی  نیما جلو رفت 

 کاشت و گفت :

 زود خوب شو بچه 

 دلم نمی خواد خواهرامو تو این وضعیت ببینم 

 تو اون از هانا اینم از 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خواهش می کنم زودتر خوب شو  

 بهت نیاز دارم

بدون اینکه منتظر حرفی باش چرخید تا از اتاق بیرون  

 بره

 گفت : ناردونه نفس عمیقی کشید و با شک  

 اون چیزی که نمی تونی بهم بگیو بگو..... 

 شاید باعث شه حافظم برگرده 

 دکتر گفته باید با گذشتم ارتباط نزدیک داشته باشم

 ینجوری که معلومه ارتباط نزدیکی با هم داشتیم ا 

 اگه چیز خاصی هست لطفا بهم بگو....... 

نیما سرشو چرخوند خیره به صورت نگران ناردونه با 

 گفت :  غم

 چیزایی که من میدونم فقط داغونت می کنن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تا وقتی حافظت برنگرده نمی تونی هیچ کدوم از  

 حرفامو باور کنی

 ...چون خیلی عجیبن... 

 ناردونه : اگه قبال باور کردم 

 االنم می تونم باور کنم  

 نیما :نمی تونی چون اونو یادت نمیاد 

 چون ندیدیش و نمی تونی ببینی

 ونستم پیداش کنماردونه نتمتاسفم ن 

 گمش کردم 

 نتونستم از تو یا اون مواظبت کنم.......  

 ناردونه بی اراده بغض کرد 

 انگار می دونست منظور نیما چیه

 انگار حرفاشو احساس می کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انگار قلبش با شنیدن این حرفا تو خودش مچاله شد

 می خواست گریه کنه ولی نمی دونست چرا  

ت خیلی دور از باوره رو به ی که می دونسبی اراده حرف

 زبون آورد.......

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ناردونه : راجب اون مرد چشم سیاه؟!؟!؟؟!؟ 

 نیما پلکاشو روی هم فشرد 

 پس تنها چیزی که یادش بود چشمای سیاه سورن بود

 نباید تعجب می کرد  

 قعا عاشق اون چشمای ترسناک بودیوونه واک ددختر

 نیما : تعجبی نداره فقط اونو یادت.......  

ناردونه خودشو جلو کشید و با چشمای گرد شده 

 پرسید : 

 واقعا همچین آدمی وجود داره؟!؟؟!؟

 این چند وقت همش تو خوابام بوده  

 دست از سرم بر نمی داره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اکی تو نمی فهمم چرا باید همچین هیوالی ترسن

 خوابام باش

 شنمی خوام دیگه بیینم 

 باید حافظم برگرده....... 

 نیما درو باز کرد قبل از اینکه بره بیرون گفت : 

 گمش کردم ناردونه 

منو ببخش ولی اون هیوالیی که ازش حرف میزنیو گم  

 کردم

 بیرون رفتو درو بست 

ناردونه با نفسی که به زور باال می اومد از تخت پایین  

 اومد 

 باید باهاش حرف می زد

 اینجوری تنهاش بزاره برهنمی تونست  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونست با همچین حرفایی از قبل گیج ترش کنه  

حالش بدتر شده بود به در نرسیده بود که سرش گیج 

 رفت روی زمین کنار دیوار نشست

 چنگی به موهاش زد سرشو به دیوار کوبید 

 درد می کرد  

 ه سوراخ میشه......احساس می کرد مغزش دار

 امن نیست باید بری اینجا _)  

+ نمی خوام برم خودت منو اینجا نگه داشتی می  

 خوام بمونم 

 باید بری اینجا امن نیست احمق باید بری...... ( _

 علی درو باز کرد و داخل رفت  

 با دیدن ناردونه تو اون شرایط دوید سمتش

 علی : ناردونه جان بابا چی شدی!؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حالت خوبه؟!!  

 خبر می کنم  همینجا بمون االن دکترو

 ناردونه از درد به خودش پیچید 

 صداها و تصویرای مختلف و مات زیادی تو سرش بود

 داشت دیوونه می شد  

صدای پدرشو نمی شنید صدای دکتر و پرستارام نمی 

 شنید 

 اصال صدایی نمی اومد 

 کم کم تاریکی و تصویرا از بین رفتن 

 تکون داددن نور چراغی به تو چشمش سرشو خوربا 

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 دکتر : حالش خوبه

 بخاطر اینه که مغزش در تالش حافظشو برگردونه  

 احتماال از این به بعد زیاد این اتفاق واسش بیوفته 

 اصال نباید تنهاش بزارید  

 ترم بشهممکن حتی حالش بد

 باید با یه روانشناس حرف بزنه 

 الزم قرص مصرف کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با کمک یه روانشناس می تونه خیلی راحت تر همه  

 چیو به خاطر بیاره 

 علی با نگرانی سرشو تکون داد 

دلش نیومد بگه دخترش قبال روان پزشک بوده و حاال 

 باید بره پیش روانشناس

 از درد ودلش نیومد همچین حرفیو جلوی چشمای پر  

 ترس ناردونه بزنه 

پرستار آرام بخشو به سرمش تزریق کرد و با برداشتن 

 وسایل بیرون رفت 

 ناردونه سمت پدرش چرخید

 قطره اشکی از گوشه چشمش جاری شد و گفت : 

 بابا.....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

علی خیره به قطره اشکش صورتشو نوازش کرد و 

 گفت : 

 جون دل بابا 

 بابا قربونت بشه گریه نکن

 مواظبتم دم خو 

 نمیزارم دیگه اتفاقی واست بیوفته بابا جون

 دردت به جونم 

 اشکای بیشتری روی صورت ناردونه جاری شدن 

 با صدایی که می لرزید گفت :  

 من خیلی می ترسم 

 هیچی یادم نمیاد

 نمی دونم کی خوبه کی بد  

 نمی دونم کی بودم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چیکار می کردم 

 اصال عاشق بودم یا نه 

 اسه از دست دادن مادرم گریه کنمم وتوننمی  

 چون هیچی ازش یادم نمیاد 

 انگار اصال همچین کسی تو زندگیم نبوده  

 دارم داغون میشم وقتی نمیدونم تو زندگیم چخبر بوده 

می ترسم یه کاری کنم و وقتی حافظم برگشت بفهمم 

 اشتباه بوده

 می ترسم آدمای اشتباهو وارد زندگیم کنم 

 برخالف آدمی که بودم باشمزی چی نمی خوام 

 نمی خوام یه آدم دیگه باشم 

 اما چیزی یادم نمیاد 

 هیچی نیست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انگار خالیه 

فقط یسری تصویرا و صداهای ترسناک انگار اصال  

 واقعی نیستن

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_شصت_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ه آدم اصال شبیآدمی که همش تو خوابام می میبینم 

 ستنی

 انگار یه هیوالعه  

هیوالیی که نگاهش بهم خیلی عجیب و باعث میشه 

 دیوونه بشم 

 قلبم درد می کنه 

 وقتی نگاهم می کنه قلبم درد می گیره بابا

 توروخدا یه کاری کن 

 دارم اذیت میشم 

 خواهش می کنم یه کاری کن 

 نمی دونم باید چیکار کنم...... 

 غل کردو محکم بعلی ناردونه ر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

فکر می کرد دخترش فقط به برگشتن حافظش فکر  

 می کنه

 اما مثل اینکه مثل همیشه ذهنش پر بود 

از بایدا و نبایدایی که حق داشت بهشون فکر کنه حق  

 داشت نگرانشون باش

 علی : همه چی درست میشه بابا جان 

 همه چیز یادت میاد 

 باز مثل قدیما میشی  

خاطر اینه که ن دردا بی گفت ایشنیدی که دکتر چ

 مغزت در تالش همه چیو به یاد بیاره

 پس ینی داری حافظتو بر می گردونی  

 مطمعن باش همه چیز درست میشه همه کسم

 نمی زارم درد بکشی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بابا پیشته  

 بابا مواظبته........

بی توجه به نگاه حریص و خیره آرش روی تختش  

 دراز کشید 

 علی پتورو روش مرتب کرد

 ه ای روی پیشونیش کاشت و گفت : وسب 

 ما بیرونیم دخترم 

 هرچی خواستی صدام کن 

 ناردونه سرشو تکون داد و چشماشو بست 

 دلش نمی خواست با آرش چشم تو چشم شه 

حسش نسبت به  بعد از اون حرفایی که نیما زد فهمید

 آرش درست بوده 

 و واقعا آدم خوبی نیست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بودهمطمعن بود عاشق همچین آدمی ن

 پس چرا داشت باهاش ادواج می کرد  

 چرا افتاده بودن دنبال کارای ازدواجش 

 پدرشم می گفت عاشقش بوده 

 خودشم که داشته با آرش دنبال کارا می رفته

 حتی چند سال صیغه بودن 

ت طوالنی نتونسته به خانوادش بگه ینی تو این مد 

 این آدمو دوست نداره

 بوده ینی واقعا همچین آدم ضعیفی 

و نمی تونسته از کوچیک ترین حقش هم دفاع  

 کنه؟!؟!؟؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتادم_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 صدای بسته شدن درو که شنید چشماشو باز کرد

 روی تخت نشست  

 دستی به موهای چربش کشید 

 باید حموم می کرد 

 اما امشب خیلی خسته بود 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ش حسابی می گرفتفردا صبح حتما یه دو

 نگاهی به وسایالی توی اتاق کرد 

بلند شد و سمت میز تحریر سفید رفت پشت صندلی  

 نشست 

خیره به عکس سه نفره دستشو کشید رو عکس زنی 

 که مادرش بود

 تلخندی زد 

ترسش از وقتی بود که حافظش برگرده و درد از  

 دست دادن مادرش سراغش بیاد 

 اغون بشه مطمعنن قرار بود حسابی د

 نگاهشو بین برگه ها چرخوند 

 از هیچ کدوم سردر نمی آورد 

 معلوم بود مربوط به دانشگاهشن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کشوی میزو باز کرد دفتر جلد قهوه ایو برداشت بازش 

 کرد

تادن برگه تا شده سفیدی روی زمین خم شد و با اف 

 برش داشت 

خواست بازش کنه اما با شنیدن صدای در پشیمون 

 شد

 ر گذاشت و سمت در چرخیدالی دفت برگه رو 

با دیدن آرش آب دهنشو قورت داد سعی کرد لبخند  

 بزنه

 اما فقط یسری حرکات مسخره با لبش انجام داد 

 کنه و باعث شد آرش چشماشو باریک  

 ناردونه کالفه سرشو تکون دادو گفت : 

 چیزی می خوای؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

آرش درو بست سمت تخت رفت روش نشست و  

 گفت :

وقتی حافظتو از دست دادی خیلی باهام سرد شدی ز ا 

 ناردونه

 دیگه اون دختر عاشقی که قبال می شناختم نیستی 

 احساس می کنم دیگه دوستم نداری 

 انگار دیگه اون احساس قبلیو بهم نداری  

 دلم شکسته 

میدونی وقتی تو کما بودی چقد بهش فشار اومد و 

 گریه کردم

 ردمداشتم از درد دوری می م 

داشتم جون می دادم تا بهوش بیای و دوباره چشمای  

 خوشگلتو باز کنی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی تو خیلی سردی 

 شق و احساس منو نمی بینیانگار اصال ع 

 انگار نمی خوای قبول کنی چقد دوستت دارم 

 ........من واقعا حالم خوب نیست 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ناردونه لبشو گاز گرفت

 عذاب وجدان گلوشو گرفته بود  

خواست حرفی بزنه اما با کاری که آرش کرد ساکت 

 د ش

 دستاشو دورش حلقه نکرد 

 فقط آروم و بی صدا تو بغلش وایساد 

 مغزش می گفت شاید راست می گه 

 شاید واقعا عاشقش بودی

 ببین چقد دوستت داره 

 شهببین بخاطرت چقد عذاب می ک 

هرکی بود انقدر منتظر یه آدمی که تو کماست نمی  

 موند
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ببین منتظرت مونده  

 اما قلبش ساکت بود

 نه حرفی میزد 

 نه نگاهش می کرد 

 انگار ازش دلگیر بود 

انگار از اینکه تو آغوش آرش بی حرکت بود ناراحت  

 بود

می خواست از این آغوشی که هیچ گرمایی واسش  

 نداشت دور شه 

 زد و هیجان زده نبودمی تند ن

انگار این آغوش اون آغوشی که واسش تبو تاب  

 داشت نبود 

 خودشو از آرش دور کرد روی صندلی نشست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیره به زمین گفت : معذرت می خوام  

 میدونم این مدت رفتارام خیلی بد بودن

 ولی واقعا نمی تونم کاری کنم  

 ذهنم درگیر چیزاییه که فراموش کردم 

 ارم و نگرانم س دهمش استر

 انگار یه چیز مهمی تو گذشته بوده که یادم نمیاد

 واسه همینم رفتارم اینجوری شده  

 واقعا نمی خوام ناراحت بشی یا دلت بکشنه

 همینجوریشم کلی عذاب وجدان دارم 

 هم تو هم مامان هم بابا آدمای مهم زندگی اید  

 اما هیچی یادم نمیاد

فقط به زمان نیاز دارم و  شدمانگار تازه باهاتون آشنا  

 آرامش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مطمعنم حافظم بالخره برمی گرده

 قرار نیست تا ابد همینجوری بمونم 

 پس نگران نباش  

 وقتی خوب شدم جبران می کنم 

 آرش تو دلش پوزخندی زد  

 باید قبل از اینکه همه چی یادش بیاد کارو یه سره کنه

 وگرنه باز به وضعیت سخت قبل بر می گشتن 

می دونست االن دور دوره ناردونست و هرچی بگه  

 علی گوش میده

اگه حافظش برگرده خیلی راحت می تونه این ازدواجو  

 بهم بزنه و علی باهاش راه میاد 

مطمعن بود اونم دلش می خواد ناردونه رو پیش 

 خودش نگه داره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

  من_دیوانه_مرد#

 دوم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 دیگه تنها خانوادش بودرش دخت

 البته خودشم قرار نبود زیاد زنده بمونه  

 پس بهتر بود بیشتر به فکر خودش باش

 تا ناردونه ای که هنوز اول بازیش بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آرش : حق با توعه عزیزم 

 ببخشید با حرفام ناراحتت کردم 

 بود فقط این مدت خیلی فشار روم 

 فکر می کردم دیگه دوستم نداری 

 و که گفتی فهمیدم اشتباه می کردم ایناراما  

بازم ببخشید امیدوارم از دستم ناراحت نشده باشی 

 گلم 

میدونم حالت خوب نیست به نظرم اگه بریم سر خونه 

 زندگیمون حالت بهتر میشه

تو نیاز داری یکی ازت مواظبت کنه و کی بهتر از منی  

 که عاشقتم

 خودم خوبت می کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

یه طرف  یه طرف درد مادرت ازپدرت گناه داره از  

 مریضی تو داره داغونش می کنه

 بخاطر پدرتم که شده باید ازدواج کنیم  

 باید پیش من باشی

 بزار این سختیارو من تحمل کنم 

 رو دوش من باش نه پدرت بزار بار این سختیا 

 اون خیلی خستس 

 وقتشه یکم استراحت کنه و با خودش تنها باش 

 شت کردناردونه دستاشو م 

 یه قسمت بزرگی از حرفاش درست بودن 

 پدرش واقعا نیاز داشت استراحت کنه 

اما نه تنهایی نیاز داشت یکی کنارش باش و حالشو  

 خوب کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قطعا اون یه نفر خودش نبود 

نقدر داغون بود که کاری جز اذیت کردن بقیه از ا 

 دستش بر نمی اومد 

 شاید واقعا باید اجازه می داد 

که دیگه از اسم نعیم استفاده نمی کنم اینه ل این) دلی

 که شما دیگه می دونیم نعیم همون آرش (

 آرش ازش مواظبت کنه  

شاید بهتر بود اجازه بده سنگینی این بار رو شونه یکی 

 باش دیگه

 تا پدرش بتونه بعد این همه سختی یکم نفس بکشه 

 دستی به پلکای خستش کشید و گفت :  

 اریمیشه تنهام بز

 واقعا نیاز دارم تنها باشم و فکر کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آرش با لبخند سرشو تکون داد و بیرون رفت 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 حرفاش حسابی رو ناردونه تاثیر گذاشتهمی دونست 

 با اینکه این بازی از قبل خیلی آسون تر شده بود 

 داما قبلو ترجیح می دا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بازی با ناردونه گستاخ و وحشی واسش هیجان انگیز  

 بود

این ناردونه داغون و شکسته زیاد واسش دوست  

 داشتنی و خواستنی نبود

باید با ذهنش انگار االن دیگه بجای بازی با جسمش  

 بازی می کرد 

 و خیلی راحت به دستش می آورد

 نیم نگاهی به علی کرد  

 به روش نشست....... و با نیشخندی محو روی مبل رو

 ناردونه با ذهنی درگیر موهاشو چنگ زد  

 آرش حسابی ذهنشو بهم ریخته بود

 خواست بلند شه  

 اما نگاهش به دفتر که افتاد مکث کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ش کرد کاغذ سفید تا شده رو باز کردبا تردید باز

 با چیزی که دید بهت زده خشکش زد 

 افتاد کاغذ از الی دستاش سُر خورد و روی زمین 

 تا چند دقیقه تو همون حالت مونده بود  

 بالخره به خودش جرعت داد 

 خم شد و برگه رو برداشت

نقاشی که فقط با یه رنگ کشیده شده بود حسابی  

 بهش دهن کجی می کرد

 دستشو کشید روی تصویر مرد برهنه  

 پس واقعا وجود داشت

 واقعا همچین آدمی وجود داشت 

 الیا بهتر بود بگه هیو 

 واقعا یه همچین هیوالیی وجود داشت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماش توی نقاشیم سیاه بودن

 با اینکه کل نقاشی با سیاه کشیده شده بود 

اما سیاهی چشماش حتی توی اون نقاشی تماما  

 سیاهم برق تاریک و کشنده ای داشتن

انگار حتی از توی نقاشیم می تونست باهاش حرف  

 بزنه 

و ترسناکش ناردونه  می تونست با اون چشمای سیاه

 خودش کنه و تنشو بلرزونهرو محو 

 شدن موهای بدنش سیخ 

 احساس عجیبی داشت 

اینکه انقدر واضح می تونست توی واقعیت یه عکس  

 از مرد دیوونه توی خواباش ببینه 

 احساس خیلی عجیبی داشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که حتی نمی تونست توصیفش کنه........ 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 اره چرا باید همچین عکس پورنی رو نگه د

 صورت زن توی عکس مشخص نبود 

 اصال صورتی نداشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چرا زن بی صورت بود و مرد ترسناک صورت داشت 

اصال همچین چیزی توی اتاقش الی دفترش چیکار  

 می کرد 

 درک کارایی که قبال انجام می داده سخت بود

 ا افتادفای نیمیاد حر 

پس چیزایی که تو گذشتشه انقدر غیرقابل باور و  

 دیوونه کننده هستن که نتونه باور کن

 ازش ممنون بود که حرفی نزد  

مطمعنن شنیدن چیزای بیشتر باعث می شد درگیری 

 ذهنیش بیشتر بشه 

 همین االنشم دست کمی از یه آدم دیوونه نداشت

 تر گذاشتنقاشیو تا کرد و دوباره الی دف 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ی خواست پارش کنه اما یه حسی بهش می دلش م 

 گفت کارش اشتباه 

اگه قبله نمی خواسته دورش بندازه پس بعدا هم نمی 

 خواد همچین کاری کنه

 هرکاری که می کرد اول این فکر تو ذهنش می اومد  

که اگه االن حافظش سرجاش بود این کارو انجام می 

 داد یا نه

 واقعا عذاب آور بود 

سه انجام همه کاراش از یه آدم دیگه انگار داشت وا 

 اجازه می گرفت 

 و اون آدم جوابی بهش نمی داد 

 فقط با یه نگاه پر از حرف بهش خیره می شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و منتظر زمان مناسبش بود تا حسابی بهش سرکوفت 

 بزنه.........

 تو آیینه به خودش نگاه کرد  

 واقعا قبال کی بوده؟!؟!؟ 

 رفت بیرون اتاقکشید و از  نفس خسته ای

پدرش مثل همیشه صبحانه آماده کرده بود و منتظرش  

 پشت میز نشسته بود

 تو فکر بود  

 حتما به مادرش قکر می کرد

 مادری که هیچی ازش به یاد نداشت 

بجز صورتش که بخاطر عکساشون می تونست به یاد  

 بیاره

 علی : صب بخیر دختر گلم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باجونناردونه : صب بخیر با 

 باز که اول صبی خودتو انداختی تو زحمت  

 بهت که گفته بودم خودم دیگه به کارا میرسم

 چرا باز صب به این زودی بیدار شدی؟!!؟؟  

 علی : خوابم نمی بره بابا جان 

 توام نباید کار کنی باید استراحت کنی 

 تازه یه ماه از بیمارستان مرخص شدی

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_هفتاد_و_صد_تارپ#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 ناردونه سرشو تکون داد

 یه ماه گذشته بود 

زمان خیلی سریع می گذشت و باعث می شد  

 احساساتش کم رنگ شن 

ناردونه : بابا می تونی آدرس جایی که توش کار می 

 کردمو بهم بدی؟!؟؟!؟

 می خوام یه سر بهش بزنم.....  

 داد و گفت : با اخمای تو هم سرشو تکونعلی 

 می خوای بری چیکار 

 یادت رفته اونجا چه بالیی سرت اومد؟؟!؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : میدونم بابا جون 

 یادم نرفته و نمیره 

 فقط کنجکاوم بدونم تو چجور جایی کار می کردم  

 دکتر گفت باید برم تو خاطراتم

ورم کنه مطمعنم اونجا چیزایی هست که می تونه مجب 

 ر شم به حافظم نزدیک ت

 علی اخماشو بیشتر توهم کشید

دلش نمی خواست دخترکش برگرده به همچین جای  

 شومی 

 ناردونه : خواهش می کنم بابا 

 میدونی که این شرایط چقد واسم سخته

 باید واسه بهتر شدن تالش کنم 

 با خوردن و خوابیدن قرار نیست چیزی درست شه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

گفته رو باید واسه بهتر شدن حالم کارایی که دکتر  

 انجام بدم 

 علی کالفه دستی به صورتش کشید و گفت :

 خودم می برمت...... 

 ناردونه سرشو تکون داد  

حقیقتا دلش نمی خواست تنهایی بره جایی که کم 

 مونده بود بمیره

ارش باش باعث می شد احساس اینکه پدرش کن 

 امنیت کنه 

 میزو تمیز کرد و سمت اتاقش رفت

 فتو از اتاق بیرون رلباساشو عوض کرد  

 کفشاشو پوشید 

 سرش هنوز گاهی اوقات گیج می رفت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیلی ترسناک بود 

احساس می کرد داره از یه بلندی میوفته و کسی  

 نیست نجاتش بده 

اندازه یه نشستن و بلند درصورتی که فاصلش همیشه 

 شدن بود

 سوار ماشین پدرش شد و درو بست  

 علی با آرامش رانندگی می کرد

 مشخص بود میلی به رسیدن به تیمارستان نداره 

 حق داشت 

 ناردونه ام خیلی مایل نبود 

 اما احساس می کرد یه چیزی هست که باید ببینه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_دهفتا_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 از ماشین پیاده شد 

 کنار در منتظر شد تا پدرش ماشینو پارک کنه

 ش چرخوند حیاط بزرگ نگاهشو تو 

 بدون اینکه متوجه باش قدم زنان داخل رفت

 هیچ نگهبانی جلوی در نبود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عجیب بود

 مگه نباید تیمارستانا نگهبان داشته باشن 

 از اون مهم تر مگه نباید درشون قفل باش 

 نگاهش به درختی بزرگ افتاد 

 سمتش رفت  

درخت خوشگلی بود شکوفه های کوچولو روش 

 ی می کردنخودنمای

 خیلی خوشگل بودن 

سرشو باال گرفته بود و کامل به شاخه ها خیره شده  

 بود 

 ساس سنگینی می کردزیر این درخت اح

 انگار سنگینی یه چیزی رو شونه هاش بود 

 شاید یه نگاه شایدم یه خاطره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هرچی بود سنگینیش خیلی زیاد بود  

 خواست از درخت فاصله بگیره

ینجا دید داشت اقی که کامال به ابا دیدن پنجره ات 

 مکث کرد 

 احساس عجیبی به این مکان داشت

 یق تر بودترس نبود بلکه یه احساس عم 

 انگار مجبورش می کرد اینجا بمونه 

با شنیدن صدای پدرش نگاهشو گرفت و باهاش هم  

 قدم شد 

 ناردونه : چرا انقد خلوته!؟؟!؟

خصوصیشو علی : بعد اتفاقی که واست افتاد قسمت  

 کامل بستن

 اون یکی قسمتم کم کم داره بسته میشه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مثل اینکه ساختمونو فروختن

 قراره تبدیل شه به فروشگاه 

 ناردونه هومی کرد و اخماشو تو هم کشید  

چرا یکی باید بیاد تو همچین جای پرتی که از خونه ها 

 و مردم دوره فروشگاه بسازه 

 خارج از شهر نیست 

 وددم دوره عجیب بولی بازم از مر

 ناردونه : من تو کدوم قسمت کار می کردم؟!؟؟! 

 علی : قسمت خصوصی 

اردونه : بخاطر اتفاقی که واسه من افتاد ن 

 بستنش!؟!؟!؟؟!؟

 علی سرشو تکون داد و گفت : نه 

 گفتن دالیلشون شخصیه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مثل اینکه صاحب ملک پول الزم بوده  

 واسه همینم زمینو فروخته

 صیه؟!؟؟!؟مگه ملکش شخناردونه :  

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 علی : آره هرچی گشتم نتونستم بفهمم واسه کیه...... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مثل اینکه صاحبش نمی خواد پیدا شه 

 انگار خونه ارواح بود

 نه صدایی می اومد 

 نه کسی توش بود 

 نرفته بودنهنوز چند قدم بیشتر داخل ساختمون  

 که با شنیدن صدایی شوکه تو جاش پرید 

 علی با اخم به مرد نگاه کرد  

 مثل اینکه دکتر بود چون لباس سفید دکتری تنش بود

ناردونه با چشمای باریک شده به پوزخند روی لبای  

 مرد نگاه کرد 

 نگاهش پر از نفرت بود

 پس همو می شناختن 

 ید؟!؟؟!؟!کامران : بفرمایید با کسی کار دار 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی : رئیستون...... 

 کامران : رئیس خودمم 

 کارتونو بفرمایید 

 ناردونه : من قبال اینجا کار می کردم 

 اومدم بیمارمو ببینم.....  

 کامران نیشخندشو پررنگ تر کرد

 مثل اینکه حرفای ناردونه خیلی براش خنده دار بودن 

 نه نباید بر می گشتدختره دیوو 

 وم نم ناردونه خانکامران : میدو 

شاید شما یادتون نیاد ولی ما باهم رو یه بیمار کار می 

 کردیم

 ناردونه متعجب قدمی جلو رفت همکارش بود....... 

 علی اخماشو توهم کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هیچ از مرد رو به روش خوشش نمی اومد 

 نگاهش به دخترش کینه دار بود 

اری که روش کار می کردیمو کجا ناردونه : بیم 

 ادن!؟؟!؟فرست

 هیچ ایده ای نداشت چرا انقدر نگران اون بیمار بود 

 مگه همون آدم نبود که داشت جونشو می گرفت

 کامران جوابشو نداد 

 به فقط بهش خیره شد 

 ناردونه معذب آب دهنشو قورت داد و دوباره گفت : 

 مشکل بیماری که روش کار می کردیم چی بود؟؟؟ 

ونست ناردونه رو اذیت کامران خوشحال از اینکه می ت 

 : کنه گفت

 یه قاتل سریالی دیوونه بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تو این مدتی که اینجا کار می کردی خیلی اذیتت می 

 کرد 

تحمل می کردیو  واسم عجیب بود چطور همه چیزو

 صدات در نمی اومد 

 حتی چند بارم تالش کرد بکشتت

 دکتر رسولی می گفت خیلی ترسیده بودی 

 درمانش کنی اما بازم سمج بودی که 

 متاسفانه آخرش این بالرو سرت آورد 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_هفتاد_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 تورم مثل بقیه دکترایی که داشت راهی بیمارستان کرد 

 کنترل کردنش خیلی سخت بود 

 میدونی که چی میگم

 اون یه آدم معمولی نبود  

 یه قاتل سریالی بود

ی کشت واسه همینم تو قسمت چه هارو میکی که ب 

 خصوصی بود

 و کسی جرعت نزدیک شدن بهشو نداشت 

 اون یه هیوال بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هیوالی ترسناک که جون خیلیارو گرفته بودیه 

 ناردونه نفس نفس زنان به کامران خیره شده بود 

 حالش خوب نبود  

چطور تونسته بود واسه درمان همچین موجود 

 ترسناکی تالش کنه 

مگه دیوونه بود که همچین کاری کنه آب دهنشو قورت 

 داد و گفت :

 چشماش.....  

 کامران ابرویی باال انداخت

پس چشمای سورنو یادش بود دندون روی هم سابید  

 و گفت : 

 پس یه چیزایی یادتونه 

 حتما خیلی اذیت شدید که چشماش هنوز یادتونه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نه البته چیزی نیست که هرکسی بتونه فراموشش ک 

 اون یه قاتل با چشمای یه هیوال بود 

 موجودی که اصال نباید به دنیا می اومد

کردیم همیشه با نگاه یادمه وقتی روش کار می  

 ترسناکش بهت خیره می شد

 نگو منتظر یه فرصت بوده تا بهت آسیب برسونه 

 اگه یه درصد احتمال می دادم حتما جلوشو می گرفتم  

 گرفت ناردونه دستشو به دیوار

 قلبش محکم می کوبید 

 سرش درد می کرد 

 همه وجودش می سوخت 

 قلبش نمی خواست حرفای کامرانو باور کنه 

 اما مغزش بهش هشدار می داد که وقتشه بره خونه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

وقتشه از این جای ترسناک دوره شه و دیگه به اون 

 هیوال فکر نکنه 

 علی نگران سمتش رفت و گفت :

 بسه باید بریم خونه  

 باید استراحت کنی

 نباید انقدر به خودت فشار بیاری 

ناردونه سرشو تکون داد نگاهشو باال آورد و خیره به  

 کامران گفت :

 االن کجاست؟!؟؟؟  

 علی سرشو چرخوند و منتظر به کامران خیره شد

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 کامران : مُرده

 نه خالی شدن ی ناردوزانوها 

 قبل از اینکه بیوفته علی محکم گرفتش

ناردونه بهت زده به کامرانی که با لبخند ازشون دور  

 می شد نگاه کرد

 چرا حرفش انقدر درد داشت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

واسه کسی که عذاب وجدان داشت چرا چیزی از 

 مادرش یادش نمیاد و ناراحت نیست

ونگی این حس نسبت به یه قاتل سریالی خیلی دیو 

 بود

 نباید ناراحت می شد 

 نباید بغض می کرد 

 خودش نبود  اما دست 

قلبش انقدر محکم می زد که گاهی حس می کرد می 

 خواد بیاد بیرون 

 با کمک علی از تیمارستان رفت بیرون

 زیر درخت روی صندلی نشستن  

 علی نگران صورت ناردونه رو نوازش می کرد

 رنگ به روش نمونده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حت نباش دخترمنارا علی :

 چه بهتر که مرده  

یه قاتل سریالی که جون بچه هارو می گرفته حق 

 زندگی تو این دنیارو نداره 

اگه می دونستم واسه نجات همچین آدمی داشتی 

 تالش می کردی 

 هیچ وقت بهت اجازه نمی دادم سرکار بری

 ناردونه بی توجه به حرفای پدرش سرشو بلند کرد 

 خیره شدو به پنجره  

 ن اشکاش آروم روی صورتش می ریخت 

 چرا انقدر ناراحت بود

باید خوشحال می بود که همچین هیوالیی که قصد  

 داشته جونشو بگیره دیگه وجود نداره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید از نبودش خوشحال می شد  

 ولی نبود

 احساس می کرد یه آدم مهم زندگیشو از دست داده  

 ه کردسرشو گذاشت رو شونه پدرشو آروم گری

 نمی تونست کنترلش کنه 

 ر قابل کنترل بودناشکاش غی 

بدنش هیچ کدوم از کارایی که می خواستو انجام نمی  

 داد

 ناردونه : قلبم داره آتیش می گیره بابا  

 ولی نمیدونم چرا

 نمیدونم چرا از مرگ یه همچین آدمی ناراحتم 

اصال نمی دونم چرا واسه خوب شدنش تالش می  

 کردم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شتم می کردم ر داچیکا

 و درک کنمنمی تونم کارای گذشتم

 دارن دیوونم می کنن بابا 

 من داشتم چیکار می کردم!؟؟!؟

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتادم_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی موهاشو نوازش کرد

 باورش سخت بود که انقدر از دخترش دور شده بود 

 پرونده ای شده  که نمی دونست ناردونه درگیر همچین 

 باید همون موقع که سواالی عجیب می پرسید

 می فهمید درگیر چیزایی شده که نباید می شده 

 ناردونه سرشو چرخوند و دوباره به پنجره خیره شد  

 صحنه های تاری از جلوی چشمش رد می شدن

 ودمرد رو به روی پنجره به اینجا خیره شده ب 

 انگار می تونست ببیندش 

 بودنترسناک چشماش  

 خیلی ترسناک بودن 

 واقعا به آدمی که قبال بوده غبطه می خورد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اینکه نمی تونست مثل اون قوی و نترس باش واسش  

 سخت بود

 کاش زودتر همه چی یادش بیاد 

 کاش زودتر یادش بیاد کی بوده.......  

 اومده بودن خونه 

 اون تیمارستان مونده بود اما قلبش هنوز تو 

د چشم سیاه مرده واسش شوکه ه اون مرخبر اینک

 کننده بود

 انتظار داشت وقتی رسید اونجا بتونه ببیندش 

 می خواست ازش بپرسه چرا انقدر تو خواباش میاد 

 چرا روزو شبو ازش گرفته  

 جلسات روان درمانی تاثیری روش نداشتن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تی صدای دکترشم انقدر ذهنش درگیر بود که گاهی ح 

 نمی شنید 

بخواد خیلی خوب و دقیق باهاش  به اینکهچه برسه 

 همکاری کنه 

 گوشی تلفنی که قبال استفاده می کردو از کیفش درآورد 

شارژ نداشت انقدر ازش استفاده نکرده بود که خاک 

 روش خوابیده بود 

 زدش تو شارژ و خیره بهش رو تخت نشست

 امیدوارم بود بتونه چیزای جدید از توش پیدا کنه 

 ی تو شارژ روشنش کردشد همونجور ده درصد که 

تحمل اینکه تا پر شه وایسه رو نداشت رفت توی  

  گالریش چیز خاصی پیدا نکرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چندتا عکس از خودش و آدمایی بود که هیچ کدومو 

 نمی شناخت

 گالریو بست چند تا پیام جدید واسش اومده بود 

با هیجان و شوک پی امای نیمارو باز کرد و شروع کرد  

 دنشون به خون

 حرفاشون خیلی عجیب بودن

 از هیچ کدوم سر در نمی آورد 

 انگار رمزی حرف زده بودن 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یکم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 کالفه پوفی کشید 

 گوشیو خاموش کرد و روی میز انداخت

آیینه کوچیک روی میزو برداشت و به خودش خیره  

 شد 

 بودمد آدم عجیبی ناردونه : چق

یه آدم کله شق و دیوونه که معلوم نیست چه غلطی  

 داشته می کرده

 ودمولی مطمعنن خیلی شجاع ب 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که هر روز واسه دیدن همچین هیوالیی می رفتم  

 ینی واقعا ازش نمی ترسیدم؟!؟؟!؟

 یا شایدم می ترسیدم 

ولی بخاطر زنجیرایی که بهش وصل بودن نمی  

 ترسیدم ین....... 

 متعجب روی صندلی سیخ شد

 چطور یادش بود که سورنو با زنجیر می بستن 

 تند تند پشت سر هم پلک زد  

 دوباره داشت تکرار می شد 

 هر بار که یکم از خاطراتش یادش می اومد

 مغزش شروع می کرد به درد گرفتن  

 انگار یکی سرشو می کوبید به دیوار

 قرص زرد رنگو برداشت و بدون آب خورد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ش مغزش انقدر شدید بودچیز زیادی نبود ولی واکن

 انقدر که می ترسید حتی راجب گذشته کنجکاو شه

 دردش خیلی شدید بود  

نمی فهمید چرا ولی انگار در مقابل به یاد آوردن گذشته 

 مقاومت می کرد

 واقعا دیوونگی بود  

 اخه چرا باید همچین کاری کنه

نقدر تالش می مگه اون مرد چی داشته که بخاطرش ا

 کرده

 مکنه آدم مهمی بوده باشینی م 

 حتی فکر بهشم اذیتش می کرد 

نمی تونست هیچ احساسی با همچین آدمی داشته  

 باش مگه نه؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونسته عاشق یه هیوالی قاتل بشه 

 نمی تونسته انقدر احمق باش 

 خدا به دادش برسه  

 وقتی حافظش برگرده چقدر باید عذاب بکشه

 مچین چیزی ممکن نبود ی هول 

هیچ کس مطلقا هیچ کس نمی تونه عاشق یه قاتل 

 سریالی بشه 

 مخصوصا قاتل دیوونه ای که سعی داشته بکشتش

 اونم چندبار  

 باید با دکترش حرف می زد 

 نیاز داشت یکی کمکش کنه

 واقعا زیاد داشت حرف بزنه تا خالی شه........ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_هشتاد_و_صد_رتپا#

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

ناردونه خیره به لیوان قهوه روی صندلی پشت میز 

 نشسته بود

نیما دستی به صورتش کشید و متعجب گفت :  

 حافظت برگشته؟!؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه آب دهنشو قورت داد  

می دونست تا وقتی حافظش برنگشته نیما چیزی 

 بهش نمی گه 

ل این همه تحملی دلش نمی خواست دروغ بگه و

 گیجی و بی خبریم نداشت

انگار داشت تو خواب راه می رفت خوابی که واسه  

 خودش نبود 

ناردونه : آره ببخشید این مدت بخاطر من خیلی اذیت 

 شدی

 نیما نفس راحتی کشید 

 چند ثانیه سرشو روی میز گذاشت 

 خداروشکر کرد ناردونه همه چیز یادش اومده 

 ودت بسخ واقعا تنهایی واسش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با اینکه قبال همینجوری بود 

اما از وقتی ناردونه رفیق و همراهش شده بود همه چیز  

 واسش آسون تر شده بود 

 ناردونه سرفه ارومی کرد تا توجه نیمارو جلب کنه

 باید هواسشو جمع می کرد نباید سوتی می داد 

نیما پلیس بود اگه احمق بازی در می آورد همه چیو می  

 فهمید

 : دیروز رفتم تیمارستان دونهنار 

 می خواستم ببینم بعد اتفاقی که افتاد تو چه وضعیه 

مثل اینکه می خوان بکوبن فروشگاهی چیزی درست  

 کنن

 عجیبه ملکش شخصی بوده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما دستی به گردنش کشید و گفت : اره خیلی وقته  

 صمیمشو گرفتنت

مدت دهنم  خداروشکر حالت خوب شد ناردونه تو این 

 رویس شدس

 نگرانی اینکه یوقت حافظت برنگرد.....  

 ناردونه بی طاقت وسط حرفش پرید و گفت :

خوبم نگران نباش تعریف کن ببینم تو این مدت چه  

 اتفاقایی افتاده 

نیما سرشو تکون داد و گفت : قراره حسابی شوکه 

 بشی 

 من خیلی تالش کردم ناردونه

 واقعا خیلی تالش کردم پیداش کنم 

 هیچی ازش نبود  لیو 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انگار اصال وجود نداشته

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

داشتیم برنامه می ریختیم وارد عمل شیم اما با اتفاقی 

 که افتاد همه چیز بهم ریخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گمش کردم 

ناردونه با چشمای گرد شده به نیمای گرفته و کالفه 

 خیره شده بود 

 ر بیشتر بگه حرفاش پر از ابهام بودتطمن

 نمی تونست دقیق بفهمه چی میگه 

 نیما : متاسفم ناردونه ولی سورنو گم کردم...... 

 ناردونه چند ثانیه بی حرکت بهش خیره شد 

 حدس اینکه سورن کیه سخت نبود 

اما ذهنش انقدر درگیر بود که درست نمی تونست  

 حرفاشو بفهمه

گفت سورن  ه تو بیمارستان بودناردونه : دکتری ک 

 مرده.......

 نیما بهت زده به نگاه کنجکاو ناردونه نگاه کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

لحن آروم و بی تفاوت دخترک عین پتکی محکم تو  

 سرش خورد 

 کمی اخماشو توهم کشید

احت گول خورده باش اصال باورش نمی شد انقدر ر 

 انتظار همچین چیزی نداشت

 ه.....نیما : حافظت برنگشته مگه ن 

 ناردونه خجالت زده از فهمیدن نیما لبشو گاز گرفت  

 کمی تو صندلیش فرو رفت 

 حس یه آدم شیادو داشت

با اینکه فقط می خواست راجب خود قبلیش بفهمه و  

 خودشو بشناسه

 و این کارش اشتباه بود اما بازم دروع گفته بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : ببخشید بخدا نمی خواستم بهت دروغ بگم یا  

 اراحتت کنم ن

 اما واقعا تحملم تموم شده

 چیزایی که یادم میان دارن دیوونم می کنن 

 احساس می کنم گذشتم شبیه فیلما بوده 

چشمای سیاه و ترسناک آدمی که مرده دست از سرم  

 بر نمیداره 

حافطمو برگردونم خواهش می کنم بهم بگو کی باید 

 بودم......

  نیما چنگی به موهاش زد و گفت : 

 چیزایی که ازشون حرف میزنی وحشتناکن ناردونه 

 من از همه بیشتر دلم می خواد حافطت برگرده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اما اینجوری فقط باعث بیشتر شدن ترس و وحشتت  

 میشی 

 تنها چیزی که االن الزم بدونی اینه که نعیم آدم

 خطرناکیه و باید ازش دور شی

 اون اصال این ادمی که نشون میده نیست  

 ر بودیزش متنفخودتم ا

 بعد از اینکه فهمیدی کی بوده........ 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 

ناردونه : وقتی حقیقتو بهم نمیگی از کجا بدونم اون 

 ادم بدی بوده 

تمام حرفت اینه که باید از نامزدم دور بشم در صورتی 

بهتر شدن حالم می  که اون داره تمام تالششو واسه

 کنه

و تو نشستی اینجا و با اینکه خیلی چیزا ازم می دونی  

 اری می کنیاما همش مخفی ک

 میگی بخاطر خودمه اما اصال اینجوری به نظر نمیاد 

بیشتر شبیه اینه که بخاطر خودت داری مخفی کاری  

 می کنی....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما بی اینکه ناراحت بشه لبخند محوی زد 

 قبل بود ن درازیش مثل لجبازی و زبو 

 کاش حافظش زودتر برگرده 

 شایدم باید آرزو کنه برنگرده 

 نو یادش بیاد حسابی درد می کشهچون وقتی سور

 نیما : بهم اعتماد کن 

 خواهش می کنم مثل قدیما بهم اعتماد کن 

 بزار از بابت تو خیالم راحت باش 

 ناردونه نخ شالشو با استرس دور انگشتش پیچید  

اد به آدمی که هیچ خاطره ای ازش نداشت و کال تماع

 دو بار دیده بودش خیلی سخت بود 

ینی واقعا باید بهش اعتماد می کرد و می زاشت 

 کنترلش کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : خودت میگی قبال با هم کار می کردیم 

 بزار بدونم قبال کی بودم و چی می دونستم 

م ونت مطمعنم اگه بفهمم چی به چی بوده بازم می 

 کمکت کنم 

 با هم دیگه از پس همه چی برمیایم 

 نیما چشماشو باریک کرد 

حاال که انقدر اسرار داشت همه چیو بفهمه باید یکم 

 باهاش راه میومد

 با جدیت سرشو تکون داد و گفت :  

 خیلی پس از اینجا شروع کن

 تو عاشق سورن بودی........ 

 دریبا ضربه ای که به شونش خورد تو جاش پ 

 نگاهش به پدرش افتاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی : هواست کجاست دخترم 

 پیازات سوختن 

 ناردونه هول چرخید سمت قابلمه  

 با دیدن رنگ طالیی پیازا نفس راحتی کشید

 چرخید سمت پدرشو گفت : 

 ترسیدم بابا  

 گفتم االن باید از اول خرد کنم سرخ کنم

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 مپنج_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 علی با خنده به کابینت تکیه داد و گفت : 

اگه صدات نمی کردم باید چند دقیقه دیگه همین کارو 

 می کردی 

 ناردونه گوشتارو انداخت داخل قابلمه و گفت :

 اوهوم به موقع رسیدی  

 علی خودشو جلو کشید و گفت : 

 بیرون حالت یجوریهخوبی از دیروز که رفتی 

 یزنیانگار گیج م 

 اتفاقی افتاده؟؟!؟!  

 اگه حالت بده بریم بیمارستان؟!؟!؟؟! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :

 نه بابا جون خوبم چیزیم نیست 

دیروزم جای خاصی نرفتم یکم همین اطراف پیاده  

 روی کردم هوا خوردم

اید اگه گفتی خیلی وقته اینجا زندگی می کنیم گفتم ش 

 چیز جدیدی یادم بیاد یکم راه برم و نگاه کنم

 علی دستی به ریشای سفیدش کشید  

 خداروشکر حالشون بهتر شده بود

فقط جای خالی همسرش خیلی تو خونه به چشم می  

 خورد 

 ناردونه : خوبی بابا؟!؟!؟

 علی : خوبم عزیزم تو خوب باشی منم خوبم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

زندگی بر می گردی همین که می بینم دوباره داری به  

 یز تو این زندگی ارزشمندترهواسم از همه چ

ناردونه بوسه ای روی گونش کاشت و مشغول هم  

 زدن غذا شد 

 علی از اشپزخونه بیرون رفت 

 ناردونه نفس خسته ای کشید

 هنوز با حرفی که نیما زده بود کنار نیومده بود 

فی ینی واقعا عاشق سورن بوده یا نیما فقط بخاطر تال 

 همچین حرفی زده

 ن بود چین چیزی ممکاخه چطور هم 

 چطور تونسته عاشق همچین چیز ترسناکی بشه

 با عقل جور در نمی اومد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چطور یه دکتر عاقل و بالغ عاشق بیمار روانیش که  

 قاتل زنجیره ای بچه هام هست شده 

 اخماشو تو هم کشید 

 یه چیز این وسط درست نبود

 به نظر نمی اومد نیما مشکلی با سورن داشته باش 

 واقعا یه همچین موجود ترسناکی بوده باشسورن اگه  

 نیما انقدر راحت از احساساتش حرف نمیزد 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 همش می گفت سورنو گم کرده 

 معذرت خواهی می کرد خیلی چیزاو نمی فهمید

رم واقعا قبال چجوری با همچین چیزایی دستو پنجه ن 

 می کرده 

 حتما آدم قوی بوده

 کاش زودتر به خود واقعیش برگرده  

 واسش سخت بود........ واقعا تحمل این روزا

 قاشقی از غذاش خورد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با شنیدن صدای آرش سرشو بلند کرد متعجب به نگاه 

 خیره و کنجکاو پدرش و آرش نگاه کرد و 

 گفت : چیزی گفتی؟!؟!؟!؟؟

 آرش خندید و گفت : 

م دیگه کم کم بریم سراغ کارای م میگعزیز 

 ازدواجمون!؟؟!؟!؟

خیلی وقته گذشته توام که حالت بهتر شده دیگه  

 وقتشه برسم سر خونه زندگیمون 

 ناردونه بی حرف بهش خیره شد 

چطور عاشق این ادم نشده بجاش عاشق یه هیوالی 

 ترسناک شده 

 شاید واقعا دیوونه ای چیزی بوده

 یض بوده باشینی ممکنه قبال مر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما گفت باید از آرش دوری کنه  

 گفت این آدم اینی که نشون میده نیست 

 خودشم احساس خوبی بهش نداشت

 اما حرفای نیمام با عقل جور در نمی اومد 

 ه عاشق سورن بوده دیوونگی بود اینک 

 شاید واقعا می خواسته اذیتش کنه 

رو به  اگه می خواست عاقالنه فکر کنه باید عاشق مرد

 روش بوده باش

و سورن فقط یه بیمار روانی بوده که در تالش بوده  

 خوبش کنه 

 نه چیز دیگه ای بی اراده سرشو تکون داد و گفت : 

 اره خوبه ینی منم حالم خوبه 

 دیگه می تونیم بریم سراغ کارامون سرمم که خلوته 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرکار نمیرم اگه فردا وقت داری...... 

و میزو گفت ندید دستاشو کوبید رآرش با هیجان بلند خ

 : 

 از همین امروز بریم دنبال کارامون

 االن که تازه ساعت یکه تا دو کاراتو بکن بریم 

 تا اخر شب بگردیم  

 دنبالشون باشیمخیلی چیزا هست که باید 

 پس دلیلی نداره کار امروزو بندازیم به فردا 

 خدا می دونه فردا قراره چی بشه 

 نبودیم  شاید بودیم شاید

 مگه نه بابا جون؟!؟؟!؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

علی متعجب از کارای هیجان زده و عجول و حرفای 

 عجیب آرش آروم خندید و گفت : 

 هرجور خودتون مایلید

 اگه ناردونه موافق منم مشکلی ندارم 

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خوبه پس غذامونو بخوریم آماده میشم بعدش میریم

 آرش خندید و مشغول غذاش شد  

ساس ناشناخته ای که تو ناردونه لعنتی به اون اح

 وجودش بود فرستاد

 اصال احساس خوبی نبود 

 انگار داشت کار اشتباهی می کرد 

 انگار داشت دیوونگی می کرد  

زده بخاطر لجبازی به فکرای تو سرش همچین حرفی 

 بود 

 و حاال مثل چی پشیمون بود......... 

 توی ماشین کنار آرش نشسته بود 

 هرچقد اسرار کرد پدرش قبول نکرد بیاد 

 دوست نداشت باهاش تنها باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 معذب بود 

آرش تو یه حرکت غافل گیرانه دستشو گذاشت رو  

 رون پای ناردونه و بی توجه به خشک شدنش گفت : 

 ه عزیزم خداروشکر حالت بهتر شد

 مدت چقد واسم سخت گذشت نمی دونی این

ب کشید تا از دست ناردونه خیره به دستش پاشو عق 

 آرش جدا شه 

اما فایده ای نداشته لعنتی انگار دستش داشت کش 

 می اومد 

 ناردونه : کجا میریم؟!؟؟!

 آرش : اول میریم آزمایش خون بدیم......  

 ند و گفت : ناردونه با چشمای گرد شده سرشو چرخو

 همین االن؟!؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مگه نباید واسه ازمایش ناشتا باشیم،!،!؟؟  

 آرش : راست میگی اصال هواسم نبود 

با اینکه حافظتو از دست دادی اما بازم از من بیشتر 

 میدونی عزیزم

معلومه تموم مدت نامزدی به این چیزا فکر می  

 کردی.......

 ناردونه دندوناشو روی هم فشرد و گفت : 

فقط یه صیغه محرمیت  تا جایی که یادمه بابا گفت 

 ساده بوده 

 نه عقد که بخوایم بگیم نامزد بودیم 

 آرش نیشخندی زد فشاری به پای ناردونه وارد کرد

 و بی توجه به قیافه درهمش گفت :  

 فرقی نداره عزیزم ما کامال با هم بودیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتی از عقدم جلوتر رفتیم 

 ریم میشه گفت دیگه زنو شوه

 اده دستشو پس زدناردونه با درد و بی ار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 ناردونه : پام درد گرفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آرش دسشو عقب کشید و گفت : 

ببخشید عزیزم انقدر هیجان زدم که متوجه نیستم  

 چیکار می کنم

 ناردونه اخماشو توهم کشید  

 رش چی گفته تازه متوجه شد آ

 بهت زده آب دهنشو قورت داد و گفت :

 ینی چی این حرفت 

 ما مگه چیکار کردیم؟!؟؟!؟!  

 آرش لبشو خیس کرد 

و با حالتی چندش که باعث شد ناردونه تو خودش 

 جمع شه بهش نگاه کرد و گفت : 

 طبیعی یادت نیاد عزیزم 

 ما قبال کامال باهم سکس داشتیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ماشتی با هم باشیتو خیلی اسرار دالبته 

 من خیلی بهت گفتم بزاریم بعد ازدواج 

می ترسیدم یوقت حامله شی نمی خواستم از اعتماد  

 پدرت سواستفاده کنم 

 اما دلمم نمی اومد از خانوم خوشگلم بگذرم 

 توام خیلی اسرار می کردی

 این شد که تو کامال مال من شدی.......  

 م قورت داد نازدونه آب دهنشو چند بار پشت سر ه

 داشت باال میاورد

نمی دونست چرا اما حتی فکر اینکه با آرش بوده  

 حالشو بد می کرد

 سمت در چرخید و با صدای گرفته گفت : 

 نگهدار......  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آرش : چی شد عز......

 ناردونه با عصبانیت بلند گفت : 

 ...... نگهدار لعنتی دارم باال میارم. 

 ون کشیدآرش سریع ماشینو گوشه خیاب

 ناردونه سریع پیاده شد چند قدم از ماشین دور شد  

کنار جوب نشست و هرچی از صبح خورده بودو باال 

 آورد

حالش خوب نبود انقدر باال آورد تا آخرش فقط زردآب  

 باال میاورد 

 آرش حتی به خودش زحمت نداد از ماشین پیاده شه 

 ناردونه سرشو روی زانو هاش گذاشت

 باش  می کنم خواب خدایا خواهش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خدایا با همه کارایی که قبال کردم کنار میام ولی این 

 یکی نه 

 با اینکه گفتم این ادم از سورن بهتره 

 اما بازم نمی خوام همچین کاری کرده باشم 

 بودیم با اینکه صیغه

 اما حتی فکر بهشم حال بهم زن به نظر می رسید 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 همن_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 

با سختی خودشو به ماشین رسوند رو صندلی نشست 

 و گفت : 

 برم گردون خونه حالم خوب نیست

 آرش سرشو تکون داد و بی خیال گفت :  

عروسیه نگران نباش حتما بخاطر استرس و هیجان 

 زود خوب میشی

 تا فردا دیگه چیزی از این حالت باقی نمی مونه

ده سرشو به پشتی اینکه جوابشو بناردونه بدون  

 صندلی تکیه داد

 بدنش می لرزید  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از ماشین آرش پیاده شد 

 جواب خدافظیشو نداد 

اصال دلش نمی خواست صداشو بشنوه چه برسه به 

  اینکه باهاش حرفم بزنه

درو کوبید هنوز قدم دومو برنداشته بود که ماشین با 

 سرعت از کنارش رد شد 

د تا حالش ندتا نفس عمیق کشیجلوی در مکث کرد چ

 بهتر شه 

 هنوزم حالت تهوع داشت

 دلش می خواست حرفایی که کشیده رو یجا باال بیاره 

فکر اینکه کنار بقیه کارای احمقانه و دیوونه کنندش  

این کارم انجام داده باش باعث می شد بخواد گریه 

 کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رفت تو خونه و درو بست 

 خداروشکر پدرش خواب بود

لی سوال پیچش می کرد که چرا انقدر زود نه کوگر 

 برگشتن 

 هنوز یه ساعتم از رفتنشون نگذشته بود

یم تنه و شلوار طوسی اسلش لباساشو با یه تاپ ن 

 عوض کرد 

 روی تختش دراز کشید 

 خیره به سقف چندبار پلک زد 

 خطای سیاهی که پشت پلکاش ظاهر می شدن

 ردنهمش چشمای سورنو واسش یادآوری می ک 

 ینی واقعا عاشقش بوده؟!!؟  

 حاال که مرده چی میشه؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه همه چیز یادش بیاد چی؟!؟!؟!  

چجوری می خواست با درد از دست دادن مادرش و 

 آدمی که شاید عاشقش بوده کنار بیاد 

 کاش این یکی درست نباش

 خدا لعنتش کنه تو اون گذشته لعنتیش چخبر بوده......  

وحشت زده از خواب دستی روی دهنش با قرار گرفتن 

 پرید 

دت کنن چند ثانیه طول تا چشماش به تاریکی عا

 کشید

با دیدن پدرش که با اخمای توهم و اسلحه به دست  

 باال سرش وایساده نفسش بند اومد

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 نودم_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 نمی فهمید چی شده 

 تند تند پلک می زد

 زور باال می اومد  ش بهنفس 

حلقه و بلندش علی دستشو دوره شونه های دخترش 

 کرد

 ناردونه : با......  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی : ششششش 

ناردونه با مردمای گشاد شده به سایه ای که روی 

 زمین افتاده بود خیره شد

 سایه یه مرد بود 

 اونم مثل پدرش تفنگ تو دستش بود  

 لرزید قدمی عقب رفت 

رین صدایی که می د و با آروم تعلی دستشو فشر

 تونست گفت : 

 چهار نفرن

 هواسشونو پرت می کنم فرار کن  

 هیچی برندار فقط فرار کن باش....... 

 ناردونه وحشت زده سرشو به نشونه نه تکون داد

 چنگ زد به لباس پدرش  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس اون چی

 علی انگار حرفشو از چشماش خونده باش پلکی زد  

 ونی ناردونه کاشتبوسه سریعی روی پیش

 ش بودتنها چیزی که واسش مهم بود امنیت دختر

با اینکه بازنشسته شده بود اما همیشه یه تفنگ تو  

 خونه داشت 

بخاطر شغل خطرناکی که داشت حتی بعد از 

 بازنشستگیم مجهز بود

بالخره این اسلحه بعد چندسال خاک خوردن داشت  

 کار می کرد

چاه بیرون می اومد گفت :  ناردونه با صدایی که از ته 

 ابا...... ب
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ضربه محکمی به سر مردی که داشت علی بی مکث 

 داخل می اومد زد

 صدای داد بلند مرد با صدای دویدن چند نفر یکی شد  

 علی : بدو ناردونه 

 فاصله پنجره اتاقت با زمین کمه بروووو

 ناردونه نفس زنان خشکش زده بود 

 نمی تونست تکون بخوره  

دو کنار انداخت خواست درو ببنده اما دو نفر مر علی

 دن رسی

علی با قدرت درو گرفته بود اجازه نمی داد دستشو به 

 دخترش برسه

 علی : برو ناردونه برووو  

 عجله کن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه با وحشت سمت پنجره رفت  

 صدای فریاد پدرش باعث شد به خودش بیاد

د اما کمم نگاهی به فاصله پنجره تا زمین کردزیاد نبو 

 نبود

 علی : عجله کن 

 ناردونه لبه پنجره نشست 

 با صورت خیس از اشک چرخید سمت پدرش 

 صدای حرف زدن مردارو می شنید 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یکم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 نمی فهمید چی میگن 

 ترسیده بود که هیچی نمی فهمیدانقدر 

 درش خیره شده بودفقط با ترس و گریه به پ 

می تونست احساس کنه این دیدار قراره آخرین  

 دیدارشون باش

 ناردونه : بابا....  

 علی با چشمای اشکی لبخند زد و گفت : 

 بپر دخترم چیزی نمیشه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بپر بابا اینجاس 

 سرشو چرخانوند چشماشو بست 

 سید باید می پر 

 وقتش بود بپره

گ شو با دستاشو ول کرد پایین پریدنش هماهن 

 ناکپیچیدن صدایی خفیف اما ترس

 صدایی که واسش آشنا بود  

نمی دونست چجوری اما اون صدای لعنتیو خوب می 

 شناخت

 صدای صدا خفه کن اسلحه بود

بدونه اینکه بلند شد رو زمین نشسته بود و به پنجره  

 نگاه می کرد

 ن بود پای راستش شکسته یا حداقل در رفته مطمع 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دش پیچید از درد به خو

پدرشو کشته بودن و تنها کاری که از دستش براومده 

 بود فرار کردن بود 

 بدون اینکه کوچیک ترین تالشی کنه فرار کرده بود 

صدای هق هقش بلند شد با وحشت دستشو گذاشت 

 رو دهنش

 باید فرار می کرد  

 پله ها وحشتشو بیشتر کردصدای دویدن از 

بلند شد و با تموم ترسش به غم و دردش غلبه کرد  

 وجودش دوید

 زبونش بند اومده بود 

 نمی دونست ساعت چنده اما همه جا تاریک بود 

 صدای رعدو برق باعث شد تو جاش بپره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پابرهنه با یه تاپ تو خیابونا می دوید

 نمی تونست صدای هق هقشو کنترل کنه  

پاشو روی زمین می کشید درد داشت جونشو می 

 گرفت اما واینساد

 نمی تونست اجازه بده مرگ پدرش بی ارزش بشه 

 بخاطر نجات جونش خودشو فدا کرد  

 نمی دونست چقدر دوید خیس آب شده بود

 داشت از سرما یخ میزد  

صدای بارون و رعدو برق اجازه نمی داد صدای پاهایی 

 که پشت سرش می اومدنو بشنوه 

 نمی دونست بهش نزدیک شدن یا نه

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _یوانهد_مرد#

 دوم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 اصال هنوز دنبالشن یا الکی داره فرار می کنه

 پدرشو کشته بودن 

 باش صدای تیرو شنید اما شاید نمرده 

 خیلیا تیر می خوردن اما زنده می مونن  

 شاید اگه برگرده بتونه نجاتش بده

 نباید اونجوری ولش می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 د با این فکر سرعتش کم ش 

چرخید اما با ضربه محکمی که به شکمش خورد روی 

 زمین افتاد

نگاهش به کفشای مردی که با مشت تو شکمش زده  

 بود افتاد 

 ن زیاد شد چند ثانیه بعد تعدادشو

 سه نفر بودن

 مرد خم شد رو زمین  

 موهای ناردونه رو گرفت و محکم کشید و گفت :

 معوضی هرزه یه ساعت داریم دنبالت می کنی 

 سرعتت خیلی زیاده 

ناردونه به خودش لرزید یکی از مردا کمی ازشون دور  

 شد و گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

هواسم به اطراف هست کارشو یه سره کنید سریع  

 بریم

 وقت نداریم 

مرد موهای ناردونه رو ول کرد ضربه محکم تری به  

 شکمش زد

 و باعث شد دخترک از درد نفسش بند بیاد  

به قفسه سینش نوک کشیده کفشش عین آهن 

 کرد برخورد 

 درد عین خون تو رگاش جاری شد

 هقی زد دستش چنگ شد به زمین نمی خواست بمیره  

 باید بر می گشتو پدرشو نجات می داد

 مرد دومی روی دو زانو نشست و گفت :  

 حیف همچین چیزی که بخواد به این زودی بمیره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه یوقت دیگه بود حتما ازش استفاده می کردم 

 چاقوشو درآورد  ردم 

ینطوری که می رفت سمت دیگه ناردونه پای آسیب هم

 دیدشو محکم لگد کرد 

 ناردونه جیغی از درد کشید

 چرا کسی صداشو نمی شنید

 چرا کسی نمیومد نجاتش بده  

 چرا انگار همه توی این شهر لعنتی خوابیدن

 شایدم خودشونو زدن به خواب 

 رد باال سرشدوتا دستای ناردونه رو گرفت و ب 

رد کناریش که همه هواسش سمت سینه های رو به م 

 سفید دخترک بود گفت :

 بعدا یکی بهترشو واست جور می کنم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 جلو دهنشو بگیر

 آرش گفت یکاری کنم درد بکشه 

 مثل اینکه خیلی گذاشتتش تو خماری  

 خواسته لحظه آخری انتقام بگیره

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مرد دستشو رو دهن ناردونه گذاشت و گفت : 

 حق داره خیلی خوشگلو خوش هیکله 

 با همین یه نگاه آب دهنم راه افتاده

اون یکی دستشو گذاشت رو شکم تخت ناردونه و بی  

 توجه به تقالهاش بدنشو نوازش کرد 

 صدای جیغو گریه هاش پشت دست بزرگ مرد خفه

 شده بود

 نشستن چاقو رو رگ دستش ساکت شدا ب 

مردمکای لرزونشو به چاقوی تیزی که رو رگ دستش  

 بود دوخت 

 پس قرار بود خیلی درد بکشه

بدون اینکه کنترلی روی خووش داشته باش دستی که  

 روی دهنش بوده با تمام قدرتش گاز گرفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مزه خونو تو دهنش احساس کرد 

ردونه و از دهن ناکشید و دستشمرد با عصبانیت دادی  

 دور کرد 

 ناردونه با آزاد شدن دهنش جیغ بلندی کشید :

 کمککککک یکی کمکککک کنه  

 توروخداا کمکم کنییییددد 

 مردی که ازشون دور بود با استرس جلو اومد و گفت : 

 خفش کنید احمقا 

چه غلطی می کنید دوتایی از پس یه هرزه ضعیف 

 برنمیاید

و محکم تو صورت  و باال آوردی آسیب دیدشناردونه پا 

 مردی که کنارش بود کوبید 

 مغزش تازه داشت کار می کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اما دردش انقدر زیاد بود که نمی تونست زیاد حرکت  

 کنه

ضربش مردو دور کرد اما باعث شد بدنش بخاطر درد  

 بی جون تر شه

 سرما و درد داشت بیهوشش می کرد  

 مردی که دستشو گاز گرفت بود جلو رفت

با خشم پاشنه کفششو گذاشته رو قفسه سینه ناردونه  

 و محکم فشرد

 چشماش سیاهی رفت  

 احساس کرد استخوناش خرد شدن 

 لوار مرد چنگ زد با اخرین قطره توانش به ش

 می خواست کمک بخواد اما صداش در نمی اومد

 فشار پای مرد تو یه لحظه از روش برداشته شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 راه نفسش باز شد 

 چرخید و به خودش پیچید روی زمین به پهلو  

 صدای دادو فریادا توی گوشش می پیچید  

 اما نمی تونست تمرکز کنه 

 دبخاطر ضربه هایی که خورده بود گیج میز

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

با افتادن جسم سنگینی کنارش با سختی چشماشو باز 

 کرد

 یه آدم بود  

با احساس داغی مایعی روی انگشتاش دستشو باال 

 اورد

تاریک بود اما خیلی خوب می تونست خونو تشخیص  

 بده

 بدن مرد مرده کنارش هنوز خون ریزی داشت 

 قطره های بارون خون روی انگشتاشو می شست 

 عوقی زد و وحشت زده خودشو عقب کشید 

مرد  می لرزید صدای رعد و برق با داد و فریاد دوتا  

 دیگه قاطی شده بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

انگار با یه حیوون وحشی درگیر شده باشن جیغ می  

 کشیدن

 مطمعن نبود اما انگار کمک می خواستن 

 با کمک دستاش خودشو رو زمین می کشید 

 می خواست فرار کنه  

 باید فرار می کرد

 ی داشتدستاش زخم شده بودن خون ریز 

 مطمعن بود همه بدنش کبود شده 

 فسه سینش مخصوصا ق 

 جای ضربه هایی که خورده بود حسابی درد می کرد

 خودشو کشید کنار دیوار سعی کرد رو پاهاش وایسه 

 اما نتونست 

 بدنش جون نداشت سر شده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با هر تکونی که می خورد جون از تنش بیرون می رفت 

 دستش تکونی خوردبا احساس سردی فلزی زیر  

 و بزننو برداشتچاقویی که قرار بود باهاش رگش 

 محکم نگهش داشت باید از خودش دفاع می کرد 

 کاش حداقل گوشیشو داشت  

 باید به یکی زنگ میزد

 باید کمک خبر می کرد 

 چشمای تارشو چرخوند سمت جایی که مردا بودن  

 چیز زیادی نمی تونست ببینه

 بود؟!؟؟! چی بهشون حمله کرده  

نفسی که  دست خالیشو گذاشت رو قفسه سینش با هر

 شیدمی کشید قفسه سینش تیر می ک

 احتمال شکستگیش خیلی زیاد بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با دیدن یکی از مردا که با قدمای بلند نزدیکش می  

 شد منقبض شد

 چاقو رو تو دستش فشرد 

 مرد کنارش وایساد 

بارونی مشکی تنش بود لبه های کاله صورتشو 

 پوشونده بود 

 نمی تونست قیافشو ببینه

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_نود_و_صد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

ناردونه با دیدن چکمه های خونی و گلی مرد خودشو به 

 دیوار فشرد 

 مژه هاش خیس شده بودن و سنگینی می کردن

 گه داشته بودبه زور سرشو ثابت ن 

 پاش ورم کرده بود 

 مرد روی دو پا کنارش نشست 

 دستشو سمت صورت ناردونه برد  

ردونه وحشت زده جیغی کشید و با آخرین توانش ان

 چاقو رو سمتش برد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مرد انتطارشو نداشت چاقو توی شونش فرو رفت  

 آهی از درد کشید

 دستشو روی چاقو گذاشت 

شو استفاده کرده باشه ناردونه که انگار آخرین نیرو 

 سرشو به دیوار تکیه داد

 شد و از الی پلکای نیمه بازش به کارای مرد خیره 

دستشو سمت چاقو برد و تو یه حرکت بیرون  

 کشیدش

 ناردونه به خودش لرزید  

 واقعا هیوال بود

انگار نه انگار همین االن یه چاقوی لعنتی توی بدنش  

 فرو رفته بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بارونیشو درآورد ناردونه چشماشو بست و آماده درد  

 شد 

 دردی که قرار بود اخرین دردش باش

 تکونی خورد  با پیچیدن چیزی دورش 

مرد بارونیو دورش پیچید و کالهو تا روی بینیش پایین 

 کشید

جلوی ضربه های بارونو می  گرم نبود اما همین که 

 گرفت کلی بود 

با فرو رفتن تو آغوشی گرم و بزرگ دستاشو مشت 

 کرد

 می خواست جنازشو گمو گور کنه 

 با این فکر اشکاش رو صورتش جاری شدن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ل پدرشو تنها نمی بمیره کاش حداق اون که قرار بود

 زاشت

کاش می موند و باهم از دست این زندگی لعنتی  

 دنخالص می ش

 سرشو به سینه مرد تکیه داد 

 پلکاش روی هم افتادن 

 ولی لحظه آخر صدای آروم و آرامش بخششو شنید 

 بالخره پیدات کردم........  _ 

 با احساس درد عجیبی توی سینش بیدار شد

 ردسختی کسرفه  

 نفس به زور باال می اومد 

 چنگی به گلوش زد و به خودش پیچید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

د و کمکش کرد یکم بلند دستی پشت گردنش حلقه ش 

 شه

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 خیسی آبو روی لباش احساس کرد

 دهنشو باز کرد و با ولع همه آب ولرمو خورد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یکم کم شد سوزشش گلوش  

 اما همین که دراز کشید باز شروع شد 

 سرفه دردناکی کرد با خستگی چشماشو باز کرد

 نمی دونست کجاست  

 اما همه چیو به وضوح یادش بود

 مرده بود؟!؟!؟؟ 

دستاشو گذاشت رو تخت سفتی که روش دراز کشیده  

 بود

 سعی کرد خودشو باال بکشه اما نتونست 

 ی نم می داد گذاشتسرشو روی بالشتی که بو 

 اشکاش روی صورتش جاری شدن 

 واقعا پدرشو جلوی چشمام کشتن 

 گریه نکن _ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ا شنیدن صدای مردی تو جاش پریدب 

سرشو چرخوند نگاهش به شونه باند پیچی شده مرد  

 افتاد 

پشتش به ناردونه بود و فقط نمایی از بدن لختش 

 داشت

 ناردونه آب دهنشو قورت داد و گفت :  

 جام!؟؟!؟!ک من

 جات امنه......  _ 

ناردونه بدونه اینکه اهمیتی به اشکاش بده با صدایی 

 گرفته و خشدار گفت : 

 کجا آوردی منو؟!؟؟!؟ 

 چه بالیی می خوای سرم بیاری؟!؟؟!؟

 می خوای کار اوت عوضیارو تموم کنی آره؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شنیدم می خواستن یکاری کنن درد بکشم  

 !؟!؟می خوای شکنجم کنی؟!؟؟

لحن ترسیده و مظلومش و حرفاش باعث شدن شونه  

 های مرد منقبض شه 

با دیدن رگای گردنش که بیرون زده بودن از حرف 

 زدنش پشیمون شد

 دستشو روی دهنش گذاشت و گریه کرد 

 می ترسید صداش بلند شه و مرد سراغش بیاد 

از همین فاصله ام می تونست ببینه خیلی بزرگ و  

 عضالنیه 

 می تونست کارشو تموم کنه  تراح خیلی

 نگاهی به شونه باندپیچی شدش کرد

 اگه بخواد انتقام کاری کرده بودو بگیره چی!؟؟!؟؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودشو گوشه کانکس آهنی جمع کرد 

 سردی دیوارا باعث شد لرز کنه 

 هیچ پنجره یا ساعتی نبود

 نمی دونست چه ساعتی از روزه یا شایدم شبه؟؟!!؟ 

 ی؟!؟!؟؟ی هستناردونه : تو ک 

 مرد : بخواب هنوز تب داری 

 ناردونه : تو که می خوای بکشیم 

 واست چه فرقی داره تب داشته باشم یا نداشته باشم 

 فقط بکش و خالصم کن 

 

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 مرد دستی به باندش کشید و گفت :

 به اونم می رسیم 

 ن حرف مرد لبشو گاز گرفتبا شنید ناردونه 

 پس واقعا می خواست بکشتش  

 آروم پتورو کنار زد

 زبریش دستاشو اذیت می کرد  

 شلوار و تاپ خیس به تنش چسبیده بودن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وضعیتش حال بهم زن شده بود  

 نگاهی به کبودی قفسه سینش کرد 

 سعی کرد صدای نفساشو کنترل کنه

 هشو تو کانکس چرخوند نگا 

چیزی می گشت تا باهاش از خودش دفاع  ل یهدنبا

 کنه

 اصال چیزی می تونست جلوشو بگیره 

 چاقو که انگار فقط قلقلکش داده بود 

 با دیدن میله چوبی که گوشه کانکس بود سمتش رفت  

 پاش لنگ میزد باد کرده بود

 مثل اینکه مرد فقط تا اینجا اورده بودش 

 افتاده بود درمان شده بودن نه پاش جا نه زخماش 

 فقط زخم خودشو بسته بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

البته دلیلیم نداشت بهش برسه در هر صورت می  

 خواست بکشتش

 پس دلیلی نداشت به زخماش برسه 

 نگاهی به مرد کرد  نیم 

دستشو دراز کرد و میله رو برداشت خوشحال خواست 

 بچرخه

اما افتادن سایه بزرگی روش ترسیده میله از دستش  

 افتاد

 اما نتونست و خودشم افتاد پایینبگیرتش خواست  

آخی از درد گفت مرد کنارش روی دو زانو نشست و  

 گفت : 

 خیلی تقال می کنی

 چرا یه دیقه آروم نمی گیری...... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه خیره به کف کثیف کانکس با بغض گفت : 

 پدرمو کشتید 

 می خواید خودمم بکشید توقع داری اروم بگیرم 

 روم می گرفتیاگه خودت بودی آ 

 مرد طره ای از موهاشو گرفت و دور انگشتش پیچید 

 نمی دونم تا حاال تو همچین شرایطی نبودم _ 

 ناردونه با ترس سرشو عقب کشید  

ر موهاش که تو دست مرد بود نتونست زیاد اما بخاط

 فاصله بگیره

مرد دستشو دور شونه های ظریف و لرزون ناردونه  

 حلقه و بلندش کرد 

 ت گذاشتش و گفت :تخ روی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ده دیقه فرصت داری لباساتو با چیزایی که رو دیوار  

 آویزونه عوض کنی

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

بدون اینکه منتظر حرفی ازش باش چرخید و سمت 

 قسمت دیگه کانکش رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و دوباره پشت بهش نشست 

 موهاش کشید ناردونه عرق کرده دستی به

 لمس دست مرد واسش اشنا بود

 عمرا اگه همچین کاری می کرد 

لخت شدن تو جایی که یه قاتل توش بود آخرین  

  چیزی بود که می تونست بهش فکر کنه

 بهتره عجله کنی _

 ده دیقه که تموم شه خودم دست به کار میشم 

 ناردونه : نمی خوام لباسام خوبن 

 تختو به گند کشیدی _ 

 ن کن ضشوعو 

 ناردونه چنگی به رو تختی زد

 از کهنگیش مشخص بود خیلی قدیمیه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هیچی نمی تونست بیشتر از این به گند بکشتش

 یه شلوار مشکلی قدیمی و یه تیشرت مردونه برداشت 

 رفت زیر پتو و با سرعت لباساشو عوض کرد 

 از ترس خیس عرق شده بود  

 نگاهش خیره به مرد بود

 برگرده سمتش می ترسید یوقت 

 یا بخواد بالیی سرش بیاره 

 لباسای خیسشو هل داد زیر تخت 

 با بلند شدن مرد خودشو روی تخت عقب کشید 

 با چشمای گرد شده بهش خیره شد تا برگرده 

 دلش می خواست صورتشو ببینه  

 با چرخیدنش نفس و سینه ناردونه حبس شد

 خودش بود همون مردی که هرشب تو رویاهاش بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همون مردی که دست از سرش بر نمی داشت 

 همون مردی که نیما گفت عاشقش بوده  

 اما یه چیزی درست نبود 

 چشماش...... 

 چشماش سیاه نبودن

ینی بودن اما نه اونجوری که تو خواباش و اون نقاشی  

 دیده بود 

 چشماش مثل چشمای یه آدم عادی بودن

 ار می کرداصال مگه نگفته بودن مرده پس اینجا چیک 

 ناردونه : تو....تو...چجوری...مگه....  

 سورن نزدیکش شد و گفت :

 بهت گفته بودم از این اتفاقا دور شی...... 

 ناردونه خودشو عقب کشید و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی دونم از چی حرف میزنی

 من هیچی یادم نمیاد  

 سورن دندوناشو روی هم فشرد

 االن دیگه نه خبری از زنجیر بود 

 ز خط قرمزی که بتونه جلوی سورنو بگیرهبری انه خ 

 شتنالبته قبلنم همچین تاثیری ندا 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_نود_و_صد_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 سورن : گند زدی به زندگیت

 ناردونه بغض کرد و با خشم گفت :  

 اگه کسی گند زده باش به زندگی من اون تویی

دبختیام یاد اما مطمعنم بیشتر ببا اینکه هیچی یادم نم 

 بخاطر توعه 

 ته همه اتفاقا به تو می خورم

گه اونجوری بهم آسیب نمیزدی حافظمو از دست نمی ا

 دادم

 اصال شاید بخاطر تو پدرمو کشتن.....  

 اشکاش دوباره روی صورتش جاری شدن

 حساب گریه هاش از دستش دررفته بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناک گفت :سورن ابروهاشو باال انداخت و ترس 

 خوبه که یادت میاد چه بالیی سرت آوردم 

 بهتره بترسی 

 قبلنم بهت گقته بودم باید بترسی اما انقدر........ 

 ناردونه : چرا اون بالرو سرم اوردی 

 مگه چیکار کرده بودم!؟!؟!!؟؟  

سورن باال سرش وایساد خیره به چشمای لرزونش 

 گفت : 

 تنها گناهت اینه که مال منی 

 برو ته بودمگف بهت

 گفته بودم خودتو نجات بده 

 گفتم ازم دور شو اما نخواستی  

 خواستی بمونی خواستی از خط قرمز رد شی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خواستی پیشم بمونی و منو بشناسی 

 خواستی مال من بشی 

 تنها گناهت همین بود 

 بخاطر همینم این بالها سرت اومد  

 بخاطر اینکه مال منی داشتی می مردی

 ه حرفی بزنه بهش خیره شدبدون اینکناردونه  

 پس درست فکر می کرد 

 نیمام راست می گفت 

 قصد نداشت اذیتش کنه فقط حقیقتو بهش گفته بود 

 ناردونه : چرا عاشقت شدم؟!؟؟!  

 سورن دستی به گردنش کشید و سرد گفت :

 سوال خوبیه 

 چون واقعا چیزی وجود نداشت که بخوای عاشقم شی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رسیده بود درد و ترس بود ز من بهت چیزی که اتنها 

 خودمم نمی فهمم چرا عاشقم شده بودی

 ناردونه دندوناشو روی هم فشرد و گفت : 

 می خواستی آدمی که دوست داشتی رو بکشی؟!!؟؟  

 سوالش پر از انزجار بود 

 سورن نیشخندی زد و گفت :

 گفتم تو عاشقم بودی 

 هیچ وقت نگفتم منم دوستت داشتم 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دویستم_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 ناردونه نفس سخت و دردناکی کشید و گفت :

باورم نمیشه عاشق یه قاتل روانی بودم که سعی کرد  

 بکشتم 

بخارش حافظمو از دست دادم و اون هیچ حسی بهم  

 نداشته 

 بیاری که باورم بشهبهتر یه داستانی از خودت در

 ست باورت میشه یا نهسورن : واسم مهم نی 

 کشو چوبیو باز کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کرم سفید رنگ نصفه نیمه رو برداشت و درشو با زانو 

 بست

 تو نزدیک ترین حالت کنار ناردونه نشست و گفت : 

 لباستو بده باال 

 ناردونه خودشو عقب کشید و گفت : 

 نمی خوام دست از سرم بردار  

 خوام برم باید برم خونه بابام....... می 

 رن : پدرت مردهوس

 باید وقتی داشتی ولش می کردی بهش فکرمی کردی  

 نه االن که مایل ها ازش دور شدی 

ناردونه شوکه از حرفای بی پرده و آزار دهنده سورن 

 خشکش زد 

 سورن مثل همیشه سرد و بی رحم بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بدون اینکه مراعات کنه حرفشو میزد  

وش همیشه ناردونه با خودش فکر کرد ینی مرد رو به ر

 اینجوری بوده؟!؟!؟!؟

 اگه آره پس چجوری عاشقش شده؟!؟!؟! 

سورن دستشو برد سمت لباسش اما ناردونه پسش  

 زد 

 خواست خودشو عقب بکشه اما اشتباه می کرد

 سورن با خشم انداختش رو تخت  

 دستاشو باال سرش قفل کرد 

 و فشار محکمی بهش وارد کرد تا آروم بگیره

 یه زد ای بلند زیر گرناردونه با صد 

 از این همه ضعف و اذیت خسته شده بود

 درد از یه طرف از دست دادن پدرش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از یه طرف اتفاقا که دیشب واسش افتاد و حرفا و  

 کارای سورن از طرف دیگه داشت نابودش می کرد

سورن فشاری به مچ دستاش وارد کرد و باعث شد  

 ناردونه لبشو از درد گاز بگیره

 فظت سرجاش بود اگه حا سورن : 

 می دونستی که نباید باهام بحث کنی 

بزار بهت یاداوری کنم توی اون تیمارستان منو با 

 زنجیرای کلفت می بستن 

 تا جون بقیه رو نجات بدن

 ن قاتل روانی بشنهمه می دونستن نباید نزدیک ای 

 الی توی احمق 

 که آخرش زندگیتو به فنا دادی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _انهدیو_مرد#

 یکم_و_دویست_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

اینکه دیشب نجاتت دادم بخاطر این نیست که 

 دوستت دارم یا بهت دینی دارم

نجاتت دادم تا هرچی از اون نامزد حرومزادت میدونی  

 بهم بگی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حاالم زبون به دهن بگیر تا بیشتر از این عصبانیم  

 نکردی

ت اگه می بینی که خبری از زنجیر و خط قرمز نیس 

 قاطی کنم........ 

 حرفشو نصفه گذاشت

 نگاهشو از صورت خیس از اشک ناردونه گرفت 

 باال زد لباسشو تا پایین سینه هاش 

کرمو کف دستش ریخت و روی کبودی های زیادی که  

 رو شکم تا زیر سینه هاش بود مالید

اخماش با دیدن اون همه کبودی بنفش رنگ توهم  

 رفت

 بال نعیمی؟!؟!؟!؟ ناردونه : چرا دن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن همینطوری که کرمو رو بدنش پخش می کرد 

 گفت :

 اسمش آرشه نه نعیم

 نت از طرف اون بودناونایی که می خواستن بکش

 اون حرومزاده راه رسیدن من به باال دستیاس 

ناردونه سعی کرد به درد کبودیا و سردی کرم و گرای  

 لعنتی دست سورن فکر نکن 

 د آب دهنشو قورت دا

 سعی کرد اشکاشو پس بزنه

 پس آرش واقعا اون آدمی که نشون می داد نبود 

نگذشته  کثافت عوضی چند ساعت از با هم بودنشون 

 بود

 اون وقت آدم فرستاده بود که بکشتش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آشغال پست فطرت پدرش بخاطر اون مرده بود 

 اگه دستش بهش برسه می کشتش 

 اشکاش یه لحظه ام بند نمی اومدن 

ه لباسش بخاطر گریه زیاد خیس شده و یق گردن 

 بودن

خیره به موهای پرپشت سورن دستاشو کشید تا  

 خودشو آزاد کنه

 اما سورن ولش نکرد 

 ناردونه : مقاومت نمی کنم ولم کن 

 دیگه جونی واسه مقاومت ندارم 

 سورن با مکث دستاشو ول کرد  

خواست لباسو بده باالتر اما ناردونه دستشو گرفت و 

 رگرفته گفت :گُ
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودم اونجارو میزنم  

 سورن بی مکث از رو پاهاش بلند شد

کرمو انداخت کنارش و روی صندلی که کنار در بود  

 نشست

 ناردونه کرمو برداشت 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_دویست_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 بدون اینکه لباسشو دربیاره

فسه سینش کرمو رو دوتا انگشتاش ریخت و رو ق 

 سورن حتی سرشو بلند نکرد بهش نگاه کنه  مالید

 ناردونه : اگه دوستم نداری

 پس چرا گفتی من مال توام؟؟؟؟؟ 

 سورن نگاهشو باال آورد  

با اینکه چشماش مثل خواباش ترسناک نبودن اما بازم 

 وحشت عمیقیو به ادم القا می کردن

 سورن : چیزایی زیادی هست که مال من 

 ین نیست که دوستت دارم ل بر امنی دلی چون مال 

 ناردونه با حرص کرمو فشار داد و گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آدم همیشه چیزایی که داره رو دوست داره 

 سورن : من ندارم 

 تا حاال چیزی نداشتم که دوستش داشته باشم  

 ناردونه : عجیب نیست

 ادمی که تو تیمارستان بستری میشه دیوونست 

چیزا  که با یه دیوونه سر این حتما عقلمو از دست دادم 

 بحث می کنم

 دوستم نداری که نداری به جهنم 

 سورن ابرویی باال انداخت و گفت :  

 می خوای دوستت داشته باشم؟؟؟!؟ 

ناردونه با حرص نگاه به حرکت جذاب و رومخی 

 ت :ابروهاش کرد و گف

 همچین چیزی نگفتم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیلیم خوبه که دوستم نداری 

 دم قبال عاشقت نبومطمعن باش منم 

حتما از روی دلسوزی چیزی اونجا موندم و کمکت 

 کردم

وگرنه هیچ آدم عاقلی نمیاد عاشق یه دیوونه ترسناکی  

 مثل تو بشه

 سورن : مثل اینکه سرت آسیب دید یکم عاقل شدی 

 قبال خیلی احمق بودی 

 ناردونه لباشو جمع کرد 

ت کننده اینکه سور اینقدر بی پرده حرفاشو میزد اذی 

 بود

انگار اصال واسش مهم نبود ناردونه ناراحت میشه یا  

 نه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط می خواست چیزی که هستو بگه 

 ناردونه : چرا اون بالرو سرم آوردی؟!؟؟!؟  

 سورن سرشو به دیوار آهنی تکیه داد و گفت :

 شتدلیل خاصی ندا 

 مثل همه دیوونه ها سعی داشتم یکم خراب کاری کنم 

 اسیب دیدیم دستم بودی و از شانس بدت د 

 خیلیم بد آسیب دیدی 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 ناردونه همه جاهایی که کبود شده بودو کرم زد

 دردش اصال کم نشده بود  

 خداروشکر شکستگی نداشت 

 وگرنه اصال نمی تونست تکون بخوره 

 حتما از درد تا االن مرده بود 

 ی به پای کبودش کرداهنگ

باید جاش مینداخت البته خودش که نمی تونست  

 همچین کاری کنه

 نیم نگاهی به سورن کرد 

 این گزینه ام خط می خوره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عمرا اگه بدونه چجوری باید پاشو جا بندازه

 با اون دستای قویش مطمعنن پاشو میشکنه  

 ناردونه : باید با یکی تماس بگیرم 

 .... سورن : تو راه..

 ناردونه : کی؟؟!؟!؟ 

 سورن : نیما..... 

ناردونه بهت زده گفت : تو نیمارو از کجا 

 میشناسی؟!؟؟؟

 سورن : نمیشناسم دیدم با اون پلیسه تو کافه بودید  

 حدس دوستید سخت نبود

 اردونه : شمارشو از کجا......ن 

 سورن : زیاد حرف میزنی......  

 ا فحشی بارش نکنهناردونه لپشو از تک گاز گرفت ت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 البته کارش خیلی خطرناک بود 

 ممکن سورن بالیی سرش بیاره 

 بهتره زبون به دهن بگیره تا نیما بیاد و نجاتش بده 

سورن : دیشب جونتو نجات دادم یادت نره یه جون  

 بهم بدهکاری......

 ناردونه دندوناشو رو هم فشرد و گفت : 

 ی داشتیدیشب جونمو نجات دادی چون بهم نیاز 

 حافظم بخاطر تو پاک شد  

 بخاطر تو تا پای مرگ رفتم 

 مرد  بخاطر تو مادرم

 بخاطر تو پدرم مرد 

 تو خیلی بیشتر از یه جون بهم بدهکاری..... 

 سورن چشماشو باریک کرد و بلند شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه ترسیده تو خودش جمع شد

با شنیدن صدای پارک شدن ماشین نگاهشو از  

 گرفت و بیرون رفت ناردونه ترسیده

 ناردونه بلند شد و لنگون لنگون بیرون رفت  

 بغضش دوباره سر باز کرد  با دیدن نیما

 نیما با صورتی رنگ پریده و نگران نزدیکش شد

 ناردونه خودشو تو بغلش انداخت و بلند گریه کرد 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔞🔞🔞🔞 

 

 

آسیب دیده و ظریفش  محکم دور بدننیما دستاشو 

 حلقه کرد

 دیشب وقتی شنید چی شده سریع خودشو رسوند 

 از نگرانی هم مونده بود سکته کنه 

 هیچ وقت به موقع نمی رسید

 پدر ناردونه مرده بود  

دردی که دخترک تو آغوشش داشت تحمل می کرد 

 خیلی بیشتر از حد توانش بود 

 ناردونه : خیلی ترسناک بود 

 بابام..... بابامو کشتن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خواستن...... می خواستن منم بکشننن  

 نیما روی موهاشو بوسید

 بی توجه به نگاه عصبانی سورن نوازشش کرد

 ناردونه واسش مثل خواهر کوچیک ترش بود 

 دوست و همکارش بود 

 این همه بال توی چند ماه واقعا بی عدالتی بود 

 نیما : متاسفم ناردونه  

 ی دونم چی بگم اسفم نمخیلی مت

می دونم چی کار کنم تا این دردی که داری تحمل می ن

 کنی کم شه

بهت قول میدم انتقام همه بالهایی که سرت آوردنو  

 بگی..... 

 سورن : اگه بغل کردنتون تموم شد حرف بزنیم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما سرشو چرخوند و به سورن خیره شد 

ه متعجب از چشمای نرمالش یکم از ناردونه فاصل 

 گرفت و گفت : 

 ..... چشمات..

 سورن اخماشو توهم کشید و گفت : 

 از کجا می تونم آرشو پیدا کنم؟!؟!؟؟!

نیما نیم نگاهی به دوتا از همکارای مورد اعتمادش که  

 همیشه باهاش بودن کرد و گفت :

 نمی تونی پیداش کنی  

 حکم جلبشو داریم

زم مدرک کافی واسه گرفتن و حتی اعدامش داریم ال 

 نیست دخال......

 سورن : کاری به پلیس بازیاتون ندارم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

قانونای کشکی و به درد نخورتونو واسه خودتون 

 نگهدارید

 نیما با دستش ناردونه رو پشتش هل داد 

این کارش از دید سورن دور نموند و باعث شد  

 پوزخند ترسناکی بزنه

 ه نگران نگاهشو بینشون چرخوندناردون 

ادگی کامل دستشونو روی با جدیت و آم همکارای نیما 

 اسلحه هاشون گذاشته بودن

مثل اینکه کامال از اینکه سورن کیه و چقدر خطرناک  

 خبر داشتن

 ناردونه : آروم باش نیما  

 خواهش می کنم االن وقتی این کارا نیست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_دویست_پارت#

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 

 اد و گفت : نیما سرشو تکون د

 شمارمو داری قبال بهت گفتم بازم میگم

 اگه خواستی باهام همکاری کنی فقط بهم زنگ بزن 

 میام دنبالت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بابت نجات جون ناردونه ام ممنون 

مطمعن باش نمیزارم کسی بفهمه دیشب سه تا آدمو  

 کشتی 

  سورن نیشخندی به تهدیدش زد

داد کرد  نگاهشو یه ناردونه که قفسه سینشو ماساژ می

 و گفت : 

 ببرش دکتر

بدون اینکه منتطر حرفی ازشون باش چرخید و سمت  

 کانکس رفت

 نیما شوکه از تغییر بحث سمت ناردونه چرخید 

 حتما باید می بردش دکتر 

 دید اومدنی پاش لنگ میزد  

 فاصله گرفتناردونه با لبای لرزون از نیما 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سمت سورن رفت چند قدم مونده بود بهش برسه 

 وایساد و بلند گفت : 

 نمی تونی چیزایی که دوست نداریو مال خودت بدونی

 و مال خودت داشته باشیشون 

 وقتی دوستش نداری ینی نمی خوایش 

 پس اون مال تو نیست

 چرخید و بدون اینکه به نیما نگاه کن سوار ماشین شد 

برای همکاراش تکون داد همگی سوار  نیما سرشو 

 ماشین شدن 

 نکس قدیمی دور شدن........رن و کاو از سو

نیما داروهارو روی میز کنار تخت گذاشت ناردونه  

 خیره به زمین گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

می دونم می خوای حرف بزنی خودمم نیاز دارم باهات  

 حرف بزنم

 ولی امشبو می خوام تنها باشم 

 مم می خورم بعد می خوابمباید حموم کنن داروها 

فکر می کنم واسه امشب  فردا به اتفاقایی که افتاده 

 خستمخیلی 

 نیما دستی به موهای ناردونه کشید 

 شب بخیر ارومی گفت و بیرون رفت  

دلش می خواست بمونه نگران دخترک بود اما باید 

 تنهاش میزاشت 

ناردونه لباساشو درآورد و رفت تو حموم زیرش دوش 

 اد وایس
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دستی یه کبودیاش کشید پدر و مادرشو از دست داده 

 ود ب

 حافظه و هویت و خود واقعیشو از دست داده بود

 خونه و زندگی و شغلشو از دست داده بود 

و مردی که همه می گفتن عاشقش بوده حسی بهش  

 نداره 

 واقعا همه چی عالیه

 زندگیش خیلی خوبه  

کرمای مخصوصو موهاشو خشک کرد داروهاشو خورد و 

 روی جای کبودیا مالید

 روی تخت دراز کشید  

می خواست بخوابه واسه امشب فقط نیاز داشت 

 بخوابه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فردا به همه چی فکر می کرد 

 االن فقط می خواست بخوابه....... 

 

 

🔞🔞🔞🔞 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 می گذشتدو هفته از اون اتفاقای نحس و ترسناک  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بعد گذشت این همه مدت هنوزم یکم گیج میزد 

 جیبی بوداس عاحس 

هم احساس می کرد دیگه کسیو نداره هم احساس  

 می کرد از اول کسیو نداشته

بخاطر از دست دادن حافظش احساساتشم کامل از  

 بین رفته بودن

 هفته اولو گریه کرد عمیق و سوزناک گریه کرد 

بخاطر نجات جونش مرده  اینکه می دونست یه آدم 

 حسابی داغونی می کرد

 ه اون آدم پدرش بود ر این بود کاز اون بدت 

 پدری که چیز زیادی ازش نمی دونست 

اما همین قدر می دونست که دوستش داشت و حاضر 

 شده بود جونشو واسش بده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو یه ویالی دو طبقه با نیما و چهار نفر دیگه مونده بود

 همشون پلیس بودن و پا به پای نیما کار می کردن  

 تزیاد باهاشون برخورد نداش

 بجز نیما سه تا پلیس مرد و یه زن بودن  

 غذاشو تو اتاقش می خورد 

 سعی می کرد تا حد امکان جلوی دستو پاشون نباش 

 اصال احساس خوبی نسبت به نگاهاشون نداشت

 پر از شک و ابهام نگاهش می کردن 

 با خوردن ضربه ای به در از پشت منجره بلند شد  

 ناردونه : بفرمایید 

 ا لبخند وارد شدو نیما ب در باز شد

 ناردونه : صب بخیر  

 نیما : صبح بخیر دختر خانوم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نمی خوای یه سر بیای بیرون هوا خیلی خوبه می تونی 

 یکم تو باغ.... 

 سی نیما ولی دلم نمی خواد کسیو ببینمناردونه : مر

 نیما دستی به گردنش کشید و گفت :  

 م دور شی ببخشید ولی نمی تونم بزارم از جلوی چشم

 می ترسم پیدات کنن

 تا وقتی پیش خودم باشی جات امنه 

 می دونم پیش همکارام معذبی  

 ولی آدمای بدی نیستن 

رن فقط بخاطر کارشون به همه چیز مشکوکن حق دا

 پلیسن درست نمی شناسنت

فهمیدن اینکه عاشق سورنی یکم همه چیو واسشون  

 پیچیده کرده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

داستان نیست ولی هنوز  با اینکه سورن آدم بده این

 ی چیزا دربارش نامجهوله خیل

 امیدوارم درک کنی 

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت : درک می کنم

 راجب سورنم باید بگم عاشقش بودم  

ه چیزی ازش یادم نمیاد که بخوام عاشقش االن دیگ

 باشم

 حتی چشماشم مثل رویاهام نیست 

 چه بالیی سر چشماش اومده 

  ثل قبل نیستچرا دیگه م 

 اصال چرا قبال اونجوری بود؟!؟!؟؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 نیما نفس عمیقی کشید و گفت : 

نمیدونم تنها کسی که می تونه بهمون اطالعات بده 

 خودشه 

 که مشخصه میلی به همکاری نداره اگه داش......
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

رخوردش به نیما ناردونه با باز شدن ناگهانی زد و ب 

 ه هینی کشیدشوک

 نیما خودشو کنار کشید 

چشم غره ای به علی که نفس نفس می زد رفت و  

 ت :گف

 اینجا اتاقه یه دختره الدنگ  

 قبل از اینکه بیای داخل باید در بزنی

 علی سرشو تکون داد و بی توجه به حرف نیما گفت :  

 سورن اینجاست...... 

 بهش خیره شد ناردونه بهت زده

 نیما چشم گرد کرد و گفت : 

 ینی چی سورن اینجاست؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خبر نداده بود اصال آدرس اینجارو چجوری پیدا  

 کرد؟!؟؟ 

 علی : نمی دونم 

 داشتم میومد داخل جلوی در دیدمش

 االنم تو سالنه بهتره خودت اونجا باشی 

 میدونی که بچه ها چقد روش حساسن 

ی ترسن اگه یکاری کنه درواقع بهتره بگم ازش م 

 کنه...... مم

 حرفشو تموم نکرد نیم نگاهی به ناردونه کرد

 ممکن بود هر لحظه اون پایین جنگ راه بیوفته 

 نیما سریع کنارش زد و پایین رفت  

ناردونه پشت سرش رفت و علی بعد از کمی مکث در 

 اتاقو بست و پایین رفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کنی؟!؟؟!؟و گفت : اینجا چیکار می نیما سالمی داد  

 سورن سرشو بلند کرد نیم خیره به نیما گفت : 

 خودت گفتی هر خواستم واسه همکاری بیام  

نیما : گفتم ولی چیزی از جایی که هستیم نگفتم 

 تعقیبمون کردی؟!؟؟!؟ 

 سورن پوزخندی زد و با لحنی تحقیر آمیز گفت :

آشغال به درد مسئول امنیتو هکرتون هرکی هست یه  

 نخوره 

 دیقه میشه گوشی همتونو هک کرد یه تو 

علی با چشمای گرد شده سمت لپ تاپ آخرین مدلش 

 رفت

با چیزی که دید بهت زده سمت سورن چرخید با  

 صدایی گرفته و شوکه گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چجوری تونستی هکم کنی؟!؟؟!؟!  

 نیما محو خندید سری برای علی تکون داد و گفت : 

 رتو خوب انجام دادی نترس تو کا

اسفانه در مقابل یه نابغه دانشمند شانس زیادی مت ولی

 نداری

 ناردونه اب دهنشو قورت داد 

 کنار دیوار وایساده بود  

 نمی تونست نگاه خیرشو از سورن بگیره

ینی واقعا قبال عاشق این آدم بوده یه نابغه دیوونه  

 جذا...... 

 سرشو تکون داد اصلنم جذاب نیست

 ردک دیوونه ترسناک م 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ن یهویی نگاه سورن سمتش دست پاچه رخیدبا چ

 نگاهشو به دیوار دوخت

 لعنتی نگاهش خیلی سنگین و ترسناک بود 

 بقیه حق داشتن از کنارش بودن بترسن 

 پایین که اومدن دید همکارای نیما آماده باش نشستن 

 تقریبا دستشون رو تفنگاشون بود 

 مثل اینکه اصال از بودن سورن اینجا راضی نبودن 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

سورن نگاه سنگینشو از روش برداشت و روبه نیما 

 گفت : 

 یه شرط دارم؟!!؟؟؟

 نیما ابرویی باال انداخت و گفت : 

م قراری واسه هیچی نزاشتیم هنوز که حرفی نزدی 

 شرط واسه چی؟!؟!؟؟ 

د و سرد سورن دستی به گوشه ابروی سیاهش کشی

 گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

این همه سال تالش کردید اما یه قدمم جلو نرفتید اگه 

 ناردونه نبود حتی نمی تونستید بفهمید من وجود دارم

 بهراد دندوناشو روی هم فشرد و گفت : 

 رو داری به عنوان یه قاتل روانی خیلی 

 ناردونه با ترس تکیه اشو از دیوار گرفت 

 نیما اخمی کرد 

نکرد و این بی گاهی حواله مرد سورن حتی نیم ن 

 توجهی بدتر بهرادو عصبانی و آتیشی کرد

 نیما : تا چه حد کمکمون می کنی؟؟!؟!  

بیا رو راست باشیم واقعا چقدر از اطالعاتی که داریو 

 بدی؟!؟؟!؟!می خوای بهمون 

 سورن : اونقدری که بتونید اون باالییارو گیر بندازید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ه سال تو اون تیمارستان نیما : فکر می کردن این هم 

 تی بستری بودیو از هیچی سر درنمیاری لعن

ولی مثل اینکه اشتباه می کردم از همه ما بیشتر می 

 دونی و می دونستی

 مطمعنم همین االنش صد قدم ازم جلوتری 

سورن سرشو چرخوند نگاهشو به ناردونه دوخت که  

 داشت لباشو گاز می گرفت 

ید که بخواید ازم عقبم سورن : اصال قدمی برنداشت

 شیدبا

یه مشت آدم بی خاصیت دو هم جمع شدید فکر می  

 کنید می تونید گیرشون بندازید

 بهراد با خشم خندید بلند شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خواست حرفی بزنی اما با اشاره دست نیما مجبور شد  

 ساکت شه 

سورن یکی از اون نیشخندای وحشت آورشو به بهراد 

 زد و گفت : 

 م اصال کاری نداره دمی مثل تو واسمی دونی کشتن آ

 اگه دلت نمی خواد وسط این اتفاقا جونتو از دست بدی

ی باید ساکت و اروم یه گوشه وایسی و کارایی که م 

 گمو انجام بدی

وگرنه مثل یه مهره به دردنخور شطرنج از بازیم پرتت  

 می کنم بیرون

 علی آب دهنشو قورت داد 

 جوون ترین عضو گروه بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ه های ترسناکی که درباره سورن شنیده بود باعث یعشا

 شد موهای تنش سیخ شن 

 پس واقعا همچین آدم ترسناکی بود 

 م بجنگیمنیما : بسه نیومدیم اینجا باه

 بهتره مواظب حرفایی که میزنی باشی سورن 

 تهدید کردن یه پلیس به مرگ جرمه 

خیلی دلو جرعت داری تو یه همچین جایی یه همچین  

 ایی میزنیحرف

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 سورن دستی به باالی ابروش کشید و سکوت کرد

مثل چقد دقیقه قبل داشت با نگاهش ناردونه رو  

 سوراخ می کرد

 نیما نیم نگاهی به ناردونه کرد و گفت :  

 اگه خسته ای برو تو اتاقت 

 ناردونه سرشو تکون داد 

 بره اما با چیزی که یادش اومد وایسادست خوا

برگشت سمت سورن بدون اینکه به چشماش خیره  

 شه گفت : 

 کی پدرمو کشت؟!؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن سرشو به پشتی مبل تکیه داد و بهش خیره شد 

چشماش وقتی به ناردونه نگاه می کردن جالت عجیبی  

 به خودشون می گرفتن

 بدن انقدر عجیب که همه می تونستن تشخیصش  

 سورن : بهتره فقط به فکر جونت باشی

نبش قبر کردن مرگ پدرت دردی ازت درمون نمی  

 کنه

باال برد خیره تو چشنای  ناردونه با جسارت سرشو 

 سیاهش گفت : 

 می خوام بدونم کی بود.....

 سورن سرشو خم کرد 

 این عادتش اونو بیشتر شبیه بیمارای روانی می کرد 

 عجیب بودسورن واسه نیما خیلی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اینکه هیچ ترسی تو چشماش نبود واسش وحشت  

انگیز بود آدمایی که از هیچی نمی ترسن خیلی 

 ترسناکن

 سورن : احمق کوچولو 

 هیچ وقت به حرفم گوش نمیدی 

 تو یه حرکت سریع بلند شد و سمت ناردونه رفت 

هیج کدومشون انتطار همچین واکنش سریعی ازش  

 نداشتن 

ونه و سورن دیر شده ن به ناردواسه رسوندن خودشو

 بود 

 ناردونه بهت زده خشکش زد

نگاهش به بقیه افتاد که اسلحه هاشونو دست گرفته  

 بودن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اگه انقدر ترسناک و خطرناک بود چطور عاشقش شده  

 بود!؟؟!؟؟! 

این سوال از سرش بیرون نمی رفت نیما با جدیت 

 گفت : 

 برگرد عقب سورن 

 ترلی روی رفتارت ندارینکخودت خوب می دونی هنوز 

 ممکنه یهو عوض شی و به کسی آسیب بزنی 

 ازش دور شو  

 سورن لبخند آروم و بی روحی زد 

چونه ظریف ناردونه رو گرفت و بی توجه به چشمای 

 گرد شدش لب پایینشو نوازش کرد 

سرشو جلو برد نفسای گرمو تو صورت ناردونه خالی 

 کرد و گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هنوزم همونجوری 

 نکردی  ریتغی 

 هنوزم همونقدر واسم خواستنی

از کنارش رد شد با صدای خشدار و سردش رو به نیما  

 گفت : 

 اتاقمو نشون بده

 نیما نفس راحتی از دور شدنش کشید  

 بقیه با استرس اسلحه هاشونو پایین آوردن 

نمی دونست چجوری قراره با هم تو این ویالی بزرگ 

 لعنتی بمونن

ل از تموم شدن این پرونده خودشون بقامیدوار بود تا  

 همو نکشن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دهم_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

ناردونه روی پله سنگی نشست و به همکارای نیما 

 خیره شد 

جو خیلی سنگین بود می تونست احساس کنه همشون 

 عصبانی ان 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حق داشتن فکر کن پلیس باشیو جلوی تهدید یه آدم 

 نیساکت بمو

 البته بماند که سورن آدم معمولی نیست 

 نسیم لبشو گاز گرفت نیم نگاهی به نیما کرد و گفت : 

 واقعا باید اینجا بودنشو تحمل کنیم 

می دونید که چقدر خطرناک اگه موقعی که خوابیم  

 بالیی سرمون بیاره چی؟!؟؟!؟ 

 نمیشه بفرستیمش یجای دیگه 

 میجا بمونوونه ای دلم نمی خواد با همچین دی

 ناردونه بی اراده اخماشو توهم کشید 

با اینکه تو دلش هزار بار همچین چیزایی بار سورن  

 کرده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اما نمی دونست چرا دوست نداشت کس دیگه ای 

 اینجوری دربارش حرف بزنه

 بهراد : زیاد بزرگش نکن 

مال این حرفا نیست اگه ببینم دست از پا خطا می کنه  

 کنم خالی می ه تو مخشیه گلول

 همینجوریشم پلیس دنبالشه 

 اگه بخاطر اطالعاتش نبود تا االن تحویلش داده بودم  

 تا وقتی این پرونده تموم شه باید تحملش کنیم

ناردونه نیشخندی زد بی توجه با سکوت نیما با  

 تمشخر گفت : 

واقعا فکر می کنی جلوی نابغه ای مثل سورن شانسی 

 داری؟؟؟!؟!؟

 خیلی راحت......  د می تونهاگه بخوا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما با شماتت اسمشو صدا کرد ناردونه لب گزید و 

 گفت : 

 دارم راستشو می گم

اگه می خواست کاری کنه تا االن سر هممونو کرده  

 بود زیر آب 

شاید شما واستون مهم نباش ولی اون جونمو نجات 

 داد 

ور رفتار کنید انگار و قراره بهتون کمک کنه نباید یج

 جرمه........ م

 بهراد با خشم گفت : انگار نه اون واقعا مجرم........

 نادونه : نیست  

 سورن هیچ کاری نکرده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما بهت زده سمتش چرخید چند ثانیه باش خیره شد  

 و بعد گفت : 

 حافظت......

 نادونه دستی به گردنش کشید و گفت :  

 یه چیزای کوچیکی از مکالمه هامون یادمه 

ون زیاد راجب همه چیز حرف زدی ند وقت چتو این چ

 یه چیزایی یادم اومده

 فکر کنم کم کم حافظم داره بر می گرده 

نیما لبخند محوی زد اما به ثانیه نکشید لبخندش پر  

 کشید 

عنتی نبود که ناردونه بخواد چیز خوبی تو اون گذشته ل

 به یادشون بیاره 

 همش درد و سختیه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از  ش برابره با بدتر شدن غمبه یاد آوردن پدرو مادر 

 دست دادنشون

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یازدهم_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

شاید تنها نکته مثبت گذشته احساساتی که به سورن 

 داشته 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نه یکم حالشو شاید عشقی که به سورن داشت بتو

 بهتر کنه 

نگاه عجیب سورن تموم مدت روی ناردونه بود و همه 

 و صد البته از چشمای نیما دور نموندبه وضوح دیدنش 

نمی دونست اسم احساس سورنو چی بزاره شاید  

 واقعا اونم عاشق ناردونه بود 

 اگه دوستش نداشت واسه نجاتش تالش نمی کرد

بخواد عاشق بشه ولی از طرفی فکر اینکه سورن  

 خیلی واسش سخت بود

پونزده سال تو اون تیمارستان لعنتی مثل یه قاتل  

 نی باهاش رفتار کردنروا

همین که می تونه انقدر خونسرد و آروم باش نشون  

میده واقعا یه نابغست و خوب می تونه خودشو کنترل 

 کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ینی ممکن بود وسط این خمه مشکل و سختی دل به  

 باش ناردونه داده

نسیم : درسته عاشقشی ولی دلیل نمیشه از یه قاتل  

 جانی طرفداری کنی خانوم دکتر 

 ونه چشماشو باریک کرد ردنا

هیچ از این دختر خوشش نمی اومد تمام مدت نگاهش 

 بین نیما و خودش می چرخید

انگار خیلی مشتاق بود بدونه رابطه بینشون چیه  

 شایدم گلوش پیش نیما گیر کرده

ناردونه : واس خودتون بهتره جلوش مواظب زبونتون  

 باشید

 مشکلی با...... البته باز به خودتون بستگی داره اگه 

 نیما : خیلی خب دیگه بسه با همتونم بهتره اروم باشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

پله ها باال رفت دلش نمی ناردونه کالفه بلند شد از  

 خواست تو جمعشون باش

چیزی نمونده بود به اتاقش برسه که با کشیده شدن  

 دستش شوکه هینی گفت

 دستی روی دهنش قرار گرفت و صداشو خفه کرد 

رنی که اونو تو اتاق کشیده بود ت زده به سوناردونه به 

 خیره شد

قلبش تند می زد این همه نزدیکی واسش ترسناک  

 دبو

البته حسای دیگه ایم داشت که هنوز توی  

 تشخیصشون ناتوان بود

نفسای گرم سورن صورتشو نوازش می کرد آب  

 دهنشو قورت داد و گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 این چه کاریه ترسیدم  

 ترسیسورن : خوبه باید ب

ناردونه با شنیدن این حرف یکم تو خودش جمع شد و  

 گفت : 

چرا باید بترسم؟؟!؟! اگه می خواستی بالیی سرم 

 بیاری......

سورن : دلیل اینکه هنوز زنده ای اینه که من می خوام  

 زنده باشی

ناردونه نفسی گرفت قلبش تو دهنش می زد صدای  

ی ازی مبم و خشدارش حسابی با روح و روان آدم ب

 کرد ناردونه :

 برو عقب نمی تونم نفس بکشم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن جلوتر رفت و باعث شد ناردونه خودشو بیشتر 

 به دیوار فشار بده

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوازدهم_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه : برو عقب وگرنه نیمارو صدا می کنم.....

 سورن سرشو کنار گوش ناردونه برد و اروم گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هیچی یادت نمیاد؟!؟؟!؟؟  

 ناردونه گردنشو جمع کرد

 نفسای سورن قلقلکش می دادن 

 احساس گرما می کرد

 وضعیتی که توش بود خیلی عجیب بود  

 نمی تونست توصیفش کنه 

 ناردونه: نمیاد 

 نمیاد هیچی هیچی یادم

 سورن : بد شد  

 یلی واست سخت میشه اینجوری خ

 و گفت : ناردونه چشماشو باریک کرد 

 خودت یکاری کردی حافظمو از دست بدم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اگه واقعا در این حد نمی تونی خودتو کنترل کنیو به 

 بقیه آسیب میزنی

 نباید اینجا باشی 

 سورن سرشو به گردن ناردونه نزدیک تر کرد 

 ناردونه بیشتر از قبل تو خودش جمع شد  

 ی کشیدنفس تند

 نداد دستشو گذاشت رو سینه گرم سورن اما هلش 

 سورن : رفتی دکتر؟؟!؟!؟  

 ناردونه شوکه از سوالش پلکی زد

 سورن با حرفاش گیجش می کرد 

 اجازه نمی داد درست فکر کنه  

از طرفی یجوری رفتار می کرد انگار واسش مهم 

 نیست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از طرف دیگه یکاری می کرد فکر کنه واسش خاص و  

 ه مهم

 دبعد این همه مدت هنوز به فکر دکتر رفتنش بو

 ینی خوب بودن حالش واسش مهم بود  

 ناردونه : اصال شنیدی چی گفتم؟!؟؟!؟ 

 اون پایین پره پلیسه

اگه یه درصد کنترلتو از دست بدیو یه بالیی سر کسی  

 بیاری

 حتما یا دستگیرت می کنن  

 یا بهت آسیب میزنن 

 شلیک کن......تفنگم دارن اگه بهت 

 می.......سورن حرفشو قطع کرد و گفت : نگران 

 با اینکه چیزی یادت نمیاد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما مثل قبل نگرانمی

 ناردونه لبشو محکم گاز گرفت  

 حرفش سوالی نبود

با نشستن لب های داغ سورن روی ترقوه اش  

 خشکش زد 

 سورن لباشو با خشونت تا زیر چونه ناردونه حرکت داد

 آروم جلو می رفت و خشن می بوسید 

 بوسه آخرو کنار لبش کاشت 

 ناردونه خیره به سیاهی چشماش نفسشو بیرون داد  

 چرا نمی تونست جلوشو بگیره

 خیلی براش آشنا بود

 انگار قبلنم تو همچین موقعیتی بوده  

 با تیر کشید یهویی سرش آخی گفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شه  درد انقدر شدید بود که باعث شد زانوهاش سست

قبل از اینکه بخوره زمین دست سورن دور کمرش 

 حلقه شد 

 ناردونه رو روی سینش گذاشت رس

 ناردونه با درد چنگی به سرش زد 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سیزدهم_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 دلش می خواست موهاشو بکشه 

 لعنتی دردش خیلی زیاد بود

 سورن دستش از موهاش جدا کرد  

انگشتاشو بین انگشتای ظریف و آسیب پذیر ناردونه 

 گره زد

 ارد نکن بهش فشاری ومواظب بود  

 دخترک انقد ظریف بود که احساس می کرد 

 اگه فشارش بده می شکنه 

 ناردونه سرشو به سینه سورن فشار داد 

 و با سختی گفت : درد می کنه

 سرم خیلی درد می کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید قرص بخورم  

 سورن بهش اجازه نداد جدا شه

دستشو زیر لباس برد کمر دخترکو نوازش کرد و گفت  

:  

 شششش چیزی نیست

 االن خوب میشی 

 بخاطر فشار حافظته  

 کم کم این دردا از بین میرن

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :  

 نمی خوام توروخدا بسه 

 نمی خوام چیزی یادم بیاد

 درد داره همه چیز این زندگی لعنتی درد داره 

 نمی خوامش بسه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خسته شدم 

ردونه گذاشت سورن انگشتاشو روی شقیقه های نا

 فت : آروم ماساژ داد و گ

 می دونم دکتر

 خوب می دونم خسته شدی  

 اما این تازه شروع شده

 باید همون موقع که بهش گفتم برو می رفتی 

 با همه این چیزا کنار بیایولی حاال که موندی باید 

 تا وقتی تموم شه باید کنارم بمونی 

 اینجوری می تونم مواظبت باشم  

 ی بریبعدش آزاد

 بعدش میریو زندگیتو از اول شروع می کنی 

 ناردونه هومی گفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماشو باز نکرد

نوازش دستای سورن بیش از حد براش دوست  

 داشتنی بود

 مطعنن هیچ کس باورش نمیشه 

 سورن واسه کم کردن دردش سرشو ماساژ میده 

 شاید واسه همین عاشقش بوده  

 خوبهخاص بودن واسه آدمی مثل سورن خیلی 

 اینکه می دونی بجز تو کسیو دوست نداره  

 باعث میشه احساس کنی خاصی

 توام منو دوست داشتی؟!؟؟!؟؟ ناردونه :  

 حرکت دستاش متوقف شدن

 احساس کرد سرشو میون موهاش فرو کرد  

 نفس عمیقی کشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شایدم بوسه آرومی روی موهاش کاشت 

 البته این اخری غیرممکن بود 

 از باور بود ساسی ببوستش دوراینکه انقدر اح 

بیشتر بهش می خورد بوسه هاش خشن و سخت  

 باشن 

مثل همونایی که روی گردنش کاشته بود و قرار بود 

 حسابی کبود شن

 مثل کسی که هست و همه میدونن و میشناسن

 مثل کسی که می خواست نشون بده هست 

 ولی شاید نبود 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 چهاردهم_و_دویست_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 سکوتشو که دید چشماشو باز کرد ناردونه

 چه احمقانه حرف دلشو زده بود  

 با اینکه چیزی از گذشته یادش نمی اومد

ولی همینقدر می دونست که سورن آدمی نیست که  

 بتونه عاشق شه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن یهویی ازش جدا شد پشتشو بهش کرد سمت  

 پنجره رفت

یی جای سورن به خودش نادونه از خالی شدن یهو 

 ید لرز

 ه گرمای بدنش عادت کرده بود ب

 سورن : برو

 ناردونه ناراحت ابروهاشو توهم کشید و گفت : 

نمی فهمم چطور عاشق ادمی مثل تو که حتی دوستمم  

 نداشتی شدم

چرخید و بدون مکث از اتاق بیرون رفت درو محکم  

 بست 

 در تو اتاقش خودشو رو تخت انداخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نقاشی سورن ا نقش بستن تصویر بست ب چشماشو

 شوکه رو تخت نشست

نقاشیم از دست داده بود وقتی داشت فرار می کرد  

 همه چیزشو جا گذاشته بود

یه صدایی تو سرش بهش یادآوری کرد اون پدرشم  

رها کرده بود چه برسه به اون نقاشی عجیب و 

 ترسناک

 قرصاشو برداشت و بدون آب خورد 

رفتن و  صله پایینتوجهی نکرد حو گلوش سوخت اما 

 آب خوردنو نداشت

 دلش نمی خواست همکارای نیمارو ببینه  

انقدر تو افکارش غرق شده بود که نفهمید کی شب 

 شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با شنیدن صدای نیما به خودش اومد رو تخت نشست 

دستی به موهای بهم ریختش کشید نیما با مهربونی 

 همیشگیش بهش نگاه کرد و گفت :

 ....شام..بیا  

 ناردونه : گشنم...... 

 نیما : سورنم پایینه  

معلوم نیست چه مدت قراره با هم یجا زندگی کنیم 

 بهتره کم کم با بقیه آشنا شی 

 وقتی بشناسیشون میفهمی آدمای بدی نیستن

 ناردونه با تعجب سرشو تکون داد و گفت :  

 سورن واسه شام رفته پایین؟!؟؟!

هش گفتم واسه شام اره وقتی بنیما با خنده گفت :  

 بیاد انتظار داشتم مخالفت کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما سرشو تکون داد و رفت پایین 

 ناردونه : باش تو برو منم موهامو شونه می کنم میام  

 نیما : باش پس منتظریم

 بیرون رفت و درو آروم بست 

ناردونه با سرعت لباساشو عوض کرد موهاشو شونه  

 زد و باال سرش گوجه کرد

شالی که خیلی وقت بود ازش استفاده توجه به ی ب 

 نمی کرد از پله ها پایین رفت

نزدیک میز که شد نگاهش به بقیه افتاد که منتظرش  

 بودن

 جو خیلی سنگینی بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حق داشتن واقعا نشستن با سورن سر یه میز انگار که 

هیچ اتفاقی نیوفتاده و آدمای معمولی هستن خیلی 

 سخت بود

الی که دقیقا بین سورن و بهراد ها صندلی خبا دیدن تن 

 بود مردد وایساد

نگاه همه چرخید سمتش نیما که انگار ذهنشو خونده  

 باش خواست بلند شه

 اما ناردونه سرشو تکون داد روی صندلی نشست 

سالم آرومی داد بجز سورن و نسیمی که کنار نیما  

 نشسته بود همه جوابشو دادن

اروم هم بحث داشتنم جوابشو حتی بهرادی که صبح با 

 داد

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 پانزدهم_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 زیر چشمی نیم نگاهی به سورن کرد 

 اصال به اومدنش توجه نکرد 

دن جو یکم اروم تر شد صدای مشغول غذا که ش

 قاشق چنگاال فضارو پر کرده بود 

تش با تعجب به با قرار گرفتن لوان نوشابه ای کنار دس

 بهراد نگاه کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بهراد لبخندی زد و گفت :  

 از جلو دستتون دور بود 

صداشو پایین تر آورد جوری که فقط ناردونه بشنوه 

 گفت : 

 بابت حرفای صب متاسفم

 شتم میدونم شمام فقط یه قربانیدمنظوری ندا 

 ناردونه لبخند محوی زد سرشو تکون داد  

راحتی کشید و مشغول  بهراد با دیدن لبخندش نفس

 شد غذاش

ناردونه لیوانو برداشت با احساس سنگینی نگاهی از  

 گوشه چشم نگاه کرد 

با دیدن نگاه سرد و پر حرف سورن آب دهنشو قورت 

 داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نفس باال رفت احساس گرما و صد  بی اراده لیوانو یه 

 البته ترس می کرد

 نمی فهمید چرا اینجوری نگاش می کنه 

ش دست می داد انگار کار کار بودن بهاحساس گناه 

 اشتباهی انجام داده 

با بلند شدن صدای علی نگاه سورن از روش برداشته 

 شد

 علی : میگم از کجا یاد گرفتی هک کنی؟!؟؟!؟! 

 نمی خوام از خودم تعریف کنما  

 ولی من جزو بهترین هکرای خاورمیانه ام

هنوزم نمی تونم کاری که کردیو هضم کنم کجا  

 موزش دیدی؟!؟؟!؟ آ

 سورن : قبل از اینکه برم تیمارستان خودم یاد گرفتم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن خیلی اروم و معمولی جوابشو داد  

 انقدر معمولی که باعث شد همه با تعجب نگاهش کنن 

 حقیقتا هیچ کس انتظار نداشت سورن انقدر اروم باش

 علی شوکه و خوشحال خودشو جلو کشید و گفت :  

 رفتیچجوری خودت یاد گ

اون موقع که به اندازه االن امکانات نبوده چه برسه به  

 اینکه هکو اینا باش

 سورن : ایران نبودم  

ه انگار عجیب ترین و هیجان انگیز ترین حرف علی ک

 ممکنو شنیده باش بیشتر رو میز خم شد و گفت : 

 باورم نمیشه دارم از نزدیک می بینمت 

 ن وجود دارنمی دونی آدمای مثل تو یک در میلیو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اینکه یکیشون تو ایران باهام سر یه میز نشسته باش  

 خیلی خیلیییی عجیبه

رض شده هم صحبت می شدم اگه با یه دایناسور منق 

 انقدر تعجب نمی کردم که از هم صحبتی با تو کردم 

سورن ابرویی باال انداخت سرک پر حرف داشت با 

 دایناسور مقایسش می کرد

 ه پهلوش زد و گفت :نیما ضربه ارومی ب 

 انقد حرف نزن غذاتو بخور 

 ناردونه با دقت بررسیش کرد 

 بهش نمی خورد پلیس باش  

ون هیکالی ورزیده داشتن اما علی ریز نقشو مردا همش

 با نمک بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

صورت سفید و چشمای درشتش حسابی تو چشم 

 بودن 

 مثل اینکه فقط از مغزش استفاده می کرد

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _هدیوان_مرد#

 شانزدهم_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 علی چشمی چرخوند و گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سختت نبود اون همه سال اونجا بمونی 

 می تونستی تو این ساال کلی پیشرفت کنی 

مطمعنن دست رو هر کاری بزاری تبدیل میشی به  

 بهترینش

 بهراد : اره مخصوصا کارای خالف  

 نیما چشم غره ای به بهراد رفت

 اعتماد نداره  نوز به سورنمی دونست ه 

 و ازش خوشش نمیاد 

 د نداشت خودشم زیاد اعتما

 ولی همین که می دونست راهشون با هم یکیه

 باعث می شد کوتاه بیاد  

 سورن تو پیش بردن این پرونده خیلی موثر بود

 حرفای چند ساعت پیشش کامال درست بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بخاطر اون بود که تونسته بودن چند قدم جلو برن 

 تو این چند سال همش داشتن درجا میزدن 

 تسلیم نشد و گفت : علی وقتی جوابی نگرفت  

 به چه کاری عالقه داری!؟!؟؟ 

 سورن نیشخندی زد 

 قلوپی از آبش خورد

سرشو سمت ناردونه که کنجکاو بهش خیره شده بود  

 چرخوند و با لحنی خاص گفت :

 نقاشی.....  

کشیدن سورن یکم  ناردونه ظریف خندید تصور نقاشی

 خنده دار بود

 علی : اااا مطمعنیی؟!،!؟  

 این همه عقلو هوش داری 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بعد فقط به نقاشی عالقه داری؟؟!؟!؟

 اصال تا حاال نقاشب کشیدی؟!؟؟!؟ 

سورن : اوهوم واسه یه آدم زبون نفهم کله شق  

 کشیدم

 قرار بود واسم نگهش داره 

 ناردونه چشم گرد کرد 

 چشمای سورن شدنگاهش میخ شیطنت  

 سریع نگاهشو گرفت 

 خودشو مشغول غذاش نشون داد  

 باورش نمی شد داشت به اون نقاشی اشاره می کرد 

 علی کنجکاو سرشو تکون داد و گفت : 

 باید آدم خاصی باش که براش نقاشی کشیدی

 سورن دستی به گردنش کشید و گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 د نیست فقط یه نقاشی بی ارزش بو

 ن که پرسیدی یادم افتادوجود داره اال حتی یادمم نبود

 ناردونه اخماشو توهم کشید 

 مردک روانی با اون اخالق گندش  

 بجز تیکه انداختن کار دیگه ای بلد نبود 

 اصال به درک که واسش مهم نبوده و نیست

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفدهم_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

باش بهتر که  براش مهمه واسه سورن مهمانگار خیلی 

 نیست

 برای اینکه تالفی کنه گفت :  

حتما نقاشیت واسه اون آدم بی ارزش بوده که نگهش 

 نداشته 

 سورن فهمید ناردونه از نقاشی خبر داره

 پس یکم از گذشته رو می دونست 

 و خوب حرفاشو فهمیده بود  

 جوابشو نداد 

 نیما نگاهشو بینشون چرخوند
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ودیه چیزی این وسط مشکوک ب 

 قاشقی از غذاش خورد و گفت :  

 باید هنرای رزمیو یاد بگیری ناردونه 

 می خوام اگه اتفاقی افتاد بتونی از خودت دفاع کنی

ما همیشه هستیم ولی اگه چیزی شد می خوام بتونی  

 مواظب خودت باشی

 ناردونه آب دهنش قورت داد  

ع و مواظبت از خودش حق با نیما بود باید واسه دفا

 می کرد تالش

ناردونه : اوهوم می خوام یاد بگیرم ولی کی بهم یاد  

 میده؟!؟!؟؟

 نیما : خو.....  

 بهراد : من یاد میدم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگاه متعجب همه و سرد سورن سمتش چرخید  

 ناردونه : مطمعنید!؟!؟؟

 اخه من هیچی بلد نیستم  

 فک کنم اگه نیما یاد بده بهتره

 نمی گیریم وقت شمارم  

 ش دادمچندبار آموز بهراد : قبال

 میدونم چجوری باید از صفر شروع کنید 

 البته اگه خودتون مشکلی نداشته باشید 

 ناردونه سرشو تکون داد و گفت :  

 ااا نه واسه من فرقی نداره

 علی تموم مدت به سورن خیره شده بود 

اگه واقعه عالقه ای به ناردونه داشته باش زیاد از این  

 موضوع خوشش نمیاد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نسیم : موافقم 

 بهتره بهراد بهش یاد بده 

 نیما سرش خیلی شلوغه  

 ناردونه واسه نیما ابرویی باال انداخت 

 نیما منظورشو فهمید اخماشو توهم کشید 

اصال قصد نداشت جوابی به ابراز عالقه های زیر  

 ی نسیم بدهپوست

 وسط این اتفاقا وقت عشقو عاشقی نبود 

  هیچ عالقه ایم بهش نداشت 

با اینکه دخترک از همه نظر کامل بود اما جایی تو دلش 

 نداشت

 سورن : امشب جایی کار دارم بر نمی گردم 

 نیما : کجا میری؟!؟!؟؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : باید به یکی سر بزنم.....

 نیما : کی؟!؟؟!؟ 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _یوانهد_مرد#

 هجدهم_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن : خیلی سوال می پرسی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باش پلیس کار خودتسرت به  

 تو چیزایی که بهت مربوط نیست دخالت نکن 

نیما بدون اینکه ناراحت بشه دست به سینه به صندلی  

 تکیه داد و گفت :

 باید بدونم کجا میری 

 حق نداری بدون مشورت با ما کاری انجام بدی 

 االن هممون تو یه تیمیم 

 سورن : کارم ربطی به پرونده نداره شخصیه..... 

 شاخکای ناردونه فعال شدن 

 سیخ نشست 

اه کرد چه کاری شخصی از گوشه چشم به سورن نگ 

 داشت 

 بهراد : از کجا معلوم دروع نمیگی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن کت بلند مشکیشو برداشت و گفت : 

 آدم وقتی دروغ میگه که از چیزی بترسه 

 تا حاال تو زندگیم دروغ نگفتم

 علی سوتی زد و گفت :  

 نه حرف زدنت خیلی خف

 ...... خیلی سنگینو خاص حرف میزنی

 کشید و رو به علی گفت : سورن دستی به موهاش 

 عاشقم نشو از مردا خوشم نمیاد 

 چشمای همه با این حرفش گرد شد 

 بی توجه نیشخندی زد و بیرون رفت

 علی با صدای بلند گفت :  

 منظورم از این جیزا نبود

 من گی نیستم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط گفتم خیلی خفنی 

 باه برداشت کردی......شتا 

 نیما بلند زیر خنده زد  

خیلی خوب جواب فضولیای پسرک سر به هوا را سورن 

 داده بود

 علی : نخند نشنیدی چی گفت؟؟!! 

 بهراد : تقصیره خودته  

یجوری رفتار می کنی مام دیگه داریم بهت شک می 

 کنیم بچه 

 علی با خباثت گفت : میدونی چیه

وقت تورو انتخاب ا خوشم میومد هیچ اگه واقعا از مرد 

 نمی کردم 

 بهراد چشماشو باریک کرد و گفت : اون وقت چرا؟؟!! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی : چون تایپ من نیستی

 می دونی من بیشتر از ادمایی مثل سورن خوشم میاد 

 پر از جذبه و جدیت 

 خیلی خاصه لعنتی 

 اگه دختر بودم حتما جذبش می شدم  

 کردم مخشو بزنم و سعی می

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نوزدهم_و_دویست_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 

 بهراد اخماشو توهم کشید

 اما خنده محوی روی لباش بود :  

 همین حرفارو می زنی فک می کنن گی دیگه

 علی شونه باال انداخت  

 درحالی که طرف غذاشو بر می داشت گفت : 

 چی بگم واال 

تمال داره اگه همینجوری به جذاب بودن ادامه بده اح

 بشم

 ولی نگران نباش اصال سمت تو نمیام  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کامال در امانی 

 با بلند شدن یهویی بهراد علی دوید سمت آشپزخونه

 نسیم و نیما با خنده بهشون نگاه می کردن  

 حق با نیما بود

 اونقدری که فکر می کرد آدمایی بدی نبودن  

با اینکه هنوزم از نسیم خوشش نمی اومد اما کم کم 

 اشت عادت می کردد

 علی بیرون اومد و گفت : 

 به نظرتون رفت سر یه قرار عاشقانه؟!؟!  

 گفت مربوط به کار نیست پس......

 با دیدن نگاه ناردونه ساکت شد 

رابطه سورن و ناردونه یه  تازه یادش اومد نیما درباره 

 چیزایی گفته بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرشو تکون داد و گفت :  

 ن خانوادشنه بابا احتماال رفته دید

 اصال بهش نمی خورد بخواد بره سر قرار...... 

 بهراد از گوشه چشم ناردونه رو زیر نظر داشت 

 دلش نمی خواست دخترک به سورن نزدیک شود  

 بهراد : خانواده نداره 

ال نداشته باش اونم آدمه ممونه از قبل عاشق چرا احتم

 کسی بوده باش

 نیما : همچین چیزی نیست 

منتظر حرف اضافه ای باش بلند دون اینکه ناردونه ب 

 شد و گفت :

 ممنون بابت شام خیلی خوشمزه بود 

 میرم اتاقم شب بخیر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با قدمایی بلند ازشون دور شد 

 در اتاقشو بست پشت پنجره وایساد 

 اتاقش رو به در ورودی بود  

 نمی دونست چند ساعت وایساد اما خبری ازش نشد 

  واقعا نمی خواست شب بیاد

 ینی پیش کی مونده بود 

 ینی ممکن بود عاشق یکی باش 

 شاید واقعا معشوقه داره نه نه امکان نداره

 پونزده سال تو اون خراب شده بوده  

 چجوری می خواسته معشوقه داشته باش 

 اصال چرا باید واسش مهم باش معشوقه داره یا نه 

 به اون چه سورن که گفت دوستش نداره 

 نمیاد  ز احساساتش یادشخودشم که چیزی ا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس دلیلی نداره بهش فکر کنه 

 نباید الکی فکرشو با این چیزا مشغول کنه

 داره به اندازه کافی اتفاق واسه فکر کردن  

 این یکی دیگه نباید توشون جا شه

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 بیستم_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ساعت سه صبح بود ولی باز خوابش نمی اومد

اینکه سورن این وقت شب کجا مونده از سرش  کرف 

 بیرون نمی رفت

 کالفه از رو تخت بلند شد 

 موهاشو باال سرش جمع کرد 

 باید هواسشو پرت می کرد 

یا حداقل اونقدر خودشو خسته می کرد که وقت نکنه  

 به همچین چرتو پرتایی فکر کنه

 با کم ترین صدای ممکن از اتاق رفت بیرون 

 بودنهمه خواب  

 از پله ها رفت پایین 

 خودشو رسوند به آشپزخونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

صی که می خواستو پیدا همه کمدارو زیرو رو کرد اما قر 

 نکرد

 تو قرصای خودشم نبود  

 دکتر واسش تجویز نکرده بود

 ولی االن واقعا نیاز داشت قرص خواب بخوره 

 خسته بود ولی فکرو خیال نمی زاشت بخوابه 

 ال دوخت نگاهشو به کابینت با 

شاید اونجا باش رو نک انگشتاش وایساد خودشو 

 کشید باال 

  به زور درشو باز کرد

 نمی فهمید چرا باید کابینتو انقدر باال درست کنن

 شاید یکی قدش نرسه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نگاهش به سبد قرصا افتاد با خشم خودشو جلوتر 

 کشید

 نک انگشتاش سبدو لمس کرد اما نتونست بگیرتش 

 ودش کرد هیچ کس نبنگاهش به اطراف 

 صندلیو گذاشت کنار کابینتای پایینو رفت روشون 

ار سبدو برداشت قرص مورد با خوشحالی و افتخ 

 نظرشو برداشت

 سبدو دوباره گذاشت سرجاش درو بست 

 پاشو گذاشت دو صندلی تا بیاد پایین 

 با سر خوردن یهویی صندلی شوکه تکونی خورد 

قبل از اینکه بتونه خودشو کنترل کنه جیغی کشید و  

 افتاد 

 آماده بود با زمین سفو سخت برخورد کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما با افتادنش تو جایی گرم نفس راحتی کشید 

انقد قرصو تو دستش فشار داده بود که لبه هاش  

 دستشو بریدن 

 سوزش تیزیو تو دست احساس کرد 

 سورن : جات خوبه؟؟ 

 ت زده چشاشو باز کردبا شنیدن صداش به

 دوی سورن افتاده بود 

 پس بگو چرا انقد جاش خوب بوده 

 سرش رو سینه گرم و خوش بوی مرد دیوونه بود 

 سورن یکی از دستاشو پشت سر ناردونه گذاشته بود  

 انگار سعی داشته از برخوردش با زمین جلوگیری کنه

 ق ل خود و از روی سورن کنار رفت 

 محکم فشار داد رو شکمش هواسش نبود دستشو 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و گرفتسورن اخی گفت شکمش 

 چشم غره ای به ناردونه رفت و گفت :  

 بجز خراب کاری کار دیگه ایم بلدی؟!؟؟

 ناردونه اخماشو توهم کشید و گفت : 

 مگه من گفتم بیا وایسا زیر من که بیوفتم روت 

 اصال تو یهو از کجا پیدات شد 

 مگه نگفتی امشب نمیای 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_بیست_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن : باید بابت کارام بهت جواب پس بدم!؟؟!؟

 هر وقت بخوام میام هر وقت بخوام میرم  

 سرت تو کار خودت باش

 مواظب باش سرتو به باد ندی 

 با منم یکه به دو نکن 

 نادونه چشماشو باریک کرد 

 آب ریختجوابوش نداد بلند شد یه لیوان  

 قرصو خورد دستشو زیر آب گرفت تا خونارو بشوره  

 همون لحظه سورن پشت سرش وایساد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیره به بریدگیای ریز گفت :

 دستو پا چلفتی کیو دید تا حاال با قرص دستشو ببره 

ناردونه شیر ابو با خشم بست برگشت سمتش و گفت  

 : 

کردی برگشتی منو اذیت  رفتی خوش گذرونیتو

 ؟؟ کنی؟!؟؟!

 سورن ابروهاشو باال انداخت خوش گذرونی؟!؟؟!

 پس دخترک فکر می کرد رفته خوش گذرونی..... 

 نیشخند سردی زد و گفت : 

 اوهوم رفتم حسابی خوش گذروندم 

گذرونیایی که حتما باید آخر شب بهشون از اون خوش 

 برسی 

 ده بودم......از همونایی که نقاشیشو واست کشی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سینش حبس شد نفس ناردونه تو  

 واقعا داشت جلو روش همچین چیزاییو می گفت 

 ناردونه : به اندازه کافی دیدم نسبت بهت خوب هست

 الزم نیست بهترش کنی 

هر قبرستونی بودیو هر غلطی کردی به خودت ربط  

 داره

 الزم نیست کثافت کاریاتو واسه من توضیح بدی 

 شب نمیای فکر کردم ام 

نیت و بدون ترس اینکه بالیی هممون می تونیم تو ام

 سر کسی بیاری بخوابیم 

 اما مثل اینکه اشتباه می کردم

 هرجا باشی بر می گردی.....  

 سورن دندوناشو روی هم فشرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو یه حرکت سریع جلو رفت 

ناردونه با ترس خودشو عقب کشید کمرش به کابیت 

 خورد 

 راه فراری نداشت

روش اسیر شده  کامال تو دستای گرگ ترسناک رو به 

 بود 

سورن سرشو جلو برد خیره تو چشمای ترسیده 

 دخترک سرد و خشن گفت :

زبونتو از حلقومت می کشم بیرون اگه یبار دیگه زبون  

 درازی کنی

ن فکرای مسخرت داری صبرمو احمق کوچولو با او 

 تموم می کنی

 آخر یه بالیی سرت میارم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حرف بزنی  اگه نمی خوای آسیب ببینی قبل از اینکه 

 خوب فکر کن

میدونی که اعصاب درست حسابی ندارم یه بالیی  

 سرت میارم

 ناردونه لباشو با ترس جمع کرد 

 داشت قبض روح می شد  

 سورن همیشه ترسناک بود

نقدر خشن حرف میزد بدتر وحشت زده اش اما وقتی ا 

 می کرد 

 نگاهی به در آشپزخونه کرد 

 کاش می تونست یجوری فرار کنه

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 چشمای سورن هر لحظه ترسناک تر می شدن

 بیشتر تو خودش جمع شد  

 چشماش دو دو میزدن و می لرزیدن

 برعکس سورن کامال خونسرد و سرد بود  

 ناردونه : گشنت نیست!؟؟!؟؟! 

 سوالش باعث شد ابروهای سورن باال بپرن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

واست اینجوری از زیر حرفایی که زد بود فرار می خ

 کنه

 سعی داشت گولش بزنه  

 موفق هم شد

 البته سورن خودش اجازه داد موفق شه 

 از بازی کردن باهاش خوشش می اومد 

 دونه لبشو محکم گاز گرفتنار 

 سوالش خیلی احمقانه بود 

انقدر ترسیده بود که فقط می خواست هواس سورنو  

 پرت کنه

 ن چیزی که به ذهنشو اومدو گفت اولی 

 سورن : می خوای واسم غذا درست کنی؟!؟؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه خوشحال از عوض شدن بحثو سرشو تکون  

 داد

 و گفت : اره 

 نشست سورن عقب رفت روی صندلی 

 و بی حرف بهش خیره شد  

 ناردونه نفس راحتی از دور شدنش کشید

 هنگاه خیره و منتظر سورن باعث شد دست پاچه ش 

 رفت سمت یخچال درشو باز کرد 

 تا کله پر بود همه چی می شد توش پیدا کرد 

 از غذا پختن هیچی یادش نبود  

درست می تو خونه ام با استفاده از گوشیو اینترنت غذا 

 کرد

 االن چیزی یادش نمی اومد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اصال قبال بلد بود غذا درست کنه؟!؟؟؟! 

 دوتا تخم مرغ برداشت سمت گاز رفت

 به میز خیره شده بود  سورن 

 مایتابه رو برداشت روی گاز گذاشت روغنو ریخت

 سرشو تکون داد انگار یکم زیاد ریخته بود 

 کاریش نمی شد کرد  

چشمای خیره و خشن سرعت جرعت نداشت جلوی 

 زیاد حرکت کنه

 پلکاشو رو هم فشرد تخم مرغارو برداشت و شکوند 

ره درست چون پشتش به سورن بود نمی دید چی دا 

 می کنه 

 صدای شکستنو که شنید گوشه لبش باال رفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه تند تند همش زد زردی و سفیدیو باهم قاطی  

 کرد 

 تخم مرغا تو روغن شنا می کردن

 و از داخل گاز گرفتلپش 

 اگه اینو میزاشت جلوش خفش می کرد  

 حتما فکر می کنه داره مسخرش می کنه

گوجه رو گذاشت رو  گازو خاموش کرد نمکو خیارشورو 

 میز 

 مردد کنار گاز وایساد 

 دلش نمی خواست ببرتش

 

 

‼️‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 : خستم زود باش بیارشسورن 

 ناردونه لباشو جمع کرد 

مثل بچه هایی که خراب کاری کرده باشن سرشو  

 پایین انداخت

 گذاشت مایتابه رو جلوش  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 جرعت نداشت به سورتش نگاه کنه

چند ثانیه گذشت با شنیدن صدای برخورد قاشق با  

 مایتابه متعجب سرشو بلند کرد 

سورن بدون اینکه نگاهش کنه خیلی اروم مشغول 

 خوردن شده بود

انگار نه انگار ناردونه یه کیلو روغنو تو ظرف خالی  

 کرده

 سورن : برو بخواب  

 هی به در کردناردونه مردد نگا

 ت فرار کنه االن می تونست خیلی راح 

 دستی به سرش کشید و گفت : نخورش پر روغنه

 سورن : برو بخواب 

 اگه خوب نباش نمی خورم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه تخس سرشو تکون داد و گفت :  

 یه کیلو روغن ریختم توش

 اینجوری بخوری تا صب سنگ کوب می کنی 

 می دونی چقد واسه قلب ضرر داره 

 می خوای بمیری؟!؟؟!؟  

 ستش فشرد و گفت :سورن قاشقو تو د

 انقد نگران من نباش  

فکر می کردم حافظتو از دست دادی یکم سر عقل 

 اومدیو فهمیدی نباید نگران بشی

 نباید به من فکر کنی  

 نباید سمتم بیایو به پروپام بپیچی

 ناردونه ناراحت عقب رفت 

 عا سخت بودارتباط برقرار کردن با سورن واق 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لعنتی چجوری عاشقش شده بود  

 اصال نمی فهمید

 سورن : احمق بودی که عاشقم شدی  

 خودمم نفهمیدم چجوری ازم خوشت اومد

 چند بار کم مونده بود بکشمت 

 ناردونه چشماشو باریک کرد و بی اراده گفت : 

افتخار می کنی می خواستی تنها کسی که تو این دنیا  

 ؟؟!؟!؟دوستت داشتو بکشی

 دست سورن رو هوا خشک شد  

 حرفش یجور عجیبی درد داشت

نباید احساسش می کرد ولی حرفش خیلی سنگین  

 بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اده ناردونه کالفه و ناراحت از بی رحمی که به خرج د

 بود از آشپزخونه بیرون رفت

 نباید همچین چیزی می گفت 

 حرفش خیلی بد بود  

 شته اصال از کجا معلوم فقط اون دوستش دا

 مگه امشب پیش معشوقش نبوده؟!؟!؟

 پس حتما اونم دوستش داره 

الزم نیست نگرانش باش یا عذاب وجدان داشته  

 باش

زندگی تنها چیزی که االن باید بهش فکر کنه نجات  

 داغون شده خودشه 

 زندگی که شاید نصفش به لطف سورن نابود شده باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_بیست_و_تدویس_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 خیره به حرکات دست بهراد سرشو تکون داد و گفت : 

 مطمعنی باید از اینا شروع کنم 

 خیلی راحت به نظر میان

 بهراد با جدیت گفت :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وقتی داری همینجوری تمیرین می کنی راحت

وقتی با حریف تمرینی میری رو تشک یکم سخت  

 میشه

زش استفاده کنی می و وقتی توی واقعیت بخوای ا 

 فهمی چقد سخت و دردناکن 

قرار نیست فقط با انجام دادن یکیشون حریفتو بزنی 

 زمین 

 باید چندتاشو انجام بدی 

ببینی تو چه موقعیتی هستی و کدوم به دردت می باید 

 خوره

اینجوری نیست که خیلی راحت بیای یکیشو انتخاب  

 کنیو اون فنو رو همه پیاده کنی

 لبشو به دندون گرفت ناردونه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کمی قرمز شد احساس می کرد خیلی بچگونه حرف 

 زده 

بهراد که فهمید خجالت زدش کرده یکم نرم تر شد و 

 گفت :

 ولش همینن همه ا 

کم کم یاد می گیری خود من تا بیام اینارو یاد بگیرم 

 سیصد بار کتک خوردم 

 زخمیو کبود شدم پس الزم نیست نگران باشی

 ویی باال انداخت و گفت : ناردونه ابر 

 مرسی خیالم راحت شد

فکر می کردم قراره بدون زخمو کبودی باش حاال که  

 فهمیدم بهتر شدم......

 زیر خنده زد بهراد بلند 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تازه فهمید چه گندی زده 

 اومد ابروشو درست کنه زد چشمش رو هم کور کرد  

 ناردونه : قراره حسابی بهم سخت بگیری!؟!؟؟

 اره نمی خوام اصال بهت اسون بگیرمبهراد :  

 باید یاد بگیری از خودت دفاع کنی  

 اگه یروز ما نبودیم باید بتونی از پس خودت بربیای

 ناردونه : اوهوم مثل نیما حرف میزنی اونم همینو گفت  

 بهراد : حین کار خیلی جدی میشم 

 اگه دیدی خیلی غیرقابل کنترل شدم بهم بگو

سرشو تکون داد و باش آرومی ناردونه با استرس  

 گفت

مثل اینکه قرار بود پدرشو دربیاره حرکات دستشو  

 دنبال می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با دقت به حرفاش گوش می داد 

 اما بازم یسری وقتا کم می اورد

ضربه های دستش قوی بودن نه درحدی که بندازنش  

 و بیهوشش کنن

 اما درحدی بودن که کبودش کنن 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

  من_دیوانه_مرد#

 پنجم_و_بیست_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 مطمعن بود همه بدنش کبود شده 

عضالتش درد می کرد بهراد دستی به گردن خیس از 

 عرقش کشید و گفت : 

 بیا این اخریو یبار دیگه تمرین کنیم

 بعد بریم واسه استراحت امروز دیگه بسه 

 به اندازه کافی خسته شدی 

  ناردونه خوشحال سرشو تکون داد 

یه دوش آب گرم می واقعا دلش می خواست فرار کنه 

 تونست حالشو جا بیاره

 چشماش یکم تار شده بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بخاطر خستگی بود فکر می کرد بخاطر اولین روز  

 بهراد یکم بهش آسون بگیره 

 اما همچین خبری نبود 

مثل اینکه قبال زیاد اهل ورزش نبوده چون احساس می 

 شده بود کرد همه بدنش خرد خاک شیر 

 تشک نشستضربه اخرو زد و رو 

بهراد با لبخند نگاهش کرد موهای دم اسبیش وا رفته  

 بود 

 بهراد : بلند شو بریم تا فردا استراحت کن

 گفت : ناردونه چشم گرد کرد و 

 مگه فردام تمرین دارم؟؟!!  

بهراد : اره هر روز داری هر روزی که خونه باشم و کار 

 می کنیمنداشته باشم تمرین 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چی بهم بریزه باید سریع تر معلوم نیست که همه  

 اماده بشی

ناردونه ناچار سرشو تکون داد بلند شد و جلوتر از  

 بهراد سمت خونه رفت 

داخل که رفتن نگاهش به نیما و علی و نسیم افتاد که 

 رو مبل نشسته بودن

 همشون مشغول برگه های جلو دستشون بودن 

 خبری از سهیل نبود 

 شت می اومد پاییننگاهی به پله ها کرد سورن دا 

 از دیشب که اون اتفاق افتاد دیگه ندیدش 

بی توجه به نگاه خیرش خواست از کنارش رد شه  

 دلش می خواست گریه کنه 

 مطمعن بود همه پاهاش کبود شده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 جون باال رفتن نداشت 

 سورن چشم باریک کرد دخترک خیس عرق بود 

 نداره معلوم بود حال خوشی 

رد شه پله سومو باال نرفته بود که مکث کرد تا ناردونه  

 تلو تلو خوران عقب رفت

کم مونده بود از پله ها پرت شه پایین که سورن با  

 سرعت دست دور کمرش حلقه کرد 

 دخترک کامل تو بغلش فرو رفت

 چشماش بسته بودن 

نیما بهراد نگران سمتشون اومدن بهراد که نزدیک تر  

 ودتر رسید و گفت : بود ز

 خسته شده باید استراحت کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 نیما اخم کرد و گفت : 

 بهت گفتم کم کم بهش اموزش بده

 یادت که نرفته ناردونه دختره تاحاال از این کارا نکرده  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از کارآموزای قلچماقت که نیست بخوای اینجوری 

 سخت بگیری بهش 

سورن بی توجه به بحثشون ناردونه رو خیلی راحت 

 عین پر رو دستاش بلند کرد و باال رفت

 ناردونه با خیال راحت به خواب رفته بود 

 و از درد نالید لپشو به سینه سورن مالید 

 سورن تیز نگاهی به در اتاق کرد  

دلش می خواست خرخره بهرادو پاره کنه ناردونه رو 

 گذاشتروی تخت 

 دست پشت گردنش گذاشت تا ثابت نگهش داره 

باید بیدار می شد دوش می گرفت اگه اینجوری می  

 خوابید تا چند روز نمی تونست بدنشو تکون بده

 زد و صداش کردضربه آرومی به صورتش  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه خسته و بی حال چشم باز کرد دیدن سورن تو  

 اون فاصله باعث شد یک هواسش جمع شه 

 ازم انقدر خسته بود که فقط می خواست بخوابهاما ب

 سورن : نخواب پاشو برو حموم 

 باید دوش بگیری 

 ناردونه سرشو تکون داد و بی حال گفت : 

 خستم جون ندارن نمی خوام توروخدا بزار بخوابم  

سورن : میدونم ولی باید دوش بگیری بعدش میای می 

 خوابی پاشو

برد و سعی کرد  ناردونه نقی زد دست سمت لباسش 

 از سرش دربیاره

 آخی از تکون بدنش سر داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن بی حرف نگاهش کرد شکم و پهلوهاش کبود  

 شده بود

 حرومزاده معلوم بود خیلی سخت باهاش تمرین کرده  

 دست برد و کمک کرد ناردونه لباسشو دربیاره

انقدر خسته بود که نمی فهمید با لباس زیر قرمز  

 بیث سورن نشسته توری جلوی چشمای خ

 سورن نیشخندی زد و اروم گفت : 

 سلیقه خوبی داری جوجه

 امیدوارم ست باش 

و باز کرد دست برد سمت ناردونه بی حال چشماش 

 شلوارش که سورن بلند شد درو بست

لحظه آخر بهرادو دید که داره میاد سمت اتاق اما با  

 بسته شدن در بی حرکت موند 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی دونست چیکار کنه 

 شم تو وجودش می پیچیدخ

 چرا اون روانی باید با ناردونه تو یه اتاق باش 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 اصال چرا درو بست نکنه بالیی سرش بیاره 

 دلش نمی خواست باور کنه عشقی بینشون بوده

درضمن ناردونه حافظشو از دست داده بود پس  

 اد نمی اومد احساساتش ی

رابطشون تو این مدت خیلی سرد بود همه شواهد 

 نشون دهنده این بودن که رابطشون تموم شده

خواست سمت اتاق بره اما با شنیدن صدای نیما  

 وایساد

 نیما : بیا بریم سورن هواسش هست 

ناردونه باید یکم استراحت کنه خوب میشه اگه یکم  

 پیش هم باشن 

 شه حافظش برگرده  شاید بودن سورن باعث
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بهراد با خشم چرخید سمتشو گفت :

واسه برگردوندن حافظش هزارو یکی کار میشه انجام  

 داد

 الزم نیست دختره رو بندازیم تو دهن شیر 

 خودشم قبول داشت سورن شیره 

نه گرگ و کفتار سورن شیر بود و همه اینو می  

 دونستن

نارش رد شد بدون اینکه منتظر جوابی از نیما باش از ک 

 پایین رفت و از خونه بیرون زد

زده همونجا موند نمی فهمید بهراد چش  نیما بهت 

 شده 

شاید بخاطر اینکه به ناردونه فشار آورده عذاب وجدان 

 گرفته 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سعی داشت اون فکری که تو ذهنش بودو خفه کنه

 اجازه نمی داد همچین چیزی حتی به ذهنش برسه  

ماموریتی که جنجال  دلش نمی خواست وسط همچین

 راه بیوفته

ش عزیز و مهم بود اما آدمی نبود با اینکه بهراد واس 

 که بتونه مقابل سورن وایسه 

هیچ کس نمی تونست وایسه و بهتر بود که فقط رو 

 کارش تمرکز کنه 

 اصال نباید میزاشت به ناردونه آموزش بده

فکرشم مسخره بود مگه کال چندبار باهم همکالم  

دن که بخواد از ناردونه خوشش بیاد و اینجوری شده بو

 قه پاره کنه واسش ی

 اگه جلوشو نمی گرفت می خواست چیکار کنه؟؟!؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بره داخلو با سورن دست به یقه شه؟؟!؟؟! 

احتماال بعدش باید جنازه آشوالش شده یکیشونو از  

 تو اتاق می آوردن بیرون 

 باش  خودشم می دونست اون یه نفر قرار نبود سورن

 از پله ها پایین رفت روی مبل نشست

نگاه کنجکاو و نگران علی تکون داد و  سرشو برای 

 گفت :

 حالش خوبه 

چیزی نیست بهراد خیلی بهش سخت گرفته احتماال  

 واسه اون یکم خسته شده 

علی : خودت بهش آموزش بده بهراد دهن آدمو 

 سرویس می کنه

 م اوردیادت نیست چند سال پیش چه بالیی سر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بخاطر همین سخت گیریاش زدم تو کار هکری دیگه 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 نیما : تو پسری فرق داری
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اون موقع ام می خواستی پلیس شیو خیلی از مرحله  

 هارو رد کرده بودی 

علی شونه باال انداخت و گفت : در هر صورت از ترس 

 بستمفلنگو  کارای بهراد

به نظرم خودت بهش آموزش بدی بهتره مطمعنم  

 دختره االن سیاهو کبوده خوبه حاال تو صورتش نزده

نیما : نمیدونم بزار بیاد خونه باهاش حرف میزنم اگه  

 نتونه یکم نرم تر رفتار کنه خودم بهش یاد میدم 

نسیم چشم غره جانانه ای به علی رفت و رو به نیما 

 گفت :

 بزارید خود بهراد آموزش بده دیگهریه خب چه کا 

 نیما کار داره باهاش حرف بزنیم حتما گوش میده 

 اونقدرام دیگه لجباز نیست که بخواد حرف گوش نکنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

درضمن خودش گفت می خواد بهش آموزش بده پس  

 حتما باهاش راه میاد 

منم دخترم دیگه همه این آموزشارو دیدن ولی بیهوش 

 نشدم 

 سادتش زد و گفت : دی به حعلی پوزخن

تو زیر دست بهراد آموزش ندیدی ببینی چه وحشیه 

 پوست ادمو می کنه

 لعنتی به قصد کشت آموزش میده 

 نیما : بسه اون پرونده سبزارو چک کنید 

 احساس می کنم یچی از زیر دستمون در رفته 

 تا شب که سهیل بیاد باید تموم شن...... 

آب گرم گذاشت و کنارش رو سورن ناردونه رو تو وان  

 زانو نشست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دخترک تا گردن تو آبو کف فرو رفته بود 

 دست برد و آروم قفل لباس زیرشو باز کرد و درآورد

کف جلوی دیدشو گرفته زود پس راحتی می تونست  

 کارشو انجام بده

شرتشم درآورد و کنار سوتینش انداخت نیشخندی زد  

 و گفت :

 پس ست بوده  

 به صورتش زد تا از خواب بیدار شه ضربه اومی 

سورن : من دارم میرم بیرون نیام ببینم خوابت برده تو 

 وان خفه شدی

 بشو نداد ناردونه هومی کشید و جوا 

سورن چشماشو باریک کرد و بیرون رفت چند ثانیه 

 بیرون موند و دوباره برگشت تو حموم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

عاقالنه نبود تو اون وضعیت تنهاش بزاره احتمال  

 نکه بالیی سر خودش بیاره خیلی زیاد بودای

درست فکر می کرد ناردونه داشت سر می خورد تو  

 آب سریع جلو رفت و کشیدش بیرون 

االی سینه هاش می رسید و جلوی دیدشو تا کف تا ب

 حدودی می گرفت سر ناردونه رو تنظیم کرد

و گفت : بهت گفتم نخواب نیومده بودم غرق شده  

 بودی دردسر ساز

نگاهش بی اراده سمت قوس زیبای سینه های نادونه  

 رفت

 نفس عمیقی کشید 

اولین بارش نبود که دخترکو لخت می دید اما خیلی  

 دگذشته بو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 دستشو روی برآمدگی های زیباش کشید و گفت :

یه روش کامال بهتره بیدار شی وگرنه مجبور میشم با  

 سکسی بیدارت کنم جوجه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه هومی گفت اما بازم بیدار نشد  

 سورن سرشو خم کرد با خباثت سرشو هل داد

ناردونه شوکه از فضایی که توش قرار گرفته بود بیدار  

 شد

چند لحظه طول کشید به خودش بیاد وحشت زده زده  

 سرشو از آب بیرون برد و نشست

می کرد مزه کفو تو دهنش بلند و خشدار سرفه  

 احساس می کرد

 چیزی نمونده بود باال بیاره  

سورن با شیطنت به سینه هاش که حاال کامال تو 

 دش بودن خیره شد و گفت :دی

 از قبلم بهتر شدن  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه با شنیدن صدای سورن بهت زده سرشو بلند 

 کرد سرفه ای کرد و گفت خشدار گفت : 

 ؟؟!؟؟تو اینجا چیکار می کنی؟!

 من چجوری اومدم اینجا؟؟!؟! 

سورن : من آوردم زیاد تکون نخور دارم از منظره  

 لذت میبرم

دنبال کرد با دیدن خودش تو  ناردونه متعجب نگاهشو 

 اون وضعیت جیغی کشید و تا گردن تو آب رفت

کف دوباره جلوی دید سورنو گرفت و باعث شد  

 اخماش یکم توهم برن

 رس گفت : ناردونه با خشم و ت 

 برو بیرون دیوونه اصال من اینجا چیکار می کنم!؟؟!؟

 سورن : بخاطر ورزش زیاد بیهوش شدی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یکم عضله هات باز شنمنم آوردمت حموم 

 ناردونه نگاهی به خودش کرد و گفت :  

 لباسامو تو...... 

 حرفشو ادامه نداد صورتش قرمز شد 

 سورن : اوهوم من درآوردم

 نیست که قبال ندیده باشم نگران نباش چیزی 

ناردونه چشماشو گرد کرد و با صدایی که دست کمی  

 از جیغ نداشت گفت : 

 چرتو پرت میگیدروغ نگو چرا 

 کجا قبال منو اینجوری دیدی؟!؟!؟ 

سورن با سکسی ترین حالت ممکن بهش خیره شد و  

 گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اگه بخوای می تونم لحظه به لحظشو واست تعریف 

 کنم 

 با خشم دستشو کوبید تو آبو گفت :ناردونه 

 حرفتو باور نمی کنم داری چرتو پرت میگی 

نمی فهمم چرا هرکی از راه میرسه با تنو بدن من  

 خاطره داره 

 بدن سورن خیلی سریع منقبض شد 

 رگای گردنش بیرون زدن 

 چشماش به شدت ترسناک شدن

 ناردونه ترسیده تو خودش جمع شد  

و کشید دستشو دور گردن سورن با خشم خودشو جل

 قه کردناردونه حل

 و بی توجه به تقالهاش اونو جلو کشید  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه وحشت زده به دستش چنگ زد

دیگه واسش مهم نبود نصف بدنش کامال تو دید  

 سورنه

 فقط می خواست از ترس فرار کنه 

 سورن گلوشو فشرد سرشو جلو برد 

اش انقد جلو که خیسی لبای ناردونه رو روی لب 

 احساس کرد

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من_دیوانه_مرد#

 ام_سی_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

سورن : کدوم حروم زاده ای جرعت کرده با تنو بدن 

 دختری که مال منه خاطره داشته باش!؟؟!؟

 ناردونه چنگ زد به دستش و ترسیده گفت :  

 ولم کن مگه خودت نگفتی دوستم نداری

 پس این کارا واسه چیه؟؟!؟  

حساس د رو آدمی که دوستش نداری چرا بای

 باشی؟!؟!؟

 سورن فشار دستشو بیشتر کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نفس ناردونه تنگ شد سورن گاز آرومی از لب  

 پایینش گرفت و خیره تو چشمای گرد شدش گفت :

 هنوزم میگم دوستت ندارم  

ولی دوست نداشتنم دلیل بر این نمیشه که مال من 

 نباشی 

 و هم فشرد و گفت : ناردونه دندوناشو با عصبانیت ر

بهت گفتم نمی تونی کسی که دوست نداریو مال قبلنم 

 خودت بدونی

حاالم ولم کن وگرنه انقد جیغ میزنم تا همه بریزن  

 اینجا 

 سورن نیشخندی زد 

ناردونه پاهاشو تکون داد تا شاید بتونه خودشو دور  

 کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اما فقط تو آب سر خورد باعث شد کفا کنار برن و  

 تر تو دید سورن قرار بگیرهبدنش بیش

 سورن : بجز من کی با بدنت خاطره داره؟؟!؟!؟ 

 ناردونه پلکاشو روی هم فشرد و گفت : 

 هیچکس ولم کن همینجوری یچیز گفتم 

سیاهی چشمای سورن داشتن بیشتر می شدن داشت 

 مثل خواباش می شد

 چیزی نمونده بود از ترس بزنه زیر گریه  

ود والیی که تو خواباش دیده بحاال داشت شبیه اون هی

 می شد

 سورن : بار آخریه که ازت می پرسم 

کدوم حرومزاده ای گفته با تنو بدنی که مال منه  

 خاطره داره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یه کلمه دروغ بگو تا تو همین وان خَفَت کنم..... 

 اشکای ناردونه رو صورتش جاری شدن  

فشار دست سورن نفس کشیدنو براش سخت کرده 

 بود 

 ه : آرش.... ناردون

 نمیاد آرش گفت قبال با هم بودیم ولی من هیچی یادم

 سورن فشار دستشو کم کرد اما ولش نکرد 

آروم گردن ظریفشو نوازش کرد و خیره به اشکاش  

 گفت : 

 گوه اضافی خورده 

اون حرومزاده هیچ وقت دستش بهت نرسیده و قرارم 

 نیست برسه

 میدونی چرا اون بالرو سرت اوردم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ون چند روز نیومدی پیشمو از یکی از پرستارا شنیدم چ

 داری با نامزدت آماده ازدواج میشید

 واسه همین قاطی کردمو اون بالرو سرت اوردم 

یبار واسه همیشه بهت میگم پس خوب حفظش  

 کن.... 

سرشو کنار گوش ناردونه لرزون برد سرد و خاموش در 

ند که گرمای نفساش گردن دخترکو می سوزوحالی 

 گفت : 

این تنو بدن لعنتی فقط زیر من بوده و هست و خواهد 

 بود

 اگه بفهمم به کسی اجازه دادی لمست کنه 

 اول حساب خودتو میرسم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بعدم اون بی همه چیزو می فرستم ته جهنم  

 فهمیدی؟؟!؟!؟

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من_دیوانه_مرد#

 یکم_و_سی_و_یستدو_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

  ناردونه تند تند سرشو تکون داد

 جرعت مخالفت کردن نداشت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

در طرفی خیالش راحت شد که آرش دروغ گفته و قبال 

 باهاش نبوده 

 سورن سرشو تکون داد بینیشو به گردن ناردونه مالید

نفس عمیقی کشید چنگی به موهاش زد سرشو عقب  

 کشید

 گردن دخترک کاشت بوسه هایی آروم و خشن رو 

نش بند اومده نفسای ناردونه تند و نامنظم شدن زبو 

 بود

سورن انقدر محکم می بوسید و گاز می گرفت که  

 مطمعن بود فردا صب کل گردنش کبود میشه

می خواست مهر مالکیتشو حسابی به رخ همه به  

 خصوص خود ناردونه بکشه 

 بوسه آخرو رو ترقوه ناردونه کاشت و عقب کشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سر دخترک روی جای مخصوص وان تنظیم کرد و  

 گفت : 

یی که زدمو یادت نره زیادم دم پر این بهراده حرفا

 نشو 

 میدونی که اگه زیاد بره رو مخم چی میشه!؟؟!؟

 نه جوابشو نداد جون نداشت چشماشو باز کنه ناردو 

سورن با خشونت چونه شو گرفت و گفت : شنیدی چی 

 گفتم؟!؟؟!؟

ناردونه چشماشو باز کرد خسته و درمونده گفت :  

 فهمیدم..... 

 سورن واقعا ترسناک بودن  چشمای

 احساس می کرد داره به کهکشان نگاه می کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ودن بی اراده گفت : همونقدر ساکت و پر از رمزو راز ب 

 چشمات مثل خوابام شدن...... 

سورن پلکی زد می دونست سیاهی چشماش بیشتر 

 شده 

همیشه وقتی عصبانی می شد چشماش سیاه تر و 

 ترسناک تر می شدن 

نی میشد هیوالیی که درونش بود میومد وقتی عصبا

 بیرونو خودشو نشون می داد 

ل چیزی سورن : وقتی عصبانی میشم سیاه میشن مث

 که واقعا هستم میشن......

 ناردونه پلکی زد 

 نمی فهمید چرا چشماش انقدر خاص بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

انگار اصال واقعی نبودن شاید قبال عاشق چشماش  

 شده

 عاشقشون شه  خیلی ترسناکن چطور تونسته 

 ناردونه : قبال چشماتو دوست داشتم؟؟!؟!؟ 

سورن تکون آرومی از سوالش خورد پوزخندی زد و 

 گفت :

داشتی اولین بار که دیدیم ترسیدی اما گفتی چشمای  

 قشنگی دارم درست مثل اسمم.....

 ناردونه سرشو تکون داد و حرفی نزد 

عاشق مثل اینکه خودش از سونم دیوونه تر بوده که  

یه دیوونه زنجیره ای که همه ازش می ترسیدن و از 

 قضا چند بار سعی کرده بکشتش شده 

 بتی چیزی داشتهشاید کمبود مح
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

البته فک نکنم از طرف سورن محبتی بهش رسیده  

 باش که بخواد جذبش بشه

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 بودم ناردونه : نیما میگه عاشقت 

 خودتم میگی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودمم احتمال میدم بوده باشم  

 نمیادچون آدم تو حالت معمولی با این بالها کنار 

اون اوایل که حافظمو از دست داده بودم همش تو  

 خوابم بودی

 انگار حافظم سعی داشت یجوری تورو برگردونه 

 ولی نمی تونست 

 هیچی یادم نمیومد و نمیاد 

دوممون درک نمی کنیم چرا همه اینا به کنار هیچ ک 

 عاشقت بودم

 اینم به کنار که تو نبودی 

اش عاشق آدمی مثل من البته باید از خداتم بوده ب 

 بشی

 ولی مثل اینکه قلبی واسه این چیزا نداری 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

در هر صورت منم االن حافظه و احساسات درست  

 حسابی ندارم که بخوام بگم عاشقتم

 خالص شدم پس از دست اون احساسات احمقانه 

 سورن سرشو تکون داد و سرد گفت : 

 نمی تونی خالص شی  

میشه دوباره عاشقم همین که جلو چشمت باشم باعث 

 شی 

 شاید همین االنشم شده باشی 

 این نگرانیای گاهو بی گاهتو

اینکه به معشوقه داشتنم حسادت می کنی باعث  

 میشه بفهمم هنوزم مثل قدیمی

 نمی کنه و اسیب دیدهبا اینکه مخت درست کار  

 اما مثل اینکه قلبت هنوز خوب کار می کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و با اولین نگاه دوباره با دیدن من به تپش افتاده 

 ناردونه یکم بیشتر تو اب رفت و گفت : 

 نیستم به خودم قول میدم دیگه عاشقت نشم 

 نمی خوام دیگه مثل اون دیوونه ای که قبال بودم بشم  

 غلطی بکنه  قلبمم حق نداره همچین

 شو جلو کشید باز داشت خطرناک می شدسورن خود

 ناردونه : بقیه تهدیداتو بزار واسه بعدا  

 االن می خوام برم بیرون

 سورن نیشخندی زد و گفت : خوبه بیا بیرون 

 ناردونه نگاهی به وضعیتشون کرد و شاکی گفت :  

 میشه بری بیرون لباس تنم نیست 

 لباس تنت نیست سورن : میدونم کامل دیدم

 البته خودم لباساتو دراوردم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه کمکی می کنه باز بگم همه چیو قبال دیدم 

 چیزی واسه قایم کردن نداری 

ناردونه دندوناشو روی هم فشرد دلش می خواست از  

 عصبانیت جیغ بکشه

 ناردونه : بسه به اندازه کافی امشب اذیتم کردی 

 برو بیرون 

 زیات بردارز این دیوونه بایه ذره ام که شده دست ا 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 سورن چشماشو باریک کرد 

 بلند شد تو یه حرکت تیشرتشو درآورد

 ناردونه جیغ آرومی کشید و چشماشو بست  

 ناردونه : چیکار می کنی دیوونه 

 واسه چی لخت میشی

 آوردی میگم برو بیرون واسه چی لباستو در 

 سورن بی توجه بهش دست برد سمت شلوارش 

 ناردونه چشم گرد کرد و وحشت زده گفت :  

 نکن درنیار دیوونه

 سورن شلوارشو درآورد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه چشماشو محکم بست تا چیزی نبینه 

 لب پایینشو محکم به دندون گرفته بود 

 دهنش پیچید انقدر محکم که مزه خون تو  

 لختم  سورن : االن کامال لخت

حتی شرتم پام نیست اگه چشماتو باز کنی چیزای 

 خوبی میبینی

 اگه دوست داری می تونی یکم دیدم بزنی  

 ناردونه : دید زدن بخوره تو سرم 

 برو بیرون اگه یکی بیاد ببینه چی میگه خدایا

 سورن به دیوار تکیه داد و گفت : 

 اد تو اتاق یه دختر تنها چرا یکی باید بی 

 ی که تو حمومه اونم وقت

 ناردونه با حرص دستشو کوبید تو ابو گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سوال خوبیه 

 البته باید از خودت بپرسی  

تو حموم یا دختر تنها اونم لخت دقیق چه غلطی می 

 کنی 

 سورن : من فرق می کنم

 این دختری که ازش حرف میزنی مال منه 

 ناردونه : نیستم  

 واسه بار هزارم میگم

 ه دوست نداریو مال خودت بدونی نمی تونی ادمی ک 

سورن دستشو گذاشت زیر چونه ناردونه و سرشو بلند 

 کرد

 نادونه چشماشو محکم تر از قبل بهم فشرد 

 و لبشو بدتر از قبل گاز گرفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ش لب ناردونه رو از زیر سورن با انگشت شصت 

 دندونش بیرون کشید 

 دستشو کشید رو خون کم رنگ لبش و اروم گفت :

 ای دوست داشته باشم؟؟!؟! می خو 

 ناردونه شوکه چشماشو باز کرد

خواست مخالفت کنه اما با یادآوری لخت بودن سورن  

 چشماش گرد شدن

با دیدن شرت مشکی که تنش بود ناخداگاه نفس  

 راحتی کشید

 کم مونده بود دوباره بزنه زیر گریه 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه : نمی خوام

 نه می خوام دوستم داشته باشی 

 نه می خوام کاری باهام داشته باشی 

 نه می خوام مال تو باشم  

 دست از سرم بردار

 سورن انگشتشو از رو لب ناردونه برداشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با کاری که کرد نفس ناردونه تو سینش بند اومد 

 سورن آروم انگشت خونیشو مکید  

 از حد خواستنی و سخت بودن چشمای سیاهش بیش 

 خیلی غیرقابل نفوذ 

 اونقدری که انگار یه سنگ بزرگ جلوی چشماشو

 گرفته بود 

 و اجازه نمی داد هیچ کس احساساتشو ببینه یا بفهمه

 بی اراده دست سورنو گرفت و عقب کشید 

 ناردونه : نخور کثیفه 

 مگه خون آشامی 

 سورن : خون آشام نیستم 

 مولی دیوونه هست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اخرین باری که چک کردم یه پونزده سالی تو  

 تیمارستان بودم 

 یاداوری کنی  ناردونه : میدونم الزم نیست

 نیما همه چیو واسم گفته

 سورن دوباره انگشتشو کشید رو خون لب ناردونه 

 اینبار گرفت جلوی دهن خودشو گفت :  

 بخور 

 ناردونه چشم گرد کرد

 سرشو عقب کشید و گفت : 

 وام حال بهم زنهنمی خ 

 سورن سرشو کمی کج کرد و گفت :  

 خون خودته... 

 یگهناردونه : باش خون خونه د
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مگه منو تو داره 

 کثیفه نمی خوام بخورم  

 سورن : ولی من خوردم

 اونم مال تورو  

 ناردونه چشماشو جمع کرد و گفت : 

 دیدم بهتم گفتم اون کارو نکن

 حال بهم بزنه  

فت انقدر محکم که زخمی شه و سورن لبشو گاز گر

 خون بیاد

 ناردونه بهت زده خواست جلوشو بگیره 

 اما دیر شده بود 

 سورن دست تو موهاش برد سرشو جلو کشید 

 زخم لب پایین ناردونه رو اروم گاز گرفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تا دوباره باز شه 

 و بی توجه به اخش بوسیدش 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه شوکه و دردمند چنگی به شونه عریانش زد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مزه خون سورنو تو دهنش احساس کرد 

 ضربه محکمی به سینش زد

 تا ازش جدا شه 

 اما هیچ تاثیری نداشت 

سورن دست آزادشو تو آب برد و دور کمر داغ و خیس  

 دخترک حلقه کرد 

 و اونو باال کشید

 دور شهناردونه نفس زنان سعی داشت ازش  

 اما تالشش هیچ فایده ای نداشت 

 به سینه گرم و عضالنی سورن چسبیده بود 

نمی فهمید مگه این همه سال تو این دیوونه خونه  

 ورزش کرده بود

 که انقدر بدنش عضالنی بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن انقدر بوسیدش که دیگه داشت خفه می شد

 ش زد بی جون ضربه ای به سین 

 لباشو آزاد کرد سورن که انگار حالشو فهمید

 ناردونه ازش دور نشد 

فاصله لباشون انقد کم بود که ناردونه فقط بتونه نفس  

 بکشه 

ناردونه بی حال سرشو چرخوند و به شونه سورن تکیه 

 داد 

 فقط می خواست از لباش دور شه

 سورن : خوشمزه بود مگه نه؟!؟؟!  

 ای ناردونه : تو دیوونه

 سورن : میدونم  

 ه بود مگه نه ؟!؟؟!؟نگفتی خوشمز
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : نه مزه کوفت می داد  

 مگه خونم خوشمزه میشه اخه 

 سورن : پس باید دوباره امتحانش کنیم

 واسه من که خیلی خوشمزه بود  

 مزه خونتو دوست دارم 

 ناردونه ترسیده سرشو تکون داد و گفت :

 نه نه خوبه 

 تم ینی دوستش داش 

 خوشمزه بود

 وفشو زد و گفت : سورن نیشخند معر 

 خوبه

 پس اگه خوشت اومده می تونیم بازم امتحانش کنیم 

 ناردونه : نمی خوام توروخدا بسه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واسه امروز به اندازه کافی اذیتم کردی 

 برو بیرون 

 سورن نگاهی به خودش کرد و گفت : 

 انقد تو وان تکون خوردی منم خیس کردی

 باید حموم کنم 

 و گفت :  ناردونه خودشو عشق کشید 

 برو اتاق خودت حموم کن لعنتی

اگه یکی ببینه حموم کرده داری از اتاق من میری  

 بیرون چه فکر کوفتی می کنه

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 سورن : دیدن من آوردمت تو اتاقت

 می دونن یه احساساتی بینمونه 

تی داره تو این اتاق پس احتماال حدس اینکه چه اتفاقا 

 میوفته واسشون سخت نیست 

 ناردونه چشماشو باریک کرد و گفت :

عمرا اگه کسی فکر کنه من با توی دیوونه تو حموم  

 باشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 احتماال فکر می کنن تا االن خفم کردی  

 سورن : اره همون که تو میگی

 لند شو دوش بگیریم بریمب 

 ناردونه دستشو کشید و با خشم گفت :  

 قط همینم مونده کال لخت بشم ف

 با تو دوش بگیرم

 سورن : همین االنشم کال لخت با هم تو حمومیم 

 یا بیا بیرون  

 یا من میام تو وان

 ناردونه بی اراده زیر گریه زد و گفت : 

 برو بیرون 

 انقد اذیتم نکن  

 سورن نگاهی بهش کرد و گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گریه نکن میری رو مخم

  ناردونه : برو بیرون 

 سورن بلند شد رفت زیر دوش

 دستش که رفت سمت شرتش 

ناردونه ترسیده جلوی چشماشو گرفت و سرشو  

 چرخوند

 هیچ وقت حرفشو بارو نمی کرد 

 اینکه با آرش خوابیده باش 

 اینه که با سورن خوابیده باش خیلی قابل باورتر از 

اخه کدوم احمقی میره با یه دیوونه قاتل روانی می  

 خوابه 

 رن خودشو شست و بیرون رفت سو

 ناردونه نفس راحتی کشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بلند شد درو قفل کرد 

 پشت در نشست و سرشو به دیوار تکیه داد 

 چشماشو بست 

 تو همین نیم ساعت ده کیلو وزن کم کرده بود...... 

 وهاشو بافت و پشتش انداختم 

 موهاش هنوز یکم خیس بودن 

 اما حوصله خشک کردن نداشت 

 شوار کشیدن خوشش نمی اومد اصال از س 

 صدای نیمارو شنید که واسه ناهار صدای می کرد

 از اتاق بیرون رفت 

واسه اینکه به سورن رو به رو نشه با سرعت از کنار  

 اتاقش گذشت

 از پیچ پله ها که پیچید محکم به کسی برخورد کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هینی کشید و محکم به پشتش چنگ زد که نیوفته  

نگاهش به سورن افتاد که با اخمای سرشو که بلند کرد 

 توهم نگاهش می کرد

 آب دهنشو با ترس قورت داد 

 لباسشو ول کرد و سریع از کنارش گذشت 

 لعنتی به شانس گندش فرستاد

 مثال می خواست از دست اون فرار کنه

 دقیقا افتاده بود تو بغلش

 گوشت تلخ با اون اخمای همیشه توهمش 

 نشست وسط نیما و علی رو صندلی 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ومد نسیم کمی بعد ا

 با اخم کنار سهیل نشست 

 چشم غره ای به ناردونه رفت 

 و باعث شد ابروهای علی و ناردونه همزمان باال بپره

 سورن رو به روی ناردونه کنار بهراد نشست 

 همه غذا کشیدن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رو به ناردونه گفت :علی قاشقی غذا خورد و 

 بهتری؟!؟؟!  

 ناردونه دستی به گردنش کید و گفت : آره

 معلومه قبال اصال ورزش نکردم 

 روز اولی فیتیله پیچ شدم 

 بهراد لبخندی زد و گفت : 

 از فردا یکم سبک تر باهات کار می کنم  

 نباید زیاد بهت فشارمی اوردم

 ناردونه : نه بابا خوبم عیب نداره 

 خودمم هست خیلی ضعیفم تقصیر 

 علی : بهراد خیلی سخت کار می کنه 

 چی من هکر شدمفک می کنی واسه  

 بهراد : تو کال خیلی ضعیفی مثل دخترا می مونی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نسیم ابرویی باال انداخت و گفت :  

 چرتو پرت ترین چیزی بود که تا حاال تو عمرم شنیدم

 نمی فهمم چرا هرکی می خواد یه چیز ضعیفو مثال 

 بزنه میگه مثل زنا و دخترا

 من تا حاال یه بارم تو عمرم سر تمرین قش نکردم

 ناردونه ام چون تا حاال تمرین نداشته اینجوری شده  

 زنا اصلنم ضعیف نیستن

 همه بهت زده بهش خیره شده بودن 

 ناردونه آروم و خندون واسش دست زد و گفت : 

 ایول خیلی خوب گفت 

 ستیمما زنا اصلنم ضعیف نی 

مثال تنها کسی که این وسط بدبختیا و بالهایی بیشتر  

 و هنوز زندست سورنهاز من سرش اومده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 منم به عنوان یه زن ضعیف خیلی قویم مگه نه؟؟!؟؟!  

 بی اراده به سورن خیره شد 

 منتطر بود اون تایید کنه 

 سورن ابرویی باال انداخت و گفت :

 دیگه اونقدرم که میگی بدبخت نیستیم 

 علی بلند زیر خنده زد نیمام خندید و گفت :  

 مثل خوبی بود 

 ناردونه دستی به موهای خیسش کشید و گفت :

 به هر حال زنا خیلیم قوین 

 علی : موافقم 

 بهراد : فک کنم تنها مخالف این جمع منم

سورن بی توجه به بحثی که پیش اومده بود رو به نیما  

 گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بودمو چک کردی؟!؟؟! پرونده هایی که بهت داده 

نیما دست از غذا خوردن کشید و گفت : اره یه چیزی  

 توشون بود که نتونستم بفهمم 

 سورن : چی؟!؟!؟

 نیما : تنها نبودی مگه نه؟!؟!؟  

 ون ندادسورن خیره بهش ساکت موند واکنشی نش

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

 دونم کی باهات بوده نیما : فک کنم می

 دنبالت می گرده  

 سورن : تنها بودم

 نیما سرشو تکون داد و گفت :  

 نبودی سورن تنها نبودی

تنها نابغه دیوونه ای که از اون دیوونه تر و کله شق  

 تره خودتی

 می خوام بهش بگم پیدات کردم و زنده ای 

 سورن اخماشو توهم کشید و سرد گفت : 

 م گفتم که تنها بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : چرا نمی خوای پیدات کنه؟!؟؟!؟

 سورن چشماشو چرخوند  

گاه و به ناردونه ای که با نگرانی نگاهشون می کرد ن

 کرد 

سورن : همه بالهایی که سر ناردونه اومد بخاطر 

 نزدیک شدنش به من بود

 اینکه شماها این همه سال گیر این پرونده اید 

 ا اومدم بخاطر اینه که من یه نابغه به دنی 

هرکی نزدیک این اتفاقا بشه نابود میشه و آسیب می 

 بینه 

 بزار زندگیشو بکنه 

 اقا باز شهنمی خوام پاش وسط این اتف

 نیما بهت زده نگاش کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باورش نمی شد سورن این حرفارو میزنه  

 ینی واقعا نگران اون بود

 یا این حرفا فقط نقشش بودن تا اونو نبینه 

 ؟!؟؟!؟نیما : نگرانشی 

سورن دستشو لبه لیوان کشید و سخت تر از قبل  

 گفت : 

 تنها آدم زنده گذشتم اونه 

داریم توش دستو پا میزنیم دور بزار از این کثافتی که 

 بمونه

 قبال زندگی گوهی که داشتمو باهاش سهیم شدم 

 و دیدم آسیب دید  

 نمی خوام دوباره این اتفاقا واسش تکرار شن

 ای تو هم بهشون خیره شده بودناردونه با اخم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لبشو به دندون گرفت 

 حسادت خیلی شدید زیر پوستش رفته بود 

 دلش می خواست بلند شه و ازشون دور شه 

 ینی کی بود که انقد واسه سورن مهم بود 

 نیما : فکر می کنه مردی 

 سورن : خوبه بزار همینجوری فکر کنه  

 واسش بهتره فکر کنه من مردم 

 م واسه هیچکس خوب نیستزنده بودن

 نیما دستی به صورتش کشید و گفت :  

 خیلی وقته پاش تو این کثافتی که میگی باز شده

 همونقدر که دنبال تو بودن دنبال اونم بودن 

 سورن با چشمای پر از خشم نگاهش کرد و گفت :  

 گرفتنش؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_سی_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 :  ما سرشو تکون داد و گفتنی

 نه از اول باهامون کار کرد

 واسه همینم چهار چشمی هواسمون بهش بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خودشم با اون مخ نابغه ای که داره تونست راهاشونو  

 ببنده و نزاره دستشون بهش برسه

 سورن دستی میون موهاش کشید 

 کالفه شده بود 

اش با دیدن چشمای پر از غم و دلگیر ناردونه ابروه 

 باال پریدن

 ناردونه نگاه ازش گرفت و مشغول غذاش شد 

 نیما خیره به سورن گفت : داره بابا میشه.... 

 سورن تکون محکمی خورد  

 حرفش باعث شد همه بهش خیره شن 

 ناردونه با خیال راحت

 بقیه با تعجب و سورن.....  

 ساسات متفاوت بود کمی شوکه بودسورن پر از اح
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ماه دیگه به دنیا میاد نیما : بچش چند 

 سورن سرشو تکون داد 

 بی طاقت دستی به یقه لباسش کشید 

 داشت پدر می شد 

 بهش میومد  

لبخند محوی زد و لبخندش از نگاه تیزبین علی دور 

 نموند 

با صدایی بلند که بهت زدگی توش مشخص بود گفت : 

 دی؟؟!!؟؟داری می خن

 دناردونه با چشمای گرد شده بهش خیره ش 

 واقعا لبخند داشت  

سورن دستی به لبش کشید و دوباره صورت سردش 

 برگشت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی : اینی که می گیدی کیه؟؟!؟ 

خیلی دلم می خواد ببینمش ینی کیه که انقد واسه  

 سورن عزیزه؟!؟؟ 

 نیما خندید و گفت : حقیقتش خودمم شوکه شدم

 کردم انقد واکنش نشون بدی فکر نمی  

 سرد باشی گفتم شاید مثل همیشه

 پس واقعا با هم کار می کردید مگه نه؟!؟؟  

 سورن : می کردیم

 با یه بچه چجوری داره وسط این جنگ زندگی می کنه  

 یجوری پاشو از این بازی قطع کنم 

 نیما شوکه گفت : می تونی؟!؟؟! 

 سورن متفکر گفت : نمیدونم

 شاید اگه خودش لجبازی نکنه و همکاری کنه بتونیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه بفهمی هستی میمونه مگه نه؟!؟!؟؟ نیما : 

 سورن نگاهش کرد و سخت گفت : 

 اره واسه همینمم نباید بفهمه من هستم 

 باید فکر کنه مردم  

 هرجا برم مرگ و درد باهام میاد 

 نمی خوام دوباره بندازمش تو بدبختی 

 نیما : با هم ساختیدش 

 سورن : اره ولی بیشترش کار من بود 

 خودم باال آوردمبیشتر گندارو 

 اون نباید پاش تو این ماجراها باز می شد 

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

مثل اینکه یکم گیج شدید یه اسپویل کنم کسایی که 

ا سورن دارن جلد دوم ماتو می خونن میدونن اونی که ب

 ��همکار بوده ساواش

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهلم_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 م تونیم تا آخر قایمت کنی نیما : نمی

 ساواش زرنگه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میفهمه دارم یچیزیو ازش پنهون می کنم 

 می گرده خودش پیدات می کنه

 اون وقت همه چیز بدتر میشه  

 کنهسورن : اصال از کجا مطمعنی می خواد پیدام 

خودش خوب میدونه بودن من ینی دردسر و مشکل  

 بیشتر

با زنو بچه ای که داره قطعا دلش می خواد از این  

 شه  دردسرا دور

 نیما سرشو تکون داد 

حقیقتا زیادم مطمعن نبود ساواش می خواد سورنو 

 ببینه یا نه

 وقتی از سورن حرف میزو خیلی سرد و خاموش بود 

 فهمه دقیقا چه احساسی دارهیجوری نبود که بتونه ب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سمت ناردونه چرخید و گفت :  

 شوهر سابق زن ساواش آرش بوده

 بهش خیره شدنهمه شوکه با چشمای گرد شده  

 نادونه بی اراده به سورن نگاه کرد  

یادشه اون شبی که نجاتش داد گفت واسه پیدا کردن 

 آرش نجاتش داده

 سورن دندوناشو روی هم فشرد و سخت گفت : 

 اون حرومزاده آخرش واسه خودمه  

 بهراد : همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیوفته

بزنیو بیوفتی به  قرار نیست بخاطر انتقامت قانونو دور 

 جون مردم

 تا همین االنشم چند نفرو کشتی  

 قاتلی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می فهمی که چی میگم؟؟!؟؟ 

 علی و نیما نگران تو جاشون تکون خوردن  

 بوهای خوبی نمی اومد

 انگار قرار بود طوفان بشه 

 سورن بی توجه به بهراد رو به ناردونه گفت :  

 ؟!؟؟! تو این مدتی که پیشش بودی چیا ازش فهمیدی

 ناردونه لبشو گزید و کمی تو خودش جمع شد

 لحن سورن بیش از حد خشن ک ترسناک بود 

انگار عصبانیتش از بهرادو می خواست سر اون خالی  

 کنه 

 ناردونه : نمی دونم هیچی ازش نفهمیدم

اصال اونقدری پیشش نبودم که بخوام چیزی ازش  

 بفهمم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : خوب فکر کن  

 تیت یه تکونی بدهبه اون حافظه لعن

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه ناراحت اخماشو توهم کشید 

 حق نداشت تو جمع اینجوری باهاش حرف بزنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بهراد با خشم بلند شد و گفت : 

 مواظب حرفات باش  

 دیگه داری میری رو مخم 

 سورن سرشو بلند کرد و ترسناک بهش خیره شد

 نیما با احتیاط جلو رفت 

 بهرادو عقب کشید و گفت :  

 یستبسه االن وقت این حرفا ن

 توام آروم بگیر سورن حق نداری ناردونه رو اذیت کنی  

 اونم به اندازه تو ضربه خورده 

 یادت که نرفته چیا شده

حافظش بخاطر خود تو اینجوری داغون شده تو  

 داغونش کردی 

 نهسورن : می تونه برش گردو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی هیچ تالش لعنتی نمی کنه 

 نیما : هرچی ناردونه می دونستو منم می دونم 

 همه کارامون باهم بود 

 هر سوالی داری از خودم بپرس  

فشاری به سینه بهراد که سعی داشت جلو بره وارد 

 کرد و آروم گفت : 

 بس کن از پسش برنمیای 

 خطرناکه 

 بهراد بهت زده خشکش زد

 ت همچین حرفی میزدواقعا نیما داش 

 کرد نمی تونه از پس سورن بربیاد واقعا فکر می 

 مگه کی بود که همه انقد ازش حساب می بردن 

 جز یه قاتل عوضی چیز دیگه ای نیست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : خیلی چیزا هست که تو نمی دونی  

 ولی نادونه می دونه 

 نیما : گفتم که همه کارارو باهم می کردیم 

 خودم از همه...... 

 تان کوفتی نبودیسورن : تو هیچ وقت تو اون تیمارس

 که بخوای بدونی من از چی حرف میزنم  

 اون کسیه که همش پیشم بود

خاطرات لعنتی که اون فراموش کرده رو هیچکس  

 یادش نیست

 ناردونه بهت زده روی صندلی نشست  

 سورن دنبال خاطراتشون بود؟؟!؟؟! 

 چرا؟!؟؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ره و هیچ معنی واسش مگه نمی گفت دوستش ندا 

 نداره؟؟!؟!؟ 

مگه نمی گفت فقط واسه خاطر اطالعات نجاتش 

 داده؟؟؟! 

پس چرا می خواست خاطراتی که فقط خودشون ازش 

 خبر داشتنو برگردونه؟؟!؟؟!

پس چرا دنبال خاطراتی بود که مطمعنن ناردونه توش  

 عاشق بوده 

 و صد البته یه دیوونه تمام عیار؟!؟؟

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_چهل_و_دویست_پارت#
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 نیما نفس عمیقی کشید و خسته گفت : 

 اینجوری نمیشه سورن

 با فشار آوردن بهش چیزی یادش نمیاد 

 بدتر داری می ترسونیش 

 خودت که نابغه ای باید بهتر بدونی  

با یادآوری خاطره های قبلی می تونی کمکش کنی 

 حافظش برگرده
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 . ا نمیشه.....با این کار 

 سورن از پشت میز بلند شد و سرد گفت :

 خاطرات ما دقیقا یه همچین چیزایی بودن  

 جنگ و ترس و وحشت

 خواست بره اما با صدای ناردونه متوقف شد  

 ناردونه : اگه جنگو وحشتو ترس بودن 

 ارزش برگشتن ندارن 

 پس تو چرا انقدر دنبالشونی؟!؟؟!؟ 

 یدسورن دستی به گردنش کش

 که حرف دیگه ای بزنه از خونه بیرون رفتبدون این 

 بهراد با خشم دست نیمارو پس زد و گفت :  

 هیچ میفهمی داری چیکار می کنی نیما

 چرا انقدر بهش بها میدی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اون یه قاتل دیوونه روانیه  

 باید االن با زنجیر می بستیمش 

 نه اینکه وایساده باشیم اینجا دنبال خاطراتش باشیم 

 نیما : سورن کلید حل این پرونده لعنتیه بهراد

 سعی کن خودتو کنترل کنی لعنتی 

 نمی بینی خودمم عصاب درست حسابی ندارم 

دلم می خواد جلوشو بگیرم تا اصال چشمش به ناردونه  

 نیوفته

ر کنم نه اون اما نمی تونم نه می تونم ناردونه رو دو 

 دیوونه ر..... 

 .... ناردونه : دیوونه نیست.

 با دیدن چشمایی که سمتش چرخیدن

 فهمیدن بدون اینکه متوجه باش اون حرفو زده 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستی به موهاش کشید و آروم گفت :  

 می دونم خیلی ازش می ترسید

 خودمم می ترسم  

رو مخمه همش فکر می کنم االنه که دیگه یه بالیی 

 اره سرم بی

 سورن خیلی خطرناکه

 دیدیم باهوش بیشتر از هر آدم دیگه ای که 

 اونقدری که مطمعنن هممونو ترسونده 

 بی کله و بی مخ از هیچی نمی ترسه  

حق با نیماست اگه با بهراد یا هر کس دیگه ای درگیر 

 شه 

 قطعا اون ادمو نابود می کنه قوی تر از هر آدم دیگه ای
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_چهل_و_دویست_پارت#
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 اینجوریهنمی فهمم چطور 

 شاید مثل این نابغه بودنش قویم هست 

اگه نبود که این همه سال تو اون جهنم زنده نمی  

 موند....... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نسیم ابرو باال انداخت و گفت : 

 داری ازت طرفداری می کنی؟؟!؟

 ناردونه لب گزید اخم کرد و گفت : 

 نه ینی نمی دونم شایدم دارم می کنم  

 می ترسم و حساب میبرم ولی منم به اندازه شما ازش

 اون واقعا کلید حل تموم این بدبختیاس  

 و اینکه می دونم ترسناکه ولی دیوونه نیست

 اگه کاریش نداشته باشید کاریتون نداره...... 

 از غم بهش نگاه می کردنیما با چشمای پر  

 ناردونه خوش قلبش مثل همیشه نگران سورنی بود  

 اومد که حتی درست حسابی یادش نمی 

با تموم این اتفاقا بازم می خواست ازش محافظش 

 کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

می خواست از آدمی که هیچ نیازی به این حرفا و کارا  

 نداشت محافظت کنه

 بهراد با خشم محکم به صندلی کوبید و گفت : 

یجوری حرف نزن انگار آدم خوبیه یا این چیزایی که  

 گفتی خوبن

 می کنه اون دیوونه روانی هر کاری دلش بخواد 

 واسش مهم نیست کی به کیه 

 وقتش که برسه خودت می بینی چه حیوونیه 

 می بینی چه هیوالی ترسناکیه  

وقتی خودتو به دندون گرفتو تیکه پارت کرد می 

 فهم....

 بهراد خفه شو  نیما : بسه 

 علی نگران بلند شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همه چیز داشت بدتر می شد  

  بهراد از سورنم غیرقابل کنترل تر بود

ممکن بود سرشو به باد بده ناردونه بلند شد و بی حرف 

 از سالن رفت

 بهراد : آخرش خودم اون کثافتو می کشم 

 نیما با جدیت به در اشاره کرد و گفت : 

 امشب تو ماشین کشیک بده  

 علی : کسی جامونو نمی دونه فک نکنم....

 نیما : امشبو تو ماشین لعنتیت کشیک میدی..... 

 شو تکون داد بهراد سر 

 جدا از دوستی که داشتن نیما ازش باالتر بود 

 و باید از دستوراتش اطاعت می کرد 

 روز بدتر و بدتر می شد فضای خونه هر
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 معلوم بود قرار نیست اتفاقات خوبی بیوفته........ 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_چهل_و_دویست_پارت#
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 ناردونه روی تخت چرخید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می دونست ساعت چنده ن

 هوا گرگو میش بود نور کم ماه اتاقو روشن کرده بود

د شوکه هینی با دیدن چیزی که کنارش روی تخت بو 

 کشید 

سریع دستشو روی دهنش گذاشت تا صداش بلند 

 نشه

سورن سرشو رو یه دستش گذاشته و خیلی آروم  

 خوابیده بود

یین ناردونه یکم خودشو عقب کشید اما از تخت پا 

 نرفت 

 پتو رو از رو خودش کنار زد 

یادش نمی اومد موقع خواب پتو رو خودش کشیده 

 باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگاهی به پنجره کرد باد سردی میومد  

 اتاق خیلی سرد شده بود نصف پتو زیر سورن بود

چهار زانو نشست پتوی قسمت خودشو آروم کشید رو  

 سورن

نفسشو حبس کرده بود می ترسید بیدارش کنه اما  

 نکرد 

 خداروشکر بیدار نشد با تاپ و شلوارک خوابیده بود

 باز نکرده بوداول شب گرمش بود اما پنجره رو  

 حتما کار سورنه  

با اینکه هنوز از حرفاش دلخور بود اما بازم دیدنش تو 

 این شرایط واسش عجیب بود 

نمی فهمید چرا انقدر دنبال خاطراتشونه ینی چیز 

 !؟ خاصی تو گذشته هست؟!؟؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بجز عشقی که دیگه وجود نداشت چی می تونست 

 باش؟!؟!؟؟ 

 اش؟؟!؟؟!شاید می خواست دوباره عاشقش ب

نه بابا عمرا این یکی نیست شاید یچیز بهش گفته که  

 یادش نمیاد...... 

 خودشو جلو کشید 

 موهای مشکی و بلندش روی پیشونیش ریخته بودن 

 دستشو جلو برد آروم لمسشون کرد 

 ساش بی اراده بلند شده بودن صدای نف

اگه بیدار میشد و این کارشو می دید چیکار می 

 کرد؟!؟؟!

 بانی می شد؟!؟!؟ عص 

 شایدم مثل همیشه سرد نگاهش کنه و بره......
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شایدم بغلش کنه...... 

 فکر اخرش باعث شد خندش بگیره  

 لبخندی بزرگ روی لباش نشست

 این اخری دیگه توهم خالص بود...... 

 تو خواب خیلی بی آزار به نظر می رسید  

با اینکه همیشه نسبت بهش خشونت خاصی به خرج 

 داد و کلی می ترسوندشمی 

 ترسید ولی بازم زیاد ازش نمی 

 نمی دونست چرا  

 شاید بخاطر این بود که یه گذشته ای باهم داشتن

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

نکه گذشته چندان جالبی نبود و باعث شده بود تا با ای

 پای مرگ بره 

 باعث شده عاشقش شه اما حتما یه یچزی بوده که

باز شدن ناگهانی چشمای سورن باعث شد خشکش  

 بزنه 

 آب دهنشو قورت داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سعی کرد تکون نخوره تا خوابش ببره 

 شاید تو خوابو بیدار باش و نبیندش

 چشماشو بست سورن پلکی زد و دوباره 

 با ترس نفسشو آزاد کرد  

 چیزی نمونده بود سکته کنه شانس آورده بود

 خوردشو عقب بکشه خواست 

 اما با گرفته شدن دستش ترسیده تو جاش پرید 

شونش به کنار تخت خورد آخی گفت و به خودش  

 پیچید

 سورن سریع بلند شد و نشست 

 نگاهی به جایی که ناردونه گرفته بود کرد  

ا صدایی گرفته و خشدار که جذابیتشو چند برابر می ب

 کرد گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باز خودتو ناقص کردی

ناردونه چشماشو چرخوند سورن دستشو کشید و  

 گفت :

 بزار ببینم چیکار کردی با خودت......  

 ناردونه خودشو عقب کشید و گفت : 

 خوبم چیزیم نشد 

 سورن توجهی به حرفش نکرد

 رد کنگاهی به شونه لختش  

به لطف تاپ بندیش گردن و باالی سینه هاش کامل تو 

 دید بودن

 سورن شونه قرمز شدشو نوازش کرد و گفت : 

 عادت کردی همش خودتو داغون کنی 

 ناردونه : فقط یه ضربه آروم بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چیزی نشد

 سورن سرشو تکون داد ازش فاصله گرفت 

ناردونه فکر کرد می خواد بره اما بجاش سورن روی  

 ت دراز کشید خت

 سرشو روی پاهای ناردونه گذاشت و چشماشو بست

ناردونه بهت زده داغ کرد باورش نمی شد سورن  

 همچین کاری کرده باش

 ینی واقعا االن رو پاهاش خوابیده بود 

انگار راحت ترین جای ممکن باش چشماشو با خیال  

 راحت بسته بود

 ناردونه : چیکار می کنی؟؟!؟؟  

 ام بخوابم ساکت باش وسورن : می خ

 ناردونه تخس گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

این همه جا می خوای رو تخت من رو پای من  

 بخوابی؟!؟؟! 

 خودم پس چیکار کنم؟!؟؟!؟

 سورن خشدار گفت : یکم دیگه بلند میشم 

 ناردونه لبشو از شنیدن صدای گرفتش گاز گرفت 

 بی اراده دستشو سمت موهای سورن برد 

د الی موهایش سورن مردد بود آروم دستشو سر دا 

 نفس عمیقی کشید

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ششم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : چی تو گذشته مون بوده که می خوایش؟!؟؟!

 دوستم که نداری 

 همشم که تو تیمارستان بودی 

 نکنه اطالعاتی چیزی بهم داده بودی؟!؟؟! 

 دی زد و سکوت کردسورن نیشخن 

 دستشو عقب کشید سورن :ناردونه  

 ادامه بده 

 ناردونه با تخسی گفت : نمی خوام 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستم درد گرفت 

 تازه پامم درد گرفت 

 خوابیدی روش 

 سورن خسته و سرد گفت : 

 ادامه بده ناردونه حرف نزن سرم درد می کنه 

 ناردونه : چرا درد می کنه؟!؟؟ 

ت دادی که بخوای مثل من مگه توام حافظتو از دس 

 رد بگیری؟!؟؟!؟ سرد

سورن : مگه حتما باید حافظمو از دست داده باشم که 

 سردرد بگیرم

ناردونه مکثی کرد دوباره مشغول نوازش موهای  

 سورن شد

 ناردونه : یکم از گذشته بگو چجوری بودم؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتما خیلی ازت می ترسیدم مگه نه؟!؟! 

 سورن آروم چشماشو باز کرد 

 ن سوالی می پرسید؟؟!؟!؟خیره نگاهش کرد چرا همچی

 می خواست درباره رابطشون بدونه  

 یا گذشته ای که یادش نمی اومد؟؟!؟!؟

 سورن : اوهوم می ترسیدی االنم می ترسی 

 ناردونه : فک نکنم به اندازه قبل ازت بترسم 

سورن : اگه حافظت سر جاش بود می دونستی باید  

 خیلی خیلی بترسی

سنه تو یه اتاق بودن این موقع شب با یه شیر گر 

 خیلی خطرناکه 

 ناردونه بهت زده نفس عمیقی کشید

 سعی کرد خونسردی خودشو حفظ کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط داشت بهش هشدار می داد 

  چیز تازه ای نبود قبال چند بار این کارو کرده بود 

 ناردونه : آقا شیره دندوناشو تیز کرده یکیو بخوره؟!؟؟!؟

 لی نه هرکیوسورن خشک خندید و گفت : اره و 

 ناردونه : نگفتی  

 سورن : چیو؟!؟؟! 

 ناردونه : از گذشته...... از گذشتمون 

 چجوری بودیم؟!؟؟!؟

 سورن دوباره چشماشو بست  

 رهانگار می خواست خیلی واضح همه چیزو به یاد بیا

 ناردونه دستشو حرکات داد  

سمت گونه هاش برد و با نوک انگشتاش شروع به 

 دنوازش کردنش کر
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 مژه های سورن تکونی خوردن اما باز نشدن

 مژه های سیاه و پرپشتی داشت برعکس ناردونه بود 

 سورن : همیشه سعی داشتی حالمو خوب کنی 

 یسری وقتا که حوصلم می گرفت نقش بازی می کردم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که انگار داری پیشرفت می کنیو  

 آخرش بهت می فهموندم همش بازی بوده 

 و هیچ کس نمی تونه همچین کاری کنه 

 خیلی می خورد تو پرت 

با شونه های آویزون و شکست خورده می همیشه 

 رفتی

 ناردونه : ولی باز بر می گشتم..... چرا؟!؟!؟ 

 سورن : نمی دونم 

 شاید چون عاشقم بودی  

 چشمامو دوست داشتی

 دن اما دوستشون داشتیبا اینکه ترسناک بو 

 ناردونه نوازششو سمت چشمای سورن برد 

 شدسورن چشماشو باز کرد و دوباره بهش خیره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : چه بالیی سرشون اومده؟!؟؟!  

 چرا اونقدر سیاه بودن؟!؟؟!؟ 

 سورن : بخاطر داروهاییه که بهم تزریق می کردن

 یه ماده تقویت مغزه  

اموش کردیو به یاد که کمک می کنه چیزایی که فر

 بیاری 

 ناردونه شوکه گفت : مگه توام حافظ..... 

 سورن : نه فقط وانمود می کردم چیزی یادم نمیاد

 نمی تونستم بزارم دستشون به اون ماده برسه 

 ناردونه کنجکاو تکونی خورد و گفت :  

 ینی چشمات دیگه اون رنگی نمیشن

 بجز وقتایی که عصبانی میشی 

 و حالت عادی می مونن؟؟!؟!؟بقیه وقتا ت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن سرشو تکون داد گرفته و خشداد گفت : 

 دوست داری همینجوری بمونن؟!؟!؟؟  

 ناردونه لبشو گاز گرفت

 دلش می خواست حرف دلشو بزنه 

 اما خیلی مسخره و دیوونگی بود 

 سورن با انگشت اشارش لبشو آزاد کرد 

 شو عقب کشیدناردونه از تماس دستش لرزید سر 

 و بی اراده گفت : قبلیا قشنگ تر بودن 

 محکم دستو روی دهنش کوبید  

 نباید همچین حرفی میزد 

مطمعمن سورن دلش نمی خواست همچین چشمای 

 ترسناکی داشته باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

داشت خاطره های ترسناک و سخت گذشته رو براش  

 یادآوری می کرد

 

❌❌❌❌ 

 

 من_دیوانه_مرد#

 شتمه_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن نرم و محو لبخند زد 

 ناردونه با اینکه حافظشو از دست داده بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما بازم مثل قدیم بود 

انگار بدونه اینکه بفهمه یا حتی بخواد به کسی که قبال  

 بود تبدیل می شد 

 هیچی نمی تونست اونو از کسی که بوده دور کنه

 هنوزم چشمای کهکشانی سورنو دوست داشت 

 سیده گفت :ناردونه مردد و تر 

 بزنم  نمی خواستم همچین حرفی 

 ینی نمیگم چشمای قبلیت از االنیا بهترنا نه

 االنیا خوبن اینجوری راحتی دیگه 

اگه چشمای قبلیتو داشتی همه ازت می ترسیدن و با  

 ترس بهت نگاه می کردن

 رسیدم ولی بازم.....حتی شاید منم می ت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ینکه به لبشو گاز گرفت چشماشو چرخوند بدون ا 

 سورن نگاه کنه گفت : 

 بازم میگم اونا قشنگ تر بودن..... 

 سورن بی حرف بلند شد و از تخت پایین رفت

 ناردونه بهش خیره شد تا ببینه چیکار می کنه 

 سورن سمت آیینه رو دیوار رفت  

 گاه می کردناردونه با تعجب به کاراش ن

ت آیینه تو زاویه دیدش نبود واسه همین نمی تونس 

 چیز زیادی ببینه

 فقط دستشو می دید که با چشماش ور میره  

 سورن : چشماتو ببند

 ناردونه : چی؟!؟؟!؟  

 سورن : چشماتو ببند
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه اب دهنشو قورت داد و گفت : چرا؟؟!؟ ناراحت  

 شدی منظوری..... 

 چشماتو ببندسورن : 

 واسه بار آخر میگم ببندشون 

 اشو بستناردونه نگران و ترسیده چشم 

 نفساشو تند شده بودن 

 تکون خوردن تختو احساس کرد  

چندی نگذشت که گرمای نفسای سورنو روی گردنش 

 احساس کرد 

 سریع و بی اراده گردنشو جمع کرد

 خواست چشماشو باز کنه اما با حرف سورن مکثی کرد  

 سورن : بازشون کن ولی نترس..... 

 ناردونه : چیز ترسناکیه؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : اوهوم خیلی ترسناکه.....سورن  

 ناردونه : نمیشه نبینم!؟؟!؟ 

 سورن : نترس بازشون کن...... 

 ناردونه چنگی به لباسش زد 

 می دونست سورن خیلی بهش نزدیکه 

 گرمای بدنشو احساس می کرد  

 صداش کنار گوشش بود 

 و گردنشو قلقلک می داد

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من_دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نهم_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 با مکث و تردید چشماشو باز کرد

همونقدر که از بستنشون می ترسید از باز کردنشونم  

 وحشت داشت

 می ترسید سورن چیز ترسناکی آورده باش.....  

 چیزی که دید نفسش بند اومد  با

 چند بار پلک زد

باورش نمی شد واقعا داشت همچین چیزیو از نزدیک  

 می دید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نو نشست تا هم قد سورن بشهبی اراده روی دو زا

 دستشو جلو برد  

 سورن بدون اینکه پلک بزنه بهش خیره شده بود

 می خواست خیلی دقیق و شفاف واکنششو ببینه 

ناردونه بدون اینکه متوجه نگاه داغ و سوزان سورن  

 بخاطر نزدیکی زیادشون باش 

سرشو جلو تر برد آروم مژه های سورنو لمس کرد و 

 گفت :

 شبیه کهکشانن خیلی قشنگن......  واقعا 

 پس تموم این مدت لنز گذاشته بوده

 ؟سورن : نمی ترسی؟!؟؟!

 ناردونه پلکی زد و گفت :  

 نه اونایی که می ترسن یا دیوونه ان یا عقلشون کمه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اخه چرا باید از همچین چیز خوشگلی بترسم

 سورن : همه می ترسن 

دی هم از هم از این کهکشانایی که بهشون خیره ش 

 صاحبشون

 ناردونه : منم از صاحبشون می ترسم 

 اما نه به اندازه بقیه 

 کشانا نه خیلی خوشگلنولی از که 

واسه همینه که هیچ وقت خاطره چشمات از ذهنم پاک  

 نشد

 و از اول تو خوابم بود 

مثل اینکه ذهنم قصد نداشته به همین راحتیا همچین  

 چیز زیباییو فراموش کنه 

 آروم ترقوه ناردونه رو نوازش کرد و گفت :سورن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شاید قلبت بوده؟!؟؟ 

 ناردونه گیج و منگ چشمای سورن گفت : 

 هوم چی قلبم بوده؟؟!؟؟  

سورن دستشو سمتش گردنش برد و با نوازشش ادامه 

 داد 

پوست سفید و نرم ناردونه زیر دستش مثل ابریشم 

 بود 

 یاری.....سورن : شاید قلب می خواسته منو به یاد ب

 چشمای ناردونه از لمس دست سورن خمار شدن 

 عین یه بچه گربه شده بود 

 ناردونه : نمیدونم شایدم بوده 

 سر از کار قلبو ذهنم درنمیارم  

 انگار با من االنم زیاد سازگاری ندارن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حسابی در تالشن تا من قبلیو برگردونن نظر تو  

 چیه؟!؟؟

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من_دیوانه_مرد#

 پنجاهم_و_یستدو_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن : درباره چی؟!؟؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ه : درباره کسی که االن هستمناردون 

 دلت می خواد همینجوری بمونم 

 یا مثل قبل بشم؟!؟؟!؟  

 سورن دستشو عقب کشید و گفت : 

 نمیدونم واسم فرقی نداره 

 ناردونه اخماشو توهم کشید

 دور شدن دست سورن باعث شد از سرما مور مور شه 

 ردونه : ینی کسی که قبال بودمنا 

 واست فرقی نداره با کسی که االن هستم  

 مگه نگفتی دلت می خواد حافظم برگرده

 داشتی دعوام می کردی که چرا چیزی یادم نمیاد 

 سورن نگاهی به دستای دون دونش کرد 

 پتو رو بلند کرد و دورش پیچید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه راضی از گرمای پتو و توجهی که از سمت  

 ورن بهش رسیده بودس

 لبشو گاز گرفت و لطیف خندید 

 سورن خیره به لبخندش گفت : 

دوست داری کسی که االن هستیو ترجیح بدم به  

 کسی که قبال بودی؟!؟؟!

 ناردونه لبخندشو جمع کرد  

 حاال سوال سخته چرخیده بود سمت خودش

 یشه زرنگ بودسورن مثل هم 

 ه تونست بزارتش الی منگن و کسی نمی 

مخصوصا ناردونه ای که واسه سورن عین یه متن 

 کامال خوانا بود 

 ناردونه : نمیدونم هر دوش خودمم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 البته خیلی دوست دارم حافظم برگرده 

 دلم می خواد دوباره همون ادم قوی که قبال بودم بشم

گرده داغ مامان از یه طرفم می ترسم اگه حافظم بر 

 بابام یادم میوفته

 گریه کنم از االن بگم قراره حسابی  

 سورن دستاشو عقب برد و روی تخت گذاشت

خیره به ناردونه گفت : پس کسی که االن هستی  

 بمون

 همینقدر ساده و خنگ بمون 

 ناردونه اخماشو توهم کشید و گفت : 

 خنگ نیستم 

 خیلی باهوشم ناسالمتی دکترما 

 سورن : نیستی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 درواقع بهتره بگی بودی

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من_یوانهد_مرد#

 یکم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : حافظم که برگرده بازم میشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن : جرعت نداری دوباره برگردی سر اون کار  

 آشغالی که داشتی

 ناردونه چشماشو جمع کرد و سخت گفت :  

 شغلم آشغال نبوده

 بابا می گفت درسم خوب بوده  

 کارمم خوب انجام می دادم

 دی االن یه دکتر موفق شده بودم.....اگه تو نبو 

 سورن : مطمعنم می شدی 

 نرو ولی دیگه سمت این کار  

 یروز همه اینا تموم میشن 

دیگه ردی از منو این اتفاقای ترسناک تو زندگیت نمی 

 مونه

 باید برگردی به زندگی رنگارنگی که قبال داشتی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید از اول شروع کنی 

 ی نباید بری سمت همچین چیزای 

 کارای ترسناک نکن 

 برو دنبال هنر

 ناردونه با غم پلک زد و گفت :  

 ن روزی برسهفکر نکنم همچی

 سورن : میرسه خودم همه چیو تموم می کنم  

تنها کاری تو باید بکنی اینه که همه این اتفاقارو 

 فراموش کنیو از اول شروع کنی

 از صفر شروع کن  

 ناردونه : تو چی میشی؟!؟؟؟ 

 : من چی میشم؟!؟؟!؟ سورن 

 ناردونه : تو کجا میری؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وقتی اینا تموم شن می خوای چی کار کنی؟؟!؟! 

 توام می خوای از اول شروع کنی؟!؟ 

 از صفر؟!؟!؟  

 سورن سرد نگاهش کرد و گفت : 

 واسه من همچین چیزی وجود نداره ناردونه

 چیزی به اسم صفر واسه من وجود نداره  

 و تاریکیا تو وجود منه  ریشه این اتفاقا

 رو تموم کنم من قراره تموم این اتفاقا

می دونی وقتی می خوان یه درختی که هیچ فایده ای 

 نداره رو قطع کنن

اول شاخه هاشو می برن بعد خودشو اخر از همه ام  

 ریشه هاشو درمیارن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چون نهال بعدی که می خوان بکارن باید جا داشته 

 باش

 جاشو می گیرهو ریشه درخت قبلی  

 زندگی منم دقیقا همینطوره 

ته ای مشکال و تاریکیا رو نابود کنم تا همه باید ریش 

 اینا تموم شن

 این ریشه سیاهو نابود می کنم  

 ناردونه بغض دار سرشو تکون داد و گفت : 

مگه اون نهال کوچولو چقد می خواد جا بگیره که 

 بخاطرش بخوان ریشه درخت قبلیو نابود کنن

 

 

❌❌❌❌ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن : فقط بحث اینکه چقد جا می گیره نیست

 بحث جاییه که گذاشتنش 

 جاش از اول اشتباه بوده  

 و بهتره یبار واسه همیشه نابود شه.......

 ناردونه : نابود کردن خودت انقدر راحته؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ه فکرشو می کنیم سورن : اوهوم از اون چیزی ک 

 راحت تره

 ناردونه : توام می تونی از اول شروع کنی 

 درست مثل من 

 مثل نیما و بقیه 

 سورن نیشخندی زد و خشدار گفت : 

این شروع دوباره ای که ازش حرف میزنم فقط  

 مختص توعه

 فقط واسه تو این کارو می کنم 

شروع دوباره داشتن باشن یا  اینکه بقیه ام بتونن یه 

 نه

 چیزی نیست که بتونم دربارش حرف بزنم 

 ناردونه : می تونن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هممون می تونیم از اول شروع کنیم 

 سورن : نه هممون ناردونه 

 فقط اونایی که آلوده نشدن می تونن 

 ناردونه پتو رو بیشتر دور خودش پیچید  

 نور کمرنگ ماه صورت سورنو روشن کرده بود

 یلی خوشگل بودخ 

 آخر عمرش به این صحنه خیره شهمی تونست تا  

 چشای سیاهش با رنگ ماه قاطی شده بودن 

 واقعا چجوری از این چشما می ترسن  

 به خودش حق می داده که عاشقش شده باشه 

 مطمعنن اولین قدمی که واسه این عشق برداشته

 بخاطر چشماش بوده 

 و گرم می کرد چشمای جادوییش که قلب ناردونه ر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ی بهم خیره نشوسورن : اینجور

 کار دستت میدم 

 ناردونه نگاهشو گرفت 

 لبشو خیس کرد 

 نگاه داغ سورنو احساس کرد 

 دقیقا به لباش خیره شده بود 

ناردونه : اگه همه چیز خوب پیش بره و نیما همه رو  

 دستگیر کنه

 توام می تونی بی گناهیتو ثابت کنیو 

 از اول زندگیتو شروع کنی مگه نه؟!؟؟ 

 سرشو عقب برد سورن  

 به سقف خیره شد

 ناردونه محو رگای برجسته و سیبک گلوش شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

لعنتی انگار یه مجسمه تراشیده شده رو جلوش  

 ودن گذاشته ب

 خیلی زیبا بود

 سورن : بی گناه و من خیلی از هم فاصله داریم 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ن داد و گفت : ناردونه سرشو تکو

ندارید سورن تو تموم این مدت تو اون خراب شده 

 زندانی بودی

 نه خبری از خانوادت داشتی و داری 

 نه کار اشتباهی کردی 

 اونا اذیتت کردن 

 می خواستن بکشتنت 

 زجرت دادن من می تونم تو دادگاه شهادت بدم 

سورن : شهادت کسی که حافظشو از دست داده  

 تاثیری نداره

 ناردونه با غم سرشو تکون داد و گفت : 

 باش پس من نه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما می تونه  

میگه چجوری این همه سال زندونیت کردن و آزارت 

 دادن 

 سورن سرشو چرخوند و جدی بهش خیره شد

دخترک بامزه و دوست داشتنی و البته بی عقل سعی  

 داشت زنده نگهش داره

 کنه....  سورن : نیما اخرین کسیه که همچین کاری می 

 ناردونه اخماش  توهم کشید و گفت :

 ی نگواینجور 

 نیما ادم بدی نیست 

 این همه کمکمون کرده  

 سورن : من آدم کشتم ناردونه و نیما اینو می دونه

 اینکه تا االن کاری نکرده  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بخاطر اینه که می دونه کلید حل این پرونده منم

 دارهمی دونه بدون من حتی یه قدمم نمی تونه بر 

 داگه این دلیال نبودن تا االن بازداشتم کرده بو 

 خندید دوباره به سقف خیره شد و خندان گفت : 

 احتماال تا االن سرم رفته بود باالی دار  

 ناردونه شوکه با چشمای گرد شده بهش خیره شد

نیما همچین کاری نمی کرد سورن داشت کمکشون  

 می کرد

 د ناردونه : گذشته رو یادم نمیا 

 ولی این اتفاقا تو گذشته نیوفتاده

 جون من اونارو کشتیتو واسه نجات  

 می تونم واسه این یکی شهادو بدم  

 سورن : می خوای چی بگی!؟؟!؟؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

می خوای بیای بگی بخاطر نجات جون من  

 کشتشون؟!؟؟!؟

اونام میگن باش چون تویی بیخیالش می شیم و  

 میزاریم بره 

 بچه نباش ناردونه 

خوب میدونی ته این اتفاقا واسه من فقط  خودت

 تاریکیه

همونطور که گفتم احتماال فقط تویی که ته این اتفاقا  

 می تونی از اول شروع کنی

 وگرنه ما انقد تو این گودال کثافت فرو رفتیم 

 که بیرون اومدنمون غیر ممکنه 

 هرچقد بیشتر تالش کنیم بیشتر فرو میریم 

 شیم انقدر فرو میریم که غرق 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و به چیزی که حقمونه برسیم 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه : چرا فکر می کنی حقت اینه که نابود شی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پونزده سال از زندگیتو نابود کردن سورن

 باید یه کاری کنی 

 هنوز خیلی وقت داری  

 واسه از نو شروع کردن هیچ وقت دیر نیست

 من هستم قول میدم کمکت کنم 

 سورن پلکی زد  

 نگاهشو دوباره به ناردونه داد 

 واسه یه لحظه با خودش فکر کرد

اگه به عنوان یه ادم معمولی با ناردونه اشنا می شد  

 چی می شد؟!؟؟!؟ 

 چجوری زندگی می کردن؟!؟؟!

مثل ادمای معمولی خوشحال و شاد با می رفتن بیرون  

 و می گشتن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خوردن و شهرو زیر پا میزاشتن بستنی 

با هم دعوا می کردن و عاشق می شدن عاشقی می  

 کردن

 ناردونه : به چی فکر می کنی؟!؟؟  

 سورن : به همه چی

 ناردونه : منم تو اوم همه چیا هستم؟!؟؟!  

 سورن : می خوای باشی؟!؟؟!

 ناردونه آروم سرشو تکون داد و گفت : 

 نی کنمی خوام به همه چی فکر  

 نمیشه بجای همه چیز فقط به یه چیز فکر کنی

 سورن : به چی؟!؟؟ 

 ناردونه : به من 

 سورن ابرویی باال انداخت و گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واسه مغز نابغه من خیلی کوچیکی 

 توش گم میشی 

 اندازه یه دنیا جا توش هست 

 ناردونه اخماشو تو هم کشید و گفت : 

 خب همه رو توش جا نده  

 این همه چیز فکر کنی مگه مجبوری به

 سورن : نمیشه فکر نکرد 

 هزار تا چیز تو ذهنم هست  

باید انقدر بهشون فکر کنم تا بالخره یه راهی 

 واسشون پیدا کنم

 ناردونه : پس اون یکی فقط به من فکر کنه 

 سورن صاف رو تخت نشست  

 خودشو جلو کشید

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 زانو هاش پتوی دور ناردونه رو لمس کردن 

 ن یکی ؟!؟؟!سورن : کدو 

 ناردونه پتو رو از دور خودش باز کرد 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

جلو رفت انقد جلو که نفسای گرم سورنو روی 

 صورتش احساس کنه 

 ناردونه : قلبت 

 م؟!؟؟سورن نفسی گرفت و گفت : قلب

 ناردونه : اوهوم قلبت 

 ط من باشم می خوام تو این یکی فق 

 هیچکسو غیر من توش جا نده

 میشه؟؟!؟!  

 سورن پشت دستشو اروم رو گونه ناردونه کشید

 مثل پروانه بود 

 نرم و آسیب پذیر  

 خودش مثل آتیش بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

آتیشی که خیلی راحت می تونست این پروانه دوست  

 داشتنی

 که دورش می چرخیدو بسوزونه و نابود کنه 

 شدیا باید خودش خاموش می  

یا باید میزاشت این پروانه زیبا تو آتیشش بسوزه و  

 نابود شدنشو تماشا کنه 

ناردونه بی اراده چشماشو بست و مست نوازش دست 

 سورن شد

 نوازشی که سرمارو ازش دور می کرد  

 سورن لب باالشو گاز گرفت

 خنده سردی کرد و خاموش گفت :  

 مثل قبلی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

در احمق و ساده ونقبا اینکه چیزی یادت نمیاد ولی هم 

 ای 

 هنوزم فکر می کنی می تونی منو تغییر بدی 

 فکر می کنی می تونی سرنوشتمو تغییر بدی

و از من یه آدمی که نبودم نیستم و قرارم نیست باشم  

 بسازی 

 ناردونه چشماشو باز کرد و گفت : 

 چرا در مقابل خوشبختی مقاومت می کنی

کوفتی من  نگیسورن :چیزی به اسم خوشبختی تو زن 

 وجود نداره دختر خانوم

 اینو واسه همیشه تو ذهنت فرو کن 

اگه فکر می کنی می تونی نزدیکم بمونی و خوشبت  

 بشی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید بگم کامال در اشتباهی 

 نزدیک من چیز بجز بدبختی و درد نیست 

این خوشبختی که دنبالشی یه جایی دور از منه خیلی  

 دور 

شه می تونی درستش می ناردونه : اگه خودت بخوای

 کنی

 سورن چونه ناردونه رو محکم گرفت و فشرد 

 ناردونه شوکه و ترسیده اخی گفت 

سیاهی چشماش از قبل بیشتر شده بودن عصبانی  

 بود؟!؟؟! 

 سورن سرشو جلو برد و خشمگین گفت : 

 نمی خوام درستش کنم 

 و در جواب سوالش باید بگم نه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمیشه

 نه تو قلبم واست نیستهیچ جایی نه تو ذهنم  

مطمعن باش اصال قلبی ندارم که بخواد جای کسی  

 باش.......

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 ناردونه خسته و بی حس روی پله ها نشسته بود

 منتظر اومدن بهراد بود 

 تا به ادامه تمریناتشوت برسن 

 می گذشت ته از اتفاقات اون شب دو هف 

 و سورن ازش فاصله می گرفت

 البته این کارا ازش بعید بود  

 معموال هیچی نمی تونست اذیتش کنه

 اما مثل اینکه این دفعه فرق می کرد 

از اون شب به بعد نگاهش نمی کرد و باهاش حرف  

 نمیزد 

 ناراحت بود؟!؟!؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شایدم حرفای ناردونه باعث شده بود 

شته تو دلش به وجود بیاد اون امیدی که هیچ وقت ندا

 و بترسوندش 

هرچی که بود حسابی ناردونه رو کالفه و خسته کرده 

 بود 

 بهراد از آشپزخونه بیرون اومد

 نیم نگاهی به چهره گرفته نادونه کرد و گفت : 

 بریم؟؟!؟ 

 ناردونه با شنیدن صداش تکونی خورد  

 سرشو تکون داد

 ن رفتبلند شد و پشت سر بهراد از خونه بیرو 

 استرس داشت 

 می ترسید مثل دفعه قبل یکاری کنه از هوش بره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واقعا تا خوب شه پدرش دراومد 

 شبا به زور می خوابید  

 بهراد که انگار ذهنشو خونده باش لبخندی زد و گفت :

 باش نگران ن 

 قرار نیست این دفعه بهت سخت بگیرم 

 بابت دفعه قبلم متاسفم

 خودم اشتباه گرفتم انگار تورو با کارآموزای 

 هواسم نبود باید مراعات می کردم  

 خیلی از مرخص شدنت نگذشته

 باید مواظب باشیم 

از این به بعد یکم سبک تر باهات کار می کنم که زیاد  

 اذیت نشی

 تی کشید سرشو تکون داد و گفت : ناردونه نفس راح 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ممنون حقیقتا خیلی استرس داشتم 

 که دوباره از حال برم 

 ونقدری که باید قوی نیستما

 مثل اینکه قبلنم زیاد ورزش نمی کردم  

 چند ماهم تو بیمارستان بودم 

 و بعدش اصال ورزش نکردم 

 خیلی ضعیفم 

 بهراد نگاهی به قیافه خجالت زدش کرد 

است درباره اون شبی که با سورن تو اتاق دلش می خو

 بودن ازش بپرسه 

 رده یا نه؟!؟؟می خواست ببینه ایا سورن اذیتش ک
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 نیما نزاشته بود بره تو اتاق 

وگرنه می رفت و اون دیوونه زنجیره ایو می کشید 

 بیرون 

اینکه با یه دختر تنها تو یه اتاق باش خیلی خطرناک و 

 دیوونگی بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میدهنمی فهمید چرا نیما همچین اجازه ای بهش  

 بیشتر از چیزی که باید بهش اهمیت و بها میده 

 بالخره یه روز حسابی حالشو می گیره  

 و گرم کردن با هم دیگه بدنشون

 بهراد کارای دفعه قبلو باهاش تمرین کرد 

 و اکثرشون واسه رها راحت تر از دفعه اول شده بودن

 اگه سختیای دفعه قبلو فاکتور بگیره  

 جلسه کلی پیشرفت کرده میشه گفت تو همون یه

در حدی که خیلی خوب می تونست حرکات جدیدو  

 آموزش ببینه

 بهراد : آفرین استعدادت خیلی خوبه ناردونه 

 تا یکی دو ماه دیگه تبدیل میشی به یه آدم حرفه ای  

 که کسی حریفش نمیشه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بهت قول میدم می تونی از پس هرکسی

 حتی منو نیمام بربیای 

ید و با به گردن خیس از عرقش کشناردونه دستی  

 خوشحالی گفت :

 اره خودمم حس می کنم خیلی پیشرفت کردم 

 تو همون یه جلسه انقدر خوب باهام کار کردید 

 که بعد از چند هفته بازم یادمه 

 باید ازشون تشکر کنم  

 واقعا ممنون

 بهراد دستی میون موهاش کشید و گفت :  

 تشکر الزم نیست 

 واسم بسهاز خودت مراقبت کنی  همین که بتونی

 سورن : چه مهربون  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هر دو شوکه از شنیدن صدای سورن چرخیدن سمتش

 بهراد : تو اینجا چیکار می کنی؟!؟؟!؟  

 سورن دست برد تیشرتو درآورد 

در برابر نگاه گرد شده ناردونه سمت دستگاها رفت و 

 گفت : 

 می خوام تمرین کنم 

 تایم دیگه بیا بهراد خشمگین گفت : برو یه 

 نی که امروز ما داریم تمرین می کنیممی بی

گفت : ما که با وسایل ورزشی کاری  ناردونه نگران 

 نداریم 

 سورن نیشخندی زد و مشغول شد

 نگاه ناردونه خیره به بدن عضالنی سورن بود 

 بهراد دندوناشو با خشم روی هم فشرد و چیزی نگفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 مهشت_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 بهراد : هواست اینجا باش تمرکز کن

 ناردونه لبشو گاز گرفت و سرشو تکون داد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بهراد نگاه تیزی به لبش انداخت پلکی زد تا بهش 

 خیره نشه

 سورن تموم مدت با یه شلوار مشغول ورزش بود 

بعضی کاراش انقد سنگین بودن که حتی بهرادم  

 متعجب شده بود 

 هواس ناردونه همش پرت می شد 

 و به عصبانیت بهراد دامن میزد 

اما مثل اینکه سورن کامال نگاه خیره و هیزشو حس می 

 کرد 

چون چند بار چرخید سمتشو یه نیشخند حسابی 

 تحویلش داد 

 :بهراد ضربه سختیو بهش یاد داد و گفت 

 هواستو جمع کن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نفس عمیقی کشید 

مده بود داخل بهراد سخت گیرتر از وقتی سورن او 

 شده بود

واسه یه لحظه هواسش رفت سمت سورنی که  

 بارفیکس می رفت

 بدن عضالنی و هشت تیکش حسابی تو چشم بود  

با ضربه محکمی که به قفسه سینش خورد جیغی 

 کشید و روی زمین افتاد 

 بهراد نگران کنارش نشست

 ناردونه از درد به خودش پیچید  

 سریع نزدیکشون شد  سورن خیلی

باال سر ناردونه وایساد و نگاه به خون نشستشو به 

 بهراد دوخت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه با درد نفسی گرفت  

 شستچشماشو باز کرد و با سختی ن

 بهراد : لعنتی بهت گفتم هواستو جمع کن 

 واسه چی هی اینور اونورو نگاه می کنی  

 ناردونه قفسه سینشو فشرد 

ه حمله به بهراده ترسیده به با دیدن سورنی که اماد

 دستش چنگ زد 

سورن نگاه از بهرادی که شوکه به دستاشون نگاه می 

 کرد گرفت

 با فکی فشرده شده کمر دخترکو گرفت و بلندش کرد  

 ناردونه آخی گفت و بی اراده سمت سورن هدایت شد 

 بهراد بلند شد و عصبی گفت : ولش کن 

 خودم کمکش می کنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کمر ناردونه داد و سرد گفت : سورن فشاری به  

 خیلی دلت می خواد بمیری مگه نه؟!؟؟ 

 ناردونه وحشت زده نگاهشو چرخوند

جو خیلی خطرناکی بود هر لحظه ممکن بود یه اتفاقی  

 بیوفته که تبدیل به فاجعه شه

 بهراد : نه  

ولی مثل اینکه تو دوست داری واقعا یه گلوله تو مخت 

 خالی کنم

 یه قاتل دیوونه ای یادت که نرفته 

 می تونم همین االن به جرم قتل دستگیرت کنم 

 بپوسی اگه نمی خوای بقیه زندگیتو تو زندون 

 باید دستشو ول کنی 

 وگرنه قول نمیدم نشکنمش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن کمی مکث کرد

 ت کم کم لبخندی وحشت اور روی لباش نشس 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

به قدری سرد و ترسناک بود که همه وجود ناردونه رو 

 لرزوند 

 تو یه حرکت یهویی ناردونه رو هل داد سمت در

ناردونه سکندری خورد به زور خودشو کنترل کرد زمین  

 نخوره 

 سورن : برو بیرون درم ببند 

 سیبک گلوی بهراد تکونی خورد

 اما تاثیری توی قیافش نداشت و با خشم بهش خیره 

 ه بودشد

ناردونه نفس زنان سمتشون رفت و گفت : نکن  

 سورن االن وقت این چیزا نیست

 نباید با هم درگیر شید  

 سورن تیز نگاهش کرد و گفت : گمشو بیرون
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وگرنه بعد از میام سراغ خودت 

 ناردونه بهت زده و ترسیده قدمی عقب رفت 

 می تونست سیاهی چشماشو از پشت لنزم ببینه 

 خشم حمله کرد با بهراد  

 قوی و سریع بود اما نه به اندازه سورن 

 ناردونه جیغی کشید

 بهراد مشت محکمی تو صورتش زد  

 سورن با لذت خندید 

بهراد با عصبانیت خواست ضربه دیگه ای بزته اما 

 سورن خیلی ماهر جاخالی داد

 از پشت گردن بهرادو گرفت 

 دشو ازاد کنه بهراد با درد و وحشت تقال می کرد تا خو 

 دیدش داشت تار می شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه ناچار جلو رفت محکم بازوی سورنو گرفت و 

 کشید ناردونه : 

 ولش کن سورن توروخدا

 داری خفش می کنی ولش کن 

 االن میمیره 

 سورن نیشخندی با تقالهاشون زد و گفت :  

 بهتره فرار کنی 

یام اما نرفتی بعد از اینکه اینو خفه کردم مگفتم بری 

 سراغ خودت 

 ناردونه : باش سورن باش هرچی تو بگی

 فقط توروخدا ولش کن االن میمیره 

محکمی تو شکم سورن زد و باعث شد  بهراد ضربه 

 یکم دستش شل شه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خودشو ازاد کرد روی زمین دراز کشید به سختی نفس  

 کشید و گفت : 

 فرار کن ناردونه برو نیمارو خبر کن 

 رت دادناردونه اب دهنشو قو

 قدمی عقب رفت  

 سورن خندید و سمتش رفت

 خنده هاش بیش از حد ترسناک بودن  

 نمی فهمید چرا یهو انقدر خشن شده بود

ه پیش تو اتاقش بود انگار اصال سورنی که چند هفت 

 نبود 

انگار واقعا اون قاتل دیوونه ای شده بود که همه می 

 گفتن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 شصتم_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 چرخید و با تموم توانش دوید

 سریع بود اما نه به اندازه سورن  

 هیچ کس به اندازه سورن قوی و سریع نبود 

 حتی نیما و بهراد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گردنشو گرفت و داخل کشیدش سورن  

 هوا با سرعت از سینش خالی شد

 تا به خودش بیا بیخ دیوار بود  

 اد گلوشو فشار می د و سورن با خشم

 ناردونه : ولم کن سورن

 به خودت بیا چرا اینجوری می کنی!؟؟!؟؟ 

 داری خفم می کنی لعنتی ولم کن  

 سورن سرشو جلو برد 

 شده ناردونه خالی کردنفس داغشو تو گردن کبود 

 خشدار و ترسناک گفت : 

 از من فراری می کنی؟!؟؟!  

 ناردونه چنگی به شونه لختش زد

 باز شدن جای چنگاش خیلی سریع  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و خون روی شونه سورن جاری شد 

 ناردونه وحشت زده بهش نگاه کرد

 بدترش کرده بود  

 باورش نمی شد سورنو زخمی کرده باش

سورن نیم نگاهی به خونی که روی دستش جاری  

 شده بود کرد

 دردشو دوست داشت 

 لذت بخش بود 

 درد کال برایش دوست داشتنی بود 

 انگار روحشو ارضا می کرد 

ناردونه با بغض به چشمای بی رحمی که چند شب  

 پیش نوازشش می کرد نگاه کرد

 پس همین بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

یدن این اون آدم ترسناکی که همه ازش می ترس 

 سورن  

آدمی که نیما و بهراد خوب می دونستن مثل اب خوردن 

 می تونه آدم بکشه 

و نمی تونه عاشق کسی باشن همین هیوالی ترسناکیه 

 ساده که جلوش وای

 سورن : می خوای ولت کنم؟!؟

 ناردونه با درد سرشو تکون داد 

 احساس می کرد چیزی نمونده به شکستنش 

سورن لبخندی زد و ناردونه با خودش گفت که چقدر  

 از این لبخند لعنتی متنفره

از گوشه چشمش بهرادو دید که با سرعت سمتشون  

 می اومد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اب دهنشو قورت داد 

 ظر بود نجات پیدا کنهخداروشکر کرد منت

 اما مثل اینکه متوجه نبود آدم رو به روش سورن 

 بربیادمردی که هیچ کس نمی تونه از پسش  

آدمی که حتی با وجود اون همه شوک الکتریکی اخ  

 نگفت و زنده موند

 مردی که پونزده سال زیر شکنجه بوده  

و االن چیزی جز یه هیوالی آماده برای کشتن ازش 

 ندهباقی نمو

قبل از اینکه بهراد بهشون برسه ناردنه رو محکم هل  

 داد

هراد چرخید و خیلی حرفه ای لگد محکمی به سینه ب 

 زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کارش به قدری سریع و حرفه ای بود که بهرادو ماتو  

 مبهوت کرد

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 روی زمین افتاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نده هاش شکستن مطمعن بود د 

 تقریبا بی هوش شد

 ناردونه وحشت زده بهش خیره شد 

تری سرش می ترسید تکون بخوره و سورن بالیه بد 

 بیاره 

 سورن : ترسیدی؟!؟ 

ناردونه از پشت پلک های خیسش به مرد ترسناک رو 

 به روش خیره شد

 مردی که هیچ شباهتی به سورن اون شب نداشت 

 دن دخترکو لرزوند سورن نیشخندی زد و تنو ب 

 : پس ترسیدی 

 فک کنم زبونتم بند اومده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حتما داری فکر می کنی اینی که اینجاس اون سورنی 

 که اون شب دیدم نیست مگه نه؟!؟؟! 

 دلت می خواد اون برگرده؟!؟

 ناردونه بی حرف و لرزون بهش خیره شده بود 

 جرعت حرف زدن نداشت 

 سورن با ارامش نزدیکش شد  

 یه زانو نشست کنارش رو

اش ناردونه خودشو عقب کشید و این کارش خیلی بر 

 گرون تموم شد

 سورن دست میون موهای نرم فرو برد و محکم کشید  

 ناردونه اخی گفت نفسش از درد بند اومد 

 سورن : درد می کنه مگه نه!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه دست روی دستای سردش گذاشت و فشار  

 داد 

 : بس کن دیوونه روانی

 م کنول 

چرا یجور رفتار می کنی باور کنم واقعا اون هیوالیی که  

 بقیه میگن هستی؟!؟؟! 

 سورن : چون واقعا هستم

چیزی که االن داری می بینی کسی که واقعا هستم  

 ناردونه 

قبلنم بهت گفته بودم ولی چون چیزی یادت نمیاد 

 مجبورم دوباره برات تکرارش کنم

 شد  خیره ناردونه با التماس تو چشماش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دلش واسه هر دوشون و بهرادی که داشت جون می 

 داد می سوخت

 چرا باید اینجوری زندگی کنن؟!؟؟!  

 چرا همه چیز انقدر سخت و دردناک بود

 سورن فشاری به موهایش وارد کرد و سرد گفت :  

 اینجوری نگام نکن وگرنه کورت می کنم 

 ناردونه : توروخدا به خودت بیا 

 عذاب میدیداری هممونو 

 بس کن اینجوری بودنو لطفااا....  

سورن : اینی که ازش حرف میزنی خود واقعی منه 

 ناردونه

 حاال می فهمی چه حیوونیم مگه نه؟!؟؟ 

 حاال دیگه زام می ترسی؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ازم متنفری؟؟!؟ 

 دیگه عاشقم نیستی؟!؟؟  

 !؟!؟؟می خوای فرار کنی؟

 ناردونه مات و مبهوت بهش خیره شد 

 ن بدون اینکه متوجه باش شکسته بودسور 

شایدم ناردونه بدون اینکه متوجه باش سورنو اون  

 شب شکونده بود

 وگرنه دلیلی نداشت انقدر بی طاقت و عصبی بشه 

مگه بخاطر آسیب دیدن ناردونه نیوفتاده بود به جون 

 بهراد 

 دخترکو می گرفتپس چرا االن داشت جون 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه : نمی خوام فرار کنم سورن

 آروم باش 

 بزار نیمارو خبر کنم 

 حال بهراد خوب نیست  

 میدونی اگه بمیره چی میشه؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کشتن پلیس جرمش قابل بخشش نیست  

 حتی نیمام دیگه کمکت نمی کنه

 بازداشتت می کنن 

می تونه منو سورن : فکر می کنی اون جوجه پلیس  

 گیر بندازه 

 ناردونه : االن تو دهن شیری 

 یه عالمه پلیس اینجاست و زدی یکیشونو ناکار کردی 

 خواهش می کنن به خودت بیا من... 

 من نمی خوام بگیرنت خب؟!؟!؟

 سورن چشماشو باریک کرد 

 فشار دستشو زیاد کرد 

ناردونه احساس می کرد پوست سرش داره کنده  

 میشه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حکم گاز گرفت تا صداش بلند نشه لبشو م 

 نباید جری ترش می کرد

 سورن سرشو جلو کشید محکم و سرد گفت : 

داری واسه نجات جون اون حرومزاده تالش می  

 کنی؟!؟!؟ 

 ناردونه لرزون سرشو تکون داد و گفت : نه نه

 بخدا نه  

 دارم واسه جون تو تالش می کنم

 نشنیدی چی گفتم؟!؟!  

ما از این کارت نمی گذره اگه بازداشتت بهراد پلیسه نی

 کنه چی؟!؟؟

 چجوری می خوای قانئش کنی؟!؟!؟  

 سورن : الزم نیست قانئش کنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط بای اونم مثل بقیه بکشم 

 ناردونه خسته گفت : نکن 

 شبسه توروخدا اینحوری نبا 

 انقدر سختو ترسناک نباش  

 چرا یهو قاطی کردی 

 ی نشدیمگه بخاطر آسیب دیدن من عصبان

 پس چرا افتادی به جون من  

 داری اذیتم می کنی بس کن 

 سورن خیره نگاش کرد

 بخاطر آسیب دیدنش عصبانی شده بود؟!؟؟! 

 اره وقتی دیدن بهراد بهش آسیب زد قاطی کرد 

به خودش که اومد یه صدایی تو ذهنش می گفت  

 گلوشو پاره کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و ناردونه رو ازش دور کنه 

 و به مرگ بود اما حاال بهراد ر

 و ناردونه از ترس می لرزید 

 سورن : اگه ولت کنم فرار می کنی

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 ناردونه : نمی کنم

 قسم می خورم فقط می خوام نمیارو خبر کنم 

 باید ببرنش بیمارستان  

 سریع بر می گردم 

 اش؟؟!؟!بعد میام اینجا پیشت می مونم ب

 سورن مردد بهش خیره شد  

 حرفاشو باور نمی کرد 

 دخترک ترسیده بود 

 حتما فرار می کرد 

 واسه چی باید برگرده پیش یه دیوونه ترسناک 

 ناردونه : قول میدم سورن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خواهش می کنم ولم کن

 بزار کمک خبر کنم  

 هممون کمک نیاز داریم 

فت سورن به سختی ولش کرد عقب رفت و ترسناک گ

 : بدو 

 ناردونه بهت زده بلند شد 

با سرعت دوید و اینبار تونست چند قدمی از اونجا دور 

 شه

 سورن دیگه دنبالش نمی کرد 

فکر اینکه بره و بالیی سر بهراد بیاره وحشتشو چند  

 برابر کرد 

 نفهمید چجوری خودشو انداخت تو خونه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما با دیدن قیافش فهمید چی شده و با سرعت از  

 نه بیرون زد خو

 سهیل و علی پشت سرش رفتن 

نسیم اما فقط نیم نگاهی بهشون انداخت و دوباره 

 کارش شد  مشغول

 انگار می دونست رفتنش فایده ای نداره 

 نیما و بقیه همیشه به این کارا رسیدگی می کردن

 ناردونه دستشو به دیوار گرفت 

 باید بر می گشت به سورن قول داده بود میره پیشش  

 زانوهاش می لرزیدن چند بار نزدیک بود بخوره زمین 

 اما به زور خودشو کنترل کرد 

 از دیدن صحنه رو به روش شوکه شد  داخل که رفت

 سهیل و علی اسلحه هاشونو سمت سورن گرفته بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و نیما نگران کنار بهراد نشسته بود 

 به نسیم زنگ زد و گفت ماشینو آماده کنه 

که کنترلی روی قدماش داشته باش ناردونه بدون این

 جلو رفت

 نیما بهت زده نگاهش کرد 

 چه غلطی داشت می کرد؟؟!؟!  

جلوی سورن وایساد حاال اسلحه ها اونو نشونه گرفته 

 بودن 

 علی : برو کنار

 نیما : چیکار می کنی ناردونه 

 بیا اینور نمی بینی این روانی چه بالیی سر بهراد اورده  

 ر شوخطرناکه ازش دو

 سهیل چشماشو باریک کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دنگاه خیرش رو گردن کبود ناردونه بو 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : نباید بهش اسیب بزنید 

 نیما دستاشو مشت کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 االن وقتش نبود باید وضعیتو کنترل میکردن  

 نه اینکه سر همچین چیزی به جون هم بیوفتن 

 نیما : به خودت بیا ناردونه

 نمی بینی تو چه کثافتی گیر کردیم  

 به لطف سورن بهراد داره اینجا جون میده 

 ممکنه بالیی سرت بیاره دور شو ازش 

 سورن بی حرف و سرد وایساده بود 

 منتظر بود ببینه می خوان چیکار کنن 

 هیچ ترسی تو صورتش نبود 

 ودشهانگار می دونست برنده این بازی خ

همشون می دونستن اگه یه درصد از کنترلشون خارج  

 شه اسلحه هام نمی تونن جلوشو بگیرن

 با چه عقلی داشتن با یه نابغه دیوونه زندگی می کردن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن می تونست خیلی راحت تو یه شب همشونو قتل 

 عام کنه

 و بدون هیچ ردی ناپدید شه  

 ناردونه : من باهاش حرف میزنم

 اد برسید شما به بهر 

 سهیل با خشم جلو رفت و گفت :

 داری از اون حرومزاده قاتل مواظبت می کنی؟!؟؟! 

 فکر می کنی قراره بهت رحم کنه؟!؟؟  

 اگه قاطی کنه توام جونتو از دست میدی 

 همین االن که نزدیکش وایسادی جونت تو خطره

 گردن لعنتیت کامال کبوده  

 آسیب زدهای به توام معلومه قبل از اینکه بی

 نیما با حرف سهیل نگاهشو به گردن ناردونه دوخت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دخترک آسیب دیده بود

 سورن خطرناک بود  

 خوب می دونست و االن به وضوح دیده بود

 که چرا بهراد عین اسپند رو آتیش آرومو قرار نداشت 

 ناردونه : گفتم که خودم باهاش حرف میزنم 

 م ت اسیب میزنسهیل : برو کنار وگرنه به 

 بالخره سورن حرکت کرد 

 دستشو رو کمر ناردونه حرکت داد 

 خیلی اروم و بی ترس

 دستشو دور شکمش حلقه کرد  

 نفس همشون تو سینه حبس شد 

 نیما دستشو برد سمت اسلحش 

 دست علی لرزید و سهیل بهت زده بهشون خیره شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه داغ و وحشت زده نگاهش کرد 

 ؟!؟!؟می خواست بهش آسیب برسونه 

دستشو رو شکم دخترک ترسیده فشرد و اونو عقب 

 برد 

 حاال جاشون عوض شده بود 

 ناردونه پشت سورن بود 

 و اون هدف گلوله ها شده بود 

 ناردونه : نکن

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پنجم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن دستشو اروم فشرد : نترس 

 ناردونه : خطرناک

زد : هیچ کس از من خطرناک تر  سورن نیشخندی

 نیست

 االن باید پشت اونا از دست من قایم شده بودی 

نه اینکه جلوم وایسی و اون اسلحه های لعنتی هدفت  

 بگیرن

 ناردونه : کاری نکن  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بزار اروم حلش کنیم 

 عصبانیشون نکن 

 عصبانی نشو

 سورن پلکی زد و نگاهشو گرفت 

ه محکم تر از قبل خواست دستشو ول کنه اما ناردون

 نگهش داشت

 گرمای دست سورن باعث می شد آروم شه  

 از پشت کامال بهش چسبیده بود

سرشو به شونه لخت سورن تکیه داد و نفسشو حبس  

 کرد 

 سورن گرمای بدنشو حس کرد 

 لبشو خیس کرد و منتظر به بقیه خیره شد 

 می خواست ببینه چه تصمیمی گرفتن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اد اینور سهیل : ولش کن بزار بی

سورن : تنها کسی که قرار نیست این وسط آسیب 

 ببینه اونه

 نیما : ولش کن سورن بزار بیاد اینور 

 ممکنه بهش اسیب بزنی  

 خودت خوب میدونی کنترلی روی رفتارت نداری 

 : ناردونه لطفا بیا اینور علی

 با گرفتن دستش نمی تونی ازش مواظبت کنی 

ه سورن تک خنده ناردونه خیره به عضالت شون 

 ترسیده ای زد 

 : دارم از شما مواظبت می کنم 

 دارید عصبانیش می کنید 

 اگه کنترلشو از دست بده همه چیز بدتر میشه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لطفا برید بزارید خودمون با هم حرف بزنیم  

 یما بلند شد رو به سهیل و علی گفت : ن

 بهرادو ببرید نسیم تو ماشین منتظره

 وصی که قبال می رفتیم ببریدش بیمارستان مخص 

 سهیل مردد نگاهش کرد 

 با عالمت دست نیما اسلحشو پایین اورد 

با خشم نگاهی به سورن کرد همراه علی بهرادو بلند 

 کردن و بیرون رفتن 

 ده بودنحاال فقط خودشون مون

 جو خیلی سردی بود  

 نیما : چرا همیچن کاری کردی؟!؟؟

 سورن : نکشتمش  

 ین دستی به صورتش کشید : نیما کالفه و خشمگ
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کارت کم از کشتنش نداشت

 سورن باید خودتو کنترل می کردی 

 یادت رفته اون یه پلیسه و تو یه دیوونه جنایت کار.....  

 سورن : تا وقتی زنده باش مشکلی وجود نداره

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

نابغه ای هستی که نمی تونی نیما : نمی فهمم چطور 

 عصبانیتتو کنترل کنی

 هیچ اختیار کوفتی از خودت نداری 

 این همه سال تو اون خراب شده بودی  

 و هیچ غلطی نکردی

 اگه اطالعاتو کاراتو نمی دیدم  

 فکر می کردم دروغ گفتن نابغه ای 

 ناردونه : نیما من باهاش حرف میزنم 

 خواهش می کنم ادامه نده

 : حافظت برگشته؟!؟؟ نیما 

ناردونه متعجب از سوال یهوییش سرشو به نشونه نه 

 تکون داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : پس نمی تونی باهاش حرف بزنی 

اگه حافظت سرجاش بود شاید می تونستی یکاری  

 کنی

 اما االن فقط باید ازش دور شی  

 ناردونه ناراحت نگاهشو گرفت

خوام سورن : مطمعن باش اگه اونقدری قاطی کنم که ب

 کار همتونو تموم کنم

 ناردونه اخرین نفر میشه  

 نگران خودتون باشیپس قبل از اون باید 

 نیما نگران و خشمگین نگاش کرد  

 چیزی نمونده بود کنترلشو از دست بده 

 دیدن اینکه ناردونه انقدر به سورن نزدیک

 باعث می شد یکم محتاط شه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : برو به آدمت برس 

 لی قبلش می بندمتنیما : میرم و 

 ناردونه : چی؟!؟؟ 

 نیما : باید ببندمش  

 دم فرار کنهممکنه تا برگر

سورن : می خوای بالیی که سر بهراد اومد سر توام  

 بیاد؟!؟؟

 ناردونه : اینجوری نکن  

 واسه چی تحریکش می کنی

 نیما : مثل اینکه یادت رفته واسه چی اینجایی ؟!؟!!؟؟ 

 سورن : یادم نرفته  

 لی مثل اینکه شما یادتون رفته من کیم؟؟!؟و

 نیما دستی میون موهاش کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حث کردن با سورن فایده ای نداشتب 

 هیچ جوره کوتاه نمی اومد  

 قبول نمی کرد کارش اشتباه بوده

 حالت تهاجمیش بیشتر شده بود 

 می تونست سیاهی چشماشو ببینه  

 مگه رنگش عوض نشده بود

 یت انقدر سیاه می شد پس چجوری موقع عصبان 

 نیما : چرا اون بالرو سرش آوردی؟؟!؟

 سورن : چون الزمش بود 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 نیما رو به ناردونه که پوست لبشو می کند گفت :

 توام باید بری بیمارستان  

 گردنت داره سیاه میشه 

 !؟؟چه بالیی سرش آوردی!؟

 سورن : حالش خوبه  

 نیما : خوب نیست

 ی دادی میمرداگه بیشتر فشار م 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ببین کبودی گردنشو 

 مگه حتما باید بمیرن تا به خودت بیای  

 سورن : نمردن 

 نمی کشمشون 

 نیما : کارات کم از کشتن نداره

 بهراد وضعیتش خوب نبود 

 معلوم نیست چیکارش کردی 

 کار کنیم سورن اینجوری نمی تونیم باهم

 سورن : مشکلی نیست 

 من تنهاییم می تونم کارامو پیش ببرم  

 و به هرچی می خوام برسم

 در واقعا شماها جلو دستو پامید 

 ناردونه : می خوای بری؟!؟؟!  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن بی حرف نگاهش کرد 

 چیزی تو چشماش بود که قابل توضیح و فهمیدن نبود 

 لحن ناردونه پر از ترس بود

 ورن ترس رفتن س 

 خفش می کردترس فراموشی که داشت 

 ترس حال بهراد و وقتی که به هوش بیاد 

 ترس نیمایی که عصبانی بود  

 و امکان داشت هر لحظه با سورن درگیر شه

 نیما : نمیره 

 بدون اجازه من هیچ گوری نمیره 

 یا اینجا می مونه  

و تا لحظه اخر واسه تموم شدن این پرونده کوفتی 

 کنه همکاری می 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ا تقاص غلطایی که کرده رو یا می فرستمش زندون ت

 پس بده

 ناردونه بهت زده دستاشو مشت کرد  

 ناردونه : میمونه 

سورن : چی باعث شده فکر کنی می تونی جای من 

 تصمیم بگیری؟!؟؟! 

 ناردونه چشماشو باریک کرد 

 یه قدم ازش دور شد 

 اینجوری راحت تر می تونست ببیندش

 ف بزنه و باهاش حر 

 بمونه باید راضیش می کرد

 نباید می رفت 

 نیما دستشو پشتش گذاشته بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

آماده بود سورن کار اشتباهی بکنه تا یه گلوله حرومش 

 کنه

 انقدر عصبانی بود که حد نداشت 

 زندگی شخصیش و هانا از یه طرف 

سورن و دیوونه بازیاش از یه طرف دیگه داشتن  

 دیوونش می کرد 

 زندانو انتخاب کردی؟؟!؟ نیما : پس

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_شصت_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 البته باید دادگاهی شی 

 شاید تشخیص بدن دوباره تو تیمارستان بستری شی

 باش این یکی قرار نیست مثل اون خراب شده  

 شاید واقعا خوب شدی 

 ناردونه وحشت زده سرشو تکون داد  

 بزارید حرف بزنیم : نه نیما

 اینجوری نمیشه  

 االن هممون عصبانی ایم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بزار من باهاش حرف بزنم

 بعد تصمیم بگیریم 

 نیما : قرار نیست به حرفت گوش بده  

 ناردونه : خواهش می کنم 

 نیما با چشمای باریک شده بهش نگاه کرد 

 نباید ناردونه رو با اون مردک دیوونه تنها میزاشت

 خطرناک بود 

سورن می تونست هر لحظه تغییر کنه و بالیی سرش  

 بیاره

 با اینکه حافظش برنگشته بود  

 ولی بازم داشت به سورن احساس پیدا می کرد

 باز ازش دفاع و مواظبت می کرد 

 ناردونه واقعا هیچ تغییری نکرده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عشق چیز عجیبی بود 

 انگار قلب واسه خودش تصمیم می گرفت  

 نیما : بیا اینجا

 ناردونه مردد نگاهش کرد و گفت : بزار با..... 

 نیما : بیا اینجا ناردونه دیگه تکرار نمی کنم 

 سورن ساکت بود  

 نی این همه سکوتش چیه نمی فهمید مع

 نه سعی می کرد نگهش داره

 نه می گفت بره  

 انگار واسش مهم نبود چیکار می کنه 

 ازش دور شد و سمت نیما رفت

 ودش ببرتشمنتظر بود با خ 

 نیما کالفه اسلحه رو از پشت کمرش بیرون آورد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 آماده شلیکش کرد

 گذاشتش کف دست ناردنه و گفت :  

  اگه کاری کرد بزنش

 نمیزارم چیزیت بشه

 شده باش جنازشو قایم می کنم تا کسی پیداش نکنه  

 پس اگه احساس کردی جونت تو خطره بزنش

 گهداشتناردونه با دستای لرزون اسلحه رو ن 

 همه وجودش از سرمای اون وسیله ترسناک می لرزید 

 نمی تونست همچین کاری کنه  

کاری نمی حتی اگه سورن سعی می کرد بکشتش هم 

 کرد

ترجیح می داد بمیره تا به کسی آسیب بزنه اونم با  

 چی؟!؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با تفنگ 

 هیچ ایده ای نداشت باید چیکار کنه 

 نیما حسابی گیجش کرده بود 

 ریه می خواستدلش گ 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_شصت_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 نیما : خواهش می کنم ناردونه

 مواظب باش 

 ونه سرشو تکون داد نارد 

 نفس سخت و دردناکی کشید

 : هستم کاریم نداره اگه داشت.....  

 اگه داشت ازش استفاده می کنم

 به اسلحه نگاه نکرد 

 اون وسیله ترسناک بیوفته  نمی خواست چشمش به 

 سرماش خیلی وحشت اور بود 

 نیما با استرس و نگرانی ازشون دور شد

 نگاه تهدید آمیزی حواله سورن کرد  

 و چیزی بجز نگاهی سرد و خشک گیرش نیومد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه خیره به اسلحه با مکث چرخید  

 سورن بهش نگاه می کرد

 پوزخند کنار لبش باعث شد شکمش بهم بپیچه 

ینی ممکن بود سورن سعی کنه دوباره بالیی سرش  

 بیاره 

 درسته عصبانی بود 

 اما این یکی دیگه زیاده روی بود

 سورن : می خوای ازش استفاده کنی 

 ناردونه اب دهنشو قورت داد 

 : نمیدونم ینی نه  

 فک نکنم 

 سورن سرشو کج کرد

 رگای گردنش برجسته شده بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عصبانی بود؟!؟؟  

 پس چرا هیچی تو صورتش مشخص نبود هاگه ار

 انگار هیچ احساسی نداشت  

لعنتی برعکس ناردونه خیلی خوب می تونست 

 احساستشو مخفی کنه

سورن : تصور کن االن میام جلو گردنتو می گیرم و  

 سعی می کنم بکشمت 

 سعی می کنم بشکنمت

 شایدم بهت تجاوز کنم 

 اونوقت چی ازش استفاده می کنی؟!؟؟!؟ 

 تای ناردونه می لرزیدن واقعا لحنش وحم آور بودسد 

 : همچین کاری می کنی؟!؟؟  

 سورن : خودت چی فکر می کنی؟!؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همچین کاری باهات می کنم؟!؟! 

 بهت تجاوز می کنم یا می کشمت؟!؟؟! 

 ناردونه با لحنی که دست کمی از گریه نداشت گفت :

 نمیدونم سورن می کنی؟!؟!؟؟ 

 سورن پلکی زد  

 را انقد سرد بود چ

 چرا یکم نرم نمی شد

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتادم_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 

 چرا یکم باهاشون راه نمی اومد

 همشون تو یه قایق بودن  

 اما انگار سورن یه قواص ماهر بود

 که نیازی به بودن تو قایق نداشت  

 ن داشت هر لحظه همه رو بجز خودش غرق کنه و امکا

 ن : چند دقیقه پیش سعی کردم بکشمتسور

 ناردونه : ولی نکشتی  

 سورن : اره ولی می تونستم 

 االنم می تونم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : می تونستی می تونی  

همیشه و هر وقت که بخوای می تونی من یا هرکس 

 دیگه ایو بکشی

 ولی نمی خوای  

 چین کاری کنی خودت نمی خوای هم

 سورن نزدیکش شد

 و اسلحه سفت شددست ناردونه ر 

 نمی خواست ازش استفاده کنه  

 کارش غیر ارادی بود 

 سورن : درباره بقیه خیلی مطمعن نباش

 اگه دنبالت نمی کردم  

 بهراد االن مرده بود

 اما درباره تو..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه بهش خیره شد  

 دلش می خواست ادامه بده

 دوست داشت بشنوه واسش خاصه  

 یارهو قرار نیست بالیی سرش ب

سورن : تو اخرین کسی هستی که همچین بالیی  

 سرش میارم 

 صورت ناردونه از غم درد توهم رفت

 : پس منم جزوشونم 

 سورن : هستی 

ناردونه : فکر می کنی ممکنه یروز بتونی منو  

 بکشی؟؟!؟! 

 سورن : فکر نمی کنم 

 ی تونممطمعنم که م
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نی ناردونه : ولی من مطمعنم که همچین کاری نمی ک 

 سورن : می خوای بهت نشون بدم؟؟!؟

 ناردونه ترسید 

 فاصله اش با سورن دو قدم بود 

 اسلحه تو دستش می لرزید  

 آماده شلیک بود 

 فقط الزم بود هدف بگیره و شلیک کنه 

 سورن : ترسیدی؟!؟؟ 

 !!ناردونه : نمیدونم باید بترسم!؟

 سورن : باید بترسی

 د باهات بکنمنمی دونی چه کارایی دلم می خوا 

همینجا تو همین لحظه دلم می خواد زمین اینجا پر از  

 خون کنم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه بی اراده چند قدم عقب پرید 

 اسلحه رو بلند کرد

 سورن با دیدن کارش لبخند ترسناک و پر لذتی زد 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یقا قلبشو هدف بگیرهانقدر جلو رفت تا سر اسلحه دق

 لرزش دست ناردونه انقدر شدید بود  

 که چیزی نمونده بود اسلحه از دستش بیوفته

 ؟! سورن : بلدی ازش استفاده کنی؟!؟ 

 قطره اشکی روی گونش افتاد 

 : نکن

 سورن : نترس 

 ناردونه : نمی تونم نترسم 

 برو عقب  

 سورن : نترس اگه بترسی نمی تونی شلیک کنی

 ناردونه خیس از اشک شده بود صورت  

 هق ارومی زد

 : نمی خوام شلیک کنم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بس کن خواهش می کنم

 انقدر اذیتم نکن  

 دستشو بلند کردسورن خیره به اشکاش 

 اسلحه رو گرفت و گوشه ای پرت کرد 

 ناردونه لرزید 

 چیزی نمونده بود بیوفته 

اما دستای قوی و داغ سورن دور کمر و شکمش حلقه 

 شدن 

 اردونه رو به سینش فشردن

 : گریه نکن  

چطور وقتی انقدر ترسویی وارد همچین بازی مرگی 

 شدی؟؟!؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حرارت و لختش تکیه ناردونه پیشونیشو به سینه پر 

 داد

 گرمای بدن سورن داشت بدنشو داغ می کرد  

 : نرو 

 سورن بم گفت : بمونم همه چی سخت تر میشه

 هیچی نمی تونه کنترلم کنه  

 م نمی خوام همچین کاری کنم خودم

 ناردونه : نرو بمون با نیما حرف بزنیم

 باهم درستش می کنیم 

 می دونن وضعیتت سخته درکت می کنن 

 کمکت می کنن  

سورن انگشتاشو میون موهای خیس از عرقش سرد 

 داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه با ترس خودشو منقبض کرد 

 منتظر درد بود  

رو به روش اما بجاش نوازش دستای مرد دیوونه 

 نسیبش شد

 سورن : تنهایی می تونم همه چیو تموم کنم 

 ناردونه : نه نکن  

 بزار باهم تمومش کنیم 

 بزار کمکت کنم توام باید بتونی از اول شروع کنی 

 سورن : قبلنم بهت گفتم

 ریشه این داستان ترسناک و تاریک منم  

 باید ریشه این درختو نابود کنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : نمی خوام لعنتی نمی خوام

 نباید همچین کاری کنیم  

 به اندازه کافی درد نکشیدی مگه

 توام حق داری خوب زندگی کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حق داری یه شروع دوباره داشته باشی  

 سورن تلخ خندید 

 صداش پر از حس های ناشناخته ای بود 

 می خواست بفهمتشون که ناردونه دلش

 اما نمی تونست  

 کاش می تونست 

 اما سورن کسی نبود که بشه راحت احساساتشو فهمید

 هاش هیچ وقت شاد نبودن  خنده 

 شاید تلخ بودن 

 شایدم بی حس

هرچی که بود نمی تونست بفهمه و همیشه گیج می  

 شد 

 سورن : داری حرفای اون شبو تکرار می کنی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تر عصبانی شمفقط باعث میشی بیش 

 ناردونه دستی به صورت خیس کشید 

 : نیما نمیزاره بری  

 سورن : نمی تونه جلومو بگیره 

 خودش خوب میدونه هیچی نمی تونه جلومو بگیره

 واسه همین همشون اسلحه دارن 

 واسه همین هر شب یکیشون کیشیک میده 

 واسه همین تو اتاقم دوربین هست 

 ناردونه شوکه شد 

 ت بخواه : پس خود 

خودت با خواست خودت بمون من هیچی یادم نمیاد 

 نرو

 ویی باال انداختسورن ابر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : نمی دونم فهمیدی یا نه 

 ولی اینکه هیچی یادت نمیاد ربطی به موندن من نداره  

 ناردونه : اگه بری بهت شلیک می کنم 

 سورن دستی به صورت اشکیش کشید

یکم خندش  خندید و ناردونه احساس کرد این دفعه 

 واقعی تره 

 سورن : بلدی چجوری ازش استفاده کنی؟؟!؟

 نه با مظلومیت سرشو تکون داد ناردو 

 : نیستم هیچی بلند نیستم

 بمون یادم بده چجوری ازش استفاده کنم 

 سورن : یادت بدم چجوری ازش استفاده کنی  

 که بعدا خودمو باهاش بزنی؟!؟؟! 

 ناردونه : اوهوم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به دست سورن فشرد  سرشو بی اراده 

 نوازش صورتشو دوست داشت

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن : بهت سخت می گیرم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اذیت میشی

 ناردونه : هیچی به اندازه رفتنت اذیت کننده نیست 

 بهرادو که ناکار کردی 

باید بمونی بهم یاد بدی چجوری از خودم مواظبت  

 کنم

 ه یروز بری و کسی نباش ازم دفاع کنه اگ 

 م انجامش بدم باید خودم بتون

 سورن خیره به لباش هومی کشید

 سرشو جلو برد 

 نفسشو تو صورت قرمز دخترک خالی کرد  

 : دارم بهت هشدار میدم ناردونه 

 اگه بمونم همه چیو واست سخت میگم

 بازم می خوای بمونم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بازم می خوای نگهم داری؟؟! 

 دونه : اره می خوام نار 

 شده بودسورن نفسی گرفت انگار خسته 

 خسته بود از بحث کردن با دخترک بی عقل و نادونی  

 که باز داشت بهش دل می بست 

 باز داشت سمت نابودی می رفت

 نفس ناردونه با کار سورن تو سینش حبس شد 

اما بعد از چند ثانیه چشماشو بست دلش یه ذره  

 آرامش می خواست

 آرامشی که خیلی وقت بود نداشت  

سورن بدون اینکه نوازشش کنه فقط سرشو به سینه 

 پهنش تکیه داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نمی دونست چرا اما خودشم به همچین چیزی نیاز 

 داشت

 سورن : بهش عادت نکن 

 قرار نیست دیگه اینجوری باشم 

با لبخند سرشو بیشتر به سینش فشرد و گفت ناردونه  

 : چجوری؟!؟ 

 ینجوریسورن : هم

 ناردونه : منظورت مهربونه؟!؟!؟  

 سورن : اره یچیز تو همون مایه ها 

 ناردونه : واقعا فکر می کنی االن مهربونی؟!؟

 سورن : فکر می کنی نیستم؟!؟؟  

ناردونه : فکر نکنم تو حالت عادی بشه اینو به عنوان 

 هربونی قبول کردم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی چون تویی 

اندازه پونزده سال میشه گفت همین یکی دو دیقه به  

 مهربونی کردی

 سورن : خوبه پس بهش عادت نکن 

 ناردونه: نمی کنم  

 خودت گفتی قراره همه چیو واسم سخت کنی

 پس هیچ وقت بهش عادت نمی کنم 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ازش دور شد تیشرت مشکیشو پوشید 

 : بریم

 نیما چی می خوای بگی؟ ناردونه : به 

 سورن : چیز خاصی قرار نیست بگم 

 ناردونه : میگی میمونی؟!؟؟ 

 سورن : اوهوم 

 ناردونه : بهراد چی؟!؟؟ 

 سورن تک ابروشو باال انداخت 

 خوشش نمی اومد ناردونه نگران اون مرتیکه باش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : چرا انقد نگرانشی؟!؟؟ 

 دلیل خاصی پشت این حرفات؟!؟ 

 ترس سرشو تکون دادناردونه با اس 

 : نه فقط اینکه خب آسیب دید 

 قرار نیست همینجوری از کنار کاری که کردی بگذره 

 باید باهاش حرف بزنی 

 ی کنی.....یا نمیدونم شاید باید معذرت خواه 

سورن چونشو گرفت فشار نسبتا محکمی بهش وارد  

 کرد 

 ناردونه :اخ درد داره

 سورن : رو مخم نرو 

 راه اومدم  ببین باهات 

 ولی داری عصبیم می کنی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یکار نکن بزنم زیر حرفم خب؟!؟؟  

 ناردونه با ترس سرشو تکون داد

 به زور باش ای گفت 

سورن فشار محکم تری به چونش وارد کرد و یهو  

 ولش کرد

 ناردونه دست روی چونش گذاشت 

 احساس می کرد فکش خرد شده  

 سورن : بهت گفته بودم

 ن مرتیکه نپلک زیاد دوروبر او 

 باز رفتی باهاش شروع کردی به تمرین کردن

 ناردونه در حالی که فکشو ماساژ می داد گفت : 

 اکارش کردی؟؟!؟؟ واسه همین زدی ن 

 سورن : زبونتو کوتاه می کنی ناردونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وگرنه قول میدم خودم یجوری کوتاهش کنم

 که دیگه تا آخر عمرت نتونی حرف بزنی 

 !؟ فهمیدی چی میگم؟ 

 ناردونه با وحشتی که همیشه از سورن داشت

 بهش خیره شد 

 دلش می خواست مخالفت کنه 

 اما االن وقتش نبود  

 چ وقت وقتش نباش شاید اصال هی

 مخالفت کردن با سورن آخر عاقبت خوشی نداره

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

کم مونده بود بهراد و سر یه همچین چیز کوچیکی  

 خودشو بکشه 

 حتی واسش مهم نبود پلیسه

 و چندتا پلیس دیگه ام اونجا هستن 

 انگار خوب می دونست هیچ کس حریفش نمیشه 

 اگه انقدر قوی بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس چرا داشت باهاشون کار می کرد  

 اگه تنهایی می تونست همه چیو تموم کنه 

 د پیششونچرا پیشنهاد کار نیمارو قبول کرد و اوم

 ینی ممکن بود بخاطر اون اومده باش؟!؟؟؟! 

فکر اینکه سورن بخاطر اون اومده باش قرمز  لپاش از 

 شدن 

خاطره پررنگ اون شب تو حموم همش تو سرش 

 چرخ می خورد 

 سورن نگاه از لپای صورتیش گرفت

 سمت در رفت و با خباثت گفت : 

 اگه انقدر دوست داری بهش فکر کنی 

 وباره واست تداعیش کنممی تونم د 

 ناردونه چشماشو گرد کرد : به چی؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من به هیچی فکر نکردم  

سورن : اره از قرمز و صورتی شدنت مشخصه به 

 هیچی فکر نمی کردی

 ناردونه نفس سختی کشید 

متاسفانه سورن مثل همیشه می تونست خیلی راحت  

 ذهنشو بخونه

 و بفهمه چی تو مغز و دلش می گذره  

 دونه دنبالش رفت و گفت :نار

 به هیچی فکر نمی کردم 

 سورن : زیاد حرف نزن راه بیا 

 ناردونه با خشم و ناراحتی ساکت شد  

خوشش نمی اومد انقدر واسه سورن راحت و قابل 

 خوندن باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عین یه کتاب باز بود 

 که همه می تونستن بخوننش 

 داخل که رفتن استرس ناردونه دوباره زیاد شد 

 کرد به شکوندن قلج دستاش شروع 

 لباش می سوختن 

 انقد پوستشونو کنده بود 

 که احساس می کرد به گوشتش رسیده 

 نیما رو مبل نشسته بود 

 سرشو تو دستاش گرفته بود 

 و به زمین نگاه می کرد  

 از شونه های افتادش مشخص بود خستس

 دلش برای اونم می سوخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بیشتر از  خیلی احساس می کرد سختیای زندگیش 

 این پروندست

 با شنیدن صدای پاشون سرشو بلند کرد  

 سریع صاف نشست 

 نگاهی به ناردونه کرد و گفت : خوبی؟!؟

 ناردونه : خوبم  

 اما تو انگار خوب نیستی؟!؟؟

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 نگرانش بود نیما لبخند کم رنگی زد

 : خوب میشم 

 سورن : میمونم 

 گرفت و به سورن خیره شد نیما نگاه از ناردونه نگران 

 : لنز داری؟!؟؟  

 سورن و ناردونه تکونی خوردن

 ناردون از شوک و سورن از تعجب  

 البته تعجب سورن انقدر کم بود

 که زیاد جلب توجه نکرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 این حد از زرنگ بودن نیما براش عجیب بود 

 بفهمه لنز داره  ت انقد سریعتوقع نداش 

 حقیقتا اصال انتظار نداشت بفهمه

 نیم نگاه تیزی به ناردونه انداخت 

 شاید اون بهش گفته؟؟؟؟ 

 نیما : اونو نگاه نکن 

 کسی بهم نگفته خودم فهمیدم  

 سورن نیشخندی زد 

 : خوبه 

می بینم بالخره یکیتون یه ذره شبیه چیزی که باید 

 باش هست

 ؟!؟ لنز گذاشتی نیما : چرا 

 سورن : چشمام جلب توجه می کنن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : بدون اون چشمام جلب توجه می کنی 

 شاید رنگشونو مخفی کرده باشی 

 اما نگاهت جلب توجه می کنه  

 سورن با لذت به دیوار تکیه داد 

 از این بازی خوشش می اومد

 جالب بود 

مثل اینکه نیما می تونست حریف قدری واسش تو  

 این بازی باش 

 دونه : بهتر بیشتر از این بحث نکنیدنار

 واسه امروز کافیه  

 سورن : نگاهم چجوریه؟!؟

 نیما بلند شد سمت ناردونه رفت و سرد گفت : 

 نگاه یه قاتل   
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نفس ناردونه تو سینش حبس شد 

 سورن بلند خندید  

 سرش عقب رفت و سیبک گلوش تو دید قرار گرفت 

این نگاها  سورن : مثل اینکه تو زندگیت زیاد از

 دیدی..... 

 نیما : اره زیاد دیدم

 ولی هیچ کدوم به اندازه مال تو نبودن 

هیچ کدوم تو چشماشوم جنونی که تو نسبت به خون  

 داریو ندارن 

 ناردونه وحشت زده به لباسش چنگ زد 

 سه : نیما ب

 توروخدا دوباره یه جنگ دیگه رو شروع نکن

 به زور راضیش کردم بمونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو راضیش نکردی بمونهنیما :  

 خودش خواست بمونه 

 هیچکس نمی تونه اونو مجبور به کاری کنه  

 اگه حافظت سرجاش بود 

 می فهمیدی اون از هیچکس حرف شنوی نداره

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_دهفتا_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه : باش خیلی خب

 فقط آروم باش 

 تموم شه بزار این مسئله همینجا 

 تو می خوای سورن بمونه اونم قرار شد بمونه 

 تنها چیزی که مهمه همینه  

 پس لطفا دیگه کشش نده 

 نمی بینی چجوریه

 اگه از کوره در بره دوباره همه چیو بهم میریزه 

 نیما خسته سرشو تکون داد 

 قدمی برداشت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرش گیج رفت ناردونه سریع دستشو گرفت :

 چی شد؟!؟؟  

 !؟ خوبی؟؟

 سرت گیج رفت؟!؟؟ 

 نیما : خوبم چیزی نیست

 ناردونه : حتما فشارت افتاده  

 بزار یچیز درست کنم بخوری

 م نمی خواد نیما : خوبم عزیز 

 ناردونه : لجبازی نکن

اگه همینجوری وعده های غذاییتو از دست بدی حالت  

 بد میشه 

 مگه پلیس ضعیف داریم؟!؟؟ 

 نیما دردمند نگاهش کرد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ریم االن دقیقا یکیش جلوی چشمته: دا 

 نمیبینی هیچ غلطی نمی تونم بکنم 

 یکیتو میزنن ناقص می کنن  

 اون یکیم همش اذیت میشه 

 و تا پای مرگ میره 

 بازم کاری از دستم برنمیاد 

 به هیچ دردی نمی خورم

 ناردونه غمگین لبشو گاز گرفت 

 حق نیما این همه مشکل نبود  

 ون مواظبت می کردنباید خودشون از خودش

نه اینکه مسئولیت این همه سختیو به دوش بکشه و  

 احساس کنه کم گذاشته

 ونه : تو مسئول مواظبت از هیچکس نیستینارد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من با خواست خودم پام به این پرونده باز شد 

 اگه تو نبودی  

 حتما خیلی زودتر از اینا سر به نیست شده بودم

 بقیه ام که خودشون پلیسن 

 ن راهیه که خودشون انتخاب کردنای 

تو هیچ کسو به زور مجبور نکردی وارد این گرداب  

 بشه

 اینجاست  اگه سورن 

بخاطر اینه که می خوایم زودتر این مشکالت تموم 

 شن 

 نه اینکه دردسر بیشتر بخوایم

 پس خودتو سرزنش نکن 

 نیما : سورنو من اینجا نگه داشتم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_هفتاد_و_دویست_رتپا#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 کنیدناردونه : اگه بره نمی تونید این پرونده رو حل 

 اگه بره شاید هیچ وقت دستمون به هیچی نرسه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه نتونید این پرونده رو حل کنید  

 خیلی زود پیدامون می کنن

 و بعد چیزی جز مرگ گیرمون نمیاد 

 اینجا بودنش الزمه  

 گاه کرد نیما کالفه بهش ن

 سورن تو سکوت به دیوار خیره شده بود

 به حرفاشون گوش نمی داد  

 رد داشت فکر می ک

 فهمیدن اینکه به چی فکر می کنه غیر ممکن بود

 هیچکس نمی تونست بفهمه قدم بعدیش چیه 

 هیچ وقت رد پایی ازش نمی موند 

 انگار اصال وجود نداشت 

 حرکاتش مثل یه روح بودن خالی و خاموش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : چیزی داری من بخورم 

 ناردونخ لبخندی زد : بیا بریم آشپزخونه  

 ته بود که مکث کردقدم دومو برنداش

 سمت سورن چرخید 

 ینی باید اونم صدا می کرد 

 اصال شاید نیما دلش نخواد اون باش 

 فعال بهتر بود از هم دور باشن 

وارد آشپزخونه شدن و سورنو با ذهنی پر از فکرای  

 ناک تنها گذاشتن......خطر

 

 چند روز از اون ماجرا گذشت

 قفسه سینه بهراد آسیب دیده بود  

 و باید تا چند هفته تو بیمارستان می موند
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واسش پرستار گرفتن  

 سهیل و علی و نسیم برگشتن

 همشون ساکت و سرسنگین بودن  

 انگار یه قانون نانوشته ای همشونو ساکت کرده بود

 فعال بیخیال تمیرین بشهنیما گفته بود  

 به کمک سورن نیاز داشت  

 صب تا شب همشون رو مبل می شستن 

 و برگه های جلوشونو چک می کردن 

 گاهی اوقات سورن یه چیزایی پیدا می کرد

 دهن می موندنکه همشون انگشت به  

 تو صورت نیما یه دیدید حق با من بود  

 به کمک سورن نیاز داریم خاصی بود

 س تو دستشو کالفه تکون دادنسیم عک 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : مثل اینکه قاچاق دخترم می کردن 

 نیما دستی به چشمای قرمزش کشید 

 : چیزی پیدا کردی؟!؟!؟ 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_هفتاد_و_دویست_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 نسیم : یسری چیزارو چک کردم 

 مثل اینکه تو این پنج سال 

تو اون تیمارستان قالبی کار  هفت تا از پرستارایی که

 می کردن ناپدید شدن 

 هیچ پلیسی حاضر نشده پروندشونو دنبال کنه

 انگار دستور از باال بوده که خفه بمونن 

 علی پاهاشو از رو میز برداشت 

 : تو کدوم پوشه بودن ؟!؟!؟! 

 نسیم سمتش رفت کنارش نشست

 : فایل گمشده های مربوط به تیمارستانو چک کن 

 قد از اینکه کسی پی شو نمیگیره مطمعن بودنان 

 که هیچ محدودیتی واسش نزاشتن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حرومزاده ها خیلی قدرمتند تر از اون چیزین که فکرشو 

 یممی کرد

 علی عکسارو چک کرد : این یکی چی؟!؟؟ 

 نسیم خیره به عکس سرشو تکون داد 

 :اینم از هموناست  

 علی : عکسش چرا اینجوریه؟!؟ 

 اال انداختنسیم شونه ب

: نمیدونم مثل اینکه این اخرین عکسی بوده که تو  

 استوری اینستا گذاشته

چون مربوط به بیستو چهار ساعت قبل از گم شدنش  

 هبود

 تو پرونده گذاشتنش  

 سورن : دختر قاچاق نمی کنن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگاه همه سمتش چرخید 

 ناردونه جلوتر رفت 

 به عکسا خیره شد 

 نا بود لعنتی چرا انقدر واسش آش

 علی : مطمعنی؟!؟!؟ 

 سورن : اوهوم قاچاق دختر هیچ سودی واسشون نداره 

 ولی خوده دخترا دارن

 نیما متعجب سرشو تکون داد  

 : نمی فهمم ینی چی؟!؟؟ 

 سورن : اعضای بدنشونو قاچاق می کنن

 نه خودشونو 

 ناردونه شوکه هینی کشید  

 علی چهرشو توهم کشید و لعنتی زیر لب گفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هیل : از کجا میدونی؟؟!؟! س 

 سورن خونسرد برگه تو دستشو تکون داد

 : از تو اتاق من می دزدیدنشون 

 ما برگه هارو رو میز انداختنی 

 : چجوری؟!؟  

 سورن : اتاقم دوربین نداره 

اتاقای وی ای پی مخصوصا اتاق من کال هیچ دوربینی 

 نداشتن 

 پیداش شه البته این واسه قبل از این بود که ناردونه

 نسیم : چجوری می بردنشون؟!؟؟ 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتادم_و_دویست_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 سورن : خیلی راحت تو اتاق من بیهوششون می کردن 

همونجام کار جدا کردن اعضای بدنشونو انجام می 

 دادن

ضرفای مخصوصو با استفاده از خدمه که غذا می  

 آوردن جا به جا می کردن

 به همین راحتی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نه کسی چیزی دیده 

 نه کسی چیزی شنیده  

 رنگ ناردونه مثل گج دیوار شد

 چیزی نمونده بود باال بیاره  

 درد شدید تو سرش پیچید 

 و چشماش تار شدن..... 

 فلش بک : سمت اتاق استاد صادقی رفت •

 با امید اینکه تو اتاقش باش در زد 

 اما جوابی دریافت نکرد  

 باز کرد و داخل رفت مردد درو

اتاقش مثل همیشه به شکل خیلی عجیبی منظم و تمیز  

 بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دکتر صادقی وسواس خاصی به تقارن مثل اینکه  

 وسایل و مرتب بودن اونا داشت 

 خواست از اتاق بیرون بره 

 اما با دیدن شیعی براق کنار در متعجب اونو برداشت 

 گوشواره بود

 شکل یه برگ گل قرمز 

 برای یکی از پرستارا بود * احتماال 

 با ضربه آرومی که به صورتش خورد  

 چشماشو باز کرد 

 تار می دید

 سرش درد می کرد 

 دستی فکشو فشرد 

 چیزی زیر زبونش رفت  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مزه تلخشو حس کرد

 قرصش بود 

 سردی آب گلوشو خنک کرد  

 سرفه آرومی کرد

 چند بار پلک زد بالخره دیدش واضح شد  

 ولین نفری بود که دیدنیمای نگران ا

 بقیه ام باال سرش بودن 

 سرش یجای گرم و سفت بود  

 نفس عمیقی کشید 

 و عطشو به ریه هاش فرستاد 

 صدای سورن زیر گوشش پیچید

 خیلی نزدیک بود  

 می تونست گرمای نفساشو رو گوشش احساس کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : از حال رفتی... 

 بی حال سرشو تکون داد 

 : خوبم

 یفیسورن : خیلی ضع 

 یزی از حال میری با شنیدن همچین چ 

 نیما : بسه 

 بزار به هوش بیاد

 بعد شروع کن به گفتن این چیزا  

 ناردونه : خوبم

 نیما من این دختره رو می شناسم 

 نیما شوکه نگاهش کرد 

 سینه سورن زیر سرش منقبض شد 

 حافظش برگشته بود؟!؟؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_تادهش_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 نیما : از کجا می شناسیش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

این دختر مربوط به زمانیه که حافظت سر جاش  

 بود....... 

 ناردونه : عکسشو نشونم بده

 باید دوباره ببینمش 

 علی سریع لپ تاپو آورد 

 ناردونه تو همون حالت موند 

دلش نمی خواست از آغوش گرم و امن سورن جدا  

 شه

 بهش منتظر بودنورن و نیما خیره س 

 هر دو امیدوار بودن حافظش برگشته باش 

 : چیزی یادت اومده؟!؟!  

 ناردونه سرشو بلند کرد 

 : نمیدونم باید عکسو ببینم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی لپ تاپو رو پاش گذاشت  

 خیره به عکس گفت : 

 این اخرین عکسیه که استوری کرده بود؟؟ 

 علی : اره چیزی ازش یادت میاد؟!؟؟

 رو عکس گذاشت ناردونه دستشو 

 : گوشوارشو یادمه  

 تو اتاق استادم پیداش کردم

 متعجب سرشو تکون داد : استادم کیه؟!؟؟  

 یادمه تو اتاق استادم پیداش کردم

 ولی چیزی ازش یادم نمیاد 

 حتی وقتی رفتیم تیمارستانم ندیدمش 

 اصال همچین کسی نبود 

 ینی یادمه اون موقع ام بابا درباره یکی حرف زد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : رسولیو میگی 

 اون کسی بود که آوردت تو تیمارستان  

 بخاطر دینی که بهش داشتی دکتر من شدی

 ناردونه : یادم نمیاد 

 مه فقط یه تیکه یاد 

 که گوشواره پرستاره رو تو اتاق استادم پیدا کردم

 چیز دیگه ای یادم نمیاد  

 حتی قیافه دختررم یادم نمیاد

 شاید اصال ندیده باشمش 

 فقط همین گوشواره قرمز یادمه....  

 نیما : باش نمی خواد به خودت فشار بیاری

 همین قدرم خودش کلی کمکه  

 داری پیشرفتم می کنی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حافظت کم کم داره بر می گرده مثل اینکه 

 ناردونه دستی به چشمای قرمزش کشید 

 لعنتی سرش داشت منفجر می شد  

 : کار استادمه؟!؟؟ 

 اشون همدسته سورن : اونم باه

وقتی آوردنت فکر می کردم قراره مثل بقیه پرستارا 

 همچین بالیی سرت بیارن

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

نیما : قبال بهش گفته بودی که دکترای قبلیو در حد 

 کشت زدی

 پیش یکیشون رفتیم 

 مثل اینکه یسریا قبل ما تهدیدشون کرده بودن 

 کار تو نبوده 

 ممکنه اونارم واسه همین گرفته باشن  

 سورن سرشو تکون داد 

 آوردن : هر دکتر یا پرستاری غیر خودی که می

 یا واسه قاچاق اعضای بدنشون بوده  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

یا می خواستن وانمود کنن که دارت کارشونو درست 

 انجام میدن

 همه دکترا بعد از چند ماه متوجه اتفاقا می شدن 

 تاشونو کشتنیکی دو 

 اون یکیام یا دیوونه شدن  

 یا تو کمان

 قرارم نیست بیرون بیان 

 اونارم به زودی می کشن 

 شاید تا االنم نرده باشن 

 سهیل نگران و خشمیگن بلند شد  

 : اگه دکترارو می شناسی اسماشونو بگو 

 باید ازشون محافظت کنیم

 سورن : نباید نزدیکشون بشید  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه بفهمن فهمیدید

 کل عملیات به خطر میوفته  

 علی : ما پلیسیم باید ازشون مواظبت کنیم

 نمی تونیم همینجوری به حال خودشوت ولشون کنیم  

 سورن نیشخندی زد بی احساس گفت : 

 اونا در هر صورت می میرن 

 چه طبیعی چه به دست اون آدما

 بالخره میمیرن  

 اگه دخالت کنید خانواده هاشونم تو خطر میوفتن

 تمام تالشای این چند وقتمونم نابود میشه آقا پلیسه 

 د طعمه کار بزاری گاهی اوقات بای 

 گاهی اوقاتم باید بزاری به بازیاشون برسن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

باید بزاریم فکر کنن دارن طبق نشقه هایشون پیش  

 میرن

 اگه دست خالی باهاشون رو با رو شیم  

 نابودمون می کنن

 باید دست پر باشیم  

ه یکم از اطالعاتی که تو اون گنج تو سرت نسیم : اگ

 داریو بهمون بدی

 تر می تونیم پیش بریمخیلی سریع  

 سورن سرد نگاهش کرد 

: اطالعات من واسه مغز ساده و کوچیک شما خیلی  

 بزرگه

 االنم به درد نمی خورن 

 باید خیلی چیزارو چک کنیم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بعدش چیزایی که الزمه بفهمیدو بهتون میگم

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 نیما چنگی میون موهاش زد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 :من با سورن موافقم

 نباید بی گدار به آب بزنیم 

 ممکنه جون خودمون و بقیه رم به خطر بندازیم 

سهیل شوکه جلو اومد : می خوای بزاریم اون آدما  

 بمیرن؟!؟؟

 نیما خیره به زمین گفت : 

 همین االنشم مردناون آدما  

 قبال با ناردونه به یکیشون سر زدیم 

 طرف تقریبا مرده بود  

 خانوادشم تحت فشار بودن

 هر روز بهشون سر میزدن 

 تعقیب میشن  

 اگه تحریکشون کنیم میوفتن به جون مردم بی گناه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سهیل : ولی اون دکترام بی گناه بودن 

 نیما ضربه ای به میز زد 

 د صورتش قرمز شده بو 

 ناردونه از ترس پرید

 سورن دست دور کمرش حلقه و بلندش کرد  

 سورن : اونور بشین

ناردونه سرشو تکون داد و رو مبل تک نفره دور تر از  

 بقیه نشست

 سرش درد می کرد  

 جون نداشت تو بحثشون شرکت کنه 

 نیما : بس کن سهیل 

 خودم میدونم

 قبل از توام می دونستم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شمو می کنمنمی بینی دارم تال 

 بخاطر خدا انقدر ساز مخالف با من نزنید 

 خستم کردید دارم تالش لعنتیمو می کنم  

 میدونم اونام بی گناهن 

اما اگه کاری کنم پای بقیه ام باز میشه وسط این 

 کثافت

باید تا جایی که میشه از کسایی که هستن مواظبت  

 کنیم 

 ونایی که تموم شدننمی تونم بیوفتم دنبال ا

 سهیل نگران نگاهش کرد  

 رگای گردنش بیرون زده بودن 

 پشیمون شده بود

 نیما فشار خیلی زیادیو تحمل می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کاش الل می شد حرف نمیزد 

 علی : آروم باش نیما 

 حق با توعه مگه نه سهیل؟!؟!؟؟ 

 سهیل کنارش نشست : باش داداش

 ببخشید حق با توعه 

 صبی شدمبی فکری کردم ع 

 یچی گفتم 

 نشنیده بگیر میدونم حق با توعه 

 فقط عصبی نشو 

 قرمز شدی سکته می کنی.....  

 نسیم با دستایی لرزون لیوان آبی به نیما داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 چشم غره غلیظی به سهیل رفت 

 نیما نشستبا دست کنارش زد و خودش کنار 

 ار نیار : به خودت فش 

 هممون می دونیم داری همه تالشتو می کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتی بیشتر از اون چیزی که باید تالش می کنی

 نیما : خوبم چیزیم نیست 

 فقط باید این پرونده کوفتیو تموم کنیم 

 علی : می کنیم  

 فقط به خودت فشار نیار

 سکته می کنی 

 نیما دستی به لباسش کشید 

 دکمه اولشو باز کرد  دوتا 

 س سختی کشید نف

 لیوان ابو یه سره باال رفت

نیم نگاهی به ناردونه کرد که با نگرانی بهش خیره  

 شده بود 

 : خوبم اونجوری نگام نکن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 برو استراحت کن 

 همین دو دیقه پیش از حال رفتی  

 سورن چشماشو باریک کرد 

 نمی اومدنگرانیای و صمیمیت بینشون خوشش  از این

 ه این نزدیکیاحساس خوبی نداشت ب 

 سمت ناردونه رفت 

 : بلند شو کمکت می کنم بری باال 

 ناردونه سرشو تکون داد 

 : پس االن فهمیدیم چه بالیی سر اومده؟!؟!؟ 

 نیما : برو استراحت کن  

 ناردونه : بگو فکرش نمیزاره بخوابم

 سورن : اره فهمیدیم  

 تو اتاق من کشتنش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 منم مرگشو تماشا کردم

بدتر دیوونم کنن هم این کارارو تو اتاقم  واسه اینکه 

 انجام می دادن

جدا از نبود دوربین با این کار می خواستن حسابی  

 عقلمو از دست بدن 

 سهیل : کامال موفق شدن

 نیما چشم غره ای بهش رفت تا ساکت شه 

 سورن : موفق نشدن  

ن می تونن منو به چیز بدتری از اونی که فکر می کرد

 ننبودم تبدیل ک

 اما اشتباه می کردن 

 من از اول همین بودم 

 ناردونه بی اراده بغض کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن خیلی سختی کشیده بود

 چیزی از خودش نشون نمی داد  

 انگار نه انگار انقد زندگیش جهنمی بوده 

 ونه هرکس می دید فکر می کرد ادم بده این داستان ا

 درصورتی که اونم یکی از بی گناهاست

 آسیب دیدهاونم خیلی  

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 

 بهتر بودم بگیم از همه بیشتر آسیب دیده

 علی : پس واسه همشون ثبت می کنم قاچاق بدن 

اسم رسولیو کامرانو میزارم تو قسمت کسایی که  

 توش دست داشتن 

 نیما : عکساشونم بزن به تخته

 اشنمی خوام جلو چشمم ب 

علی سرشو تکون داد و بلند شد تا کارایی که نیما  

 گفته بودو انجام بده

 نیما : برو استراحت کن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نسیم چشماشو با نفرت روهم فشرد 

 ی فهمیددلیل این همه نگرانیشو نم 

 اگه واقعا چیزی بینشون نیست 

پس چرا یجور رفتار می کنن که انگار خیلی واسه هم  

 مهمن

سری برای همه تکون داد و از پله ها ناردونه بلند شد  

 باال رفت 

 سورن پشت سرش بود 

 مواظب بود تا اگه دوباره حالش بد شد بگیرتش 

 سابقیه باال رفتنش از پله ها خراب بود

 اگه میوفتاد قطعا میمرد 

 در اتاقشو باز کرد بی حال داخل رفت  

 سورنم پشت سرش اومد و درو بست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماش گرد شدن 

 بخوابم : می خوام 

 سورن : منم همینطور  

 ناردونه لبشو گاز گرفت 

 : برو اتاق خودت بخواب 

 سورن نیشخندی زد 

 : گفتم که قراره بهت سخت بگیرم

 بیا از همینجا شروعش کنیم 

ناردونه : چه ربطی داره قرار بود تو آموزش دادن  

 سخت بگیری

 نه تو این چیزا 

 !؟برو بیرون واسه چی لباستو درمیاری؟؟ 

 پشتشو به سورن کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مردک دیوونه 

 سورن ابرویی باال اندخت

: یجور رفتار نکن انگار اولین بارته منو لخت می بینی  

 دختر جون

 ادونه دستی به پیشونیش کشید ن 

 : هیچ باری با خواست خودم ندیدم 

 سورن سمتش رفت دقیقا پشت سرش وایساد

 : چرا یبارشو دقیقا با خواست خودت دیدی 

 اصال خودت خواستی ببینیش 

 چنگ میزدی بهم تا لباسامو دربیاری....  

 ناردونه گوشاشو گرفت : بسه نگو 

 من همچین کاری نکردم

 گو دروغ ن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن ازش دور شد 

 واسه امشب خیلی خسته شده بود 

 بقیه بازیشون بمونه واسه فردا 

 سمت تخت رفت

 لباسشو دراورد با شلوار اسلش طوسی روش دراز 

 کشید 

 : پنجره رو باز کن گرمه

 ناردونا خیره به دیوار تکون خورد  

 پنجره رو باز کرد 

 حریفش نمی شد 

 سرش خیلی درد می کرد

 دلش می خواست از درد و کارای سورن گریه کنه 

 دلش می خواست واسه کل زندگی لعنتیش گریه کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 سورن : بیا بخواب بعدا وقت واسه گریه هست

 باید استراحت کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه پنجره رو تا اخر باز کرد  

 گذاشت که بسته نشهیچیز جلوش 

 سمت تخت رفت  

 سعی کرد توجهی به سورن نیمه عریان نکنه

 چند ثانیه نگذشته بود که صدای سورن بلند شد 

 : اینجوری می خوای بخوابی؟!؟؟ 

 ناردونه : چجوری؟!؟!؟ 

 سورن : با این لباسا  

 ناردونه : راحتم 

 سورن تند و خشن گفت : من ناراحتم

 عوضشون کن  

 ناردونه : اگه ناراحتی می تونی بری اتاق خودت بخوابی

 سورن : بلند شو ناردونه  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 عصبیم نکن

تو که نمی خوای بعد این همه اتفاق یه جنگم با من  

 داشته باشی

 ؟!؟!؟، مگه نه 

 جوابشو نداد 

 سورن : دختر خوبی باش

 بلند شو لباساتو عوض کن 

 اگه حوصلت نمی گیره فقط درشون بیار  

 ار نیست امشب بالیی سرت بیارم قر

 پس می تونی راحت لخت شی

 ناردونه دندوناشو روهم فشرد 

 : تو خواب ببینی همچین کاری کنم 

 دست از سرم بردار  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وابمجون ندارم می خوام بخ

 سورن : عرق کردی 

 لباسات بوی عرق میدن 

 درشون بیار 

 نمی خواد عوض کنی 

 گفتم که کاریت ندارم 

 ا خشم رو تخت نشستناردونه ب 

 بی اراده لباسشو بو کرد  

 چیزی حس نمی کرد

 نیم نگاه پر از عصبانیتی حواله سورن بیخیال کرد 

تو حموم لباساشو دراورد یه دست لباس شلوار گشاد 

 پوشید 

 قشنگ داشت بیهوش می شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودشو رو تخت انداخت  

 سورن : آروم 

 جوابشو نداد

 دیگه جون حرف زدنو بیدار موندن نداشت 

 سورن : خوابیدی،!؟؟  

 هوم بی حالی گفت 

 سورن : با نیما خیلی صمیمی 

 ناردونه : اوهوم 

 سورن سرشو چرخوندو بهش خیره شد

 خوابو بیدار بود  

 بش برده بود خیلی سریع خوا

 مثل اینکه تو همین نیم ساعت کلی خسته شده بود 

 : قبال با هم نبودید مگه نه؟!؟؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : نچ 

 سورن : خوبه پس دلیلی نداره انقد صمیمی باشید

 ناردونه لبخند محوی زد  

 سورن داشت حسودی می کرد 

 واقعا سورن بود؟!؟!؟؟

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_هشتاد_و_تدویس_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 رد و اروم گفتغلطی زد صورتو تو بالشت فرو ک

 : نگران نباش 

 رابطمون اون چیزی که تو سرته نیست و نبوده 

 منو مثل خواهرش می دونه  

 بهم گفت یه خواهر داره اسمش هاناست 

 خیلی دوستش داره 

 واسه منم اون چیزی جز دوست و برادر نیست

ربون که تو این روزای سخت همراهم یه همراه مه 

 بوده

 با اینکه چیزی از گذشتمون یادم نمیاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما مطمعنم قبلنم احساساتم مثل االن بودن 

 سورن : از کجا انقد مطمعنی؟؟؟  

 ناردونه محو خندید

 : قلبم خیلی احمقه 

 همه احساساتی که قبال داشتمو نگه داشته 

 ورو برش نباشسورن : خوبه پس زیاد د 

 ناردونه جوابشو نداد خوابش برده بود 

 سورن : خوابیدی؟؟؟  

 صدایی ازش نیومد 

 مثل اینکه این دفعه واقعا خوابیده بود 

 خیره به صورت رنگ پریدش نفس عمیقی کشید

 پشت دستشو رو صورت سفید و مهتابیش کشید 

 : چیکار کنم باهات!!  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ؟؟ چجوری سرو کلت تو زندگیم پیدات شد؟

 ره برگشتی؟!؟؟! چرا دوبا

 چرا نمیری؟!؟!؟ 

 چرا نمی تونم ولت کنم!؟؟؟ 

 چرا نمی تونم بزارم بری؟؟؟؟ 

 جوابش سکوت اتاقی بود که با نور ماه روشن شده بود

 دستشو پس کشید چشماشو بست...... 

 فلش بک  •

سورن : مطمعن باش اگه آزاد بشم اول تورو تیکه پاره 

 می کنم

 ه پشتتنبعدم اون حروم زاده هایی ک 

 پس بهشون بگو هرچی سریع تر کارمو تموم کنن 

 وگرنه باید منتظر روزی باشن که می گیرمشون 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مرد دندوناشو روی هم فشرد  

 شوکرو برداشت و با بی رحمی تمام به گردن سورن زد 

ناردونه چشماشو بست و سرشو روی زانوهاش 

 گذاشت 

  بانیت و ناراحتی جیغ بکشه *دلش می خواست از عص

 سورن : بیدار شو ناردونه 

 داری خواب می بینی

 بیدار شو لعنتی 

 االن خفه میشی 

 ناچار ضربه محکمی تو صورتش زد 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ناردونه نفس بلندی کشید 

 چشماشو که باز کرد 

 خشکش زد کجا بود؟!؟؟

 ردناک بودگیج شده بود خیلی د 

 احساس می کرد قلبش داره میاد تو دهنش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چه بالیی سر سورن اورده بودن 

 چیکارش کردن  

 سورن : اروم باش چیزی نیست 

 خواب دیدی بخاطر......

 با کاری که ناردونه کرد شوکه حرف تو دهنش موند 

 دور گردنش حلقه کرد دستاشو محکم  

سرشو رو سینه لخت سورن گذاشت و با تموم 

 وجودش گریه کرد

 سورن با تردید سرشو نوازش کرد  

 خواب بد دیده بود 

 ناردونه : لعنتیای نامرد

 کاش بمیرن امیدوارم به بدترین شکل ممکن بمیرن 

 نامردای کثافت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اخمای سورن توهم رفت 

پدرش کشته شدو  فکر کرد ناردونه کابوس شبی که 

 دیده 

 سورن : شششش آروم چیزی نیست

 مواظبتم  من اینجام 

 دیگه دستشون بهت نمیرسه

 آروم باش  

 فقط یه خواب بود

 ناردونه هقی زد : ازشون متنفرم 

 سورن با خشونت کمرشو نوازش کرد 

 : بهش فکر نکن 

 اونایی که اونشب اون بالرو سر پدرت آودن مردن  

 ون خودت دیدی کشتمش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دیگه نمی تونن بیان سراغت 

 ن پیدا می کنمکساییم که دستور این کارو داد

 خودم می کشمشون  

 بهت گفتم باید یه زندگی جدیدو شروع کنی

 نمیزارم هیچی از این کثافت باقی بمونه  

 این گرداب لعنتیو واسه همیشه نابود می کنم

بعدش می تونی با خیال راحت یه زندگی جدیدو  

 شروع کنی 

 ناردونه چنگی به سینش زد 

 و زخمای کم عمقی به جا گذاشت

 ساش یکی درمیون باال می اومدننف

 سکسکه گرفته بود 

 : چه بالیی سرت آوردن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خدا لعنتشون کنه

 سورنه متعجب دو طرف صورتشو گرفت 

 درباره چی داشت حرف میزد؟!؟؟!؟ 

 چه خوابی دیده بود،!؟؟!؟ 

 ناردونه : چرا همین بالیی سرت آوردن؟!؟!؟ 

 سورن : چه خوابی دیدی؟!؟؟ 

 نبودناردونه : خواب  

 واقعی بود  

 یه قسمتی از حافظم بود حسش کردم

 سورن صورتش فشرد و خشن گفت :  

 چی دیدی؟!؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

  من_دیوانه_مرد#

 نهم_و_هشتاد_و_دویست_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ناردونه با چشمای به خون نشسته و اشکی نگاش کرد

 : داشتن اذیتت می کردن  

 می کردم  بهت آسیب زدن منم داشتم نگاهت

 ولی کاری نکردم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چرا ساکت بودم!؟؟!؟  

 چرا کمکت نکردم؟!؟!

 چرا جلوشونو نگرفتم؟؟!؟ 

 چرا اجازه دادم همچین بالیی سرت بیارن؟؟!؟ 

 وحشت زده دست سورنو پس زد  

 خودشو عقب کشید 

 چیزی که به ذهنش رسید خیلی ترسناک بود 

 : نکنه.... نکنه منم با اونا بودم 

 محکم گرفت سورن دستشو

روی تخت دراز کشید سر ناردونه ناآرومو روی بازوش  

 گذاشت

 : نبودی دیوونه نبودی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و هیچ وقت اهل این چیزا نبودی اون فقط یه خواب ت 

 بود 

 ناردونه سرشو تکون داد : نبود

 قسم می خورم نبود  

 ازم قایمش نکن 

 فرق خواب و به یاد آوردن خاطره هامو میدونم

 کمرشو فشرد سورن کالفه  

 : هرچی بوده تموم شده 

 بهش فکر نکن بخواب 

 ناردونه خیره به صورتش دوباره هق زد 

 نفسش به زور باال می اومد 

 سورن : نکن اینجوری داری خفه میشی

 درست نفس بکش گریه نکن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گفتم چیزی نبوده 

ناردونه : چطور تونستم بشینم نگاه کنم همچین کاری 

 باهات بکنن؟؟؟!؟

 رن چند دقیقه بی حرف بهش خیره شد سو 

 حق با ناردونه بود

 لبش هنوز احساست قدیمیو نگه داشته بود ق 

 : در کمدو قفل کرده بودم 

 نمی تونستی بیای بیرون  

 بهت گفتم ساکت باشی

 کاری از دستت بر نمی اومد 

 نمی تونستی نجاتم بدی هیچ کس نمی تونست 

 ناردونه : پس واقعی بود....  

 عا همچین اتفاق دردناکی واست افتادهواق
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : هرچی بوده تموم شده لعنتی 

این همه خاطره، مغز دیوونت چرا همچین چیزای  

 مسخره ایو به یاد میاره

 ناردونه دستی به صورتش کشید : 

 واقعا میگی؟!؟؟!  

 اومده؟!؟!؟واقعا کاری از دستم بر نمی

 سورن : واقعا میگم 

 بر نمی اومدههیچ کاری از دستت  

 شتنتاگه کاری می کردی می ک 

 مجبور بودی سکوت کنی.... 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 نودم_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه بی جون چشماشو بست

 : خیلی خستم 

 دلم یه روز بی دردسر و مشکل می خواد 

 روی دستش می کشید سورن آروم خطای فرضی 

 : چیز زیادی نمونده 

 الخره یروز همه اینا تموم میشنب 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نفسی کشید و ازش دور شد 

 : پنجره رو ببندم!؟؟!؟ 

 سورن اخمی از این فاصله کرد  

 : نه بزار باش

 ناردونه نگاهش نکرد 

 : سردمه  

 سورن نیشخندی زد

 : بیا اینجا خودم گرمت می کنم 

 ناردونه بی توجه بهش بلند شد  

 و سمت پنجره رفت

 فقط کنارش وایساد و به بیرون خیره شد  تشنبس 

 چیز زیادی تو دید نبود 

 همش درخت بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ماهم کامل بود حالش خوب نبود

 با اینکه فهمیده بود کار زیادی از دستش بر نمی اومده  

 اما بازم عذاب وجدان داشت 

 چرا این حافظه لعنتیش بر نمی گشت

 داشت دیوونه می شد 

 کمرش با احساس گرمای شدید رو 

 فهمید سورن پشتشه  

 نفساش تند شدن 

 اما برنگشت

 بدنش مور مور شد  

سرمای هوا و گرمای بدن سورن باعث شد لرز 

 کوچیکی کنه 

 سورن چند قدم ازش دور شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چراغ خوابو خاموش کرد و دوباره سمتش رفت

 ناردونه : بزار روشن باش  

ه سورن چسبیده بهش کنار پنجره وایساد و به ماه خیر

 شد 

 : خوبه نور ماه اتاقو روشن کرده

 ناردونه : چشمم نمی بینه  

 سورن سرشو جلو برد و با لحنی خاص گفت :

 الزم نیست چیزیو ببینی  

 همه چیزای دیدنی تو خودته

 که من خوب می بینم 

 شو قورت داد ناردونه آب دهن 

 قلبش تند می کوبید 

 چرا امشب اینجوری شده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیلی نزدیک وایسادی: یکم برو عقب 

 اذیت میشم  

 صدای پوزخندشو شنید 

 چرا هیچ وقت حرفاشو جدی نمی گرفت

 هرکاری دلش می خواست می کرد  

 نزدیک تر اومد

 حاال کامال از پشت تو بغل سورن بود  

 تو خودش جمع شد 

 : نکن برو عقب

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 عی نکن پسم بزنی بدتر عصبی میشمسورن : س

 فکر نکن چون دیگه تو اون قفس نیستم  

 میلی به کشتن یا سک*س باهات ندارم 

واد کارای خیلی دردناکی همین االن همینجا دلم می خ

 باهات بکنم

 ناردونه شوکه سعی کرد ازش دور شه  

 اما نتونست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستای سورن سفت و محکم دور شکمش حلقه شدن 

 فردا جاشون کبود میشه مطمعن بود 

 : باش سورن اروم باش 

 داری بهم اسیب میزنی  

 خواهش می کنم اروم باش 

 دیگه....دیگه فاصله نمی گیرم 

 شو ندادسورن جواب

 صدای نفسای سنگینشون اتاقو پر کرده بود 

 ناردونه از ترس خیس عرق شده بود 

 سکوتش از حرف زدنش ترسناک تر بود  

 کت می شد هر وقت اینجوری سا

 بعدش یه بالیی سر یکی می اورد 

 فشار دستاش خیل زیاد بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چنگی به دستش زد 

 : درد دارم ولم کن 

 سورن فشارشو کم کرد 

دستشو از زیر لباس رد کرد و روی شکم لختش  

 گذاشت

 ترس ناردونه بیشتر شد  

 چرا یجوری رفتار می کرد انگار سورن یه آدم معمولیه

 اینی که کنارشه یه دیوونسانگار یادش رفته  

یه سایکو که از هیچی و هیچکی ترسی نداره و هر  

 لحظه می تونه نابودش کنه 

 : سورن داری می ترسونیم 

 چرا یهوی اینجوری شدی

 بیا......بیا حرف بزنیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن نفس داغشو تو گردن ناردونه خالی کرد 

 ناردونه وحشت زده به کاراش نگاه می کرد 

 بکشسورن : جیغ  

 شده سرشو چرخوند ناردونه با چشمای گرد 

 : چی؟!؟؟! 

 چشماش سیاه شده بودن عصبانی بود؟؟!؟ 

باورش نمی شد یه کار کوچیکش اینجوری  

 خشمگینش کنه

 : جیغ بکش 

 اینجوری می تونی نجات پیدا کنی 

 مردمک چشماش لرزیدن 

 : از.... چی نج...ات پیدا کن..م؟!؟!؟ 

 قراره سرت بیارمسورن : از بالیی که  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه تکون محکمی خورد 

 : ولم کن داری می ترسونیم  

سورن یکی از دستاشو باال آورد و دور گردنش حلقه 

 کرد

 : بهت گفتم قراره حسابی بهت سخت بگیرم 

 چشمای ناردونه پر از اشک شدن 

 فقط نیاز داشت یکم نفس بکشه 

 فکرشم نمی کرد سورنو تا این حد عصبانی کنه 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _نهدیوا_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دوم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 : می ترسم بس کن

 سورن پلکی زد  

 چشماش انقد سیاه شده بودن 

 که دیگه لنزام نمی تونستن رنگ اصلیشو مخفی کنن

 : باید بترسی 

 االن دقیقا وقتشه بترسی 

 وقته جیغ بکشیو بقیه رو خبر کنی 

 وقتشه کمک بخوای 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گردنشو آزاد کنه اشو باال آورد تاناردونه دست 

 نفس کشیدن براش سخت شده بود  

 سورن داشت خفش می کرد

 ..کشم .....تونم نفس ب: نمی 

 سورن : الزم نیست نفس بکشی

 فقط جیغ بزنو کمک بخواه 

منم هرکی که واسه کمک بهت پاشو بزاره تو این اتاقو 

 می کشم

 جلوت سالخیشون می کنم  

 سرش گیج رفت 

 ثل اینکه سورن واقعی کم کم داشت بر می گشت م

تو این مدت خیلی خودشو کنترل کرده بود تا کسیو 

 نکشه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بعد از بالیی که سر بهراد اورد  

 خشونتش کمتر اما سردیش بیشتر شده بود 

 انقد سرد و ترسناک شده بود 

 که گاهی اوقات نگاهش باعث وحشت بقیه می شد

حظه ام تفنگاشونو از لنسیم و علی و سهیل حتی یه  

 خودشون دور نمی کردن 

 سعی می کردن بجز مواقع ضروری باهاش حرف نزنن 

 و چشم تو چشم نشن

 سورن سرشو کنار گوش ناردونه برد 

 : جیغ بزن و خودتو نجات بده 

 یا بمون و بقیه شبو با این دیوونه سر کن 

 انتخابش با خودته 

 ناردونه سرفه ای کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و حرکتش رو شکم لختش نمی  نسرمای دست سور 

 زاشت تمرکز کنه

 : نکن سورن بسه 

 این کارت دور از آدمیت  

 سورن چنگی به شکمش زد 

 و باعث شد جیغی بکشه 

 سریع دست روی دهنش گذاشت

 نباید بقیه رو خبر می کرد 

مطمعن بود سورن انقدر دیوونه هست که به حرفش  

 عمل کنه 

 و هرکی که اومد تو اتاقو بکشه 

 پوست شکمش می سوخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن : واقعا فکر می کنی من چیزی از ادمیت سرم 

 میشه

 یا اهمیتی به همچین چیزی میدم هوم؟!؟؟؟ 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه جوابشو نداد 

بلند  می دونست اگه دهنشو باز کنه صدای جیغو گریش

 میشه 

 از ترس می لرزید 

 ورن خنده ترسناکی کردس

 : خوبه پس تصمیم گرفتی امشبو بمونی 

 می خوام بهت نشون بدم تاوان دوری از من چیه دکتر  

 قرار نیست همش درد باش 

 قول میدن به اندازه ای که باید لذت ببری 

 ناردونه با وحشت پلکاشو رو هم فشرد

 رو رفتن دندونای سورن تو ترقوش ف 

 که چشماش سیاهی رفتن  به قدری محکم گاز گرفت

 صدای جیغش اینبار پشت دست سورن خفه شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دست حلقه شدش دور کمر ناردونه جلوی سقوطشو  

 گرفت

 سرش بی حال رو سنیه مرد دیوننش افتاد 

 خیسی و گرمی خونو رو جای گازش احساس می کرد  

 سورن با لذت جای گازشو لیس میزد 

 دیوونه شده بود 

 قعا بود تبدیل شده بودحاال به هیوالیی که وا

 سورن : هنوز زوده واسه از حال رفتن  

 هنوز حتی شروعم نکردم جوجه

 چشماش واسه چند ثانیه سیاهی رفتن 

 به خودش که اومد روی تخت بود  

 سورن با ارامش و سردی لباسشو پاره کرد 

 ناردونه بی نفس خودشو باال کشید تا ازش دور شه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن رو پاهاش نشسته بود 

 جوری بود که حتی یه سانتم نمی تونست تکون بخوره 

 : دیوونه روانی ولم کن  

 ار دست از سرم برد

 سورن بلند خندید 

دست برد و لنزاشو دراورد نگاه ترسناکی حواله ناردونه 

 کرد 

 : یادمه گفتی چشمامو دوست داری

 بزار ببینم صبحم حست همینه یا نه؟!؟؟!  

 برداشت خم شد سمت پایین تخت و چیزی

ناردونه با دیدن چیزی که تو دستشه رو به بیهوشی  

 رفت

 باورش سخت بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خواست همچین بالیی سرش بیاره......... اما واقعا 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 دستبندو دور انگشتش چرخوند
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : دیوونه  

 تو واقعا دیوونه

 ونت دستاشو گرفت و باال سرش برد سورن با خش 

 : هنوزم دیر نشده

 می تونی کمک بخوای  

 ناردونه با ترس و وحشت دستاشو کشید 

 : تو خواب ببینی همچین کاری کنم

 کمک بخوام که بیان بکشیشون  

 سورن : دقیقا همینو می خوام 

 ناردونه سعی کرد از یه راه دیگه وارد شه

 : سورن ببین حالت خوب نیست 

 نمی فهمی داری چیکار می کنی  

 ی پشیمون میشی فردا که به خودت بیا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خواهش می کنم بس کن

 سورن چند ثانیه بی حرکت موند 

نگاهی به دستبند و دستای کبود شده از فشار ناردونه  

 کرد

 : این دقیقا چیزیه که من هستم ناردونه 

 هزاربار بهت گفتم 

 من اینم 

 دیوونم روانیم  

 اون آدمارو نکشتمدرسته من 

کی که همه ازش ولی دلیل نمیشه اون هیوالی ترسنا 

 می ترسن نباشن

 هستم  

 من دقیقا همونم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو این چند ماه خیلی تالش کردم خودمو کنترل کنم 

 تا بالیی سر کسی نیارم 

 اما تو..... تو مال منی

 بهت گفتم بمونم اینجا واست میشه جهنم  

 خودت خواستی بمونم 

 ه نرفته یادت ک

 ناردونه با عجز سرشو تکون داد 

 : یادمه ولی این کارت فراتر از سخت گرفتنه

 داری آزارم میدی 

 به این میگن آزار جنسی سورن 

 این تجاوزه  

 سورن نیشخند بی رحمی زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تو یه حرکت دستای ناردونه رو با دستبند به باالی  

 تخت بست

یشتر می : وقتی داری از لذت به خودت می پیچی و ب 

 وایخ

 ازت می پرسم اگه خواستی تمومش می کنم  

 اگه نه این بدن باید مال صاحبش بشه 

 باید تا صب تو بغل کسی باش که مالکش 

 ناردونه محکم دستاشو کشید 

 زخم شدنشونو احساس می کرد 

 مچ دستاش می سوختن  

 سورن لباسشو درآورد و پایین انداخت

و ث شد ترس بدن عضالنی و پر از زخمش باع 

 وحشت دخترک بیشتر شه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

باورش نمی شد واقعا داره همچین کاری باهاش می 

 کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دستش که سمت دکمه شلوارش رفت ناردونه تو 

 خودش جمع شد

 : نکن  

 نکن التماست می کنم نکن

 ازت متنفر میشم 

 فر میشم قسم می خورم ازت متن 

 اینکارو نکن 

سورن بی رحم و خشن دکمه شلوارشو باز کرد و درش 

 اورد

 از خجالت و ترس قرمز شد  

 صورتش خیس از اشک شده بود

 حاال با لباس زیرای قرمز و دستای بسته شده 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

جلوی سورنی بود که شه*وت و جنون از چشماش می  

 بارید

 همه بدنش رو ویبره بود 

 بیهوش می شد از ترس و سرما داشت 

 : می ترسم  

 سورن کامل روش خیمه زد

 بوسه ارومی کنار لبش کاشت 

 : نترس گفتم که قراره به اندازه کافی لذت ببری 

 هرچقدم ازم متنفر شی 

 بازم مال منی  

 

 ��وانشات مناسب همه سنین نیست #
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستشو سمت سینه های سفید ناردونه برد

 هشون زد بی توجه به چشمای گرد شدش چنگی ب 

 : خوبه دقیقا سایز مورده عالقمه 

 ناردونه چشماشو محکم بست

 نمی تونست ببینه 

 کاش کر می شد 

سورن بند وسط لباس زیرشو محکم کشید و پارش  

 کرد

 با لذت و جنون چنگی به نوکشون زد 

 : چشماتو نبند 

 وگرنه نمیزارم چیزی بجز درد احساس کنی 

 ناردونه جوابشو نداد  

 کند شده بودننفساش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لمس دستای سورن دیوونش می کرد  

 سورن سرشو تکون داد 

 : خودت خواستی

 سرشو پایین برد و به جون سینه هاش افتاد  

 گاز می گرفت و مک میزد 

 می دید ناردونه لبشو محکم گاز گرفته

 ادتا صداش درنی 

 مطمعن بود همین االنم به اندازه کافی تحریک شده  

 تجربش  دخترک ساده و بی

 مثل همیشه قابل فهمیدن بود

 دیگه گریه نمی کرد  

 اما هنوز می لرزید 

 سورن ازش فاصله گرفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگاهی به چای گاز و کبودیاش کرد

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

: هیچ کس بجز من حق نداره همچین مارکایی روت 

 بزاره

 رم کنه می کشمشاگه کسی حتی به داشتنت فک 

 تو مال منی 

 این بدن 

 این مغز همه چیزت مال منه 

 ناردونه نفس عمیقی کشید 

 حرفای سورن بدتر از کاراش بدنشو داغ می کردن 

 چرا انقد احمق بود 

چرا حتی با شنیدن این حرفا تو همچین شرایطی  

 قلبش می لرزید

 چطور می تونست انقد احمق باش؟؟!؟ 

 و باز کنه با صدایی خشدار گفت : بدون اینکه چشماش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خواهش می کنم بسه 

 بس کن

 سورن چشماشو چرخوند 

 : هنوز شروع نکردم 

 ولی میدونی چیه دکتر؟؟!؟!  

همون موقعی که تو  مطمعنم االن دقیقا به اندازه

 تیمارستان تحریک شده بودی 

 تحریک شدی 

 ناردونه سرشو محکم به بالشت فشرد 

از چاک سینه های قرمز از  سورن بوسه های خیسشو

 گاز ناردونه ادامه داد 

 دستشو رو خط قرمز شورت کشید

 زبونشو رو شکم تخت دخترک کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بدن ناردونه منقبض شد 

 بدون اینکه بخواد 

 داشت به لمس دستای سورن جواب می داد 

 سورن لباس زیرشو درآورد 

 و پایین تخت انداخت 

 دناردونه پلکاشو محکم تر بهم فشر 

 سعی کرد پاهاشو جمع کنه  

 اما پنجه های حلقه شده سورن

 این اجازه رو بهش نداد 

 سنگینی نگاهشو احساس می کرد 

 داشت میمیرد 

 ش می خواست بیهوش شه واقعا دل 

 تا نبینه و نفهمه چه اتفاقی لعنتی داره میوفته 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : این آخرین باریه که میگم ناردونه

 چشماتو باز کن 

 میزارم چیزی بجز درد احساس کنیوگرنه ن 

 ناردونه سرشو تکون داد 

 : نمی خوام 

 اینکارو باهام نکن  

 داری می کشیم 

  سورن فشاری به پاهاش وارد کرد

 و اونارو کامل از هم باز کرد 

 نفس ناردونه بند اومد 

 : قرار نیست بمیری

این چیزیه که همه ادما با کسی که دوستش دارن  

 تجربه می کنن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 توام مثل بقیه ای 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : نه نیستم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تحمل نمی کنههیچکس با تحقیر این چیزارو 

 این کاری نیست که عاشقا انجام میدن عوضی 

 به این کار میگن تجاوز  

 سورن کمربندشو باز کرد 

 نجام میدم: می خوای بهت نشون بدم کاری که من ا

 چقد با تجاوز فرق داره؟!؟؟ 

 می خوای ببینی تجاوز ینی چی؟!؟؟!  

 ناردونه وحشت زده چشماشو باز کرد

 نی ترش می کردنباید از این عصبا 

 : نه نه من.....من ففط ترسیدم 

 لطفا سورن لطفا اروم باش 

سورن کمربند محکم تو دستش فشرد و بالخره  

 پرتش کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 م: دارم سعی می کن 

 بالیی که خیلی دلم می خوادو سرت نیارم  

 پس دختر حرف گوش کنی باش

 باشه؟!؟!؟ 

 می خوام خودتم لذت ببری  

 ناردونه ناچار سرشو تکون داد 

 دیگه جرعت مخالفت نداشت 

 می ترسید سورن بالیی که نبایدو سرش بیاره 

 شاید اگه باهاش راه بیاد

 قبول کنه تا اخر پیش نره 

 اش سورن باشناردونه : ب 

 هرچی تو بگی همون کارو می کنیم 

 فقط خواهش می کنم آروم باش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ترسم  من می 

 سورن پلکی زد سرشو تکون داد

 : اگه جوجه حرف گوش کنی باشی  

 بجای درد فقط لذت میبری

 شایدم دستاتو باز کردم 

 ناردونه بی حال نگاهش کرد  

 این مرد واقعا دیوونست

ن ناردونه رو سیاه و کبود بوسه های خشنش تمام ت 

 کردن 

 دخترک تموم مدت با چشمای باز نگاهش می کرد

 ی اوقات از درد گاه 

 و گاهی اوقات از لذت اخی می گفت 

 و به خودش می پیچید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونست درست نفس بکشه  

 همه تنش تو اتیش بود

 بی اراده پاشنه های پاشو به کمر سورن  

 فشرد : بسه یجوریه

 حملش کنم نمی تونم ت 

 سورن نگاهی به چشمای خمارش کرد 

 : نترس چیز بدی نیست 

 فقط داری ار*ضا میشی

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هشتم_و_نود_و_دویست_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه نگاهشو به سقف دوخت 

 بی پروا بود 

 سورن مثل همیشه خیلی بی پروا حرف میزد

 چیزایی می گفت 

ث می شدن ناردونه از خجالت و کارایی می کرد که باع 

 قرمز شه

 حساساتش تو اون لحظه زیاد و مختلف بودن انقد ا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که نمی دونست کدومو درک کنه 

 تنها چیزی که می دونست

 این بود که دیگه نمی خواست جلوشو بگیره 

 سورن نیشخندی بهش زد 

 : صداتو کنترل نکن 

 قراره به قسمت خوبش برسیم 

 دیحاال که دختر خوبی بو 

 پس باید جایزتم بگیری 

 بین پاهاش نشست  

 رونای سفید دخترکو گرفت و کامل از هم باز کرد

 احساس می کرد داره کش میاد 

 : چی.....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با احساس داغی و خیسی چیزی رو به*شتش شوکه 

 کمرش بلند کرد 

 و به تخت کوبید 

 درکی از اتفاقاتی که داشت میوفتاد نداشت

و قدرتمند دور پاهاش حلقه پنجه های سورن محکم  

 شده بودن

 و اجازه نمی دادن تکون بخوره 

چشمای کهکشانیش تموم مدت بهش خیره شده  

 بودن

 دلش می خواست لذت بردن دخترکو ببینه 

 ناردونه اما گیج بود 

 اولین بارش بود همچین چیزیو تجربه می کرد 

 : آی.... اومم.... بس...ه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از گلوش خارج می  ونست جلوی صداهایی کهنمی ت

 شدنو بگیره

حتی نمی دونست چجوری همچین صداهایی ازش  

 درمیومد

 انگار صدای خودش نبودن  

 صدای ادمی بودن که از لذت و شهو*ت زیاد

زیر دست مردی دیوونه که با جنون نگاهش می کرد  

 پیچ می خورد

 : نمی..تون.... اهه.آی...اوممم  

 تو بدنش افتاد  لرز کوچیکی

 ز بین رفتن یهویی اون گرما شوکه چشماشو باز کرد با ا

 احساس می کرد از یه برج صد طبقه پایین افتاده

 سورن با چشمای خمار لیسی به لبش زد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : االن دقیقا وقتشه تصمیمتو بگیری 

 اگه بخوای همینجا تمومش می کنم و میرم 

دی تا اون تجاوزی که تموم مدت ازش حرف میز 

 اتفاق نیوفته 

 اگه بخوای...... اما

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_نود_و_دویست_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

 با مکث خم شد سمتش گردنشو لیس زد 

 : اگه بخوای میمونم 

 و کاری می کنم از لذت بیهوش شی

 انتخابش با خودته 

 ناردونه با چشمای پر از اشک نگاهش کرد 

 خیلی بی رحم بود  

سختیو بهش تحمیل  چطور می تونست همچین تصمیم

 کنه

 لبه پرتگاه نگهش داشته بود 

 و ازش می خواست انتخاب کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن نیشخندی به چشمای داغش زد 

 انگشتش رو لبه به*شت دخترک کشید  

 : انتخاب کن ناردونه

 ؟!؟؟ بمونم یا برم ؟! 

 ناردونه لرزی کرد : خیلی نامردی

 سورن : میدونم انتخاب کن... 

 سقف سرشو تکون داد ناردونه خیره به 

 : اگه بگم برو میری!؟!؟؟  

 سورن چند ثانیه خشکش زد

 چشماش پر از خشونت شدن  

 دستاشو مشت کرد : میرم 

 گفتم که انتخابش با خودته 

 دستامو باز کنناردونه با لبایی لرزون گفت : 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن دندوناشو رو هم فشرد 

 : انتخاب آخرته؟!؟؟  

 تی می تونم انتخاب کنم ناردونه : بازم کن خودت گف

 منم کردم بازم کن

 رگای گردنش بیرون زده بودن  

 بی حرف بلند شد 

 دستبندو باز کرد 

 دور دستاش زخمی خون مرده شده بودن

 کلیدو تو دستش فشرد و چرخید 

 شدن دستش وایساد  با گرفته

ناردونه با دستای آسیب دیده و ظریفش انگشت 

 کوچیکشو گرفته بود

 ستمو باز کن: گفتم د 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگفتم برو 

 سورن آروم سمتش چرخید 

 مطمعن نبود دخترک چی می خواد 

 نسبت به یه ساعت قبل آروم شده بود  

 سیاهی چشماش کمتر شده بود

 اما هنوزم سیاه بودن مثل شب 

 با خجالت دست سورنو کشید  ناردونه 

 : نمی خواستم اونجوری ادامه بدیم 

 سورن بی حس نگاهش کرد 

 ه ذره نرم نمی شد؟!؟!؟چرا ی

 ناردونه : اینجوری نکن سورن 

 داری جفتمونم عذاب میدی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

انقد بد نباش سورن دستشو عقب کشید و خشن گفت  

 : 

 بهت گفتم اون لذتی که بایدو بهت میدم

 اما همش داری پسم میزنی 

 خودتو ازم دور می کنی 

 ناردونه : اره دور می کنم  

 سونیمهمش بخاطر اینه که تو می تر

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سیصدم_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 سورن : باید بترسی 

 بهت گفته بودم قرار نیست بهت آسون بگیرم

 گفتم قراره جهنم بشه  

 ناردونه : اره گفتی 

 چیز خوب بود اما همه

 تا رسیدی به همچین چیزی داری جهنمش می کنی 

 سورن دستی به گردنش کشید  

 ناردونه  : داری میری رو مخم

 اگه بمونم حسابی درد می کشی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : چرا همش می خوای همه چیز با درد 

 باش!،؟!؟؟

 سورن : چون من همینم 

 من دردم  

 دردهتنها چیزی که از من بهت میرسه همین 

 فقط ده ثانیه وقت داری انتخاب کنی  

 برم یا بمونم

 بعدش خودم تصمیم می گیریم  

ست اصال از اتفاقای بعدش و بهت قول میدم قرار نی

 خوشت بیاد 

 ناردونه بی حرف بهش خیره شد

 تصمیمشو گرفته بود :بم.... 

 سورن با سرعت هلش داد رو تخت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و روش خیمه زد : ده ثانیت تموم شد

 دم انتخاب کردم می مونمخو 

 ناردونه سرشو تکون داد 

 سورن بوسه هاشو از سر گرفت 

 آتیش کرد  و دوباره بدن ناردونه رو کوره 

 دخترک غرق احساسات زیاد به سورن چنگ میزد

 همه بدنش پر از جاهای چنگ ناردونه شده بود 

 سورن خیره به بی طاقتیاش گفت :  

 باید دستاتو ببندم گربه وحشی 

 خیلی چنگ میندازی

 ناردونه خنده بی جونی کرد 

 : اگه انقد محکم گازم نگیری 

 منم مجبور نمیشم چنگت بندازم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ورن تک ابروشو باال انداخت س

 جلو تر رفت گاز محکمی از گردنش گرفت

 ناردونه با درد چنگی به موهاش زد : 

 انقد...گازم..گرفتی 

 جون از تنم رفت 

 سورن جای گازشو بوسید  

 : خوشم میاد مارکام روت باشن 

 ناردونه : قرار نیست کسی ببیندشون 

 سورن : گردنتو همه می بینن 

اگه فکر کردی میزارم کسی بفهمه امشب چه ناردونه : 

 اتفاقی افتاد

 کامال در اشتباهی 

 سورن با جدیت لب پایینشو نوازش کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : چه االن چه بعدا 

 ه می فهمن مال من شدیبالخره هم 

 ناردونه بی حال نگاهش کرد  

 : هنوز نشدم

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 طمینان تکون داد سورن سرشو با ا

 : میشی فقط دارم آمادت می کنم

 ناردونه : چه مهربون  

 سورن لب پایینشو چند بار محکم مکید 

 ناردونه ضربه ای به سینش زد

 نه سورن لبم نه کبودم کردی:  

 اخر یه کاری می کنی همه بفهمن 

 سورن بیخیال پایین رفت  

 : اگه نمی خوای صدای جیغت بلند شه بهتره جلوی

 دهنتو بگیری

 ناردونه ترسیده دست روی دهنش گذاشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

با پیچیدن درد شدیدی توی رون شوکه خودشو به  

 تخت فشرد 

 سورن بی رحمانه رون پاشو گاز گرفته بود

 لعنتی چرا نمی تونست یکم آروم شه  

 دردش خیلی زیاد بود

 دیگه واقعا داشت می بیهوش می شد  

 کاش یکم مراعات می کرد 

 ری داشت؟!؟!؟ چه انتظا

اشقانه واسش انتظار داشت سورن یه رابطه اروم و ع

 داشته باش؟!؟ 

 ناردونه : بدنمو داغون کردی 

 سورن دستی به جای گازش کشید

 : اوهوم خیلی قشنگن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باعث میشن بیشتر تحریک شم 

 ناردونه : ولی درد دارن  

 سورن سرشو کج کرد 

 بری: یذره درد الزمه باعث میشه بیشتر لذت ب

 ناردونه : نمیبرم اصال از دردش لذت نمیبرم  

 ذیت میشما

 سورن هومی کشید : ولی بازم می خوای بمونم 

 البته حتی اگه نخوایم باز می مونم  

 فرصت انتخابتو از دست دادی 

 ناردونه دستی به گردن دردناکش کشید

 : منم می خوام بمونی 

 ولی کاش یکم آروم تر پیش بری  

 بدنم نمونده جای سالم تو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن از باال نگاهش کرد  

 گفت واقعا جای سالم تو تنش نمونده بودراست می 

 : هنوز درد اصلی مونده 

 ناردونه ترسیده نگاهش کرد 

 اما حرفی نزد  

 فهمیده بود حرف زدنش سورنو دیوونه تر می کنه 

 جنون توی چشماش واقعی بود

 هر روزی که بیشتر می گذشت 

د چرا نیما انقدر از بودنش کنار سورن بیشتر می فهمی 

 ناراضیه

گه می فهمید اجازه داده سورن اینجور تیکه پارش ا 

 کنه چی گفت؟!؟

 عصبی و ناراحت میشد؟!؟!؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

یا ازش بخاطر اینکه با یه دیوونه خوابیده متنفر می 

 شد؟!؟!؟ 

شایدم نگران بالهایی که سورن سرش آورده بود می 

 شد؟!؟!؟

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _یوانهد_مرد#

 دوم_و_سیصد_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 و باز کردسورن پاهاش

 دستی به خیسی بهش*تش کشید  

 ناردونه بی حال تکونی خورد و لبشو گزید 

 سورن : خوبه به اندازه کافی خیس شدی 

 وقتشه کامل مال من شی

 ناردونه پلکی زد 

 : می مونی؟!؟؟  

 سورن : موندم

 ناردونه : االنو نمیگم

 شه می مونی؟!؟ واسه همی 

 مونی؟!؟توی اون شروع دوباره پیشم می 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شروعش کنیم؟!؟ میای باهم 

 سورن بی حرف نگاهش کرد  

 انگار جفتشون جواب سوالشو می دونستن 

 ولی گیج بودن

 خواستن و تونستن خیلی با هم فرق داشتن 

 و این چیزی بود که سورن خیلی بهش فکر می کرد 

 ؟اینکه می خواد بمونه!؟؟! 

 یا می تونه بمونه ؟؟!؟!؟  

 بوسه عمیقی روی شقیقش کاشت سرشو جلو برد و 

 موندنش همینقدر غیر ممکن و دردناک بود

 همینقدر عجیب و به دور از باور  

 سورن : خودتو سفت نکن

 اولش یکم درد داره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی نترس هواسم هست باش؟!؟

 ناردونه چشماشو بست  

 و سرشو تکون داد : باش

 نمیزاری درد بکشم  میدونم 

 سورن دستی به پلکاش کشید

 : چشماتو نبند  

 بزار ببینمشون 

اینجوری می تونم بفهمم تو هر لحظه چه احساسی 

 داری 

 ناردونه چشماشو باز کرد

 سورن : آفرین دختر خوب 

 لبای ناردونه رو به دندون گرفت 

 اول کمی به*شتشو ماساژ داد تا ریلکس تر شه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ت تابی خوردناردونه با لذ 

 و بوسشونو عمیق تر کرد  

 سورن دستاشو گرفت

 و باال سرش قفل کرد  

 ناردونه غرق لذت درد تیزیو تو دلش احساس کرد

 بی اراده لب سورنو محکم گاز گرفت 

 مزه خون تو دهنش پیچید  

 خودشو منقبض کرد و لرزید 

 سورن با لذت به چشماش نگاه کرد

 زخمی شدن لبشو احساس کرد  

 ابر بیشتر شد لذتش چند بر و

 ناردونه رو همینقدر دیوونه وار می خواست

 نمی دونست چند ساعت گذشت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تا بالخره جفتشون آروم شدن

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_سیصد_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 نفس هاشون منظم شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرمای هوایی که از پنجره می اومد 

 کنهرن فرو باعث شد ناردونه بیشتر خودشو تو بغل سو

 بدنش درد می کرد 

 یه آرامش خاصی داشت اما در کنارش 

 ارامشی که قابل توصیف نبود 

 انگار بالخره آزاد شده بودن  

 بالخره به چیزی که می خواستن رسیده بودن

 سورن با احتیاط کمرشو نوازش می کرد  

 تا دردشو کم کنه

 و ناردونه خسته خطای فرضی روی سینش می کشید 

 داری؟؟!؟ ن : دردسور 

 ناردونه : نمیدونم 

 سورن دست زیر چونش گذاشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و سرشو بلند کرد 

 تا چشماشو ببینه  

خیلی راحت می تونست همه احساساتشو از چشماش 

 بخونه

 سورن : ینی نمی دونی درد داری یا نه؟!؟؟ 

 ناردونه : بدنم کوفتس 

 سورن هومی کشید 

 : پاشو بریم تو وان  

 د : خوابم میادتکون داناردونه سرشو 

 بیا بخوابیم  

 سورن : ساعت چهاره صبحه 

 دو سه ساعت دیگه همه بیدار میشن 

 اگ..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه سریع رو تخت نشست 

 با پیچیدن درد شدیدی تو شکمش آخی گفت و خم

 شد 

سورن شوکه و خشمگین از کار یهوییش دست دور 

 کمرش حلقه کرد

 و دوباره رو تخت خوابوندش  

 چرا اینجوری می کنی؟!؟؟  :

 ناردونه : آخخ 

 سورن : بردار دستتو 

 بزار یکم ماساژ بدم 

 واسه چی اینجوری عجله می کنی 

 مثال اگه بفهمن چیزی بینمون بوده چی میشه؟!؟؟!

 ناردونه کالفه نگاهش کرد : نمیشه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی خوام نیما بدونه همچین کاری کردم 

 ن نیشخند سردی زد سور

 نیما مربوط نمیشه ما چیکار کردیم: اصال به 

 اینو تو گوشت فرو کن  

 تو مال منی

 هرکاری دلم بخواد باهات می کنم  

 هیچ کسم نمی تونه حرفی بزنه باش؟؟!؟

 ناردونه : نمی خوام کسی بدونه سورن  

 لطفا فعال نمی خوام حرفی ازش بزنم 

 میزنیمسورن : بعدا حرف 

 فعال بلند شو باید دوش بگیری 

 اردونه بی حال سرشو تکون داد ن 

 و سعی کرد تکونی بخوره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما دل درد امونش نمی داد  

 سورن دست زیر زانو و کمرش حلقه و بلندش کرد

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_سیصد_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه با خیال راحت سرشو به سینش تکیه داد

 و چشماشو بست 

 دلش یه خواب عمیق می خواست  

 نمی دونست چرا اما ته دلش امیدوار بود 

 سورن یکم فقط یکم نسبت به قبل مهربون تر بشه 

 خودش به دستای داغش سپرده بود

 تو مسیری رفته بود که دیگه برگشتی وجود نداشت 

 و حاال همه چیز دست سرنوشت بود....... 

 یز نشسته بود خسته و بی حال پشت م 

 و چاییشو هم میزد

 بحونه نداشتمیلی به ص 

 سورن تموم مدت رو به روش نشسته بود 

 و با دقت نگاهش می کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : چرا چیزی نمی خوری؟؟!؟

 ناردونه : هوم!؟؟!؟ 

 نیما : میگم چرا نمی خوری؟؟؟ 

 خوبی رنگتم پریده  

 زیر چشمات گود 

 رفته دیشب دیر خوابیدی 

 رفه آرومی کرد سیخ نشست ناردونه س

 : نه خوبم 

 یست چیزی ن

 دیشب یکم خواب بد دیدم

 دیگه بد خواب شدم  

 زیاد خوابم نبرد

 خوبم االن می خورم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما چشماشو باریک کرد ولی حرفی نزد  

 مطمعن بود یه چیزی شده

 فقط بخاطر یه کابوس اینجوری شده بود؟؟!؟! 

 علی : بهراد امروز مرخص میشه؟!؟؟  

دونه نیما نیم نگاهی به سورن که تموم مدت به نار

 خیره شده بود کرد

 : اره 

 نسیم : میاد اینجا؟!؟؟ 

 نیما : نه تا وقتی حالش بهتر شه میره خونه خودش 

 ه هر وقت خوب شد دوباره بر می گرده سر پروند 

 ناردونه : حالش خوبه؟!؟؟،

 سورن : صبحانتو بخور  

 صداش سردو خشن بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همه با تعجب نگاهش کردن

 صله گرفتعلی بی اراده کمی ازش فا 

 این مرد اصال قابل اعتماد نبود  

 عین یه تفنگ اماده شلیک خطرناک بود

 ناردونه : می خورم 

 نیما : خوبه  

 حالش بهتر شده

 ولی بازم زمان نیاز داره تا کامل خوب شه 

 سهیل : امروز میریم؟!؟؟ 

 نیما : اره  

 ناردونه : کجا میرید!؟؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_دسیص_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 علی :  باید یه سر بریم پایگاه اصلی 

 قراره چندتا گزارش بدیم و برگردیم 

 میرید؟!؟!؟!؟ناردونه : همتون 

 نیما نگاهی به سورن کرد : آره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خوای توام بیای؟؟!؟  

 سورن : ناردونه جایی نمیاد

 بیرون واسش خطرناکه 

 سهیل : می تونه بمونه  

 تیم جنازشو تحویلمون ندیبه شرط اینکه برگش

 نیما با تشر صداش کرد  

دلش نمی خواست هیچ کدومشون حتی لفظی با سورن 

 درگیر شن 

 دم از همین چیزا شروع کردبهرا

 که آخر کارش به عملو بیمارستان کشید  

 سهیل بلند شد : میرم آماده شم 

 نیما با نگاهش دنبالش کرد

 سمت ناردونه چرخید :  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دهرنگت خیلی پری

 می خوای قبلش ببرمت دکتر؟!؟؟  

 ناردونه خجالت زده قرمز شد

 اگه نیما یه درصد می فهمید چی شد  

 چه فکری راجبش می کرد؟!؟؟ 

 سورن تموم مدت با خشونت بهشون خیره شده بود 

 از این نزدیکی لعنتی متنفر بود 

 ناردونه : حالم خوبه

 چیزیم نیست برو به کارت برس 

 اش نگران چیزیم نب 

 سرشو به گوش نیما نزدیک کرد و آروم گفت :

 با من نداره میدونی که کاری 

 پس نگران نباش  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فقط رو کارت تمرکز کن باش؟!؟!؟ 

 نیما لبخندی بهش زد و سرشو تکون داد 

 : خیلی باش شمارمو که داری

 هرچی شد سریع زنگ بزن 

 هممون باید اونجا گزارش بدیم  

  وگرنه یاد خودم می موندم

 یا می گفتم یکی از بچه بمونه

 ناردونه : نمی خوام گفتم که چیزیم نیست 

 خوبم ناسالمتی خودم دکترما 

 نسیم با صدایی که از نفرت و خشم می لرزید گفت :  

 چیزیم از دکتری یادت میاد 

 که بخوای به داد خودت برسی؟؟ 

 ناردونه ابرویی باال انداخت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حسادتش خیلی آشکار بود 

 خم کرد : برو آماده شو نیما ا 

 م برو سریع باشید علی توا

 نباید دیر کنیم 

 سورن : میدونی بریدن زبون یه نفر واسم کاری نداره

 سکوت سنگینی تو سالن پیچید 

 همه از حرف یهویی و ترسناکش شوکه شدن 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 !نسیم ترسیده نگاهش کرد : چی؟!؟؟

 سورن با چشمایی که کمی سیاه شده بود نگاهش کرد 

 : مواظب حرفات باش  

 میدونی اگه قاطی کنم

 اتفاقای خوبی واست نمی افته 

 علی و نیما حالت اماده باش گرفتن 

 نیما : بسه بحث نکنید 

 برید اماده شید  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نسیم با رنگی پریده و قدمایی بلند ازشون دور شد

 تی حواله ناردونه کردفرلحظه آخر نگاه پر از ن 

 و رفت  

 نیما : حق نداری تهدیدشون کنی 

 سورن : کاری ندارم با من چجوری حرف میزنن

چون انقدر بی ارزشن که ذهن کوچیک و بی  

 خاصیتشون توان فکر کردن نداره

 و واسمم مهم نیست

ولی وقتی دارن با ناردونه حرف میزنن باید مواظب  

 باشن 

 اهش می کرد ناردونه بهت زده نگ

 نیما لبشو گاز گرفت

 جوابشو نداد سمت ناردونه چرخید  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : هرچی شد زنگ بزن

 با اینکه از کارای سورن عصبی بود 

اما خیالش راحت بود که حداقل جای ناردونه پیشش  

 امنه 

 و بالیی سرش نمیاد 

دستی به موهای ناردونه کشید و بی توجه به چشمای 

 دسیاه شده سورن ازشون دور ش

 سورن : یبار دیگه بهت دست بزنه  

 همه انگشتاشو قطع می کنم 

 چشمای ناردونه گرد شدن

 : دیوونه شدی این چه حرفیه؟!  

 سورن : فعال ساکت باش تا بعدا به حسابت برسم

 از گرفتناردونه ناراحت و ترسیده لبشو گ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فکر می کرد حداقل امروز سورن یکم مهربون تر باش 

 اما نبود  

 میشه سفو سخت بود مثل ه

 با این تفاوت که احساس مالکیتش بیشتر شده بود

 درحدی زیاد شده بود 

 که جلوی جمع نسیمو بخاطرش تهدید می کرد 

 البته نسیم حقش بود 

دختره دیوونه بخاطر هیچی بهش می پریدو واسش  

 قیافه می گرفت 

 ینی واقعا انقدر عاشق نیما بود 

 ه که دست به همچین کارایی بزن

 بماند که وقتی حرف از عاشقی می شد 

 خودش از همه دیوونه تر و بی کله تر بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

این مدت به خصوص دیشب کرده بود کارایی که تو 

 عقالنی نبودن

 و خودشم خوب می دونست کنترلی روی کاراش نداره
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ده بوداز پشت پنجره به رفتنشون خیره ش 

 سورن : بیا  

 متعجب نگاهش کرد : کجا؟!؟؟ 

 سورن : می خوام یچیز جدیدو امتحان کنیم

 بیا  

 ناردونه ترسیده نگاهش کرد 

 ه کرد و کشیدشسورن دست دور کمرش حلق

 : بیا چند ساعتی طول می کشه تا بیان  

 می خوام از این خلوت لذت ببریم

 کرد ناردونه خودشو منقبض  

 هنوز درد دارم : سورن من 

 نمی تونم

 سورن نیشخندی زد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : میدونم قرار نیست سک*س کنیم  

 گفتم لذت ببریم نگفتم بریم سراغ اون کارا

 ناردونه خیس عرق نگاهشو گرفت  

 حرف زدن با سورن همیشه انقد سخت بود؟!؟؟

 از پله های مارپیچی پایین رفتن 

 : کجا میریم؟!؟! 

 سورن : شنا بلدی؟!؟؟! 

 ونه چشماشو گرد کرد نارد 

 شنا؟!؟؟!

 اینجا؟!؟!؟ 

 اونم تو این شرایط دیوونه شده بود؟!؟؟!  

 سورن : بلد نیستی؟!؟!؟ 

 : بلدم مگه میشه بلد نباشمناردونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

فقط نمی فهمم شنا بلد بودن من االن تو این وضعیت  

 به چه دردی می خوره؟!؟؟!

 سورن نیم نگاهی بهش کرد 

 : قراره مسابقه بزاریم 

 ناردونه : مسابقه چی؟!؟!؟ 

 از در شیشه ای مات رد شدن و داخل رفتن 

 استخر بزرگ و مجهزی بود  

 سورن : مسابقه شنا 

هرکی ببازه باید به شرطی که طرف مقابل میگه عمل 

 کنه 

 ناردونه : اصال تا حاال شنا کردی؟!؟؟! 

 سورن : اره تو تیمارستان یه استخر خصوصی داشتم 

 عجب نگاهش کرد : واقعاااا!؟!؟؟! ناردونه با ت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن عاقل اندر احمق نگاهش کرد

 ردونه لبشو گاز گرفتنا 

 : چیه خب  

اون همه چیز داشتی گفتم شاید اینم بهت داده بودن 

 دیگه 

 سورن سرشو تکون داد 

 : لباساتو دربیار 

 ناردونه عقب رفت : لباسامو چرا؟!؟؟ 

 سورن : با اینا می خوای شنا کنی؟!؟

 ناردونه : مگه نمیگی تا حاال شنا نکردی  

 دیوونه ای می خوای همچین مسابقه بدی؟؟!؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 سورن : اوهوم دوست نداری ببری!؟!؟؟ 

 اگه ببری سر حرفم می مونم

 هرکاری بگی می کنم  

 ناردونه تو فکر رفت 

 ست چیزای زیادی از سورن می خوا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تیکه های ضعیفی از حافظش برگشته بود و شنا کردنو 

 خوب بلد بود 

 لبخندی زد : خیلی خب 

 فقط نباید به هیچ وجه بزنی زیرش اوکی؟!؟؟

 سورن : تا حاال زدم زیر حرفم؟!؟؟!  

 ناردون شونه باال انداخت

 : نمیدونم 

 تا حاال بهم قولی چیزی دادی که سرش نمونی؟؟!؟!  

 ش کرد : نهسورن خیره نگاه

 ناردونه : خوبه 

 مردد دست برد سمت لباسش 

 سورن خیلی جدی نگاه ازش گرفت 

 لباساشو دراورد و تو اب رفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خیلی راحت بود

نگاهش خالی از هر حسی بود و باعث می شد ناردونه  

 معذب نشه

لباساشو دراورد ست توری گلبهی تنش بود و سفیدی 

 بدنشو بیشتر نشون می داد 

 اهی به جای گازو کبودیا کردسورن نگ

 : دوستشون دارم 

 ناردونه چشم غره ای بهش رفت : درد می کنن 

 چیشونو دوس داری 

 سیاهو کبود شدم 

 سورن : جای مارکامه 

 نشون میدن تو مال منی 

 ه اینکه که از جنگ برگشته باشم ناردونه : بیشتر شبی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن نیشخندی زد و عقب رفت

 رفت ناردونه اروم تو اب  

 دماش خوب بود اما بازم لرز کرد 

 سورن : شنا کردن یادته؟!؟؟!

 ناردونه : اره مطمعنی بلد نیستی دیگه؟!؟؟ 

 سورن : نگفتم بلد نیستم  

 گفتم تا حاال شنا نکردم

 ناردونه چرخی تو اب زد : یکین 

 دیگه وقتی تا حاال شنا نکردی ینی بلد نیستی 

 سورن : بیا اینجا شروع کنیم  

 ردونه کنارش رفت نا

 سعی کرد یکم فاصله داشته باشن

 سورن : اگه ببری چی می خوای!؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : نمیدونم  

 هر وقت بردم بهش فکر می کنم تو چی؟!؟؟

 سورن لبخند ترسناکی زد  

 : وقتی بردم بهت میگم ناردونه لبشو گاز گرفت

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 هنشو قورت دادآب د

 سورن تا حاال شنا نکرده 

پس نمی تونه بلد باش الزم نبود بترسه یا استرس  

 بگیره 

 فقط باید رو شنا کردنش تمرکز کنه

هردو شروع به شنا کردن رفتو برگشت با شماره سه  

 بود 

 سعی می کرد با تموم سرعتش شنا کنه 

 به ته استخر رسید اومد باال نفسی گرفت 

 یزی که دید شوکه خشکش زد چرخید با چ

 سورن خیلی سریع شنا کرده بود

 چیزی نمونده بود برنده شه و به نقطه اولشون برسه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می دونست دیگه کاری ازش برنمیاد 

 وری انقد سریع شنا کرده بودچج

 مگه نگفت شنا نکرده  

 سورن سرشو از اب بیرون اورد 

 دستی به صورتش کشید

 موهاشو عقب داد  

 از شرارت بود  نگاهش پر

 ناردونه به دیوار چسبید 

 : گفتی تا حاال شنا نکردی

 سورن نیشخند معروفش را زد  

 لنزهایش را دراورد و سمتش شنا کرد

 : گفتم تا حاال شنا نکردم 

 نگفتم بلد نیستم شنا کنم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه با ترس سرشو تکون داد

: مگه میشه بدون شنا کردن اینجوری حرفه ای  

  باشی؟!؟؟؟

 سورن سرشو کج کرد : یادت رفته من کیم؟!؟

واقعا فکر می کنی الزمه یه کارو انجام بدم تا توش  

 حرفه ای باشم

 ناردونه پلکاشو رو هم فشرد 

 لعنتی به خودش فرستاد 

نباید شرط بندی می کرد چیزی نمونده بود سورن  

 بهش برسه 

 می دونست قراره شرط سختی واسش بزاره

 د نگاهی به در کر 

 اگه از اب می رفت بیرون می تونست فرار کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : نکن بدترش می کنی

خودشو باال ناردونه دستاشو لبه استخر گذاشت و  

 کشید 

 همه بدنش از ترس نبض میزد 

 سورن عصبانی بود چشماش سیاه شده بود

 نمی فهمید چرا عصبانی 

 لعنتی کاری نکرده بود که عصبانیش کنه  

 ن رفتو سمت در دوید سریع از اب بیرو

 می تونست تو اتاقش قایم شه 

 تا نیما برگر.....

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 دهم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 با حلقه شدن دستایی دور کمرش جیغ بلندی کشید 

 سورن : از موشو گربه بازی خوشم میاد

 گفتم بدترش نکن 

 ناردونه به دستش چنگ زد 

 : نکن داری می ترسونیم 

 حالم خوب نیست دیشب.....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : نترس هواسم هست زیاد درد نکشی

 د تو استخرناردونه رو چرخوند و هلش دا 

 ناردونه جیغی کشید 

 و تو اب افتاد 

 قسمت عمیقش بود  

 سورن پشت سرش شیرجه زد

 کمر ناردونه رو گرفت و اجازه نداد بره باال  

 کشیدش سمت کف استخر

تاشو پس بزنه اما نمی ناردونه سعی داشت دس 

 تونست 

 نفسش داشت تموم می شد 

 وحشت زده سرشو تکون داد 

 روم نگهش داشته بودسورن خونسرد و ا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دست برد و سوتینشو باز کرد و دراورد  

 ناردونه قرمز شده خودشو تکون می داد 

 چه غلطی داشت می کرد 

 چنگی به بدنش زد

 دیگه واقعا داشت خفه می شد 

 ال خونسردی شورتشو گرفت و دراورد سورن در کم 

 پلکای ناردونه روی هم افتادن

 سورن کمرشو گرفت و باال کشیدش 

 با بیرون اومدن از آب نفس عمیق و بلندی کشید

 یه عالمه اب خورده بود 

 شدیدا سرفه می کرد 

 دستاش به لبه های استخر چنگ شده بودن 

 گرمای بدن سورنو پشتش احساس کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 ��وانشات#

 

با صدایی خشدار و گرفته گفت : دیو..ونه داشتی می 

 کش...تیم

 سرفه هاش بن نمی اومدن  

سورن شورت سیاه خودشن دراورد و کامل به ناردونه 

 لرزون چسبید

 کمرشو گرفت و کشیدش وسط آب 

 نادونه ترسیده نفس می کشید 

 : نکن می خوای بکشیم مگه اینجوری می کنی 

 نه داشتم خفه می شدم دیوو 

 سورن چنگی به لپای باسنش زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و اونارو فشرد 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یازدهم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه : آخ چیکار می کنی 

 سورن : باختی ولی فرار کردی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خواستم یکم اروم تر باشم  

 ولی حاال قراره خشن جلو بریم

 ناردونه نفس زنان سرشو تکون داد  

 : بسه ولم کن 

 برسننیما اینا ممکنه هر لحظه 

 سورن : حاال حاالها نمیان 

 پاهاتو دورم حلقه کن 

 ناردونه نگاهی به خودشون کرد  

 کال لخت بودن از خجالت قرمز شد

 با اینکه دیشب سک*س داشتن 

 اما بازم خجالت می کشید  

 سورن : بجنب داری عصبانیم می کنی

 ه؟!؟تو که یه رابطه دردناک نمی خوای مگه ن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ی سفید و ظریفشو دور بدن عضالنی ناردونه ناچار پاها 

 و بزرگ سورن حلقه کرد

دستاشو دور گردنش حلقه و سرشو تو گردنش فرو  

 کرد

 : می خوای چیکار کنی؟!؟؟  

 سورن لیسی به گردنش زد

 ال*تشو به بهشت داغ ناردونه فشرد 

 : می خوام یکم به رابطمون تنوع بدم 

 بکشهارش خواست خودشو عقب ناردونه شوکه از ک

 اما فشار دستای سورن این اجازه رو بهش ندادن 

 : اینجا؟!؟؟ 

 اگه یکی ببینه چی؟!؟؟!  

 سورن : نگران نباش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خوشم نمیاد کسی سک*سمو ببینه 

 هواسم هست  

 ناردونه : درد دارم سورن

 تازه دیشب اولین بارمون بود  

 سورن : امروز میشه دومیش

 گرفت و کشید  نوک سینه هاشو 

 ناردونه لبشو گاز گرفت بین پاهاش خیس شده بود 

 تو این شرایط ترسناک تحریک شدنش دیوونگی بود 

 سورن چنگی به گردنش زد کنار گوشش گفت :

 دیشب خیلی مراعات کردم خشن نباشم  

 این به*شت خوشگل باید بفهمه مال کیه 

 یکی از انگشتاشو آروم واردش کرد

 خودشو بیشتر دور سورن پیچید  ناردونه لرزید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : دردش بیشتره یا لذتش؟؟!؟ 

 ناردونه قرمز و داغ نگاهش کرد 

 : نمیدونم 

 سورن انگشت دومشو وارد کرد : آخ آییی 

 سورن : خیلی تنگی

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوازدهم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 انگشتاشو حرکت داد

 فشرد ناردونه از لذت پلکاشو رو هم  

 بی اراده گردن سورنو گاز گرفت 

سورن سرشو عقب برد و اجازه داد راحت تر کارشو 

 انجام بده

تنگی بیش از حد ناردونه باعث شده بود آ*لتش  

 حسابی بزرگ و سفت شه

 باید امادش می کرد  

می دونست اگه همینجوری این بهش*ت داغو بک*نه 

 ی کشهحسابی درد م

 شهالبته قرار نبود درد نک 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بخاطر فرارش باید دردم احساس می کرد 

 فشار دندونای ناردونه رو گردنش بیشتر شد 

 معلوم بود داره ار*ضا میشه  

 سریع انگشتاشو بیرون کشید 

 و ضربه محکمی به باسنش زد

 ناردونه شوکه تو جاش پرید 

 انگار از ارتفاع پایین افتاده باش 

 ش تو یه لحظه به درد تبدیل شد تموم لذت 

 : چی....کار می ....کنیی چ...را 

 سورن : بخاطر فرارت قراره یکم اذیت شی عزیزم

 ولی اگه دختر خوبی باشی 

 میزارم به چیزی که یم خوای برسی  

 اینبار سه تا از انگشتاشو تو به*شت خیس ناردونه کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انگار می خواست انگشتاشو له کنه  

 خیلی تنگ بود

  دیشب خودشو تا ته وارد نکرد 

 حتی به نصفم نرسید 

 می دونست خیلی بزرگه و تحملش سخته

 اما امروز قرار بود اون دردو حسابی احساس کنه 

ناردونه جیغی کشید ناخوناشو محکم تو کمر سورن  

 فرو کرد

 : درد می....کنههه 

 سورن گازی از گوشش گرفت 

 گردنشو مک میزدو گاز می گرفت 

 میبرد  ناردونه سرشو عقب برده بود و لذت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

: آههه اوممممم آیی آخخخ گاز....نگی... آییی 

 اوومممممم 

 دردو لذتو همزمان احساس می کرد 

 نگشتاشو تند تند تکون می دادسورن ا

 ناردونه جیغی کشید لبه پرتگاه بود 

سورن سریع انگشتاشو بیرون کشید و اینبار ضربه  

 محکم تری به باسنش زد 

 تاده بودناردونه جیغی کشید به گریه اف

 : بسسههه سورن خوا...هشش می...کتم  

 داری می کشیم

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 مسیزده_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 سورن خنده آرومی کرد 

 عذاب خیلی دردناکی بود

اینکه هی تا مرحله ار*ضا شدن بریو برگردی نفس  

 گیره 

 : هنوز دو دور دیگه مونده

 اگه تا اون موقع بی هوش نشدی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میزارم رو آل*تم ارضا شی  

 البته قراره یکم درد بکشی

اما انقد خیسی که مطمعنم راحت می تونی این  

 هیوالرو تو خودت جا بدی 

 اینبار چهارتا از انگشتاشو تو به*شتش کرد

 ناردونه زیر گریه زد  

 داشت از درد و لذت از حال می رفت

 حرکت انگشتاش خیلی اروم بود 

 : تن...د تر  

 ن : قراره واسش التماس کنی؟!؟؟!؟ سور

 ه شونه سورن تکیه داده بودناردونه پیشونیشو ب

 اشکاش اروم رو صورتش جاری می شدن  

 نباید فرار میکرد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اینبار زودتر لرزید 

با عقب کشیدن دوباره سورن صدای هق هقاش بلند  

 شد

 سورن خنده ای کرد باسن قرمزشو نوازش کرد 

 : قرمز شده 

هش*تتم به همین اندازه قرمز و خوردنی مطمعنم ب 

 شده 

 یه می کرد توان حرف زدن نداشتناردونه گر

 سورن اشکاشو بوسید 

گازش از چونش گرفتو مجبورش کرد تو چشماش  

 نگاه کنه 

 : اینبارو ازت می گذرم

 میدونی که چقد می تونم دیوونه باشم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه یبار دیگه ببینم به نیما نزدیک شدی 

رت میارم که اون سرش نا پیدا یه بالیی س

 فهمیدی؟!؟!؟؟ 

 خوشم نمیاد نزدیکت بشه 

خوشم نمیاد هی نگرانت بشه دور از چشمم باها حرف 

 نمیزنی دیوونم نمی کنی ناردونه 

 دیوونه شم میوفتم به جونت 

اون وقت دیگه هیچکس نمی تونه جلومو بگیره که 

 تیکه پارت نکنم 

 فهمیدی!؟؟!؟

 ترس سرشو تکون داد ناردونه با درد و 

 جون بلند کردن سرشو نداشت سورن خوبه ای گفت :  

 وقتشه بریم سراغ اصل کاری
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستی به آل*ت بزرگ و سخت شدش کشید 

 : یکم بزرگ تر از حد معموله 

 بره توقرار نیست راحت  

 دیشب حتی نصفشم نکردم تو  

 اگه دوست داشتی می تونی جیغ بکشی

 ز بگیری اگرم نه می تونی منو گا 

 ناردونه لرزون چشماشو بست

سورن سر کلفتشو روی به*شت خیس ناردونه  

 گذاشت و فشرد

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 چهاردهم_و_سیصد_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 در...د می کنه آخخخناردونه : آخخخ آییی 

 سورن : هیشش 

 این فقط سرش  

 به زور تا نصف داخل کرد

 دناردونه از درد زیاد می لرزی 

 همه بدتش منقبض شده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 صدای جیغو آخش فضارو پر کرده بود  

 کمر سورن پر از جای جنگو خون بود 

 و گردن ناردونه پر از جای گاز 

 جون نداشت

 شد اگه سورن نمی گرفتش غرق می 

بین پاش خیلی می سوخت احساس می کرد بدنش  

 داره کش میاد 

 : بسه سورن دیگه نمی تونم 

 ی بزرگه درد داره خیل 

 سورن نفس سختی کشید

 بهش*تش خیلی تنگ بود 

 احساس می کرد داره آل*تشو قطع می کنه  

 : خیلی تنگی تا بهم عادت کنی طول می کشه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

شو بین دندوناش ناردونه رو باالتر کشید و نوک سین

 گرفت و فشرد 

 ناردونه می لرزید سرشو عقب برده بود

 : آهههه اومممم آییی اومم  

 بلندتر ناله کنسورن : 

 صداتو دوست دارم 

یکی از دستاشو باالی به*شت ناردونه گذاشت و تند  

 تکون داد 

 : آهههه 

سرشو جلو برد و محکم شونه عضالنی سورنو گاز 

 گرفت

 از چنگو گاز شده بود بدن جفتشون پر 

 لعنتی انگار رفته بودن جنگ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه منقبض شد داشت ار*ضا می شد 

 ن نزاره باعث شد گریش شدید شدفکر اینکه سور 

 سورن خنده ارومی کرد ضربه آرومی به بهشتش زد 

 : نترس تنبیهت تموم شده 

 االن فقط مونده به کلفیتم عادت کنی  

 بعدش همش لذت

 سرعت دستشو بیشتر کرد  

 صدای جیغ ناردونه از لذت با ضربه کمرش یکی شد

 : آییی آخخخ وای 

 ان حرف زدن نداشتانقدر خجالت می کشید که تو 

برعکس سورن که بی خجالت حرفایی میزد که  

 ناردونه رو از خجالت اب می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ما وقتی با لذت قاطی می شد نفسشو بند درد داشت ا

 میاورد 

 و بدتر تحریکش می کرد

 اول استرس داشت که نکنه کسی ببیندشون 

اما سورن یکاری کرد که االن فقط به خالی شدن فکر  

 می کرد

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پانزدهم_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

 مطمعن بود آخرش بیهوش میشه

به آب و همدیگه فضای بزرگ  صدای برخورد بدناشون 

 استخرو پر کرده بود

 ناردونه بی جون به سورن چنگ میزد  

 همه بدنش درد می کرد

 بین پاش خیلی می سوخت 

 سورن هنوز کارش تموم نشده بود  

 ناردونه رو گاز می گرفت و می بوسید  بی وقفه

 ضربه هاش هنوز ادامه داشتن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه احساس می کرد هر لحظه ممکنه متالشی شه  

 و از هم بپاشه 

نمی دونست این بار چندم بود که ار*ضا می شد 

 سورن کارشو خوب بلد بود 

 : دیگه نمی تونم سورن خواهش می کنم

 بسه کمرم درد می کنه  

 گاز گرفتسورن چونشو 

 : هربار میگی دیگه نمی تونی ولی بازم ار*ضا میشی  

 تش خیلی داغه واقعا نمی تونم ازش بگذرم به*ش

 ناردونه : درد دارم 

 واقعا میگم دیگه نمی تونم 

سورن بوسه ای روی نبضش کاشت و سرعت کمر 

 زدنشو بیشتر کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه به خودش پیچید و لرزید  

 بودن سه ساعتی می شد که اونجا

 سورن بی وقفه بدنشو لمس می کرد  

 تو وجودش نبود انگار چیزی به اسم خستگی 

 دوباره لرزید قطره اشکی از چشمش جاری شد

 داغی سورانیو داخل به*شتش احساس کرد  

 مثل اینکه بالخره ار*ضا شده بود

 آبش خیلی زیاد بود و همه وجود ناردون رو پر کرد 

و از ناردونه بیرون خودشم نفس نفس میزد ال*تش 

 کشید 

 و کمی ازش فاصله گرفت 

حساس خالی شدن یهویی تو خودش ناردونه بخاطر ا

 جمع شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 درد داشت سردش بود

 فشارش افتاده بود  

 سورن نگاهی به صورت بی رنگش کرد 

: میبرمت باال تا یه دوش بگیری یچیز اماده می کنم 

 بخوری

 ن بخورمناردونه چشماشو بست : جون ندارم تکو 

 همه جام درد می کنه 

 سورن چند ثانیه بی حرف بهش خیره شد 

دستشو بین پای ناردونه کشید و سه تا از انگشتاشو  

 واردش کرد 

 ناردونه شوکه و ترسیده تکونی خورد 

 : نه سورن لطفا نه دیگه نمی تونم

 دارم از خستگی میمیرم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن گردنشو گرفت و نگهش داشت

 مسم نبود خودمو داخلت خالی کرد: هیشش آروم هوا 

 تکون نخور بزار خالیت کنم  

تو که نمی خوای تو این شرایط حامله شی مگه 

 نه؟!؟؟!؟

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 شانزدهم_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 ناردونه وحشت زده نگاهش کرد

 اصال هواسش به این موضوع نبود  

 ترس همه وجودشو فرا گرفت

  : دیشب....... 

 کسی حامله نمیشهسورن : نترس اولین بار 

 اما از این به بعد باید خیلی مراعات کنیم 

 یادم می مونه کاندوم استفاده کنم 

 توام قرص ضدبارداری بخور 

 واست می خرم حتما استفاده کن  

 ناردونه قرمز شده سرشو تو گردن سورن مخفی کرد

 و باش آرومی گفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ین چیزارو یادش نبودبه عنوان زن هیچ کدوم از ا

 مگه می شد وسط این همه اتفاق به این چیزا اصال 

 فکر کرد 

فقط سورن بود که می تونست همه چیزو با هم کنترل 

 کنه 

 و به فکر کوچیک ترین مشکالت و جزئیات باش......

 

 با احساس نوازش موهاش تکونی خورد 

 با فکر اینکه سورن لبخندی روی لباش نشست 

 ز کرد و سرشو چرخوندچشماشو با 

 دیدن نیما شوکه تکونی خورد با  

 : نترس منم 

 ناردونه دستی به گردنش کشید و بلند شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : کی اومدید؟!؟؟!

 نیما یکم عقب رفت : نیم ساعتی میشه اومدم 

 دیدم نیستی نگران شدم خوبی؟!؟؟  

 رنگت هنوز پریدست 

 ناردونه دستی به صورتش کشید 

 پوشونده بود با کرم کبودیای لبشو

سکی اجازه نمی داد نیما کبودیای گردنشو لباس یقه ا 

 ببینه

: اوهوم خوبم بخاطر دیشب یکم خسته بودم خوابم  

 برد

 کارتونو انجام دادید؟؟!؟؟!؟  

نیما : اره ناردونه ببرمت دکتر رنگت خیلی پریده 

 مطمعنی چیزی نشده؟!؟؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه آب دهنشو قورت داد

رس داشت نکنه واقعا نیما یچیز ترسیده بود است 

 فهمیده باش 

 : چیزی نشده 

 باور کن خوبم 

 بخاطر قرصاییه که می خورم

یسری وقتا یه قسمتایی از حافظم بر می گرده سردرد  

 شدید می گیرم 

 نیما دست روی پیشونیش گذاشت

 : تبم نداری بیا بریم پایین 

 رص بخورییچیز بخور با معده خالی نباید ق 

 سرده فشارت افتاده بدنتم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفدهم_و_سیصد_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : اره فک کنم

 تو برو من دستو صورتمو بشورم میام  

 نیما بلند شد : باش عجله نکن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از پله ها پایین اومدنی مواظب باش  

 سرت گیج نره مثل اون روز بیوفتی 

 سم هستناردونه : اوهوم هوا

 رون رفتو درو بستنیما بی 

 دستی به گردنش کشید جای کبودیاش می سوخت 

سورن رفت واسش غذا بیاره اما تا برگرده خوابش  

 برده بود 

 بدنش خیلی ضعف داشت

 آبی به صورتش زد و از اتاق بیرون رفت 

 بی حال از پله ها پایین رفت 

 خداروشکر سرش زیاد گیج نمی رفت 

 هیچ کس تو سالن نبود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

آشپزخونه نیما میزو چیده بود و با علی رو رفت تو 

 صندلی نشسته بودن 

 علی : سالم

 نادونه : سالم خسته نباشی 

 علی یه تیکه نون بربری خورد 

 : سالمت باشی تو بیشتر خسته به نظر میرسی  

 اوه اوه رنگت چقد پریده 

 ؟!؟ خوبی؟؟!

 ناردونه دستی به صورتش کشید 

 ش معلوم بود حتی با وجود کرمم رنگ پریدگی

 سورن تو سک*س خیلی خشن بود

 باید باهاش حرف میزد  

 یکم اروم تر باش اینجوری بدنشو داغون می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : اره خوبم ممنون که پرسیدی 

 نیما پیتزارو سمتش هل داد : بخور 

 گاز زد  ناردونه تیکه ای پیتزا برداشت و

 علی سس قرمزو سمتش گرفت

 : بیار برات سس بزنم  

ه با تشکر لبخندی زد و تیکه پیتزارو ستمش ناردون

 گرفت 

 همون لحظه سورن اومد داخل

 نگاه تیز و ترسناکش رو لبخند ناردونه و علی موند  

 ناردونه خودشو عقب کشید و مشغول غذاش شد

سودن کنارش نشست دست به سینه بهشون خیره  

 شد

 نیما : می خوری؟!؟؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چرخید سورن بی توجه به سوالش سمت ناردونه

 : آتو آشغال نخور واست خوب نیست 

 یچی بخور جون دار باش ضعیف شدی  

 ناردونه شوکه بهش خیره شد

 نیما چشماشو باریک کرد  

 حرفای سورن بودار بودن

 : چیزی شده؟!؟!؟  

 چرا باید ضعیف شده باش؟؟!؟!

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هجدهم_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ناردونه رو می دید رنگو روی پریده

 اما مثل اینکه سورن دلیل اصلی این ضعفو می دونست  

 سورن پیتزارو از ناردونه گرفتو رو میز انداخت 

 ناردونه : چیزی نشده

 ری شدم گفتم که بخاطر قرصام اینجو 

 سورن پوزخندی زد

 که از چشمای تیز بین نیما و علی دور نموند  

 : زنگ میزنم برات غذا بیارن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ردونه کالفه دستی به پیشونیش کشید نا 

 : نمی خورم

 همین خوبه پیتزا دوست دارم 

 سورن : گفتم که آشغال نخور 

 نیما خودشو جلو کشید 

 : دست از سرش بردار سورن 

 وقتی میگه همین خوبه ینی خوبه 

 سعی نکن واسش تعیین تکلیف کنی 

 اذیتش نکن 

 سورن لبخند سرد و ترسناکی زد  

 کسی هستی که می تونی راجبش نظر بدی  : تو آخرین

 ناردونه : بسه سورن

 باش نمی خورم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هرکاری می خوای بکن زنگ بزن بیارن  

 کن ناردونه نیما : اینجوری ن

 حق نداره بهت زور بگه 

 علی : خیلی خب

 فک کنم بهتره اروم باشید  

 قبل از اینکه یه جنگ راه بیوفته 

 ناردونه بلند شد

 رف بزنیم؟!؟؟!؟ : سورن میشه ح 

 سورن بلند شد دستشو گرفت و کشیدش

 نیما : نا...... 

 ناردونه : کشش ندیم نیما  

 کاریم نداره حرف میزنیم میایم

 علی ابرویی باال انداخت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما خشمگین رفتنشونو دنبال کرد

 تحمل این رفتارای سورن با ناردونه رو نداشت 

 دخترک براش مثل هانا بود 

 اد اینجوری آسیب ببینه اجازه نمی د 

البته خودش خوب می دونست سورن هرچقد تلخت 

 سرد بود

 واسه ناردونه پر از امنیت بود 

 با اینکه قبال بهش اسیب رسوند 

 ولی جونشم نجات داد 

 معلوم بود مواظبشه 

اما این غیرقابل کنترل بودنش همه چیزو سختو  

 خطرناک می کرد.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نوزدهم_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ناردونه دستی عقب کشید

 ¿: کجا میری؟ 

 وایسا همینجا حرف بزنیم  

 سورن کنار درختا وایساد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : دیروز بهت چی گفتم؟!؟؟!  

 ناردونه : نمیدونم

 دیروز حرف زیاد زدی 

 سورن قدمی بهش نزدیک شد 

 : دلت می خواد اون روی سگمو باال بیاری؟!؟؟ 

 دونه با ترس نگاهی به ساختمون کردنار 

 : نکن بسه دیگه 

 واسه چی اینجوری می کنی  

می خوای یکاری کنی نیما بفهمه چه اتفاقی افتاده 

 ؟؟!؟؟!؟

 سورن : دیوونم نکن ناردونه  

 قبلنم یبار بهت گفتم

 به کسی مربوط نمیشه ما چیکار کردیم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو مال منی  

 هرکاری دلم بخواد باهات می کنم 

 اردونه : من کاال نیستم سورنن

 ارم حرف بزنینمی تونی اینجوری درب 

 یا خودتو کنترل کن 

 یا به نیما میگم بفرستتم یجا دیگه  

 که دور از تو باشم 

 می خواستم باهاتم حرف بزنم

 دیگه نباید اینجوری کنی  

 بدنمو داغون کردی 

از ترس اینکه یکی کبودیارو ببینه یه عالمه آرایش 

 کردم 

 این لباس لعنتی داره خفم می کنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ن یا خودتو کنترل ک 

 یا این اخرین باری بود که همچین کاری کردیم 

 سورن سرد نگاهش کرد

 : چرا نمی خوای نیما بفهمه؟؟!؟  

ناردونه : چون این چیزی نیست که بتونم توضیحش 

 بدم 

 همه فک می کنن تو یه دیوونه بی کله خطرناکی 

 نیما نگران میشه

 عی می کنه منو از کاری که کردم پشیمون کنهس 

 و بهم بفهمونه کارم اشتباه بوده  

 در حالی که خودم می دونم کارم اشتباه 

 میدونم خطرناکی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از همه این ادما بهتر می دونم وقتی یهویی قاطی می  

 کنی چقد خطرناکی میشی 

 دیدم با بهراد چیکار کردی

 بخاطر رابطه صبح بدنم داغونه 

نم می تونی خیلی راحت بدون هیچ احساسی ادم میدو 

 بکشی 

 و عین خیالت نباش ولی......

 نفس عمیقی کشید : ول پشیمون نیستم  

 نمی خوامم باشم

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 بیستم_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 نمی خوام کسی از کاری که کردم پشیمونم کنه

 چون نیستم 

 ت چیه نمیدونم حس لعنتیم به 

 هم ازت می ترسم

 هم یسری احساسات دیوونه کننده بهت دارم 

 که نمیزارن در مقابلت مقاومت کنم 

 ام بکنیو اجازه میدم هرکاری می خوای باه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اجازه میدم بدنمو داغون کنی 

 و اخر وقتی بغلم می کنی اروم میشم 

 از اون طرفم می خوام ازت فرار کنم  

 چون درد داره 

 دردناک و ترسناکناکثر کارات 

 وقتی چشمات سیاه میشن دلم می خواد فرار کنم  

 چون اکثر مواقع نمی دونم از چی عصبانی

 و چرا این کارارو می کنی 

 ولی بازم پیشت می مونم 

 بازم باهات کنار میام  

 دارم دیوونه میشم سورن 

 توروخدا یکم درکم کن 

 یکم باهام کنار بیا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چی به چیه.... بزار به خودم بیام ببینم 

 دیشب اولین رابطمون بود  

 و امروز خیلی خشن افتادی به جونم

 درد بود  نمیگم خودم لذت نبردمو همش 

 نه اینجوری نبود 

 خودمم خیلی لذت بردم 

 ولی بدنم از درد ذوق ذوق می کنه 

 پس لطفا یکم فقط یکم باهام مهربون تر باش

 نم کنه.......بزار امیدوار شم نزار حرفای بقیه پشیمو 

 نفس نفس میزد سورن آروم نگاهش می کرد 

 مثل اینکه حرفای خیلی زیادی تو دلش مونده بود 

 برو داخل : 

 ناردونه لبشو گاز گرفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : فقط همین 

 این همه حرف زدم چیزی نداری بگی؟!؟!؟ 

 سورن پلکی زد و سرشو چرخوند 

 : برو داخل باید برم جایی 

 نمشب میام باهات حرف میز 

 ناردونه نگران گفت : کجا می خوای بری؟؟!؟!؟ 

 سورن چشماشو باریک کرد : برو داخل ناردونه  

 حرفاتو زدی منم شنیدم برو داخل 

 شب میام جوابتو میدم

 ناردونه سرشو تکون داد  

می دونست وقتی سورن می گفت برو باید ینی 

 حرفشون تمومه 

 تا شب از دل نگرانی داغون می شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ف حرفای سورنم نمی شد اما حری 

 ش عمل می کردوقتی یچیز می گفت باید به

 قدمی سمتش برداشت 

 : بغلم کن..... 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 سورن اخماشو توهم کشید : چی؟!؟

 ناردونه دستاشو باز کن 

 : قبل از اینکه بری بغلم کن 

 سورن قدمی عقب رفت 

 : االن وقت این چیزا نیست 

 برو داخل 

 لبشو گاز گرفتناردونه  

 : می تونی یکم مهربون تر باشی  

 می خوام قبل از اینکه بری بغلم کنی

 سورن دندوناشو رو هم فشرد 

 : نمی ترسی نیما ببینه اومدی تو بغلم؟!؟؟ 

 ناردونه سرشو تکون داد : نه نمی ترسم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بغلم کن  

 خوام چیز سختی ازت نمی 

 یه بغل ساده 

 واسه ادمی که همه چیزشو بهت داده چیز بزرگیه؟!؟!؟! 

 سورن تکون نخورد

 بعد از چند ثانیه مکث با قدمایی بلند سمت در رفت  

 و از حیاط خارج شد

 ناردونه شکسته دستاشو پایین اورد  

 خنده تلخی کرد 

 بغض داشت خفش می کرد

که این همه فقط یه آغوش ساده از ادمی می خواست  

 داده بودبهش بها 

 نفس عمیقی کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید خودشو کنترل می کرد 

 سورن گفته بود شب بر می گرده و باهاش حرف میزنه  

 درواقع گفته بود جوابشو میده

 حرفش یه جورایی شبیه تهدید بود؟!؟؟؟ 

چرخید با دیدن نسیم که باالی پله ها وایساده شوکه  

 مکث کرد 

 ه بود؟!؟؟!ینی حرفاشونو شنید

 احساس کرد رنگش بیشتر پرید 

 نه اگه سورن می دید اجازه نمی داد چیزی بگه 

 می دونست ناردونه می خواد این اتفاقارو قایم کنه  

پس امکان نداشت انقدر راحت بزاره نسیم همه چیو 

 بشنوه 

 نسیم پوزخندی زد و داخل رفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه چند ثانیه تو حیاط موند  

 و نفس کشید هوای تمیزو خنک

 از پله ها باال و داخل رفت درو بست

 نسیم کنار نیما و علی رو مبل نشسته بود 

 خبری از سهیل نبود نیما : سورن کو؟!؟؟ 

 ناردونه : رفت بیرون 

 نیما : کجا؟!؟؟ 

 تنگف ناردونه شونه باال انداخت : نمیدونم چیزی بهم 

 علی : می خوای رد گوشیشو بزنم 

 ؟!؟؟نسیم : می تونی 

 علی اخماشو توهم کشید : معلومه که می...... 

 چند ثانیه مکث کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 زیاد مطمعن نبود بتونه همچین کاری کنه

 : نمیدونم 

 کنیدنیما : نمی خواد از این کارا  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هرجا باش تا شب بر می گرده 

 میگم......  ناردونه : نیما 

 آخخخخ 

 نیما نگران و وحشت زده بلند شد و سمتش رفت

 : چی شد؟!؟!؟؟  

 ناردونه : آخخخ سرمممم

 آییی واییی سرممم  

 علی بلند : ببرش اتاقش نیما 

 قرصاش کجاست؟!؟؟!؟

 نیما ناردونه رو روی دستاش بلند کرد 

 : چی شدی سرته؟؟!؟! 

 با سرعت از پله ها باال رفت  

 دیقه بعد لیوان اب به دست داخل اومدعلی یه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قرصاشو زیر زبونش گذاشتن  

 ناردونه با سختی قلوپی اب خورد 

 چشماش شدیدا سیاهی می رفت

حال  انقد زیاد که احساس می کرد از یه ارتفاع بلند در 

 افتادن 

 چنگی به موهاش زد

 گوشاش سوت می کشیدن 

 شاید باز داشت چیزی یادش می اومد که اینجوری

 حالش بد شده بود 

 کاش یه چیز خوب باش

 کاش یه چیز قشنگ باش  

 کاش این دفعه دیگه دردو غم نباش

 کاش یکم از خاطره های خوشش یادش بیاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انقد گوشاش سوت کشید و چشماش سیاهی رفت 

تا دیگه چیزی نفهمید و همه چیز کال سیاه و ساکت  

 شد....... 

 سورن : چش شده؟؟! 

نزاشتم چه بالیی سرش  یه ساعتم تنهاش

 اوردید؟!؟!؟؟ 

 نیما : اروم باش چرا چرتو پرت میگی 

 مگه میشه ما بالیی سرش بیاریم دیوونه 

 چیزی داره یادش میادحالش بد شد حتما یه 

 واسه همین اینجوری شده  

 صدای سورن خشن و کالفه بود

: خیلی وقت بود اینجوری نشده بود چیزی بهش  

 گفتید؟!؟؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

د گفت : نه بعد از اینکه با تو حرف زد نیما سر 

 اینجوری شد

 خودت چیزی بهش نگفتی که به این حالو روز بیوفته 

 سورن نفس سخت و خشنی کشید 

 ونه اروم پلکاشو از هم باز کرد نارد 

 : آخخخ سرمم درد می کنهههه

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_بیست_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 یما سریع باال سرش اومدنسورن و ن

 نیما : خوبی؟!؟!؟  

 ناردونه : اخخخ سرم 

 چی شده؟!؟!؟ 

 سورن : از حال رفتی؟!؟؟  

 نم؟!؟!؟؟  می تونی بلند شی یا کمکت ک

 نادونه شوکه نگاهش کرد : سورن تو..... 

 سورن کالفه دست دور شونه هاش حلقه کرد

 : نمی خواد حرف بزنی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتما ضعف کردی 

بی حرف با چشمایی پر از اشک به سورن نگاه  ناردونه

 می کرد

 سورن سمت در رفت  

 : میرم یچیز بیارم بخوره

 کنارش باش 

نیما سرشو تکون داد کنار ناردونه نشستو دستشو  

 گرفت 

 : خوب سرت درد گرفت؟!؟؟

 باید بریم پیش دکتر فک کنم قرصاتو عوض کنن  

اری ناردونه خندید قطره های اشک روی صورتش ج

 شدن

 احساس عجیبی داشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انگار دو بار زندگی کرده بود  

 نیما ترسیده خودشو جلو کشید

 چت شد اخه : گریه نکن نادونه 

 تو که حالت خوب بود سورن چیزی گفت؟؟!؟ 

 اذیتت کرده؟!؟!؟ 

صورتش خیس از اشک شده بود اما لبخندش  

 سرجاش بود

 : مرسی....  

  نیما : بابت چی عزیزم گریه نکن

 ناردونه جلو رفت سرشو رو سینه نیما گذاشت

 : مرسی که کنارم موندی 

 مرسی که موندیو تنهام نزاشتی نیما  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حتما خیلی سخت بوده برات که دست تنها با این چیزا 

 کنار بیای

 حتما سخت بوده که با اون ناردونه بی عقل کنار بیای 

 نیما شوکه خشکش زده بود 

 حرفاش عجیب بودن 

ناردونه رو گرفت و عقب برد خیره تو چشماش دستای  

 اروم گفت :

 .حافظت؟!؟؟!؟ناردونه...... 

 ناردونه سرشو تکون داد : برگشت.... 

 نیما بلند شد متعجب دور خودش می چرخید 

 گیج شده بود 

 می خندید نمی دونست چیکار کنه 

 از خوشحالی گیج شده بود دوباره سمت ناردونه رفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ل دفعه پیش که نمی خوای گولم بزنی : راست میگی مث

 نه؟؟!؟

 واقعا یادت اومد؟؟!؟  

 همه چیز یادته؟!؟؟!

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 ناردونه بیتشر اشک ریخت و خندید 

 : یادمه نیما بخدا همه چیز یادمه

 دوستیمونو یادمه 

 تش جاری شدن نیما بغض کرد اشکاش روی صور 

 ناردونه رو محکم بغل کرد 

 باورم نمیشه ناردونه : 

 نمی تونم بارو کنم واقعا همه چی یادت اومده

 ناردونه محکم تر بغلش کرد  

 : اومده اومده همه چیز یادم اومده

 نیما واقعا حافظم برگشته  

 ناردونه دیوونه بی عقلت برگشته
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و خندید نیما اروم ازش جدا دستی به صورتش کشید 

 ناردونه : چیزی به سورن نگو  

 خودم بعدا بهش میگم 

 نیما سرشو تکون داد : باش نمیگم 

 ولی باید باهم حرف بزنیم 

 خیلی چیزا هست که باید بهت بگم

 خیلی حرفا تو دلم مونده دختر  

 ناردونه ام اشکاشو پاک کرد

 : حرف میزنیم 

 باید یه یچزایی بهت بگم منم 

 تو این مدت که حافظم پاک شده بود احساس می کنم 

 کال یه ادم دیگه بودم نیما  

 خیلی چیزا هست که بهت نگفتم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شوکه و عصبی میشی  

ولی بازم می خوام بدونیشون االن دیگه فقط تورو 

 دارم مامانو بابام..... 

 بغض گلوشو خراش داد 

 تازه یادش افتاده بود

رد و لبش درد می کرد نمی تونست این حجم از دق 

 ناراحتیو هضم کنه

 نیما شونه هاشو فشرد : هیشش عزیزم اروم  

 حرف میزنیم همه درداتو بهم میگی

 هرچی باهم درستش می کنیم 

 مثل قبل همه چیو با هم درست می کنیم  

 هرچی باش من کنارتم تنهات نمیزارم نگران نباش 

 ناردونه هق هق می کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ت و عذاب درد از دست دادن پدرو مادرش خیلی سخ 

 اورد بود

 انگار تو یه روز به بدترین شکل ممکن یتیم شده بود 

 همه وجودش پر از غم بود 

سورن با سینی غذا داخل اومد نگاهی به ناردونه  

 گریون کرد 

 : واسه چی گریه می کنی؟!؟!؟؟

 همین االن به هوش اومدی  

 نیما : پدرو مادرش یادش اومدن

 بود نگاهش کردسورن با نگاهی که کمی نگران 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ر قرصاتو بنداز : غذاتو بخو

 نباید بخاطر چیزی که خیلی ازش گذشته گریه کنی 

 ناردونه هقی زد : مگه می تونم گریه نکنم

 جفتشون بخاطر من مردت  

 مادرم بخاطر درد من سکته کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 جات جون من مرد پدرمم بخاطر ن 

 اگه فقط من می مردم جفتشون زنده می موندن 

 و پرت نگوسورن سینیو رو پاش گذاشت : بخور چرت

 مردن تو نمی تونه چیزیو درست کنه 

توام مثل بقیه ما فقط یه بازیچه بودی که می خواستن  

 از شرت خالص شن

 نباید خودتو مقصر بدونی  

 دونی کاری نکردی که بخوای خودتو مقصر ب

 ناردونه سرشو رو زانوهاش گذاشته بود و هق میزد 

 : باید برم سر قبرشون 

دلم واسشون تنگ شده دلم واسه مامان بابام تنگ 

 شده 

 باورم نمیشه انقد نسبت به مرگشون بی احساس بودم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لعنت بهم  

چجوری تونستم انقد بی تفاوت باشم و هیچ احساسی 

 به مرگشون نداشته باشم 

 موهاش کشید ی میوننیما دست

نگاهی به سورن که سعی در اروم کردن ناردونه  

 داشت کرد 

 شاید بهتر بود تنهاشون بزاره

 ناردونه گفته بود می خواد باهاش حرف بزنه 

شاید االن وقت خوبی بود تا درباره اتفاقاتی که افتاده  

 حرف بزنن

 مردد و اروم گفت : مواظبش باش  

  برم کنمن بیرونم اگه چیزی شد خ

 سورن بدون اینکه نگاهش کنه سرشو تکون داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما بیرون رفتو درو بست 

 احساس سبکی می کرد قلبش اروم شده بود  

حاال که ناردونه حافظش برگشته بود یکی از بزرگ 

 ترین مشکالتشون حل شده بود

 حاال دیگه احساس تنهایی نمی کرد  

یشه راد همبا اینکه تنها نبود علی و سهیل و نسیم و به

 در کار کنارش بودن 

 و هانای مهربون و خوش قلبش همیشه کنارش بود

اما بازم بودن ناردونه قبلی خیلی براش خوب بود  

 احساس خوبی داشت..... 

 سورن : بسه دیگه گریه نکن

 حالت خوب نیست  

 از صب چیزس نخوردی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ضعف می کنی

 می خوای دوباره از حال بری؟؟!؟!؟ 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من_دیوانه_مرد#

 ششم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردون پلکاشو رو هم فشرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از دست سورن خیلی عصبانی بود

 انقدر که دلش می خواست بلند شه 

 و یه سیلی محکم بهش بزنه  

از اونجایی که خوب می دونست بعدش قرار نیست 

 اتفاقای خوبی بیوفته

 مجبور بود بیخیالش بشه 

 چونش حلقه شد دست سورن دور  

 : منو نگا 

 مگه نمیگم گریه نکن

 ناردونه گرفته نگاهش کرد  

 سورن لب پایینشو نوازش کرد

 : اینجوری نگام نکن 

 انقد گرفته نباش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : می تونم نباشم؟!؟؟! 

 سورن : اره می تونی 

 نیاگه بخوای می تو 

نمی فهمم بین این همه خاطره چرا فقط تلخاش  

 یادت میاد 

 افظه لعنتیت به هیچ دردی نمی خوره ح

 ناردونه سرشو عقب کشید

 فعال قصد نداشت حرفی از برگشتن حافظش بزنه 

 : تنهام بزار 

 سورن تک ابروشو باال انداخت 

 : رو مخم نرو  

 سینیو کنارش گذاشت : بخور

 همینجوری پیش بری یه تیکه استخون ازت می میونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه دندوناشو روهم فشرد  

 لش واسه سورن تنگ شده بود د

 با اینکه تموم این مدت پیشش بود 

 اما باز احساس می کرد خودش نبوده 

 احساس دلتنگی می کرد

 اما خشمش بیشتر بود 

 : می خوام تنها باشم سورن 

 دست از سرم بردار 

 : کاریت ندارم سورن 

 مثل ادم بخور  

 داری اون روی سگمو باال میاری

 ست ناردونه چشماشو ب 

 اخرین بار سورنو توی تیمارستان دیده بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 احساس می کرد ماشین زمان سوار شده 

 اشکاشو پاک کرد  

 حاال که این همه مدت سورن اذیتش کرده بود

 باید تالفی می کرد 

 بلند شد و رفت تو دستشویی صورتشو شست 

نمی دونست اخر این بازی قرار بود چه بالیی سرشون  

 بیاد

 ت سورن همش تو گوشش بود حرفای این مد 

 می خواست این بازیو تموم کنه

 اما چجوری؟؟!؟!؟  

 حاال که همه چیز یادش اومده بود 

 بیشتر اتفاقارو درک می کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 بیشتر کارای سورنو درک می کرد و می فهمیدش 

 ولی بازم ازش عصبانی بود

 اذیتش نکرده بود کم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بخاطرش حافظشو از دست داد

 مادرش دق کرد  

 پدرشو کشتن 

 با اینکه لحظه اخر این سورن بود که جونشو نجات داد

 شد انقد سریع و راحت ببخشدش اما بازم باعث نمی 

 ضربه ای به در خورد : بیا بیرون 

 ناردونه چشماشو باریک کرد  

 صورتشو خشک کرد درو باز کرد

 دست با سینه به دیوار تکیه داده بودسورن  

 : خیلی طولش دادی 

 ناردونه : ببخشید  

 یادم نبود واسه دستشویی رفتن باید اجازه بگیرم 

 پوزخندی زدسورن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تغییر کرده بود گستاخ شده بود!!!؟؟  

 جلو رفت و باعث شد ناردونه قدمی عقب بره

 : چرا بحث می کنی؟!؟  

  ناردونه اب دهنشو قورت داد

 مجبور شد بره تو دستشویی تا از سورن دور شه

 : نیا تو کجا میای؟!؟؟  

 سورن داخل رفت 

دا کنی : برام سوال شده چی باعث شده انقد جرعت پی

 که تو روم وایسی!؟؟!؟؟

 ناردونه چشماشو چرخوند 

 : داریم مثل دوتا ادم معمولی حرف میزنیم 

 ست اینکه جواب حرفاتو میدم تو روت وایسادن نی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن تو یه حرکت غافلگیرانه پشت گردنشو گرفت و 

 جلو کشیدش

 ناردونه شوکه چنگی به لباسش زد  

 : ای این کارا چیه دیوونه

 دنمو می گیری؟!؟؟ چرا گر 

 سورن خنده ترسناکی کرد : دیوونه؟!؟!؟

 حرفای جدید میزنی 

 ناردونه کالفه دستشو کشید 

 : نکن داری اذیتم می کنی 

 ول کن  اخ گردنمو 

 سورن سرشو جلو برد لقه لباسشو کشید

 : جای کبودیای صب داره پررنگ تر میشه 

 اگه نمی خوای چندتا خوشگل ترشو روت بزارم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بهتره دهنتو بسته نگه داری 

 ناردونه با ترس و عصبانیت سرشو تکون داد

 با وجود برگشت حافظش  

 هنوزم از سورن می ترسید

 م بیشتر شده بودباید می گفت ترسش از قبل 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 حاال که دقیق یادش میومد سورن کی بوده و هست

 همه چیز پیچیده تر می شد 

 رابطشون عمیق شده بود  

انقدر عمیق که احساس می کرد دیگه نمی تونه ازش 

 بیرون بیاد 

 ی در اومد سورن گردنشو ول کرد همون لحظه صدا

 نیما : ناردونه کجا رفتی؟؟؟

 ناردونه شوکه با سرعت در دستشوییو بست 

 نیما با تعجب نگاه کرد 

 : تو دستشویی حالت خوبه؟!؟؟!؟ 

ناردونه نیم نگاهی به سورن کرد و عالمت داد که  

 ساکت باش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : اره خوبم دارم دستشویی می کنم

 نیما : باش سورن کجا رفت؟!؟؟!  

 باثت دهن باز کرد تا حرف بزنه سورن با خ

 ا سرعت دست روی دهنش گذاشتناردونه ب

 : نمیدونم  

 تو اتاق نیست مگه؟!؟؟!؟ 

 نیما دستی میون موهاش کشید

 : نه اینجا نیست 

 سورن مچ دستی که رو دهنش بود رو گرفت 

 و محکم فشرد  

 ناردونه وز درد به خودش پیچید 

 : پس...پس شاید رفته بیرون

 رومی گفت و به اجبار دستشو دور کرداخ آ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما خیره به در اوهومی گفت 

 : باش بهش گفتی حا.....  

 ناردونه برای اینکه جلوی حرفشو بگیره گفت :

 نیما من االن دارم دستشویی می کنم 

 میشه بعدا حرف بزنیم 

 کم مونده بود سورن بفهمه حافظش برگشته 

 ی دادوتی منیما بدون اینکه بفهمه داشت س 

 سورن مشکوک نگاهش کرد  

 نیما با خنده سرشو تکون داد

 : خیلی خب  

 سورن دستشو ول کرد 

 سمت در رفت ناردونه به لباسش چنگ زد

 دستش محکم به در خورد و اخی گفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما متعجب گفت : خوبی چی شد؟!؟؟!  

 ناردونه سفت سورنو چسبیده بود

 اما حریفش نمی شد  

 ش میزدخیلی راحت داشت کنار

 : هیچی دستم خورد به در تو دیگه برو....  

نیما : باش حاال چرا انقد عجله داری از اتاقت بندازیم 

 بیرون

 سورن که نیست گفتم شاید بتونیم باهم حرف بزنیم  

 سورن ترسناک نگاش کرد

 داشت یه چیزیو ازش قایم می کرد 

 کنه  می تونست حسش 

 از حرفای نیمام مشخص بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ت که ازش خبر نداری باید می فهمید چیزی هس

 چیه.....

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_بیست_و_سیصد_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه اروم گفت :

 سورن نکن  

 االن بری بیرون من جواب نیمارو چی بدم

 دوباره سعی کرد دست روی دهنش بزاره 

 اما سورن با خشم پسش زد 

 نیما : خوابیدی؟؟!؟  

 ت سورن روی دستگیره نشست دس

 ناردونه چند ثانیه خشکش زد

 تنها کاری که به فکرش می رسید همین بود 

تو یه حرکت سریع یقه سورنو گرفتو سمت خودش  

 کشید 

 رو پنجه پاهاش بلند شد 

 لبای داغ سورن چسبوند  لباشو محکم رو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نفسش بند اومد 

 خودش بیشتر شوکه شد 

  نمی دونست چه غلطی می کنه

 فقط می خواست جلوی این اتفاقو بگیره 

 بالخره دست سورن از رو دستگیره کنار رفت

 خشن و محکم کمرشو گرفت 

 و به دیوار کوبیدش 

 ناردونه نفس سختی کشید  

سورن پنجه هاشو دور گردن ظریف و کبود ناردونه 

 حلقه کرد 

 بی وقفه می بوسیدش 

 گاز آرومی از زبونش گرفت

 سینش گذاشت و اخ ارومی گفت  ناردونه دست روی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ضربه ای به در خورد : ناردونه خوبی؟!؟؟؟

 بیهوش شدی؟!؟!؟ 

سورن قرمز و نفس زنان به اندازه یه نفس ازش دور  

 :  شد و اروم گفت

 جوابشو بده

 بگو بره 

 ناردونه اب دهنشو قورت داد  

 لباش می سوختن

 سعی کرد نفس زدنشو کنترل کنه  

 : خوبم نیما

 استراحت کنم  باید 

 بعدا میام باهات حرف میزنم 

 نیما پلکی زد : باش ببخشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی خواستم بهت فشار بیارم 

 پس میرم پایین

 واسه شام بیا  

 اگرم نیومدی بگو واست بیارم 

 بهتره استراحت کنی 

سورن اجازه نداد جوابشو بده دوباره لباشو به دندون 

 گرفت 

 کمرشو بیشتر به دیوار فشرد 

 شو زیر لباس دخترک برد و کمرشو نوازش کرددست

 ناردونه داغ و لرزون خشکش زده بود  

نه می تونست همکاری کنه نه می تونست ازش دور 

 شه 

 انگار اولین بارش بود سورنو می بوسید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با اینکه صبح رابطه طوالنی و خشنی داشتن 

 اما بازم خجالت می کشید 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ام_سی_و_سیصد_پارت#

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورنو سرشو عقب برد 

 چشماش سیاه شده بودن 

 : همکاری کن 

 ناردونه سرشو عقب کشید و بی اراده گفت :

 عصبانی؟!؟؟!  

 سورن سرشو تکون داد : نیستم 

 ناردونه : چشمات سیاه شدن 

 سورن پوزخند معروفشو زد 

 : چشمام فقط واسه عصبانیت سیاه نمیشن

 چشم ازش گرفت  ناردونه قرمز 

 : نیما رفت دیگه 

 می تونیم بریم بیرون

 سورن سرشو کج کرد : لبتو کبود کردم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه چشماشو گرد کرد  

 دست روی لبش گذاشت

 : آخرش همه می فهمن  

 البته خودش قصد داشت به نیما بگه چیکار کرده 

 ولی بازم اینکه خودش بفهمه یکم ناجور بود

 دورش زده نمی خواست احساس کنه  

 همه چیزو بهم می گفتن

 وعو ازش قایم کنه پس قرار نبود این موض 

 فقط گفتنش یکم طول می کشید

 سورن سرشو جلو برد  

 : قرمز شدی..... خجالت می کشی؟!؟!؟ 

 ناردونه دستی به گونه هاش کشید

 : نه مگه اولین بارمه که بخوام خجالت بکشم؟!؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن هومی کشید  

 تحریک شدنته : پس بخاطر

 ناردونه هینی کشید دست روی دهنش گذاشت 

 : انقد از این حرفا نزن  

 چرا انقد بی پروایی همش از این چیزا میگی 

 سورن بوسه خیس و داغی کف دستش کاشت

 با زبونش خطای فرضی کشید 

 ناردونه خشک شده به کاراش نگاه می کرد 

 دیوونه بود  

 شورن واقعا دیوونه بود

نش داغ شه و از حرارت زیاد می کرد که بد کارایی 

 بسوزه

 گیجو منگش می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اجازه نمی داد درست فکر کنه  

 درست مثل گذشته بود 

 مثل قبل خیلی راحت می تونست کنترلش کنه

 با اینکه حافظش برگشته بود  

 اما بازم کنترل زیادی روش داشت

 ناردونه دستشو کنار کشید : بریم بیرون 

 لختشو نوازش کردسورن شکم  

 و ازش دور شد  

 احساس سرما کرد 

 بدن سورن عین کوره آجر پزی داغ بود 

 و دوری ازش بدنشو یخ می کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 از دستشویی بیرون رفتن

 ددستی به لب دردناکش کشی 

 : اخ ببین چیکار کردی  

  واسه چی گاز می گیری اخه

 گرگی مگه؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هوفف

 سورن :واسه شام بیا پایین 

 از اتاق بیرون رفتو درو بست 

 ناردونه خنده عصبی کرد فقط همین؟!؟؟!  

 لعنتی احساس می کرد با دیوار حرف زده

 در اتاقو قفل کرد 

 لباسشو دراورد  

 نگاهی به بدنش کرد 

 چشماش گرد شدن 

 رو کمرش جای انگشتای سورن مونده بود 

 نه و گردنش پر از جاهای کبودی بودنسی

 انگار از جنگ برگشته 

 بی اراده لمسشون کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

درد می کردن اما اونقدری زیاد نبودن که بخوان  

 اذیتش کنن

 بیشتر شبیه یه درد شیرین بودن

 اخماش توهم رفت 

 درد شیرین دیگه چه کوفتی بود؟!؟؟  

 عین گرگ بهش حمله کرد و بدنشو درید 

 ی سوختبین پاهاش م

خودشم کم از سورن نداشت دیگه واقعا داشت دیوونه  

 می شد 

 لباسشو پوشید

 کلی کرمو رژ لب رو لب و صورتش خالی کرد 

 بعد شام حتما با نیما حرف میزد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ودش نگه داره می از اینکه همچین راز سنگینو پیش خ 

 ترسید 

نمی تونست سختی و سنگینی همچین چیزیو تحمل 

 کنه 

دشم خواسته بود و در کنار درد لذتم برده با اینکه خو

 بود 

اما بازم احساس می کرد الزمه که نیما بدونه با سورن 

 وارد رابطه شده

 البته دقیق نمی دونست اسمشو چی بزاره 

 سک*س پارتنر چیز جالبی نبود  

 ه نظر نمی رسید فقط واسه سکس همو بخوان ب

 پوف کالفه ای کشید

 گیج شده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از کرد و بیرون رفت قفل درو ب

نگاهش به نسیم افتاد که داشت از جلوی در اتاقش رد 

 می شد

 ابرویی باال انداخت 

 اتاقش این سمت نبود 

چشماشو باریک کرد داشت زاق سیاشو چوب  

 میزد؟؟!؟! 

 به موقعش حال اونم می گرفت 

 به اندازه کافی تو این مدت اداهاشو تحمل کرده بود

 ت از پله ها پایین رف 

مثل همیشه همه پشت میز نششته بودن مثل یه 

 خانواده شده بودن؟!؟!؟

 نه اصال شبیه یه خانواده نبودن......
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 حتی نزدیک همچین چیزیم نبودن 

 همشون تفنگ داشتن و مثل چی از سورن می ترسیدن

 البته حقم داشتن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

که سر بهراد اورد دیگه نمی شد بهش بعد بالیی  

 اعتماد کرد

 وسط سورن و نیما نشست  

 علی قاشق چنگالی بهش داد : مرسی

 می خوری؟!؟؟ نیما : از کدوم  

 نگاهی به جوجه کرد 

 : اون

 نیما غذاشو کشید و جلوش گذاشت 

 نگاه خیره و عصبی سورنو احساس می کرد 

 توجهی بهش نکرد 

 جهیش تو اتاقو در بیارهسعی داشت تالفی بی تو 

 تیکه ای جوجه سر چنگالش زد 

 با لذت خورد و قورتش داد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شدبا نشستن دست سورن رو پاش چشماش گرد 

 آب دهنشو قورت داد 

نیم نگاهی بهش کرد اما سورن بی توجه غذاشو می  

 خورد 

 سعی کرد پاشو از زیر دستش بیرون بکشه

کرد دلش اما با فشار محکمی که سورن بهش وارد  

 ضعیف رفت

 لبشو محکم گاز گرفت تا صداش درنیاد 

 دستاش از درد می لرزیدن 

 لعنتی بهش فرستاد 

 بالخره فشار دستش کم شد  

 چشماشو بست و نفس ارومی کشید 

 مطمعن بود رونش کبود میشه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتی بدتر از قبلیا 

نسیم با چشمای باریک شده و پوزخند نگاهش می 

 کرد 

 فت و مشغول غذاش شدچشم غره ای بهش ر

 هیچی از گلوش پایین نمی رفت 

 از پشت میز بلند شد  

 ما گفت :تشکری ارومی کرد و رو به نی

 من تو حیاطم شامتو خوردی بیا 

 نیما سرشو تکون داد : برو 

 دوتا چایی بریزم میام عزیزم  

 ناردونه نیم نگاهی به سورن کرد

 با چشمای سیاه نگاهش می کرد 

 عصبانی بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شونه ای باال انداخت و بیرون رفت 

 حاال حاالها باید عصبانی می بود 

 کم اذیتش نکرده بود 

 باید یکمم خودش اذیت می شد  

از پله ها پایین رفت تو دور ترین نقطه کنار درخت 

 نشست 

 و به اسمون خیره شد

 ابری بود چرا همش می خواست بارون بیاد،!؟!؟ 

 با اینکه عاشق بارون بود  

 لی این روزا همش دلگیر و ترسناک بودو

 و این بارون بدتر به غمش دامن میزد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 سعی کرد به پدرو مادرش فکر نکنه

بعدا تو یه فرصت مناسب حسابی براشون عزاداری  

 می کرد

از وقتی یادشون افتاده بود همش تو قلبش احساس  

 می کرد  سنگینی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ش خشک شهچندبار پلک زد تا اشک چشما

 سعی داشت قوی باش 

 حاال که حافظش برگشته بود 

 می خواست مثل قبل دیوونه و قوی باش  

 می خواست همون ناردونه کله خراب و نترس باش

 که رفت تو قفس شیر  

 کسی که عاشق یه دیوونه خطرناک مثل سورن شد 

 و بعد این همه مدت هنوزم هست

 لبخند محوی روی لبش نشست 

پس سورن تموم این مدت واسه همین تالش می کرد  

 که حافظش برگرده 

می خواست همون خاطره های شیرین و کوچیکشونو 

 یادش بیاد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با اینکه خیلی کم و محدود بودن 

 اما بازم شیرینی خاصی داشتن 

 بین احساسات مختلف گیر افتاده بود 

 سرش درد می کرد  

 ن چایی به دست سمتش اومد نیما لیوا

 کنارش نشست لیوانو ازش گرفت و ممنون ارومی گفت

نیما دست تو جیبش کرد چندتا قند دراورد و سمتش  

 گرفت

 : نوش جونت  

 خوبی سرت بهتر شد؟!؟؟! 

 ناردونه خندید : اوهوم 

 کنم بتونی خوب باشی خوبم ولی تو فک ن

 نیما با تعجب نگاهش کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : چرا خوب نباشم

 حافظت برگشته االن از همیشه خوشحال ترم  

 ناردونه قلوپی از چاییش خورد

 : نیما من هنوزم عاشق سورنم 

 نیما قندو تو چایی انداخت 

 : میدونم  

با اینکه حافظت سرجاش نبودم داشتی عاشقش می 

 شدی 

حاال که برگشته پس توی دیوونه ام بالخره 

 برگشتی..... 

 گذاشتناردونه چونشو روی زانوش 

 : یکار خیلی بد کردم.... 

 نیما : همیشه کارای بد می کنی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه خندید : مسخره نکن

 نیما جدی میگم  

 قراره حسابی عصبانی و ناراحت شی 

 شاید حتی ازم رو برگردونی و ناامید شی 

 ر از همین االن بگمولی بزا

 اصال ازش پشیمون نیستم  

 یستم...ینی باید باشما ولی نمی دونم چرا ن

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_سی_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 نیما خیره نگاهش کرد 

 : چون تو ناردونه ای

 یه دیوونه بی کله  

 که سعی داشت یه دیوونه زنجیره ایو درمون کنه 

 د و....... اخرم عاشقش ش

 ناردونه چاییشو هورت کشید

د : راحت باش بگو بعدشم طرف زد سرشو ترکون 

 حافظش نابود شد 

 خانوادش بخاطر عشقی که به اون دیوونه داشت مردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بعدم باز دوباره عاشقش شد

 نیما با نیشخند سرشو تکون داد 

 : خوبه باز میدونی چی به چیه 

 اینجوری کمتر فک می کنم خلی....  

 ناردونه : اگه بفهمی چیکار کردم مطمعن میشی خلم

 نیما اخماشو توهم کشید  

 ل اینکه خیلی بد گندی زدی: مث

 ناردونه قندو جوید 

 : خب بستگی داره از نگاه کی باش 

 اگه من نگاش کنم خب زیادم بد نبود 

 اگه تو نگاش کنی......  

 اومممم احتماال چندش باش 

 نیما : چیکار کردی؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه چشمی چرخوند  

 : چاییتو بخور

 نمیره بعدش میگم االن بگم دیگه از گلوت پایین  

 نیما کالفه همشو سر کشید 

 : مربوط به سورنه؟!؟!؟

 ناردونه قلوپ دیگه ای خورد  

 بود استرس داشت اما از نگفتن بهتر

: اوهوم مگه کس دیگه ایم هست که بخاطرش خراب  

 کاری کنم 

 نیما : نه نیست 

 همین یدونست که به اندازه صدنفر گند زده به زندگیت 

 و تو بازم عاشقشی

 دونه قلوپ اخرو خورد نار 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 لیوان کنار گذاشت 

 اخرین قندو خورد و شروع به جویدنش کرد

 نیما : اسبی مگه قند خالی می خوری؟؟!؟! 

 ناردونه : هوم؟!؟؟ 

 مگه فقط اسبا قند خالی می خورن؟!؟؟ 

 نیما پوف کالفه ای کشید 

: حرف بزن ببینم چیکار کردی اینجوری حرفو می 

 پیچونی بچه

 : قول میدونی دیوونگی نکنیناردونه  

 نمی خوام کسی بفهمه چیکار کردم  

 اش؟؟!؟فقط به خودت میگم ب

 پس دیوونه بازی درنیار  

 هر چقد خواستی می تونی سرم داد بزنی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

فقط یجوری نباش که داخلیا بفهمن واسه چی داری 

 نی دادو فریاد می ک

 نیما چشم گرد کرد : دیوونه شدی؟!؟؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ممگه چیکار کردی که بخوام دادو فریاد کن 

 آدم کشتی !؟؟!؟ 

 ناردونه شونه باال انداخت 

 : خب فکر کنم ترجیح می دادی اون باش 

 تا این یکی  

 نیما : جون به لبم کردی 

 حرف بزن دیگه 

 ناردونه لیسی به لبش زد 

 نیما : بگو دیگه چر....

 اردونه : باهاش خوابیدم....ن 

 سکوت چند ثانیه ایشون به چند دقیقه کشید 

 ناردونه خیره به جلوش منتظر بود 

 بالخره صدای نیما بلند شد  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : چیکار کردی؟؟!؟!

 ناردونه نیم نگاهی بهش کرد 

 صورتش بی حس بود 

 باعث شد دخترک بیشتر گرفته شه  

 : باهاش خوابیدم 

  با سورن خوابیدم نیما

 قصد نداشتم بهت بگم

ولی وقتی حافظم برگشت فهمیدم نمی تونم همچین  

 چیزیو ازت قایم کنم

 انگ......  

 نیما : چیکارت کرد؟؟!؟!؟

 ناردونه با تعجب نگاهش کرد  

 : ینی چی چیکارم کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 االن توضیح بدم چیکار کرد؟!؟؟!؟ 

 نیما : چرتو پرت نگو ناردونه 

 میگم چیکارت کرد؟!؟؟!؟  

 ورت کرده مگه نه؟؟!؟!؟مجب

تو که واقعا نمی خواستی با همچین روانی بی کله ای  

 باشی؟؟!؟!؟ 

 اذیتت کرده؟؟!؟

 تهدیدت کرده بالیی سر ما میاره؟!؟؟!؟ 

 داشت کم کم بلند می شد  

 ناردونه محکم دستشو گرفت و کشید

می دونست می خواد بره سراغ سورن نباید اینکارو  

 می کرد 

 گفتم دیوونه بازی درنیار  : نه نه بشین
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما توروخدا می خوای ابرومو ببری

 یکم اروم باش گوش کن 

 هیچ اجبار و تهدیدی نبود  

 خودم خواستم خود دیوونم خواستم

 با خواست قلبم بود 

 بشین اینجوری نکن 

 الم بد هستبه اندازه کافی ح 

 خواهش می کنم تو بدترش نکن 

 نیما شوکه نشست 

 و وجودش بودخشم عجیبی ت 

 مثل وقتی بود که ادان هانارو اذیت کرده بود 

 همونقدر که دلش می خواست ادانو بکشه 

 میل به کشتن سورن داشت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شاید حتی بیشتر

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ؟!؟: چرا؟

 ناردونه شرمنده نگاه ازش گرفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وونم : نپرس مگه خودت نمی دونی چقد دی

 نیما : گولت زد.... 

 ناردونه سرشو تکون داد : نکن نیما 

 خوب میدونی گول زدنی در کار نیست

 این تویی که داری سعی می کنی خودتو گول بزنی 

 گفتم که با خواست خودم بوده 

 پشیمونم نیستم 

حاال هرچقد دلت می خواد سرم دادو فریاد کن تا اروم 

 شی

 اتفاده نزنفقط حرفی از اتفاقایی که  

 نمی خوام کسی بدونه چیکار کردم 

 به رو به روش خیره شد 

 منتظر فورانش بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چند ثانیه گذشت با فرو رفتن یهوییش تو جایی گرم 

 شوکه خشکش زد 

 و اروم موهاشو نوازش می کرد سرش رو سینه نیما بود

 : چیکار می......  

 نیما : هیششش حرف نزن 

 حالت خوب نیست

 بی اراده بغض کرد ناردونه  

 سعی کرد با خنده جلوشو بگیره

 : خوبم دیوونه چرا خو....  

نیما : خفه شو واقعا فکر کردی میام سرت دادو فریاد 

 می کنم

 دیوونه کله شق 

 ه سر خودت اوردیبعد این همه بالیی ک 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بعد این همه تنهایی 

 االن به این بغل نیاز داری  

مچین چیزیو تو خودت باید زودتر بهم می گفتی چرا ه

 ریختی 

 حتما کلی اذیت شدی...... 

 بغض ناردونه بی صدا شکست

 زانوهاشو تو سینش جمع کرد  

 سرشو به سینه نیما فشرد

کاش یه برادر خونی مثلش داشت خوش به حال  

 خواهرش

 : فکر کردم قاطی می کنی  

 خیلی ترسیدم فکر کردم منو از خودت دور می کنیو 

 گاهم نمی کنیدیگه تو روم ن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما بوسه ای روی موهاش کاشت 

 : دیوونه چرا باید همچین کاری کنم 

 تو واسم مثل هانایی  

می کنیو به خودت  مثل همونم همیشه کارای اشتباه

 اسیب میزنی

 جفتتون با مخفی کاری خودتونو اذیت می کنید  

 من اینجام تا ازت مواظبت کنم

 نه اینکه اذیتت کنم 

 هر تصمیمی که بگیری من پیشتم باید بدونی  

 پشتتم

 مثل یه برادر کنارتم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 م بود پدرت واسم محتر

 نباید احساس تنهایی کنی 

تا وقتی منو داری نباد احساس بی کسی کنی خب 

 ؟!؟!؟؟ 

 ناردونه با گریه چشماشو بست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 احساس خوبی بود و نبود  

 هم درد داشت هم شیرین بود 

 اینکه یکی اینجوری پشتت باش خیلی خوب بود

 خودشو واسه همه چی اماده کرده بود  

 واسه جنگو حتی بزن بزن نیما و سورن

 اما این یکی دیگه خیلی عجیب بود 

 نیما واقعا ادم عجیبی بود  

 مهربون بود

 سرزنشت نمی کرد  

 چرا اینجوری بود

ش اینجوری خوب و فرشته نجات ینی قبال کسی واس 

 بوده 

 که باعث شده اونم اینجوری شه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اول اینجوری بوده  یا از

 نیما ازش فاصله گرفت 

 : اذیتت کرد؟!؟؟!

 می خوای بریم دکتر،!؟!؟

 ناردنه سرشو تکون داد  

 : نه خوبم

 بخدا اونجوری که فکر می کنی نیست 

 اگه اذیتم می کرد ساکت نمی موندم 

 کبودیارو فاکتور می گرفت البته اگه 

 میشه گفت اذیتش نکرده بود 

 ناردونهنیما : نگرانتم  

 سورن ادم معمولی نیست  

 خطرناکه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بیشتر از دشمنامون نگران اونم 

 هرکاری ازش برمیاد 

گاهی اوقات احساس می کنم حتی از اون لعنتیام قوی  

 تره

 یه دیوونه نابغه که هرکاری ازش برمیاد  

 که بشه همیشه دیدچیزی نیست 

 شاید کال تو دنیا ده نفر مثلش باشن 

 ناردونه : میدونم  

 یادمه قبال دربارش حرف میزدیم 

 خودم بهتر از هر کسی میدونم سورن چقدر خطرناکه

 خوب میدونم هرکاری از دستش بر میاد 

 اما کاریه که شده  

 حریف قلبم نمیشم نیما 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واقعا خیلی تالش کردم

 یشمولی حریفش نم 

 ون دادنیما سرشو تک 

: میدونم عزیزم میدونم الزم نیست به خودت فشار  

 بیاری 

 تو این مدت تو از همه بیشتر اذیت شدی

 هواسم ازت پرت شد  

 باید مواظبت می بودم 

 اما عین احمقا درگیر پرونده شدم ببخشید.....

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 اردونه نرم خندید ن

 حالش خوب بود

 االن احساس بهتری داشت 

 نیما دستشو آروم فشرد  

 : سردت میشه بریم داخل 

 سرشو تکون داد و بلند شد

 لیوانارو برداشت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : اتاقت که اومدم حالت خوب نبود...... 

 ناردونه منظورشو فهمید

 دلش نمی خواست تا این حد همه چیزو بگه  

 کرد  احساس خجالت می

 : نه بخاطر همین حافظم بود 

نیما که انگار خیالش راحت تر شده باش دست دور 

 شونش حلقه کرد

 : دیگه چیزیو ازم قایم نکن 

 خواهش می کنم ناردونه 

می ترسم به خودت بیای ببینی یجا گیر کردی که  

 دیگه راه برگشت نیست

 نمی خوام فکر کنی تنهایی چون نیستی 

 بگو  هرجا هرچی شد بهم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بزار کمکت کنم

 تنهایی نمیشه از پس این چیزا بر اومد  

 ناردونه : اوهوم باش 

 قول میدم دیگه چیزیو ازت قایم نکنم

 نیما ضربه ارومی به پیشونیش زد  

 و افرینی گفت 

 داخل رفتن نیما خیلی اروم بود 

 و این یجورایی ناردونه رو می ترسوند 

 سورن با اخم رو مبل نشسته بود

 اه همه سمتشون چرخید نگ 

 نیما : چیز جدیدی پیدا کردید؟!؟؟! 

علی : نه یجوریه احساس می کنم داریم دور خودمون 

 می چرخیم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همش می خوریم به بن بست 

 نیما هومی کشید 

چرخید و خیلی غافل گیرانه مشت محکمی تو صورت  

 سورن زد 

 ناردونه شوکه جیغ ارومی کشید

 دست روی دهنش گذاشت 

 و نسیم شوکه نیم خیز شده بودنلی ع 

 سورن تکون خاصی نخورد  

فقط سرشو که در اثر مشت نیما چرخیده بودو صاف 

 کرد

 ناردونه ترسیده جلو رفت 

 نیما : اذیتش کنی نابودت می کنم سورن 

 شده باش قید پرونده رو میزنم نابودت می کنم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن نیشخندی زد 

 ته بودگف پس ناردونه درباره رابطه شون بهش

 جسور شده بود  

 تغییر کرده بود 

 گوشه لبش زخم شده بود 

 ناردونه نگران جلوتر رفت

 : نیما نکن.... 

 نیما نیم نگاهی بهش کرد و حرفی نزد 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نهم_و_سی_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 : واسه امشب بسه

 برید استراحت کنید  

 ل کردنو بلند شدننگاهی ردو بدعلی و نسیم 

 علی چندتا برگه برداشت  

 : من اینارو شب چک می کنم بیدارم

 نیما : نمی خواد استراحت کن  

 علی : می کنم

 ولی فعال تا بیدارم به اینام میرسم  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نسیم بی حرف باال رفت

 نیما سمت ناردونه چرخید  

 : کلید اتاقتو داری از امشب قفلش کن 

 ی زدناردونه پلک

 که بهش گفته با میل خودش رابطه داشتن با این 

 اما بازم نگران بود 

 فکر می کرد سورن مجبورش کرده 

 البته تا حدودی ام کرده بود

 اولش اجبار بود  

 اما بعد ادامه شو در اختیار خودش گذاشت

 پس نمی شد گفت اجبار و زور بوده  

 ون دادواسه اینکه نیمارو از نگرانی دربیاره سرشو تک

 هوم قفل می کنم: او 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو اروم باش  

 سورن سرد نگاهش می کرد عصبانی بود؟!؟؟! 

 چرا هبچ وقت نمی تونست احساساتشو بخونه؟!؟؟! 

 نیما : برو باال من باهاش حرف میزنم 

 ناردونه : قول دادی کاری نمی کنی

 نیما با ارامش سرشو تکون داد  

 : می دونم اون مشت اخریش بود

 ن این مرتیکه باشیپس الزم نیست نگرا 

 بالیی سرش نمیارم  

 ناردونه لبشو گاز گرفت 

 دلش می خواست بگه بیشتر از سورن نگران اون بود 

 مرد رو به روش بیش از حد خوب بود

 و نمی خواست حتی یه خار تو پاش بره  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما واسه این همه درد و سختی خیلی خوب بود 

 رفت ورن از پله ها باالبدون توجه به پوزخند س

 بهش اعتماد داشت  

 وقتی می گفت ادامه نمیده ینی نمیده 

 پس الزم نبود نگران باش 

 تو اتاقش رفتو درو بست 

 حاال که حافظش برگشته بود احساس غریبی می کرد 

انگار این مدت خودش نبوده و یهو تو یه جای غریب 

 چشم باز کرده

 ل می خواستچشماشو بست دلش یه زندگی نرما 

 ایی که سورن قولشو داده بود از اون 

 شاید واقعا یروز بتونه داشته باشتش 

 شاید تنها شایدم با سورن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دلش ارامش می خواست در اتاقشو قفل کرد 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهلم_و_سیصد_پارت#

 

🩸🩸🩸🩸 

 

 

 لباساشو عوض کرد و رو تخت دراز کشید 

 احساس سبکی می کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حرفا به نیما انگار با گفتن این  

 یه بار سنگینی از رو شونه هاش برداشته شده بود

 پشت پلکاش گرم شد 

 و اروم به خواب رفت.......  

 با احساس سرمایی شدید بیدار شد

 لرزی کرد 

 پتو رو از رو خودش کنار زده بود  

 به پنجره کرد نگاهی

 بلند شد و سمتش رفت تا ببندتش  

 سوز سردی میومد

 ید شوکه خشکش زدبا چیزی که د 

 زمین حیاط یه دست سفید شده بود  

 داشت برف میومد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بی توجه به سرمای استخون سوز خودشو به میله ها  

 چسبوند 

 نفس عمیقی کشید 

 عاشق برف و سرما بود

 د انگار این برف هدیه خدا بهش بو 

 هدیه؟!؟؟!؟

 گیج نگاهی به دورو برش کرد  

 چندم بود؟!؟؟؟  

 رداشت تقویم رو میزو ب

 لبخندی نرم کم کم روی لباش نشست

 بی اختیار گریه کرد 

 تولدش بود؟!؟؟!؟؟  

 چرا همه چیز انقد باهم اتفاق میوفتاد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رو تخت نشست و از پنجره به بیرون خیره شد

 ساعت سه صبح بود 

 دونه های درشت برف هنوز داشتن می باریدن  

 دلش نمی هواست تو خونه بمونه 

 ند شد و سمت کمد رفتعاشق برف بود بل

 شالو کاله زدشو برداشت 

 نیما اکثر لباساشو اورده بود 

 نگاهی به شکوفه های ابی رو شال و کاله زردش کرد  

 مامان اینارو واسش بافته بود

 غمگینی زد  لبخند 

دست کشای ستشو به همراه کتونیای سیاه و پالتوی 

 سیاهش پوشید

 قفل در اتاقو باز کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ونه کرد همه جا تاریک بود باید تنها می نگاهی به خ

 رفت؟!؟!؟

 فردا تولدش بود می تونست صبر کنه و با نیما بره  

 سرشو تکون داد نه باید االن می رفت 

 صبر کنهدلش نمی خواست تا صبح 

 نگاهی به در اتاق سورن کرد 

 برق اتاقش خاموش بود 

 ینی باهاش میومد؟!؟؟ 

 شد؟؟!اگه بیدارش می کرد عصبانی می 

 

 

🩸🩸🩸🩸 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

🩸🩸🩸🩸 

 

 

 مسخرش کنه چی؟!؟؟  اگه

 مطمعن بود این برف هدیه تولدش از طرف خداست 

 نمی تونست این حس خوبو از دست بده 

 با ترس و تردید در اتاقشو باز کرد 

 همه جا تاریکی بود 

 جلوی پاشو به زور می دید 

 کمی از پنجره داخل میومدنور خیلی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به زور می تونست چیزی ببینه 

 درو نبست  

 دت کردنبالخره چشماش یکم به تاریکی عا

 نگاهی به سورن افتاد که روی تخت خوابیده بود 

 دستاش می لرزیدن

 نزدیکش شد باال سرش وایساد  

خیلی احمق بود مطمعنن سورن االن از دستش 

 عصبانی 

 وقع صب بیاد بیرون؟!؟؟چرا باید بخاطرش این م

 نفس عمیقی کشید  

 دستشو اروم رو شونه سورن گذاشت 

 هنوز تکونش نداده بود

 که دست قدرتمندی محکم مچشو گرفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماش گرد شدن

 تا به خودش بیاد رو تخت افتاده بود  

 و سورن رو شکمش نشسته بود 

 گردنشو گرفت

 وحشت زده چنگی بهش زد 

 : منم سورن ناردونه ام 

 چند ثانیه گذشت فشار دستاش کم شد 

 اما هنوز گردنشو گرفته بود 

 بلند شدبالخره صدای خش دار و سردش 

 : این وقت شب باال سر من چه غلطی می کنی؟!؟؟!؟ 

 ناردونه ترسیده خودشو به تخت فشرد  

 بوی بدن سورن ریه هایشو پر کرد

 خیلی خاص بود بوی خیلی خاصی داشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : من...من...  

 رن فشار دستاشو بیشتر کردسو

 : من من نکن 

 میگم این وقت شب با این لباسا چه غلطی میکنی!؟؟؟  

 ناردونه بی اراده بغض کرد 

 : میگم اول ولم کن

 داری خفم می کنی می ترسم اینجوری  

 سورن چندتا نفس عمیق و پر از خشم کشید

 پیشونیش از خشم نبض میزد  

 اس کرد شانس اورده بود بوی بدنشو احس

 وگرنه االن با یه گردن شکسته کنارش افتاده بود 

 گردنشو ول کرد 

 اما از روش کنار نرفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستاشو کنار سرش گذاشت و صورتشو جلو برد 

 : حرف بزن 

 

 

🩸🩸🩸🩸 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه لب لرزونشو خیس کرد

 : می خواستم بیدارت کنم  

 ن ابرویی باال انداخت : کردی.... بعدش؟!؟!؟سور

 ناردونه انگشتشو با تردید سمت پنجره گرفت 

 : داره.....داره برف میاد  

 سورن چند ثانیه نگاهش کرد 

 دیوونه شده بود؟!؟

 ناردونه سورن : دارم قاطی می کنم 

 درست حرف بزن ببینم چی میگی  

 به اینجا بودنت داره؟!؟؟!  برف چه ربطی

 اردونه ترسیده تو خودش جمع شدن

 می تونست سیاهی چشماشو ببینه 

 لنز نزاشته بود؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس شبا موقع خواب بدون لنز می خوابید 

 لعنتی چشماش حتی از سیاهی شبم تاریک تر بودن  

 : بریم بیرون....

 سورن سرشو کج کرد 

 برن بیرون؟!؟؟! 

 کرده بود که برن بیرون،!؟؟ ساعت سه صب بیدارش 

 کی از دستاشو بلند کرد و روی پیشونیش گذاشتی

 : تب نداری این چرتو پرتارو از کجا اوردی؟!؟؟! 

 ناردونه گرفته نگاهشو گرفت  

 : ببخشید راست میگی قاطی کردم 

 چرتو پرت میگم

 نباید میومدم سراغ تو 

 سورن اخماشو بیشتر توهم کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سرشو جلو تر برد نفس داغشو تو صورت سفید  

 خالی کرد دخترک

 : پس باید می رفتی سراغ کی هوم؟!؟؟!؟ 

 ناردونه : نمیدونم  

 شاید نیما

سورن ضربه نسبتا ارومی به پیشونیش به پیشونی  

 ناردونه زد

 : اخ آی چرا میزنی  

 یسورن : می تونستی تا صبح صبر کن

 ناردونه چشماشو چرخوند : نمی خوام 

 صبح همه شلوغ میشن 

 یروناالن می خوام برم ب 

 هیچ کس نیست خلوت و ساکته  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خواستم توام باهام بیای چون میدونم از جاهای شلوغ 

 خوشت نمیاد

 تازشم الزم نیست لنز بزاری  

 اصال این موقع شب کسی بیرون نیست 

 می تونی راحت باشی 

 سورن عجیب نگاهش کرد

 از کجا می دونست جای خلوت دوست داره؟!؟؟! 

 بک گلوش کرد ناردونه نیم نگاهی به سی 

 لبشو تر کرد و بی هواس گفت : 

 میای؟!؟؟ 

 سورن پلکی زد 

 تو یه حرکت از روش بلند شد 

 سمت کمد رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پوتینای های سیاهشو برداشت و پوشید

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 : می خوای تا فردا رو همون تخت بمونی؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ون..... اگه اره که منم می ت 

 ناردونه سریع بلند شد و سمت در رفت 

کنارش وایساد و به کارای مرد دیوونه رو به روش خیره 

 شد

 ن که پر از رنگای مختلف بودبرعکس او 

 کال سیاه پوشیده بود  

 سورن پوزخندی به رنگ شالو کالهش زد

 ناردونه : می خوای اینجوری بیای؟!؟؟ 

 سورن با قدمای کوتاه سمتش رفت  

 : چجوری؟!؟؟

 ناردونه : با تیشرت؟!؟؟ 

 سورن : اوهوم 

 ناردونه چشم گرد کرد : سردت میشه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : نمیشه 

 ناردونه : میشه 

 من با این لباسا دارم یخ میزنم 

 تو که دیگه هیچی 

 سورن انقدر جلو رفت تا سینه با سینه بشن 

 : جدیدا وراج شدی 

 خیلی حرف میزنی

 رو مخ میری  

 شدی مثل قبل 

 ساکتتو بیشتر دوست دارم

 ناردونه اخماشو تو هم کشید 

 از کنارش رد شد و سمت کمد رفت  

 و برداشت و سمتش رفتکت چرم مشکیش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : بپوش وگرنه سرما می خوری 

 مریض میشی 

 سورن : نگرانمی؟!؟؟؟  

 ناردونه اب دهنشو قورت داد

 : نیستم فقط چون با حرف من داری میای بیرون 

 م مریض شینمی خوا 

 عذاب وجدا می گیرم  

 سورن چشماشو باریک کرد کتو ازش گرفت و پوشید

 : بیوفت جلو  

ناردونه سرشو تکون داد با قدمای بلند اما بی صدا از 

 پله ها پایین رفت 

 هیچ صدایی از سورن نمی اومد

 لعنتی احساس می کرد تنهاست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 درو باز کرد و بیرون رفتن  

 نفس عمیقی کشید

روی دهنش گذاشت تا صدای خنده دست  

 خوشحالیش بلند نشه 

 سورن با تعجب نگاهش کرد

 : دیوونه شدی؟؟!؟ 

 ناردونه شونه باال انداخت  

 : عاشق برفم 

 با قدمای بلند سمت در رفت 

 دلش می خواست هرچی سریع تر از خونه دور شن

 تا بی خیال راحت بخنده و نگران صداش نباش  

 زمین  سورن : اروم می خوری
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

درو بست و بیرون رفت با نگاهش ناردونه رو دنبال می 

 ...کرد

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 تا حاال انقدر خوشحال ندیده بودش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ده دقیقه ای راه رفتن تا بالخره به یه فضای باز رسیدن 

 یه پارک بزرگ بود 

 برف رو وسایل بازی نشسته بود

ر کم رنگ چراغای بلند و زرد رنگ فضارو روشن نو 

 کرده بود

 و چرخی زد  ناردونه بلند خندید 

 سورن : نکن

 می خوری زمین دستو پاتو می شکنی 

 ناردونه بلندتر خندید و دور خودش چرخید 

 سورن محو دیوونه بازیای دخترک شده بود 

 پلک نمیزد 

 ناردونه خسته از چرخ خوردن وایساد  

 لی خوبه: هوا خی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دلم می خواد انقدر تو برف وایسم تا یخ بزنم 

سورن : همین االنشم به اندازه کافی صورتت قرمز  

 شده 

 ناردونه دستی به دماغش کشید

 : قرمز شدم؟!؟؟!؟  

 سورن نگاه ازش گرفت و جوابشو نداد 

 چیکار داشت می کرد؟!؟!؟

 واسه چی با کاراش راه میومد؟!؟؟  

 د؟؟!؟!بازیچه دستش شده بو

 ناردونه نزدیکش رفت : بستنی می خوام  

 سورن چشماشو باریک کرد : چرت نگو

 این وقت شب از کجا بستنی پیدا کنم  

 ناردونه لبخند زد : می خوام
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : بسه دیگه بر می گردیم خونه  

 ناردونه چشم گرد کرد سریع دستشو گرفت 

 : نه تازه اومدیم اخه ببین چقد همه چیز خوبه

 سه چی برگردیم خونه؟؟!؟؟ وا 

 همه جا خلوته

 انگار شهر واسه ماعه  

 هیچ کس نیست

 هر چقد خوایم می تونیم دیوونه بازی دربیاریم 

 سورن سرشو کج کرد : تغییر کردی.....  

 ناردونه لبشو گاز گرفت

 با قدمای اروم و بلند ازش دور شد  

 : اگه می تونی بگیرم 

 ؟!؟؟چی سورن ابرو باال انداخت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه بلند خندید چرخید و دوید  

 سورن چند ثانیه خشکش زد

 داشت چه غلطی کرد  

 به خودش اومدو سریع دوید 

 : وایساد ناردونه

 داری عصبیم می کنی کجا میری؟!؟؟!؟ 

 ناردونه سرخوش می خندید و می دوید 

 نمی خواست وایسه 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پنجم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 کالهشو برداشت

 موهاش با دلبری تموم تو هوا تکون می خوردن 

 سورن نفسی گرفت  

 دخترک نفس بر شده بود

 گرفتنش کاری نداشت  

 همون اولم خیلی راحت می تونست بگیردش 

 ولی نگرفت.... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دلش می خواست ببینه تا کجا می تونه دیوونه باش

 ابون افتادنگاهش به خی 

 ت داشت میومدماشین با سرع 

 : بسه دیگه ندو 

 ناردونه توجهی نکرد  

 هواسش به ماشین نبود

 سورن : ناردونه ندو 

 نگران شده بود 

 ضربان قلبش تند شد 

 عمرا اگه ماشین به موقع ترمز می کرد 

 صدای بوق کر کننده تو خیابون پیچید  

 ناردونه شوکه سرجاش خشک شد 

 چیزی نمونده بود ماشین بهش بخوره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

که یهو تو یه جای گرم و امن فرو رفت و با قدرت هل 

 داده شد

 روی برفا افتادن  

 صدای ترمز شدید ماشینو شنید 

 نفس نفس میزد 

 ریه هاش از سرما می سوختن

 اما تمام وجودش محو سورنی شده بود

 که با چشمای پر از خشم و نگرانی نگاهش می کرد  

 ه رو شنیدصدای نگران و در اخر فحشای رکیک رانند

 اما توجهی نکرد  

 سورن نفسشو بیرون داد

 : حقته همینجا ولت کنم از سرما یخ بزنی  

 ناردونه خندید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن : نخند لعنتی از اون موقعی که اومدیم بیرون 

 داری می خندی

 ده داری دیدی اخه؟!؟؟!؟چه کوفت خن 

 ناردونه نفس زنان سرشو جلو برد 

ه داد و چشناشو پیشونیشو به پیشونی سورن تکی 

 بست

 : همینجوری بمون  

 خیلی خوبه 

 سورن بی نفس نگاهش می کرد چش شده بود؟!؟!؟ 

 ناردونه : نمی تونم نخندم

 وقتی انقد همه چیز خوبه نمی تونم نخندم  

سورن خیره به مژه های بلندش پلکی زد چی خوب 

 بود؟!؟؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هیچ چیز خوبی تو اون شب کوفتی وجود نداشت 

 ماشین داشت لهت می کرد خوب بود؟؟!؟: اینکه 

 ناردونه چشماشو باز کرد  

 سرخوش خودشو عقب کشید

 : ولی نکرد خودت نجاتم دادی دیگه  

 ورن : اوهوم ولی پشیمون شدمس

 باید میزاشتم لهت کنه 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_چهل_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ناردونه بلند خندید سورن : نخند

 خنده هات خیلی رومخهصدای  

 ناردونه لبشو گاز گرفت 

 : دروغ نگو میدونم صدای خنده هامو دوست داری  

 سورن پوزخندی زد

 قبو بلند شدهولش داد ع 

 بی توجه به دست دراز شده ناردونه راه افتاد  

ناردونه با سرعت بلند شد و دنبالش رفت : پوزخند 

 چرا؟!؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مگه دروغ میگم؟!؟ 

 نمی گی سورن : دروغ 

 چرت میگی 

 ناردونه : این همه میگی مال من مال من

 پس معلومه خنده هامو دوست داری دیگه  

 سورن : قبلنم گفتم 

 چون مال منی دلیل نمیشه دوست داشته باشم

 ناردونه چشماشو چرخوند 

 با حوصله جای قدماشو رو برفا میزاشت 

 شبیه ادمای معمولی شده بودن؟!؟؟  

 می رفتن و می خندیدنحرف میزدن راه 

  با اینکه حرفاشون زیادم معمولی نبود 

 ولی بازم از قبل بهتر بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : ادما نمی تونن چیزایی که دوست ندارنو 

 بخوان سورن

 اگه از یه چیزی بدت بیاد 

 نگهش نمی داری و واسه داشتنش تالش نمی کنی 

 سعی نمی کنی ازش محافظت کنی 

 ش به خطر نمیندازیجونتو واسه نجات دادن 

 وقتی یه چیزیو دوست نداشته باشی  

 میزاری سریع نابود شه تا از شرش خالص شی

 سورن : می خوای دوست داشته باشم!؟؟!؟ 

 ناردونه هومی کشید : میدونم داری پس.... 

 سورن : ندارم 

 ناردونه اخماشو توهم کشید : تو چی؟!؟؟! 

 سورن : چی من چی؟!؟؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ته باشم؟!؟؟!؟ ی خوای من دوست داشناردونه : تو م

 سورن پوزخندی زد : نداری؟؟!؟

 ناردونه : نه معلومه که ندارم  

 مثل چی دروغ می گفت

 داشت خیلیم داشت 

انقدر که دلش می خواست مهم ترین روز زندگیشو با  

 اون باش

 این بحث تکراری شده بود  

چندبار دربارش حرف زده بودن و جواب سورن همیشه 

 چیز بودیه 

 چیزی که به هیچ وجه باورش نمی کرد 

 با اینکه اصال شبیه ادمایی که عاشقن نبود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 ولی بازم می تونست یه چیزایی حس کنه 

 ناردونه : خیلی خب بیا از این بحث رد شیم

 سورن : میریم خونه 

 ناردونه وایساد : نه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ساعت شده اومدیم بیرون  تازه نیم 

 سورن دندوناشو رو هم فشرد

 : زبون نفهم بازی درنیار راه بیوفت  

 ناردونه : نمی خوام نریم خونه 

 سورن : بمون اینجا یخ بزن 

 با قدمای بلند ازش دور شد 

 ناردونه از جاش تکون نخورد 

 می دونست نمیره 

 مطمعن بود تنهاش نمیزاره

د تا بالخره سورن از جلوی چشماش انقدر نگاه کر 

 محو شد 

 بی حال کنار جدول نشست

 چونشو روی زانوهاش گذاشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شب خوبی بود  

 دلش نمی خواست به این زودی تموم شه

ولی مثل اینکه مثل همیشه چیزی حریف سورن نمی  

 شد

 وقتی یه حرفیو میزد باید عملیش می کرد  

می ا داشت پوستشو نمی دونست چقد گذشت سرم

 سوزوند 

 دماغشو باال کشید

 چشماش خمار شده بودن 

 خوابش میومد  

با وایسادن دوتا پوتین سیاه و بزرگ رو به روش اروم 

 سرشو بلند کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نگاهش به سورن افتاد توهم زده بود یا واقعا  

 بخاطرش برگشته بود؟؟!؟! 

عصبانی بود سیاهی کل چشماشو گرفته بود لباش 

 لرزیدن : تولدمه.....

 سیبک گلوی سورن تکون خورد 

 : بلند شو 

 ناردونه سرشو تکون داد 

 : نمی خوام برم خونه 

 سورن با نوک پوتینش ضربه ای به زمین زد 

 د شو ناردونه : بلن 

 بیشتر از این عصبیم نکن

 داری سگم می کنی 

 ناردونه ناراحت نگاهش کرد : سردمه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونم بلند شم پاهام خستن 

 و رو هم فشرد سورن دندوناش

کتشو دراورد بی توجه به سرما دور ناردونی لرزون 

 پیچید

تا دخترک به خودش بیاد رو دستای قوی سورن بلند  

 شده بود 

 نفس عمیقی کشید

 با لذت سرشو به سینه محکم مرد دیوونش تکیه داد 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هشتم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 بخاطرش برگشته بود

 ولی بازم داشت حرفشو عملی می کرد  

 بردخیره به سیبک گلوی سورن سرشو جلو 

 همیشه دلش می خواست این کارو انجام بده 

لبای یخ زدشو روی پوست گرم و خوش بوی مرد  

 گذاشت

 قدمای سورن کند شدن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سیبک گلوش تکون محکمی خورد دقیقا همونجایی که 

 بوسیده بود می سوخت

 ردنای سریع سینشو احساس کنه می تونست تکون خو

 لبخند محوی زد 

 ن کارو انجام بدم : همیشه دلم می خواست ای

 ولی می ترسیدم

 سورن سرشو بلند کرد 

 دونه های درشت برف روی صورتش اب می شدن 

 حس خوبی نداشت 

 از این چیزا خوشش نمی اومد  

اما وجود جوجه یخ زده تو بغلش همه چیزو عوض می 

 کرد

 ای بلند سمت خونه رفت با قدم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نباید همچین کاری می کرد 

 نباید بهترین روز زندگیشو با اون می بود

حال خودشو نمی فهمید با دست پس میزد با پا پیش  

 می کشید

هم می خواست نگهش داره هم می خواست ازش دور  

 شه 

 بین این خواستنو نخواستنا گیر کرده بود

 ساساتی داشتاولین بار بود همچین اح 

 بود درگیر احساسات می شد  اولین بار 

 همیشه خشم بود و میل به کشتن 

اما حاال احساساتی داشت که حتی نمی تونست 

 توصیفشون کنه 

 لبای سرد دخترک همه وجودشو به اتیش کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 انقدر داغ کرد که حتی سوز هوارم احساس نمی کرد 

 دناردونه سرشو به سینش فشرد نفس عمیقی کشی

 : میشه حداقل آدم برفی درست کنیم؟!؟!؟ 

 تو حیاط درست می کنیم باش؟!؟؟!  

 سورن جوابشو نداد 

 ناردونه ناراحت تر از قبل تو خودش جمع شد

 دلش می خواست سورن یکم باهاش راه بیاد 

 براش بستنی بخره 

 با هم بخورن و تو خیابونا بدون 

دلش می خواست صدای خنده هاشون تا آسمونا  

 سه بر

 ادم برفی درست کنن  می خواست با هم

 ولی سورن نمی خواست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و وای از سورنی که نمی خواست ناردونه خاطره  

 خوشی ازش داشته باش

نمی خواست بعدا که نیست دخترک به خاطره هاشون  

 فکر کنه

 نمی خواست چیزی ازش پیش ناردونه بمونه 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_چهل_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 تا برسن خونه ناردونه خوابش برد

 گرمای بغل سورن مستش کرده بود 

 انقدر عمیق خوابیده بود 

 که نفهمید چجوری لباساشو دراود 

 و پتو رو روش مرتب کرد 

 سورن اروم کنارش نشست  

 دستی به موهای بهم ریختش کشید

 ودنبخاطر دویدن زیاد توهم گره خورده ب 

 نفس عمیقی توی موهاش کشید سرشو جلو برد و 

 تکون کوچیک ناردونه باعث شد خودشو عقب بکشه  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بدون اینکه کتشو برداره از اتاق بیرون رفتو درو اروم 

 بست 

 بی مکث از خونه بیرون زد 

 کاراش دست خودش نبود 

 می دونست دیوونگیه ولی باید انجامش می داد......

 ماشو باز کردبا احساس کرختی چش 

 منگ سرشو چرخوندگیجو  

 هوفی کشید بدنش درد می کرد 

 با دیدن لباساش لبخند تلخی زد 

همچین خوابش برده بود که نفهمید سورن چجوری  

 لباساشو عوض کرد و رفت

 سعی کرد خودشو نبازه 

 امروز تولدش بود نگاهی به ساعت کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 یازده بود 

مرتب  نیم ساعتی طول کشید تا اماده شه لباسای 

 و بیرون رفتپوشید 

 از سورن خیلی دلگیر بود 

 ولی تقصیر خودشم بود چه توقعی داشت!  

توقع داشت ادمی مثل سورن پا به پای دیوونه بازیاش 

 بیاد؟!

سرشو تکون داد نگاهش به نیما و بقیع افتاد که رو  

 مبل نشسته بودن 

جدیت و اخم به برگه های تو دستش نگاه می سورن با 

 کرد

 یر خانوم خوش خوابنیما : صب بخ 

 ناردونه با لبخند صب بخیری گفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بجز سورن همه جوابشو دادن  

 حتی نسیمم خیلی اروم جوابشو داد 

 نیما نیم نگاهی به سورن کرد

 : معلومه دیشب خیلی خسته شدی 

 ناردونه شوکه نگاهش کرد فهمیده بود 

 : چطور مگه؟!؟؟ 

رست علی زودتر گفت : بخاطر ادم برفی بزرگی که د

 کردی میگه 

 خیلی خوشگله

 تنهایی چجوری همچین چیزی درست کردی دختر  

 کلی باهاش عکس گرفتیم

 نسیم و نیمام گرفتن  

 ناردونه بهت زده سمت حیاط رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ادم برفی؟!؟؟!؟ 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجاهم_و_سیصد_پارت#

 

❤❤❤❤ 

 

 

 پرده رو کنار زد 

 ی شد نگاهش مات آدم برفی بزرگ و زیبای
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 که دقیقا رو به روی پنجره بود

 چند ثانیه طول کشید تا بفهمه چی به چیه...... 

 سورن درستش کرده بود.... 

 لبخند نرم نرمک روی لباش نشست 

 پس چرا دیشب نزاشت باهم درستش کنن؟!؟؟!؟ 

 اروم اروم می باریدبرف  

 : خیلی خوشگله  

 نیما ابرو باال انداخت 

 ی انگار خودت درست نکردی: یجوری نگاش می کن

 ناردونه نیم نگاهی به سورن کرد 

 : دیشب تاریک بود  

 درست ندیدم

 فکر نمی کردم انقدر خوب شده باش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما هومی کشید : سردت نشد؟؟!؟  

 متشون رفتناردونه از پنجره فاصله گرفت و س

 : نه اصال سرمارو احساس نکردم  

 نیما : خوبه سرما نخوردی 

 دهنشو قروت داد ناردونه اب

 رو به سورن ساکت گفت :  

 میای ازم عکس بگیری!؟!؟؟ 

 همه شوکه به ناردونه نگاه کردن

 دیوونه شده بود  

 چرا همچین سوالیو از اون می پرسید؟!؟!؟؟

سورن بدون اینکه سرشو بلند کنه تو سرد ترین حالت  

 ممکن گفت :

 نه کار دارم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه چشماشو باریک کرد  

 نقطه ضعف سورنو فهمیده بود تقریبا

 : پس نیما تو...... 

 سورن برگه هارو با سرعت روی میز انداخت 

 : بلند شو 

 ناردونه لبخند نازی زد : باش 

 نیما با تعجب به کاراشون نگاه می کرد  

مثل اینکه دخترک خوب فهمیده بود چجوری سورنوتو 

 مشتش بگیره 

 نیشخندی زد و سرشو تکون داد

 بی توجه به سرما با همون لباسا بیرون رفت ناردونه 

 سورن درو بست : با اینا می خوای عکس بگیری؟!؟؟!  

 نگاهی به خودش کرد : اره مگه چشونه ناردونه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : سردت میشه

 ناردونه چشماشو بست 

 خبر نداشت کلمات می تونن گرما داشته باشن  

ی هربار که سورن زیر پوستی و غیر مستقیم نگرانش م

 شد 

 و چیزی می گفت همه وجودشو پر از گرما می کرد

 : کاش هر روز تولدم بود 

 

 

❤❤❤❤ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 

 سورن بی توجه به حرفش گفت : گوشیتو بده....

 ناردونه شونه باال انداخت سمت آدم برفی رفت  

 : نیاوردم با مال خودت بگیر

 نگاهش کرد سورن با مکث 

 تلفنشو دراورد : سریع باش 

 فقط یدونه ازت می گیرم  

 خندیدناردونه عمیق و بلند 

 دست دور گردن ادم برفی حلقه کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : نمی دونستم از این کارام بلدی 

 سورن : تکون نخور 

 صحنه رو به روش عجیب بود 

 ناردونه می خندید  

 خوشحال بود

 ودبخاطر کاری که کرده بود خوشحال ب 

شاید واسه اولین بار بخاطر کار اون خوشحال شده  

 بود

 لبخندش خیلی واقعی بود  

های درشت برف روی موهاش می شستن عکسو  دونه

 گرفت : تموم شد

 ناردونه : خب بیا  

 سورن : کجا؟!؟!

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه جلو رفت دستشو گرفت و کشید 

 : بیا دیگه  

 چقد واسه همه چی مقاومت می کنی 

 ترس نمی کشمت ن

 نتونست سورنو تکون بده

 عین سنگ سفتو سخت بود کالفه بیشتر کشیدش 

 : بیا دیگه خواهش می کنم  

 سورن نفس عمیقی کشید

ناردونه انگشتاشو بین انگشتای بزرگ و مردونه سورن  

 سر داد

 : بیا داره سردم میشه 

 سورن بی اراده حرکت کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

جادو شده چقد جدیدا با همه حرفا و کاراش راه میومد  

 بود؟!؟؟!

 کنار ادم برفی وایسادناردونه  

 : چرا نزاشتی با هم درستش کنیم؟!؟  

 سورن : مگه ادم برفی نمی خواستی ؟!؟!؟ 

 ناردونه : می خواستم ولی.... 

 سورن : ولی نداره چیزی که می خواستیو گرفتی  

 دیگه رو مخم نرو

 ناردونه لبشو کج کرد : رو مخت نمیرم 

ا هم می تونستیم یه شب خیلی خوب بفقط میگم  

 داشته باشیم

 ولی تو نخواستی..... 

 سورن نیشخند زد جلو رفت  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سرشو کنار گوش ناردونه برد و پر حرارت گفت :

می تونم بجاش امشبو واست تبدیل به یه خیلی خوب  

 کنم

 نظرت چیه ؟!!؟؟!  

 ناردونه چشم غره ای بهش رفت

 ش کشیددستی به گوش داغ کرده و قرمز 

 رفته اقای خوناشام : هنوز جای کبودیا ن 

 سورن هومی کشید : امشب تمدیدشون می کنم 

 ناردونه : تو خواب ببینی 

گفتم که تا وقتی که رفتارتو درست نکردی دیگه 

 همچیم کاری نمی کنیم

 بدنم درد.....  

 سورن سرشو جلو برد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بوسه ارومی روی ترقوش کاشت 

 

 

❌❌❌❌ 

 

  من_دیوانه_مرد#

 دوم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 : من همینم ناردونه 

 همینقدر دیوونه و وحشی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با یه ادم نرمال وارد رابطه نشدی  

 که االن بخوای همچین توقعاتی داشته باشی

 ولی امشب چون تولدته بهت اوانس میدم 

 یکم اروم تر جلو میرم 

 کل صورتش قرمز شده بود 

 اشبا اینکه سعی داشت پررو ب 

 ولی بازم حریف سورن و حرفاش نمی شد 

 سعی کرد بحثو عوض کنه  

 گوشیو از دستش کشید 

 کنار ادم برفی وایساد : بیا اینجا 

 سورن : بسه دیگه 

 میریم داخل

 ناردونه پاشو زمین کوبید : بیا  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اذیت نکن 

 مگه گربه خونگی هرجا میریم سریع میگی بریم خونه

 دلت نپوسید اونجا 

 ی دونست می خواد چیکار کنه سورن م 

 و به هیچ وجه قصد نداشت همراهیش کنه

 : فکرشم نکن  

 ناردونه : یه عکسه دیگه 

 مگه قراره چیکارت کنم 

 سورن : نه وقتی میگم نه ینی نه

 ناردونه کالفه سرشو به ادم برفی تکیه داد  

 خیلی یه دنده بود

 رسید گونه هاش صورتی شدنبا فکری که به ذهنش  

 چشماشو بهم فشرد : قبوله  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن دست به سینه ابرو باال انداخت 

 : چی قبوله؟!؟

 ناردونه به چشماش نگاه نکرد : بیا عکس بگیریم 

 بجاش منم امشب چیز... 

 ینی قبوله دیگه همون که گفتی چیز...... 

 سورن لبشو گاز گرفت 

 لعنتی خیلی شیرین بود

 تنی بودخیلی خواس 

 بود نباید می بود ولی 

 : اگه بزنی زیرش حالتو می گیریم 

 ناردونه سرشو تکون داد سورن کنارش وایساد  

 : سریع باش
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

لحن سرد و خشن سورن باعث شد با سرعت و  

 استرس دوربینو تنظیم کنه 

 هر لحظه ممکن بود صبرش تموم شه و بره

 دستاش بخاطر سرما و استرس می لرزیدن 

 سورن نگاهی به دستاش کرد  

 عقب رفت پشت ناردونه وایسادقدمی 

 دست دور کمرش حلقه کرد 

موهاش یه طرفش ریخت و سرشو تو گردن سفید و  

 گرمش فرو برد 

ناردونه شوکه و بی نفس به دستای گره خورده سورن 

 دور شکمش خیره شد

 : چیکار می کنی 

 می بینه یکی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تیزی دندونای سورنو روی گردنش احساس کرد اخ  

 ارومی گفت :

 ه نمی خوای کسی ببینه باید عجله کنیاگ 

 ناردونه به صفحه گوشی خیره شد 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 بی اراده لبخند عمیقی روی لباش نشست

 تو آغوش سورن بود 

 ی شده بودنگونه هاش صورت 

 ادم برفی کنارش انگار با هیجان نگاهشو می کرد  

 زیاد مشخص نبود صورت سورن 

 سرشو کج کرد

 گونشو به صورت سورن چسبوند و عکسو گرفت 

 سورن ازش دور شد  

 گوشیو ازش گرفت و سمت خونه رفت

 : شب یادت نره 

 ناردونه همونجا خشکش زده بود 

 احساس می کرد زندگیش رو دور تند افتاده  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چقدر همه چیز عجیب و دور از باور بود

 سمت ادم برفی چرخید 

 : توام دیدی؟!؟!؟  

خیلی عجیب بود دیشب که داشت درستت می کرد 

 چیزی نگفت؟!؟؟

 البته اگه گفته باشه ام  

 تو زبون نداری بهم بگی..... 

 دستی به سرش کشید و اروم گفت : 

امروز جزوی از بهترین خاطرات زندگیم شدی اقای تو 

 برفی

 ممنونم... 

 لرزی از سرما کرد  

 خونه رفت با قدمای بلند سمت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 جفتشون عوض شده بودن 

کاراشون پر از ابهام و خطا بود خطاهایی که خیلی 

 شیرین و دوست داشتنی بودن 

 کنار نیما نشست

 دلش می خواست بگه امروز تولدشه  

 ولی نگفت 

 اگه می گفت نیما تا شب پیشش می موند

 به سورن قول داده بود و قصد نداشت زیرش بزنه 

د هم اینکه اون عکس ارزش هم اینکه می ترسی 

 همچین چیزیو داشت خیلی قشنگ بود 

 نیما : سردت شد؟!؟ 

 ناردونه : هوم نه سرد نبود

 علی : داره برف میادا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : اره ولی کمه  

 هوا سوز نداره 

 نسیم : بهراد فردا میاد 

 نیما : اره حالش بهتر شده

دیگه وقتشه برگرده خودشم خسته شده از استراحت  

 کردن 

 ناردونه نگران لبشو گاز گرفت

 می ترسید دوباره اتفاقی بیوفته  

 سورن به هیچ وجه قابل کنترل نبود

 و دارش نبودوقتی قاطی می کرد هیچی جل 

 االن که حافظش برگشته بود  

بیشتر از قبل می فهمید و می دونست سورن چقدر 

 خطرناک 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حتی وقتی می خواست مهربون باش ام خشن و 

 همیشگیشو داشتسردی 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 علی : می خواید خونه هارو جدا کنیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ن نمی کردسورن توجهی بهشو

 و مشغول برگه های جلوش بود 

 نیما : نه نمیشه  

 اینجوری جلب توجه می کنیم

 سورن : جلب توجه نیست  

 به نظر منم اینجوری بهتره

ن نمی کنم اگه بره رو مخم دوباره بالیی سرش تضمی 

 نیارم

 این دفعه شاید زنده نمونه 

 نسیم و علی شوکه بهش نگاه کردن 

 سهیل منقبض شده بود 

 دلش می خواست بلند شه  

 و خرخره سورنو پاره کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی نمی تونست نباید یه جنگ دیگه درست می کردن 

 مرد رو به روش خیلی خطرناک بود

 ونده بسته شهوقتی پر 

 کار اونم تموم میشه 

 به هیچ وجه قصد نداشت بزاره فرار کنه 

 ا : شروع نکن سورننیم 

 گفتم که نمیشه هممون همینجا باهم می مونیم  

 مسافرت که نیومدیم داریم رو پرونده کار می کنیم 

 هر پرونده ایم نیست خطرناکه نمیشه جدا شیم 

 سورن سرد نگاهش کرد و چیزی نگفت 

 نیما : شب میرم دیدن خواهرم

 تا صب بر می گردم 

 بهرادم فردا میاد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خوام با جفتتون حرف بزنم وقتی رسید 

 نباید بیشتر از این جنگو دعوا بینتون باش

 دارید تو روند پرونده تاثیر میزارید  

 کندش می کنید 

 سورن سرشو تکون داد 

 با فکر امشب کمی نرم شد 

  تا شب همه اروم بودن

 صدای تکون خوردن برگه ها تو فضا می پیچید 

حافظش به سورن نزده ناردونه حرفی راجب برگشتن 

 بود

 و نیما نگران بود  

 می ترسید ناردونه رو تو خونه تنها بزاره

 البته بقیه بودن ولی بازم نگران بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید دیدن هانا می رفت

 دلش واسه خواهرش تنگ شده بود 

طرف دیگه سورن نزدیک ادمای از یه طرف ادان از  

 مهم زندگیش بودن

ه به یه صندلی و دلش می خواست جفتشونو ببند 

 پرتشون کنه تو دریا تا غرق شن

 و دیگه پیداشون نشه  

 ناردونه بهش اطمینان داد حالش خوبه 

 اما بازم نگران بود 

 سوار ماشینش شد و از خونه بیرون رفت......

 گذشتیه ساعتی از رفتن نیما می  

 خسته بدنشو کش داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 صدای تلفن سهیل بلند شد : جانم؟؟؟ 

 رنگ از صورتش پرید : چی؟؟!؟

 کجا؟!؟؟! 

 اروم نیما  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باش باش داریم میایم 

 اروم باش 

 علی و نسیم نگران خودشونو جلو کشیدن 

 : چی شده؟!؟ 

 فنو قطع کرد و بلند شد سهیل تل

 : خواهر نیمارو دزدیدن

 باید بریم  

 وسایلتو بیارعلی 

 ناردونه بغض دار و نگران بلند شد  

 : حالش خوبه؟؟!؟؟!

 سهیل اسلحه شو جاساز کرد : نه  

 وقتی داشتن می دزدیدنش اونجا بوده

 نفسش باال نمی اومد حرف بزنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حالش خوب نیست 

 باید بریم 

 منم میامناردونه :  

 علی : نمیشه  

 هرچی شد زنگ میزنم خونه 

 دونه از خونه بیرون رفتنبی توجه به نار

 خدایا ینی نیما االن تو چه حالیه  

 جونش به جون خواهرش بسته بود

 حتما االن خیلی ترسیده  

 سورن : گریه نکن چیزی نمیشه

 پیداش می کنن  

 ناردونه سرشو تکون داد 

  : نیما حالش خوب نیست
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کاش می شد بریم پیشش 

می رفت گفت  سورن بلند شد در حالی که از پله ها باال

: 

 اونجا بودن تو کمکی بهش نمی کنه 

 فقط تو دستو پاشی 

 بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه باال رفت 

 ناردونه دل نگرون باال رفت  

 خودشو تو اتاقش انداخت 

نمی دونست چیکار کنه همه وجودش از دلهره می 

 لرزید

 نیما دیده بود خواهرشو دزدیدن و نتونسته کاری کنه 

 دیوونه کننده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ساعت نزدیک یازده بود هرچی منتظر سورن شد  

 نیومد 

 مثل اینکه فهمیده بود تو وضعیت خوبی نیست

با تموم این اتفاقا ولی بازم دلش می خواست سورن  

 بیاد 

شاید می تونست اینجوری یکم ذهنشو از استرس 

 ه الی کنخ

 روز تولدش خیلی عجیب تموم شده بود

 انقدر از استرس به خودش پیچید 

 تا بالخره چشماش گرم شدن و خوابش برد...... 

 گرمای لطیفیو رو صورتش احساس کرد  

 بی اراده لبخند زد 

 داد  بوی خیلی خوبی می
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چشماشو باز کرد با دید سورن که اروم صورتشو 

 دنال پرینوازش می کنه ابروهاش با

 : بخواب  

ناردونه : وقتی یه چیز داره رو صورتم حرکت می کنه 

 چجوری بخوابم؟!

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 سورن : دوست نداری؟؟!؟!

 ناردونه سرشو جلو برد  

بوسه ای روی سیبک گلوی مرد دیوونه رو به روش 

 کاشت

 لنزاشو دراورده بود 

 و سیاهی مثل شبش دخترکو مست می کرد 

 : عصبانی؟؟!؟ 

 سورن اب دهنشو قورت داد  

 گرمای لبای ناردونه گلوشو می سوزوند 

 : نه 

 ناردونه : چشمات سیاه شدن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : قبلنم گفتم 

 چشمام فقط واسه عصبانیت سیاه نمیشن.....

 ناردونه هومی کشید 

 ی سیاهن؟؟!؟!: پس االن واسه چ 

 جوابشو ندادسورن  

 بجاش دست گذاشت پشت گردن دخترکو  

 سرشو بیشتر تو گلوش فرو کرد

 ناردونه نفس عمیقی کشید  

 : بوی بدنتو دوس دارم 

 سورن : نمی دونستم بدنم بو داره

 ناردونه سرشو عقب کشید  

 خیره به کهکشان چشماش گفت

 : داره همه ادما دارن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نخودشونو تشخیص نمید معموال ادما بوی 

 منم دارم ولی نمی تونم بفهمم.....  

 منتظر به سورن خیره شد

 : من بوی چی میدم؟!؟؟!  

 سورن خمار و خشن نگاش کرد

 کمر بسته بود امشب نابودش کنه  

 طناز شده بود

 قشنگ دل می برد 

 اونم از ادم خطرناک و مرگ باری مثل سورن 

 سورنی که چیزی به اسم عشق تو لغت نامش نبود  

 سرشو جلو برد نفس عمیقی بین موهاش کشید سورن

 : بوی شکالت میدی  

 ناردونه چشماشو باریک کرد : اون بوی شامپومه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خودم چه بویی میدم؟!؟؟!؟ 

 سورن : گفتم که شکالت 

 جلو بردناردونه کالفه سرشو  

 : دوباره بو کن  

 دقت کن ببین مثال تو یه بوی گسی داری مثل.....

 سورن ادامه حرفشو گرفت  چند ثانیه مکث کرد 

 : مثل بوی خون....

 ناردونه چشماشو چرخوند : اره همون 

 سورن : بوی خونو دوست داری؟؟!؟  

 ناردونه چشماشو گرد کرد : نه 

 معلومه که ندارم 

 سورن اخماشو توهم کشید 

 : پس چرا گفتی بوی منو دوست داری؟؟!؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نرم خندید  

 قیق خون نیست: خب اون بو روی توعه د

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 میگم یه گسی خاصی داره مثل خون 

 توعه دوستش دارماگرم خون بود بازم وقتی رو 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وقتی عطر چیزای مختلف با بوی بدنت مخلوط میشن 

 بهتر میشن  

 سورن ضربا ارومی به پیشونیش زد

  : اخ ای چرا میزنی؟!؟! 

 سورن : عطر فروشی راه انداختی با بدن من!؟!؟؟

 ناردونه چشم غره ای بهش رفت 

 : تعریف کردم ازت 

 سورن : تعریفاتم عین خودت خنگوالنه ان 

 ناردونه پوفی کرد  

 سرشو دقیق رو به روی صورت سورن گذاشت 

 خیره به صورتش گفت :

 بگو دیگه  

 سورن سرشو جلوتر بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بینی ناردونه مالید نوک بینی شو به نوک

 : چیو بگم دیگه؟!؟!؟ 

 ناردونه : من بوی چی میدم؟!؟؟! 

 بجز شکالت که بوی شامپومه 

 سورن : بوی شامپوت نیست  

 : هست من....ناردونه 

 سورن : قبل از اینکه بیایم اینجام همین بورو می دادی  

 اولین باری که دیدمتم همین بورو می دادی

 مپو استفاده می کردی؟؟!؟!؟ قبال از همین مدل شا 

 ناردونه سرشو تکون داد 

 : نه قبال از طعم میوه ایش است..... 

 با دیدن نگاه خشن و سرد سورن ساکت شد

 تازه متوجه حرفش شد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چشماشو بست 

 پلکاشو محکم رو هم فشرد 

 رو دست خورده بود  

 سورن : ادامه بده..... 

 ناردونه از خشم توی صداش لرزید 

 اده جلو رفت و خودشو تو سینه سورن مخفی کردبی ار

 سورن لمسش نکرد عصبانی بود 

 : حافظت برگشته.....  

 ناردونه لبشو گاز گرفت و اروم گفت : 

 می خواستم بگم....

 سورن : سرتو بیار باال 

با قایم شدن تو بغل من نمی تونی از دست تنبیهت  

 فرار کنی
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ن پیچید ناردونه دستاشو محکم دور گردن سور 

 نمی خواست باهاش چشم تو چشم شه 

می دونست نگاه ترسناک و سنگینش می تونه نفسشو 

 رهبند بیا

 : عصبانی نباش.....  

 سورن دندون قروچه کرد

 : نیما می دونه؟!؟؟!  

 ناردونه سرشو تکون داد

 : می خواستم امشب باهات اروم جلو برم ولی.... 

 ناردونه با سرعت خودشو عقب کشید 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 : ولی امروز تولدمه

 سورن چشماشو باریک کرد 

 : حافظت کامل برگشته؟!؟!  

 ناردونه رو تخت نشست بی اراده محو خندید 

 : اوهوم برگشته.... 

 سورن : خوبه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

پس االن بهتر از قبل میدونی نباید پا رو دمم بزاریو 

 قد عصبیم کنیان

 چون عاقبت خوبی نداره......  

 ناردونه چند ثانیه نگاهش کرد

 ت و بی اراده گفت :ترس یادش رف 

 نمی خوای معذرت خواهی کنی....  

 سورن نشست سرشو جلو برد

 : فک می کنی باید همچین کاری کنم؟!؟؟! 

 ناردونه : نترسیدی؟!؟!  

 سورن ابرو باال انداخت : از چی !؟؟!؟؟ 

 اردونه : از اینکه بمیرم.... ن

 از اینکه کشته باشیم 

 سیبک گلوش تکون خورد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چشماش مثل یخ بندون همه وجود ادمو سردش 

 منجمد می کردن

 : داری امشبو واسه خودت سخت تر می کنی... 

 ناردونه سرشو جلو برد گونه شو به گونه سورن کشید  

 : صدای کمک خواستنت هنوز تو گوشمه 

 دی....ترسیده بو

 سورن دست دور گردنش حلقه کرد  

 و عقب کشیدش

 ده... : حافظت برگشته زبونت باز ش 

 دلش نمی خواست جواب سواالشو بده 

 داشت عصبانی می شد 

 و این چیزی نبود که بتونه کنترلش کنه 

 فشاری به گردنش وارد کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما اونقدری نبود که نفسشو بند بیاره......  

 زش کردناردونه دستشو نوا

 : چرا اون کارو کردی  

 از کجا فهمیدی منو ارش با هم بودیم؟!؟؟!؟ 

 تو توی اون تیمارستان لعنتی از کجا... 

 سورن : کامران گفت.....

 صدای خشدار و سنگین بود  

 به قدری سنگین که انگار قلب ناردونه رو فشار می داد 

 ناردونه : واسه چی اونقدر عصبانی شدی؟!؟!؟

 گی دوستم نداری مگه نمی 

 بودنم با نامزدن عصبانی شدی؟!؟!؟ پس واسه چی از

 چرا اون بالرو سرم اوردی؟!؟!؟ 

 چرا بعدش ترسیدی؟؟!!  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چرا از اسیب دیدنم ترسیدی؟!!

 چشماش سیاه تر شده بودن 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_پنجاه_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سواالتو  سورن : چرا فکر می کنی مجبورم جواب

 بدم!؟؟!

 ناردونه نفس سختی کشید 

 واقعا داشت نفس کم میاورد 

 خوب می دونست داره با دم شیر بازی می کنه

 عصبانی کردن سورن چیز خوبی نبود 

 و عاقبت بدی داشت 

 : ولم کن  

 سورن فشار محکم تری بهش وارد کرد 

 مطمعن بود جاش کبود میشه 

 ولش کرد و بلند شد

درد نخورت واسه به  ی از اون حافظه به: چیز دیگه ا 

 یاد اوردن نداری؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه با درد گردنشو مالید  

: به عنوان کسی که همه چیزشو بخاطر تو از دست 

 داده 

 فک کنم باید به این سواال جواب بدی

 سورن با خشم نگاهش کرد  

 : اون کارو کردم 

 چون توی لعنتی مال منی 

 ارم نه بخاطر اینکه دوستت د

 یزی به اسم عشق تو وجود من نیستقبلنم گفتم چ

 این تو اون کله لعنتیت فرو کن  

 دوستت ندارم

 عاشقت نیستم  

 ناردونه پلکی زد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 رگای گردنش بیرون زده بودن  

 حرفشو باور نمی کرد

 مطمعن بود داره دروغ میگه  

 شب تولدش داشت لحظه به لحظه بدتر می شد 

 اتفاقی بیوفته و دلش نمی خواست همچین 

 چند ثاینه چشماشو بست

 بعدنم می تونستن حرف بزنن 

 قرار نبود همیچن چیزاییو بگه 

 اگه سورن راجب حافظش نمی فهمید  

 حاال حاالها حرفی دربارش نمیزد 

 خوب می دونست وقتی بفهمه

 باید چیزایی که تو گذشته بوده رو حل کنن 

 و این همه چیزو سخت می کرد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ت واسه هر بحث کوچیکی بیوفتیم به جون : قرار نیس 

 هم سورن 

 باید خودتو کنترل کنی

البته اگه نمی خوای یه بالیی بدتر از دفعه قبل سرم  

 بیاری

 چشماش سیاه تر از قبل شده بودن 

 هنوز عصبانی بود؟؟!؟؟  

 یدم ناراحت بود شا

 یا عذاب وجدان داشت

 خندش گرفت  

 بهم نمی خوردن  سورنو ناراحتی و عذاب وجدان اصال

 بی حرف از اتاق بیرون رفت

 و درو بست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 شصتم_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 اب دهنشو قورت داد 

 انتظار داشت بمونه

 و یجور عصبانیتشو خالی کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما نکرد 

 این رفتن از موندن واسه ناردونه ناراحت کننده تر بود  

 کاش حداقل امشب نمی فهمید

 ثل اینکه خوشیش تا همینجا بودم 

 باید باز به زندگی اصلی و سختشون بر می گشتن  

 دراز کشیدو چشماشو بست

 علی گفته بود زنگ میزنه  

 اما خبری نشده بود 

 باید خودش زنگ میزد؟؟!؟

 نه نباید تو دستو پاشون می رفت 

 اگه نیما بفهمه با سورن تنهاست دل نگران میشه 

 خواهرش فکر کنه االن فقط باید به 

 ینی حالش خوبه؟!؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

به زور قرص خودشو اروم کرد و بالخره خوابش  

 برد......

 کالفه از تکونای دستی چشماشو باز کرد 

 گیج نگاهی به مرد رو به روش کرد  

 سورن بود

 چند بار پلک زد 

همه چیز یادش اومد هوا هنوز تاریک بود سریع رو  

 تخت نشست

 : چیزی شده؟!؟؟  

 ما چیزیش شده؟!؟! نی

 سورن اخماشو توهم کشید : بلند شو

 ناردونه با تعجب و ترس از تخت پایین رفت 

 نگاهش به ساعت کرد چهار صب بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 این وقت صبح..... :  

 سورن : لباس گرم بپوش بیرون منتظرم

 رفتو درو بست  

 ناردونه بهت زده سمت کمدش رفت

 لباسای دیشبو پوشید  

 واسه نیما افتاده حتما یه اتفاقی 

 که این وقت شب بیدارش کرده

 سریع از اتاق بیرون رفت  

 سورنم همون لباسای دیشبو پوشیده بود

 با حالتی خاص به دیوار تیکه داده بود 

 : چی شده؟! 

 نیما حالش خوبه؟؟ 

 سورن شرشو تکون داد : خبر ندارم ازش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستشو گرفت و کشید : بیا  

 د : چی شده پس؟؟!؟؟!ناردونه دنبالش راه افتا

این وقت شب بیدارم کردی دارم سکته می کنم سورن 

 کشی چیزیش شده؟!؟؟!

 از خونه بیرون رفتن  

 برف نمی اومد

اما همه جا پر از برفای یخ شده بود مخصوصا  

 حیاط..... 

 سورن : نه داریم میریم جایی

 ناردونه : کجا ؟!؟!؟ 

 بی اراده ترسید هنوز عصبانی بود؟؟!؟!  

 ینی می خواست بالیی سرش بیاره؟!؟

 بی اراده خودشو عقب کشید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : نمی خوام بیام  

 سورن کالفه نگاهش کرد

 : رو مخم نرو راه بیا 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_شصت_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : نمی خوام کجا داری می بریم

 می خوای بالیی سرم بیاری مگه نه؟!! 

 ده محو خندیدسورن بی ارا 

به قدری محو که ناردونه نتونست بفهمه پوزخنده یا  

 خنده 

 رم : اگه می خواستم بالیی سرت بیا

 تو همون خونه میاوردم 

 حاال که حافظت برگشته یکم ازش استفاده کن 

 ناردونه نفس زنان چشماشو باریک کرد

 : پس واسه چی این موقع شب اومدیم بیرون!؟؟ 

 سورن دستشو کشید  

 : مگه بستنی نمی خواستی؟؟! 

 ناردونه دنبالش کشید شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

باور نمی کرد بخاطر همچین چیزی اورده باشتش  

 بیرون

 با اون عصبانیت و بحثی که داشتن  

 احتماال می خواست ببره یه جای دور افتاده چالش کنه 

 دیگه حرفی نزد 

 نمی خواست عصبانیش کنه 

 ترسیده بود 

 سورن نیم نگاهی بهش کرد

 انگشتاشو بین انگشتای یخ زده دخترک سر داد  

 و دستشو تو جیبش فرو کرد 

 ناردونه با چشمای گرد شده به کاراش نگاه می کرد

 چرا همیچن شده بود؟!؟؟!؟؟ 

 عجیب غریب بود انگار اصال سورن نبود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : می خوای چیکار کنی سورن 

 من می ترسم بیا برگردیم....  

 سورن جوابشو نداد 

 قا چیزی بود که خودش خواسته بوداین دقی

 خواسته بود ناردونه تو هر حالتی بترسه  

 و کنارش احساس امنیت نکنه 

 دقیقا چیزی بود که خودش به خوردش داده بود

 : قرار نیست بالیی سرت بیارم  

 یه بستنی فروشی این نزدیکیا پیدا کردم 

 می خوریم سریع بر می گردیم 

 انقدر نلرز 

 عصبیم می کنی

 همه وجودش از سرما و ترس می لرزید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بجز همون دستی که میان انگشتای سورن پیچیده بود 

 : عصبانی بودی... 

 سورن : االنم هستم 

 ناردونه : چرا همچین کاری می کنی 

 فکر می کردم واست مهم نیست چی دوست دارم... 

 سورن : نیست واسم مهم نیست 

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_شصت_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه لپاشو باد کرد

سورن عین یه بچه لجباز کاری دلش می خواستو می  

 کرد 

 و به حرف هیچکس گوش نمی داد

 : گردنم کبود شده...... 

 قدمای سورن کند شدن 

 بدون اینکه نگاه کنه ام می دونست شده 

 پوستش خیلی حساس بود 

 ی شدک ترین فشارا سیاه و کبود مبا کوچی 

 : خوب میشه....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : اوهوم میشه

ولی هیچ وقت یادم نمیره شب تولدم چقد ناراحتم  

 کردی... 

 سورن فشاری به انگشاش وارد کرد

: خوبه پس بزار یاداوری کنم راجب حافظه برگشتت  

 حرفی نزدی.....

 سعی نکن عصبیم کنی 

میدونی که اون هیوالی وحشی و ترسناک همیشه  

 یرون اومدن ....اماده ب

 ناردونه لباشو جمع کرد  

 و اداشو دراورد 

 چند دقیقه ای سکوت کردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

: اگه بهت نگفتم واسه این بود که دلم نمی خواست 

 راجب این چیزا حرف بزنم..... 

 سورن نگاهی به چراغای رنگارنگ بستنی فروشی کرد 

 همه رنگ متنفر بود ایناز 

 : کدوم چیزا؟!؟!؟ 

 همین که...که.... ناردونه :  

 سورن : همین که خانوادت بخاطر من نابود شدن؟؟!؟!؟

 ناردونه گرفته نگاهش کرد : ناراحت نیستی؟!؟؟! 

 سورن : فکر می کردم حافظت کامل برگشته 

 اما مثل اینکه هنوز مشکل داره..... 

 ه تو من وجود داشته باش ناراحتی چیزی نیست ک 

 ی کنم......ناردونه همچین چیزیو احساس نم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اگه خیلی دوست داری شبو به خودت زهر کنی من  

 مشکلی ندارم

 با کمال میل می تونم واست انجامش بدم..... 

نزدیک بستنی فروشی وایساد : اون چراغای رنگیو  

 مسخره رو ببین.... 

که می خوام واست می تونی لبخند بزنیو از شب رنگی 

 درست کنم لذت ببری.... 

 سواالت ادامه بدی یا می تونی به

اون وقت برمی گردیم خونه توام می تونی به جنگت  

 برسی..... 

 هوم نظرت چیه؟!؟؟

ناردونه چند ثانیه بی حرف بهش خیره شد شب  

 رنگی؟!؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واقعا می خواست همچین کاری کنه.!؟!؟

 چرا؟!؟؟!  

 واسش مهم نیست؟!؟؟مگه نمی گفت  

 چرا انقد رفتاراش تضاد داشت؟!؟!؟ 

 چی تو ذهنش بود؟!؟؟! 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_شصت_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 می تونست سیاهی رو تو چشماش ببینه 

 شاید حرفاش تغییر کرده باشن اما چشماش نه.....

 چشماش هنوزم مثل قدیم ترسناک و سیاه بودن 

 لحنش سعی داشت نرم باش 

 ولی زیاد موفق نبود 

 سوز سرما بود و سردی کالمش مثل  

 : شکالتی باش..... 

 سورن نیشخند زد 

 سرشو تکون داد

 دست ناردونه رو گرفت و داخل رفتن 

 این لحظه ها خیلی واسش عجیب بودن  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ی تا حاال کسی تو بجز نعیم یا همون ارش عوض

 زندگیش نبوده.... 

 زیاد اهل دوست پسرو این چیزا نبود

 حوصلشونو نداشت  

 ه ارش پیدا شد و بعدشم که سرو کل

سورن با سرد ترین صدای ممکن دوتا بستنی شکالتی 

 سفارش داد 

 : خودتم می خوری؟؟!؟ 

 سورن : اره

 ناردونه لبخند بزرگی زد  

 : تا حاال بستنی خوردی؟؟!؟ 

 سورن چشم غره ای بهش رفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

: یادت رفته قبل از اینکه تو تیمارستان باشم مثل ادم  

 زندگی می کردم 

 می کشید ناردونه هو

مرد در حالی که بستنیای قیفی رو درست می کرد گفت 

 : 

 شوهرته دختر جان؟!؟؟!؟ 

 سورن اخماشو توهم کشید

 با این چیزا اشنا نبود  

نمی دونست این لحن کنجکاو چیزی بجز مهربونی 

 نداره

 ناردونه دستشو دور بازوی سورن حلقه کرد 

 : شبیه شونیم؟!؟؟!  

 باباجان مرد نرم خندید : هستید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 معلومه خیلی خاطرتو می خواد 

که این وقت شب از خوابش زده اوردتت بستنی  

 بخوری..... 

 از گرفت ته دلش قنج رفتناردونه لبشو گ

 سورن : فک... 

 ناردونه سریع وسط حرفش پرید  

 می دونست سورن چیز خوبی نمی خواست بگه

 : تولدمه....  

 ستنی ریختمرد دونه های رنگی و شیرین رو روی ب

 ناردونه بی اراده یاد بچگیاش افتاد  

وقتایی که با مادرش می رفت بازار و همیشه بهونه 

 فت بستنیو می گر

 انقدر خورد که یه دندون سالم تو دهنش نموند
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مرد : قدر این وقتارو بدونید  

سن من که بشید فقط همین خاطره ها واستون می 

 مونن..... 

 ش بهش زدناردونه بستنیو گرفت گاز

و بی توجه به یخ زدن دندوناش دونه های کوچیکو زیر  

 دندونش له کرد

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_شصت_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

 چشماشو با لذت بست و هومی کشید 

 : خیلی خوشمزست

 مرد : نوش جونت گل دختر 

 سورن بستنیو گرفت  

 پولو روی میز گذاشت 

 ت دست ناردونه رو گرف

وجه به اینکه پول خیلی زیاده از مغازه بیرون و بی ت

 رفت

 صدای پیرمرد لحظه اخر تو گوشش پیچید 

 : عشق چیز قشنگیه پسر جون  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حتی اگه همه وجودت پر از سرما و تاریکی ام باش 

اون تیکه سمت چپ بدنت بخاطرش پر از گرما 

 میشه......

 ناردونه سرخوش خندید 

 بلند تشکر کرد  

 و هم قدم شدسورن اخم و با

 نگاهی به صورتش کرد 

 : ناراحت شدی گفت عاشقمی؟!؟!؟  

 سورن : ادمای پیر عقلشونو از دست میدن....

 ناردونه لیسی به بستنیش زد 

 : نخیر همچین چیزی نیست  

 حرفاش خیلیم درست بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

درضمن تو خودتم یه روز پیر میشی ینی میگی توام یه 

 ی؟؟!؟!؟میدروز عقلتو از دست 

سورن نگاهی به بستنی رنگی تو دستش کرد قرار بود  

 باهاش چیکار کنه؟!؟؟! 

 : قرار نیست به اون سن برسم.... 

ناردونه گازی به نونش زد دلش نمی خواست راجب 

 این موضوع حرف بزنه

 : چرا نمی خوریش؟!؟ سورن 

 : چرا انقد رنگارنگه؟!؟؟! 

 ون بستنیه!؟؟؟ ناردونه شونه باال انداخت : شاید چ 

 سورن خیره نگاهش کرد 

 : تو چرا انقد رنگارنگی!!!؟؟؟؟ 

 ناردونه نگاهی به لباساش کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : شاید چون رنگارو دوست دارم..... 

 نگاهی به لباسای تمام سیاه سورن کرد 

 : می خوای فردا بریم واست لباسای رنگی بگیریم؟!؟؟ 

 دی از این همه سیاهی؟!؟؟؟ خسته نش

 خور داره اب میشه....سورن : ب

 ناردونه گاز بزرگی به نونش زد : نمی خوری!؟!؟ 

سورن مردد گازش بهش زد حس خاصی نداشت  

 میونه خوبی با شیرین نداشت 

 ترجیح می داد یه چیز تلخ بخوره....

 ناردونه : دوست نداری؟؟!؟ 

 سورن : چیزای تلخو ترجیح میدم 

 ردونه با شیطنت ابرو باال انداختنا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_شصت_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 : ولی من اینجوری فکر نمی کنم... 

 سورن سرد نگاهش کرد

 : چجوری فکر می کنی؟!؟! 

 ناردونه دستشو ول کرد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پشت به مسیر و رو به سورن شروع کرد به راه رفتن  

 : نکن میوفتی

 چرا مثل ادم راه نمیری 

 زمین یخ زده  

 ی بخوری زمین دستو پاتو بشکنی؟!؟!؟می خوا

 ناردونه تیکه اخر نونشو خورد 

 لیسی به انگشت زد  

 : مواظبم.....

 میگم به نظرم به چیزای شیرینو خیلی دوست داری....  

 گاه از زمین گرفتسورن ن

 مواظب بود زمین نخوره 

 چرا نگران بود؟!؟؟  

 باید میزاشت دستو پاشو بشکنه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ل ادم راه بره تا یادش بمونه مث 

 : چی باعث شده همچین فکری کنی؟!؟؟

 ناردونه شیرین خندید انگشتشو به سینش زد 

 : خودم....  

 سورن ابرو باال انداخت : خودت؟!؟؟! 

 ناردونه سرشو تکون داد : اوهوم خودم... 

 از اونجایی که عاشق منی

پس نتیجه می گیرم که چیزای شیرینو خیلی دوست  

 داری....

 چند ثانیه محوش شد  سورن 

 لبخندی محو روی لباش نشست

 اما از چشمای تیز ناردونه دور نبود 

 : خندیدی؟؟!؟!؟؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمیشه....چشماش گرد شده بودن : باورم 

 االن واقعا خندیدی؟!؟؟!  

 سورن بی حرف بستنیو زمین انداخت

 با دو قدم بلند خودشو به ناردونه رسوند  

یخ زدشو پر حرارت  بی مکث صورتشو گرفت و لبای

 بوسید 

 ناردونه شوکه شده بود

وسط خیابون زیر چراغ بلند بی توجه به نور نارنجی  

 زشت لباشو می بوسید 

 وسط سرما همه وجودتون از گرما بلرزه  تا حاال شده

جوری که احساس کنید دارید از حرارت زیاد از حال 

 میرید؟!؟؟!

 گرمای لبای سورن یه همچین چیزی بودن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اروم و نرم به نوبت لب پایین و باالشو می بوسید  

 انگار عجله ای نداشت 

ناردونه مسخ شده دستاشو دور گردن مرد دیوونش 

 حلقه کرد 

 همین بود این مرد... اره 

 این مرد دیوونه برای خودش بود......

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_شصت_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 همراهیش کرد 

 ن کمرشو فشرد و عمیق تر بوسیدشسور

 زبونشو به بازی گرفت 

 و باعث شد ناردونه به خودش بپیچه....  

 بالخره ازش جدا شد 

 میزدننفس نفس 

 ناردونه خیس عرق شده بود 

لب  سوز هوا باعث شد به خودش بلرزه بی اراده اروم

 زد 

 :  مرد دیوونه من..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

دنش داغ سورن شنید و جایی اون گوشه های چپ ب

 شد 

 حرفای پیر مرد تو گوشش پیچید 

 دست دخترکو گرفت و بی حرف راه افتاد 

 ناردونه پا به پاش میومد 

 ودن کنار مرد دیوونش لذت می برد.....و تو سکوت از ب

 

 ️‼ وانشات ️‼

 

 صدای نفسای بلندش تو اتاق می پیچید

 قفسه سینش محکم باال و پایین می شد  

 و بدنش می سوختجای بوسه های سورن ر

 چشماشو بسته بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 جون نداشت باز نگهشون داره  

 جفتشون بی طاقت بودن

تنشون بود  لباسایی که تا چند دقیقه پیش تو سرما 

 حاال پخش زمین شده بود

 بدنای عریانشون همدیگه رو لمس می کردن 

 سورن نرم و اروم جلو می رفت  

 مکی به نوک سینش زد 

 شو گاز بگیرهو باعث شد ناردونه لب

 دلش می خواست بهش بگه خشن باش  

 این اروم بودن داشت جونشو می گرفت 

سورن که انگار خوب می دونست چی می خواد 

 نیشخندی زد 

 اما به اروم بودنش ادامه داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : خیلی خوشمزه ای....  

ناردونه قرمز شد : حق با تو بود فک کنم واقعا چیزای 

 شیرینو دوس دارم.... 

 اشو به نوبت می بوسید گاز نمی گرفت سینه ه

 زد  ناردونه نفس سختی کشید بی اراده چنگی به بدنش

 : خیلی...داری....اروم....

 سورن خمار نگاهش کرد لیسی به لبش زد 

 : خیلی دارم چی؟؟!؟

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 هفتم_و_شصت_و_سیصد_پارت#

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 

 شو ندادناردونه اب دهنشو قورت داد و جواب

 سورن پایین رفت 

 شکمشو خیس بوسید  

 و باعث شد ناردونه بلرزه

 : اهههه..اومممم....اهه..  

 سورن پایین تر نرفت 

 بهش*تشو لمس نکرد

 می خواست اروم جلو بره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 می خواست ناردونه رو جوری دیوونه کنه

 که بیشتر از اون بخوادش  

 تیزی ناخونای دخترکو رو بدنش احساس می کرد

 و باعث می شد بیشتر تحریک شه  

 کنترل کردن خودش سخت اما ممکن بود

 هاش باز کردپا 

 خیره به به*شت خیس و صورتی رو به روش 

 نفس سختی کشید  

 ناردونه بددن اینکه متوجه باش

 کمرشو باال برد 

 سورن پایین رفت 

 بدون لمس به*شتش کنار روناشو مک زد و لیسید 

 نم سورن بسه.. ناردونه : خواهش می ک 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن سرد و اروم نگاهش کرد 

 : میگی تمومش کنم؟!؟؟!؟!؟

 امشب شب توعه اگه بخوای....  

 ناردونه سرشو تکون داد 

 : خودت میدونی منظورم چیه

 اذیتم نکن  

 خواهش می کنم

 بیشتر از این نمی تونم می خوامش....  

 سورن نوک زبونشو باالی به*شتش گذاشت 

 ؟؟!؟!: چیو می خوای؟

 ناردونه آه عمیقی کشید  

 داشت با لمس دستاش نابودش می کرد

 زبونش قفل شده بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی تونست بگه خجالت می کشید 

 سورن : می خوای لیسش بزنم؟!؟!؟؟!

 ناردونه نفسشو محکم بیرون داد

 : می خوام....... 

سورن کمی نگاهش کرد از خجالت قرمز شده بود یا 

 شهوت؟!؟؟!؟

 تحمل نداشت  خودشم دیگه 

دست روی شکم ناردونه گذاشت و محکم نگهش 

 داشت

 ت شیرینی بین پاهاشو لیس زدبا لذ 

 ناردونه شوکه جیغی کشید  

 دست روی دهنش گذاشت 

 شانس اورده بود کسی خونه نبود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کمرشو بلند کرد و محکم به تخت کوبید 

سورن خیلی حرفه ای بود خوب می دونست چجوری از 

 کنهخود بی خودش 

 خیسی و داغی زبونشو احساس می کرد  

 ....پشت پلکاش آتیش بازی بود.

 

 

⭕⭕⭕⭕ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_شصت_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 نفهمید چقد گذشت

فقط به خودش که اومد بی جون و خسته رو تخت  

 افتاده بود 

 سورن نفس زنان بهش خیره شده بود

 حتی یه لحظه ام نگاهشو ازش نگرفت 

 نمی تونست بفهمه به چی فکر می کنه 

 از روش کنار رفت 

 و ناردونه رو با خودش کشید 

 دخترک سست و بی جون رو سینه سورن کشیده شد  

 سرشو بین گردن و شونه پهنش پنهون کرد

 : خوابم میاد.....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن با نرمی که ازش بعید بود کمرشو نوازش کرد : 

 بخواب..... 

 ظر شنیدن همین حرف بودتناردونه که انگار من

 پلکاش روهم افتادن و خوابش برد.......  

 خوشحال از نیما جدا شد

 : پس خوبی دیگه؟!؟!؟  

 نیما لبخند عمیقی زد : اره عزیزم خوبم 

 ناردونه : حال خواهرت خوبه؟!؟! 

 چیزیش که نشده؟!؟!؟

 نیما دستی میون موهاش کشید  

 : خوبه دیروز با شوهرش رفتن..... 

 ردونه لباشو بهم فشرد ان

 مشخص بود نیما به این دوری راضی نیست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 حقم داره هانا تنها خانوادش  

 : ناراحت نباش  

 درسته هانا نیست ولی من هستم

 مگه نگفتی منم مثل خواهرتم؟!؟؟!  

 نیما ضربه ارومی به نوک بینیش زد 

 : هستی فسقل خانوم 

 پیشتمی بینی که تا کارم تموم شد برگشتم 

این مدت انقد سرم شلوغ شده بود که کال تورو یادم  

 رفت 

 مکثی کرد و مردد پرسید : سورن کاری نکرد؟!؟!؟؟

 ناردونه شونه باال انداخت 

 : نه میدونی که بالیی سر من نمیاره  

 منم می خواستم بهت زنگ بزنم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ولی چون می دونستم فکرت میره سمت این چیزا  

 نزدم 

ناراحتت کنم همه چیز خوب  ران ودلم نمی خواست نگ

 بود 

 نیما : ببخشید تولدت یادم نبود.....

 ناردونه با شیطنت خودشو تکون داد  

 : عیب نداره 

 ..بجاش سورنو کلی اذیت کردم.

 نیما با تعجب ابرو باال انداخت 

 : اوممم مگه میشه اذیتش کرد؟!؟؟ 

 معموال اون بقیه رو اذیت می کنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 من _وانهدی_مرد#

 نهم_و_شصت_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : ما اینیم دیگه

 نیما : حاال چیکارش کردی؟!؟؟ 

 ناردونه : اول مجبورش کردم باهام تو برفا قدم بزنه 

 اون ادم برفیه رو یادته  

 اونو من درست نکردم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن درست کرده بود 

 نمیدونم چرا اجازه نداد باهم درست کنیم..... 

 رفتید بیرون؟!؟؟! نیما : شب 

 ناردونه لبشو گاز گرفت : اوهوم ولی نگران نشو 

 کاری نکرد 

بستنی  تازه اون شبی که هانارو دزدیدنم برد برام 

 خرید..... 

 نیما با چشمای گرد شده نگاهش کرد

 بستی؟!؟؟! 

 سورن؟!؟!؟ 

  ادم برفی؟؟!؟!؟ 

 : میگم مطمعنی سورن بوده؟!؟؟ خوب ندیدی؟!؟؟!

 پیشونی ناردونه گذاشتدست روی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : تبم که نداری پس.....  

 ناردونه با چشمای باریک شده نگاهش کرد 

 : توهم نزدم بابا مگه ادم برفیه رو ندیدی؟!؟؟!؟

 نیما : دیدم ولی اخه داریم درباره سورن حرف میزنیم  

وحیه خشن و سردش جور در ناردونه این چیزا با ر

 نمیاد مگر اینکه..... 

 نجکاو سرشو تکون داد : مگر اینکه چی؟؟!؟! ناردونه ک

نیما مردد لبشو گاز گرفت : مگر اینکه واقعا عاشقت 

 باش.....

 ناردونه هیجان زده خندید : میدونم 

تا حاال چندبار بهش گفتم عاشق منه ولی خودش  

 میگه نیست.... 

 ی کردن کال احساسی ندارهنیما : فکر م
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اره نیما نمیدونم ناردونه : ولی من فکر می کنم د 

 چجوری توصیفش کنم 

 ولی سورنم احساسات داره نیما با نگرانی نگاهش کرد

: ناردونه مواظب باش نمی خوام احساساتت اسیب  

 ببینه

 سورن نرمال نیست ناردونه لبخند تلخی زد 

 : میدونم نیست 

 همه میدونن  

 خودشم میدونه 

 خودمم میدونم 

دونم با کی طرفم  حاال که حافظم برگشته دقیق می

 نگران نباش..... 

 ...نیما : نمی تونم نباشم...
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه خواست حرفی بزنه اما با باز شدن در حرف تو 

 دهنش موند 

 علی همراه بهراد داخل اومد 

 به نظر بهتر میومد راحت تر راه می رفت

 قرار بود فردای اون روز برگرده 

 ب افتاداما بخاطر اتفاقایی که افتاد اومدنش عق 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتادم_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

 ومدن..... : ا

 نیما سرشو چرخوند بلند شد و سمتشون رفت 

 با بهراد دست داد : بهتری؟!؟؟

 بهراد دستشو فشرد : اره خوبم 

 نیما : خوبه  

 تو اتاقم منتظر باش 

 باید حرف بزنیم

 بهراد پوزخندی زد : اونم میاد؟!؟؟!  

 نیما اخم کرد : مواظب رفتارت باش بهراد

 نمی خوام دوباره همچین چیزی پیش بیاد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اگه با حرفات تحریکش نکنی کاریت نداره 

 تو اتاقم باش 

 با سورن میام اونجا با جفتتون حرف دارم 

 باید این جنگو تموم کنید 

 ما خودمون وسط جنگ با یه مشت حیوونیم  

 ون همشما دیگه نباید بیوفتید به ج

 بهراد بی حرف سمت خونه رفت  

 ونه کنار نیما وایساد نارد

 : امیدوارم دوباره همچین اتفاقی نیوفته

 سورن قابل کنترل نیست 

 نیما : میدونم با جفتشون حرف میزنم  

 داخل رفتن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما رو به سورنی که برگه های تو دستشو چک می 

 کرد گفت : بیا اتاقم....

 ت و بلند شدسورن برگه هارو انداخ 

 مثل قبل شده بود 

 حرف سردو بی  

 باز شده بود همون سورن ترسناک باهاش حرف نمیزد 

 و نگاهش کردنی چیزی جز سرما بهش نمی رسید

 چهارتایی رو مبل نشسته بودن 

 انگار منتظر بودن یه اتفاق بدی میوفته  

 شاید صدای تفنگ بلند شه یا چیزی شبیهش 

 پایین اومد بالخره سورن از پله ها 

 خوندنمی شد چیزی از صورتش 

 مثل همیشه بی حالت بود  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بهراد و نیما هم چند ثانیه بعد از سورن پایین اومدن

اخمای جفتشون توهم بود مثل اینکه بحثشون خوب  

 پیش نرفته بود 

 علی : خب کارمونو شروع کنیم؟؟!؟ 

 بهراد : اره

  همه چیزایی که تو این مدت پیدا کردیدو بده 

 نمی خوام از پرونده ها جا بمونم 

علی سرشو تکون داد و پرونده سبز رنگو سمتش 

 گرفت

 : بیا همش اینجاست.....  

 بهراد تشکر کرد و روی مبل کنار ناردونه نشست 

 : خوبی؟!؟؟! 

 ناردونه سرشو تکون داد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : اوهوم شما بهتری؟!؟؟

 ستشو تکون داد : زنده امبهراد د 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _نهدیوا_مرد#

 یکم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 بی توجه به نگاه سنگین و خشن سورن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اروم جوری که فقط ناردونه بشنوه گفت : 

 ممنون..... 

 ناردونه با تعجب سرشو بلند کرد  

 : برای چی؟!؟؟! 

 بهراد : جونمو نجات دادی.... 

 ناردونه نیم نگاهی به سورن کرد 

م خداروشکر شمام حالت : کاری که بایدو انجام داد

 خوبه

 بهراد : اوهوم نگران نباش 

از این به بعد هواسم بیشتر به این حیوون وحشی  

 هست

 ناردونه شوکه اخماشو تو هم کشید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بدون اینکه جوابشو بده یا نگاهی به سورن خشمگین  

 بکنه بلند شد

 نیما دور از بهراد و سورن نشست و کنار 

 : به منم یچیز بده  

 که حافظم برگشته می تونم کمک کنم..... حاال 

 نیما پوشه رو سمتش گرفت : اره

 بیا این عکسارو ببین 

تو اون مدتی که اونجا بودی کدوم یکی از اینارو  

 دیدی؟!؟؟

 ناردونه با دقت عکسارو باال پایین کرد  

 نا نیستن..... : هیچ کدوم واسم اش

 نیما : مطمعنی؟؟!؟!

 اه کن عجله نداریم دقیق تر نگ
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه سرشو تکون داد و دوباره عکسارو مرور کرد

 : اینا کین؟!؟؟!  

 نیما : یسری از ادمایی که اطراف ارش بودن

 یا تو اون تیمارستان رفتو امد داش..... 

 با نشستن سورن کنار ناردونه ساکت شد  

 ...: بده ببینم.

ناردونه معذب از نزدیکی بیش از حد سورن جلوی  

 بقیه 

 دشو سمت نیما کشیدخو

 سورن عکسارو ورق زد  

 اخر سه تا از عکسارو برداشت و سمت نیما گرفت

 : اینا مردن....  

 نگاه همه سمتشون برگشت نیما عکسارو گرفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 از کجا میدونی؟؟!؟  

 سورن : جلوی من کشتنشون.... 

سهیل : از اتاقت به عنوان قتل گاه استفاده می 

 کردن!؟؟!؟ 

 سورن : اره

اتاقم چون دوربین نداشت همه کاراشونو اونجا انجام  

 می دادن

 اینجوری راحت تر می تونستن دیوونم کنن..... 

 بهراد : مگه از اول نبودی؟؟!  

 نیما با تشر اسمشو صدا کرد

 ونی با جنازه ها چیکار می کردن؟؟!؟ : مید 

 سورن به مبل تکیه داد

 : احتماال یا اتیششون میزدن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 و باغچه حیاط پشتی خاکشون می کردنیا یجایی ت

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 نیما : حیاط پشتیم دوربین نداشت؟!؟

 سورن : نه.... 

 و خراب کنن نیما : قراره تیمارستان 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بجاش یچیز دیگه بسازن

 ممکنه موقع گود برداری جنازه ها بیان بیرون  

 دن؟؟!؟!؟ چرا همچین ریسکی کر

 سورن : نمیان خیلی عمیق کندن

 یا اگرم بیان سریع ناپدیدشوک می کنن 

 اصال شاید دلیل اصلیشونم همینه 

 ......اینکه بی سرو صدا جنازه هارو بردارن و ببرن 

 ناردونه : اون همه کارگر اونجا هست  

چجوری می خوان از جلوی اون همه چشم قایمشون 

 کنن؟!؟؟!؟

 ال شبونه انجامش بدن سورن : احتما 

 واسه گود برداری نیازی نیست تعداد زیاد ادم باش 

 می تونن دورشو حصار بکشن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مش بدن و شبونه انجا

 از اونجایی که تو شهر نیست 

پس دلیلیم واسه صبر کردن تا صب و جلوگیری از 

 ایجاد صدا ندارن.....

 علی : سایتی چیزی ازشوت می شناسی؟؟!؟! 

ره تلفن که به اشخاص اصلی مربوط یا حتی یه شما 

 شه؟!؟!؟ 

 نیما : می خوای چیکار؟!؟! 

 علی : هکشون می کنم..... 

 دونستم خودم تا االن کرده بودمسورن : اگه می 

 علی چشماشو چرخوند 

دلش می خواست در حد سورن باهوش و حرفه ای  

 باش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما : اگه جای دقیقشونو می دونستیم نیرو می  

 فرستادیم

چون هیچی دقیق مشخص نیست نمی تونیم  ولی 

 همچین کاری کنیم..... 

 بهراد : پس خودمون بریم..... 

بدون حکم همچین کاری کنیم تو دردسر علی : نمیشه 

 میوفتیم

 نیما: اره نمی تونیم بدون حکم کاری کنیم  

 سورن : شما نمی تونید ولی من می تونم 

 سهیل : نه اصال همچین چیزی نمیشه 

 فتیم خودمون میریماگه ر

 اگه نه که همچین چیزی نمیشه.....  

 سورن : شما نمی تونید کاری کنید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

پلیسید واسه انجام کوچیک ترین کاری حکم می  

 خواید

 ولی من نه..... 

نیما : نمیشه سورن نمی تونم بزارم تنهایی همچین  

 کاری کنی..... 

 ناردونه : بزارید انجامش بده 

 هیماالن همه تو یه گرو

 باید بهش اعتماد کنیم 

 نگاه عجیب سورن روش سنگینی کرد  

 اما به میز خیره موند

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 دلش نمی خواست چشماشو ببینه

 سهیل : نمیشه...... 

 بهراد : باید بیخیال حکم شیم  

 فقط می خوایم یه سروگوشی به اب بدیم 

 به عنوان کارگر بریم...... می تونیم

 نیما : لباس شخصی.....  

 خوبه این فکر خوبیه...... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اماده باشید سورن :

 به احتمال زیاد جنازه پیدا کنیم  

 چقد طول می کشه حکم بگیرید؟!؟!؟؟

 نیما : مشخص نیست  

 اگه بدونن انقدر عجله ایه سریع میدن 

 مهولی احتمال اینکه بتونیم چیزی پیدا کنیم ک

خیلی وقته کارشونو شروع کردن ممکنه تا همین االنم  

 برداشته باشنشون...... 

 ناردونه : به امتحانش می ارزه 

 بهراد : نیما تو می مونی،!؟؟! 

 نیما : اره تو و سهیل و سورن برید.... 

 ما می مونیم اگه چیزی پیدا کردید خبر بدید

 علی می تونه سریع حکم بگیره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 د : اره می گیرمدا علی سرشو تکون

 همه بلند شدن 

ناردونه نگران به سورن نگاه کرد نیما کنار گوشش  

 گفت : 

نگران نباش هرکیم چیزیش بشه سورن چیزیش 

 نمیشه 

 ناردونه خندید و سرشو تکون داد 

 خواست بره تو اتاقش اما پشیمون شد 

 جلوی در اتاق سورن وایساد و چند ضربه به در زد 

 .. سورن : بیا...

 درو باز کرد و داخل رفت 

 سورن داشت لباساشو عوض می کرد 

 سعی کرد به بدن لختش نگاه نکنه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : اگه دید زدنت تموم شد حرفتو بزن

 ناردونه پلکی زد : میگم مواظب باش.....  

 سورن چند ثانیه مکث کرد

لباسشو پوشید بدون اینکه دکمه هاشو ببنده سمت  

 ؟!؟! ناردونه رفت : نگرانی؟

 ناردونه : اوهوم هستم 

 سورن : چرا؟؟!؟

 نادونه اب دهنشو قورت داد : چی چرا؟؟!؟! 

 سورن نزدیک تر رفت : چرا نگرانمی 

 ناردونه : چون قراره بری تو دل خطر  

 سورن نیشخندی زد 

 تونن بالیی سرم بیارن !؟؟!؟!: فکر می کنی می 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه : اره می تونن

یادت رفته چه بالهایی تو تیمارستان سرت  

 اوردن؟!؟؟!؟

 سورن : یادم نرفته 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی دیگه نمی تونن همچین کاری کنن 

 ناردونه : از کجا انقد مطمعنی؟؟!؟  

 شو کنار سر ناردونه به دیوار تکیه دادسورن دست

 خم شد رو صورتش 

 : نترس چیزی نمیشه 

 ناردونه نفس عمیقی کشید 

 : می ترسم چون می دونم خیلی کله خرابی 

 اگه بخوای یه کاریو انجام بدی حتما انجامش میدیو 

 به حرف هیچکسم گوش نمیدی فقط......  

 فقط خودتو به کشتن نده باش؟؟؟!؟!؟ 

 چشماشو باریک کرد سورن

 دست دور کمر ناردونه انداخت و جلو کشیدش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خودمو به کشتن نمیدم بقیه رو می کشم : من معموال  

 میدونی دیگه مگه نه؟؟!؟!

 نفس ناردونه بند اومد 

 اره می دونست خوبم می دونست 

 از همه بهتر می دونست  

چون خودش دیده بود سورن چطوری به ادما اسیب 

 میزنه 

 و چجوری اون قاتالرو کشت تا جونشو نجات بده..... 

ران نباش عقب کشید سورن : تا صب بر می گردیم نگ

 و سمت در رفت

 : بمون تو اتاقت درم قفل نکن شب میام پیشت 

 ناردونه سرشو چرخوند : نیا  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ی توعه نمی خوام حاال که بهراد اومده همه هواسش پ

 بویی از این اتفاقا ببره سورن درو باز کرد

: اگه دلش می خواد بمیره با کمال میل اونو به ارزوش  

 می رسونم

 ه : نه نکنناردون 

 باز بهش اسیب نزن  

 نیما این دفعه ازت نمی گذره 

 سورن : فکر می کنی دفعه قبل گذشت؟!؟؟!؟

 ناردونه گیج نگاهش کرد  

 ؟؟؟!؟!؟ : منظورت چیه

 سورن لبخند ترسناکی زد 

 : خیلی کوچیکی ناردونه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اینکه فکر می کنی نیما می تونه منو کنترل کنه یا یه  

از انجام کاری می کشم واسم درصد بخاطر اون دست 

 ناامید کنندست

فکر می کردم حاال که حافظت برگشته دیگه می دونی  

 کارایی که بقیه ام می کنن

 و تصمیمایی که می گیرن با خواست منه....... 

 ناردونه شوکه سرشو تکون داد 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 

 !؟! : ینی چی سورن؟؟

 ینی میگی تو......

 سورن : اره دقیقا من همینم 

 نیما ازم می ترسه ولی بهم نیاز داره 

 و میدونه که باید حرفامو قبول کنه  

میدونه باید از کارام بگذره حتی اگه قانون شکنی و 

 پلیس باشاسیب زدن به یه 

 میدونه که نباید پا رو دمم بزاره  

  چون من گربه نیستم عزیزم......
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چشمکی زد درحالی که درو تو صورت بی رنگو روی 

 ناردونه می بست گفت :

 گرگم...... 

 ناردونه روی تخت افتاد  

 حاال خیلی بهتر کارای نیمارو درک می کرد 

 اینکه انقدر راحت با رابطشون کنار اومده بود

 واسش عجیب بود 

 می دونست یچیز این وسط درست نیست 

 شتبیچاره نیما چه حالی دا 

 از سورن عصبانی بود 

از اینکه می تونست انقدر راحت همه چیو کنترل کنه  

 عصبانی بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از اینکه انقدر باهوش و قوی و ترسناک بود عصبانی  

 بود

از اینکه انقدر همشون در برابرش ناتوان بودن  

 بود عصبانی

 و هیچ کاری از دستش برنمی اومد  

یه حباب وقتایی که با سورن بود احساس می کرد 

 بزرگ دورشون ایجاد شده

 و نمیزاره چیزی از دنیای بیرون بفهمن 

 سورن خیلی عجیب بود  

بهتر بود بگه عجیب ترین ادمی بود که تاحاال تو 

 زندگیش دیده بود 

 بی توجه به تختش برقو خاموش کرد و بیرون رفت

 سمت اتاق سورن رفت درو باز کرد : رفتن..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ترسیده چرخید 

 دست به سینه وایساده بود نسیم  

 : رفتن احتماال کارشون تا دم دمای صبح طول بکشه

 ید تا صب منتظر بمونیاگه کارش داری با 

فک نکنم اون دیوونه خوشش بیاد هر کسی بدون  

 اجازش بره تو اتاقش...... 

 ناردونه ابرو باال انداخت

 : اولندش سورن دیوونه نیست 

 هوش ترهاز همه شماهام عاقل تر و با 

 البته خودتم خوب میدونی  

 و نیازی به گفتن نیست

یزی نیست که دومندش اینکه بخوام برم تو اتاقش چ 

 بخوام بابتش از کسی مثل تو اجازه بگیرم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 پس پاتو از کفشم بکش بیرون

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 نسیم با خشم دهنشو باز کرد 

 ونه اجازه نداد حرف بزنهاما نارد

 : میدونم فکر می کنی چیزی بین منو نیماست  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اصال دلم نمی خواد خودمو روابطمو توجیح کنم 

 و اصال به تو مربوط نمیشه 

 اینکه عاشقشی دلیل بر این نمیشه که صاحبش باشی

 نیما یه ادم عاقل و بزرگ 

 که خودش می تونه واسه کاراش تصمیم بگیره 

د عاشق تو یا هرکس دیگه ای باش دست اینکه بخوا 

 خودش

 نه تو یا حتی من...... 

 نفس عمیقی کشید 

 دلش نمی خواست اذیتش کنه 

 اما واقعا دیگه حوصله رفتاراشو نداشت  

 : نیما واسم مثل یه برادر میمونه.....

 حرف میزنیاین دیوونه ای که داری ازش  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کسیه که من دوستش دارم 

 چی فکر می کنیمهم نیست  و برام 

 یا باور می کنی  

چیزی که مهمه اینه که باید این رفتارای مسخرتو 

 تموم کنی

به عنوان یه پلیس خیلی لوس بازی داری و  

 رومخی......

 نسیم قرمز شده بود  

نمی دونست عصبانی یا خجالت زده هرچی که بود زیاد 

 لب نبود جا

 باش..... : حاال برو بخواب و کاری به کارای من نداشته

 اگه نیمارو دوست داری واسه داشتنش تالش کن  

 اینکه حسادت کنی باعث میشه ازت زده شه.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 داخل اتاق رفتو درو بست 

 اول دلش می خواست یه حال حسابی ازش بگیره  

 اما بعد تا حدودی پشیمون شد

 از بود عشق خیلی دردسر س 

تی باعث می شد ادم کارایی کنه که تو حالت عادی ح

 بهشون فکرم نمی نکنه

 و به نظرش دیوونه کنندن 

بدون اینکه برقو روشن کنه سمت تخت رفت و روش  

 دراز کشید 

 بوی سورنو می داد نفس عمیقی کشید

ینی اگه یه روز معمولی تو یه شرایط عادی ام سورنو  

 می دید باز عاشقش می شد؟!؟!؟ 

 یا بی تفاوت ازش رد می شد؟!؟؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _وانهدی_مرد#

 هفتم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 قرار بود اخرش به چی و کجا برسن؟؟!؟! 

 اصال اخری وجود داره؟؟!؟

 ماشو بستبالشت سیاهو محکم بغل کرد و چش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فکر کردن به این چیزا حالشو خراب می کرد 

 ترس داشت 

 آینده نامعلومشون خیلی ترسناک بود 

ه اینده ای داشته اینکه دلش می خواست با سورن ی 

 باشن ترسناک بود 

اینکه می دونست سورن یه اینده خوب فقط واسه اون 

 می خواد

 قلبشو به درد میاورد 

 ینی ممکن بود یه روز همه اینا تموم شن؟؟!؟! 

 بعدش چی میشه؟!؟؟!؟ 

 اگه بالیی سر سورن و نیما بیاد چی؟؟!؟!  

 تنها میشه 

 خیلی تنها میشه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ین اتفاقی بیوفتهدلش نمی خواست همچ 

 دلش نمی خواست تا این حد تنها بشه 

 تنهایی خیلی ترسناک...... 

 بی توجه به حرفای نیما و علی از پله ها باال رفت  

 جلوی در اتاق ناردونه مکث کرد

 اما داخل نرفت  

 االن وقتش نبود

 در اتاق خودشو باز کرد و داخل رفت 

ید لباساشو بی توجه به درد شدیدی که تو بدنش پیچ 

 دراورد 

 با تکون خوردن چیزی رو تخت مکث کرد

 چشماشو باریک کرد 

 و دراورد و نزدیک رفتلنزاش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با دیدن ناردونه که بالشتشو محکم بغل کرده 

 و اروم خوابیده لبشو گزید 

 چرا اینجا خوابیده بود؟!؟؟!؟ 

بدون اینکه بهش دست بزنه سمت دیگه تخت دراز  

 کشید

 د دردش شدید بو 

 اما نمی تونست توجه خودشو به سورن جلب کنه 

دردا مثل شوخی  واسه مردی که با درد بزرگ شده این

 بودن

 چشماشو بست 

 فقط می خواست بخوابه 

 با تکونایی که تخت خورد فهمید ناردونه بیدار شده 

 تکون نخورد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه گیج چراغ خواب کنار تختو روشن کرد

از کبودی سورن هینی  با دیدن بدن عضالنی و پر 

 کشید

چه بالیی سرش اومده بود نگران خودشو رو تخت  

 جلو کشید 

 : سورن بیداری؟؟!؟

 چی شدی؟!؟؟! 

 کبودیا به سیاهی میزدن چشماش پر از اشک شدن 

 : گریه نکن چیزی نیست...... 

 

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 برد و اروم لمسشون کردناردونه دستشو جلو 

 انتظار داشت سورن عالمتی از درد نشون بده 

 اما سرد و ساکت چشماشو بسته بود 

 حتی نظم نفساشم تغییری نکرد 

 : چطور چیزی نیست اخه  

 بلند شو نگا کن

 اخه ببین چقد زیادن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 کل بدنت اینجوری شده چه بالیی سرت اومده؟!؟؟!؟ 

 سورن : گریه نکن 

 و بیرون بزار من بخوابمبخواب یا بر 

 ناردونه دستی به پلکاش کشید و چرخید  

 : میرم از نیما بپرسم چی شده......

 پاش زمینو لمس نکرده بود  

 که دست قوی و سنگین سورن دور کمرش حلقه شد

 و عقب کشیدش 

 از پشت کامل تو بغلش گم شد  

 سورن دستاشو محکم دور شکم ناردونه گره زد

 دخترک فرو کردسرشو تو گردن  

 : بخواب بزار منم بخوابم خستم..... 

 ناردونه : می خوای با این کبودیا بخوابی؟؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : درد نمی کنن  

 ناردونه : می کنن.... 

 سورن : بدن من میگم که درد نمی کنن

 ناردونه : میدونم داری دروغ میگی 

 مگه میشه درد نکنن 

ببندمشون چرا نرفتید شم یچیز بیارم ولم کن بزار بلند  

 بیمارستان!؟!؟؟

 اگه خون ریزی داخلی داشته باشی چی ها؟!؟؟!؟ 

 سورن سرشو عقب برد خشدار گفت 

 : انقد نگرانم نباش..... 

 ناردونه : کاش می تونستم نباشم ولی نمیشه..... 

 چطور اینجوری شدی؟!؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن : گفتنش باعث میشه اروم بگیری و  

 ابی؟؟!؟!بخو

ونه : نه بعدش باید ولم کنی تا کبودیاتو بررسی نارد 

 کنم

 بدن سورن نرم پشتش تکون خورد 

 می خندید؟!؟؟! 

 : نخند دارم از نگرانی می میرم 

 اون پشت داری به چی می خندی!؟!؟!؟  

 سورن : نمی خندم انقد جیغ جیغ نکن

 از پله های تیمارستان افتادم.....  

 ی؟!؟؟ ناردونه : مطمعن

 نمیگی؟!؟؟!  دروغ که

 سورن : نمیگم کی دیدی من دروغ بگم؟!؟؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه : پس چرا این شکلی شدن؟!؟!  

 سورن : پله ها کمو بیش خراب شده بودن 

 پر از تیکه های اهنو سنگای لبه تیز بودن......

 ناردونه سمتش چرخید 

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_هفتاد_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 زیدن سورن چشم غره ای بهش رفت : لباش می لر

 گریه زاری نکن......

 ناردونه : شاید تو زخمو دردای من واست مهم نباش 

 اما واسه من هست  

وقتی می بینم اینجوری اسیب دیدی دلم تیکه تیکه 

 میشه

 اخه چرا مواظب نبودی 

 مثال بهت گفتم هواستو جمع کن......  

 .سورن روی حرف اولش مونده بود.....

 واسش مهم نبود؟!؟؟! 

 چی می خواست بگه؟!؟؟!  

 می خواست بگه واسش مهمه؟!؟؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مگه بود؟؟!؟!

 مگه واسش مهم بود ناردونه زخمی شه یا نه؟!؟؟! 

ناردونه بی توجه به نگاه عجیبش سمت دستشویی  

 رفت

 ای اولیه رو برداشت کنارش نشست جعبه کمک 

 کرم سفید رنگو باز کرد 

دت بگیره پس می خوای...می خوای : ممکنه یکم در

 دستمو گاز بگیری؟!؟؟!؟

 سورن پلکی زد  

یاد وقتی افتاد که تو کانکس به کبودیاش با زور کرم 

 زد

 ناردونه سکوتشو که داد کارشو ادامه داد  

 : نچ نچ نگا کن چقدم زیادن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما چرا نبردت بیمارستان درسته نابغه و قوی اما نامیرا 

 ... که نیستی اخه....

 سورن نیم خیز شد و لبشو به دندون گرفت

 اروم کشید و ولش کرد  

دوباره دراز کشید بی توجه به ناردونه خشک شده گفت 

 : 

 حرف میزنی کارتو تموم کن خیلی

 برقو خاموش کن بخوابیم 

ناردونه لبشو گزید گونه هاش سوختن اخماشو توهم  

 کشید 

 : بچرخ ببینم پشتتم هست

 رخید ناردونه با دقت بررسیش کردسورن بی حرف چ 

 : نه نیست با شکم افتادی  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خوبه صورت نخورده 

 چجوری با شکم از پله ها افتادی 

 میزنی سرم رفت سورن : چقد غر

 ناردونه بلند شد وسایلو سرجاش گذاشت 

 برقو خاموش کرد و کنارش روی تخت دراز کشید 

 : سورن واقعا درد نداری می خوای یه مسکن برات 

 بیارم؟!؟؟

 سورن : بخواب خوبم 

 ناردونه : انقد نگو خوبم و بخواب 

 داری عصبیم می کنی 

 ه منمسورن : اونی که کم کم داره قاطی می کن 

 بگیر بخواب یا برو بیرون بزار کپه مرگمو بزارم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتادم_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 و بلند شدناردونه با مکث نگاه ازش گرفت 

 : خیلی خب میرم بیرون تا راحت بخوابی 

 اجازه مخالفت به سورن نداد 

 با سرعت بیرون رفتو درو بست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بدون اینکه متوجه دوتا چشم به خون نشسته بهراد  

 باش

 تو اتاقش رفت 

 نگرانو عصبی بود  

 دلش می خواست پیش سورن بمونه 

شته ممکن بود با اون همه کبودی خون ریزی داخلی دا

 باش

 یا تب و تشنج کنه 

 کالفه برقو خاموش کرد رو تخت دراز کشید 

 تا کی قرار بود اینجوری زندگی کنن  

تا کی باید از ترس اینکه یکیشون آسیب ببینه بترسه و 

 بلرزه 

 تا کی باید نگران جون خودشو بقیه باش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی شد مثل ادم زندگی کنن؟!؟؟  

 نمی دونست چقدر گذشت 

 باز شد که در اتاقش

 می دونست سورن 

 زم نبود بچرخه تا بفهمه اونال 

بجز سورن هیچ کس این موقع شب تو اتاقش نمی  

 اومد

 دو دیقه ای گذشت چرا هیچی نمی گفت؟!؟!؟ 

 : یا بیا بخواب 

 یا برو بزار من گپ مرگمو بزارم  

 حرف خودشو بهش برگردونده بود

 : باهاش رابطه داری؟؟!؟!؟ 

 صدای بهراد بلند شدشوکه از شنیدن  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 با چشمای گرد شده تو تاریکی نگاهش کرد  

 بهراد برقو روشن کرد

 : اینجا چیکار می کنی؟؟!؟!؟ 

 چشماش قرمز بودن 

 : دیدم از اتاق سورن اومدی بیرون  

 ناردونه چشماشو باریک کرد 

 بلند شد و از تخت پایین رفت

 : از اتاقم برو بیرون...... 

 ین موقع شب تو اتاقش بودی؟؟!؟! راد : واسه چی ابه 

 ناردونه : به تو ربطی نداره 

 باید بابت کارام بهت توضیح بدم!؟؟!؟ 

 صورتشم قرمز شد عصبانی بود

 دندوناشو روهم فشرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : با اون حیوون روانی رابطه داری؟؟!؟؟! 

 میدونی اون چه ادمیه؟!؟؟!، 

 میدونی قاتل جنایت کار  

 و کشته؟!؟؟! حاال چندتا ادم می دونی تا

 میدون.....

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 ناردونه با خشم وسط حرفش پرید

 : میدونم و بازم میگم به تو ربطی نداره 

فک کنم نیما بهت گفته که باید پاتو از تو کفش سورن  

 بکشی بیرون

 نی.....اگه به این کارات ادامه بدی اسیب می بی 

 بهراد نزدیکش شد 

 : نگرانی اسیب ببینم!؟؟!  

یا نگرانی سورن یه کاری کنه و ما مجبور شیم بهش 

 اسیب بزنیم؟؟!؟؟!

 ناردونه قدمی عقب رفت 

 ازش نمی ترسید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ولی از این نزدیکی خوشش نمی اومد 

 : هر دوتاش  

 دلم نمی خواد کسی اسیب ببینه

 پس لطف کن سرت به کار خودت باش  

 االنم از اتاقم برو بیرون وگرنه به نیما میگم.....

 بهراد پوزخندی زد : میگی؟!؟؟! 

 چیو میگی؟!؟؟!  

 اینکه این موقع شب از اتاق اون روانی اومدی بیرونو

 می خوای واسش توضیح بدی؟؟!؟! چجوری 

 شاید بهتر باش خودم بهش بگم هوم؟؟!؟! 

 ه بود؟!؟؟!ناردونه با عصبانیت نگاهش کرد دیوونه شد 

 اصال واسه چی تو همچین چیزایی دخالت می کرد؟!؟!؟  

 االن داشت تهدیدش می کرد؟!؟؟!؟
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : ببین چی میگم  

واسم مهم نیست پلیسی حق نداری درباره سورن 

 اینجوری حرف بزنی و منو تهدید کنی

 چیزی واسه قایم کردن ندارم 

 و دلیلی نداره درباره روابطم به هیچ کس 

 و توضیح بدم مخصوصا ت 

 فکر کردی کی که منو بازجویی می کنی؟؟!؟

 بهراد : حق نداری... 

 حق نداری با اون حرومزاده باشی

و می فهمی اگه به نیما بگم باهاش بودی دهن جفتتون 

 سرویس می کنه.....

 چند ثانیه مکث کرد با شک و خشونت پرسید 

 : تا کجا باهاش پیش رفتی ها؟!؟!؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چه ؟!؟؟!  ناردونه : به تو

 به تو چه دیوونه به تو چه؟!؟؟!

 به تو هیج ربطی نداره  

 از اتاقم برو بیرون وگرنه جیغ میزنم 

 همه رو خبر می کنم گمشو بیرووونننن

 خوابیدی؟؟!؟؟!  بهراد : باهاش 

 ناردونه خشکش زد

 انتظار نداشت تا این حد واضح بپرسه  

 چون اصال بهش ربطی نداشت

 که دید با خشم نزدیکش شدبهراد خشک شدنشو 

 محکم شونه هاشو گرفت و فشرد 

 : باهاش خوابیدی اره؟!؟!؟؟ 

 زیر خواب اون حرومزاده شدی؟!؟؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ناردونه از شوک دراومد

 ضربه محکمی به سینش زد و اونو عقب روند 

 سورن خورده بود هنوز ضعیف بود بخاطر کتکایی که از 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : گمشو عقب آشغال  

 دست از سرم بردار 

 کتکایی که قبال خوردی واست کافی نبودن 

 حتما باید سورن بکشتت

تا بفهمی نباید تو چیزایی که بهت ربطی ندارن دخالت  

 کنی

 صداشون پایین بود 

انگار طبق قانون نانوشته ای جفتشون می دونستن  

 بزنن بادی اروم حرف

 : چطور تونستی همچین کاری کنی؟؟!؟!  

 چرا اخه واسه چی همچین کاری کردی؟!؟؟

 نکنه...نکنه مجبورت کرده اره؟؟!؟! 

 ما همچین کاری کرده..... حتما همینه حت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بهت تجاوز کرده ناردونه مگه نه؟!؟!؟

 بهم بگو بزار کمکت کنم 

 با نیما حرف میزنم  

 بره پای چوبه دار یکاری می کنم سر یه هفته سرش

 لطفا بگو که بهت تجاوز کرده...... 

 ناردونه بهت زده نگاهش کرد 

 باورش نمی شد داره همچین حرفایی میزنه 

 ه روش قطعا دیوونه شده بودمرد رو ب 

 ینی واقعا ترجیح می داد بهش تجاوز شده باش  

 تا خودش با میل خودش وارد ربطه شده باش

همچین چیزای خصوصی ازش اصال با چه حقی درباره  

 می پرسید؟؟!؟!؟

 مگه چیکارش بود؟!؟؟!  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : واسه بار اخر میگم

 گورتو از اتاقم گم کن 

 قسم می خورم جیغ میزنم 

 بعد تو می مونی و نیما و سورنی که به خونت تشنس 

این دفعه دیگه واقعا می کشتت میدونی که چی  

 میگم؟!؟!؟؟! 

 بهراد کالفه و عصبی عقب رفت

 فقط همینو بگو.....:  

 فقط بگو بهت تجاوز کرده  

خواهش می کنم ناردونه بگو که با میل خودت باهاش 

 نبود.....

 ناردونه : بودم با میل خودم باهاش بودم روانی  

 دوستش دارم و این موضوع به هیچ کس ربطی نداره 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مخصوصا توی لعنتی

 از اتاقم برو بیرون همین االنننن..... 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 سوم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 بهراد با قدمایی سست عقب رفت

 ی خورده باش تلوتلو می خوردانگار که ضربه محکم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 در اتاقو باز کرد و بدون اینکه ببنده بیرون رفت  

 ناردونه با سرعت خودشو به اتاق رسوند

 بست و قفلش کرد 

 نفس نفس میزد 

 نه هاش گفت اخی از درد شو 

 با اینکه اسیب دیده بود ولی زورش زیاد بود

 امیدوار بود شونه هاش کبود نشن  

 خسته رو تخت دراز کشیدو چشماشو بست 

 کاش بجای این روانی سورن میومد

 براش مهم نبود بهراد درباره رابطش با سورن بفهمه  

 نیما می دونست

 نسیمم که دیده بود 

 شتعلیم که صد در صد خبر دا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سهیلم تا فردا حتما می فهمید  

 چشماشو بست به امید اینکه بتونه یکم بخوابه.....

موهای خیسشو دور حوله پیچید تا آبش لباس زیر و  

 شلوارشو خیس نکنه 

چند دور با حوله حسابی چلوندشون خیالش که راحت 

 شود

 حوله رو دراورد و روی صندلی انداخت 

شدن یهویی در از خواست لباسشو بپوشه اما با ب 

 اتاقش

 شوکه هینی کشیدو لباسو جلوش گرفت 

 با دیدن سورن نفس راحتی کشید 

 : چرا اینجوری میای داخل 

 نمیشه یه در بزنی سکته کردم.... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن : بجز من کس دیگه ای بدون در زدن نمیاد تو  

 اتاقت 

 پس الزم نیست بترسی....

 ناردونه چشماشو چرخوند 

 پوشه و بچرخید تا لباسش 

 اما با کشیده شدنش شوکه چرخید

 سورن با چشمای سیاه لباسشو محکم گرفته بود  

 ترسیده اب دهنشو قورت داد 

 : چیکار می کنی سورن بزار لباسمو بپوشم.....

ساهی چشماش از پشت لنزم مشخص بودن عصبانی  

 بود؟!؟؟!؟؟

 از چی؟؟!؟!  

 : چرا اینجوری شدی؟؟!؟؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن لباسو کشید و کنار پرت کرد من که چیز نگفتم  

 : بچرخ.... 

 ناردونه : چی؟؟!؟

 سورن دندوناشو رو هم فشرد  

 سردی چشماش وحشت اور بودن : بچرخ....

 ناردونه : اینجوری نکن داری می ترسونیم..... 

 سورن کمرشو گرفت با قدرت چرخوندش رو به دیوار 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_دهشتا_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ترسیده به دیوار چسبید : نکن

 چی شد اخه چرا اینجوری می کنی؟!؟؟!؟! 

 نوازش اروم دستشو رو شونه هاش احساس کرد 

 : چه بالیی سرشون اومده؟!؟!؟  

 ناردونه لرزید : سر چی؟؟!؟!

 فشار دستش باعث شد اخ ارومی بگه 

 هات مونده  : جای دوتا دست رو شونه 

 شده کار کی ؟!؟؟!؟!کبود 

 نفس ناردونه بند اومد  

 یادش رفت چک کنه کار دیشب بهراد یادش رفته بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : جای دست نیست سورن اشتباه می بینی....

 سورن با خشم دستشو کنار سر ناردونه کوبید  

 : دروغ نگو.... 

 دروغ نگو ناردونه میدونی االن تو چه حالیم

این خونه رو سالخی  میدونی االن می تونم همه ادمای 

 کنم

 تا بفهمم کدوم حرومزاده ای این بالرو سرت اورده  

 پس خودت به حرف بیا بگو کی اینجوری کرده؟؟!؟! 

کی جرعت کرده تنو بدنی که مال منه رو اینجوری کبود 

 کنه؟؟!؟!؟ 

 کی جرعت کرده بهت دست بزنه؟!؟؟!؟

 جمله آخرشو با داد گفت 

 ناردونه تو خودش جمع شد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نمی گفت عمرا نمی گفت کار بهراد

 مطمعن بود سورن می کشتش 

 نیما این دفعه از کارش نمی گذره  

 قب بزنه اما نتونستبه زور چرخید سعی کرد سورنو ع

 : ولم کن میگم کسی کاری نکرده  

 اشتباه دیدی

 اصال مگه درد من واست مهمه که اینجوری می کنی 

 دیشب منو از اتاقت انداختی بیرون 

االن اومدی یجور رفتار می کنی انگار نگرانمی ولم  

 کن.....

 سورن چونشو گرفت و پر قدرت فشرد 

 : زبون درازی نکن 

 دتر دیوونم کنی اره می خوای ب 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 تو یه حرکت سریع ولش کرد و سمت در رفت 

 ناردونه با دو خودشو به در رسوند 

 درو قفل کردو کلیدشو تو دستش فشرد

 یکم بشین بزار اروم شی بعد: نکن اروم باش  

االن بری پایین باز یکاری می کنی با نیما دعواتون  

 میشه 

 خواهش می کنم اروم باش

 سورن ترسناک و سرد نزدیکش شد 

 : کلیدو بده....  

 ناردونه سرشو تکون داد و عقب رفت

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 : نمیدم

 اتاق بری بیرون تا اروم نشی نمیزارم از این 

 خودتو میندازی تو دردسر  

 همین دیشب آسیب دیدی

 سورن جلو اومد 

 انقد عقب رفت تا به در خورد 

 کلیدو محکم به سینش فشرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : نیا سورن نمیدم  

 به خدا دستمم بشکنی نمیدم..... 

 سورن چسبیده بهش وایساد

 گرمای بدنشو احساس می کرد  

 ومدنرژی خطرناکی که از سمتش میا

 می تونست خیلی راحت ناردونه رو از پا دربیاره 

 : کی بود؟!؟؟!  

 نادونه با بغض سرشو تکون داد 

 : کسی نبود 

 گفتم که کسی کاری باهام نکرده 

 سورن سرشو جلو برد کنار گوشش

با ترسناک ترین حالتی که می تونست ناردونه رو  

 سکته بده گفت :
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 وغ متنفرم.... از در 

 بغضش شکست : دروغ نمیگم.... 

 سورن : میگی مث چی داری دروغ میگی.... 

 داری بدتر دیوونم می کنی......

 داری یکاری میکنی وقتی پیداش کردم  

 یه مرگ دردناک بهش بدم

 ناردونه هقی زد  

 بود این خونه رو تبدیل به جهنم کنه قرار 

  سورن توانایی انجام هرکاریو داشت

برای فرار از نگاه ترسناکش سرشو تو گردن سورن 

 مخفی کرد 

 مثل دفعه قبل از خودش به خودش پناه می برد

 : می ترسم توروخدا اینجوری نکن...... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 دستای سورن با قدرت به در فشرده می شدن  

ت خودشو کنترل می کرد تا بالیی سر انگار به زور داش

 ناردونه نیاره

 : نلرز  

ی داری گند میزنی به اعصابم چرا ادامش وقتی میدون

 میدی؟؟!؟؟

 بگو کار کی بوده  

 وگرنه عصبانیتمو سر خودت خالی می کنم...

 نادونه بیشتر بهش چسبید و هق زد 

 : کسی نبود  

 توروخدا اروم باش

 جنگ درست نکن 

 خیلی خستم سورن از جنگو دعوا خستم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بیاری  از این همه ترسو نگرانی اینکه بالیی سر کسی 

 یا کسی بالیی سرت بیاره خستم

 توروخدا اروم باش 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 دست سورن آروم رو موهاش نشست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : گریه نکن.....

 فرم گریه نکن از دیدن گریت متن 

 ناردونه پلکاشو روهم فشرد 

 می ترسید ولش کنه

 : بگو نمیری 

 ا کسی کاری نداری تا منم گریه نکنم....بگو ب 

سورن : میگی باید از کسی که اینجوری کبودت کرده  

 بگذرم آره؟؟!؟! 

 ناردونه : کسی کاری نکرده.... 

 سورن جوابشو نداد 

 ش پرت می کنه می دونست االن داره با چشماش آتی

 : برو عقب نمیرم بیرون... 

 ناردونه مردد دستاشو برداشتو عقب رفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 به در تکیه داد : بریم بیرون؟!؟؟ 

 سورن چشماشو باریک کرد هنوز سیاه بودن 

 : کجا؟؟!؟  

 ناردونه : نمیدونم 

 بریم بیرون یکم آروم شی بعد برگردیم 

 سورن : ارومم..... 

 ناردونه : نیستی چشمات هنوز سیاهن..... 

 سورن : کلیدو بده.... 

 ناردونه : بریم بیرون.....

 دستی به چشماش کشید سورن کالفه  

درحد مرگ عصبانی بود : کدوم گوری می خوای 

 بری؟!؟!؟ 

 ناردونه لبشو گاز گرفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

اگه تو شرایط عادی بودن سر این حرفش قهر می  

 کرد

اما االن ترجیح می داد در برابر شایدم بحث می کرد  

 همه خشونتاش سکوت کنه

 : می خوام برم سر خاک مامان بابام.....  

 د ثانیه تو سکوت نگاهش کرد : نمیشه....سورن چن

 ناردونه : چرا؟!؟؟! 

 سورن : حتما اونجارو زیر نظر دارن.....  

 ناردونه : دلم واسشون تنگ شده.... 

 سورن : االن نمیشه..... 

 اردونه : باش پس....... ن

سورن : آخر شب می برمت به نیما میگم فک نکنم 

 ساعت دو سه شب کسی اونجارو بپاد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اون موقع می تونیم بریم.....  

ناردونه : چرا کسی باید واسه قبر پدر و مادر من بپا 

 بزاره؟؟!؟!؟ 

 سورن : آرش گذاشته داره دنبالت می گرده

 ناردونه به خودش لرزید 

اینکه دلش می خواست بکشتش اما بازم ازش می با  

 ترسید

فهمیدن اینکه آرش چقدر خطرناک واسش ترسناک  

 بود

 پیدام کنه چی میشه؟!؟؟!  : اگه 

سورن جلو رفت کش موهاشو بی توجه به نگاه متعجب 

 ناردونه باز کرد و با آرامش دوباره بست

 : هیچ وقت جواب این سوالو نمی فهمیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چون قرار نیست همچین اتفاقی بیوفته..... 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ه خیره نگاهش کردناردون

 : خودت باورت میشه؟!؟؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن موهاشو ول کرد و چونشو گرفت : چیو باورم  

 میشه؟!؟؟!؟

وی پنجه هاش بلند شد : اینکه عاشقم ناردونه ر 

 نباشیو......

 خودت باورت میشه عاشقم نباشی؟!؟؟  

 سورن فشاری به چونش وارد کرد

 : اوهوم میشه.....  

 کرد : تا حاال کاراتو دیدی؟؟!؟؟! ناردونه اخم کمرنگی 

 سورن : کدوم کارام؟!؟! 

 ناردونه : همین کارات.... نگرانمی..... مواظبمی......

 فکر می کردم آسیب دیدنم زیاد واست مهم نباش 

 ولی هست 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ببین سر یه کبودی جزئی چه الم شنگه ای به پا  

 کردی......

 سورن : اینایی که گفتی چیزای خاصی نیستن 

هر آدمی نگران چیزایی که مال خودشن میشه و  

 ازشون مواظبت می کنه...... 

از  ناردونه : اره ولی هیچکس بخاطر همچین چیزی

 خوبش نمیزنه 

 بزار یه مثال از ادمای عاشق برات بزنم سورن......

سرشو جلوتر برد لباشو نرم رو گونه سورن کشید اما  

 نبوسید

 ..... : آدمای عاشق دیوونگی می کنن 

مثال نصف شب کسی که دوست دارنو می برن بستنی 

 فروشی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 واسشون بستنی می خرن

 باهاشون حرف میزنن  

 تو برفا باهاش راه میرن

 و واسش آدم برفی درست می کنن 

 نگرانش می شن هی میگن مواظب باش نخوری زمین 

 اون کارو نکن دستو پاتو می شکنی.....  

 کی کبودت کرده کی چی گفته

 اگه یکی بهت چیز بدی بگه تهدیدش می کنن 

 آدمای عاشق پیش معشوقشون خاص میشن 

 اال بجز من نگران کسی بودی؟؟!؟! تا ح 

سورن چشماشو بست و اروم گردن ناردونه رو نوازش 

 کرد : نبودم.....

 ناردونه : بخاطر تولد کسی از خوابت زدی؟؟!؟؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : نه.....  

 ؟! ناردونه : دوستم داری؟؟!

 سورن : نه

هزار بارم که بپرسی جوابم عوض نمیشه خانوم  

 دکتر.......

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 حاال که تا اینجا پیش اومدی 

 بزار من واست چندتا مثال بزنم 

 میدونی آدمای دیوونه چجوری ان؟!؟!؟

 ناردونه : میدونم..... 

میدونی یه نابغه دیوونه که کل زندگیش تو  سورن : 

 جنون زندگی کرده چجوریه؟!؟؟؟!؟ 

 ناردونه مکث کرد نمی دونست چی بگه.....

 سورن : نمی دونی؟؟!؟! 

 پس بزار من برات بگم.....  

 همچین آدمی فقط به فکر نابود کردن دشمناش 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

فقط به فکر خراب کردن هر چیز قشنگیه که تو این 

 ت دنیاس

 اک  وحشتناک  خطرن

 باید از همچین آدمی فرار کنی 

 چون هیچ قلبی واسه عاشق شدن نداره 

 چون هیج کسو دوست نداره

 چون حتی خودشم دوست نداره  

 همچین آدمی بجز ویرونی چیزی نداره و هیچ وقت..... 

 هیچ وقت عاشق نمیشه..... 

 نمی تونه بشه..... 

 .!؟؟!؟ ناردونه : پس چجوری نگران میشه

 سورن : همه کاراش رو برنامس 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نگرانیاش، کمکاش، بودناش، وقت گذاشتناش، بستنی 

 خریدناش، 

 تو برف قدم زدناش، آدم برفی درست کردناش.....

 همش از رو برنامس  

 می خواد که انجام میده 

 چیزی به اسم احساس توش وجود نداره

هر کاری که می کنه و باعث میشه تو قلبت بلرزه واسه  

 دن به هدفیه...... رسی

 ناردونه سرشو تو گردن سورن فرو کرد 

 : به هدفش میرسه؟!؟؟! 

سورن : می رسه تا حاال نشده هدفی داشته باش و 

 نرسه.... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه : خوب همین که بدونم به چیزی که می خواد 

 کنه.......می رسه آرومم می 

دست سورن رو گونش نشست : احمق کوچولو باید  

 باشی..... مواظب خودت

 ناردونه : الزم نیست باشم 

 تو هستی 

 تو مواظبمی  

حتی اگه انکار کنیو بگی نیستی حتی اگه بخاطر برنامه 

 و هدفتم باش

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نهم_و_هشتاد_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 ظبمی بازم موا

 پس الزم نیست بهش فکر کنم...... 

 سورن هومی کشید ناردونه 

 هدفت از این کارا چیه؟!؟!  :

 عاشق کردن من؟؟!؟!؟ 

سورن : فکر می کنی عاشق کردنت انقد سخته که 

 تبدیل شه به یه هدف و واسش برنامه ریزی کنم؟!؟؟!

 ناردونه : نمی دونم نیست؟؟!؟!؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : نیست 

غرق شدی که الزم نیست هیچ کاری  جوری تو عشقم 

 واسه نگه داشتنت بکنم....

 ه : ولی می کنی..... ناردون 

 درسته میگی از رو هدف بودن

ولی میشه بگی چه هدفیه که برنامه ریزیش بستنی  

 خریدن و آدم برفی درست کردن واسه من؟!؟؟!؟

 سورن : خیلی سوال می پرسی........ 

 ناردونه سرشو بلند کرد 

: میدونی سورن این روزا خیلی به داشتن یه زندگی  

 .. نرمال فکر می کنم...

وم همش میگم ینی میشه منو تو بتونیم یه زندگی ار

 داشته باشیم!؟؟!؟؟ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 میشه بیخیال همه دیوونه بازیای دنیا زندگی کنیم.... 

 میشه یروز بدون ترس از مرگ زندگی کنیم....

 درسته مرگ همیشه هست  

 ولی دلم می خواد مثل یه ادم نرمال بمیرم

 نه ادمی که کشته شد 

 یا خودشو کشت 

 هر روز صب که بیدار میشم قرص می خورم  

 حافظم برگشتهبا اینکه 

 ولی بازم می خورم  

استرس اینکه بالخره کی یه بالیی سر تو یا نیما میاد 

 خفن می کنه 

 شما تنها کسایی هستید که واسم موندید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

وقتی اینجوری جونتونو میندازید تو خطر قلبم به درد 

 میاد... 

 هایی خیلی ترسناک......می ترسم شمام برید تن

 سورن نفس عمیقی کشید 

 ردونه سرشو بلند کرد نا 

چشماش به حالت طبیعی برگشته بودن دیگه خبری از 

 سیاهی نبود 

 : دو باز کن بریم بیرون

 ناردونه کلیدو سمتش گرفت : کسی نزن خب؟!؟!؟ 

 سورن سرشو تکون داد 

 درو باز کرد و بیرون رفت 

 : بیا یچیز بخور 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ردونه : ادمای عاشق نگران غذا خوردن معشوقشون نا 

 میشن

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نودم_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 سورن نیشخندی زد و درو کامل باز کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه با لبخند چرخید

 با دیدن نیما چشماش گرد شدن  

 نیما : بیاید پایین صبحانه.....

 ناردونه : باش..... 

 بود با اینکه نیما از همه چیز خبر داشت صداش ضعیف 

 اما بازم تو این شرایط معذب بود  

 سورن درو جلو کشید

 : لباستو بپوش 

 ناردونه هینی کشید سریع تیشرتشو پوشید 

 آبروش به طور کلی جلوی نیما رفته بود 

 لعنتی به سورن فرستاد  

 یه داده بود دست به سینه به دیوار تک

 کرد و کاراشو نگاه می 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خداروشکر نیما وقتی خجالتشو دید رفت

: آدمای عاشق از فریاد زدن عشقشون نمی ترسن  

 عزیزم......

 ناردونه با خشم نگاهش کرد : ابروم رفت.....

 سورن : بهش گفتی باهم خوابیدیم خجالت نکشیدی 

 االن که عشقتو فریاد میزنی خجالت می کشی!؟؟!  

 بشو نداد ناردونه از اتاق بیرون رفتو جوا

 بحث کردن با سورن مثل همیشه بی فایده بود

 خیلی راحت کیشو ماتش می کرد 

 یجوری ادمو می پیچونه که راهی واسه فرار پیدا نکنی 

 پشت میز نشست  

 ام ندهسعی کرد رفتار عجیبی در برابر بهراد انج

 وگرنه سورن جنگو شروع می کرد  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : صبح بخیر علی : صب بخیر

 را قرمزن اول صبی گریه کردی؟؟!؟!اااا چشمات چ 

 نگاه همه چرخید سمتش : نه بابا گریه چی  

 حموم بودم کف رفت تو چشمم

 موهامم نتونستم خشک کنم...... 

با دیدن موهای خیسش نگاه ازش گرفتن نفس راحتی  

 کشید

 یشب چیزی پیدا کردید؟؟!.؟!: د 

 نیما : کار گود برداریشون تموم شده بود 

  دیر رفتیم 

تقریبا همون تایمی که تو حافظتو از دست دادی کارو 

 شروع کرده بودن.......

 نسیم : احساس می کنم هیچ پیشرفتی نمی کنیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

انگار داریم تو یه هزارتوی لعنتی دور خودمون می 

 چرخیم.... 

 ه تو اینجا نیستی که اطالعات بهمون بدیبهراد : مگ

 تو این چقد وقت مفت خوردی خوابیدی  

 چ کمکیم نکردیهی

 نظرت قفل دهنتو باز کنیو حرف بزنی.... 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_نود_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 سکوت سنگینی تو فضا پیچید 

 همه می دونستن مخاطب حرفش کیه

 نیما : دیروز بهت چی گفتم بهراد؟!؟  

 بدون اینکه منتظر جوابش بمونه سمت سورن چرخید

 با بهراده سورن: حق  

 وقتشه حرف بزنی 

اگه گذاشتم اینجا بمونیو به عنوان یه ادم تحت تعقیب  

 قرارت ندادم 

 بخاطر اطالعاتیه که داری.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن خشک و سرد نگاهشو کرد انگار حرفاشونو  

 دهنشنی

 علی : شاید بهتره ارشو بگیریم  

 احتماال اون زودتر به حرف بیاد

 سورن : نه نمیشه  

 ازش واسه گرفتن اصلیاشون استفاده کنیم..... باید

 نیما : اصلیا کین؟؟!  

 سورن : با ساواش حرف زدی....

 بهت راجب چیزی که اختراع کردیم گفت؟!؟ 

 نیما سرشو تکون داد : گفت.... 

 اواش از همه چیز خبر ندارهسورن : س 

 بعد از اون تنهایی یه چزایی بهش اضافه کردم 

 ابر کردکه تاثیرشو صد بر 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چیزی که حتی ساواشم از پسش بر نمی اومد..... 

 نیما :بر نمی اومد یا نخواستی پاش گیر بشه؟؟!؟!  

 سورن : هردوش......

 ناردونه بهت زده نگاهش کرد 

بعد از خودش این اولین کسی بود که می دید سورن  

 بهش اهمیت می داده

 : ساواش کیه؟!؟ 

 کار می کرده نیما : یکی که سورن قبال باهاش 

 تو این ساال کلی با پلیس همکاری کرده  

 مثل سورن نابغس

قبال که جوون بودن یه دارو ساختن که می تونه خیلی  

 مغزو از کار بندازه راحت

 علی : ینی بکشتش؟!؟!؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن : مرگ نیست

 زندست  

 همه عالئم حیاتیشون سرجاش 

 راه میرن غذا می خورن حرفم میزنن

کلی در اختیار کسین که دی ای ایش با این اما به طور  

 دارو قاطی و وارد بدنشون شده 

 سهیل شوکه نگاهش کرد 

 ن : می تونن باهاش مردمو کنترل کن

نیما : بهتره بگیم می تونن باهاش یه ارتش از ادمای 

 بی احساس و نترس از مرگ درست کنن

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 دوم_و_نود_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

ناردونه بهت زده به سورن خیره شد واقعا همچین 

 چیزی ساخته بود؟!؟!؟؟! 

اگه واقعا تونسته باش همچین چیزی بسازه نه فقط 

 ایران 

 بلکه همه کشورای دنیا سعی می کنن به دستش بیارن

 اون وقت دیگه جایی واسه فرار وجود نداره  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 .. می خواد داشته باشنش..... چون قطعا همه دلشون

 سهیل چند بار پلک زد تا از شوک بیرون بیاد

 ؟!: واقعا همچین چیزی ساختی؟!؟ 

 این دقیقا سوال همشون بود......  

 سورن سرشو تکون داد

 : ساختم ولی نابودشم کردم 

 االن فقط اطالعاتش تو مغزمه 

 ساواشم یه سری اطالعات داره 

 می تونه چیز خوبی بسازه 

 میرن ولی ناپایداره سریع می 

 واسه همینم من یسری چیزا بهش اضافه کردم......  

 ......سهیل : نباید می کردی

 بهراد : چرا ازش واسه خودمون استفاده نکنیم؟؟!؟! 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 همه شوکه سمتش چرخیدن 

 نیما : منظورت چیه؟!؟؟! 

 بهراد : اگه واقعا بشه همچین چیزی ساخت  

ده می تونیم ازش واسه ساختن ادمای خودمون استفا

 کنیم 

به نظرم ارشو بگیریمو تبدیلش کنیم به همین چیزی 

 که سورن ساخته

تونیم ازش واسه گرفتن اطالعات استفاده می  

 کنیم......

 نیما : همچیم کاری نمی کنیم 

 بار اخری بود حرفشو زدی.....  

 بهراد کالفه خودشو جلو کشید 

 : مگه غیر از اینه که حکمش اعدامه
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

کرده یا تو درگیری و فرار می میره یا  بخاطر کارایی که 

 اعدام میشه 

برد کارامون استفاده  پس می تونیم ازش واسه پیش

 کنیم..... 

 نیما : نیاز داریم باال دستیا تایید کنن که نمی کنن 

بهراد داریم زور می زنیم کسی نتونه از همچین چیزی 

 استفاده کنه 

 و کسیو به همچین هیوالیی تبدیل نکنن

 خودمون بیایم ازش استفاده کنیم..... بعد 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سوم_و_نود_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 خودم بیشتر از شما به خون ارش تشنم 

 هم بخاطر بالهایی که سر ناردونه اورده

هم بخاطر بالهایی که سر رها اورده می خوام سر به  

 تنش نباش 

که تیکش ن تیاگه ساواشو تهدید نمی کردم تا اال

 کرده بود..... 

 سورن : باید میزاشتی بکنه..... 

 نیما : نمیشه نباید دستتون به خون الوده شه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

همین تو با کشتن اون دو نفر کلی خودتو انداختی تو 

 دردسر 

 قراره پدرم در بیاد تا تورو نجات بدم

 تونم بزارم بقیه ام همچین کاری کنن.....نمی 

 نجات می داد.....  منو ناردونه : سورن داشت 

 نیما نیم نگاهی بهش کرد : میدونم 

بخاطر همینم می خوام تموم تالشمو واسه نجاتش 

 بکنم و می کنم 

ولی دلیل نمیشه هرکی از راه رسید شروع کنه به 

 کشتن بقیه..... 

 ما اینجاییم تا جون ادمای بی گناهو نجات بدیم

 نه اینکه جونشونو بگیریم...... 

 نا بی گناه نبودن...... بهراد : او 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : نبودن ولی..... 

 بهراد : اینجوری نمیشه نیما 

ما با ادمای معمولی و جنایتکارای همیشگی طرف 

 نیستیم 

 اصال نمی دونیم با چی طرفیم

نمی دونیم این ادما تا حاال چه کارایی کردن یا به چه  

 چیزایی رسیدن 

دیگه ام  شاید در کنار سورن و ساواش چندتا نابغه

 داشته باشن.....

 خدا می دونه تو این ساال چه چیزایی ساختن......  

 سورن : ندارن..... 

 چون فقط من ساواشیم اینجوری افتادن دنبالمون 

 یخیال شنو برن سراغ بقیه وگرنه می تونستن ب
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 گیر انداختن ما خیلی سخته..... 

اگه همچین چیزی داشتن انقد رو گرفتن ما ریسک 

 کردن.... نمی 

 ناردونه : اگه بگیرنتون چه بالیی سرتون میارن؟؟!؟!؟ 

 سورن با مکث نگاهش کرد : مشخص نیست 

به احتمال زیاد اولش مجبورمون می کنن اون دارو رو 

 ازیمدوباره بس

 بعد ازش رو خودمون استفاده می کنن  

 و هرچقد بخوان ازش می سازن 

 بعدش یا می کشنمون 

تن چیزای جدیدتر و کشنده تر یا ازمون واسه ساخ

 استفاده می کنن.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_نود_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه نفس سختی کشید 

 سورنم نفسشو بند میاوردحتی تصور کشته شدن 

 : چیزی نمیشه.....  

 بیشتر از سورن داشت به خودش دلداری می داد 

 اه ازش گرفت :سورن پلکاشو رو هم فشرد و نگ
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 باید ارشو بگیریم...... 

 نیما : هنوز چیز زیادی از باال دستیا نمی دونیم.....  

سورن : میدونیم امروز خیلی از اطالعاتی که دارمو 

 میدمبهتون 

 وقتشه کار اصلی مونو شروع کنیم.....  

 ناردونه لرزید قرار بود واقعا شروع کننن

ا جدی نگاهش کرد ترسناک بود خیلی ترسناک بود نیم 

 از پشت میز بلند شد

: تا ده دقیقه دیگه همه تو سالن باشید وقتشه شروع  

 کنیم...... 

 جو سنگینی بود

 انگار همه ترسو حس می کردن 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

که تموم این مدت داشتن رو پرونده کار می با این 

 کردن 

اما شنیدن اطالعاتی که سورن داشت چیز ساده ای 

 نبود 

کلید حل این پرونده رو به دست  انگار واقعا داشتن

 میاوردن 

 ینی ممکن بتونن بالخره تمومش کنن

بالخره از دست این پرونده لعنتی خالص شن و به  

 زندگی نرمالشون برسن....... 

 سورن : ارش یه ادم خیلی سطح پایینه 

 اما بخاطر گند کاریای زیادش چیزای زیادی فهمیده 

زش حرف واسه همینم می تونیم با شکنجه ا

 بکشیم...... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : کسیو شکنجه نمی کنیم..... 

 سورن : شما نمی کنید من می کنم.... 

 بهراد : منم هستم.... 

 شدی بهراد.....نیما شوکه نگاهش کرد : دیوونه 

 این چه حرفیه؟!؟؟!  

بهراد : واسه تموم شدن این پرونده لعنتی دست به 

 هرکاری میزنم 

 رو شکنجه کنیم پس می کنیم اگه باید اون حروم لقمه

اون که در هر صورت می میره چه ما بکشیم چه  

 قانون....

 نیما : چه مرگت شده این چه وضع حرف زدنه؟!؟؟!  

 تو پلیسی نه قاتل چرا اینجوری می کنی؟!!

 بهراد : از این پرونده خسته شدم نیما  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بزار تمومش کنیم

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_دنو_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 نیما : می کنیم ولی نه اینجوری......

 باید یکم.....  نسیم : حق با بهراده نیما 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نیما : گفتم نه..... 

 همه سکوت کردن نیما عصبانی بود 

 همشون بودن استرس داشتن

 از شنیدن حرفای سورن می ترسیدن......  

سورن : همتون راجب دارو می دونید فهمیدن اینکه 

 ه باهاش چیکار کنن سخت نیست.....قرار

خیلی سال پیش وقتی من دو سالم بود یه سازمان  

 کیل میشه تش

این سازمان افراد نابغه ای مثل منو پیدا و به قول 

 خودشون شکار می کرد 

 هنوزم داره می کنه

اما بخاطر موشو گربه بازیاشون تعداد زیادی از ادمایی  

 که مثل ما بودن یا کشته شدن
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 خود کشی کردن یا 

اونایی که خودکشی کردن دلشون نمی خواست  

 همچین چیزایی بسازن و دنیارو نابود کنن 

 البته تعدادشونم کم بود 

 اون اوایل چون تعدادمون نسبتا زیاد بود

بی تردید اونایی که خیلی مخالفت می کردنو می  

 کشتن 

 اما بعد که تعدادمون کم شد ترسیدن 

 شتنو دست از کشتن بردا

 بقیه شروع کردن به خودکشی ولی بعدش  

 تا وقتی که فقط منو ساواش موندیم....... 

 تمرکز کل سازمان رو ما بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

شبانه روز چهار نفر پیشمون بودن تا یوقت خودکشی  

 نکنیم 

 یا اسیب نبینیم 

 بالخره منو ساواش شروع کردیم به ساختن اون دارو

 کنه دونستیم سازمان چیکارا میاولش نمی 

که فهمیدیم ساواش با هزار سختی فرار کرد ولی بعد  

 و من موندم...... 

نیما : فکر کردم خودتون خواستید بمونید و ساواش 

 راحت رفته..... 

 سورن : درواقع ساواش فرار کرد.....

 از کل نابغه ها فقط ما دوتا ایرانی بودیم  

 بقیه واسه کشورای مختلف بودن......

 خوایمو ولمون کنن جوری نبود که برفتنمونم این 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ساواش فرار کرد و تموم این ساال تحت تعقیب بود

 و در تالش بودن تا بگیرنش  

 که البته اینارو خودت میدونی

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 ششم_و_نود_و_سیصد_پارت#

 

❌❌❌❌ 

 

 

 منم بعد از اینکه داروی پیشرفته رو نابود کردم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 شد نتونستم......قصد داشتم فرار کنم اما ن 

 وانمود کردم دیوونه شدمو حافظمو از دست دادم 

واسه همینم تو یه تیمارستانی که خودشون ساختن  

 بستریم کردن..... 

 همه تالششونو کردن تا حافظم بگرده..... 

 هر شکنجه ای که فکر کنی انجام دادم.....

دن باعث شد تا حدود ماده هایی که بهم تزریق می کر 

 عقلمو از دست بدم زیادی 

چشمامم بخاطر همین سیاه شدن و با تغییر احساستم 

 تغییر رنگ میدن...... 

ناردونه اون دوران که تو تیمارستان بودم یبار شکنجه 

 شدنمو دید...... 

 صورت ناردونه توهم رفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چشماش پر از خشم و اشک شدن نفس عمیقی  

 کشید :

 بود...... خیلی دردناک 

قع فرستادنت تیمارستان چند سالت نیما : اون مو 

 بود؟!؟؟! 

 سورن : پونزده.... 

ناردونه : ولی یادمه گفتی قبل از اینکه پات به 

 تیمارستان باز شه یه زندگی نرمال داشتی......

سورن : اره نسبت به زندگی االنم نرمال محسوب می  

 شد..... 

کردیم نمی دونستیم یه  درواقع اون اوایل که کار می

 ین چیزی هست همچ

 و انقد خطرناک
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

فکر می کردیم مثل خیلی از جاهای دنیا یه مشت نخبه  

 ایم 

 که واسه تولید دارو و نجات جون ادما تالش می کنیم

با اینکه از همون بچگی ام یه دیوونگی خاصی داشتم  

 و عجیب غریب بودم 

رم واسه ولی بازم فکر می کردم کارم درسته و دا

 ش می کنمنجات جون ادما تال

 نه واسه نابود کردن دنیا..... 

 نیما : از چند سالگی شروع به کار کردی؟!؟؟! 

 اصال چجوری پیداتون می کردن!؟!  

سورن : از دوازده سالگی البته کنارش تا چند سالیم 

 مدرسه معمولی می رفتم.... 

 ساواش اما دیر تر تقریبا از پونزده سالگی شروع کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 اما به اندازه من باهوش نبود....از من بزرگ تر بود 

ولی بازم نسبت به خیلی از نابغه های دیگه ای که  

 اونجا بودن باهوش تر بود 

 ما دوتا تونستیم زنده بمونیم واسه همینم

هم زبون بودنمون باعث شد بهم نزدیک شیم و هوای  

 همو داشته باشیم......

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 تمهف_و_نود_و_سیصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

❌❌❌❌ 

 

 

 ناردونه مردد نگاهش کرد

 : اون خوابایی که تو بچگی می دیدی چی؟!! 

 سورن : نمیدونم 

 نا مفهومن.... اون خاطره ها واسه خودمم 

 ناردونه : خانوادت!؟؟ 

 سورن : اونم نمیدونم  

 هیچ وقت نتونستم بفهمم چه اتفاقی براشون افتاد

 چیز زیادیم ازشون یادم نمیاد....  

 مطمعن نیستم خانواده ای داشتم یا نه..... زیاد

 نیما دستی به پیشونیش کشید  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بودن سورن این وسط از همه چیز عجیب بود

 : چجوری پیداتون می کردن؟!؟ 

 سورن : کار سختی بود.....  

 ولی اکثرا یسری نشونه های یکسان داشتیم.....

توبچگی نمی تونستیم خیلی با بقیه خوب ارتباط بر  

 کنیم  قرار

 و همیشه تو خودمون بودیم

بخاطر اینکه زیاد می فهمیدیم نمی تونستیم بودن  

 پیش افراد همسنمونو تحمل کنیم

درسایی که تو اول ابتدایی بهمون می دادنو ما خیلی  

 زودتر یاد می گرفتیم 

تا جایی که تو کالس اول به اندازه کسی که به طور 

 کلی مدرسشو تموم کرده می دونستیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خیلی سخت بود که بخوایم با همچین چیزایی کنار 

 بیایم

و اکثرا بخاطر همچین چیزایی مشکل درست می  

 کردیم.... 

ن سالی که سازمان تشکیل شد هر پنج سال یکبار از او

 یه ازمون عجیب غریب می گرفتن

که حتی واسه کسایی که دانشگاه می رفتن هم سخت  

 بود

 هارم... چه برسه به دانش اموزای سوم چ 

 با همین چیزا می تونستن پیدامون کنن...

نیما : چجوری همچین کاری می کردن ینی تو کل دنیا  

 دن؟!؟؟! انجامش می دا
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن : نه فقط تو کشورایی که تعداد نخبه های 

 زیادی داشته 

مخصوصا ایران که نرخ فرار مغزهاش زیادم بوده و 

 هست.....

 رفتن....بهراد : خیلی حساب شده جلو می  

 

 

❌❌❌❌ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_نود_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 نه؟!؟!؟نیما : اسم و اطالعاتشونو میدونی مگه 

اگه واقعا این همه سال پیششون بوده باشی باید  

 اکثرشونو بشناسی.....

 سورن : میدونم 

 ولی مطمعن نیستم کدوماشون زندن...... 

 اقا بینشون افتاده باشتو این مدت ممکن خیلی اتف 

 احتمال اینکه ادماشونو عوض کرده باشن زیاده...... 

 نیما : همه رو که نمی تونن عوض کن 

 باید شانسمونو امتحان کنیم.....  

 سورن سرشو تکون داد 

 یه کاغذ سفید از رو میز برداشت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

و شروع به نوشتن اسم و اطالعات ادمایی که می 

 شناخت کرد

 زمانشون ایرانیم بود؟؟!؟! بهراد : تو سا 

 سورن : اره تعدادشونم کم نبود 

 علی شوکه نگاهشون کرد

 !؟؟! نیما سرشو تکون داد : چی شد؟ 

 علی : این ادما.... 

 بهراد : این ادما چی؟؟؟!! 

 چرا نصفه حرف میزنی؟!؟؟! 

 علی : چی میشه اگه این ادما 

 تو ایران جزو باال دستیای خودمون باشن؟؟!؟!؟

 ما تکون محکمی خورد نی 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

علی : اینجوری که سورن گفت ادمای پر نفوذی بودن و 

 هستن

بتونن هشت نه سال  وقتی انقد تو ایران نفوذ دارن که 

 مخفی بمونن

 و این همه کار کنن 

 ینی نمی تونن ادمای معمولی باشن  

 حتی اگه باال دستایی خودمونم نباشن 

 ....جزو مسئولین و باال رتبه های کشورن..

 نسیم : فک نکنم همچین چیزی باش علی 

 داریم راجب ساخت یه ارتش بی رحم حرف میزنیم 

 چرا کسایی که دارن کشورو اداره می کنن بخو......  

 انگار تازه متوجه حرفش شد

 : اونام می خوانش..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ناردونه نگران به نیما نگاه کرد 

 رنگش حسابی پریده بود 

 ددستی به یقه لباسش کشی 

ی از پیش : اگه واقعا اینجوری باش نمی تونیم کار 

 ببریم...... 

 بهراد خنده پر از خشمی کرد

 : همچین چیزی ممکن نیست 

 خیلی وقته داریم رو این پرونده کار می کنیم 

 اگه واقعا همچین چیزی بود 

 خیلی وقت پیش هممونو کله پا کرده بودنو 

 پرونده رو بسته بودن......
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_نود_و_سیصد_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

این همه امکانات و تجهیزات بهمون دادن واسه 

 هیچی؟؟!؟! 

 علی : نمیدونم 

 مطمعن نیستم 

 ولی اگه واقعا همچین چیزی باش کارمون تموم...... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 سورن برگه پر شده رو روی میز انداخت 

 : این اطالعاتو چک کنید..... 

 میگم احتمال داره عوض شده باشنواسه این 

 چون همون موقع هم بینشون چند دستگی بود.....  

مطمعنن هرکس دوست داره همچین چیزیو واسه 

 کشور خودش داشته باش 

پس ممکن افرادی تو ایران شمارو گذاشته باشن 

 ......واسه گرفتن اطالعات از من

 شاید می خواستن شما این اطالعاتو از من بگیرید  

 چون من بهتون اعتماد می کردم

 دارو رو براتون می ساختم......  و 

 نیما : چی میگی سورن؟!؟؟! 

 هیچ کس اینجا..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 نگاهش میخ بهراد شد

 یاد حرفای دیروزش افتاد  

انگار همچین چیزی تو سر بقیه ام بود چون همه بهش 

 خیره شده بودن..... 

 بهراد اخماشو توهم کشید

 ره شدید به من؟؟!: چتونه چرا خی 

 ک دارید!؟؟!؟نکنه به من ش 

 نیما چنگی به موهاش زد 

 : بیاید اول اطالعات سورنو چک کنیم 

 نباید ایتجوری بیوفتیم به جون هم 

سختی پرونده داره فکرمونو سمت چیزایی که نباید  

 می کشه...... 

 بهراد با عصبانیت بلند شد و بیرون رفت 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

باعث شد ناردونه تکون صدای بلند کوبیده شدن در 

 محکمی بخوره 

 نگاهی به سورن کرد 

 هیچ حسی تو صورتش نبود

ولی ناردونه اینبار خوب می تونست احساساتشو  

 بخونه

 انگار دقیقا به چیزی که می خواست رسیده بود 

 نفسشو بیرون داد 

 : شما خیلی سال دارید باهم کار می کنید  

 کنید....  فکر نمی کنم کار درستی باش بهم شک

علی : موقع کار رو این پرونده انقد چیزای عجیب 

 دیدیم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

که وجود یه جاسوس بینمون توش هیچی محسوب 

 میشه..... 

 نمیگم بهراد جاسوسه یا داره خیانت می کنه

 فته باشولی اگه دستور از باال دستیا گر 

 کارش اشتباه به حساب نمیاد 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 رصدمچها_پارت#

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

 نه برای قانون

 نه برای خودش 

ولی واسه مایی که این وسط بازیچه شدیم خیانت  

 محسوب میشه.....

 اگه واقعا اینجوری باش  

 مثل یه مهره اضافی یکی یکی حذفمون می کنن 

 ادمای خودشون بمونن..... تا جایی که فقط

 نسیم برگه رو از رو میز برداشت

 ارو چک کنیم : بیاید فعال این 

 این حرفا همش حدسو گمانن

 سهیل : علی چکشون کن.....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 علی سرشو تکون داد

نسیم اروم اروم اسمو اطالعاتو می خوند و علی تند  

 تند سرچ می کرد

 نصفشون ایرانی نبودن 

 و به طور کلی هیچ اطالعاتی ازشون وجود نداشت......  

 سورن دستی به گردنش کشید

 م شد و اروم گفت : ناردونه سمتش خ 

 بدنت درد نمی کنه؟!؟؟! 

 سورن بدون اینکه نگاهش کنه سرشو تکون داد 

 نیما : ادرس جاهایی که نگهتون می داشتنو داری؟؟!؟! 

 سورن : نه 

 منو با ماشین مخصوص تیمارستان از اونجا بردن  

 چیز زیادی ازش یادم نمیاد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مسیرو اصال نتونستم ببینم..... 

 نیما از کامران چخبر؟؟!؟! ناردونه :  

 نسیم : کامران کیه؟!؟؟! 

 علی : همون دکتر دیوونه....

 : خبر خاصی ازش ندارم نیما 

 تیمارستان کال از بین رفته 

 اونم دیگه اونجا نیستش 

تو این مدت انقد درگیر کارامون شده بودم که اصال  

 اونو یادم نبود.....

ن یسری اطالعات ناردونه : کامران درباره گذشته سور 

 داشت 

 البته داشت دروغ می گفت 

 اومدهولی بازم معلوم بود از سمت اونا 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 قصد داشت حافظه سورنو دست کاری کنه.....  

 نیما : چیزی ازش یادت نمیاد سورن؟؟! 

 قبال جایی ندیده بودیش؟؟!؟ 

 سورن : نه چیز خاصی یادم نیست

 همون موقع هام چیز زیادی ازش نمی دونستم  

 ولی مشخص بود درباره وضعیتم می دونه.....

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من _دیوانه_مرد#

 یکم_و_چهارصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

نیما : اول اطالعات اینارو بگیریم بعد میرم سراغ 

 اون.... 

 سهیل : چرا انقد داریم دست دست می کنیم نیما؟؟!؟! 

بجای اینکه انقد مخفیانه همه چیو پیش ببریم یهو 

 راغشون بریم س

 رسیده دستمون تا همین االنم کلی اطالعات

ارشو کامرانو افراد تو این لیستو سریع می تونیم  

 بازداشت کنیم....

 علی : با کدوم مدرک؟!؟!؟  

 بهراد : سورن مدرک همه گند کاریاشونه.....
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 ساواشم می تونه شهادت بده 

 اونم تموم مدت باهامون همکاری می کرده..... 

 ینا کافی نیستننیما : ا 

ایم بریم تو دلشون سریع اگه انقد واضح بخو 

 نابودمون می کنن....

 سهیل : لعنتی ما مثال پلیسیم.....  

 علی : اگه پای کله گنده های ایران وسط باش

 ما هیچی نیستیم سهیل هیچی..... 

 فقط یه مشت مهره سوخته میشیم  

 هم خودمون هم خانواده هامون..... 

 جله کاری کنیمنباید با ع

 قدم به قدم میریم جلو  

 این همه سال صبر و تالش کردیم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 بازم ادامش میدیم...... 

 درضمن هیچ مدرکی علیه کامران و ارش نداریم  

 فقط دوتا شاهد داریم 

که اگه مشخص شه جفتشون با سورن و ساواش در 

 ارتباطن 

 جونشون میوفته تو خطر..... 

 .....سهیل : همین االنشم میدونن

 مسر ساواشو شاید بدونننیما : ه

 ولی مطمعن نیستم

 ارش اگه می دونست رها با ساواشه یه حرکتی میزد 

 البته بعید میدونم ساواش زندش بزاره 

 تا همین االنم با تهدیدای من سرجاش مونده.....  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن : فکر می کنی ساواش از تهدیدات می 

 ترسه؟؟!؟؟!

 یا حساب میبره؟!؟؟! 

 با چشمای به خون نشسته نگاهش کرد نیما  

: نه ولی بخاطر زنو بچشم که شده می خواد این 

 پرونده سریع تر بسته شه 

 واسه همینم تا حد ممکن همکاری می کنه 

 کاری که توام دقیقا باید انجامش بدی

بجای اینکه روزی دو کلمه بگی کل اطالعاتتو یجا بده  

 بیرون

د چند هفته پیش می مو بایچیزایی که االن فهمیدی 

 فهمیدیم
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 من_دیوانه_مرد#

 دوم_و_چهارصد_پارت#

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

چیزایی که دو هفته دیگه به زور می خوای بگیو االن 

 بگو......

 سورن پوزخندی زد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

: هر اطالعاتی که بهتون میدم دقیقا سر زمانش بهتون  

 میرسه 

 شه.....به موقعش می فهمی چرا انقد داره طول می ک

 نیما : درسته عقل کلی ولی خدا نیستی  

 اگه تنهایی می تونستی از پسشون بربیای

 خیلی وقت پیش کارشونو تموم کرده بودی 

اینجایی که کمک کنی پس انجامش بده هرچی  

 دونی بگو......می

 ناردونه ترسیده به سیاهی چشمای سورن خیره شد 

 عصبانی بود 

 سمت نیما خم شد 

 ب اروم باشید: خیلی خ 

 با جنگو دعوا هیچی درست نمیشه نیما......  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 فعال این اطالعاتی که گرفتیدو چک کنید 

 واسه بقیش بعدا یه کاری می کنیم

 نیما نفس عمیقی کشید و بلند شد  

 رم حیاط میای؟!؟؟!: می

 دلش نمی خواست ناردونه رو پیش سورن بزاره  

 ناردونه نیم نگاهی به سورن کرد

 ارومش می کرد باید  

 : نه تو برو سرده یه چیز بپوش.... 

 نیما سرشو تکون داد و بیرون رفت...... 

 سورن : بیا اتاقم

 بدون مکث از پله ها باال رفت  

ناردونه بی توجه به نگاه سنگین و خیره نسیم و علی 

 پشت سرش راه افتاد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 چقد جو متشنج بود 

 نشد قرار بودن برن سر خاک پدر مادرش ولی وقت 

 درو بست و بهش تکیه داد  

 سورن رو به روی پنجره وایساده بود 

 میزدن  نگاه خیرش به نیما و بهراد بود داشتن حرف

 ناردونه : خوبی؟؟!؟ 

 سورن : بیا اینجا 

 ناردونه متعجب نزدیکش شد

 سورن کمرشو گرفتو جلوتر کشیدش 

 ناردونه به سینش خورد و وایساد : چی شده؟!؟! 

 گا کن سورن : ن 

ناردونه رد نگاهشو گرفت با دیدن نیما و بهراد سرشو 

 تکون داد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : چیه مگه؟!؟؟!  

 اوناست.....سورن : بهراد با 

 ناردونه : معلومه که هست پلیسه ها.....  

 سورن : با نیما و تیمش نه..... 

 نفس ناردونه تو سینش حبس شد 

 : منظورت از اونا....

 

 

‼️‼️‼️‼️ 

 

  من_دیوانه_مرد#

 سوم_و_چهارصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

‼️‼️‼️‼️ 

 

 

 سورن : اره با سازمانه...... 

 ناردونه اب دهنشو قورت داد

 معدش داشت میومد تو دهنش 

 ینی تموم این مدت زیر نظرشون داشتن 

 و از همه اطالعاتشونو خبر داشتن؟!؟!؟! 

 ناردونه : باید چیکار کنیم؟!؟؟!  

 سورن : باهام بیا.....

 د کرد : کجا؟!؟؟! ناردونه چشم گر 

 سورن : یجای دور 

 جایی که دست هیچ کس بهمون نرسه 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 مگه نمی خواستی بریم 

گه نگفتی رویای اینو داری که یه زندگی معمولی باهم م

 داشته باشیم...... 

 نادونه شوکه قدمی عقب رفت : چیزی شده؟؟!؟!

 این حرفا اصال شبیه تو نیستن  

 سورن داری می ترسونیم..... 

 رن : چیزی نشدهسو

فقط دارم بهت یه فرصت واسه داشتن یه زندگی  

 معمولی میدم 

 رسی..... می خوام به ارزوت ب

 نمی خوای؟؟!؟! 

 ناردونه چند ثانیه فکر کرد

 حرفایی که می خواست بزنه رو سبک سنگین کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 : می خوام منم  

 می خوام یه همچین زندگی باهم داشته باشیم

 ولی نه اینجوری 

 ما و بقیه بهت نیاز دارننی 

اگه تو بری احتمال حل این پرونده واسشون به صفر  

 میرسه.....

 اگه واقعا بهراد باهاشون باش  

 پس ما باید بمونیم و کمکشون کنیم.... 

سورن : نیما و بقیه حدس میزنن بهراد جاسوس 

 باش..... 

 ناردونه : هرچیم باش باز به کمک تو نیاز دارن

 بودم با کمال میل می رفتماگه فقط من  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چون اطالعات خاصی ندارم و کار بزرگی از دستم بر  

 نمیاد ولی تو..... 

 تو فرق می کنی سورن باید بمونی...... 

 سورن کمرشو محکم فشرد 

: حل این پرونده و کمک به نیمارو به زندگی خوبی که 

 می تونیم باهام داشته باشی ترجیح میدی 

خوشبختی خودت ترجیح  اونارو به خوشحالی و

 ؟؟!؟!میدی

 انقد واست مهمن،!؟؟! 

 ناردونه : هستن.... 

 

 

‼️‼️‼️‼️ 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 من _دیوانه_مرد#

 چهارم_و_چهارصد_پارت#

 

🔪🔪🔪🔪 

 

 

 دقیقا همین قدر که میگی مهمن.... _

 نیما واسم عین یه برادر بوده و هست 

 تو این مدت کلی حمایتم کرده کمکم کرده 

 نبود زنده می موندم یا نه...... نمیدونم اگه اون  

 سورن آتشین نگاهش می کرد 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

عصبانی بود مثل همیشه تحمل اینکه احساسات 

 ناردونه رو با کسی شریک شه نداشت

دهنشو باز کرد تا با سردی حرفاش تموم احساسات  

 خوبی که این چند وقت ساخته رو نابود کنه

 اما ناردونه اجازه نداد  

 ای نرم سورن گذاشت : انگشتشو اروم رو لب

 هیشش وایسا بزار حرفمو تموم کنم.....

 توام هستی 

 تو خیلی مهمی سورن  

 شاید ندونی یا خودتو بزنی به ندونستن 

 خیلی مهمی ولی 

 کم بخاطرت سختی نکشیدم 

 من این وسط هیچی نبودم هیچکی نبودم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

تنها دلیلی که خانوادمو از دست دادم و می خواستن 

 دی.....بکشنم تو بو

نه اینکه منت بزارم نه بخاطر عشقی که بهت داشتم  

 بود

اگه برگردم به عقب باز همون کارارو می کنم باز  

شم بخاطرت خودمو به ابو ریسک می کنمو از خط رد می

 اتیش میزنم سورن...... 

میدونی یسری وقتا به این فکر می کنم شاید باید به 

کردن چون واقعا جای تو منو تو تیمارستان بستری می 

 دیوونم..... دیوونم کردی..... 

 منو دیوونه خودت کردی..... 

گرمای لباشو پشت بند تیزی دندوناش احساس کرد با 

 بهش خیره شده بود  چشمای سوزان
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

حرفاش تاثیر سختی رو سورن گذاشته بودن اروم 

 انگشتشو مکید

ناردونه لرزید نفس سختی کشید دستشو عقب کشید  

ید : بجای این کارا یکم از زبونت استفاده و محو خند

 کنو حرفای قشنگ بزن...... 

سورن : حرفای قشنگ بلد نیستم اما کارای خیلی 

 نم بکنم میدونی که...... قشنگی می تونم با زبو

ناردونه لپشو از داخل گاز گرفت : االن وقت این چیزا 

 نیست

وسط همچین بحث جدی میزنی تو جاده خاکی......  

 ن نزدیک رفت فاصله شونو به اندازه یه نفس کردسور

لرزیدن مردمکای ناردونه رو دید نترسیده بود دیگه  

 زیاد ازش نمی ترسید
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

برد می دونست اگه بخواد زیاد  ولی هنوزم حساب می 

ازش سرپیچی کنه دیوونه میشه و دیگه چیزی جلو 

 دارش نیست...... 

نداشتم : دوسش نداری؟؟! ناردونه جلو رفت : اگه 

 اجازه نمی دادم حتی اندازه یه نفس لمسم کنی 

 چه برسه به اینکه وجب به وجب تنمو طی کنی......

 

🔪🔪🔪🔪 

 

 من _دیوانه_مرد#

 پنجم_و_چهارصد_پارت#

 

🔪🔪🔪🔪 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

سورن هومی کشید قصد نداشت کاری کنه نه االن که 

 وسط جنگ بودن

نه بوسه نرم و ارومی رو پیشونیش کاشت نفس ناردو 

 تو گلوش بند اومد سینش محکم تکون خورد

اینجور بوسیدن از طرف سورن خیلی عجیب بود خیلی  

عقب رفت : نمی تونی تهشو  عمیق و نزدیک بود قدمی

 پیش بینی کنی؟؟!؟!

سورن اخمی به فاصله بینشون کرد : من نابغه ام نه  

 پیشگو.....

تو ناردونه : نابغه معمولی که نیستی کال ازت چندتا  

دنیا هست.... سورن سرشو تکون داد : تصمیمت 

 همینه؟!؟؟!
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ناردونه جدی سرشو تکون داد : هست همینه سورن  

اید بمونیم اگه ما بریم نیما تنها میشه..... جفتمون ب

سورن : نیما نیازی به ما نداره که بخواد تنها بشه یا 

 نشه...... 

ناردونه : کمکشون کن این پرونده رو تموم کنن 

عدش باهم میریم.... سورن : فکر می کنی نیما یا ب

 بهراد میزارم من برم؟؟! 

نده که تموم ناردونه : مهم نیست اونا چی می خوان پرو

 شه میریم..... سورن : میای؟!؟؟

ناردونه : اره این پرونده کوفتی که تموم شه باهات  

میام مهم نیست کجا و چجوری تا تهش باهات میام 

 سورن 

باید از شر این ادما خالص شیم اگه نتونیم فقط اول 

نابودشون کنیم اونا مارو نابود می کنن....... میدونم 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

چیزا هست که نگفتی خواهش می کنم هنوز خیلی 

 همرو بگو بزار سریع تر تمومش کنیم

من خسته شدم از این همه ترس و جنگ دلم می  

....... سورن لبخند نرمی زد : خواد اروم زندگی کنم

 اهام بیا ناردونهب

 این تنها فرصتی  که داری 

می تونی دور از تموم این مشکال سختیا و ترسا باهام  

....... ناردونه سرشو تکون داد : نمی تونم زندگی کنی

 نمیشه......

سورن چند ثانیه نگاهش کرد چشماش سرد شدن و  

سرماشون تموم جون ناردونه رو بی حس کرد لرزید و 

 عقب رفت
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بی حرف بیرون رفت ناردونه چنگی به دیوار زد سورن  

و کنجش نشست دلش می خواست گریه کنه دلش 

 یره و فرار کنه اما نمی شدمی خواست دست سورنو بگ

نمی تونست نیمارو تو این شرایط ول کنه نیما هیچ  

 وقت ولش نکرد و همه جوره ساپرتش کرد 

نمی تونست مثل یه خیانت کار بهش پشت کنه قبول 

رد با سورن بره و نفهمید اتیش خطرناکی که خیلی نک

 وقت پیش روشن شده رو شعله ور کرد.......

ز متشنج تر می شد همه چیز بهم جو خونه روز به رو

 ریخته بود اعتماد نیما به بهراد کم شده بود 

با اینکه حرفی نمیزد و کار خاصی نمی کرد ولی همه 

 احساسش می کردن 

ته چیز عجیبی نبود همیشه سورن سرد شده بود الب

 اینجوری بود وقتی بین بقیه بودن سرد و بی حس بود
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ل همیشه همرو می انرژی ترسناکی که ازش میومد مث 

ترسوند و وحشت زده می کرد اما چیزی بدتر از 

نگاهای ترسناکش وجود داشت چیزی که ناردونه 

 درکش نمی کرد نمی فهمید چیه..... 

همینجوری بود اما بعد از نگاهای سورن اکثر مواقع 

اینکه درخواست رفتنشو رد کرد بدتر شد انگار کامل 

 رفته بود

انگار دیگه خبری از سورنی که می شناخت و بوسه  

 نرم رو پیشونیش کاشته بود نبود

 انگار اون لعنتی یه بوسه خدافظی بود 

 بدون اینکه بفهمه ازش خدافظی کرده بود...... 

 

🔪🔪🔪🔪 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _هدیوان_مرد#

 ششم_و_چهارصد_پارت#

 

🔪🔪🔪🔪 

 

 

تیه صدای وحشت زده علی بلند شد : این دیگه چه کوف

چه خبر شده؟!؟؟! نه نههه..... همه نگران سمتش 

 چرخیدن 

نیما : چی شده؟!؟! علی با صورتی که رنگ گچ دیوار 

شده بود نگاهش کرد : لپ تاپمو هک کردن همه چیز 

بودم همه چیزم تو  رفت همه اطالعاتی که جمع کرده

این لعنتی بود چطوری هکش کردن چطوری همچین 

 ....کاری کردن لعنتیییی...
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

از راه دور نمی تونن هکش کنن حتما یکی از نزدیک  

ویروسیش کرده نیما یکی یه برنامه خاص روش نصب 

 کرده چطور متوجهش نشدم لعنتی همه چیزم رفت...... 

ت : چی میگی نیما دست لرزونشو رو پیشونیش گذاش

 علی ینی چی این حرف؟!؟!؟ 

رسیده علی با درد لپ تاپو به دیوار کوبید ناردونه ت

... علی : ینی یکی از خودمون قدمی عقب رفت..

 کمکشون کرده.....

نیما خشکش زد سرشو تکون داد : بهراد کو؟؟!؟!  

سهلی بلند شد : اروم نیما نکن بهراد خائن نیست..... 

ن کاری کردههه.!؟؟!؟ سهیل : علی : پس کی همچی

 نمیدونم لعنتی ولی کار بهراد نیست

می تونید بهش شک کنید یکم  اون از خودمونه چطور 

 صبر کنید تا چند ساعت دیگه میاد خونه....... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

وضعیت بدتر شده بود حاال حتی سهلیم به بهراد شک 

داشت دو روز گذشت اما برنگشت باال دستیاشونم 

 خبری ازش نداشتن

مثل اینکه اب شده و تو زمین رفته بود دیدن چشمای  

که این همه سال قرمز نیما قلبشو به درد میاورد این

 بهش خیانت می شده چیز ساده ای نبود 

سورن هیچ حرفی نمیزد تموم مدت مثل شیری به بازی 

حیوونای ضعیف جنگل نگاه می کرد انگار همه چیز 

 واسش یه سرگرمی جالب بود...... 

دهنشو تو سینک تف کرد دستی به پیشونیش  اب تو

 کشید داغ بود مریض شده بود؟!؟؟! 

ی کرد از صب هرچی خورده بودو باال معدش درد م

 اورده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

پاهاش از ضعف زیاد می لرزیدن خسته به دیوار تکیه 

 داد و نشست فشار عصبی کار خودشو کرده بود

حالش اصال خوب نبود دستاش به سینک دستشویی  

 شدن به زور رو پاهاش وایساد صورتشو شست چنگ

ی گشنش بود لباساشو عوض کرد و پایین رفت دست 

 به معدش کشید دهنش تلخ شده بود..... 

نگاهی به سالن کرد نیما خونه نبود علی و نسیم و 

سهیل کنار هم نشسته بودن و به برگه های تو 

 دستشون نگاه می کردن

بود در یخچالو باز سورنم به احتمال زیاد تو اتاقش  

 کرد پر بود اما میلی بهشون نداشت

فریزرو باز کرد با دیدن بستنی شکالتی اب دهنشو  

 قورت داد 

 بی اراده نرم خندید لبشو گاز گرفت و اخمی کرد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 

 

🔪🔪🔪🔪 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هفتم_و_چهارصد_پارت#

 

🔪🔪🔪🔪 

 

 

ید از کی تاحاال بخاطر بستنی می خنددیوونه شده بود 

اونم وسط همیچن شرایطی سرشو تکون داد بستنیو 

 برداشت پشت میز نشست اما بعد پشیمون شد
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

بلند شد و بیرون رفت هنوز یکم برفای یخ زده رو  

 زمین بود 

هوا خیلی سرد بود بی توجه با لذت بستنیو خورد 

مهم  دندوناش یخ زده بود داشت می لرزید اما واسش

 می تونست توصیفش کنه نبود انقد لذت بخش بود که ن

بالخره دست از سر ظرف خالی برداشت با شنیدن 

صدایی از سمت جایی که قبال توش ورزش می کردن 

سمتش چرخید با تعجب جلو رفت کسی داخلش 

 بود؟!؟!

شاید نیما بود شایدم گربه ای چیزی توش رفته بود  

نزدیک رفت قفل درو با سختی باز کرد یه بوی بدی تو 

عقی زد و یه قدم عقب رفت بدنش  صورتش خورد

 لرزید 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

خم شد و تف کرد چشماش پر از اشک شدن استینای 

بلند لباسشو جلوی دماغش گرفت نفسشو تا حدودی 

 حبس کرد و داخل رفت 

داخل میومد جلو رفت صدای ناله ارومی شنید نور کمی 

ترسیده مکث کرد گربه نبود صدای ادم بود با فکر 

نگران جلو رفت یکی با دستو اینکه شاید نیما باش 

پاهای بسته رو زمین افتاده بود زمین دورش خیس 

 شده بود 

بوی ادرار حالشو خراب کرد سرشو جلو برد با دیدن 

دای جیغشو پشت لباش بهراد عقب رفتو زمین خورد ص

 خفه کرد

خون رو صورتش خشک شده بود به سختی قابل  

 ید شناسایی بود وحشت زده بلند شد و بیرون دو
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

می خواست جیغ بزنه و کمک بخواد با شنیدن صدای 

 زنگ گوشیش سریع جوابش داد مطمعن بود نیماست

: الو نیما.....نیما اینجا....من.....من بهرادو پیدا  

 . تو حیاط پشتییی.....کردم.....

صدای فریاد نیما را شنید و داخل رفت تا بقیه رو خبر 

 کند به سالن رسید

 وننهههه فرار کن می شنوی چی میگم : نرو داخل نارد 

 ......فرار کننننن ناردوننههه صدامو داری نرو داخلللل

ناردونه بهت زده جلوی سالن وایساده بود نمی  

 تونست حرفاشو بفهمه

 : چی!؟!؟؟!؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

صداش خشدار و لرزون بود نیما وحشت زده فریاد 

کشید : دارم میام نرو داخل بیا بیرون تا جایی که می 

 تونی بدو فرار کن اونجا امن نیست...... 

چشمای گرد و لرزونشو به علی و نسیم و سورن دوخت 

 یل کجا بود؟!؟!؟سه

هر سه بهش خیره شده بودن نگاهاشون عجیب بود  

 قدمی عقب رفت : نیما..... 

صدای نیما بغضدار شد : ناردونه تروخدا فرار کن نباید 

 بگیرنت خواهش می کنم...... 

گری عقب رفت چرا اینجوری شده بودن علی و قدم دی

 نسیم دیگه برگه ای دستشون نبود

شده بود وحشت ناک و نگاه نگاهشون مثل سورن  

 سورن جون از تنش می گرفت

 : چرا؟!؟!؟  
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

نیما : سورن اون کسی نیست که فکرشو می کردیم..... 

باید فرار کنی از اون خراب شده بیا بیرون اونا هیچ 

ه فکر می کردم نیستن خدایا ناردونه باید کدوم اونی ک

 خودتو نجات بدی...... 

 ای عقب رفتبا بلند شدن سورن قدم دیگه 

 علی و نسیم هم بلند شدن پشت سرش وایسادن 

 

 

🔪🔪🔪🔪 

 

 من _دیوانه_مرد#

 هشتم_و_چهارصد_پارت#
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

🔪🔪🔪🔪 

 

 

معدش بهم می پیچید قلبش تو دهنش میزد ینی چی 

ه می گفتن نیستن پس کی هیچ کدوم اونی ک

 بودن؟!؟؟!؟ 

نیما : الووو ناردونه صدامو می شنوی خواهش می کنم 

 بگو...... بگو که اومدی بیرون...... یچیز 

قطره اشکی اروم روی گونش جاری شد مژه هاش 

خیس شدن لبشو گاز گرفت : نیما من..... نتونست 

ادامه بده صدای نیما شکست : دارم میام نترس.... 

س هرچی بشه من هستم.... نگران نباش باش.... نتر

 میدونی که پیدات می کنم..... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

ت احساس می کرد وسط یه گله قدم دیگری عقب رف

 گرگ وایساده شایدم شیر

احساس آهوی بی پناهیو داشت که از همه طرف  

 محاصره شده......

عقب تر رفت می خواست فرار کنه نیما : سورن از  

یم بدتره ناردونه نمیشه باهاش اونی که فکر می کرد

 جنگید

از پسش بر نمیام باید فرار کنیم سورن....سورن یه  

هیوالی واقعیه کسی که از باال دستیای باالدستیام باال 

 تره..... اون لعنتی ادم نیست...... 

گوشی از دستش افتاد چرخید تا فرار کنه اما به چیزی 

 خورد و زمین افتاد ترسیده جیغی کشید 

ته تو سالن دای فریاد بلند نیما از پشت گوشی شکسص

 می پیچید سهیل باال سرش وایساده بود 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

صدای قدماییو از پشت سرش شنید محکم و پر قدرت 

 بهش نزدیک شد اشکاش رو صورتش جاری شدن

مزه شورشو حس می کرد سهیل با احترام قدمی عقب  

رفت نگاه اونم سرد شده بود سورن رو دوپا کنارش 

 تنشس

امل و پر رنگ لنزاشو دراورده بود سیاهی چشماش ک 

 بودن لبخند سرد و خشنی رو لباش نشست 

پاشو محکم رو گوشی گذاشت و خردش کرد ناردونه 

ترسیده رو زمین خودشو عقب کشید انقد عقب رفت تا 

 به دیوار خورد

هم جلو اومده بودن صورتشون پر از علی و نسیم 

 کردن ه می تهدید بود با جدیت بهش نگا

می کنی داری.... داری می : سورن چ...یکار می.....

 ترسونیم...... 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

سورن اروم نزدیکش شد رو یه زانو کنارش نشست 

انگشت شستشو رو لب پایین ناردونه گذاشت قرمز و 

 خیس بود 

 : اشکاتو دوس دارم.....

ناردونه سکسکه ای کرد اشکاش بیشتر جاری شدن :  

 چی....شده!؟!؟؟! 

بازیمو ورن : چیزی نشده فقط دارم یکم هیجان س

 بیشتر می کنم

دوستش  ناردونه سرشو تکون داد : خوشم نمیاد.... 

 ندارم تمومش کن.... می ترسم......

 

🔪🔪🔪🔪 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من

 EXCHANGE  GROUP   از یکار

 من _دیوانه_مرد#

 نهم_و_چهارصد_پارت#

 

🔪🔪🔪🔪 

 

 

سورن اروم انگشت شستشو مکید هومی کرد مزه 

 م.... اشکشو چشید : می خوام بر

سورن : میری خیلی زودتر از اونی که فکرشو کنی 

 میری..... البته نه تنهایی همه باهم میریم...... 

 ناردونه نگاهی به بقیه کرد : چیکارشون کردی؟!؟!؟ 

قط سورن خندید : هیچی اونا از اولم همینجوری بودن ف

خیلی بهتر از من بلد بودن نقش بازی کنن البته من 
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 فرناز احمدلی                                    (جلد اول)مرد دیوانه من
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بازی کردن نداشتم همینجوریشم نیازی به نقش 

 همیشه هرچی خواستم به دست اوردم...... 

ناردونه اب دهنش قورت داد داشت باال میاورد : نیما 

داره میاد...... سورن گونه خیسشو نوازش کرد : خوبه 

 بزار بیاد.....

 علی : بکشیمش؟!؟!؟ 

ناردونه شوکه تکونی خورد بکشنش!؟!؟ کیو؟!؟؟!  

 نیمارو؟!؟؟! 

ورن سرشو کج کرد جلو رفت و لیسی به گونه خیس س

 ناردونه زد : نمیدونم به نظر تو باید بکشنش؟!؟؟! 

ناردونه چنگی به لباسش زد : چی میگی علی؟؟! بس 

می کن دیوونه شدی می خوای نیمارو بکشی؟؟!؟! هیچ 

 فهمی چی میگی!؟!؟!؟ 

 علی پوزخندی زد و جوابشو نداد
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زن کوچولو اونا هیچ سورن : هیششش با من حرف ب 

کاریو بدون اجازه من انجام نمیدن الزم نیست 

بترسی...... ناردونه هقی زد : تموم این 

 مدت....داشتی...داشتی نقش بازی می کردی.!؟؟!؟!؟ 

کردم همیشه سورن نچی کرد : هیچ وقت نقش بازی ن

بهت گفتم اگه پیشم بمونی اگه عاشقم بشی نابود 

 میشی

 مگفتم اذیتت می کن 

 گفتم داغونت می کنم گفتم همه چیتو ازت می گیرم  

 گفتم من اینی که می بینی نیستم.....

 ولی نخواستی قبول کنی.....  

راست می گفت همه اینارو گفته بود ناردونه ناباور 

 دروغ بود؟!؟!؟سرشو تکون داد : همش 
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می خواست بگه حسی که بینمون بود دروغ بود اما 

 زبونش نچرخید

سرشو جلو برد بوسه نرمی رو پیشونیش نشوند سورن  

این دفعه فرق داشت ناردونه از خوشی اشک نریخت 

 از ترس و وحشت ریخت 

دست سورن تو موهاش چنگ شد کف سرش سوخت 

 تکیه دادپیشونیشو به پیشونی خیس از عرق ناردونه 

 : به بازی من خوش اومدی 

اختم وقتشه یکم با تاریکی دنیایی که این همه سال س 

 آشنا شی..... 

جلوتر رفت لبشو محکم گاز گرفت خون اروم روی 

لبش جاری شد اخی از درد گفت سورن با لذت خونشو 

 لیس زد 

 : قراره خیلی بهت خوش بگذره کوچولوی من 
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 چیز تیزی تو گردنش فرو رفت

اشکاش جاری شدن صدای فریاد نیما تو گوشش  

 پیچید

و دنیای بی خبری گرمای لبای سورنو احساس کرد و ت 

 فرو رفت........

 

 جلد اول پایان
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